
 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 31، پیاپی اول، شماره هفتمسال 

 

 ی توسعه گردشگری ورزشی )قایقرانی رفتینگ( در رودخانه سیروانسنجامکان

 

 3، آزاد معتمدیان2، مرتضی رضایی صوفی1*فاتح فرازیانی

 31/70/29: پذیرش ختاری                                                        62/36/26: دریافت تاریخ          

 چکیده

ی خروشان )رفتینگ( در هاآبقایقرانی  ی توسعه گردشگری ورزشیسنجامکانهدف اصلی تحقیق  :هدف

 رودخانه سیروان بود.

ی کردستان هااستانی زاگرس در منطقه هاکوهرشتهی حوضه آبریز هارودخانهجامعه آماری  ی:شناسروش

یلومتر ک 91به طول  رودخانه سیروان موردی بر روی شاخه اصلی ورتصبهباشد. این پژوهش یمو کرمانشاه 

شامل، اطالعات علمی ها دادهی گردآوراست. ابزارهای  گرفتهانجامباشد، یمکردستان تا کرمانشاه  از استان

، قایق GPS ، دستگاهGIS یافزارنرمی، برنامه اماهواره نقشه، 3: 17777نقشه رودخانه با مقیاس  موجود،

یاز برای موردنی استانداردهایست و لچکی و اینترنتی، اکتابخانهمنابع  رفتینگ، کایاك، کانو، نفرهشش

به تطبیق آن با  هادادهی آورجمعپس از  ؛ باشدیم (شش درجه)اجرای رفتینگ در درجات متفاوت 

 استانداردهای جهانی جهت رسیدن به اهداف تحقیق پرداخته شد.

در  ی جهت رفتینگارودخانهی بنددرجهکیلومتر باقیمانده  16کیلومتر اول در  33در  جزبه ها: یافته 

 و سه قرار دارد، دودرجهمسیر در فصل بهار در درجه سه و چهار و در فصل پاییز  درصد 07حدود 

ت کیلومتر اول به عل 33اولین معیار جهت برگزاری رفتینگ در رودخانه وجود جاده است، در  ی:ریگجهینت

های کانو و یققامانده امکان قایقرانی با یباقیلومتر ک 16رانی وجود نداشت و یققانبود جاده امکان برگزاری 

محل مناسبی برای  رودخانه سیروان می تواند؛ ( وجود داشت9تا  3مختلف )و رفتینگ در درجات  یاكکا

ی تمرین افراد بومی و منطقه جهت های ملی و باشگاهی این ورزش بوده و محلی برایمتبرپایی اردوهای 

باشد و مکانی مناسب برای گذران اوقات فراغت افرادی که یمی خروشان هاآبیابی در قایقرانی استعداد

 در زیستیطمح حفظ و اشتغال، درآمد افزایش گزینند بوده و همچنین موجبیبرمها را یتفعالگونه ینا

 منطقه شود.
 گردشگری ورزشی، رفتینگ، رودخانه سیروان.یسم، اکو تور :واژه های کلیدی

 

 هیئت علمی دانشگاه پیام نور. 3

 دانشگاه پیام نور دانشیار. 6

 کارشناس ارشد تربیت بدنی آموزش و پرورش. ، 1
  Farazfateh2002@yahoo.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 مهمقد

 است، جهان در بزرگ صنایع از یکی گردشگری

 گردشگری به از بخشی نیز ورزشی گردشگری

 به گردشگری و ورزش تلفیق از آید کهیم شمار

 رشد حال در باالیی سرعت با و است آمده وجود

 .است مستقل و بزرگ صنعتی به شدنیلتبدو 

 یسماکو تور .(32: 3101، جاه یروزفادبی )

 تقریباً طبیعی مناطق به سفر از است عبارت

 انجام لذت و تفریح کسب ظورمنبه نخوردهدست

 یسماکو تور. (3102فالح،  زاده)جمال شودیم

 وابسته گردشگری هاییتفعال از وسیعی دامنه

 توانیم قبیل این از شود،یمشامل  را طبیعت به

 از بازدید قایقرانی نمود: اشاره زیر موارد به

 ، مناطقشدهحفاظت مناطق و ملی یهاپارك

 در گردش ندگان،پر تماشای بکر، طبیعی

 یمایی،پکوه نوردی، دامنه طبیعی، هاییطمح

، زاده)سلطان ...و طبیعی از غارهای بازدید

3127.) 

 که قرن بیستم به پایان رسیده است یطیدر شرا

مسائل و ی متعدد جهت حل هابرنامهبا توجه به 

هنوز توسعه ایران،  در کشور متعددی یهاچالش

متعددی  یهاچالشها با مسائل و برخی استان

راهبردهای گذشته درزمینه  مواجه است چراکه،

اند نبوده و نتوانسته آمیزیتتوسعه نواحی موفق

مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت 

 کنند. ینرا تأم زیستیطی و پایداری محیغذا

این راهبردها در توزیع منافع حاصل از رشد و 

د مشکالت توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجا

ی یبخصوص نواحی روستا ،متعددی برای نواحی

 هاییبررس طبق .(0: 3109کریم پناه، اند )شده

 حدود 6777 سال در توریسم جهانی سازمان

 و اندشده جهان جابجا در مسافر میلیون 120

 تعداد این 6737 سال در که شودیم بینییشپ

 از جهانگردان برسد. شمار نفر میلیارد یک به

 63قرن  اوایل در نفر میلیون 261 سالیانه رقم

 رسید خواهد 6767 سال در نفر یلیاردم 2/3به 

 میلیارد 991 از جهانگردی صنعت درآمد نیز و

 6 بر افزون رقمی به ،6771 سالدر  دالر

 رسید خواهد 6767 سال در دالر یلیونتر

 به  (.67: 6771سازمان جهانی گردشگری، )

اکو  رشد شگری،گرد جهانی ید سازمانتأک

 صنعت یهاشاخه از یکی عنوانبه یسمتور

 این توانیم که شتابان است چنان گردشگری

 این گزارش به نامید. یسماکو تور قرن را قرن

 صنعت توریسم رشد عمومی کهیدرحال سازمان

 2/0تا  1/9 ینب 6767 تا 6777 یهاسال بین

 موجود هاییافته شود،یم بینییشپ درصد

 رشد این از قسمت بیشترین که است آنبیانگر 

 و پیوست خواهد وقوع به یسماکو تور بخش در

فتح بود ) خواهد درصد 17 تا 37 بخش این رشد

(. از جمله مهمترین 3100اللهی و همکاران،

برنامه ریزی هایی که می توان جهت توسعه 

نواحی در مناطق محروم کشور انجام داد برنامه 

ریسم و طبیعت گردی ریزی برای توسعه اکوتو

در این مناطق باشد. یکی از انواع طبیعت گردی 

ماجراجویانه که مناطق بسیاری از ایران به 

واسطه وجود رودخانه های فراوان مسعتد راه 

اندازی آن هستند. قایقرانی آب های خروشان یا 

 رفتینگ می باشد.

ی و یا قایقرانی در کلک سواررفتینگ، به معنی 

فعالیت  این باشد.می 3روشانهای خرودخانه

انگیز بوده یجانهو  ورزشی بسیار جذاب-تفریحی

اکو های سفرهای و یکی از بهترین نمونه

                                                      
1. White Water Rafting 
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های باشد. قسمتیستی و ماجراجویانه میتور

 گویند.می 3"آب سفید"رودخانه  را  خروشان

تفریحی  صورتبههای مختلف و یققاینگ با رفت

شود یمنه( اجرا رودخا در شش درجهمسابقه )یا 

آب های خروشان قایقرانان  (. 3127محرابی، )

زیادی را در سراسر جهان به خود جذب می 

کنند و سهم بسزایی در گذاران اوقات فراغت و 

جذب گردشگران دارند. فروش این نوع 

گردشگری  و لوازم و تجهیزات آن که یکی از 

انواع گردشگری های ماجارجویانه است به طور 

، 6زونی در حال گسترش است )بوکلیروز اف

6772 :303) 

رانی یققادر طول مسیر اولین نیازی که جهت 

باشد. جاده در نزدیکی رودخانه یمرفتینگ الزم 

است که در صورت نیاز از آن استفاده کرد زیرا 

رشته ماجراجویانه است و رانی رفتینگ یکیققا

باشد پس یم موجود در آنامکان آسیب  دائماً

بتوان در آن  باشد تاید اولین معیار را داشته با

قایقرانی رفتینگ را برگزار کرد )ادواردز و 

از جمله موارد ضروری   (.6772، 1استرنگسون

ی مناسبی جهت برپایی کمپ هامکانوجود 

، استراحت کنندگانشرکتبرای ارائه خدمات به 

 معموالًکردن و یا تماشای مناطق اطراف که 

های یژگیو گردد.یملی برپا توسط افراد مح

 گردد؛یمدرجات مختلف رودخانه در زیر ذکر 

مناسب جهت مبتدیان که برای  کامالً یک:درجه 

کنند. حرکت یماولین بار برای قایقرانی اقدام 

ی کوچک در مسیر هاموجی است با آرامبهآب 

گونه ممانعتی وجود یچه ؛ وکنندیمبرخورد 

 باشد.یمت متفاو ندارد. عمق و عرض

                                                      
1. White Water 

2. Buckley 

3. Edevards & Strengson 

ی اولیه هامهارت: برای کسی که دودرجه 

آید. ینمسواری را بداند مسئله خاصی پیش یققا

باشد. یمامواج منظم و شدت آب متوسط 

احتمال موجود بودن موانع مشخص در مسیر 

رودخانه وجود دارد. از جانب مبتدیان باعث غرور 

و افتخار خواهد شد. امواج اغلب منظم ولی 

اقع باعث بر هم خوردن تعادل قایق بعضی مو

 شوند.یم

درجه سه: وارد شدن به این درجه برای  

شود. امواج آن یممبتدیان، باعث غرور و افتخار 

ی محدود و هاآبکشو  هاآبراهنامنظم است. 

باشد. فشار آب متوسط تا زیاد، یمباریک دارا 

ی در مسیر وجود هاچاالبو  هاصخرهموانع چون 

ی زیاد در تا حدی محدود و هاخابچردارد. 

باشد. برای عبور یمقسمت خروشان آن موجود 

در  ؛ وباشدیمی قایقرانی هامهارتاز آن نیاز به 

های یققانیاز به  حتماًرانی یققااین درجه از 

 کنندهحرکتکمک )نجات( در اطراف قایق 

 باشد.یم

باشد. یمی شنا کردن خطرناك برا درجه چهار: 

 در باشد.یماصلی آب رودخانه بسیار باال جریان 

مسیر رودخانه دارای موانع بزرگ و کوچک در 

ی هاآبراهباشد. دارای یمی مختلف هاقسمت

باشد. یممتعدد در اطراف جریان اصلی رودخانه 

کوچک در مسیر رودخانه دیده  نسبتاًآبشارهای 

به یک فرد ماهر  حتماًشود. برای مهار قایق یم

 باشد.یمنیاز قایقران 

رانی یققای محدودیت جهت دارا درجه پنج: 

شود. مسیر اصلی آب دارای شدت باالی یم

های یریسرازباشد. یمخشن  اصطالحاً آب است.

ی متعدد که در بعضی هاآبراهخطرناك با 

توان مسیر اصلی را تشخیص ینممسیرها حتی 

 داد.
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موانع زیاد و جریان اصلی  خطرناك درجه شش: 

امکان افتادن یک اتفاق در مسیر  هرلحظهید. شد

ی را به خطر زندگکه  را باید انتظار داشت

، ادوارد و استرنگسون، 3127محرابی، ) یندازدب

 (.6770، بیگ بار، 6772

رودخانه استان  ترینیلرودخانه سیروان طو

منزله خود و شعبات آن به باشدیکردستان م

شوند یمحیاتی این استان محسوب  هاییانشر

ی دیگر استان هارودخانهین آب آن مانند تأمکه 

 طبق(. 62: 3101ی، است )مؤمنبرفی، بارانی 

 یزیرسرزمین )برنامه آمایش دفتر یهابرنامه

در  یزی،ربرنامهو  مدیریت ( سازمانیامنطقه

های مختلفی در یسنجامکانداخل کشور 

موضوعات مختلف  و دری مختلف هارشته

ی دنیا هاگفتهبا توجه به  ؛ واست گرفتهانجام

شرایط کوهستانی و  باوجود( 3100مالی )

ها مانند برخی از استان که در یارودخانه

کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و 

خوزستان به شکل بسیار خوبی موجود است؛ و 

باال  هاییلبا پتانس ییهاهرکدام دارای رودخانه

  .باشندیم رفتینگ رانییققا جهت اجرای ورزش

مطالعه ادبیات پیشینه حاکی از این است که 

ی در داخل کشور سنجامکانگونه یچههنوز 

رانی یققا ی توسعهارودخانهی سنجامکانجهت 

صورت نگرفته است.  علمی صورتبهرفتینگ 

و یسم اکو تورتحقیقات امکان سنجی در راستای 

گردشگری مناطق مختلف در قالب  توسعه

است.  گرفتهانجام از کشور خارجیی در هاشپژوه

در یک طرح  3موسسه بیگ بار و ویور وایل

تحقیقی را با  "ترینیتی"تحقیقاتی در رودخانه 

رانی در این رودخانه با یققای سنجامکانعنوان 

                                                      
1. Big Bar & Weaverville 

ی بنددرجهالمللی ینباستفاده از جدول 

ی که در تحقیق حاضر نیز از آن ارودخانه

انجام دادند.  6770در سال است  شدهاستفاده

باشد یمکیلومتر  3940حدود  رودخانهطول این 

تمامی طول این رودخانه به علت دارا بودن 

های الزم مانند جاده و مراکز اورژانسی یرساختز

و درجه آب مناسب گردشگری رفتینگ 

. در پژوهشی دیگر خواستگاه، منافع اجراستقابل

نگ در آب و سودمندی ها و نحوه گسترش رفتی

های خروشان در منطقه پر متاقضی بان سونگ 

به لحاظ گردشگری ماجراجویانه   تایلند 6پارك

در دو بخش کمی و کیفی مورد مطالعه قرار 

گرفت. نتایج حاکی از این بوده است که جهت 

گسترش هر چه بیشتر قایقرانی آب های 

خروشان در این منطقه ایجاد زیر ساخت هاو 

مقامات محلی الزم است. جهت  تفویض اختیار به

رسیدن به این امر سازماندهی و برنامه ریزی 

فعالیت ها جهت انسجام و وحدت تصمیم گیری 

و همکاران،  1پیشنهاد شده است)تیراساتا پتیک

6731) 

 37فهرست در  طبیعی یهاجاذبه لحاظ به ایران

 رویکردی با و دارد قرار جهان نخست کشور

باور  به زمینه، این در شدهحساب و منطقی

 برای بیشتری سهم توانیم کارشناسان

 توسعه یهاهدف چارچوب در گردییعتطب

 .(3127زاده، یعشفشد ) قائل اجتماعی اقتصادی

ی، ابزاری پیشنهادی در زمینه اتخاذ سنجامکان

گیری برای توسعه یمتصمگیری یا عدم یمتصم

ی سنجامکانیزی گردشگری و ربرنامهاست. 

وابزار آن، باید متناسب با خصوصیت  نوانعبه

                                                      
2. Ban Songpraek 

3. Tirasatayapitak 
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ی مردم هاخواسته، نیازها و هامکانهای یژگیو

دسترسی به منابع انسانی  محلی، نیروهای بازار و

(. 6772و همکاران،  3چینگباشد )عناصر نهادی 

با توجه به آنچه ذکر گردید، و خالئ تحقیقات 

امکان سنجی قایقرانی آب های خروشان 

بر آن دارند که پس از شناخت  محقیقن سعی

کاربردی و  کامالً صورتبهمبانی نظری تحقیق 

با روش تحقیقی متفاوت و با استفاده از 

یری دقیق گاندازههای مدرن و ابزار یکتکن

رودخانه سیروان را جهت توسعه گردشگری 

ی و مطالعه سنجامکانقایقرانی رفتینگ مورد 

 .قرار دهند

 

 شناسی پژوهشروش

 ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرحاضر  تحقیق

ها توصیفی از نوع موردی است؛ دادهی آورجمع

جامعه آماری  .که به شکل میدانی انجام گرفت

جغرافیای  منطقه در این پژوهش، موردمطالعه

ی زاگرس در منطقه کردستان و هاکوهرشته

اورامانات( است، نمونه آماری تحقیق کرمانشاه )

است،  شدهاستفادهنتخابی یری اگنمونه که از

باشد که با یمسیروان  رودخانهشاخه اصلی 

 91013ی شامل اماهوارهگیری  اندازهبهتوجه 

، هادادهی گردآوریلومتر( است. ابزار ک 91) متر

نقشه رودخانه با مقیاس  اطالعات علمی موجود،

ی افزارنرمی، برنامه اماهواره نقشه، 3: 17777

GIS6،  دستگاهGPSرفتینگ، نفرهششایق ، ق 

ی و اخانهمنابع کتاب  ، متر،کانو ،کایاك

یاز موردنی استانداردهایست و لچکاینترنتی، 

رانی رفتینگ در درجات یققابرای اجرای 

روش  است. شدهاستفادهشش درجه( متفاوت )

                                                      
1. Ching 

2. Geographical Information System 

اجرای تحقیق: محقیقن با توجه به مشورت با 

طول  علوم مختلف جهت انجام کار نظرانصاحب

( یلومترک 91) متر 91022که مسیر رودخانه را 

یرهای یک کیلومتری تقسیم مسباشد به یم

کرده و با توجه به دائمی بودن آب در این 

( سال چهارفصلجاری بودن آن در رودخانه )

ماه و ینفروردن ابتدای فصل بهار یعنی قیمحق

را مالك کار خود  مهرماهابتدای فصل پاییز یعنی 

ها با یستلچکبعد از پر کردن  و .قرار داده اند

 GPSی دقیقی مانند دستگاه ابزارهااستفاده از 

 افزارنرمیری از گبهرهی و اماهوارهی هانقشهو 

GIS صورتبهو  )برای این عمل سوار بر قایق 

( پیاده در کنار رودخانه طول مسیر پیموده شد

یاز است موردنبرای برگزاری رفتینگ  که

ی بررس شده، مورد ارزیابی،یرآوجمعاطالعات 

در  شدهاستفادهیست لچکشد. نمونه  قرارگرفته

 .تحقیق
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  ستیلچک .1جدول 

 موانع نوع موج عمق عرض مسیر هانهیگز
دریچه یا 

 آبرو
 آبشار فشار هاچرخاب

          اندازه

 
 .استی رودخانه خروشان درج گردیده بنددرجهیددداز جهدددت موردنیارهدددای معاول جددددول در 

 
 خروشان  هالمللی رودخانبین یبنددرجهسیستم . 2جدول 

 6 درجه 5 درجه 4 درجه 3درجه  2درجه  1درجه 

مسیر رودخانه 

 باز

 یسختمسیر به صیتشخمسیر قابل مسیر رودخانه باز

 صیتشخقابل

 یسختمسیر به

 قبل تشخیص

 رممکنیمعموالً غ

جریان معمولی 

 و منظم

 امواج منظم

ای رپیده

 کوچك

موانع ساده و 

 کوچك

 

 

 

 امواج نامنظم

رپیدهای متوسط، 

ها، موانع، گرداب

ها و چرخاب

های قسمت

 پرفشار کوچک

های موانع و دراپ

 کوچک

رپیدها، موانع، 

ها، گرداب

ها و چرخاب

های پرفشار قسمت

 بزرگ

های تکی صخره

های بزرگ، دراپ

کوچک و موانع 

 پیچیده

معموال امواج نیاز 

 زدید دارندبه با

رپیدها، موانع،  

ها، گرداب

ها و چرخاب

های پرفشار قسمت

 بزرگ و متوالی

های بزرگ صخره

که جریان رودخانه 

را تغییر داده با 

 جریان زیرآبی قوی

بررسی امواج 

 ضروری است

رپیدها، موانع، 

ها، گرداب

ها و چرخاب

های قسمت

 پرفشار عظیم

مسیر باریک با 

شیب زیاد و 

کوچک آبشارهای 

و عدم دسترسی 

 به ساحل رودخانه

امکان قایقرانی 

 کهیفقط درصورت

سطح آب در حد 

 بخصوصی باشد

 خطر بسیار زیاد

 

 های پژوهشیافته 
اولین مسیری که جهت بررسی انتخاب شده بود 

مسیر بین روستای پالنگان و روستای دیوزناو 

باشد. اولین یمیلومتر کفاصله آن یازده  که بود.

جهت برگزاری رفتینگ در رودخانه وجود معیار 

  ؛ که(6772ادواردز و استرنگسون، است )جاده 

 

 

این مسیر دارای جاده نزدیک به رودخانه 

 به این دلیل رفتینگ درجه شش ؛ وباشدینم

مانده که جهت یباقگردد. مسیر یمشناسایی 

 16توان روی آن تحقیق انجام داد یمبررسی 

 هاآناز  آمدهدستبهاطالعات  که یلومتر است.ک

 گرددیمدر جداول زیر ذکر 
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 9و  3،6،1 لومتریکاطالعات  .3جدول 

 کیلومتر چهارم کیلومتر سوم کیلومتر دوم کیلومتر اول کیلومتر

 پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار فصل

 باز باز مسیر
قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

ی سختبه

 صیتشخقابل

ی سختبه

 صیتشخبلقا
 باز باز

 39 30 33 31 33 32 31 30 عرض

 00/3 دو متر عمق
باالی دو 

 متر
 07/3 باالی دو متر 07/3

باالی دو 

 متر
07/3 

 منظم منظم نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم منظم منظم موج

 کوچک کوچک متوسط متوسط متوسط متوسط ندارد ندارد موانع

 ندارد دارد دارد دارد ددار دارد دارد دارد ()آبراه چهیدر

 محدود محدود محدود متعدد محدود متعدد محدود محدود هاچرخاب

 کم کم متوسط زیاد متوسط زیاد کم کم فشار

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد آبشار

  
( مسیر کیلومترهای اول، دوم، سوم و 1جدول )

باشد یم رودخانه سیروان موردنظرچهارم از مسیر 

که این مسیرها در فاصله بین دو روستای دیوزناو و 

های ینهگزجوالن ده قرار دارد. با توجه به 

از خصوصیات مسیرها امکان برگزاری  شدهانتخاب

ها را با توجه به یققاقایقرانی رفتینگ با تمام 

ی بنددرجهباشند. در یم( دارا 1شماره )جدول 

لومتر اول فصل یدر کی جهت رفتینگ ارودخانه

یک درجهو در فصل پاییز در  و سه دودرجهبهار در 

گیرد. در کیلومتر دوم فصل بهار در یمقرار  و دو

درجه سه و چهارم و در فصل پاییز در درجه دوم و 

یلومتر سوم در فصل بهار ک در گیرد.یمقرار  سوم

در درجه سه و چهار و در فصل پاییز در درجه دوم 

یلومتر چهارم در فصل کگیرد. در یمقرار  و سوم

یک و دو و در فصل پاییز در درجهبهار در 

 گیرد.یمقرار  یک و دومدرجه

 2و  1،2،0،0 اطالعات کیلومتر .4جدول 
 کیلومتر نهم کیلومتر هشتم کیلومتر هفتم شش لومتریک پنجم کیلومتر لومتریک

 پاییز اربه پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار فصل

 مسیر

به سختی 

قابل 

 تشخیص

 

به سختی 

قابل 

 تشخیص

 باز

 
 باز

به سختی 

قابل 

 تشخیص

به سختی 

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

تشخی

 ص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

 31 30 39 30 39 30 31 30 31 32 عرض

 عمق
باالی 

 دومتر
 دو متر

باالی 

 دومتر
27/3 

باالی 

 دومتر
01/3 

باالی 

 دومتر
27/3 

االی ب

 دومتر
17/3 

 منظم منظم منظم منظم نامنظم نامنظم منظم نامنظم نامنظم نامنظم موج

 کوچک بزرگ بزرگ ندارد ندارد بزرگ بزرگ موانع
کوچ

 ك
 کوچک کوچک

دریچه 

 (آبراه)
 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد

 محدود محدود زیاد محدود زیاد زیاد زیاد هاچرخاب
محدو

 د
 محدود محدود

 کم کم کم کم متوسط زیاد متوسط متوسط متوسط زیاد فشار

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد آبشار
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 ،هفت ،شش ( مسیر کیلومترهای پنج،9جدول )

رودخانه سدیروان   موردنظرو نهم از مسیر  هشت

باشددد کدده ایددن مسددیرها در فاصددله بددین دو یمدد

روستای جوالن ده و دله مرز قرار دارند. با توجده  

از خصوصیات مسدیرها   شدهانتخابهای ینهگزبه 

هدا  یققاامکان برگزاری قایقرانی رفتینگ با تمام 

باشدند و  یمد ( دارا 9را با توجه به جدول شماره )

ی بندد درجده : کیلدومتر پدنجم در   هدا آندرجات 

رجه ی جهت رفتینگ در فصل بهار در دارودخانه

 و سده  دودرجده سه و چهار و در فصل پداییز در  

با توجه به دو آبشار پشت سر هم  و گیرد.یمقرار 

یلومتر بده جدذابیت و هیجدان آن    کدر اوایل این 

ی بنددددرجددهافزایددد. کیلددومتر ششددم در  یمدد

ی جهددت رفتینددگ در فصددل بهددار در  ارودخاندده

 یک و دودرجهو سه و در فصل پاییز در  دودرجه

ی بندد درجده گیدرد. کیلدومتر هفدتم در    یمد قرار 

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه

 و سده  دودرجده سه و چهار و در فصل پداییز در  

ی بندد درجده یلدومتر هشدتم در   کگیدرد.  یمقرار 

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه

قدرار   یک و دودرجهو در فصل پاییز در  دو و سه

ی ارودخانهی بنددرجهمتر نهم در یلوکگیرد. یم

و سده و   دودرجهجهت رفتینگ در فصل بهار در 

 گیرد.یمیک و دو قرار درجهدر فصل پاییز در 

 
 31و  37،33،36 اطالعات کیلومتر .5جدول 

 کیلومتر سیزدهم کیلومتر دوازدهم کیلومتر یازدهم کیلومتر دهم لومتریک

 پاییز بهار ییزپا بهار پاییز بهار پاییز بهار فصل

 مسیر
ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

 صیتشخقابل صیتشخقابل

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

 39 32 39 30 31 30 31 30 عرض

 عمق
باالی دو 

 متر
01/3 

باالی دو 

 متر
 07/3 باالی دو متر 27/3

دو  باالی

 متر
 دو متر

 منظم نامنظم منظم منظم منظم نامنظم نامنظم نامنظم موج

 متوسط متوسط کوچک کوچک متوسط متوسط متوسط متوسط موانع

دریچه 

 )آبرو(
 ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد دارد

 محدود محدود محدود محدود محدود زیاد محدود زیاد هاچرخاب

 متوسط زیاد کم متوسط متوسط دزیا متوسط زیاد فشار

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد آبشار

  
 یدازدهم،  ( مسدیر کیلومترهدای دهدم،   1جدول )

رودخانده   مدوردنظر و سیزدهم از مسیر  دوازدهم

باشد که این مسیرها در فاصدله بدین   یمسیروان 

قرار دارند. با توجه بده   دو روستای دله مرز و زوم

از خصوصدیات مسدیرها    شدده انتخابزینه های گ

هدا  یققاامکان برگزاری قایقرانی رفتینگ با تمام 

باشدند  یم( دارا 3-6شماره )را با توجه به جدول 

ی بندد درجده : کیلدومتر دهدم در   هاآنو درجات 

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه

و سدوم   دودرجهسه و چهارم و در فصل پاییز در 

ی بندد درجده یلدومتر یدازدهم در   کگیرد. یمار قر

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه
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و سده   دودرجهسوم و چهارم و در فصل پاییز در 

ی بندد درجده یلومتر دوازدهدم در  کگیرد. یمقرار 

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه

دوم و سوم و در فصل پاییز در درجده یدک و دو   

ی بندد درجده یلومتر سیزدهم در کگیرد. یمقرار 

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه

و سده   دودرجده سه و چهار و در فصل پداییز در  

 گیرد.یمقرار 

 
 39،31،32،30،30اطالعات کیلومتر، .6جدول

 کیلومتر هجدهم کیلومتر هفدهم کیلومتر شانزدهم کیلومتر پانزدهم کیلومتر چهاردهم کیلومتر

 پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار فصل

 مسیر
ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

ی سختبه

 قابل

 صیتشخ

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

 39 30 31 32 31 30 31 30 39 30 عرض

 عمق
باالی دو 

 متر
 دو متر

باالی دو 

 متر
 دو متر

باالی دو 

 متر
07/3 

باالی دو 

 متر
27/3 

باالی دو 

 متر
21/3 

 نامنظم نامنظم منظم منظم نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم موج

 متوسط متوسط کوچک کوچک بزرگ بزرگ متوسط متوسط متوسط متوسط موانع

دریچه 

 (آبراه)
 دارد دارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد

 محدود محدود محدود محدود محدود زیاد زیاد زیاد محدود زیاد هاچرخاب

 متوسط زیاد کم کم متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد فشار

 دارد دارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد آبشار

 
 مسیر کیلومترهای چهاردهم، (2دول )ج

و هجدهم از مسیر  هفدهم ،شانزدهم ،پانزدهم

که این مسیرها  هسترودخانه سیروان  موردنظر

قرار دارند.  در فاصله بین دو روستای زوم و روار

از خصوصیات  شدهانتخابهای ینهگزبا توجه به 

مسیرها امکان برگزاری قایقرانی رفتینگ با تمام 

( دارا 2شماره )را با توجه به جدول ها یققا

: کیلومتر چهاردهم در هاآنباشند و درجات یم

ی جهت رفتینگ در فصل ارودخانهی بنددرجه

بهار در درجه سوم و چهارم و در فصل پاییز در 

گیرد. کیلومتر پانزدهم در یمسه قرار  و دودرجه

ی جهت رفتینگ در فصل ارودخانهی بنددرجه

سوم و چهارم و در فصل پاییز در  بهار در درجه

 یلومترکگیرد. یمدرجه دوم و سوم قرار 

ی جهت ارودخانهی بنددرجهدر  شانزدهم

رفتینگ در فصل بهار در درجه سوم و چهارم و 

 گیرد.یمو سه قرار  دودرجهدر فصل پاییز در 

و  32یک آبشار در قسمت انتهای کیلومتر  وجود

ن یک مسیر اصلی در ی اطراف آن با داشتهاآبراه

بین دو صخره هیجان زیادی را در قایقرانان و 

کند. کیلومتر هفدهم در یممسافران ایجاد 

ی جهت رفتینگ در فصل ارودخانهی بنددرجه

بهار در درجه دوم و سوم و در فصل پاییز در 

گیرد. کیلومتر هجدهم در یمقرار  یک و دودرجه

ر فصل ی جهت رفتینگ دارودخانهی بنددرجه

و در فصل پاییز در  و چهارمبهار در درجه سوم 

 گیرد.یمقرار  و سه دودرجه
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 66و  32،67،63 لومتریکاطالعات  .7جدول 

 ودوستیبکیلومتر  كیوستیبکیلومتر  کیلومتر بیستم کیلومتر نوزدهم کیلومتر

 پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار فصل

 باز باز مسیر
قابل 

 شخیصت

قابل 

 تشخیص

به سختی 

قابل 

 تشخیص

به سختی 

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

 31 30 31 30 31 32 31 32 عرض

 عمق
باالی دو 

 متر
01/3 

باالی دو 

 متر
27/3 

باالی دو 

 متر
01/3 

باالی دو 

 متر
21/3 

 نامنظم نامنظم نامنظم نا منظم نامنظم نامنظم منظم منظم موج

 متوسط متوسط بزرگ بزرگ متوسط متوسط ردندا ندارد موانع

دریچه 

 (آبراه)
 دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد

 زیاد زیاد محدود زیاد زیاد زیاد محدود محدود هاچرخاب

 متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط متوسط فشار

 دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد آبشار

 
 یستم،ب ( مسیر کیلومترهای نوزدهم،0ل )جدو

 موردنظریست ویکم و بیست و دوم از مسیر ب

باشد که این مسیرها در یمرودخانه سیروان 

قرار دارند.  فاصله بین دو روستای روار و اسپریز

از خصوصیات  شدهانتخابهای ینهگزبا توجه به 

مسیرها امکان برگزاری قایقرانی رفتینگ با تمام 

( دارا 0شماره )ا را با توجه به جدول هیققا

: کیلومتر نوزدهم در هاآنباشند و درجات یم

ی جهت رفتینگ در فصل ارودخانهی بنددرجه

بهار در درجه دوم و سوم و در فصل پاییز در 

گیرد. کیلومتر بیستم در یمقرار  یک و دودرجه

ی جهت رفتینگ در فصل ارودخانهی بنددرجه

م و چهار و در فصل پاییز در بهار در درجه سو

گیرد. کیلومتر بیست و یمو سه قرار  دودرجه

ی جهت رفتینگ در ارودخانهی بنددرجهیکم در 

فصل بهار در درجه سه و چهار، در فصل پاییز در 

قرار می گیرد. کیلومتر بیست و  و سه دودرجه

ی جهت رفتینگ در ارودخانهی بنددرجهدوم در 

سوم و چهارم و در فصل فصل بهار در درجه 

گیرد. وجود دو یمو سه قرار  دودرجهپاییز در 

و  66آبشار در قسمت ابتدایی و وسط کیلومتر 

با داشتن یک مسیر اصلی  هاآنی اطراف هاآبراه

در بین دو صخره هیجان زیادی را در قایقرانان و 

 کند.یممسافران ایجاد 

 
 60 و 61،69،61،62 لومتریکاطالعات  .8جدول 

 کیلومتر
کیلومتر 

 وسهستیب

کیلومتر 

 وچهارستیب
 وهفتستیبکیلومتر  وششستیبکیلومتر  وپنجستیبکیلومتر 

 پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار پاییز بهار فصل

 باز باز مسیر
قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

به 

سختی 

قابل 

 خیصتش

قابل 

 تشخیص
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 39 32 31 30 39 30 31 30 32 32 عرض

 عمق
باالی 

 دو متر
07/3 

باالی دو 

 متر
01/3 

باالی دو 

 متر
27/3 

باالی دو 

 متر

باالی دو 

 متر

باالی دو 

 متر

باالی دو 

 مکتر

 منظم نامنظم نامنظم نامنظم منظم نامنظم منظم منظم منظم منظم موج

 بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ متوسط وسطمت کوچک کوچک ندارد ندارد موانع

دریچه 

 (آبراه)
 دارد دارد دارد دارد دارد دارد محدود محدود ندارد ندارد

 محدود زیاد زیاد زیاد محدود زیاد محدود محدود محدود محدود هاچرخاب

 متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط متوسط متوسط متوسط فشار

 دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ردندا ندارد ندارد ندارد آبشار

 
 وسه،یستب( مسیر کیلومترهای 0جدول )

وشش و یستبوپنج، یستبوچهار و یستب

رودخانه سیروان  موردنظراز مسیر  وهفتیستب

باشد که این مسیرها در فاصله بین دو یم

روستای اسپریز و بل قرار دارند. با توجه به 

یات مسیرها از خصوص شدهانتخابهای ینهگز

ها یققاامکان برگزاری قایقرانی رفتینگ با تمام 

باشند و یم( دارا 3شماره )را با توجه به جدول 

ی بنددرجهوسه در یستب: کیلومتر هاآندرجات 

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه

 دوم و سوم و در فصل پاییز در درجه یکم و دوم

وچهار. در یستبگیرد. کیلومتر یمقرار 

ی جهت رفتینگ در فصل ارودخانهی بنددرجه

بهار در درجه دوم و سوم و در فصل پاییز در 

وپنج یستبگیرد. کیلومتر یمقرار  یک و دودرجه

ی جهت رفتینگ در ارودخانهی بنددرجهدر 

فصل بهار در درجه سوم و چهار و در فصل پاییز 

 گیرد. کیلومتریمقرار  در درجه دوم و سوم

ی جهت ارودخانهی بنددرجهوشش در یستب

رفتینگ در فصل بهار در درجه سوم و چهارم و 

در فصل پاییز در درجه سوم و چهارم قرار 

آبشاری در قسمت ابتدای  وجود گیرد.یم

باعث ایجاد هیجان زیادی در  62کیلومتر 

شود. کیلومتر بیست و یمقایقرانان و مسافران 

ی جهت رفتینگ انهرودخای بنددرجههفتم در 

در فصل بهار در درجه سوم و چهارم و در فصل 

 گیرد.یمو سه قرار  دودرجهپاییز در 

 

 
 16و  60،62،17،13 لومتریکاطالعات  .9جدول 

 کیلومتر
کیلومتر 

 وهشتستیب
 ودویسکیلومتر  كیویسکیلومتر  امیسکیلومتر  ونهستیبکیلومتر 

 پاییز بهار پاییز بهار اییزپ بهار پاییز بهار پاییز بهار فصل

 مسیر
ی سختبه

 قابل

 تشخیص

 یسختبه

 قابل

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

قابل 

 تشخیص

 32 30 31 30 39 30 32 30 30 32 عرض

 عمق
باالی 

 دومتر

دو  باالی

 متر

باالی دو 

 متر
 دو متر

باالی 

 دومتر
 دو متر

باالی دو 

 متر

باالی 

 دومتر

باالی دو 

 متر
 دو متر

 نامنظم نامنظم منظم نامنظم منظم نامنظم منظم نامنظم نامنظم نامنظم موج
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 متوسط متوسط متوسط متوسط بزرگ بزرگ کوچک کوچک متوسط متوسط موانع

دریچه 

 (آبراه)
 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد

 متوسط زیاد محدود محدود زیاد زیاد زیاد زیاد محدود زیاد هاچرخاب

 زیاد زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد فشار

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد آبشار

     
 ( مسیر کیلومترهای بیسدت و هشدتم،  2جدول )

از  ودویسد و ویدک  یسد ام، یسد یست و نهدم و  ب

باشد که این یمرودخانه سیروان  موردنظرمسیر 

مسیرها در فاصله بین دو روستای بدل تدا مسدیر    

هدای  ینده گزقرار دارند. با توجده بده    زلته() یانپا

از خصوصددیات مسددیرها امکددان   شدددهانتخدداب

هدا را بدا   یققدا برگزاری قایقرانی رفتینگ با تمام 

شددند و بایمدددارا  (3شددماره )توجدده بدده جدددول 

: کیلددومتر بیسددت و هشددتم در  هدداآندرجددات 

ی جهت رفتیندگ در فصدل   ارودخانهی بنددرجه

و در فصل پداییز در   و چهارمبهار در درجه سوم 

گیدرد. کیلدومتر بیسدت و    یمقرار  و سه دودرجه

ی جهت رفتینگ در ارودخانهی بنددرجهنهم در 

فصل بهار در درجده سدوم و چهدارم و در فصدل     

گیرد. کیلومتر یمرجه دوم و سوم قرار پاییز در د

ی جهت رفتیندگ  ارودخانهی بنددرجهام در یس

و در فصدل   و چهارمدر فصل بهار در درجه سوم 

گیدرد.  یمد پاییز در درجده سدوم و چهدارم قدرار     

ی ارودخانده ی بندد درجده کیلومتر سی و یکم در 

جهت رفتینگ در فصدل بهدار در درجده سدوم و     

سوم قرار  در درجه دوم و چهارم و در فصل پاییز

ی بندد درجده گیدرد. کیلدومتر سدی و دوم در    یم

ی جهت رفتینگ در فصل بهار در درجه ارودخانه

و در فصل پاییز در درجده سدوم و    و چهارمسوم 

گیدددددددرد.یمدددددددچهدددددددارم قدددددددرار  

 
 )بهار(11کیلومتر . 11جدول 

 عمق عرض مسیر هانهیگز
نوع 

 موج
 موانع

دریچه 

 یا آبرو
 آبشار فشار هاچرخاب

 اندازه
قابل 

 تشخیص
32 

باالی دو 

 متر
 ندارد متوسط محدود ندارد ندارد منظم

 
 )پاییز(11کیلومتر  .11جدول 

 عمق عرض مسیر هانهیگز
نوع 

 موج
 موانع

دریچه 

 یا آبرو
 آبشار فشار هاچرخاب

 اندازه
قابل 

 تشخیص
 ندارد متوسط محدود ندارد ندارد منظم 6 32

 
 موردنظرمسیر  این مسیر که کیلومتر سی و سوم

باشد، یک کیلومتر کامل یماز رودخانه سیروان 

باشد و به علت یممتر  013نیست بلکه حدود.

موقعیت جغرافیایی و خصوصیت خاص خود 



   781    73 یاپیپ ،7 ماره، ش7311 بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                   ... یصوف ییرضا ی، مرتضیانیفاتح فراز 

 

رانان و مسافران یققامحل مناسبی جهت خروج 

های ینهگزباشد. با توجه به یماز این مسیر 

برگزاری  امکان از خصوصیات مسیر، دهشانتخاب

 باشد.یمها را دارا یققاقایقرانی رفتینگ با تمام 

ی جهت رفتینگ در ارودخانهی بنددرجهدر  که

و سه در فصل پاییز در  دودرجهفصل بهار در 

 .گیردیمقرار  یک و دودرجه

 گیریبحث و نتیجه

از متری رودخانه سیروان  91013در طول مسیر 

روسدتای  )کردستان تدا اسدتان کرمانشداه     ناستا

یراز یازده کیلومتر غبه (های زلتهینزمپالنگان تا 

راندی رفتیندگ   یققدا اول به علت نبدودن جداده )  

باشدد،  یمد  با خطدر رشته ماجراجویانه همراه یک

وجود جاده یکی از عوامل کلیدی در اجرای ایدن  

ورزش است که در صورت بروز هدر ندوع حاد ده    

در تسریع روند انتقال مصددومین نقدش   تواند یم

ودو کیلدومتر  یسد حیاتی داشته باشد(، در تمدام  

مانده امکان برگزاری رفتینگ با درجات یک یباق

راندی  یققدا باشدد کده بدرای    یمد تا چهدار میسدر   

گردشگری مناسب بدوده و در طدول مسدیر نیدز     

ی مناسبی ازجمله روستاهایی که بر روی هامکان

 شدده مشدخص های ینزمو یا  رودخانه قرار دارند

باشدد وجدود   یمد جهت برپای کمپینگ موجدود  

 چهدار  ،سه ،دو درجه آب رودخانه در مابین یک،

راندی رفتیندگ را   یققدا امکان بهتدر برپدا کدردن    

شدود، الزم بده ذکدر اسدت بده علدت       یمد موجب 

در فصل بهار  هابرفی بهاری و آب شدن هابارش

فصدل بهدار   ی اطراف این رودخانه در هادامنهدر 

ی رودخاندده جهددت انجددام  بنددددرجددههمددواره 

و  سده )گردشگری رفتینگ در فصل بهدار بداالتر   

که در فصل تابستان و پاییز ایدن   باشدیم (چهار

گیری حاصل بیدانگر  یجهنتآید. یمتر یینپامقدار 

که گردشگری رفتینگ در فصدل بهدار    است ینا

ی اسدت و  احرفده در این رودخانه مناسب افدراد  

اما در فصل تابستان ؛ ای ریسک باالتری استدار

گردشدگری   مندد عالقده و پاییز برای تمامی افراد 

با توجه به  .اجراستقابلرفتینگ در این رودخانه 

عمق مناسب و عرض کدافی و وجدود مسدیرهای    

رانددی یققدداکددافی در رودخاندده امکددان برگددزاری 

کدانو  هدا رفتیندگ   یققای خروشان با تمام هاآب

یک نفر دونفره(، قدایق  ) یاكکا ونفره(،یک نفر د)

باشد. نتایج تحقیدق  یمشش و هشت نفره را دارا 

توسط موسسده بیدگ    شدهانجامحاضر با تحقیق 

بار ویورویل که بر روی رودخانه ترینیتدی انجدام   

ی هدا فصدل استفاده گردشگران در  ازلحاظگرفت 

مختلف سال مشابه اسدت. در ایدن پدژوهش نیدز     

بهدار قدادر بده     در فصلی افهحرفقط ورزشکاران 

انجام گردشگری رفتینگ بودندد ولدی در فصدول    

تابستان و پاییز برای گردشگران ورزشدی عدادی   

بددود.  اسددتفادهقابددلنیددز گردشددگری رفتینددگ  

ی گردشدگری  سدنج امکدان ذکدر اسدت در   یانشا

ینتی به طدول  تررودخانهورزشی رفتینگ بر روی 

المللدی  ینبد کیلومتر از جددول اسدتاندارد    3940

استفاده شد و در تمامی طول ایدن رودخانده بده    

های الزم مانندد جداده   یرساختزعلت دارا بودن 

ی مناسب جهت برپایی کمپ و هامحلآسفالته و 

رفتینگ یژه مراکز درمانی اورژانسی، گردشگریوبه

ی طورکلبه(. 6770بیگ بار، باشد )یمقابل انجام 

رودخانده   هایی که به نسبت مسیریکاست باوجود

ترینیتی در رودخانه سیروان وجدود دارد بندا بده    

یدازده کیلدومتر اول    جدز بده نتایج تحقیق حاضدر  

سدیروان قابدل    رودخانده گردشگری رفتیندگ در  

منطقده،   نخوردهدستانجام است. طبیعت بکر و 

در طول مسیر رودخانه  هاگردابوجود آبشارها و 

ی بنددددرجدده، مندداطق دارای هدداآنو در کنددار 
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ینگ جهدت آرامدش گردشدگران بدر     رفتتر ییناپ

پتانسیل این رودخانه جهت برگزاری گردشدگری  

تواندد  یمد کده   افزایدد یمرفتینگ در این منطقه 

های ملی یمتمحل مناسبی برای برپایی اردوهای 

و باشگاهی این ورزش بوده و محلی برای تمرین 

یابی در اسددتعدادافددراد بددومی و منطقدده جهددت  

تواندد  یمد باشدد و  یمی خروشان هاآبقایقرانی 

اوقات فراغدت افدرادی    گذرانمکان مناسب برای 

گزینندد بدوده و   یبرمد هدا را  یدت فعالگونه یناکه 

 حفظ و اشتغال، درآمد افزایش همچنین موجب
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Abstract 
 

Objective: The main objective of this study is to do a feasibility analysis 

of sport tourism (sailing Rafting)  at Sirvan River. 
Methodology: The population of the study includes rivers located at the 

Zagros Mountains of Kurdistan and Kermanshah provinces. This work is 

a case study on the main branch of Sirvan River with 43 kilometer length 

streaching from Palengan village to Zelte terrains. The instruments 

employed in this study include the map of the river with the scale of 

1:50000, satellite map, the software GIS2,six-manned rafting boats at 

different degrees (six degrees). Then for achieving the objectives of the 

study, the collected data were compared with the international standards. 

Results: The results show that except in the first 11 kilometersin the 

remaining 32 kilometers river grade for rafting was between 3 and 4 in 

spring. And it was between two or three in Outmen. 

Conclusion: The results show that in the first 11 kilometers, due to lack 

of road, rafting was impractical. In the remaining 32 kilometers rafting 

was possible by canoe and kayak (one-manned, two-manned at different 

degrees (1 to 4). The place is useful for camping national and cube t 

teams. The result of this research could be used for finding talents among 

the natives. And an ideal place for leisure activities of those who adopt it 

as well as increased employment, income and conservation in the region. 
 
Keywords: Ecotourism, Sport Tourism, Rafting, Sirvan river. 
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