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  95، زمستان 9 پنجم، شمارة، سال پژوهشی گردشگری و توسعه ـعلمی  فصلنامة

 41-61صفحه 
 

 

های پیست اسکی تحلیلی بر عوامل مؤثر در ایجاد و توسعة ژئومورفوسایت

 زمستانی با رویکرد ژئوتوریسم

   های کوه سهندالعة موردی : دامنهمط

 2کیا، وحید امامی1داود مختاری
 

 18/12/1395تاریخ پذیرش:              02/9/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

ها بندی شده که یکی از آنبسته به هدف گردشگر به انواع مختلفی طبقهصنعت گردشگری، 

های خا  توپوگرافیکی و شرایط اقلیمی، دلیل ویژگیهای کوه سهند، بهژئوتوریسم است. دامنه

اسکی  هایی همچون پیستفردی برای ایجاد و توسعة ژئومورفوسایتبافت کوهستانی منحصربه

ستانی، به سایی و زم شنا ستانی، دارد. هدف این پژوهش  سم زم تأثیر تحلیل منزلة نماد ژئوتوری

نه مل ژئومورفولوژیکی، برای په نهعوا ندی دام بهب عد،  ـــت عة  منظورهای مس ـــ جاد و توس ای

سایت ست. در این پژوژئومورفو ستانی در منطقة مورد مطالعه ا سکی زم ست ا  10از هش های پی

شش گیاهی، شاخص: ار ساالنه ، پو ساالنه، بارش  شکل دامنه، دمای  شیب،  شیب، جهت  تفاع، 

ست. شده ا ستفاده  سی و ماندگاری برف ا ستر شه محافظت، د کاربرده در این تحقیق های بهنق

ــاخته تعیین وزن شــده و ســپس، با  AHP مدل  GIS Arcافزار شــدن در محیط نرم پس از س

های ، همپوشــانی شــده و نقشــة نهایی پهنهGIS Arc گیری از مدل تاپســیس در نرم افزاربهره

سایت سعه ژئومورفو ستعد برای ایجاد و تو شده م ستخراج  ستانی تهیه و ا سکی زم ست ا های پی

شان می ست. نتایج این تحقیق ن شمالدامنهدهد که ا سمتهای  های دامنههایی از شرقی و ق

های بسیار مستعدی برای ایجاد یا توسعة مترمربع، پهنه 25778شرقی، جمعاً با مساحت حدود 

  های پیست اسکی زمستانی دارد.ژئومورفوسایت

 ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت، پیست اسکی زمستانی، کوه سهندهای کلیدی: واژه

                                                           
 (v.emamikia@tabrizu.ac.ir)ایمیل:  ریزی، دانشگاه تبریز. استاد ، دانشکدة جغرافیا و برنامه1

 . دانشجوی دکتری جغرافیا ـ ژئومورفولوژی در مدیریت محیطی، دانشگاه تبریز2
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 مقدمه

های هایی اقتصادی است که تأثیر بسزایی در تقویت بنیانتوسعة گردشگری مجموعه فعالیت

،جذب اقتصادی جوامع دارد. گردشگری، درنقش منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال، کسب درآمد 

در مطالعات ، شودهای اجتماعی که موجب رشد و تقویت سایر صنایع میارز و تقویت زیرساخت

طور .  امروزه توسعه و گسترش گردشگری، به(Howard,2009قرار گرفته است) موردتوجهمتعدد 

رها توسعه و پیشرفته، پذیرفته شده و در دستورکار کشوخصو  در کشورهای درحالگسترده به

های گردشگری در ردیف دهم و از نظر (. ایران، از نظر جاذبهStueve,2002قرار گرفته است )

برخورداری از بیشترین تنوع زیستی کرة زمین، در ردیف پنجم جهان قرار دارد ولی از لحاظ 

 درآمد (. سهم1377جذب گردشگر جایگاه مناسبی به خود اختصا  نداده است )شیرمحمدی،

ری (. صنعت گردشگ1379هزارم درآمد جهانی است )امامی میبدی ،توریستی کشور حدود یک

کشاند سوی روستاها و مناطق طبیعی میپول و جمعیت را از نقاط تمرکز و ثقل صنعتی به

های های محلی و فرهنگ(. اگرچه رشد صنعت گردشگری باعث از بین رفتن زبان1371)دیبایی،

(، از طرفی باعث پیشرفت شرایط آموزشی و فرهنگی کشورهای Miller,2001شود )بومی می

پایدار در ارتباط متقابل با عوامل طبیعی و  ژئوتوریسم(. Brandon,2001شود )میزبان نیز می

شود. های مختلف زمان، تبیین میهای گوناگون و در دورهعناصر اجتماعی و اقتصادی، در مقیاس

 (.Hunter,1997) دارای بهترین ساختار در سازگاری با محیط استبنابراین ژئوتوریسم پایدار 

 کارگیری نیروی خدماتی محلی از مزایای ژئوتوریسم استهای شغلی و بهبهبود بازار، ایجاد فرصت

(Alpert,1996 پس .)ها با محیط طبیعی منطبق و سازگار استژئوتوریسم در بسیاری از جنبه 

(Wells,1992.) ستمردم محلی برای ایجاد ژئوتوریسم پایدار الزامی حمایت و مشارکت 

(Yoon,2001 بنابراین توسعة ژئوتوریسم باید سبب افزایش مشارکت جوامع محلی در امر .)

(. ژئوتوریسم را مسافرتی بدون تخریب ، پراکندگی Cooke,1982محافظت از مناطق طبیعی شود )

 این (.Reynard,2005اند )منطقه تعریف کردههای فرهنگی یک و آلودگی مناطق طبیعی و ارزش

 دیدار معنوی، های فرهنگی وبرداشت با توأم هدفمند هایمسافرت بر گردشگری مبتنی از شکل

است  طبیعت متنوع هایپدیده جویی ازلذّت و گیریبهره و هامطالعة آن و طبیعی هایجاذبه از

)Jiang,2008:42های مرتبط، باید ژئوتوریسم را پژوهشکه، در  ستا (. بیان این نکته ضروری

گرفت که درنهایت رسالت آن محافظت از هویت جغرافیایی  ای از جغرافیا و گردشگری درنظرآمیزه

را از  یست که مکانا مقاصد گردشگری است و این هویت شامل کلیة مسائل انسانی و طبیعی

 (.Stueve et al.,2002: 1کند )مکان دیگر متمایز می

، از نظر پتانسیل تفسیری و  1990ها، از سالدر بررسی پیشینة تحقیق، ارزیابی ژئوسایت

(. از Hose,1997:2957; Alexandrowicz et al,1992: 56اند )ها توسعه یافتههای آنتوانایی

های ارزیابی اثرات در چارچوب روش (،Reynard,2008: 225به بعد، در سه حوزة اصلی ) 1990

دادن دانش منظور بسط( بهCenderero et al,1999: 168;Rivas et al,1997:169محیطی )زیست

 ;Grandgirard,1999: 59های ژئومورفولوژی )به میراثریزی باتوجهجغرافیایی درزمینة برنامه
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Sturm, 1994: 27ژئومورفولوژی، ژئوتوریسم و  ( و درنهایت امروزه در زمینة توسعة میراث

 Grandgirard,1999اند. ( تعیین شدهPiacente et al,2003:14درمفهوم وسیع میراث فرهنگی )

گیرد: چه؟ چرا؟ چگونه؟ ها با سه سؤال اساسی شکل میکه ارزیابی ژئومورفوسایتبیان کرد 

به انگیزه اشاره دارد و ‹‹ چرا››به ارزیابی اندازة منطقه و محیط ژئومورفولوژی اشاره دارد. ‹‹ چه››

تواند جزئیات بیشتری را با تعریف یک یا چند هدف اصلی، مانند محافظت و یا ارتقاء یک می

به انتخاب روش ارزیابی اشاره دارد. این ‹‹ چگونه››ها، توضیح دهد. سایت یا تلفیقی از توانایی

ها بندی سایتتنها باید شامل طبقهابی نهبراین، ارزیبرگیرد. عالوهانتخاب باید دامنه و هدف را در

 :Pereira,2007ارائه دهد ) هابر آنی برای محافظت، ارتقاء و نظارت پیشنهادهاباشد، بلکه باید 

ها انجام و های گذشته، مطالعات متعددی در زمینة ارزیابی و مدیریت ژئوسایت(. در سال159

 :Reynard,2009: 120;Serrano and Gonzalez-Trueba,2005(هایی ارائه شده است استراتژی

197; Fassoulas et al,2011:177; Lima et al,2010; Moufti et al,2013: 254.)  این

دانشمندان ژئودایورسیتی را اصلی اساسی در طرح محافظت از طبیعت و مدیریت محیط زیست 

( Watson and Slaymaker,1966: 2در انگلستان ) 1960 در سال کنند. اولین منابعبیان می

بعد اکثر تحقیقات در انگلستان، ایتالیا، سوئیس و المان منتشر شد به 1980سال  ارائه شد؛ اما از

(Pereira et al,2007: 159 ارهارتی در .)مقایسة بسیار مناسبی از چهار مدل ارزیابی اصلی  2010

-Pralong, 2005; Reynard,2007; Pereira, 2007;Serrano and Gonzalezارائه داد )

Trueba,2005های معاصر باید با کمک ارزیابی عددی عامل ذهنی را کاهش ( و بیان کرد که مدل

ها ارائه طورکلی مقایسة مؤثری از ژئوسایتگرایی )شیءگرایی( را افزایش دهند و بهو سطح عینی

استفاده، ارزیابی،  ها را برایها، پتانسیل آنبر کیفیت سایتدهند. در تحقیقات اخیر عالوه

توجه، دید، استفادة فعلی از پدیدة ژئومورفولوژیکی، استفادة فعلی از سایر منابع دسترسی قابل

توسعة  کنند که برایطبیعی و فرهنگی، حمایت قانونی، تجهیزات و خدمات پشتیبانی ارزیابی می

 ,Serrano and Gonzalez-Trueba,2005: 293; Bruschi et al)گردشگری بسیار اهمیت دارد

یرا )مقصودی و های پریهای اخیر، مطالعاتی در زمینة روش(. در ایران نیز در سال229 :2005

؛ 1393؛ آراء1391( و پرالونگ )فتوحی و همکاران،1391؛ مقیمی و همکاران،1391همکاران، 

از آمده دست( انجام شد که براساس نتایج به1393( و کامنسکو )مقصودی، 1389مختاری،

ها و های ژئومورفوسایت( ابعاد متنوعی از توانمندی1391)یمانی و همکاران،  هامقایسة این روش

بر خصوصیات شود؛ زیرا عالوهریزی توسعة گردشگری ارائه میدیدگاه جامعی در راستای برنامه

دیگر )فخری ها را مدِّنظر دارند. در پژوهشی طبیعی و انسانی، نحوة استفاده و پایداری اکوسیستم

یرا و پرالونگ را با هم مقایسه کردند و بیان کردند که (، سه مدل رینارد، پری1392و همکاران، 

یرا و عیار گردشگری هر دو عیار علمی و مکمل در مدل رینارد، عیار ژئومورفولوژیک در مدل پری

یار مدیریتی در مدل اند. عها تدوین شدهدر مدل پرالونگ بیشتر در راستای ماهیت ژئومورفوسایت

اند؛ اما تنظیم شده ،هادر چارچوب ابعاد کاربردی سایت ،وری در مدل پرالونگیرا و عیار بهرهپری

عد نشده است. براساس نتایج نهایِی سه مدل مورد استفاده، در مدل رینارد توجه جامعی به این بُ
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از نظر ماهیت، تفاوت چندانی  ها،شود که معیارهای انتخابی ژئومورفوسایتچنین استنباط می

 دهند.ها و اصطالحات متفاوتی را ارائه میندارند اما دیدگاه

های استفاده شده در موضوعات مربوط به در پژوهش حاضر، در مقایسه با سایر مدل

های پیست اسکی زمستانی، دو الیة محافظت و دسترسی، که دو پارامتر مهم در ژئومورفوسایت

قانونی برای افزایش محافظت از میراث زمین و گسترش گردشگری پایدار در تمهیدات علمی و 

ها لحاظ شده است. با این روش عمالً مناطق اند، در محاسبات و تلفیق نهایی الیهاین نواحی

های شوند. باید توجه داشت که سرمایههای مطلوب خارج میشده از پهنهحساس و محافظت

برداری بهینه و فرهنگی محل زندگی انسان سرآغازی برای بهره ژئوتوریسمی و میراث طبیعی و

ها الزمة ژئوتوریسم موفق است. توجه به سودمند از توریسم است و حفظ این میراث و سرمایه

رسد که ژئوتوریسم برای بهبود دادن وضعیت یک منطقه است نظرمیاین نکته بسیار ضروری به

ژئوتوریسم، در تعریف « حمایت»درنهایت واژة  یعی آن.های طبنه برای تخریب و کاهش قابلیت

های خا  ژئوتوریسم است که زمینه را برای تکامل و شکوفایی ویژگی جاذب یکی دیگر از ویژگی

 .گیردجدی قرار  موردتوجهرائی محققان های اجکند و باید در مدلناحیه فراهم می

 جهانی اسکی هایپیست در مسیر انواع بندیدرجه: 1 جدول  

 ویژگی نوع مسیر

Green circle 
 )دایرة سبز(

شود. این مسیر عوارض زیادی دارد و عموماً استفاده میترین نوع مسیر که برای آموزش مبتدیان ترین و ابتداییساده

 رسد.درجه نیز می 22/5درجه شروع و تا  5/4محافظت شده است. میزان افزایش شیب در این مسیر از 

Blue Square 
 )مربع آبی(

ترکیبی  های محافظت شده است. این نوع مسیردرجه و عموماً دارای سراشیبی 40/5تا  22/5مسیری متوسط با شیب 

 شود.بازان با مهارت متوسط توصیه میعبور در کوهستان است و برای اسکیاز انواع مسیرهای قابل

Black Diamond 
 )لوزی سیاه(

 بازان با مهارت باال مناسب است.مسیری دشوار، دارای سراشیبی تند و بعضاً محافظت شده که برای اسکی

Double Black 

Diamond 
 )لوزی سیاه مضاعف(

مسیری بسیار دشوار )سطح مهارت خبره( که دارای درجه شیب باالیی بوده و ممکن است شامل خطرات طبیعی مانند 

ای توصیه بازان حرفهانداز، درختان و سایر عوامل طبیعی باشد. این مسیرها تنها برای اسکیباد شدید، وجود دست

 شود.می

 Variation 
 )متغیر (

شود و درواقع بیانگر حدی ها نشان داده میهای متفاوتی از آنصورت ترکیبقبلی بوده و به این نماد تلفیق نمادهای

های آمریکا دهندة مسیری با دشواری متوسط تا سخت است. این نشان بیشتر در پیستبین این نمادهاست. مثالً نشان

 رود .کارمیبه

Terrain parks 
 )ناحیة حرکات نمایشی(

هایی برای اجرای پرش و حرکات نمایشی است که شود که شامل مکانبه تمام یا قسمتی از مسیر پیست گفته می

بندی خا  خود را دارد. مثالً یک مستطیل نارنجی ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. این نوع مسیر معموالً رده

 بازان خبره است.برای اسکی Terrain parksدهندة یک رنگ نشان
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 مبانی نظری

های گردشگری است. این شاخه از صنعت های نو در ارائة جاذبهژئوتوریسم یکی از روش

طور و مطالعه قرار گرفت و به موردتوجهها توسط یونسکو، گردشگری، پس از معرفی ژئوپارك

های انسانی و عنوان بستر تمامی فعالیتشناسی و ژئومورفولوژیکی، بههای زمینضمنی بر ویژگی

گونه مطالعات باید به انواع تأسیسات و امکانات کند. در اینهای جغرافیایی تأکید میخصیصه

فراغتی تابستانی نظیر ییالقی، های ترتیب که نقشفراغتی متناسب با فصل توجه داشت؛ بدین

های فراغتی زمستانی مانند ورزشی و تفریحی پیمایی را از نقشنوردی و کوهگردشگاهی، کوه

دلیل بینی کرد. مناطق کوهستانی، بهتفکیک کرد و متناسب با تقاضا تأسیسات الزم را پیش

د نیاز به تقویت و ایجاد برای تثبیت جمعیت خوهای خا  توپوگرافیکی و شرایط اقلیمی، ویژگی

عنوان نماد های مرتبط با شرایط ژئومورفولوژیکی و اقلیمی خود دارند. ورزش اسکی، بهفعالیت

یافتة دارای های جذب گردشگر در بسیاری از کشورهای توسعهژئوتوریسم زمستانی، یکی از راه

 گیر است.مناطق کوهستانی برف

   1394 ، ایران اسالمی جمهوری اسکی فدراسیون سایت: منبع

 های الگوی داخلمشخصات برخی پیست :2جدول 

 معیار

 پیست
 ارتفاع )متر(

شیب 

 )درجه(
 فاصله از مراکز شهری فاصله از جادة اصلی ماندگاری برف

 تهران کیلومتری شمال شرق 60  اوایل آذر تا اواخر اردیبهشت  2600 – 3050 دربندسر

 اواسط آذر تا اواخر اسفند درجه 22 2150 – 3010 پاپایی
کیلومتری جادة زنجان  24

 بیجار -
 

 اواخر آذر تا اواخر اسفند  2700 - 2900 شیرباد
 -جادة مشهد  25کیلومتر 

 چناران

 36چناران  –از ابتدای مشهد

 کیلومتر

 اوایل آذر تا اواخر اردیبهشت  2650 - 3600 دیزین
کیلومتری جاده  123

 چالوس
 کیلومتری از شمشک 71

 کیلومتر از تهران 37  ماه در سال 8بیش از  45 – 60 3550 - 3850 توچال

 کیلومتری شرق تهران 57  اواسط دی تا اواسط اسفند 28 – 35 2400 - 2650 آبعلی

 کیلومتری شمال شرق تهران 52  اوایل آذر تا اواسط فروردین  2550 - 3050 شمشک

  اواسط آذر تا اواخر اسفند 35 2530 - 3000 شهرفریدون
 3کیلومتری غرب اصفهان و  180

 شهرکیلومتری فریدون

 اواخر آذر تا اواخر اسفند 38 2580 - 3680 سهند

کیلومتری بزرگراه  17

 جدید

 تهران -تبریز

 کیلومتری جنوب شرق تبریز 39
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های جانبی زیت خود شدیداً به تقویت نقششهرهای کوهستانی برای ایفای نقش مرک

های اساسی و نیازمندند. قلمروهای کوهستانی در هر عرض جغرافیایی که باشند، دارای ویژگی

شوند. ها در درجة اول از تأثیر مستقیم عامل ارتفاع حاصل میمشابهی خواهند بود؛ این ویژگی

یز در این تغییرات تأثیر بسزایی دارند. عامل ثانوی دیگری مانند جهت دامنه و میزان شیب آن ن

صورت برف است و این برف برای مدتی طوالنی در مناطق کوهستانی قسمت اعظم بارندگی به

های تفریحی اسکی است که حاضر، توسعة اقامتگاهکاررفته درحالماند. پس استراتژی بهباقی می

. (Silberman et al, 2010:36)د وهای کوهستانی شاحیای اقتصاد سکونتگاه منجربهتواند می

تنها های اسکی نهاندازی و تجهیز پیستدهد که راهرو در اسکی نشان میتجربة کشورهای پیش

ها نقش مؤثری داشته است. گردشگری زمینة توسعة ورزش، بلکه در افزایش درآمد ملی آندر

مندان فراوان و عالقه های مناسب طبیعی،اسکی در ایران، با وجود برخورداری از پتانسیل

 جدی قرار نگرفته است. موردتوجهداشتن تأثیرات و پیامدهای بسیار در توسعة فضایی، درپی

رشد دنبال افزایش سطح رفاه عمومی و ارتباطات، شاهد گسترش روبههای اخیر بهدر سال

محور از نواحی دارای آموزشصنعت گردشگری در کشورمان هستیم و اکثریت مردم به بازدیدهای 

جاذبة طبیعی و انسانی خا ، فرایندهای اکولوژیکی مهم و یا جوامع گیاهی و جانوری خا  و... 

های دهند. ازطرفی تحقیقات دربارة خصوصیات جغرافیایی مرتبط با فعالیتای نشان میعالقة ویژه

ای پیدا کرده است. اهمیت عادهپای توسعة توریسم در کشورمان اهمیت فوق التوریستی نیز پابه

ساس رود که اشغال نواحی حاین مطالعات بُعد دیگری نیز دارد زیرا با گسترش توریسم بیم آن می

دیگر افزایش معلومات ناپذیر بیشتری در آینده شود. ازسویجغرافیایی موجب خسارات جبران

های توریستی و تفریحی تهای جغرافیایی مرتبط با فعالیدربارة شناساندن و معرفی ویژگی

های طبیعی و مناطق انسانی، دادن به اهالی صنعت گردشگری، درمورد پدیدهتواند در آگاهیمی

دلیل گستردگی (. به93: 1393)مختاری،  ریزی کمک شایانی نمایددر مدیریت و برنامه خصوصاً

ریسم( در کشورمان، ی هدف ژئوتوهامناطق طبیعی، فرهنگی، اقلیمی،تاریخی و اجتماعی )مکان

برهه از زمان، معرفی و شناساندن نواحی مطلوب توریستی چه برای اهالی صنعت گردشگری  دراین

ریزی، مدیریت و محافظت از ریزانِ تأثیرگذار در این رشته برای برنامهو چه برای مدیران و برنامه

ای برخوردار است. العادهازپیش ضرورت داشته و از اهمیت فوق زیست بیشطبیعی و محیطمنابع

توان گفت که ژئوتوریسم با ماهیت ژئومورفولوژیکی بیشتر دارای شخصیت جغرافیایی بنابراین می

ها در های جغرافیایی( و نمود آن)پدیده 1هااست و اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیک، ژئوتوپ

 نش ژئوتوریسم استها( یکی از ارکان اصلی داهای ژئومورفیکی )ژئومورفوسایتمکان

 (. 1388)رامشت،

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

و از  های آذربایجانترین برجستگیترین و مهمکوهستان سهند بعد از سبالن یکی از بزرگ

                                                           
1 . Geotops 



  ... پیست هایورفوسایتژئوم توسعة و ایجاد در مؤثر عوامل بر تحلیلی.................. کیاداود مختاری، وحید امامی

  

47 

 

 39است که در  متر 3680های آتشفشانی و خاموش ایران با ارتفاع مطلق ترین کوهمعروف

تا  46و  12کیلومتری شمال مراغه بین مختصات جغرافیایی  40کیلومتری جنوب شرق تبریز و 

عرض شمالی قرار گرفته است. قلة منفرد و  37و  35تا  37و  10طول شرقی و  46و  20

آتشفشانی خاموش سهند درمیان جلگة آذربایجان قد برافراشته است. این کوهستان آتشفشانی 

فاصل دو تودة خروجی البرز و ارمنستان ت و البرز و سبالن بوده که در خطش شبیه آراراخامو

خوردگی اساسی کوهستان سهند از گروه آلپی دوران سوم بوده و در آمده است. چین وجودبه

واسطة عوامل خارجی فرسایش یافته است. ارتفاع متوسط سهند دوران چهارم سطح قلل آن به

های هائی با شیب تند با تنگههای سخت ، دامنهکه در آن بریدگی ر استمت 2200ا ت 1400

های نگهآمده است . در این ت وجودهای کشیده شده در موازات یکدیگر بهباریک و مجموعه کوه

سوی دو آبگیر عمدة آذربایجان یعنی دریاچة ارومیه و درة آبی بههای پر کوهستانی رودخانه

های سهند ع کوهمجموجهت کوه سهند اکثراً شرقی ـ غربی است ولی در دارند. اوزن جریانقزل

های سهند دشت تبریز، حد اند. حد شمالی کوهجهت مساوی کشیده شدهصورت شعاعی دربه

اوزن و حد غربی آن سواحل شهرستان هشترود تا درة قزل مراغه، حد شرقی آندشت جنوبی آن 

 (.1شرقی دریاچة ارومیه است )شکل 
 

 نقشة محدودة مورد مطالعه: 1شکل
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 هامواد و روش

متغیر شامل: شیب، جهات شیب، ارتفاع، شکل دامنه، ماندگاری برف،  دهدر این پژوهش از 

گیاهی، بارش، دسترسی و محافظت استفاده شده است که توضیحات اجمالی هریک  دما، پوشش

 است: از این عوامل تأثیرگذار و دالیل انتخابی در ذیل آمده
 

 شیب

ترین عامل ایجاد پیست اسکی زمستانی است. میزان شیب برای اسکی زمستانی شیب مهم

هایی دارد؛ مثالً، تعدادی جغرافیایی تفاوتهای مختلف بسته به نوع اسکی متفاوت است و درعرض

و  درجه 62/28های اسکی زمستانی در اروپا، نظیر سانچادولینا با شیب متوسط از پیست

درجه است، این  18/38دارای شیب  دو درجه و کنجارنیک 23/25با شیب  یک کنجارنیک

شهر در پیست فریدوندرجه و  60تا  45است که در ایران متوسط شیب در پیست توچال درحالی

درجه  38درجه و در پیست سهند )تنها پیست موجود در دامنة شمالی منطقة مورد مطالعه(  35

رسد این مسئله تا حدودی به پارامترهای ماندگاری برف و ضخامت برف نظرمیاست. البته به

ت، دارای درجه اس 18مثال، پیست پایایی در استان زنجان که دارای شیب مرتبط باشد؛ برای

 ماندگاری و ضخامت زیاد برف است که امکان ایجاد پیست اسکی زمستانی را فراهم آورده است.

 

 جهات شیب

های اسکی زمستانی دارای اهمیت است. مثاًل جهت این عامل در طراحی و ساخت پیست

شمال غربی و  ، شمال2و  1شرقی کنجارنیک انادولینا، شمالهای اسکی زمستانی سانچپیست

 Ristic etهای آلپ برای ایجاد پیست اسکی زمستانی مناسب است )شرق رشته کوه

al,2012:583،جغرافیایی (. از بین جهات1392(. در پیست توچال جهت شمالی است )مسگری ،

ا(. 40: 1387تر است )تقوایی و همکاران، جهت شمال برای ایجاد پیست اسکی زمستانی مناسب

ترین معیارها برای انتخاب پیست اسکی زمستانی لع شمالی یکی از مهمقرارداشتن پیست در ض

اساس، بیشترین وزن در زیرمعیارهای عامل جهت شیب، به جهت (. براین1391است )رفیعی، 

 ترتیب شمال غرب و شمال شرق اختصا  یافته است.شمال و سپس به
 

 ارتفاع

دمایی فاحش ارتفاعات پایین و باال یا داشت برف، بر اثر اختالف علت نگهعامل ارتفاع به

مثال، اکثر مناطق عنوانهای جغرافیایی متفاوت، دارای اهمیت بسیاری است. بهاختالف در عرض

های آلپ ایتالیا کوهمتر و رشته 1520های راکی در ارتفاع باالی فعال اسکی زمستانی در کوه

های اسکی زمستانی بیشتر در پیست (. در ایرانSilberman et al,2010:41متر است ) 2730

متر )پیست اسکی زمستانی توچال(  3850متر )پیست اسکی زمستانی آبعلی( تا 2400ارتفاع بین

ماه در سال  هشتایجاد شده است و یکی از عللی که پیست اسکی زمستانی توچال حدود 
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سهند در دامنة ماندگاری برف دارد همین عامل است. شایان ذکر است پیست اسکی زمستانی 

 متری ایجاد شده است. 2970شمالی منطقة مورد مطالعه در ارتفاع 
 

 

 شکل دامنه

اند و دامنة ها به سه صورت محدب، مقعر و یکنواخت قابل مشاهدهطورکلی در طبیعت دامنهبه

رو یابی و ایجاد پیست اسکی زمستانی است؛ در تحقیق پیشمقعر بهترین شکل دامنه برای مکان

ترتیب دهی زیرمعیارها بیشترین امتیاز را به خود اختصا  داده است و پس از آن بهنیز در وزن

های اسکی طورعمده، در ایجاد و توسعة پیستاند. بههای یکنواخت و محدب قرار گرفتهدامنه

ام علت تناسب وزنی، تمشود ولی، بههای محدب و یکنواخت استفاده میندرت از دامنهزمستانی به

 دهی صورت گرفته است.اشکال دامنه استخراج و وزن
 

 ماندگاری برف

داشت برف توسط حیث حائز اهمیت است که درصورت عدم نگهعامل ماندگاری برف ازاین

شناسی و شیب نامناسب، عمالً علت ساختار زمیندلیل تغییرات دمایی روزانه و چه بهدامنه چه به

جود نخواهد داشت. باید توجه داشت که تأسیس پیست اسکی برفی برای ورزش زمستانی اسکی و

نظر گرفته شود ایجاد پیست باید این شرط مهم در زمستانی هزینة زیادی دربردارد؛ بنابراین، در

ماه در سال از  کنندگان بتوانند بیش از ششکه بخش زیادی از سال دارای برف باشد و استفاده

روش مصنوعی تنها در شرایط دمایی خا  و با ایجاد برف بهمند شوند؛ چراکه امکانات آن بهره

متر  3000های بسیار زیاد همراه است. خط مرز برف دائمی در کوه سهند حدود صرف هزینه

ماه شود که حداقل چهار یابی میمکان هایی برای ایجاد پیست اسکی زمستانیاست. دامنه

مثالً فصل طبیعی اسکی زمستانی در کوههای  (.1391ماندگاری طبیعی برف داشته باشد )رفیعی، 

ماه ماندگاری  (؛ پیست توچال دارای هشتSilberman et al,2010,41ماه است ) 8تا  5/7راکی 

روز است  100(؛ حداقل ماندگاری برف برای پیست اسکی زمستانی 1392برف است )مسگری، 

ماه باشد )تقوایی و همکاران،  چهارتا  سه (؛ ماندگاری برف باید1388:34)بدری و همکاران، 

1387:40.) 
 

 دما

های مسیر اسکی است؛ زیرا درصورت عدم دما عامل حفظ و برقراری تعادل در ماندگاری برف

های پیست یا ذوب شده و به حوضة آبریز دامنه هدایت یابی صحیح از لحاظ دمایی، برفمکان

ورت بهمن جریان خواهد یافت که صدادن پیوستگی و تعادل خود بهخواهد شد یا با ازدست

همراه خواهد داشت. بازان بهناپذیری برای تأسیسات زیربنایی و اسکیخطرات جانی و مالی جبران

 -25های سرد زمستانی بین ماه ماندگاری برف، در شب دمای ارتفاعات پیست توچال، با هشت

 (.1392است )مسگری، درجة سلسیوس  -10تا  -5درجه و در روزها معمواًل بین  -40تا 
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 پوشش گیاهی

ترین بستر در برف مناطق کوهستانی است؛ چراکه، پوشش گیاهی پوشش گیاهی مناسب

محیط مناسب برای حفظ دمای برف است. پوشش گیاهی پیست توچال مراتع گون و خاردار 

مثبت  دارندگی برف، یک امتیازعلت خاصیت نگهاست که در ایجاد پیست اسکی زمستانی، به

بازان محسوب (. بستر سنگی و خاکی خطری جدی برای اسکی1392شود )مسگری،محسوب می

 (.1391شود )رفیعی،می
 

 بارش

میلیمتر یا بیشتر  700ترند که حداقلیابی پیست اسکی زمستانی مناسبمناطقی برای مکان

باشند. باید توجه داشت که عامل بارش ارتباط مستقیمی با سرعت و جهت باد  بارش برف داشته

ها و ایجاد آل است چون سرعت زیاد باعث جابجایی برفدارد؛ هر چه سرعت باد کمتر باشد ایده

شود )تقوایی و بازان محسوب میشود که خطر جدی برای اسکینگام بارش برف، میشیار، ه

گیرند و سرعت باد کمی دارند برای ایجاد پیست اسکی ( نقاطی که برف40: 1387همکاران، 

 (. 1391اند )رفیعی، زمستانی مناسب

 

 دسترسی

های اسکی پیستیابی، احداث و توسعة ها در مکانترین شاخصاین عامل یکی از مهم

وذهاب های اصلی یا حتی مراکز شهرها، برای سهولت ایابزمستانی است. دسترسی به جاده

ها که امکان ایجاد کننده است. در برخی از پیستها، عاملی تعیینمندان به پیستعالقه

، های اقامتی و اسکان بهینه نیست یا صرفة اقتصادی نداردهای مناسب ازجمله مجتمعزیرساخت

سهولت، در کمترین زمان ممکن پس از ورزش اسکی، به نزدیکترین مرکز توانند بهمندان میعالقه

اجعه شهری مراجعه و پس از استراحت کامل، روز آتی دوباره، برای ادامة تفریح، به پیست مر

دود های شمالی و فاصلة حتهران، از حدود هفده کیلومتری دامنهنمایند. عبور آزاد راه تبریز ـ 

یابی بهینة این شهر تبریز، یکی از فاکتورهای اساسی در مکانای این منطقه از کالندقیقه چهل

 قسمت برای احداث و یا توسعة ژئومورفوسایت پیست اسکی زمستانی است.
 

 محافظت

پذیری ها، چه ازنظر تمامیت و بکربودن و چه ازنظر آسیبارزش محافظت از ژئومورفوسایت

ریزان صنعت گردشگری قرار گیرد. باید جدی برنامه موردتوجهبرداری، همواره باید ناشی از بهره

توجه داشت که ژئوتوریسم برای بهبود  وضعیت یک ناحیة طبیعی است نه تخریب و کاهش 

های شود که حافظ و حامی ویژگیهای آن. ژئوتوریسم به نوعی از گردشگری اطالق میلیتقاب

جغرافیایی یک ناحیه از قبیل میراث، ظرایف، فرهنگ و بهبود زندگی ساکنین آن است 

(Tourtellot,2002:2این ویژگی .) ها شامل پوشش گیاهی، پوشش جانوری، بناهای تاریخی و
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های سنتی و تمام چیزهایی است که به نوعی به فرهنگ اندازها، معماریهای باستانی، چشممکان

کند. از طرفی دیگر ژئوتوریسم خوب باید به مردم محلی سود برساند و استفاده از آن کمک می

های توریستی محافظت کنند. این جاذبه ممکن است اند که باید از جاذبهدر مقابل همین مردم

ای ساده باشد ای مرجانی و یا حتی منظرهاثری تاریخی، جزیرهاندازی طبیعی، جنگل، چشم

(Tourtellot,2000:3درواقع می .)های ژئوتوریسمی توان گفت آشنایی مردم یک منطقه با سرمایه

برداری بهینه از صنعت و میراث طبیعی و فرهنگی محل زندگی خود سرآغازی برای بهره

ها الزمة ژئوتوریسم موفق است. با چنین سرمایه گردشگری است. درپی آن، حفظ این میراث و

فرد طبیعی و لزوم محافظت و های منحصربهرویکردی در منطقة مورد مطالعه، براساس ویژگی

شده معرفی شده که شامل ها، مناطقی توسط مبادی قانونی منطقة محافظتحمایت از این ویژگی

های جنوبی درة شاهوردی و ب غرب، دامنههای جنوهای غربی، قرانقو در دامنهسهند در دامنه

های ها و محاسبات نقشهجنوب شرق درة بایندر است. بنابراین این مناطق، در تجزیه و تحلیل داده

 اند.تناسب، دارای حداقل وزن بوده و عمالً از ساختار محاسبه خارج شده

 ArcGIS10 افزار های یادشده از نرمسازی بانک اطالعاتی الیهگفتنی است برای تهیه و آماده

 استفاده شده است. AHPمدل و 
 

 های اطالعاتی مورد استفادهالیه :3جدول 

 منبع و مأخذ مورد استفاده الیه

 برداری(الیة توپوگرافی )سازمان نقشه ارتفاع

 ای()سازمان آب منطقه متری DEM 20الیة رقومی  شیب

 ای()سازمان آب منطقه متری DEM 20الیةرقومی   جهات شیب

 Arc gisافزار در نرم curvatureابزار  شکل دامنه

 پوشش گیاهی
محدودة مورد مطالعه در  ETM+ 8تحلیل تصویر  &الیة کاربری اراضی )سازمان جهاد کشاورزی( 

 Edrisافزار نرم

 ماندگاری برف
( سهند، باالدرة Snow_Measurementسنجی )های برفسالة بارش برف ایستگاه 10آماری  مطالعات

 خوان )سازمان آب و هواشناسی استان(کندوان، قلة سفیده

 دمای منطقة مورد مطالعه )سازمان آب و هواشناسی استان(الیة هم دما

 استان(بارش منطقة مورد مطالعه )سازمان آب و هواشناسی الیة هم بارش

 ادارة کل محیط زیست و سازمان منابع طبیعی محافظت

 برداری(الیة توپوگرافی )سازمان نقشه دسترسی
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 سنجی در محدودة مورد مطالعههای برفایستگاه :4جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی برداریوضعیت بهره ارتفاع سال تأسیس نام ایستگاه نوع ایستگاه

 8051/37 2314/46 شبکة ملی متر 2200 1375 باالدرة کندوان سنجیبرف

 8317/37 3981/46 شبکة ملی متر 2500 1375 خوانقلة سفیده سنجیبرف

 7589/37 5147/46 شبکة ملی متر 2906 1384 سهند سنجیبرف

 منبع : سازمان آب و هواشناسی استان آذربایجان شرقی        

 AHP معیاری است. فرایند تحلیل مشکالت تصمیم چند، روشی جامع برای حل

، چه در واقعیت و چه در تئوری، در فرایند حل مشکالت تصمیـم استراتژیـک AHPراتبی مسلسله

 .(Tolga, 2004: 90)شود کارگرفتـه میبه

تصمیمی وسیعی برای مشکالت  ـ عنوان ابزار تحلیلیرا به AHP، ساعتی 1971در سال 

آن، وجود آورد؛ که براساسهمانند سیاست، اقتصاد، اجتماع و علم مدیریت بهساخت، های بیمدل

. در (Yu, 2002: 1970)شوند دو مقایسه میصورت دوبهای از اهداف بهها برای مجموعهارزش

را برای انتخاب  AHPکارگیری دو مفهوم عقالنیت و شهود، ساعتی و وارگس، با به 2001سال 

 . (Tolga, 2004: 90)کارگرفتند حل بهن چندین راهحل از میابهترین راه

 دارای مراحل زیر است: AHPها در حلارزیابی کارایی راه

 گیریدو برای معیارهای تصمیمایجاد ماتریس مقایسة دوبه -الف

 محاسبة ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر -ب

 (Hwang, 2004: 672)تحلیل پایداری  -ج
 

های نسبی دو معیار برای تعیین میزان اولویت 9تا  1اساسی را با مقادیر یک مقیاس  مرحلة اول:

 (. 5گیرد )جدول کار میبه
 

 مقیاس مقایسة دوتایی  :5جدول

 میزان اهمیت تعریف

 1 اهمیت برابر

 2 اهمیت برابر تا متوسط

 3 اهمیت متوسط

 4 اهمیت متوسط تا قوی

 5 اهمیت قوی

 6 اهمیت قوی تا بسیار قوی

 7 اهمیت بسیار قوی

 8 العاده قویاهمیت بسیار قوی تا فوق

 9 العاده قویاهمیت فوق

 1384پور، مأخذ: قدسی                        
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 این مرحله شامل مراحل زیر است:  مرحلة دوم:

 جمع مقادیر هر ستون ماتریس مقایسة دوتایی.  -1

ماتریس مقایسة دوتایی »بر مجموع ستونش. ماتریس حاصل،  تقسیم هر مؤلفة ماتریس -2     

 (.5: 1389، نام دارد )پورمحمدی، «شده نرمال
 

 این مرحله شامل عملیات زیر است: مرحلة سوم:

دست آوردن وزن نهایی هر معیار، باید به محاسبة این موضوع پرداخت که آیا پس از به

زگاری یا پایداری دارند یا خیر؟ پس از انجام سا هایی که ما برای مقایسه قرار دادیمارجحیت

(، سازگاری وجود CR0/1باشد ) 1/0تر از آمده کوچکدستکه جواب بهمحاسبات زیر، درصورتی

ها تجدیدنظر شود. محاسبات برای این امر دارد و در غیر این صورت باید در مقدار ارجحیت

 ترتیب زیر است:به

دو، اولین معیار در ستون اول از ماتریس اولیه از مقایسة دوبهبا ضرب وزن مربوط به  -1

ها، ها در طول ردیفسپس ضرب دومین وزن در ستون دوم و... و درنهایت با جمع این ارزش

 آید.دست میبه 1بردارهای مجموع وزنی

شده در مرحلة قبل، بردار های معیار تعیینبا تقسیم بردارهای مجموع وزنی بر وزن -2

ها را در دو بعد دیگر شود. پس از محاسبة بردار پایندگی، الزم است ارزشیندگی تعیین میپا

طور ساده، محاسبه کنیم. ارزش مربوط به الندا، به CI(2(و شاخص پایندگی  )(یعنی میزان الندا 

 شامل میانگین ارزش بردار پایندگی است.

های مثبت ، میزان الندا برای ماتریسهابرپایة مشاهداتی قرار دارد که در آن CIمحاسبة 

ای است و اگر ماتریس مقایسه nتر یا برابر با تعداد معیارهای مورد نظر دوسویه همواره بزرگ

-. همچنین =nگاه خواهیم داشت: دوی یک ماتریس استحکام و پایندگی داشته باشد، آندوبه

n صورت زیر توان بهت. این سنجه را میای از عدم ثبات و پایندگی درنظرگرفتوان سنجهرا می

 استاندارد کرد:

CI =
 − n

nn =
 

کنندة اندازة انحراف از پایندگی است. نامند که مشخصرا شاخص پایندگی می CIاصطالح 

را نیز تعیین کنیم که در قالب عبارت زیر تعریف  CR3توانیم نسبت پایندگی برآن میعالوه

 شود:می

CR =
CI

RI
 

                                                           
1. Weighted sum vector 
2. Consistency index 
3. Consistency ratio 
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بیانگر شاخص تصادفی است. این شاخص همان شاخص پایندگی از یک  RIکه در آن 

به تعداد  RIتوان نشان دادکه دو است که تصادفی ایجاد شده است. میماتریس مقایسة دوبه

 (.318-314: 1385عناصر مورد مقایسه بستگی دارد )مالچفسکی،

 

 ها های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافتهیافته

ـــاد برای تصـــمیم های چندمتغیره را گیری کاربرد روشوجود معیارهای مختلف و گاه متض

سیدن به هدف الزامی می سازد. در این پژوهش نیز از معیارهای مختلف ژئومورفولوژیکی برای ر

دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسة دوتایی استفاده شده است. طی این فرایند، ابتدا وزن

ش صورت6د )جدول انجام  ستاندارد نامهگرفته، آیین(. با مطالعة تحقیقات  ضوابط مربوطه ا ها و 

ستانداردشدة موردنظر به معرفی زیرمعیارها و وزن 7هر الیه مشخص و اعمال شد. جدول  های ا

سازی و تشکیل بانک را پس از رقومی 3های یادشده در جدول پردازد. برای اجرای مدل، الیهمی

ــتاندارهای وزنی مندرج در جدول ی، براطالعات ــاس اس ــاختار  7اس و تبدیل به  Reclassifyبا س

ــتری به محیط  ــاخص ArcGISفرمت رس ــد. ش ــازی ش ــتانداردس های طبیعی و وارد کرده و اس

ــکل دامنه،  ــیب، ش ــیب، جهت ش ــاخص ارتفاع، ش محیطی موردنیاز و تأثیرگذار در قالب ده ش

شش گیاهی، ماندگاری برف، دما،  شد و در انطباق با پو سایی  شنا سی و بارش  ستر محافظت، د

های تناســب مختصــات جغرافیایی منطقة مورد مطالعه تهیه و ویرایش شــد. درنهایت نقشــه

شکل شاخص شد ) ستخراج  شمارة 2ها تولید و ا شان  AHPها در مدل شاخص 6(. جدول  را ن

دست ها، بهوزن را، در میان شاخصبیشترین میزان  304/0دهد. در این جدول، الیة ارتفاع با می

 قرار دارد. 178/0آورده است و بعد از آن شیب با وزن 

 

 AHPمحاسبه شده در مدل  معیارهایوزن  :6جدول

 شیب ارتفاع ماندگاری برف دما بارش معیار

 0,178 0,304 0,069 0,100 0,035 وزن

 دسترسی محافظت کاربری زمین شکل دامنه جهت شیب معیار

 0,049 0,022 0,023 0,055 0,165 وزن

 های تحقیقمنبع: یافته           
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 AHPمعیارهای محاسبه شده در مدل : وزن زیر7جدول

 وزن )متر( ارتفاع معیار
شیب 
 )درصد(

 وزن
بارش 

 )میلیمتر(
 وزن کاربری اراضی وزن

دسترسی 
 )کیلومتر(

 وزن

 معیارزیر

 426/0 17-20 472/0 مراتع متوسط 406/0 >700 086/0 11 - 22 039/0 <2510

 294/0 20-24 253/0 مراتع پراکنده 399/0 700 568/0 22 - 33 045/0 >3300

 173/0 24-28 129/0 مراتع متراکم 069/0 600 164/0 33 - 41 184/0 2912-2791

 077/0 28-32 067/0 جنگل 054/0 500 085/0 41 - 48 399/0 3037-2912

 030/0 >32 049/0 شاورزیک-باغ 045/0 400 049/0 <11 228/0 3162-3037

 031/0 رخنمون سنگی 027/0 =<300 046/0 >48 106/0 3296-3162
---------
---- 

------ 

 ریازیرمع

 793/0 مقعر 448/0 8 671/0 شمال 680/0 <0
منطقه 
محافظت 
 شدة سهند

012/0 

 076/0 محدب 277/0 7 166/0 شمال غرب 145/0 5
منطقه 
محافظت 
 شدة قرانقو

023/0 

 030/0 دره بایندر 131/0 یکنواخت 146/0 6 110/0 شمال شرق 080/0 10

 ------ ------------ 085/0 5 054/0 سایر جهات 049/0 15
درة 
 شاهوردی

045/0 

15< 046/0 --------- 
-----
- 

 937/0 مناطق آزاد ------ ------------ 044/0 <5

 های تحقیقمنبع: یافته          
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Arc GIS  افزار توسط نرم AHP راساس مدل شده ببندیهای تناسب طبقهالیه :2شکل  
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

علت شرایط خا  توپوگرافیکی و اقلیمی، دارای بافت های کوه سهند آذربایجان، بهدامنه

های ارزشمند گردشگری توسعة انواع ژئومورفوسایتفردی برای ایجاد یا کوهستانی منحصربه

است. توجه به این نکته بسیار ضروری است که عوامل مختلف ژئومورفولوژیکی در ایجاد اولیه و 

د شورو نیز مشاهده میتحقیق پیش ها نقش بسزایی داشته است. درطبیعی این ژئومورفوسایت

یب، جهات شیب، شکل دامنه، ماندگاری برف، همچون ارتفاع، شکه برخی عوامل ژئومورفولوژیکی 

ها، به نام پیست اسکی کاربری زمین، دما و بارش تأثیر بسزایی در ایجاد یکی از این ژئومورفوسایت

قی بسیار حساس و پرهزینه زمستانی ایفا کرده است. با عنایت به اینکه ایجاد و تجهیز چنین مناط

های لتی یا خصوصی، برای ایجاد و توسعة این مکانگذاری بخش دوبسا هرگونه سرمایهاست، چه

ناپذیری ژئوتوریستی، بدون کارشناسی دقیق و مطالعة این فاکتورها، خسارات مالی و جانی جبران

های های مستعد ایجاد و توسعة ژئومورفوسایتبه نقشة نهایی پهنهدربرخواهد داشت. باتوجه

و  AHPدهی های وزن(، که حاصل مدل3)شکل های کوه سهند پیست اسکی زمستانی در دامنه

است، مناطقی که با رنگ قرمز روشن تا تیره مشخص   Arc GISافزار های تناسب در نرمتلفیق الیه

اند، نواحی بسیارمطلوب تا مطلوب برای ایجاد پیست اسکی زمستانی هستند. شایان ذکر شده

 شده، در بخش نهایی استخراجاحی مطلوب در نقشة است برای مشاهده و نمود بهتر نو

Simbologyاز قسمت ، Stretcher  و در گزینة Type وضعیت ،Percent clipe  با Gamma  

Stretcher 0.001  .شود که بور مشاهده میشدة مزبه نقشة محاسبهباتوجهتنظیم شده است

معًا با های اندکی از دامنة شرقی مناطق بسیار مستعدی، جهای شمال شرق و قسمتدامنه

مترمربع، برای احداث یا توسعة ژئومورفوسایت پیست اسکی زمستانی  25778مساحت حدود 

دارد . با مشاهدات میدانی و مصاحبه با مدیریت این سایت، مزایایی که پیست اسکی سهند را 

 اند از:برای هرگونه ورزش زمستانی مناسب کرده عبارت

شهر تبریز ست فعال موجود سهند، به کالنهای شمالی سهند، ازجمله پینزدیکی دامنه -1

 شهر تبریز(دقیقه از کالن کیلومتری جنوب شرق و فاصلة حدود چهل 39)در 

 متر شش ماه برف از نوع پودری با عمق چهارماندگاری حداقل  -2

 هفده تهران با فاصلة حدود ـ تبریزجدید تر از همه دسترسی این مکان به آزادراه مهم -3

 کیلومتر

 ع اقامتی و تفریحی شانلی در حدود پنجهایی همچون مجتمزیرساخت امکانات و -4

 کیلومتر مانده به پیست اسکی زمستانی

 مجموعة مدیریتی.  ـ تلفن ـ آب ـ برق ـ جادة دسترسی -5

هایی از یک طرف و هزینة ایجاد به هزینة بسیار زیاد ایجاد چنین ژئومورفوسایتباتوجه 

های پیست اسکی زمستانی رف دیگر،  ساخت ژئومورفوسایتها و بسترهای الزم از طزیرساخت

گذاری بخش خصوصی بندی شده نیازمند عزم جدی بخش دولتی و سرمایهدر نواحی مطلوب پهنه
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های طبیعی موجود در منطقه، رسیدن به چنین هدفی چندان هم دور از انتظار است. با پتانسیل

شود که ایجاد و توسعة چنین ای پیشنهاد میریزان منطقهنماید. به مسئوالن و برنامهنمی

های المللی و  برگزاری مسابقات جهانی انواع ورزشهای بینها به پیستهایی و تبدیل آنپیست

های کوهستانی گاهتواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی و توسعة اقتصاد سکونتزمستانی می

مر اسکی زمستانی همچون امریکا، کانادا، نروژ، د. تجربة کشورهای پیشرو در ابسیار مفید واقع شو

ی اسکی زمستانی در این کشورها هااندازی و تجهیز پیستدهد که راهایتالیا و اسپانیا نشان می

ها نقش مؤثری داشته است؛ زمینة توسعة ورزش، بلکه در افزایش درآمد ملی آنتنها درنه

مندان فراوان و های مناسب طبیعی، عالقهنسیلکه در ایران، با وجود برخورداری از پتادرحالی

رود با توجهی قرارگرفته است. امید آن میتأثیرات و پیامدهای بسیار در توسعة فضایی، مورد بی

زا در آینده های گردشگری درآمدریزی مناسب شاهد تبدیل این مناطق به یکی از قطببرنامه

 باشیم.

 
 های پیست اسکی زمستانی مستعد ایجاد و توسعة ژئومورفوسایتهای ایی پهنهنه : نقشة 3شکل
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