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 چكیده: 

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به عنوان چالشی جدی برای ورزشهای زمستانی و صنعت توریسم در مناطق کوهستانی به شمار 

تر )همانند رانش زمین( تهدیدی برای  رود. چرا که، تغییر اقلیم به جهت برف کمتر، یخچالهای کمتر و رویدادهای وخیم می

باشد. توریسم زمستانی به شرایط برفی خوب متکی است و به زمستانهای  انی میتوریسم و فعالیتهای ورزشی در مناطق کوهست

دهند که تعداد زمستانهای با برف اندک به خاطر تغییر  های تحقیقات درباره اقلیم نشان می کم برف شدیداً حساس است. یافته

ی، به واسطه اثرات جهانی تغییر اقلیم، هر اقلیم رو به افزایش خواهد بود. این در حالیست که خسارات وارد بر پیستهای اسک

متر اقتصادی نبوده و  1011گردد. مطالعات حاکی از آن است که احداث پیستهای اسکی در ارتفاعات کمتر از  ساله بیشتر می

ل واکنش نشان باید به میران باالتر از حد فعلی ارتقاء یابد. در این میان، کارگزاران صنعت توریسم نیز، در حا خط قابل اتکا می

سازی مصنوعی، برای حفظ توریسم اسکی در راس  دادن به شرایط وخیم برفی و تغییرات هستند. اقدامات فنی، به ویژه برف

امور قرار دارند. گردشگران خواهان شرایط برفی خوب هستند و این همان چیزی است که باید توسط تفریحگاههای اسکی 

های قابل توجهی را برای توریسم در این گونه مناطق در بردارند. هر چند  اقلیم هزینه عرضه شود. در هر صورت اثرات تغییر

سربسته در شهرهای اروپایی یک صنعت در حال رشد است، اما در مورد آنکه بتواند نقش تفریحگاههای اسکی   اسکی در مکان

ز استراتژیهای ترکیبی به منظور مقابله با پدیده تغییر ها بگیرد، تردید وجود دارد. امروزه، ا کوچک برای مبتدیان را در کوهپایه

 آید.  اقلیم و اثرات زیانبار ناشی از آن در مناطق کوهستانی صحبت به میان می

 

 
 های زمستانی، پیستهای اسکی، توریسم زمستانی تغییر اقلیم، ورزش كلمات كلیدی:

 

  



 

 مقدمه

دار در معیارهای به هرگونه تغییر معنی اقلیمتغییر . استاز جمله مسائل مهم محیط زیستی جهان  1امروزه، تغییر اقلیم

شامل تغییرات جدی در دما، بارش یا  اقلیمیی اشاره دارد که برای یک دوره طوالنی ادامه دارند. به عبارت دیگر، تغییر اقلیم

سال گذشته، میانگین دمای سطح زمین به  111شوند. در طی الگوهای باد است که در طی چندین دهه یا بیشتر ایجاد می

سطح زمین  اند که میانگین دمای بینی کردهپیش شناسان اقلیمسال آینده،  111درجه افزایش داشته است. در طی 1میزان 

دیگر باال برود. برخی درجه  1.3، دمای سطح زمین 2111دهند که تا ها نشان می ترین تخمین کارانههمچنان باال برود. محافظه

-درجه نیز باشد. حتی تغییرات اندک باعث تغییرات خطرناک در آب 6اند که این میزان ممکن است تا بینی کردهها پیشمدل
شوند. بارش شدیدتر به های گرمای زیادی میو بارش شدید و خشکسالی و موج لشوند. تغییرات دما باعث افزایش سیوهوا می

تر منجر شود. افزایش دما باعث آب شدن های شدیدتر و قوی تواند به طوفاندهد که گرمایش جهانی میاین دلیل رخ می

 برند.های یخی قطب شده که سطح دریاها را باال می کوه

نها جمعیت با سرعت غربی که در آجهانی بر جامعه نیز زیاد هستند. در ایاالت متحده، نواحی جنوبی و  اقلیمتاثیرات تغییر 

کنند. های گرما را تجربه میهای جدی و همچنین آلودگی هوا و موجسالیهای ساحلی و خشککند، طوفانالیی رشد میبا

کنند بینی میها پیشهای شدید هستند و مدلهایی ماندن کالیفرنیا و صحرای جنوب غربی هم اکنون شاهد خشکسالیمکان

 مخصوصاً .تر خواهد شد. کمبود آب ممکن است افزایش پیدا کندتر و خشک های آینده گرموهوای این منطقه در سالکه آب

مانند فونیکس و الس وگاس. تاثیر دیگر ه .کنندخشک را تجربه می اقلیمدر شهرهایی که به سرعت در حال رشد هستند و 

ین وست با بسامد بیشتری سوزی را افزایش داده است که در مونتتر در غرب ایاالت متحده ریسک آتشتر و خشک گرم اقلیم

 در حال وقوع است. 

گذارند. افزایش جهانی همچنان بر کشاوری و تامین غذا و همچنین تامین و کیفیت آب و سالمت انسان تاثیر می اقلیمتغییر 

 هایکند. حوزهوری دام را کم میکند که در مقابل بازده محصوالت و بهرهدما خشکسالی و تنش گرمایی را بیشتر می

شود، زیرا شود. عالوه بر این، تقاضا برای آب بیشتر میخشکسالی بیشتر شده در حالی که میزان آب منابع پربازده قبلی کم می

 تر دنیا بیشتر خواهد شد. جمعیت جهانی رو به رشد است و در نتیجه تنش تامین آب در مناطق خشک

ها درباره جو زمین و  بار در محافل علمی و در پی افزایش دانسته به طور کلی؛ پیدایش و گسترش نظریه تغییر اقلیم نخستین

زمین در حال  اتمسفردر  اکسید دی های دقیق، آشکار گردید که غلظت کربن گیری ای آغاز گردید. بر اثر اندازه پدیده گلخانه

از توسعه صنعتی افزایش  پیشهای  درصد نسبت به سال 31افزایش است، به طوری که در حال حاضر غلظت این گاز بیش از 

در  اکسید دی اعالم کردند که در صورت افزایش غلظت کربن 1191. محافل علمی در سال (UNEP, 2003) یافته است

دانشمندان انتشار گازهای  1191های چشمگیر خواهد شد. در اواسط دهه  ، آب و هوای جهان دستخوش دگرگونیاتمسفر

دانشمندان بر این باورند که انتشار . (1)شکل ای مؤثر دانستند  ر پدیده گلخانهنیز د دیگری همچون متان و اکسید نیترو را

ای در  های اقتصادی و صنعتی انسان موجب افزایش قابل مالحظه غلظت گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت گازهای گلخانه

د بود. افزایش دمای کره زمین نیز پیامدهای گردد که پیامد آن افزایش میانگین دمای سطح کره زمین خواه زمین می اتمسفر

ها، تغییر وضعیت  های قطبی، باال آمدن آب اقیانوس توان به آب شدن یخ ناگواری را به همراه خواهد داشت که از آن میان می

زی و های سهمگین، بر هم خوردن سامانه زیستگاههای جانوران آب ، پیدایش طوفان2ها، افزایش روند بیابانزایی بارندگی

غیرآبزی، طغیان آفات و بیماریهای گیاهی، کاهش محصوالت کشاورزی و بسیاری ناهنجاریهای دیگر اشاره نمود. در طی قرن 

  (.IPCC,2014)درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده است  1.9اخیر، دمای کره زمین 
 

                                                           
1- Climate change 
2- Desertification 



 

 
 دوره زمانی متفاوت  4نمایی شماتیک از میانگین دمای سطحی کره زمین در  :1شكل 

 اند(  تر بوده اند و رنگ قرمز تیره، نشانگر مناطقی است که از دمای میانگین گرم تر بوده )رنگ آبی تیره نشانگر مناطقی است که از دمای میانگین خنک

 

بیانگر آن است که در پایان قرن حاضر، دمای کره ( EPA)مطالعات صورت گرفته توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا 

میالدی، درجه  21اگر تا میانه قرن دهند  مطالعات نشان میدرجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.  6.42تا  1.133زمین 

گراد افزایش یابد، سطح آب دریاها تا یک متر باال خواهد آمد و تا پایان همین قرن، به دو متر  درجه سانتی 3حرارت کره زمین 

خواهد رسید. در آن صورت، بسیاری از شهرهای ساحلی و حتی بعضی کشورها زیر آب خواهند رفت. برای مثال، یک متر باال 

، فرهنگ دو ی سطح آبشود و با افزایش دو متر خانمانی پانزده میلیون نفر از مردم بنگالدش می رفتن سطح آب دریا سبب بی

در حال حاضر، مطابق با تحقیقات صوت گرفته،  هزار ساله جزایر مالدیو در اقیانوس هند، به طور کامل از بین خواهد رفت.

سال گذشته،  101طی  (.WWF,2010)است  1196و  1166ز میانگین دو دهه کمتر ا ٪11پوشش برف در نیمکره شمالی، 

های کل تاریخ  ترین سال گرم 2111و  2110های  سال (.IPCC,2014)اند  تر شده درجه گرم 2تا  1قله کوههای اروپای غربی، 

  (.Euronews,2014)اند  ثبت شده زمین بوده
 

 هدف تحقیق

اسناد موجود، اثرات جهانی این پدیده )تغییر اقلیم و گرمایش جهانی( را در سه منطقه جغرافیایی این مقاله، با بررسی منابع و 

متمایز )منطقه کوهستانی آلپ در اروپا، منطقه کوهستانی قاره آمریکای شمالی شامل کانادا و آمریکا و نیز قاره استرالیا و 

های  های اینترنتی از سایت ای و برداشت داده طریق مطالعات کتابخانهبدین منظور، از  کند. اقیانوسیه( بررسی و بازشناسایی می

(، آژانس حفاظت محیط زیست IOCالمللی المپیک ) معتبر و مرجع و بررسی اسناد و مدارک موجود در ساختار کمیته بین

ها و نهادهای مرجع، اقدام به  ( و سایر انجمنUNEP(، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد )EPAایاالت متحده آمریکا )

  ها و تدوین مقاله گردید.   تحلیل و تفسیر داده
 

  



 

 و بررسی بحث

  و ورزش اقلیمتغییر 

زیست . ورزش بر محیطدارای ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ هستندزیست دانند که ورزش و محیطمحققان و مشتاقان ورزش می

های اطراف تاالب جدید گلف یا تسهیالت ورزشی جدید بر اکوسیستم های ساخت زمین مثال، به طوردارد.  گوناگونی اثرات

و یا تغییرات شدید در آنها  هااکوسیستم سبب اختالل در عملکردآید. این امر آب پایین می چرا که سطح تراز ،تاثیر جدی دارد

ها و های اطراف، رودخانهها وارد جریانکشها و آفتکشآلوده به قارچ آبهای روان(. 2116کانو و هروسکا،  )دی شود می

ها و تسهیالت گذارد. با ادامه استفاده زمین از سوی ورزشبر رشد ماهیان، پرندگان و حشرات تاثیر میو شود ها می دریاچه

 (. 2116روسکا، کانو و ه ؛ دی1110روند )بیمن، های طبیعی گیاهان و حیوانات از بین میمرتبط به آنها، سکونتگاه

جهانی به افزایش  اقلیمتاثیر دارد. تغییر  زیست نیز بر ورزشاما محیط ،زیست تاثیر دارندبر محیط فضای بازهای هرچند ورزش

شدند دیگر این های ورزشی زمستانی استفاده میهای ورزشی نیز که بیشتر برای رقابتدمای سطح منجر شده است و مکان

های طوالنی و سایر تر شده است و برف و یخ نیز وجود ندارد. آلودگی هوا بر دوندگان مسافت هوا گرم زیرا. کاربری را ندارند

های آبی تاثیر بگذارد و شهرهای ساحلی مانند تواند بر ورزشورزشکاران تاثیر منفی گذاشته است. باال آمدن سطح دریاها می

 های بزرگ باشند. یزبان رقابتتوانند منیواورلینز، آمستردام و میامی دیگر نمی

( بیان کردند که کیفیت هوای 2119آید. لیپی، گوئیدی و مافولی )عملکرد ورزشکار به خاطر کیفیت هوا پایین می همچنین؛

( 2119کنزی و بولت ) آورد. مکدهد که عملکرد ورزشکار را پایین میدهانی را افزایش می -پایین نرخ تهویه و تنفس دماغی

شوند های بیشتری در مقایسه با افرادی مواجه میه را بررسی کردند که چطور ورزشکاران المپیکی دارای آسم با چالشاین نکت

اما آنهایی که آسم دارند،  ،گیرندورزشکاران تحت تاثیر قرار می تمامها پایین است،  این یعنی زمانی که کیفیتکه آسم ندارند. 

 گیرند.  بیشتر و زودتر تحت تاثیر قرار می

پکن، چین مورد بررسی  2119های المپیک و پارالمپیک المللی در دوی استقامت قبل از بازیتاثیر آلودگی هوا بر رقابت بین

که سطوح  علوم هوا،شد. دانشمندان ترین شهرهای دنیا شناخته میها به عنوان یکی از آلودهقرار گرفت. پکن قبل از بازی

ن در هوای پکن در روزهای معمول رسیدند که سطوح آلودگی ذرات و از به این نتیجه ،کردندگیری میآلودگی را اندازه

(. در نتیجه، چندین دونده در سطح مسابقات جهانی از حضور در 2119همکاران،  سالم است )استریتس و حداز  فراترتابستان 

 انصراف دادند.  2119های المپیک رقابت

برق  و باید از این خطر آگاه باشند. رعد فضای بازهای ورزشکاران در ورزش کند. به ویژههدید میرعد و برق نیز ورزشکاران را ت

های پزشکی است، تاثیرات بلندمدت مانند شوک الکتریکی، حمله قلبی و تنفسی که نیازمند فوریته ،تاثیرات مختلفی دارد

 ;Cooper, 1980; Cooper & Marshburn,2005)ار های مرگبهای عصبی یا آسیبمانند اختالل خواب و اختالل سیستم
DeFranco, Baker, DaSilva, Piasecki, & Bach, 2008; Hendler, 2005; Lopez & Holle, 1986; Maghsoudi, Adyani, 

& Ahmadian, 2007; Watson, Lopez, & Holle, 1994 .) 

فرانس و اولترا تریل های کوهستانی همانند تور دومحیطتابستان و در در  کهدر مسابقات ورزشی  ورزشکاران شرکت کننده

بیشتر این رخدادها در بعد از ظهرهای تابستان به وقوع  زیرا .برق هستند و معرض حمالت رعد درشوند، مونت بالن برگزار می

 (. 2110؛ کوپر و مارشبرن، 2110پیوندند )بروشری، جیرارد و میه، می

ناپذیر هستند. رویدادهای موج گرما افزایش یافته است که سالمت انسان را به ورزش نیز اجتناب جهانی بر اقلیمتاثیرات تغییر 

های اخیر، گرمای شدید وارد  (. در سال2114؛ زاخاریس، کوپ و موک، 2111کند )دیپولیتی و همکاران، شدت بدتر می

در  2122جهانی و این احتمال وجود دارد که جامشد  2116برزیل و مسابقات تنیس اپن استرالیا  2114جهانی مسابقات جام

قطر نیز با چنین مشکلی مواجه شود. در برزیل، گرمای شدید باعث شد که یکی از قاضیان کار در برزیل به نام روجریو نیو 

دقیقه  درجه شد، ورزشکاران بتوانند به مدت یک 32پینیرو، از فیفا بخواهد که اگر در حین مسابقات دمای هوا بیشتر از 

 (. 2114شد )کروه، دالری مواجه می11111کرد با جریمه استراحت کرده و آب بنوشند. فیفا اگر این قانون را اجرا نمی



 

کند. بلکه حتی جان ورزشکار را نیز تهدید می ،قرار گرفتن طوالنی در معرض دماهای باال نه تنها بر عملکرد ورزشکار تاثیر دارد

شود و زمانی که دمای عرق به راحتی تبخیر نمیدن برای سرد ماندن بیشتر کار کند، زیرا د که بشوندماهای شدید باعث می

ها، شود. در سایه این ریسکبینند که در نهایت به مرگ منجر میها از بین رفته و آسیب میبدن به نقطه معین برسد، پروتئین

درجه رسیده بود. به منظور مبارزه با گرمای شدید که 43دما به  وقف شدند. زیرامت 2114های تنیس در طی اپن استرالیا بازی

(. 2110اند )لبرفینگر، ها را از اواخر بهار به زمستان منتقل کردهبدون شک در قطر رخ خواهد داد، مسئوالن فیفا تاریخ بازی

مای هوا حتی در زمستان نیز د چرا که .اما قطر خنک نخواهد بود ،کندهرچند این تغییر تاثیرات گرمای شدید را کم می

 درجه نیز برسد. 29.1تواند به  می

روی در برف نیز تحت تاثیر افزایش دما هستند. صنعت سواری، اسنوبرد و پیادهمانند موجه فضای بازهای سایر ورزش

ها وابسته و ساحل هااین ورزش به سالمت اقیانوس. زیرا سواری به دلیل افزایش دما و سطوح دریا به شدت در خطر است موج

های ها ممکن است از بین بروند. این آبسواری در دنیا به دلیل اسیدی شدن اقیانوسهای اصلی موجبرخی از محلاست. 

کربنات کلسیم مورد نیاز آنها دیگر وجود نخواهد داشت. نابودی  زیرا ،برندمیهای مرجانی را از بین تر و اسیدی صخره گرم

شوند. افزایش های طبیعی باعث ایجاد موج میهاین سکونتگاسواری دارد، چرا که تاثیرات جدی برای موجهای مرجانی صخره

ها هایی که به جای شن بر روی قلوه سنگکنند. موجسطح آب دریا نیز مشکالتی برای مکان و نحوه تشکیل موج ایجاد می

 سواری خطرناک شود. شوند که شرایط موجشکنند، باعث میمی

های اسکی نیز با کمبود برف طبیعی و به طور غیرمستقیم کاهش درآمد گردشگری مواجه هستند )ریچاردسون، هاقامتگا

، شرایط متوسط اسکی با چیزی که 2120دهند که تا سال های مدل برف نشان میسازی(. شبیه2111؛ یانگ و وان، 2110

تر و کمبود برف باعث شده که مسابقات  های گرم(. زمستان2110کند )ریچاردسون، امروزه شاهدش هستیم، تغییر می

تغییر دهد. این تنها دومین باری در تاریخ  2110مایل به سمت شمال در آالسکا در سال  220نقطه آغازین خود را  3ایدیترود

و به همین دلیل انجام شد  2113بار در سال  لینبرگزاری این مسابقات است که چنین تغییر در نقطه آغاز ایجاد شده است؛ او

 (. 2110)کالیمت نکسوس، 

المللی نیز در برابر تغییرات بارش برف یا جلوگیری از آب شدن برف در امان نیستند. در های ورزشی بینهمچنین حتی مکان

 ، زیرارا به شب منتقل کنندها در سوچی، روسیه، مدیران این رویداد مجبور شدند که برخی تمرین 2114المپیک زمستانی 

اما مسئوالن المپیک متقاعد شدند که  ،سوچی زیراستوایی استشهر  اتمسفر و فضایشدند. ها آب میهوا گرم بود و برف

رد. هرچند، در طی روز، دمای گیمایل دورتر از مرکز شهر تحت تاثیر گرما در طول زمستان قرار نمی 41خوشه کوهستانی 

درست همانند المپیک  .کرد از برف مصنوعی استفاده کنندرسید که مسئوالن را مجبور میدرجه می 10ر از ها به باالت بازی

 که از برف مصنوعی استفاده شد. 2111زمستانی ونکوور در سال 

انی های المپیک و پارالمپیک را میزبرسد شهرهای زیادی که در گذشته بازیجهانی به نظر می اقلیمبا توجه به تغییرات 

 به دقت بررسی شده است.  ادامههای مناسبی نباشند. این ایده در کردند، در آینده میزبان
 

  و شهرهای آینده المپیک و پارالمپیک اقلیمتغییر 

افزایش خواهد یافت.  2111درجه تا سال  4تا  1بینی کرد که دمای جهانی بین پیش 4(IPCC) اقلیمدولتی تغییر پنل میان

IPCC  اقلیمو ارزیابی ( ملیNCA ،2110پیش )2111سانتیمتر تا سال  121تا  31کند که سطوح آب دریا نیز بینی می 

 گیرند. باال بیاید. شهرهای ساحلی بیشترین تاثیر را از باال آمدن آب دریا می

های المپیک و پارالمپیک بلکه بر انتخاب مکان بازی ،های انفرادینه تنها بر ورزش اقلیمرو، این اثرات تغییر های پیشدر سال

گذارند. با توجه به افزایش دمای سطحی جهان این امر مسئله مهمی در محل و سایر رویدادهای ورزشی بزرگ تاثیر می

تخاب دهند که احتمال انهای زمستانی است. دماهای بیش از حد گرم که بر سوچی و ونکوور تاثیر گذاشتند، نشان می بازی

                                                           
3- Iditarod 
4- The Intergovernmental Panel on Climate Change 



 

آنجلس نیز در مجدد این شهرها با مسابقات زمستانی دیگر محتمل نیست. شهرهای قبلی المپیک تابستانی مانند سیدنی و لس

معرض باال آمدن سطح آب دریا هستند. سایر شهرهای ساحلی مانند آمستردام نیز که به خاطر دما یک گزینه محسوب 

بینی گرما زیرآب خواهد رفت. براساس پیش آمستردام احتماالًهد شد، زیرا افزایش سطح آب دریا حذف خواشد، به خاطر  می

توانند ، مشخص است که نواحی افریقای شمالی و خاور میانه به شدت گرم خواهند بود که نمی2111توسط ناسا برای جوالی 

 (. 2110درجه خواهد رسید )ناسا،  40تا  41دمای آنها به  ، چرا کههای المپیک و پارالمپیک تابستانی باشندمیزبان بازی

( با قراردادن این مسئله در یک دیدگاه تاریخی بزرگتر به دنبال تعیین این نکته بودند 2114اسکات، استیگر، راتی و جانسون )

 2114تا  1124شهر از  11مناسب خواهند بود.  2101ها تا های المپیک زمستانی گذشته برای میزبانی این بازیکه آیا سایت

(، لیک پالسید، ایاالت متحده 1149، 1129(، سن موریتز، سوئیس )1124های زمستانی بودند: شامونی فرانسه )میزبان بازی

(؛ اسکوآ والی، 1106(، کورتینا دی آمپتزو، ایتالیا )1102(، اوسلو، نروژ )1136پارتنکیرشن، آلمان )-(؛ گارمیش1191، 1132)

(، سارایوو، 1192(؛ ساپورو، ژاپن )1169(؛ گرینوبل، فرانسه )1196، 1164تریش )(؛ اینسبروک، ا1161ایاالت متحده )

(؛ سالت 1119(؛ ناگانو، ژاپن )1114(؛ لیلمار، نروژ )1112(، آلبرتویل، فرانسه )1199(؛ کالگری، کانادا )1194یوگوسالوی )

(. برای تخمین 2114(؛ و سوچی، روسیه )2111)(؛ ونکوور، کانادا 2116(؛ تورینو، ایتالیا )2112لیک سیتی، ایاالت متحده )

( این 1استفاده کردند:  اقلیم، اسکات و همکاران از دو نشانگر اصلی 2101ها در سال پایداری هر شهر برای میزبانی بازی

سانتیمتر توده  31( این احتمال که حداقل 2ها باقی بماند و احتمال که دمای حداقل روزانه زیر دمای انجماد در هنگام رقابت

های طبیعی و مصنوعی را بتوان در ارتفاعات باالی رویدادهای آلپاین حفظ کرد آنها همچنین از دو برف از طریق روش

دهند که را نشان می 2191و  2101کارانه و لیبرال از تغییر دما در بینی محافظهسناریوی انتشار گاز استفاده کردند که پیش

درجه است که  4تا  1هستند. این سناریوها شامل افزایش دمای جهانی برابر با  2111تا  1191فوریه  باالتر از میانگین دمای

 هستند.  IPCCزیر و باالتر از افزایش دمای تعیین شده در گزارش ارزیابی پنجم 

و  2101المپیک و پارالمپیک های توانند میزبان بازیشهر همچنان می 11تا از  11نتایج ارزیابی انتشار پایین گاز نشان داد که 

شوند. اگر شهر نیز دیگر گزینه مطلوبی محسوب نمی 4شهر در معرض ریسک باال هستند و  4باشند در حالی که  2191

 2101های توانستند میزبان بازیمناسب بوده و میاقلیم شهر از نظر  11گرفتند، سناریوی انتشار باالی گاز را در نظر می

شهر نیز برای میزبانی بیش از حد گرم هستند. اسکات با نگاهی  6شهر در معرض ریسک شدید هستند و  3 باشند در حالی که

اما  .های المپیک و پارالمپیک باشندتوانند میزبان بازیشهر تحت سناریوی انتشار کم می 11معتقد بود که  2191های به بازی

دهند که تعداد شهرهایی که این نتایج نشان می تمامباال میزبان باشند. شهر قادر خواهند بود که تحت سناریوی انتشار  6تنها 

 های المپیک در گذشته بودند در آینده به خاطر افزایش دما کم خواهند شد. میزبان بازی

ها باشد، اما در آینده بتواند میزبان این بازی ،های المپیک و پارالمپیک نبوده استمیزبان بازی آیا شهری جود دارد که قبالً

اند، دیگر مکان مناسبی نیستند؟ با دنبال کردن  ها در گذشته بوده سیاری از شهرهایی که میزبان بازیالبته با توجه به اینکه ب

های مناسب  ن معنی است که مکانشود که احتمال ادامه گرمایش جهانی بدی( مشخص می2110تحلیل اسکات و همکاران )

ها عبارتند از مسکو و  نها زیادی است. برخی از این مکاند که ارتفای باالیی دارند یا ارتفاعات آهایی محدود خواهند ش به مکان

مسطح بودن،  دلیلها به  ، اما این مکانهای زمستانی کافی استساسکاتون که دمای زمستانی آنها و بارش برف آنها برای بازی

کوهستانی نیز ممکن است از دیدگاه زیست محیطی مناسب باشند های سرد و  هستند. برخی شهرهای واقع در محیطنامناسب 

های بالقوه که از نظر  ها و سایر سایت و روسیه. هرچند، بیشتر این مکان مانند آالسکا در غرب کانادا، شمال اسکاندیناوی،

زیرساخت کافی را برای باشند و  ند؛ کوچک هستند یا دور افتاده میهای دور قرار دار زیست محیطی مناسب هستند، در مکان

 کنند را ندارند.  در مسابقات المپیک حضور پیدا می میزبانی هزاران ورزشکار، مربی، روزنامه نگار و تماشاچیانی که
 

 های قبلیارزیابی سایت 

و افزایش سطح  IPCCبینی دما توسط  براساس پیش 2111توانند در سال این احتمال که شهرهای قبلی میزبان المپیک می

و  . میانگین دماهای زمستان و تابستان، مورد بررسی قرار گرفتهای المپیک باشند میزبان بازی، اشاره شد دریا که قبالً



 

فوریه و آگوست برای زمستان و تابستان به ترتیب در شد. دمای ماههای برای هر شهر تعیین  همچنین میانگین سطح آب دریا

به ترتیب برای نیم کره جنوبی استفاده شدند. سپس دماهای آینده فوریه و آگوست  نیم کره شمالی و برای تابستان و زمستان

. همچنین افزایش سطح آب دریای هر شهر گردیدمحاسبه  2111بینی شده برای  ای پیش درجه 4تا  1ا استفاده از افزایش را ب

 . گردیدمتر محاسبه  1.2تا  1.3را براساس 

درجه  1های زمستانی( به عنوان آستانه مناسب و  ترین میانگین دمای تابستان بازی درجه تابستان )گرم46حداکثر دمای 

که  این نتیجه حاصل شدای،  درجه 1کارانه  تفاده شد. با افزایش دمای محافظهآستانه به عنوان آستانه در معرض خطر اس

رم خواهند بود و مابقی شهرها نیز مناسب های زمستانی در آینده بیش از حد برای این مسابقات گ ن بازیشهرهای قبلی میزبا

شهر نیز در ریسک  11مناسب خواهند بود و  2111ای در سال  درجه 3شهر نیز با افزایش دمای  4(. 1خواهند بود )جدول 

شهر قبلی  0درجه نیز مناسب است. جالب اینکه  10شهر مناسب خواهند بود. یک شهر، ساپورو با حداقل  0هستند و تنها 

کهلم( اگر ن، هلسینکی، مونترال، سئول و استمناسب خواهند بود )پک 2111های زمستانی  المپیک تابستانی برای بازی یزبانم

درجه دارند. اگر  10درجه افزایش پیدا کند. هرچند سه شهر )پکن، سئول و استوکهلم( میانگین دمایی نزدیک  3دما تنها 

مناسب  2111های زمستانی  تنها شهرهایی هستند که برای بازیونترال درجه باشد، هلسینکی و م 3تغییر دما نزدیک به 

شهرهای مزبان المپیک تابستانی در گذشته مانند آمستردام، آنتورپ، برلین، مونیخ و سن لوئیس براساس  رخواهند بود. سای

 شوند. ف میاما بنا به دالیل دیگر مانند فقدان کوهستان، حذ ،ها هستند نهمیانگین دمای فوریه جزو گزی

 
اند، براساس  های المپیک بوده در شهرهایی كه در گذشته میزبان بازی 2122های المپیک در سال  . ارزیابی امكان برگزاری بازی1جدول 

 درجه فارنهایت  4.4تا  1.1افزایش 

 كشور شهر

 های تابستانی بازی های زمستانی بازی

درجه  1.1افزایش 

 فارنهایت

درجه  4.4افزایش 

 فارنهایت

درجه  1.1افزایش 

 فارنهایت

درجه  4.4افزایش 

 فارنهایت

 AR U S S هلند آمستردام

 AR AR S S فرانسه آلبرتویل

 AR U S S بلژیک آنتورپ

 U U U U یونان آتن

 U U S U آمریکا آتالنتا

 U U S U اسپانیا بارسلونا

 S AR S U چین پکن

 AR AR S S آلمان برلین

 S S S S کانادا کالیاری

 AR AR S S فرانسه چامونیکس

 S AR S S ایتالیا کورتینا آمپزو

 S AR S S آلمان کیرشن گارمیش پارتن

 AR U S S فرانسه گرنوبل

 S S S S فنالند هلسینکی

 AR AR S S اتریش اینسبروک

 S S S S آمریکا پالسید

 S S S S نروژ لیلی هامر

 U U S S بریتانیا لندن

 U U S U آمریکا انجلس لس

 U U S S استرالیا ملبورن

 U S S S مکزیک مکزیکوسیتی



 

 S S S S کانادا مونترال

 AR AR S S آلمان مونیخ

 AR AR S U ژاپن ناگانو

 S AR S S نروژ اسلو

 U U S S فرانسه پاریس

 U U U U برزیل ریودوژانیرو

 AR AR S U آمریکا سالک لیک سیتی

 S S S S ژاپن ساپورو

 AR AR S S یوگوسالوی )سابق( سارایوو

 S AR S U کره جنوبی سیول

 U U S S روسیه سوچی

 U U U U آمریکا اسکوآ ولی

 AR AR S U آمریکا سنت لوییس

 S S U S سوییس سنت موریس

 S AR S S سوید استکهلم

 U U S S استرالیا سیدنی

 U U U U ژاپن توکیو

 U U S S ایتالیا تورینو

 AR AR S S کانادا ونکوور

 : نامناسبU: دارای ریسک                        AR: مناسب           Sراهنما:  

 

 10. شهرها مناسب بودند اگر میانگین دمای تابستان بین شدهای تابستانی استفاده  مشابه برای ارزیابی میزبان بازی از روشی

های المپیک  میزبان بازی درجه باشد. چندین شهری که قبالً 29قبلی میزبان المپیک( و درجه )سردترین دمای آگوست شهر 

درجه دما، مشخص شد که آتن،  1درجه را تجربه خواهند کرد. برای افزایش  29تابستانی بودند، دماهای تابستانی بیش از 

آنجلس، سئول و سن لوئیس نیز نزدیک به  کن، لسبود. آتالنتا، بارسلونا، پریودوزانیرو و توکیو برای میزبانی گرم خواهند 

به عنوان میزبانان بالقوه های زمستانی  بازی درجه خواهند بود که آستانه گرما است. زمانی که شهرهای میزبان قبلی29

یتی ، مشخص شد که اسکواولی برای میزبانی شهری گرم خواهد بود و ناگانو و سالت لیک سشدندهای تابستانی ارزیابی  بازی

تر  خنک درجه نیز 10اما از حداقل دمای  ،نزدیک به دمای آستانه خواهند بود. سن موریتز نیز در آگوست چندان گرم نیست

 است. 

های المپیک و  های تابستانی برای بازی ارزیابی شد، بیشتر شهرهای قبلی بازیدرجه 3زمانی که سناریوی افزایش دمای بیشتر 

شود. شهرهای اما به محدوده باالی دما نزدیک می ،نامناسب بودند. ملبورن یک گزینه است 2111 پارالمپیک تابستانی در سال

رینو نیز به المپیک زمستانی مانند ناگاناو، سالت لیک سیتی و اسکواولی نیز بیش از حد گرم خواهند بود و ساپورو، سوچی و تو

ی دهد این شهرها و سردترین قرار دارند که نشان میترین  گرمهای  شوند. مابقی شهرها درون محدوده این محدوده نزدیک می

های المپیک تابستانی باشند. تا به امروز، هیچ شهری هر دو المپیک قبلی بازی توانند میزبانان میزبان قبلی المپیک زمستانی می

 خارج از حوزه احتمال نیست.  اقلیمهای تغییر  بینیاما این امر براساس پیش ،تابستانی و زمستانی را میزبان نبوده است
 

 های بالقوهارزیابی سایت 

توانند  این است که: چه شهرهای دیگری می شود های میزبان قبلی المپیک ایجاد مییک پرسش که هنگام ارزیابی شهر

های المپیک و پارالمپیک تابستانی و زمستانی باشند؟ برای پاسخ  ش دما و سطح آب دریا میزبان بازیبینی افزای براساس پیش

جام جهانی فوتبال های جهانی مانند جام جهانی اسکی یا  ه سایر رقابتک قرار گرفتند ارزیابیمورد به این پرسش، تعدادی شهر 

نوز میزان رویدادهای جهانی ا هام ،های خوبی باشند توانند گزینه اضافه شدند که میاند. همچنین شهرهایی  را برگزار کرده



 

های دما و سطح آب دریا برای تعیین شهرهای بالقوه برای میزبانی المپیک و پارالمپیک در سال  از همین آستانهاند.  نبوده

  شد.استفاده  2111

ین شهرها حذف شدند. ا 2111شهر به خاطر افزایش سطح دریا تا سال  14شهر بالقوه برای میزبانی المپیک،  69از میان 

عبارت بودند از آریکا، شیلی؛ بوینس آیرس، آرژانتین؛ کیپ تون، افریقای جنوبی؛ دوربان، افریقای جنوبی؛ گیون، اسپانیا؛ 

سپانیا؛ و گوتنبرگ، سوئد؛ هامبورگ، آلمان؛ جونو، ایاالت متحده؛ ماالگا، اسپانیا؛ ناپل، ایتالیا؛ سنت پترزبورگ، روسیه؛ والنسیا، ا

دما در آنها  زیرا .های تابستانی مناسب نیستندکه هفت شهر برای المپیکیا. همچنین؛ این نتیجه به دست آمد ویگو، اسپان

عبارتند از بولونیا،  ،درجه افزایش هستند 3های المپیک بیش از حد گرم و شاهد  واهد یافت. شهرهایی که برای بازیافزایش خ

بقی ایتالیا؛ فلورانس، ایتالیا؛ گواداالخارا، مکزیک؛ مادرید، اسپانیا؛ مندوزا، آرژانتین؛ روزاریو، آرژانتینت؛ و سائوپائولو، برزیل. ما

 اند.  ارایه شده 2توانند میزبانان بالقوه المپیک باشند که در جدول شهر می 43

 
  2122های تابستانی المپیم و پارالمپیک در سال  . شهرهای مناسب برای میزبانی بازی2جدول 

 براساس افزایش درجه حرارت و باال آمدن سطح آب دریاهای آزاد

 كشور شهر كشور شهر 

 فرانسه بوردو آمریکا آنچوراگ

 برزیل برزیلیا سوییس بازل

 برزیل کوریتیبا برزیل بلو هوریزونت

 آلمان دورتموند آلمان برکستگادن

 ایتالیا مدونا دی کامپیگلیو سوییس برن

 انگلستان منچستر انگلستان بیرمنگام

 آرژانتین ماردل پالتا آفریقای جنوبی  بلوام فونتین

 مکزیک مکزیکوسیتی اسلوانی ماریبو

 اتریش کریشبرگ -موروآ  اروگویه مونته ویدیو

 فرانسه پاریس اسپانیا اویدیو

 آفریقای جنوبی پروتریا آفریقای جنوبی پورت الیزابت

 

شهر به دلیل نزدیکی به سطح آب دریا  0شهر به عنوان شهرهای میزبان بالقوه المپیک زمستانی انتخاب شدند؛ هرچند  33

حذف شدند )گوتنبرگ، سوئد؛ هامبورگ؛ آلمان؛ جونو، ایاالت متحده؛ مالمو، سوئد؛ سنت پترزبورگ، روسیه(. از نظر افزایش 

هستند حتی با باالترین افزایش دما )آنکوراژ، ایاالت متحده؛ آروزا، سوئیس؛ دما، شش شهر شهرهای مناسبی برای میزبانی 

 فیربانکس، ایاالت متحده؛ مادونا دی کامپیلیو، ایتالیا؛ اوالنباتور، مغولستان؛ وایتهورس، کانادا(. 

ونقل، سهولت حمل اما در رابطه با زیرساخت، ،مناسب باشند اقلیمبرخی از شهرهای فهرست شده ممکن است براساس تغییر 

کند.  المپیک زمستانی بیشتر نیز صدق میباشند. این امر برای میزبانان  اقتصاد و سیاست گزینه مناسبی نمیدسترسی، 

نفر است. سایرین مانند ریکجاویک و  20111وایتهورس که جمعیت آن تنها  مثالًاز این شهرها جمعیت اندکی دارند،  بسیاری

 ها ناکافی است.  زیرساخت آنها برای میزبانی بازی اما در کشورهایی قراردارند که .اوالنباتور جمعیت زیادتری دارند

لمپیک را ساخته و حفظ کنند های ورزشی ا توانند مکاناقتصاد و سیاست نقش مهمی دارند. کشورهای کمترتوسعه یافته نمی

دالری نیز در انجام این  11111و حتی برخی کشورهای توسعه یافته مانند مغولستان با سرانه تولید ناخالص ملی 

ز کشورهای کمتر توسعه یافته ها با مشکل مواجه هستند. در حالی که مغولستان یک دموکراسی است، بسیاری ا گذاری سرمایه

یه نیز ارند. کودتاهای موفق یا تالش برای کودتا مانند موارد تجربه شده در سالهای اخیر در مصر و ترکای د های شکننده دولت

 اندازند.  ها را به خطر می بازی
 

 های زمستانی: تهدیدات زیست محیطی و اكولوژیكی  تغییر اقلیم و ورزش 



 

درآمد بوده و وابستگی به برف عنصر کلیدی های منطقه آلپ، ورزشهای زمستانی مهمترین منبع  برای بسیاری از قسمت

 9نوردی و برف 6، بلکه اسکی صحرایی0رود. نه تنها ورزشهایی همچون اسکی و اسنوبورد های گردشگری به شمار می زیرساخت

ف توان بطور مثال در بر مناطق کوهستانی به تغییر اقلیم حساس هستند. عواقب تغییر اقلیم را مینیز متکی به برف هستند. 

های یخی در حال ذوب و رویدادهای شدیدتری همانند رانش زمین مشاهده نمود.  نشینی، الیه های در حال عقب کمتر، یخچال

دهد. اثرات ثانویه آن نیز، در کشاورزی مناطق  به عالوه؛ تغییر اقلیم پوشش جانوری و گیاهی مناطق کوهستانی را نیز تغییر می

شود. به هر صورت، تغییر اقلیم  مناطق کوهستانی و البته گردشگری کوهستانی حادث می کوهستانی، نیروی برق ناشی از آب

باشد. درآمدهای کمتر حاصل از  تهدیدی جدی برای ورزشهای مرتبط با برف از قبیل اسکی، اسنوبورد و اسکی صحرایی می

صنعت بخشد. گذشته از آن  ا شدت میتوریسم زمستانی، عدم تعادل اقتصادی میان نقاط شهری و کمتر توسعه یافته آلپ ر

وابسته به برف و اسکی نیز، به ناچار رو به ارتفاعات باالتر آورده تا به مناطقی برسد که برف قابل اتکاتری دارند. این  سمیتور

د فرآیند منتهی به تمرکز فعالیتهای ورزشی زمستانی شده و فشار بیشتری را بر محیط زیست حساس کوهستانهای مرتفع وار

 خواهد آورد. 

دهد. از همین روی  گردد، تغییر اقلیم تنها یکی از چندین عاملی است که توریسم برفی را تحت تاثیر قرار می خاطر نشان می

نماید. کوهستان بدون برف، همانند تابستان بدون  برف کمتر، صنعت توریسم زمستانی را در مناطق کوهستانی تهدید می

در زمان مناسب و به ویژه در خالل تعطیالت کریسمس یا سال جدید میالدی، شرایط جوی نقش  دریاست. غیر از داشتن برف

ها و مهمانان روزانه سفر خود را  کند )به طور برجسته در روزهای آخر هفته(. از آنجا که مهمانان آخر هفته کلیدی را بازی می

شود، بلکه  جوی واقعی نیست که به یک عامل موثر تبدیل می کنند، این تنها شرایط ریزی می در کوتاهترین زمان ممکن برنامه

تحقیقات در مورد اثرات اقلیم بر صنعت توریسم زمستانی در کشورهای مختلفی از جمله نی هوا نیز همین گونه است. بی پیش

، بیانگر آن هستند که در کانادا، امریکا، استرالیا، نیوزلند، اتریش، سوئیس، و فرانسه صورت پذیرفته است. تمامی این تحقیقات

 کند.  صورت بروز تغییر اقلیم، عواقب وخیمی صنعت توریسم زمستانی را تهدید می

حتی اگر برخی از کشورها قادر باشند تا با بکارگیری استراتژیهای خاص، از جمله اقدامات پر هزینه، )همانند تولید برف 

های برفی  ورها، صنعت توریسم زمستانی خود را به علت کاهش تودهمصنوعی( توریسم زمستانی خود را حفظ نمایند، دیگر کش

 از دست خواهند داد. 
 

  تغییر اقلیم و اثرات احتمالی آن بر توریسم زمستانی 

 * برف 

میالدی، دوره کم بارش برف به حساب  91بقای مالی صنعت توریسم زمستانی به شرایط برفی مساعد استوار است. اواخر دهه 

های پیشین، در آن بود که تراکم سرمایه در توریسم اسکی به طور  کم بارش )بارش برف( و دوره  آمد. تفاوت میان این دوره می

همترین ارتباط میان تغییر اقلیم و توریسم کوهستانی، برف کمتر و در نتیجه درآمد قابل توجهی کاهش یافت. به هر صورت م

 تر از توریسم اسکی است.  پایین

 ها  خچالی* 

 1901گیری قرار گرفته و تائید شده است. از سال  های طبیعی در سراسر جهان مورد اندازه نشینی یخچال افزایش میزان عقب

% 91الی 21بین 2131گردد در سال بینی می اند. پیش ارم مساحت خود را از دست دادههای سوییس بیش از یک چه یخچال

باشد،  شناختی کوهستانها می ها یک آسیب جدی و شدید بر زیباییهای سوییس از بین خواهند رفت. این اتفاق، نه تن یخچال

 رود.  ی به شمار میها در اسکی زمستانی و تابستان های اسکی واقع در یخچال بلکه مشکلی برای پیست

                                                           
5- snowboard  
6  cross-country skiing 
7- snow hiking 



 

  1 های دائمی )قشرهای یخی( * یخبندان
دهد.  های یخی را افزایش داده و مناطق کوهستانی را در معرض خطر رانش زمین قرار می گرمایش جهانی، آب شدن الیه

شوند. تثبیت  های یخی ناپایدار می ها و دیگر ساختمانهای واقع در خاک الیه ، دکل1ایستگاههای حمل و نقل کابلی کوهستانی

کند. البته  باالیی را تحمیل می  و استحکام این ساختمانها در خاک و در حالیکه قشرهای یخی در حال ذوب هستند، هزینه

 سازد.  مال سقوط سنگ، خطرناک میروی و کوهنوردی را نیز به دلیل افزایش احت گرمایش در مناطق کوهستانی پیاده

 

 * شرایط جوی متغیر 

سو اقلیم در آینده گرمتر خواهد شد و از سوی دیگر الگوی این اقلیم نیز در آینده تغییر خواهد کرد. نزوالت بیشتر یا  از یک

یا  و نوردی طبیعی صخرهروی،  مقادیر مه بیشتر منجر به شرایط جدید برای توریسم تابستانی کوهستانی همانند پیاده

های توریستی  دهند، تهدید دیگری برای فعالیت شود. رویدادهای ناگوار که به میزان و شدت بیشتری رخ می سواری می دوچرخه

تر ماهیگیری روی یخ به طور روز افزونی دشوارتر  آیند. غیر از آن؛ با زمستانهای گرم و زیرساختهای توریستی به شمار می

 گردد. می
 

 
 . اثرات و پیامدهای تغییر اقلیم بر مناطق كوهستانی2شكل 

 

  تغییر اقلیم و زمستانهای بدون برف 

 در آلپ  پیامدها ـ

اقتصاد مناطق آلپی به میزان زیادی بر توریسم متکی است. اگر فرضیات در مورد اثرات تغییر اقلیم درست از آب در بیایند، 

پوشش برفی در آلپ تقلیل خواهد یافت که این به نوبه خود صنعت توریسم را به خطر خواهد انداخت. عامل حیاتی برای بقای 

کوهستانی کثرت وقوع و ترتیب زمستانهای با شرایط برفی خوب یا تعداد  طوالنی مدت شرکتهای حمل و نقل کابلی

توان تحمل نمود. البته تجربیات به دست آمده در تفریحگاههای مختلف اسکی، نشان داده  زمستانهای کم برفی است که می

آوریل  10دسامبر و  روز بین اول 111زمستان را حداقل در  9زمستان،  11است که یک مرکز تفریحی اسکی اگر از هر 

                                                           
8- permafrost 
9- cableway 

اثرات تغییر 
اقلیم بر مناطق 

 كوهستانی

الیه های  
یخی در حال  

 ذوب

اثر بر 
 كشاورزی

 برف كمتر

افت 
 گردشگری

اثر بر تنوع  
 زیستی

رانش 
 زمین

تخریب  
 زیستگاه

یخچالهای  
در حال  

 عقب نشینی



 

سانتیمتر برای ورزش اسکی(، از لحاظ پتانسیل برای ورزش  01تا  31پوشش برف کافی برف داشته باشد )دست کم بین 

 شود. اسکی، قابل اتکا محسوب می

ی از توان دارای برف قابل اتکا دانست. هر چند که، حتی امروز بسیار مرکز تفریحی اسکی سوئیس را می 231% از 90امروزه 

 1011این گونه نیستند. اگر بنا باشد که به دلیل تغییر اقلیم، خط قابل اتکا بودن برف به  12پریلپزتفریحگاههای اسکی در 

% تقلیل خواهد یافت. مطالعات 63(، در آن صورت، تعداد تفریحگاههای اسکی به 2131-2101متری سطح دریا برسد )سال

شوند، که عبارتند از:  با خطر جدی مواجه می بیانگر آن است که با ادامه روند کنونی، برخی از مناطق کوهستانی در اروپا

. مناطق 14و فریبورگ 13و سرزمینهای میان دو منطقه واد 12، واقع در سوئیس مرکزی و شرقی، منطقه تیکینو11منطقه جورا

 2011های کابلی در این مناطق از  مشکل مهمی را تجربه نخواهند کرد، زیرا ارتفاع میانگین پایانه 16و گریسونز 10اسکی واالئس

متر باال رود، که یک سناریوی محتمل است، اوضاع  1011متر از سطح دریا باالتر هستند. اگر خط برف قابل اتکا قرار باشد تا 

توان به عنوان با برف قابل اتکا نامید. حتی در بلوکهای گریسونز و واالئس  % مناطق اسکی را می44تر خواهد شد: تنها  وخیم

 ههای اسکی دیگر با برف قابل اتکا نیستند. تقریباً یک چهارم تفریحگا
 

 

 

 پیست اسكی آلپاین .3شكل 

 www.alpinerecreation.comمنبع: 

 پیست اسكی در سوییس .4شكل 

 www.mt.govمنبع: 

 
 (2222برف قابل اتكای تفریحگاههای اسكی سوییس )بوئركی،  .3جدول 

 برف قابل اتکا 

 منطقه
تعداد پیستهای 

 اسکی
1200 masl 

 درصد       تعداد      

1500 masl 

 درصد             تعداد

1800 masl 

 درصد              تعداد     

Jura 1 1 9 1 29 4 10 جورا 

                                                           
10- Prealps 
11- Jura 
12- Ticino 
13- Vaud 
14- Fribourg 
15- Valais 
16- Grisons 



 

 آلپ 
Alps (Vaud + Frib.) 

11 16 94 9 39 4 21 

Valais 94 41 16 02 111 04 04 واالئس 

Bern (ex. Jura) 34 12 09 21 96 31 30 برن 

سوئیس مرکز  
Central Switzerland 

30 26 94 13 39 9 21 

Ticino 20 2 39 3 111 9 9 تیکینو 

 شرق سوئیس
Eastern Switzerland 

19 11 61 6 33 3 19 

Grisons 92 33 11 42 111 46 46 گریسونز 

 44 111 63 144 90 110 231 سوئیس

 
 

بازان با انعطاف به شرایط برفی در حال تغییر، پاسخ  اسکی بررسی صورت گرفته در میان گردشگران، حاکی از آن است که

روند که  بازان به آن دسته از تفریحگاههای اسکی می % اسکی41دهند. در خالل یک دوره از فصول با بارش اندک برف،  می

اند که اسکی را  % پاسخ دهندگان گفته4% اسکی بازان کمتر اسکی خواهند کرد. اگر چه تنها 32دارای برف بیشتری هستند. 

بازان خواهد داشت. اغلب تفریحگاههای  توان نتیجه گرفت که تغییر اقلیم اثر جدی بر تعداد اسکی کنار خواهند گذاشت، اما می

های روزانه و اسکی بازان تازه  تر آلپ مجبورند تا با افت قابل توجه در تعداد مهمانان، توریست پذیر در نواحی پایین اسکی آسیب

  (.Buerki, 2000) دقیقاً گروه هدف این مراکز هستند، دست و پنجه نرم کنند کار، که

میلیارد دالر آمریکا تخمین زد که  2/1تا  0/1توان در حدود  می 2101هزینه ساالنه احتمالی تغییر اقلیم در سوئیس را تا سال 

دهند که توریسم در  باشد. این ارقام و آمار مشابه، نشان می می 1110% از تولید خالص ملی سوئیس در سال 9/1تا  6/1معادل 

ای بزرگ است  قتصادی این کشور، توسط تغییر اقلیم تحت تاثیر قرار گرفته و این اثر به اندازهسوئیس، بیش از دیگر بخشهای ا

 توان با اغماض از آن گذشت.  که نمی

شود. با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مؤثر، ورزشهای  تغییر اقلیم منجر به الگوهای جدید و نامساعد مناطق توریسم اسکی می

تر تمرکز خواهند یافت، که در آینده نیز دارای برف کافی باشند. تفریحگاههای اسکی در  تفعمرتبط با برف در مناطق مر

باشند،  تر دیر یا زود به دلیل فقدان برف از رده خارج خواهند شد. تنها مناطقی که دارای دورنمای زیبا می ارتفاعات پایین

متر فراهم آورند و فشار بر مناطق کوهستانی مرتفع  2111ز ممکن است بتوانند امکانات حمل و نقل را تا ارتفاعات باالتر ا

تقاضا برای تفریحگاههای اسکی با برف قابل اتکا، استدالل اصلی به منظور ظ اکولوژیکی افزایش خواهد یافت. حساس به لحا

ل گشودن مناطق مطالعات اولیه برای تاسیس مناطق تفریحی ـ کوهستانی مرتفع است یا به عبارت دیگر، تغییر اقلیم دلی

پروژه برای گسترش زیرساختهای ورزش اسکی وجود دارد که  111کوهستانی بلند به روی توریسم است. در سوئیس بیش از 

 رسد.  عدد می 311ها به  شوند. در مجموع در آلپ تعداد این پروژه بسیاری از آنها با یارانه حمایت می

تر  ت حتی در کشورهایی نظیر آلمان و اتریش، به دلیل ارتفاع پاییناثرات تغییر اقلیم بر توریسم زمستانی ممکن اس

باالتر  311تا  211سال آینده  01تا  31تفریحگاههای اسکی آنها، شدیدتر باشد. در اتریش خط کنونی برف با تغییر اقلیم در 

ی خود را به خاطر زمستان مسیصنعت تورخواهد رفت. بسیاری از روستاها، بیش از همه در بخشهای مرکزی و شرقی اتریش، 

تر از  ( در ایتالیا نیمی از روستاهای دارای ورزشهای زمستانی پائین1111، 19تغییر اقلیم از دست خواهند داد )برلینگ و شارامزا

متر هستند. برخی از آنها هم اکنون نیز با مشکالت اساسی در زمینه پوشش برف روبرو هستند. در آینده تنها تعداد  1311

 دی زمستان با جو زمستانی کامل )توام با بارش مداوم برف( در این تفریحگاههای اسکی وجود خواهد داشت. معدو

نشان داده شد که احتمال زمستانهای با حجم زیاد برف در آینده قابل حذف  1111به ویژه فوریه  11/1119البته در زمستان 

وام با ریزش بهمن، میزان خسارت مستقیم حادث شده از در مورد زمستانهای ت 1111نیست. در یک مطالعه در سال 

                                                           
17- Breiling & Charamza  



 

فقره از  36شامل  میلیارد دالر برآورد شده است که در مجموع 11مسیرهای کابلی زمستانی در نتیجه بهمن و حجم زیاد برف 

آهن  باشد. شرکتهای راه می 21مسیر کابلی دو طرفه 1مسیر کابلی و  4، 11صندلی باالبر 11، 19باالبر اسکی 21تجهیزات از قبیل 

% بیشتر از 20اند. تقریباً  تر بوده % پرداخت اضافه99روبی مجبور به  کوهستانی در مقایسه با سالهای پیشین برای برف

احتماالً باعث  1111زمستانهای عادی برای ایمن نمودن پیستهای اسکی هزینه شده است. در مجموع؛ بهمن زمستانی سال 

 اند.  میلیارد دالر گردیده که بخش عمده آن خسارات غیر مستقیم بوده 131 خسارتی متجاوز از

 

                                                           
18- Ski lift 
19 - Chair lift 
20- Funicular  



 

 پیامدها در استرالیا  ـ

به منظور دریافتن آنکه چگونه تغییر اقلیم ممکن است بر قابل اتکا بودن برف مناطق برفی استرالیا تاثیرگذار باشد، تاثیر 

 21تعداد روزهای با پوشش برفی مورد مطالعه قرار گرفتند )کونیگای متفاوت بر  های منطقه سناریوهای )حالتهای( اقلیم

منطبق بودند. با  2131در سال « روز 61قانون »(. با فرض بهترین سناریو همگی به جز یک تفریحگاه با 2جدول  -1119

هد بود. اما در سه مسیر خوا 22، عملیات اسکی قابل اتکا به لحاظ مالی تنها در مسیر چارلوت2131فرض بدترین سناریو برای 

هیچ یک از تفریحگاههای  2191تر غیر ممکن خواهد بود. در سناریوی بدترین وضعیت در سال  تفریحگاه در ارتفاع کمی پایین

 اسکی امروزی صنعت اسکی سودمندی را اداره نخواهند کرد. 

پیستها متمرکز گردد. با فرض فناوری ترین  رود که صنعت اسکی در مرتفع به همین روی؛ به دلیل تغییر اقلیم، انتظار می

تر که ورزش اسکی در آن  تر مجبور به تعطیلی خواهند بود. در زمینهای اسکی مرتفع سازی امروزی، تفریحگاههای پایین برف

 متمرکز خواهد شد، مشکالت زیست محیطی )فاضالب، زباله و ...( احتماالً افزایش خواهند یافت. 
 

 (1991  تفریحگاههای اسكی استرالیا )كونیگ،برف قابل اتكای . 4جدول 

 پیستهای اسكی

 بهترین حالت

 سال 2030

∆T= +0.3°C 

∆P= 0% 

 بهترین حالت

 سال 2070

∆T= +0.6°C 

∆P= 0% 

 بدترین حالت

 سال 2030

∆T= +1.3°C 

∆P= -8% 

 بدترین حالت

 سال 2070

∆T= +3.4°C 

∆P= -20% 

Charlotte Pass + + + - 

Thredbo + + ?/+ - 

Perisher-Blue + + ?/+ - 

Falls Creek + + ?/+ - 

Hotham + + ?/+ - 

Mt Buller + ?/+ ? - 

Mt Buffalo + ?/+ - - 
Selwyn + ? - - 

Mt Baw Baw - - - - 

 

 روز( به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با ورزش اسكی 02)+(: نشانگر قابل اتكا بودن پوشش طبیعی برف )قانون 

 روز( به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با ورزش اسكی 02نشانگر غیر قابل اتكا بودن پوشش طبیعی برف )قانون )ـ(: 

 روز( به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با ورزش اسكی 02)؟(: نشانگر مورد تردید بودن پوشش طبیعی برف )قانون 

 

 پیامدها در كانادا  ـ

سازی مصنوعی در حد  اثرات منفی تغییر اقلیم در استرالیا، کانادا و ایاالت متحده آمریکا، ممکن است به دلیل سطح باالی برف

های اسکی  دهند که عرصه سازی جزء الینفک صنعت اسکی است، نتایج نشان می وخامت اروپا نباشد. با توجه به آنکه برف

( 2121گذاری )تا سالهای ریزی تجاری فعلی و افقهای زمانی سرمایه گرمتر، به ویژه با برنامهتوانند باقی بمانند. در یک اقلیم  می

( تحت Lakelands(. در یک مطالعه موردی؛ در منطقه اسکی )ناحیه توریستی 2113قابل اجرا باقی بمانند )اسکات و دیگران، 

، 2121% در سالهای 1-16ه میانگین فصل اسکی به سازی کنونی، تخمین زده شد ک سناریوهای تغییر اقلیم و فناوری برف

فصل به طور قابل  2101سازی، در سالهای  تقلیل یابد. بدون برف 2191% در سالهای 11-01، و 2101% در سالهای 32-9

 % نقصان خواهد یافت. 39-09ای به  مالحظه

                                                           
21- Koenig  
22- Charlotte Pass 



 

، بین 2121رد نیاز برای سناریوی سالهای سازی مو همزمان با کاهش در فصل اسکی تخمین زده شده، مبلغ حدودی برای برف

  گردد. % برآورد می49-199نیز این افزایش  2101%  افزایش خواهد داشت و برای سال144تا  36
 

 گیری  نتیجه

دمای  تغییرات جهانی محیط زیست مانند گرمایش زمین و باال آمدن سطح دریاها تاثیرات بسزایی بر روی ورزش دارد. افزایش

تر از آن  ار مهمهای انفرادی و ورزشکارها را تحت تایر قرار داده است. امر بسی های ورزش زمین و گسترش آلودگی رقابت

های ورزشی را نیز تحت تاثیر  رالمپیک، جام جهانی و دیگر رقابتهای المپیک، پا که تغییرات محیط زیستی محل بازی باشد می

داده است، جایی که دمای های زمستانی سوشی و ونکوور تاثیر خود را نشان  و رقابت اخیر بازیاین مسیله در دقرار داده است. 

 های هوای آزاد را متوقف کرد.  تانی به شدت بازیهای زمس گرم بازی

دن در تر شدن در زمستان و یا سردتر ش کردند به دلیل گرم زمستانی و تابستانی را برگزار میهای  بسیاری از شهرهایی که بازی

مسابقات در آینده های برگزاری  وند. در نتیجه، کاندیدهای میزبانش ها تلقی نمی یگر میزبان مناسبی برای این بازیتاسبتان د

 ،باشد ها می های زمستانی در بسیاری از مکان ترین مشکالت برگزاری المپیک باشند. این مسیله یکی از اصلی در حال کاهش می

ها مانند اسکی و اسنوبورد پوشش برف مناسبی وجود ندارد. اگرچه مناطق شمالی از نظر  بسیاری از بازییرا برای برگزاری ز

زیرساخت  ها از نظر جمعیت و ما باید در نظر داشت که این مکانا ،باشد ها می ان بسیار خوبی برای این بازیمحیط زیستی مک

المللی که با ورزش در  های بین المللی المپیک و دیگر سازمان ه بینکمیتباشند. در آینده، فیفا و  برای میزبانی مناسب نمی

 باید بر روی تغییرات محیط زیستی توجه بسزایی کنند. ،باشند ارتباط می

 توان در این زمینه برشمرد:  کلی و عمومی را می اهبرددر ادامه، چند ر
  

 ـ سازگاری نمایندگان و مسئوالن توریسم 

گذاری، اجرایی و سازمانی، در حال اندیسیدن به پیامدهای  نعت توریسم در سطوح سیاسی، سرمایهنمایندگان و مسئوالن ص

 باشند. در واقع، آنها در حال انطباق با این پدیده هستند.  تغییر اقلیم می

طی تحقیقی در میان نمایندگان توریسم در سوئیس؛ نتایج زیر حاصل گردید: تغییر اقلیم به عنوان یک معضل برای توریسم 

توانند عرضه کنند، به  دانند که آن چیزی که آنها می زمستانی تشخیص داده شده است. آنهایی که مسئول توریسم هستند، می

که آنها از جهت زمستانهای کم برف در معرض خطر هستند. آنها با عواقب  دانند میزان زیادی متکی به برف است و می

 احتمالی تغییر اقلیم برای توریسم زمستانی آشنا هستند. 

شود. نمایندگان توریسم، بر این اندیشه هستند که  به تغییر اقلیم به صورت یک فاجعه برای توریسم زمستانی نگریسته نمی

شود. اگر چه تغییر اقلیم  نشان داده می -و همینطور در علم و سیاست -ها آمیزی توسط رسانه راقتغییر اقلیم به شکل بسیار اغ

تر وجود دارند، را شدیدتر نماید و تغییرات ساختاری را  تواند مشکالتی را که هم اکنون در مناطق اسکی در ارتفاعات پایین می

 گیرند.  ارتفاعات میانه و باال به ندرت تحت تاثیر قرار میدر این بخش سرعت بخشند، اما اکثر تفریحگاههای اسکی در 

دهد. مباحث صورت  های تفریحگاههای ورزشهای زمستانی را تحت تاثیر قرار می تغییر اقلیم هم اکنون استراتژیها و برنامه

قویاً به اطالعات انتشار یافته  ای با تغییر اقلیم وجود دارد. از یک سو نمایندگان گرفته به وضوح آشکار نموده که ارتباط دوگانه

دهند، اما از سوی دیگر آنها از تغییر اقلیم برای قابل  اطمینان هستند و عواقب آن را کم اهمیت جلوه می درباره تغییر اقلیم بی

کنند. تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به همراه رقابت جهانی، به عنوان  پذیرش نمودن استراتژیهای پیش رو استفاده می

سازی مصنوعی و نیز برای گسترش پیستهای اسکی فعلی و افتتاح پیستهای  استداللهای کلیدی برای ایجاد تجهیزات برف

 شوند.  متر( مورد استفاده واقع می 3111جدید در مناطق آلپی )باالتر از 

توانند در کوهستانهای  انی مینمایندگان توریسم همگی موافقند که تنها اگر قابل اتکا بودن برف تضمین شود، ورزشهای زمست

تر یا باید دست به دست یکدیگر  های اسکی کوچکتر در ارتفاعات پایین آلپ بقا داشته باشند. صراحتاً باید اعالم نمود که زمین

های اسکی، افتتاح  پاشی، تراز کردن پیست توانند سرمایه الزم را فراهم نمایند )به طور مثال برف دهند یا به دشواری می



 

ها در حال حاضر  تر در نواحی اسکی(. از یک سو آنها منابع مالی مربوط به خود را ندارند و از سوی دیگر بانک ضاهای مرتفعف

متر که به ویژه سودآورد  1011های بسیار محدودی را به تفریحگاههای اسکی در ارتفاعات کمتر از  اند که وام تنها آماده

های آلپ نقش کلیدی  تر در کوهپایه های اسکی کوچک نمایندگان عقیده دارند که زمین رغم این، نیستند، پرداخت کنند. علی

سودآور از این دست باید حفظ در مورد آنکه آیا مناطق اسکی غیردر ارتقاء اهمیت ورزش اسکی دارند. هر چند اکثر اوقات 

که تعدادی از افراد، طرفدار کنار  ند. در حالیشوند و آنکه چگونه بودجه آنها تضمین شود، عقاید به میزان زیادی تفاوت دار

سودآور هستند، دیگران معتقدند که به دالیل اقتصادی و منطقی، حفظ این های غیر اسکی سیرهای کابلی و تلهنهادن م

های مسیرهای کابلی را افزایش  زمینهای اسکی اجباری است. همچنین این موضوع فشار برای دریافت یارانه برای شرکت

 .هدد می
 

 راهبردهاـ 

ای را برای توریسم و به ویژه برای توریسم زمستانی در مناطق کوهستانی ایجاد نموده است. البته این  تغییر اقلیم چالش تازه

ای گردد. در عوض،  ای نیست که وضعیت اولیه توریسم دستخوش یک تغییر ناگهانی و ریشه موضوع در حال حاضر به گونه

ی نگریست که سرعت تغییرات ساختاری در صنعت توریسم را تحکیم و تسریع نموده و تغییر اقلیم را باید به صورت کاتالیزور

الیه در بخش  2دهد. ظهور جامعه  به وضوح خطرات و فرصتهای ذاتی توسعه توریسم حتی در حال حاضر را پر رنگ نشان می

های  و اغلب تفریحگاهها و شرکت تعداد معدود تفریحگاهها و شرکتهای مسیرهای کابلی با بیشترین سود -توریسم زمستانی

تنها به دلیل تغییر اقلیم نخواهد بود. بلکه به دلیل تغییرات کلی در بازار رقابتی نیز خواهد بود. در یک سمت ما  -ناسودآور

شان و برف قابل اتکا زیاد را داریم، و در سمت دیگر مکانهای  تفریحگاههای درجه یک با امکانات متنوع و جذاب کنونی

 تر و فرصتهای محدود برای توسعه بیشتر را داریم.  کتری را با توسعه محدودتر با امکانات ضعیفکوچ

که تغییر اقلیم در مقایسه با دیگر تغییرات در توریسم نسبتاً یک تغییر و تحول بلند مدت است، مدیران توریسم و از آنجا 

استراتژیهای و اقدامات متناظر هر گونه فرصتی دارند )شکل  ها به منظور سازگاری با محدودیتهای گوناگون و اتخاذ توریست

ساز مصنوعی است. اتخاذ یک نگرش  (. یکی از آشناترین اقدامات در تالش در برابر زمستانهای کم برف ساخت وسایل برف4

ردی به این جهت بیان قضا و قدری نسبت به تغییر اقلیم و اثرات آن را نباید یک استراتژی صحیح قلمداد نمود. این گونه رویک

کار و »توان با استفاده از واژه  دهند. این را می شود که نه عرضه کنندگان و نه مصرف کنندگان رفتار خود را تغییر نمی می

بندی کرد، هنگامی است که  توان تحت تقدیرگرایی دسته نیز توصیف نمود. رویکرد دیگر که می« 23کاسبی مثل همیشه

گرفتند را بدون هر گونه تالشی برای ارتقاء  و نقلی که برای ورزشهای زمستانی مورد استفاده قرار می ها امکانات حمل توریست

نشینی از توریسم اسکی به صورت فعال  به عبارت دیگر هنگامیکه عقب -و تحکیم دیگر انواع توریسم، رها کرده و کنار گذاردند

تر که  های کوچک در ارتفاعات پایین در میان مجریان تله اسکی ریزی نشده است. یک چنین رویکرد تقدیرگرایانه برنامه

 اند، به سادگی مشهود است.  مشکالت مالی شدیدتری را در نتیجه زمستانهای کم برف تجربه کرده
 

                                                           
23- Business as usual  



 

 
 

 استراتژیهای انطباقی .4شكل 
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