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مكاني آن با تاكيد بر  -گزيني بهينه فضايي گردشگري ورزشي و مكان
  بيستون كرمانشاه -هاي پرآو استفاده از تابش خورشيد مطالعه موردي كوه

  
:زاده عيســي ابــراهيم

ــي ــا رحيمــ :دانــ
ــدي: ــانه احمـ افسـ

 

ايران* ،زاهدان سيستان و بلوچستان،دانشگاه  ،اي و منطقه ريزي شهري و برنامه جغرافيا دانشيار
ــه  ــزي  كارشــناس ارشــد برنام ــتان،دانشــگاه ، توريســمري ــدان سيســتان و بلوچس ــرانزاه ، اي

، ايـران زاهـدان  سيسـتان و بلوچسـتان،  دانشـگاه  ، اقلـيم شناسـي  ريـزي   كارشناس ارشد برنامـه    

  
  چكيده

ت و هـر كشـوري كـه    سود و درآمد اسـ سالمتي و در عين حال در دنياي امروزي، گردشگري ورزشي منبعي سرشار از 
پژوهش حاضـر بـر آن   . مند خواهد شدآن بهرهبيشتر استفاده از اين منبع را فراهم كند از مواهب و مزاياي بهتر بتواند شرايط 

ورزش كوهنـوردي در   بـراي هاي مورفولوژيك( ارتفاع، شيب و جهت شيب) مناطق مسـتعد را  است تا با استفاده از شاخصه
كـان يـابي نمايـد. شـالوده اصـلي در ايـن پـژوهش و فرآينـد مكـان گزينـي ورزش كوهنـوردي،            بيستون م -ارتفاعات پرآو

ي مـورد نيـاز پـژوهش بـا     هـا  تهيه نقشـه  برايي مورفولوژي از قبيل توپوگرافي، شيب، جهت شيب و غيره است. ها شاخصه
)، مـدل ارتفـاعي   DEMديجيتـال(  ي ارتفـاعي هـا  منطقه و نقاط ارتفاعي اقـدام بـه تهيـه نقشـه     20000استفاده از توپوگرافي 

)، شيب و جهت شيب گرديد. پس از آن، شروط منطقي در رابطه با ورزش كوهنوردي تعريف گرديـد. نـوآوري   TINمثلثي(
توان در دخيل كردن عامل جهت شيب و به موجب آن اسـتفاده از تـابش خورشـيدي در انجـام ورزش      مي پژوهش حاضر را

ها و همچنين اجتنـاب از آن در فصـل    و بهار به دليل ارتفاع و درجه حرارت پايين بلندي كوهنوردي در فصول پاييز، زمستان
زاويـه ارتفـاع و   . با استفاده از عـرض جغرافيـايي،   استتابستان به جهت گرماي آزار دهنده و آفتاب سوختگي در ارتفاعات 

هـاي تجربـي محاسـبه گرديـد. نتـاج      فرمـول منطقه مطالعاتي بـا اسـتفاده از   آزيموت تابش خورشيد در هر چهار فصل براي 
 همـه آن است كه از لحاظ عامل جهت شيب براي فصـول مختلـف در تابسـتان     نشان دهندهي حاصل از مدل تحليلي ها يافته
 بـراي كند مناسـب بـراي كوهنـوردي اسـت و مسـاحت پهنـه مناسـب        هاي شيب به جز جهتي كه تابش را دريافت مي جهت

درصد از مساحت محـدوده را پهنـه    80رسد. ليكن در زمستان بيش از رصد مساحت محدوده ميد 90كوهنوردي به بيش از 
 23. در اعتـدالين نيـز در نوبـت صـبح تنهـا      است درصد 20كوهنوردي تشكيل داده و پهنه مناسب آن كمتر از  براينامناسب 

درصـد از مسـاحت منطقـه پهنـه      10نها كه در نوبت عصر ت دهد در حاليدرصد از مساحت منطقه را پهنه مناسب تشكيل مي
آن است كه مساحت  نشان دهندهي نهايي با استفاده از روش همپوشاني وزني توليد گرديد و ها نقشه ،. در نهايتاست مناسب

ي مساعد، بدون در نظرگيري جهت تابش دارد. اين تفـاوت  ها آزيموت تابش، تفاوت فاحشي با پهنه برايهاي مساعد از  پهنه
  دهد.درصد را در بعضي از فصول از مساحت كل تشكيل مي 20تا  15حدود ي 

  GISگزيني، ورزش كوهنوردي، تابش خورشيد،  مكان كليدي: هاي هواژ
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 مقدمه -1

  طرح مساله -1-1
 درآمـدزايي  لحـاظ  بـه  گردشـگري،  پديـده  امروزه

ه داشـت  آن بـر  را جهان كشورهاي از بسياري آن، فراوان
 بخـش  ايـن  بـه  را زيـادي  ريگـذا  كـه سـرمايه   است

 اسـاس  بـر ). 34: 2006، 1دهنـد(ترمبالي  اختصـاص 

 3/4سـاليانه   جهـان  تعداد گردشـگران ، WTOگزارش 
 نفـر  ميليـارد  6/1به  2020سال  در و دارد رشد درصد

 در گردشـگران  هـاي زمـان هزينـه   همـين  در .رسدمي

 2به  و دارد رشد درصد 7/6سال  هر در جهان سرتاسر
، 2(سـازمان جهـاني جهـانگردي    رسـد مي دالر تريليون
ــگري را  2001 ــانگردي گردش ــاني جه ــازمان جه ). س

داند كـه يـك فـرد در سـفر و در     مجموعه كارهاي مي
دهـد و بـيش از   مكاني خارج از زندگي خود انجام مي

كشد و هدف آن سـرگرمي، تفـرج،   يك سال طول نمي
هــايي از ايــن قبيــل   اســتراحت، ورزش و فعاليــت 

). گردشــگري 25: 1390و همكــاران،  اســت(افتخاري
شامل انواع مختلفـي از جملـه: گردشـگري تفريحـي،     
ــك،     ــي، الكتروني ــازاري، همايش ــذهبي، ب ــاني، م درم

(وارثـي و   اسـت  4، و گردشـگري ورزشـي  3بومگردي
ــاران،  ــين136: 1389همك ــواع ). در ب ــف ان  مختل

 بـه  كـه  گردشـگراني  جذب و اكوتوريسم گردشگري،

 كننـد،  مسافرت مي منطقه به يعيطب مناظر ديدن منظور

 انـواع  سـاير  بـه  نسـبت  گـذاري  سـرمايه  كمتـرين  بـا 

 ايـن ). 23: 2008، 5(جيانگ گرددمي ميسر گردشگري

 عمدتاً را انسان فراغتي هايگردشگري فعاليت از شكل

                                                     
1 . Tremblay 
2 . World Tourism Organization 
3 .Ecotourism 
4 .Sport Tourism 
5 .Jiang 

 هايمسافت بر مبتني و سازدمي پذير امكان طبيعت در

 از يدارد معنوي، هاي فرهنگي،برداشت با توأم هدفمند

 لـذت  و گيـري بهـره  و آنها مطالعة و طبيعي هايجاذبه

(جهانيـان و   اسـت  طبيعـت  متنـوع  هايپديده از جويي
). اكوتوريســم دامنــه وســيعي از   62: 1389زنــدي، 
هاي گردشـگري وابسـته بـه طبيعـت را شـامل      فعاليت

). و توريسـم  2: 1390شـود(فرازياني و همكـاران،    مي
وريسم است كـه بسـيار   ورزشي شاخه جديدي از اكوت

مـورد عالقــه و اســتفاده مــردم دنيــا واقــع شــده و بــه  
هاي مختلف ورزشـي بـه صـورت فعـال و يـا      حركت

) كـه  87: 1388گويند(رمضاني و فروغي، غيرفعال مي
هـاي  هـاي طبيعـي بـه فعاليـت    گيـري از جاذبـه  با بهره

... نـوردي و ورزشي نظير اسكي، شنا، كوهنوردي، دامنه
درصـد از   10تا  5گردشگري ورزشي بين پردازند. مي

دهد و بـه عنـوان   تمام سفرها را به خود اختصاص مي
هاي جهانگردي شناخته شـده  يكي از سريعترين بخش

). و بـه علـت   160: 1388(اصفهاني و همكاران،  است
درآمد زايي باال، رقابت بسيار شديدي را بين كشـورها  

وجه بـه  به وجود آورده است و كشورهاي مختلف با ت
نوع توريسم منطقه و فراهم كردن امكانـات بهتـر، بـه    

: 1390(ميري، هستند دنبال جذب اين نوع از توريسم 
). به طوري كه امروزه برخي از كشورها با توجه به 33

هاي موجود و استعدادها در كشور خود اقـدام  پتانسيل
انـد، هماننـد كشـورهاي    به ايجاد مراكز ورزشي نموده

يس كه به لحاظ شرايط اقليمي مناسـب،  اتريش و سوئ
كي و كوهنـوردي،  هـا    هاي نظير اسـكي، ميزبان ورزش

هاي رزمي خصوصـا تكوانـدو و   كشور كره در ورزش
انـد  كشور ژاپن با برگزاري مسـابقات اسـكي توانسـته   

تعداد كثيري از جهانگردان ورزشي را به منطقـه خـود   
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نصيب  جلب و از اين طريق هر ساله درآمد بسياري را
). هم چنـين كشـور   2006، 1(گيبسون كشور خود كنند

تركيه با تـدوين اسـتراتژهاي معـين توانسـته در سـال      
 1200با برگزاري اردوهـاي مقـدماتي ورزشـي     2007

 6تيم ورزشي را به خود جلب كرده و مبلغي برابـر بـا   
ــد  ــق كســب نماي ــون دالر از ايــن طري و  2(ايچــز ميلي

 تنـوع  دارا بودن دليل به ). كشور ايران2010همكاران، 

زيسـتي، وضـعيت توپـوگرافيكي بـي نظيـز،       و اقليمي
 هـاي  توانمنـدي  ي تاريخي و فرهنگي،ها وجود جاذبه

براي جذب گردشگر و خصوصا گردشگري  فراواني را
ورزشي را داراست. استان كرمانشاه به عنـوان يكـي از   

ــا و   قطــب ــت زيب ــا طبيع ــور ب ــگري كش ــاي گردش ه
در غـرب كشـور و در دامنـه رشـته      هاي فراوان جاذبه
هاي زاگرس از توپوگرافي متنوعي برخوردار است كوه

ريـزي آنهـا   هاي محيطي و برنامهكه با شناخت پتانسيل
ارتقــاي انــواع  بــرايهــاي اساســي را تــوان گــاممــي

گردشــگري از جملــه گردشــگري ورزشــي در اســتان 
برداشــت. پــژوهش حاضــر ســعي دارد بــا اســتفاده از 

اي توپوگرافيكي منطقه و با تاكيد بر اسـتفاده از  همولفه
هـاي مناسـب بـراي    تابش خورشيدي، به ارزيابي پهنه

 ورزش كوهنوردي در يكي از ارتفاعات شاخص استان
  بيستون) بپردازد. –(پرآو 
  

  پژوهشپيشينه  -1-2
در زمينــه گردشــگري ورزشــي در دنيــا مطالعــات 

يـر اشـاره   توان به موارد ز مي زيادي صورت گرفته كه
) در تحقيقـي متوجـه   1996( و ديگـران  3كرد. نوگووا

                                                     
1 . Gibson 
2 . Icoz 
3. Nogowa  

» عشـق بـه ورزش  « و » سالمتي و تندرستي«شدند كه 
ــال   ــده گردشــگران ورزشــي فع ــل ســوق دهن دو عام

) در 2001و همكـاران (  4شوند. وستربكمحسوب مي
هـاي گردشـگري   هـا و ظرفيـت  تحقيقات خود قابليت

دشـگري  ورزشي را عاملي مهم در توسـعه صـنعت گر  
 بررسـي  در 2003 سال در 5كيواند. ورزشي ذكر كرده

 بعضي كه كرد عنوان آفريقا، قارة در ورزشي گردشگري

 مصر تونس، مراكش، همانند شمال آفريقا كشورهاي از

 با جنوبي، آفريقاي و كنيا همانند قاره كشورهاي ديگر و
 از بـرداري  بهـره  بـراي  موجـود  هايفرصت از استفاده

 ورزشي، طبيعي هايجاذبه بر متكي شيورز گردشگري

 بـه  را گردشگري از حاصل و درآمد فصل زمان، مدت

) 2005( 6ياما گوشي اند.داده افزايش چشمگيري مقدار
، و هـــا در پژوهشـــي بـــه بررســـي داليـــل، انگيـــزه

ي مسافرت كنندگان در قالب گردشـگران  ها محدوديت
ورزشي پرداخت. وي نتيجه گرفت كه در هـر مطالعـه   

ريزي و توسعه گردشگري بايد داليل، بوط به برنامهمر
ــا فرصــت ــورد گردشــگران ورزشــي   ه ــع در م و موان

ي هــا شناســايي شــوند. هــم چنــين در ايــران پــژوهش
تـوان بـه: عسـگري    صورت گرفتـه كـه از جملـه مـي    

 نقـش  بررسـي  عنـوان  بـا  خـود  تحقيـق  ) در1385(

 كشـور  ورزشي توريسم در تهران استان يها توانمندي

 تهران استان طبيعي جغرافيايي كه موقعيت كند مي بيان

 ورزشي توريسم انواع توسعه امكان كه است ايگونه به

 كوهستاني هايورزش گردي، كوهنوردي، بيابان از اعم

 فرج زاده اصل .دارد وجود آن در و غيره اسكي آبي، –

 مناسب مناطق بندي پهنه زمينه ) در1387( پناه كريم و

م و فعاليتهاي ورزشي طبيعت محـور  اكوتوريس توسعه
 مناسـب فعاليـت   منـاطق  بنـدي  پهنـه  بـه  در كشـور 

 ورزشهاي زمستاني و اسكي نوردي، دامنه كوهنوردي،

كردستان پرداختنـد. قيـامي    استان در آبي هاي ورزش و
                                                     
4 . Westerbeek 
5 . Cave 
6 .Yamaguchi 
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) در پژوهشي به بررسي نقش 1387( راد و محرم زاده

عوامل موثر بر توسعه گردشـگري ورزشـي از ديـدگاه    
ــ ــران و  م ــدركاران ورزش كشــور اي ديران و دســت ان

استراليا پرداختند. و در پايان به اين نتيجه رسيدند كـه  
يكي از مهم ترين داليـل موفقيـت كشـور اسـتراليا در     
جلب گردشگران ورزشـي در ايـن كشـور، همكـاري     

ــازمان   ــده س ــزي ش ــه ري ــق و برنام ــا دقي ــولي ه ي مت
شـور  هـاي متـولي ورزش ايـن ك   گردشگري و سازمانه

) در پژوهشـي ابعـاد   1389( . اسدي و همكـاران است
مختلف امنيت را در گردشگري ورزشي مورد بررسـي  
قرار دادند و به اين نتيجـه رسـيدند كـه امنيـت عامـل      
 مهمي در جذب گردشگران ورزشـي بـه يـك كشـور    

. اما در سطح استان و در منطقه مورد مطالعه هيچ است
ي صـورت  گونه پژوهشي در مـورد ورزش كوهنـورد  

توان اين پژوهش را در نوع خود بي نظير نگرفته و مي
  دانست.  

  

  روش تحقيق -1-3
 -روش تحقيق اين پژوهش بـه صـورت توصـيفي   

اي مرتبط بـا موضـوع   تحليلي است. ابتدا مباني انديشه
از منابع موجـود داخلـي و خـارجي منتشـر شـده بـه       

جمـع آوري و   هـا  صورت كتاب، مقاالت و پايان نامـه 
گزينـي  انجام فرآينـد مكـان   برايعه گرديده است. مطال

ــه    ــلي شاخص ــالوده اص ــوردي ش ــا ورزش كوهن ي ه
... مورفولوژي از قبيل توپوگرافي، شيب، جهت شيب و

ي مورد نياز پژوهش بـا اسـتفاده از   ها است. تهيه نقشه
منطقه و نقاط ارتفاعي اقدام به تهيه  20000توپوگرافي 

، مـدل ارتفـاعي   )DEMهـاي ارتفـاعي ديجيتـال(   نقشه
)، شيب و جهت شيب گرديد. پس از تهيه TIN( مثلثي
هاي مورد نياز، شروط منطقي در رابطه بـا ورزش  نقشه

كوهنوردي تعريف گرديد. با توجه به مطالعـات قبلـي   
(فرج زاده و كريم  محققان در مورد ورزش كوهنوردي

) شيب مطلوب جهت ورزش كوهنوردي 43:1387پناه،

درصـد و   70تا  20بين  GISمحيط  و مكان گزيني در
متـر انتخـاب گرديـد.     2500تـا   1800ارتفاع نيز بـين  

تـوان در دخيـل كـردن     مـي  نوآوري پژوهش حاضر را
عامل جهت شيب و بـه موجـب آن اسـتفاده از تـابش     
خورشــيدي در انجــام ورزش كوهنــوردي در فصــول 
پاييز، زمستان و بهار به دليل ارتفاع و درجـه حـرارت   

ــايين بل ــاب از آن در فصــل  پ ــين اجتن ــديها و همچن ن
تابستان به جهت گرماي آزار دهنده و آفتاب سوختگي 

. بـا اسـتفاده از عـرض جغرافيـايي     استدر ارتفاعات 
زاويه ارتفاع و آزيموت تابش مستقيم خورشيد در هـر  
ــا اســتفاده از   ــه مطالعــاتي ب ــراي منطق چهــار فصــل ب

  هاي تجربي محاسبه گرديد. فرمول
ويه تابش خورشـيد در سـاعات مختلـف    محاسبه زا

  روز در سطح تراز
زاويه ميل خورشـيد در روزهـاي مختلـف سـال و     
زاويه ساعتي خورشيد در ساعات مختلـف روز تغييـر   

در سطح افق هر عـرض جغرافيـايي    ،كند، در نتيجهمي
مشخص، زاويه تابش در مقياس زماني روزانه و فصلي 

مستقيم آفتـاب در   ) زاويه تابش1كند. رابطه (تغيير مي
سطخ افق هر مكـاني را در سـاعات مختلـف هـر روز     

  ).64:1390(طاوسي، دهدمعيني از سال نشان مي
 .h= sin-1[(sin . Sin ) + (cos  ):1رابطه (

Cos . Cos )]    
  تعيين آزيموت تابش مستقيم خورشيد

جايگاه آسـماني خورشـيد در هـر نقطـه از سـطح      
اعت از سال متفاوت اسـت.  زمين، در هر روز و هر س

براي مثال در نيمكره شمالي، خورشـيد در تابسـتان از   
سـطح افـق محلـي طلـوع و در سـمت      » شمال شرق«
كند، در حالي كه در زمستان، غروب مي» شمال غرب«

جنـوب  «طلـوع و در سـمت   » جنوب شـرق «از سمت
كند. به هر حال همـه روزه در تمـام   غروب مي» غرب

ر هنگام نيمروز محلي، تصـوير  عرضهاي جغرافيايي، د
افقي جهت تابش خورشيد، بر وري نصـف النهـار آن   
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محــل انطبــاق دارد. يعنــي در هنگــام نيمــروز محلــي، 
اي كه در شمال مدار ميل خورشـيدي قـرار دارد،    نقطه

زاويه جهت تـابش خورشـيد و جايگـاه خورشـيد در     
دهـد. اگـر جايگـاه    آسمان سمت جنوب را نشـان مـي  

ل در جنوب مدار ميل خورشـيد باشـد،   جغرافيايي مح
زاويه جهت تـابش خورشـيد و جايگـاه خورشـيد در     

مـدار  «دهد. منظـور از  آسمان سمت شمال را نشان مي
، مداري است كـه پرتـو خورشـيدي بـا     »ميل خورشيد

سـازد.   درجـه مـي   90سطح تراز همـان مـدار، زاويـه    
آزيموت امتـداد سـايه بـا آزيمـوت جهـت تـابش بـا        

درجه با يكديگر تفـاوت   180نه است و يكديگر وارو
دارد. حركت جهت تابش خورشيد و همچنين راستاي 
سايه در طول يك روز در شمال مدار ميل خورشيد در 

هــاي ســاعت و در جنــوب مــدار ميــل جهــت عقربــه
هاي ساعت است. بـه  خورشيد در جهت خالف عقربه

كمك جايگاه خورشـيد نيمـروزي در آسـمان، زاويـه     
تقيم آفتـاب در سـاعات مختلـف روز    جهت تابش مس

شود. بـه همـين علـت بـا اسـتفاده از زاويـه       تعيين مي
-ساعتي خورشيد در آسمان، آزيموت تابش تعيين مي

شود. زاويه ساعتي خورشيد نسبت به جايگاه خورشيد 
نيمروزي در آسمان، بـراي سـاعات پـيش از نيمـروز،     

-مثبت در نظر گرفته مـي » پسين«منفي و براي ساعات

ود. در هر ساعت مشخص از هر روز، تصـوير پرتـو   ش
تابش خورشيد بر روي افق محـل بـا راسـتاي نصـف     

(طاوسي، )( سازد اي مشخص ميالنهار آن محل زاويه
1390 :65.(  

 = sin-1[-cos . sin/cos h] ):2رابطه (

= اي كه تصـوير پرتـو تـابش خورشـيد بـر      زاويه
  سازد.مي سطح تراز با امتداد نصف النهار محل

 ≤  - 180 Ar = cos  ): شـرط اول: 3رابطـه ( 

[tan / tan ]   
   +360 Ar = cos  ≤ [tan ): شرط دوم4رابطه (

/ tan ]  

 Ar=       آزيموت خورشـيد يـا زاويـه سـمت تـابش
   مستقيم آفتاب نسبت به شمال جغرافيايي.

ــه ( ــه(2رابط ــروز  )، زاوي ــيش از نيم ــراي پ ) را ب
كند. در  محاسبه مي» منفي«ت پسين و در ساعا» مثبت«

صورتي كه نسبت تانژانـت زاويـه ميـل خورشـيد، بـه      
تانژانت عرض جغرافيـايي محـل از كسـينوس زاويـه     

) (شرط اول)، زاويه ( ساعتي خورشيد كوچكتر باشد
(سمت جنوب) زاويه  با نيمه جنوبي نصف النهار محل

سازد، به عبارت ديگر، جايگـاه خورشـيد در نيمـه    مي
نوبي دايره افق است. زماني كه اين نسبت بزرگتـر از  ج

كسينوس زاويه ساعتي خورشـيد باشـد (شـرط دوم)،    
خورشيد در نيمه شمالي آسمان افق محـل واقـع شـده    
است و آزيموت جهت تابش آفتاب نسبت بـه امتـداد   

 غربي دايره افق در شمال واقـع شـده اسـت.    –شرقي 
مطالعـاتي  پس از تعيين آزيموت تـابش بـراي منطقـه    

ي شيب مطلوب براي اسـتفاده يـا اجتنـاب از    ها جهت
تابش خورشيد در فصول مختلـف اسـتخراج گرديـد.    
پس ازتعيين تمام شروط منطقي اقدام بـه طبقـه بنـدي    

ي دخيل در مكان گزينـي بـه روش وزنـي بـر     ها نقشه
) Weighted Overly( اساس روش همپوشـاني وزنـي  

اقدام به تركيب  ها نقشه همهگرديد. پس از طبقه بندي 
 ،بر اساس درصد اهميت هر كـدام و در نهايـت   ها اليه

براي هر فصل دو نقشه نهايي براي صبح و بعـد ظهـر   
 هر فصل توليد گرديد.

  

  محدوده پژوهش -1-4
 1033بيسـتون بـا مسـاحت     -هاي پـرآو  ناهمواري

ــهر    ــمال ش ــاه و ش ــتان كرمانش ــع در اس ــومتر مرب كيل
 21درجـه و   34يـايي  كرمانشاه بـين عرضـهاي جغراف  

هـاي  دقيقـه شـمالي و طـول    44درجـه و   34دقيقه تا 
 27درجـه و   47دقيقـه تـا    53درجه و  46جغرافيايي 

هـا از   دقيقه شرقي قرار گرفتـه اسـت. ايـن نـاهمواري    
هـا احاطـه شـده اسـت. از      چهار طرف به وسيله دشت

شمال به دشت ميانراهان، از جنوب به دشت كرمانشاه، 
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شت كاميـاران و رازآور و از مشـرق بـه    از مغرب به د

شود. حداكثر ارتفـاع منطقـه،   دشت بيستون محدود مي
متر و حـداقل آن، دشـتهاي اطـراف     3385كوه پرآو با 

متـر   1400اين توده كوهسـتاني داراي متوسـط ارتفـاع   
. توده كوهستاني بيستون به تبعيت از جهت كلـي  است

اسـت.   زاگرس از شمالغربي به جنوبشرقي كشيده شده
كيلـومتر   60كيلومتر و طـول آن   15متوسط عرض آن 

). موقعيـت منطقـه   94:1380(محمودي و ملكي، است
  آمده است. 1در استان و كشور در شكل 

  

  
  بيستون در استان و كشور - هاي پرآو موقعيت ناهمواري - 1شكل

  مباني نظري  -2
ــه   ــر از يــك صــنعت، ب گردشــگري ورزشــي فرات

اقتصادي در سطح جهـان تبـديل    –اي اجتماعي  پديده
گـذاري   شده اسـت. بسـياري از كشـورها، بـا سـرمايه     

فراوان فوايد و اثرات اين صـنعت را درك كـرده و بـه    
بهبـود وضـعيت اقتصـادي،     بـراي عنوان منبـع مهمـي   

اجتماعي و سياسي، افزايش اشتغال، درآمد، توسـعه و  
(زيتـونلي و همكـاران،    انـد ها خود درآوردهزيرساخت

). گردشگري ورزشي به عنوان يكي از زيـر  72: 1390
ــاخه ــادي از   ش ــه زي ــروزه توج ــم ام ــاي اكوتوريس ه

ي هـا  گردشگران را به خود جلب كـرده اسـت، نظريـه   
هـاي  دهد جذابيتجديد در زمينه گردشگري نشان مي

ــر     ــا ديگ ــه ب ــه ورزش، در مقايس ــر پاي ــگري ب گردش
هاي اقتصادي، اجتمـاعي،  هاي فرهنگي، مزيتجذابيت

). 32: 1386(هنرو و همكاران،  سياسي بيشتري دارد و
اين است كـه بسـياري از    نشان دهندهآمارها همچنين 

كشورهايي كه شرايط مناسبي در خصوص گردشگري 
ورزشي دارنـد، بخـش عظيمـي از اقتصـاد خـود را از      

ــق اقتصــاد گردشــگري ورزشــي اداره  ــي طري ــد م  كنن
 رهايكشــو در. )52: 1387راد و همكــاران،  قيــامي(

تا  4بين  كل يك مجموعة عنوان به گردشگري صنعتي،
 كندمي توليد ) را(GDPداخلي  ناخالص توليد درصد 6

 توليـد  از درصـد  2تـا   1بـين   ورزشـي  گردشـگري  و

 انـدازه  چـه  اگـر  شـود، مـي  شـامل  داخلـي را  ناخالص
 جهـان  كـل  گردشـگري در  و ورزش تـأثير  هاي گيري

 صـنعت  رشـد  نـرخ  ايـن،  وجـود  بـا  اسـت،  مشـكل 

 بـرآورد  سـال  در درصد 10حدود  ورزشي گردشگري

و هر كشوري كه بتواند شرايط استفاده از ايـن   شودمي
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منـد  منبع را فراهم كنـد از مواهـب و مزايـاي آن بهـره    
). 68: 1388ادبي فيروزجـاه و همكـاران،   ( خواهد شد

 دسـته  هفـت  به كلي طور به ورزشي طبيعي يها جاذبه

 در كـدام  هـر  دسـته  هفت ناست. اي شده بندي تقسيم
 .است تفريحي و ورزشي مختلف هايفعاليت برگيرندة

 در حضور نيازمند هافعاليت اين همه كه مهم اين نكتة

 -: از عبارتند كلي دستة هفت اين د.انطبيعي هايجاذبه
 هايورزش -ماهيگيري  و صيد شكار، -دامنه نوردي 

 -گردي، بيابان-آبي،  و ساحلي هايورزش -زمستاني، 
غـارنوردي (كرمـي،    و كوهنـوردي  -درمـاني،   طبيعت
 و رشد مدرن، پست جامعه هايويژگي از يكي .)1387

 اسـت.  (SIT) 1خـاص  عاليـق  توسـعة گردشـگري  

 جستجوي در اغلب گردشگران اين نوع از گردشگري

 و خطـر  از پـر  هاييتجربه كسب و مهيج هايموقعيت
هنوردي يكي ). كو183: 2006، 2(تروور هستند هيجان

شـود و  هـاي طبيعـي ورزشـي محسـوب مـي     از جاذبه
ي ماجراجويانـه و  ها ورزشي مهيج بوده و جزء ورزش

(رضـواني،   شـود حتي بسيار ماجراجويانه محسوب مي
تـأمين سـالمت،    دنبـال  بـه  فـرد  آن در ). كـه 8: 1387

 در اجتمـاعي و  انگيزههـاي  طبيعت، با ارتباط شادابي،

اسـت (سـجاديان،    ييمـاجراجو  و كشـف  لذت نهايت
 هـاي شخصـيت  تعـداد  امـروز،  دنيـاي  ). در86: 1390

هـاي  فعاليـت  كـه  مايلند افراد و يافته افزايش ماجراجو
(بدري  باشد خطر و تفريح با همراه آنها، فراغت اوقات

 خطر، اندكي وجود حقيقت، در ).27: 1388و وثوقي، 

 شود و بـه محسوب مي تفريحي هايفعاليت ويژگي از

ي هـا  فعاليـت  برخـي  ظـاهري  جذابيت از بخشي عنوان
 آن اختيـاري  نوع و است مطرح تفريحي و گردشگري

                                                     
1 . Special Intrest Tourism 
2 . Trauer 

 در مهمـي  عامل اوقات فراغت تفريحي يها فعاليت در

: 2006، 3(كـاتر  شـود مـي  محسوب گردشگران جذب
 هـدايت  و هـا  جاذبـه  ايـن  روي بـر  ريزيبرنامه ).319

 مؤثر و مفيد بسيار ،ها جاذبه اين به ورزشي گردشگران

و  بودجـه  سـرمايه،  وقـت،  رفتن هدر از كه بود خواهد
 كنـد  مـي  جلـوگيري  مـادي  و انسـاني  امكانات و منابع

  ). 1998(جنينگ، 
  

   ها تحليل يافته -3
هـاي   هاي گردشـگري ورزشـي ويژگـي    در فعاليت

مورفولوژيك مناطق از اهميت خاصي برخوردار است. 
ي مورفولوژيــك دخيــل در  هــا از جملــه شاخصــه 

ي اكوتوريسـمي از قبيـل كوهنـوردي شـيب     ها اليتفع
. اسـتان كرمانشـاه از   استزمين، ارتفاع و جهت شيب 

ي كوهسـتاني كشـور در جـوار رشـته     هـا  جمله استان
هاي مختلف  هاي زاگرس است كه در مورد ورزش كوه

ي خـاص از جملـه كوهنـوردي    ها مرتبط با توپوگرافي
هـاي پـرآو    ي فراواني است. ناهمواريها داراي پتانسيل

بيستون در شمال شهر كرمانشاه به دليل نزديكي بـه   –
مراكز جمعيتي بزرگ استان مانند كرمانشـاه و هرسـين   
از جمله مراكز جذب گردشگر از مردم بومي اسـتان و  

 –ي پـرآو  ها است. ناهمواري ها همچنين از ساير استان
كيلـومتر مربـع بـا     57/954بيستون با مساحتي حـدود  

توجه به موقعيت خاص خود به عنوان مطالعه مـوردي  
در پژوهش قرار گرفت. در گـام اول پـژوهش پـس از    

ي مورفولوژيـك بـراي   ها نقشه تعيين محدوده پژوهش
  ).5تا2(اشكال  محدوده توليد گرديد

                                                     
3 . Cater 
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  بيستون -نقشه پراكنش ارتفاعات پرآو  - 3شكل يستونب - نقشه ميزان شيب ارتفاعات پرآو  - 2شكل

   
  بيستون - نقشه توپوگرافي ارتفاعات پرآو  - 5شكل بيستون - نقشه جهت شيب ارتفاعات پرآو  - 4شكل

  

  ي مورفولوژيك منطقهها تحليل مولفه -3-1
به لحاظ ارتفاعي باالترين ارتفاع محـدوده مربـوط   

تـرين ارتفـاع   و پـايين متر  3385به كوه پرآو با ارتفاع 
متـر از   1282هاي بيستون بـا ارتفـاع    مربوط به پايكوه

هـا   . دشتهاي اطراف اين كـوه استسطح درياهاي آزاد 
. ضلع هر پيكسل استمتر  1400داراي ارتفاع متوسط 

كه مسـاحت   استمتر  66/92ي توليد شده ها در نقشه
مترمربع بـه دسـت    87/8585 ها هر پيكسل براي نقشه

 1توزيع مساحت ارتفاعـات محـدوده در جـدول    آمد. 
آمده است. طبق محاسبات بيشترين مساحت در دامنـه  

كيلومتر  62/451متر با مساحت  1500-2000ارتفاعي 
-3355مربع و كمتـرين مسـاحت در دامنـه ارتفـاعي     

. از نظـر  استكيلومتر مربع  55/9متر بامساحت  3000
مده از و محاسبات بدست آ 2شيب نيز از روي جدول 

گـردد كـه حـداكثر    مساحت درصد شيب مشاهده مـي 
 328درصـد بـا    20-40مساحت شيب در دامنه شيب 

كيلومتر مربع و كمترين آن مربوط به دامنه شيب باالتر 
  .است كيلومتر مربع 57درصد با مساحت  80از 

  بيستون -توزيع مساحت ارتفاعات پرآو - 1جدول 
  رتفاعيدامنه ا  ها تعداد پيكسل  )KM2مساحت(
32/89  10404  1500 -1282  
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62/451  52605  2000 -1500  
37/295  34418  2500 -2000  
71/108  12663 3000-2500 

55/9  1137  3354 -3000  
  جمع كل  111227  57/954

  

 بيستون- هاي پرآو توزيع مساحت درصد شيب در كوه - 2جدول 

  ميزان شيب  ها تعداد پيكسل  )KM2(مساحت
228  26564  20 -0  

35/328  38244  40 -20  
29/236  27521  60 -40  
40/104  12160  80 -60  
85/57  6738  80≥ *  
  جمع كل  111227  57/954

  محاسبات: نويسندگان
  

  ناسب براي فصول مختلفاستخراج آزيموت تابش م
ي ارتفـاع  ها پس از طبقه بندي و تحليل اوليه نقشه

و شيب اقدام به تعيين آزيموت تابش بـراي محـدوده   
ي در چهار فصل سال گرديد. در اين پـژوهش  مطالعات

 بـراي تاكيد بر آن است كه با توجه به دماي ارتفاعات 
انجام ورزش كوهنوردي و افت آهنگ دما به خصوص 

شـه جهـت شـيب را نيـز در مكـان      قدر صبح هنگام ن
گزيني مناطق مستعد دخالت دهـيم. اسـتفاده از تـابش    

اجتنـاب  خورشيدي در فصول پاييز، زمستان و بهـار و  
 ها آن در فصل تابستان با توجه به جهت شيب دامنه از
توان نوآوري پژوهش حاضر برشمرد كه تا كنون  مي را

در مطالعات قبلي به آن توجه خاصي نشده اسـت. بـا   
توجه به روابط تجربي آزيموت تابش بـراي محـدوده   
 مطالعاتي براي چهار فصـل سـال محاسـبه گرديـد تـا     

از  ير در ساعات مختلف روزي آفتابگها آزيموت جهت
طلوع تا غـروب خورشـيد بـه فاصـله زمـاني هـر دو       
ساعت مشخص گـردد. نتـايج محاسـبات مربـوط بـه      

  آمده است. 3 آزيموت تابش در جدول

  

  بيستون در ساعات مختلف روز -هاي پرآو زاويه ارتفاع و آزيموت تابش مستقيم خورشيد براي كوه -3 جدول
  غروب  18  16  14  12  10  8  6  طلوع  ساعت روز
  5/107  90  60  30  0  - 30  - 60  - 90  - 5/107  زاويه ساعتي
  - 3/0  0  5/0  87/0  1  87/0  5/0  0  - 3/0  كسينوس زاويه

الب
انق

 
اني

بست
تا

  

h 32/0 -  88/12 09/37 81/61 5/79 81/61  9/37  88/12  32/0 -  
  61  17/70  63/84  08/76  0  08/76 -  63/84 -  17/70 -  61 -  

  دوم  دوم  دوم  اول  اول  لاو  دوم  دوم  دوم  شرط
Ar 61  17/70 63/84 92/103 5/100 08/256  37/275  83/289  299  
  غروب  18  16  14  12  10  8  6  طلوع  ساعت روز
  90  90  60  30  0  - 30  - 60  - 90  - 90  زاويه ساعتي
  0  0  5/0  87/0  1  87/0  5/0  0  0  كسينوس زاويه

ين
تدال

اع
  

h  0  0  48/24  88/45  56  88/45  48/24  0  0  
  90  90  09/72  90/45  0  90/45 -  09/72 -  90 -  90 -  

  اول  اول  اول  اول  اول  اول  اول  اول  اول  شرط
Ar 90  90 91/107 1/134 180 90/225  09/252  270  270  
  غروب  18  16  14  12  10  8  6  طلوع  ساعت روز
  94/72  90  60  30  0  - 30  - 60  - 90  - 94/72  زاويه ساعتي
  3/0  0  5/0  87/0  1  87/0  5/0  0  3/0  كسينوس زاويه

الب
انق

 
اني

مست
ز

  

h  3/85  88/12 -  9  81/25  5/32  81/25  9  88/12 -  85/3  
  48/61  17/70  52/53  61/30  0  61/30 -  52/53 -  87/70 -  48/61 -  

  اول  اول  اول  اول  اول  اول  اول  اول  اول  شرط
Ar 52/118 83/109 48/126 33/149 180 61/210  52/233  87/252  48/241  

  دگانمحاسبات: نويسن
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ي مربـوط بـه آزيمـوت    هـا  استخراج مولفـه پس از 

ي ها ي مختلف جهتها تابش مستقيم خورشيد بر دامنه
مساعد براي هر چهـر فصـل بـراي دو وقـت صـبح و      

آمـده   4كه نتـايج در جـدول    بعدظهر استخراج گرديد
  است.
  ها بندي مولفه طبقه

ي مناسـب و همچنـين   هـا  پس از تعيـين آزيمـوت  
ــيب  ــاع و ش ــا ارتف ــاعد ي ه ــرايمس ــام ورزش  ب انج

ي موجـود از  هـا  كوهنوردي اقدام به طبقه بندي نقشـه 
لحاظ تناسب براي انجام ورزش كوهنوردي بر اسـاس  

بنـدي   (صفر و يك) گرديـد. نتـايج طبقـه    منطق بولين
  آمده است.  13تا  6در اشكال  ها نقشه

  

هاي مناسب تابش در فصول مختلف سال براي  آزيموت - 4جدول 
  بيستون - رآوهاي پ كوه

  موقع روز
  فصل سال

  آزيموت مناسب براي
  تابش صبح

  آزيموت مناسب براي
  تابش عصر

  250 – 290 700 – 100  تابستان
  225 – 270  90 – 180  بهار و پاييز
  210 -  252 109 – 180  زمستان

  

 
  بيستون -هاي پرآو  ع كوهبندي ارتفا نقشه طبقه - 7 شكل بيستون -هاي پرآو  بندي شيب كوه نقشه طبقه - 6 شكل

  
  بندي جهت شيب براي عصر زمستان نقشه طبقه - 9 شكل  بندي جهت شيب براي صبح زمستان  نقشه طبقه - 8شكل
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  بندي جهت شيب براي عصر تابستان  نقشه طبقه - 11 شكل  بندي جهت شيب براي صبح تابستان  نقشه طبقه - 10شكل

   
بندي جهت شيب براي عصر بهار و پاييز نقشه طبقه - 13شكل ت شيب براي صبح بهار و پاييزبندي جه نقشه طبقه - 12 شكل
  

طبقه بندي شـيب منطقـه حـاكي از مسـاعد بـودن      
قسمت اعظـم آن بـراي ورزش كوهنـوردي اسـت بـه      

درصـد   24گونه اي كه از كـل مسـاحت منطقـه فقـط     
كيلومتر مربع داراي وضعيت نامناسـب   07/228معادل 

آن بود كـه   نشان دهندهه بندي عامل ارتفاع است. طبق
 41/492درصد از مسـاحت منطقـه حـدود     52حدود 

 48كيلومتر مربع از آن داراي وضعيت نامناسب و فقط 
 كوهنـوردي  بـراي درصد از آن داراي شرايط مناسـب  

. طبقه بندي جهت شيب نيز با توجه به آزيمـوت  است
صبح  براي نوبت 6-12تابش در دو وقت روز يعني از

براي نوبـت بعـد ظهـر صـورت گرفـت.       14-18و از 
ي شـيب در  هـا  در مـورد جهـت   هـا  نتايج محاسبه پهنه

ــه از جــدول   5جــدول  ــه ك ــده اســت. همانگون  5آم
ــيش از    ــتان ب ــل زمس ــت در فص ــد از  80پيداس درص

كوهنـوردي   بـراي مساحت محدوده را پهنه نامناسـب  
ــر از  ــه مناســب  20تشــكيل داده و كمت درصــد را پهن

يل داده است. در مورد طبقه بنـدي جهـت شـيب    تشك
آيـد نوبـت    مـي  براي فصل زمستان چنانچه از نتايج بر

نمايد. در فصل تابستان  مي صبح مناسبتر از نوبت عصر
هدف داخـل كـردن جهـت شـيب اجتنـاب از انـرژي       
خورشــيد در ارتفاعــات اســت كــه دمــاي محســوس  
حاصله و همچنين آفتاب سوختگي در ارتفاعات يـك  

ل محدود كننده براي ورزش كوهنوردي اسـت. در  عام
ي شيب به جز جهتـي كـه   ها جهت همهفصل تابستان 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  
  

  1390 زمستان، هفتم، شماره دومشهري، سال  ريزيمجله پژوهش و برنامه 122

  

 كنـد مناسـب بـراي كوهنـوردي     مـي  تابش را دريافت
. به همين خاطر بر عكس ساير فصـول مسـاحت   است

درصـد   90كوهنـوردي بـه بـيش از     برايپهنه مناسب 
رسد. فصول بهار و پاييز از جهت  مي مساحت محدوده

شـود و زاويـه    مي ينكه هر دو جزو اعتدالين محسوبا

شوند.  مي تابش در آنها يكي است در يك طبقه بررسي
درصد از مسـاحت   23در اعتدالين در نوبت صبح تنها 

كـه در   دهد در حـالي  مي منطقه را پهنه مناسب تشكيل
درصد از مساحت منطقـه را پهنـه    10نوبت عصر تنها 
  دهد. مي مناسب تشكيل

  

  ي جهت شيب در طبقه بندي نهايي براي فصول مختلفها محاسبه مساحت پهنه .5جدول

 نوبت روز فصل سال
 درصد پهنه از مساحت كل مساحت پهنه به كيلومتر مربع

 مناسب نامناسب مناسب نامناسب

 زمستان
 16 84 79/149 78/804 صبح

 11 89 73/105 84/848 عصر

 تابستان
 95 5 29/903 28/51 صبح

 92 8 47/882 10/72 عصر

 بهار و پاييز
 23 77 72/216 85/737 صبح

 10 90 44/95 13/859 عصر

  محاسبات: نويسندگان
  

  و استخراج نقشه نهايي ها تركيب اليه
ي موجـود بـر اسـاس    هـا  پس از طبقه بندي نقشـه 

ي هـا  شروط منطقي تعريف شده اقدام به تركيب نقشـه 
ينـي بـه تناسـب    ي نهـايي مكـان گز  ها موجود و نقشه

فصول و اوقـات مختلـف روز گرديـد. بـراي تركيـب      
ي موجود از روش همپوشـاني وزنـي اسـتفاده    ها نقشه

گرديد. ابتدا يك نقشه بدون در نظر گيري جهت شيب 
توليد گرديد و سپس براي هر فصل دو نقشه بـراي دو  

مكــان گزينــي بهينـــه ورزش    بــراي نوبــت از روز  
نقشـه   7تعـداد   ايتـاً كوهنوردي اسـتخراج گرديـد و نه  

آمـده   20تـا 14نهايي توليد گرديد كه نتايج در اشـكال  
  است.

  

   
  هاي مناسب در عصر زمستان گزيني پهنه نقشه مكان -15شكل هاي مناسب در صبح زمستان گزيني پهنه نقشه مكان -14شكل
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  هاي مناسب در عصر تابستان مكان گزيني پهنهنقشه  -17 شكل هاي مناسب در صبح تابستان نقشه مكان گزيني پهنه -16 شكل

   
 هاي مناسب درنقشه مكان گزيني پهنه -18شكل

 صبح بهار و پاييز

  هاي مناسب در نقشه مكان گزيني پهنه -19 شكل
 عصر بهار و پاييز

  

اين موضوع هستند كه  نشان دهندهي نهايي ها نقشه
 نقشه اي كه بدون در نظرگيري جهت شيب توليد شده

ي توليد شده با در نظرگيري جهت شيب بـه  ها با نقشه
ي مناسـب و نامناسـب تفـاوت    هـا  لحاظ مساحت پهنه

ي در دو نوبـت  هـا  دهد. حتي پهنه مي فاحشي را نشان
(صبح و عصر) نيز با يكديگر تفاوت داردند. براي  روز

هاي مكاني مساحت هر پهنه براي  نماياندن اين تفاوت
  است.آمده  6هر نقشه در جدول 

  

  بيستون - ي مناسب و نامناسب جهت ورزش كوهنوردي در كوههاي پرآوها مساحت نهايي پهنه - 6 جدول
 نامناسب مناسب

  نوع نقشه
  )km2مساحت( درصد از مساحت كل )km2مساحت( درصد از مساحت كل

  بدون در نظر گيري جهت شيب  21/581  61  76/373  39
  صبح تابستاني  59/599  63  38/355  38
  عصر تابستان  02/608 64 95/346  36
  صبح زمستان  19/533 56 78/421  44
  عصر زمستان  91/514 54 06/440  46
  صبح بهار و پاييز  14/537 55 83/417  45
  عصر بهار و پاييز  14/484 51 83/470  49

  محاسبات: نويسندگان
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  گيري نتيجه -4
ــتفاده از     ــا اس ــا ب ــود ت ــر آن ب ــر ب ــژوهش حاض پ

(ارتفـاع، شـيب و جهـت     رفولوژيـك ي موهـا  شاخصه
ورزش كوهنـوردي در   بـراي شيب) مناطق مسـتعد را  

بيستون مكـان يـابي نمايـد. نـوآوري      -ارتفاعات پرآو
تـوان   مـي  پژوهش حاضر را نسبت به مطالعات پيشين

عامل جهـت شـيب و اسـتفاده از تـابش      در تاثير دادن
خورشيد در فصول مختلف با توجه به آزيموت تـابش  

-2000بيشترين مسـاحت در دامنـه ارتفـاعي    دانست. 
كيلومتر مربع و كمترين  62/451متر با مساحت  1500

متر بامساحت  3000-3355مساحت در دامنه ارتفاعي 
و حداكثر مساحت شيب در دامنـه   كيلومتر مربع 55/9

كيلومتر مربـع و كمتـرين    328درصد با  20-40شيب 
د با مساحت درص 80آن مربوط به دامنه شيب باالتر از 

ي هـا  و تحليل نقشه كيلومتر مربع بود. پس از توليد 57
زاويه ارتفاع و آزيموت تابش مسـتقيم خورشـيد   اوليه 

بيستون در سـاعات مختلـف روز    -براي كوههاي پرآو
طبقـه بنـدي شـيب منطقـه حـاكي از      محاسبه گرديـد.  

مساعد بودن قسمت اعظم آن براي ورزش كوهنوردي 
 24ز كل مسـاحت منطقـه فقـط    است به گونه اي كه ا

كيلـومتر مربـع داراي وضـعيت     07/228درصد معادل 
ان  نشان دهندهنامناسب است. طبقه بندي عامل ارتفاع 

ــه داراي  52بودكــه حــدود  درصــد از مســاحت منطق
ــط   ــب و فق ــعيت نامناس ــد از آن داراي  48وض درص

كوهنوردي است. از لحـاظ عامـل    برايشرايط مناسب 
ل مختلـف در فصـل زمسـتان    جهت شيب براي فصـو 

ــيش از  ــه    80ب ــدوده را پهن ــاحت مح ــد از مس درص
 20كوهنوردي تشـكيل داده و كمتـر از    براينامناسب 

درصد را پهنه مناسـب تشـكيل داده اسـت. در فصـل     

ي شيب به جز جهتي كه تابش را ها جهت همهتابستان 
كند مناسب براي كوهنوردي است. در ايـن   مي دريافت

كوهنوردي به بيش از  برايمناسب فصل مساحت پهنه 
رسد. در اعتـدالين نيـز    مي درصد مساحت محدوده 90

درصـد از مسـاحت منطقـه را     23در نوبت صبح تنهـا  
دهد در حاليكه در نوبت عصر  مي پهنه مناسب تشكيل

درصــد از مســاحت منطقــه را پهنــه مناســب  10تنهــا 
ز ي نهايي با استفاده اها دهد. در نهايت نقشه مي تشكيل

روش همپوشاني وزني توليـد گرديـد. آنچـه از نتـايج     
ي مساعد ها آيد اينست كه مساحت پهنه مي پژوهش بر

ي هـا  از جهت آزيموت تابش تفاوت فاحشي بـا پهنـه  
مســاعد بــدون در نظرگيــري جهــت تــابش دارد. ايــن 

درصـدي را در   20تـا   15تفاوت حـدود يـك مقـدار    
  دهد. مي بعضي از فصول از مساحت كل تشكيل
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