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 شناسایی مناطق ژئوتوریسم زمستانیدر راستای ارزیابی ژئواقلیم بافت کوهستانی 

 (استان لرستان العه موردی:ط)م

 
 ، تهران، ایران، دانشگاه تهرانفولوژیژئومورجغرافیا و دانشیار  :1مجتبی یمانی

 ، تهران، ایران، دانشگاه تهرانژئومورفولوژیجغرافیا و استادیار  :ابوالقاسم گورابی

 شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایراناقلیمجغرافیا و استادیار  پور:اکبر شمسیعلی

 ه تهران، تهران، ایران، دانشگاژئومورفولوژیجغرافیا و ارشد  کارشناس پور:فاطمه مرادی

 
 چکیده

-های خاص توپوگرافی و شرایط اقلیمی ویژه، برای تثبیت جمعیت خود نیاز به تقویت و ایجاد فعالیت دلیل ویژگیمناطق کوهستانی به      

های جذب از راه عنوان نماد ژئوتوریسم زمستانی یکیهای مرتبط با شرایط ژئومورفولوژیکی و اقلیمی خاص خود دارند. ورزش اسکی به

 ها استاناستان لرستان یکی از بهترین و توانمندترین  دارای مناطق کوهستانی برفگیر است. ییافتهگردشگر در بسیاری از کشورهای توسعه

شده است که متر، باعث  9000و وجود ارتفاعات و قلل باالتر از  فرد  به منحصرباشد؛ بافت کوهستانی ی ژئومورفولوژیک میها دهیپداز نظر 

های چندهای کشور در این زمینه تبدیل شود. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تکنیکاین استان به یکی از توانمندترین استان

. هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی شرایط شناسایی شودلرستان معیاره، توان ژئوتوریسم زمستانی مناطق کوهستانی استان 

شاخص  1در این تحقیق استان است. این ولوژیک و اقلیمی منطقه برای شناسایی مناطق ژئوتوریسم زمستانی )پیست اسکی( در ژئومورف

، توسط ENVIو  GIS ARCافزارهای  شدن در نرم های مورد استفاده در این تحقیق پس از ساختهمورد استفاده قرار گرفته است. نقشه

مورد همپوشانی قرارگرفته و در  ARC GISافزار در نرمتاپسیس زن شده و سپس با استفاده از مدل ( تعیین وAHP( و )ANPهای )مدل

ی شمالی ارتفاعات اشترانکوه واقع ها دامنهنتایج نشان داد که نهایت نقشه نهایی مناطق مستعد گردشگری زمستانی استان تهیه شده است. 

وضعیت را داشته و  نیتر مناسب)پیست اسکی(  برای ایجاد مناطق گردشگری زمستانیهای مورد بررسی، در شهرستان ازنا، از نظر شاخص

ی بروجرد و ها شهرستانی شمالی ارتفاعات قالیکوه در شهرستان الیگودرز و ارتفاعات گرین واقع در مرز ها دامنهترتیب  بعد از آن به

 شوند.مناطق استان برای ژئوتوریسم زمستانی محسوب می نیتر مناسبسلسله، 
 

 ژئوتوریسم زمستانی، استان لرستان. ژئواقلیم، بافت کوهستانی، کلیدی: هایهواژ
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 بیان مسأله:

ی کوچکی که انسان خود ساخته است، باعث شده او در ها قفسو اقامت در  امروزه، زندگی در شهرهای شلوغ       

(. گردشگری پدیده قرن بیستم 92: 1113ن، و همکارا حسرت بازگشت به طبیعت و گردش و تفریح باشد )نیازی

فرهنگی، سیاسی و  -و با رشد شتابان خود از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی شده  لیتبداست که به صنعتی پویا 

(. اهمیت این صنعت تا جایی است که به اعتقاد 11 :1111ی قابل بررسی است )اکبری و همکاران، طیمح ستیز

(. 111: 1111و همکاران،  اشرفی زاده مهدیسوم نام گرفته است ) ی، جنگ سرد هزارهبرخی کارشناسان گردشگر

این شاخه از صنعت گردشگری پس از معرفی  ؛های گردشگری استهای نو در ارائه جاذبهژئوتوریسم یکی از روش

شناسی و زمینهای طور ضمنی بر ویژگی گرفته و به توجه و مطالعه قرار ها توسط یونسکو موردژئوپارک

های جغرافیایی تأکید دارد )ثروتی و همکاران، های انسانی و خصیصهعنوان بستر کلیه فعالیتژئومورفولوژیکی، به

-بدین ؛مطالعات باید به انواع تأسیسات و امکانات فراغتی متناسب با فصل توجه داشت گونه نیا(. در 1-6: 1111

ی فراغتی ها نقشیی را از مایپ کوهی و نورد کوهییالقی، گردشگاهی، ی فراغتی تابستانی نظیر ها نقشترتیب که 

ی کرد نیب شیپزمستانی مانند ورزشی و تفریحی و غیره تفکیک نموده و متناسب با تقاضا، تأسیسات الزم را 

  (.121-122: 1112)رهنمایی، 

منبع قبلی، ) هستند ازمندین داًیشدی جانبی ها نقششهرهای کوهستانی برای ایفای نقش مرکزیت خود به تقویت     

این  ؛ی اساسی و مشابهی خواهند بودها یژگیوی کوهستانی در هر عرض جغرافیایی باشند، دارای قلمروها .(32 ص

عامل ثانوی دیگری مانند جهت دامنه و  ؛شوند یمی اول از تأثیر مستقیم عامل ارتفاع حاصل  درجهدر  ها یژگیو

(. در نواحی کوهستانی قسمت اعظم بارندگی 131 :1116ییرات تأثیر دارند )محمودی، میزان شیب آن نیز در این تغ

ی انجماد  نقطهی که به دمای زیر ا صعودکننده(. وقتی در هوای 21 :1112)علیجانی،  شود یمبرف نازل  صورتبه

لیزاده و همکاران، )ع شود یمرسیده است تراکم صورت گیرد، به جای قطرات باران، بلورهای شش گوش برف تشکیل 

ی تفریحی اسکی، استراتژی است ها اقامتگاهی  توسعه. ماند یمی طوالنی باقی  دوره( و این برف برای یک 106: 1111

 Silberman  etی کوهستانی شود )ها سکونتگاهموفق به احیای اقتصاد  تواند یمو  رود یمکار  هحاضر ب حال که در

al, 2010: 36.)  ی اسکی در این ها ستیپی و تجهیز انداز راه، دهد یمپیشرو در امر اسکی نشان تجربه کشورهای

نقش مؤثری داشته است )تقوایی و  ها آنامر ورزش، بلکه در افزایش درآمد ملی  یکشورها نه تنها در زمینه توسعه

مندان طبیعی، عالقهی مناسب ها لیپتانس(. گردشگری اسکی در ایران، با وجود برخورداری از 11: 1112همکاران، 

است )بدری و  گرفتهی قرارتوجه یبپی داشتن تأثیرات و پیامدهای بسیار در توسعة فضایی، همواره مورد  فراوان و در

  (.26: 1111همکاران، 

تواند در زمینه ژئوتوریسم زمستانی و تأسیس پیست خود، می فرد منحصربهبافت کوهستانی با استان لرستان           

نیاز فراوان  طور نیهمی است که با وجود این ظرفیت باال و حالدرکی به یک قطب گردشگری تبدیل شود؛ این اس

ی چندانی صورت نگرفته است. گذار هیسرماورزشی، تاکنون در این زمینه مطالعه و  -استان به امکانات گردشگری

اعث تمرکز فشارهای جسمی و روحی در افراد که بنبود امکانات گردشگری و ورزشی در سطح استان، عالوه بر این

نفسه یک که ورزش اسکی فیتوجه به این ؛ باشود یمی زیاد به ساکنین استان نیز ها نهیهز، باعث تحمیل شود یم

های آن را  نهیهزنیز  ها استان، وجود بعد فاصله در صورت استفاده از امکانات دیگر شود یمورزش گران محسوب 

-ی احداث پیست اسکی و به نهیزمکه، استان لرستان توانایی زیادی در توجه به این با رونیا از د.کن یمچندین برابر 

 .یمرا بر آن داشت تا با استفاده از ضوابط موجود در این زمینه به مطالعه بپرداز ماطور کلی ژئوتوریسم زمستانی دارد، 
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ی ژئومورفولوژیک و اقلیمی برای شناسایی مناطق دارای پارامترهاهدف اصلی انجام این تحقیق، مطالعه و بررسی 

بندی قرار با توجه به این هدف مناطق مختلف استان مورد ارزیابی و پهنه ؛توان ژئوتوریسم زمستانی در استان است

 های مستعد گردشگری زمستانی برای ایجاد پیست اسکی شناسایی شوند.گرفت تا پهنه

 :پیشینه تحقیق

ای در سطح جهان صورت گرفته تحقیقات گستردهعنوان نماد ژئوتوریسم زمستانی، اسکی به یستدر زمینه پ    

-اما بیشتر این تحقیقات مربوط به مسائلی نظیر تجهیزات اسکی، صدمات این ورزش از لحاظ پزشکی، آسیب ؛است

سی اثر گرمایش جهانی بر در تحقیقی به برر(، 2002در این رابطه، کامر ) ؛باشدمحیطی آن و... میهای زیست

وسیله ایجاد برف مصنوعی  ی زمستانی بهها ورزشی آلپ اروپا پرداخته و به احیای ها کوهدر ی زمستانی ها ورزش

بر صنعت گرمایش جهانی عملکرد کشورهای مختلف در رابطه با اثر (، 2002اسکات و همکاران ). اشاره کرده است

به (، 2010. نوسر و همکاران )اند ها با این شرایط را با هم مقایسه کرده آن و چگونگی سازگاری را بررسی کردهاسکی 

که ترکیبی از پارامترها، نظیر  اند دهیرسو به این نتیجه  اند اسکی پرداخته یها جنس لباسو بررسی چگونگی طراحی 

یانهودمند باشد. در راستای طراحی لباس مناسب جهت اسکی س تواند یمی ذهنی شخص ها یژگیودما و رطوبت و 

باز که بوت اسکی اند دهیرسو به این نتیجه   باز پرداختهخیز یا خمش اسکی زانیبه بررسی م(، 2010و همکاران ) یاما

شیونویا و همکاران ی مرتبط است. ا لحظهنظر به تعادل نیرو و تعادل در تماس با توزیع فشار بر روی سطح مورد

پرداخته و در نهایت  ها یریگ اندازهو  ها شیآزماباز، به یکسری یاسکحرکت سیستم با استفاده از معادالت (، 2011)

که جلوگیری از حوادث اسکی، تنها با استفاده از ظرفیت کار بدنی انسان دشوار است. اینگرن  اند دهیرسبه این نتیجه 

 اند دهیرسبه این نتیجه  ها آناند، چوب اسکی با یک الوار خمیده پرداخته ی سهیبه بررسی و مقا(، 2011و همکاران )

، وجود یک کفه و پوشاننده الستیکی از همان کند یمکه چیزی که شرایط چوب اسکی را برای اسکی کردن مساعد 

و یک عملگر برای ایجاد کشش در پشت چوب اسکی است. کاپتیوگ و  شود یماستفاده  ها لیمنوع که در ترد

سرخوردن در اسکی اختصاص  بهبود یها ق خود را در ارتباط با مواد و روشاصلی تحقی ی بدنه(، 2011همکاران )

که تصور ما این است که بیشتر انرژی اسکی کردن در اثر اصطکاک بین اسکی و سطح  اند دهیرسو به این نتیجه   داده

گی برف توسط اسکی از طرق دیگر مانند تغییر برف در اسکی و کشید تواند یمانرژی  که یدرحالبرف از بین می رود، 

 مسابقات اسکی با عنوان مماس متحرک اشاره یساز نهیبه روش به(، 2011نیز از بین برود. سانداستروم و همکاران )

ی توزیع نیرو در مسیر واقعی است. دیکسون و ساز نهیبهی مسابقه اسکی با ساز هیشب ها آن، نتیجه تحقیق اند کرده 

 یها مسیرها و پناهگاه توان یم GPSها توسط  که با ثبت متوالی داده اند دهیبه این نتیجه رس(، 2011همکاران )

(، در تحقیقی به اثرات اسکی بر روی خاک 2012ریستیک و همکاران ) مناسب را جهت اسکی شناسایی کرد.

طور فرایندهای مرفولوژیکی پرداخته و راهکارهایی در جهت کاهش اثرات منفی گیاهی و همینسطحی و پوشش

تحمل  ی آزمونی انجام داده است که در آن مقاومت آستانه(، 2012پترون )اند. سکی بر این مخاطرات ارائه کردها

؛ نتایج تحقیق، برای این کار سنجیده شده است شده یطراح ی ژهیاسکی تجاری توسط یک نیمکت و یها چوب

 . کند یمنظر را تأیید ی اسکی توسط نیمکت موردها چوبآزمایش 

(، 1112توان به تقوایی و همکاران )ایران نیز مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است، که می در       

که اگر به  اند دهیرسو به این نتیجه  اند پرداختهایجاد پیست اسکی  برایی معیارها بررسی و بند دستهاشاره کرد که به 

، بلکه باعث جذب شود یمی زمستانی منجر ها ورزشوسعه ایجاد مراکز ورزشی اسکی پرداخته شود، نه تنها به ت

ایجاد پیست  برایاستان اردبیل را از نظر تناسب مکان (، 1111. بدری و همکاران )شود یمسرمایه و ایجاد اشتغال نیز 
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یست که در استان اردبیل مناطق مناسبی برای ایجاد پ اند دهیرسبه این نتیجه  و اند دادهاسکی مورد مطالعه قرار 

های یابی احداث پیست(، مناطق شمالی استان تهران را با هدف مکان1132رضوانی و همکاران ) اسکی وجود دارد.

هایی از رودبار قصران، بخش مرکزی دهستان آبعلی و اند که بخشاسکی مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده

 باشند.مناطق برای احداث پیست اسکی میبخش مرکزی و غربی شهرستان فیروزکوه، مستعدترین 

های نظری موجود در رابطه با موضوع شناسایی شود؛ بنابراین مطالعات است الگوی شده در تحقیق حاضر سعی    

که برای ضمن این ؛شناسایی شوند رگذاریتأثاصلی  هایشاخصی و میدانی صورت گرفت تا ا کتابخانهصورت زیادی به

 اتمعیارها، از الگوهای حقیقی در محیط واقعی، تحقیقات خارجی و داخلی و نظربه زیر هاخصشای این بند طبقه

 (.1و 2، 1آمده از اطمینان باالیی برخودار باشند )جداول دستتا استانداردهای بهاست کارشناسان خبره استفاده شده 
 رجی و داخلیی پیست اسکی در تحقیقات خاابی مکان برای هاد شاخصاستاندار -6جدول 

 منبع شاخص

 (Silberman & et al, 2010: 41دارند )متر قرار  1120ی راکی در ارتفاع باالی ها کوهاکثر مناطق فعال اسکی در  ارتفاع

 شیب

 :Ristic et al, 2012) استدرجه  11/11، 2کُنجارنیک ؛درجه 21/21، 1کُنجارنیک ؛درجه62/21سانچانادولینا،  :ی اسکیها ستیپشیب 

583). 

 (1132مسگری، ) استدرجه  91شیب مبتدی( ) پومادرجه و متوسط شیب خط ایستگاه  60در پیست توچال متوسط شیب خط بشقابی 

 (90: 1112تقوایی و همکاران، ) استدرجه الزم  11تا  10برای اسکی شیب 

 (1131رفیعی، ) استدرجه الزم  11تا  10برای اسکی شیب 

 جهت دامنه

 (Ristic et al, 2012: 583غربی است )شمال ،2کُنجارنیک ؛غربیشمال ،1کُنجارنیک ؛شرقیشمال سانچانادولینا، :کیی اسها ستیپجهت 

 (Silberman & et al, 2010: 41است )ی آلپ ایتالیا برای ایجاد پیست مناسب ها کوه رشتهشرقی شمال

 (1132مسگری، است )در پیست توچال جهت شمالی 

 (90: 1112تقوایی و همکاران، است )تر مال برای ایجاد پیست مناسباز بین جهات، جهت ش

 (1131رفیعی، است )قرار داشتن پیست در ضلع شمالی، یکی از معیارهای مهم برای انتخاب پیست 

 ماندگاری برف

 (Silberman & et al, 2010: 41است )ماه  1تا  1/2ی راکی ها کوهاسکی در  بالقوهفصل 

 (1132ماه ماندگاری برف است )مسگری،  1 پیست توچال دارای

 (19: 1111بدری و همکاران، است )روز  100حداقل ماندگاری برف برای ایجاد پیست اسکی 

 (90: 1112تقوایی و همکاران، باشد )ماه  9تا  1ماندگاری برف باید 

 (1131رفیعی، باشد )ماه  9ماندگاری برف باید حداقل 

 دمای پیست
مسگری، است )درجه  -10و در روزهای زمستانی  درجه زیر صفر -21درجه، در حالت عادی  -10ی سرد ها شبدر دمای پیست توچال 

1132) 

 پوشش گیاهی

ی برف یک امتیاز مثبت دارندگ نگهخاصیت  لیبه دلپوشش گیاهی پیست توچال مراتع گون و خاردار است که در ایجاد پیست اسکی 

 (1132)مسگری،  شود یممحسوب 

در مناطق کوهستانی است، چرا که پوشش گیاهی محیط مناسب برای حفظ دمای برف است،  بستر برف نیتر مناسببا پوشش گیاهی  بستر

 (1131رفیعی، دارند )بسترهای سنگی و خاکی خطرات جدی برای کوهنوردان 

 (1132مسگری، است )شرقی  -در پیست توچال غربی جهت باد

 سرعت باد

بازان که یک عامل خطر برای اسکی شود یمسرعت زیاد باد باعث جابجایی برف و ایجاد شیار  ؛باشد بهتر استهرچه سرعت باد کمتر 

 (90: 1112تقوایی و همکاران، شود ) یممحسوب 

 (1131رفیعی، هستند )باد سرعت کمتری دارد، برای ایجاد پیست اسکی مناسب  ها آنو در  رندیگبرفنقاطی که کانون 

کز پر فاصله از مرا

 جمعیت شهری

 (40: 1111بدری و همکاران، ) یمساوکالس  6کیلومتر در  60فاصله از مراکز پرجمعیت شهری از صفر تا حداکثر 

، وجود شهرهای پر جمعیت تأثیر بسزایی در رونق بخشیدن به شود یمنزدیکی به مرکز با جمعیت زیاد باعث تقاضای باال برای پیست 

 (91: 1112ایی و همکاران، تقودارند )ی اسکی ها ستیپ

 (Silberman & et al, 2010: 41است )کیلومتر  290 ها راهی راکی، فاصله از ها کوهی اسکی در دامنه ها ستیپدر یکی از  ها راهدسترسی به 

 .1131منبع: سایت فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران،   
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 ی الگوی داخلیها ستیپمشخصات  -8جدول 

 معیار                   

 پیست
 از مراکز شهری فاصله فاصله از جاده اصلی ماندگاری برف درجه()بیش ارتفاع )متر(

  2610-1600 دیزین
اوایل آذر تا اواخر 

 اردیبهشت

کیلومتر جاده چالوس  121

کیلومتری از مسیر  21و 

 شمشک

 

 ماه برف 1بیش از  91-60 1110-1110 توچال
تهران پیست به  نیتر کینزد

 تهران( شهر ر خودد)
 

  2900-2610 آبعلی
از اواسط دی تا 

 اواسط اسفند
 

کیلومتری شرق  12در 

 تهران

  2600-1010 سردربند
از اواسط آذر تا 

 اواخر فروردین
 

-کیلومتری شمال 60در 

 شرق تهران

  2110-1010 شمشک
از اوایل آذر تا اواسط 

 فروردین
 

کیلومتری شمال  12در 

 شرق تهران

   11 2610-1000 شهر دونیفر

کیلومتری غرب  110در 

کیلومتری  1اصفهان و 

 شهر دونیفر

 1131منبع: سایت فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران،        

  ی جهانی   ها ستیپی انواع مسیر در بند درجه -1 جدول

 مشخصه نوع مسیر

Green Circle 

. این مسیر دارای ردیگ یماستفاده قرار  ش مبتدیان موردنوع مسیر که برای آموز نیتر ییابتداو  نیتر ساده

شروع و  درجه 4/5. میزان افزایش شیب در این مسیرها از باشد یم شده محافظت اًعمومعوارض زیاد بوده و 

 .رسد یمنیز  درجه 5/22تا 

Blue Square 

این نوع مسیر  ،شده فظتمحای ها یبیسراشدارای  اًعمومدرجه، 5/40 درجه تا  5/22مسیر متوسط با شیب 

متوسط توصیه  مهارت بابازان و برای اسکی باشد یمترکیبی از انواع مسیرهای قابل عبور در کوهستان 

 .شود یم

Black Diamond  باشد یمباال مناسب  مهارت بابازان ، برای اسکیشده محافظت اًبعضمسیر دشوار، دارای سراشیبی تند و. 

Double Black 

Diamond 

این مسیر دارای درجه شیب باالیی بوده و ممکن است شامل  ،سطح مهارت خبره(دشوار )یر بسیار مس

، درختان و سایر عوامل طبیعی باشد. این مسیر تنها انداز دستمخاطرات طبیعی مانند شدت باد زیاد، وجود 

 .گردد یمی توصیه ا حرفهبازان برای اسکی

Variation 

- در ؛ ونشان داده شود ها آنی متفاوتی از ها بیترکصورت به توان یملی بوده و این نماد تلفیق نمادهای قب

مسیری با دشواری متوسط تا  ةدهند نشانمثال این نماد طور. بهباشد یمواقع بیانگر حدی بین این نمادها 

 .شود یمکار گرفته ی امریکا بهها ستیپسخت است. این نشان بیشتر در 

Terrain Parks 

یی ها مکانکه شامل  شود یمتمام و به یک قسمت از مسیر پیست گفته  به Terrain Parks عدر واق

 Terrain  Parksی پرش و حرکات نمایشی است که ممکن است طبیعی و یا مصنوعی باشند. اجرابرای 

 Terrain Parkیک  دهنده نشانمثال یک مستطیل نارنجی طوری خاص خود را دارند. بهبند رده معموالً

 .باشد یمبرای اسکی بازان خبره 

 . 1131هیئت اسکی استان همدان، منبع: سایت       
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 شناخت منطقه مورد مطالعه:

نقطه استان با  نیتر پست(. 1شکل شماره ) استزاگرس واقع شده  کوه رشتهاستان لرستان در غرب ایران بر روی     

متر ارتفاع،  9016بران اشترانکوه با قله سن وناحیه آن  نیتر یجنوبمتر از سطح دریاهای آزاد در  100ارتفاع 

(. وسعت آن حدود 2-1: 1116، انیکاظمریمکه در شرق آن واقع شده است ) شود یمبلندترین نقطه استان محسوب 

-زاده)مهدی گردد یمدرصد از سطح کشور را شامل  1/1( و حدود 21 :1123است )زنده دل،  لومترمربعیک 21113

 (. 923 :1111همکاران،  اشرفی و

 
 موقعیت جفرافیایی منطقه مورد مطالعه -6شکل 

 :و روش تحقیق هاداده

 همجوارایستگاه  1ایستگاه استان و  1ایستگاه هواشناسی،  16 ةسال 10 آمار برای انجام این تحقیق، بازه مشترک    

و شکل دامنه با  های شیب، جهت شیبنقشهی اقلیمی تبدیل شد. ها هیالبه  GISافزار ی و در نرمپرداز دادهاستان، 

ی ها نمونهکه موضوعی نظیر پیست اسکی نیاز به مشاهده توجه به این با شد. تهیهاستفاده از نقشه ارتفاعی استان 

و  2ایستگاه  ینهایی با مسئولعمل آمد و مصاحبهحقیقی و الگو دارد، در این رابطه از پیست توچال بازدید میدانی به

برای اجرای  ؛دست آمده استنامه بهاستفاده، از طریق پرسش های مورد، صورت گرفت. دیگر دادهپیست دفتر فنی

صورت حضوری و تعدادی را نیز از ها را بهپرسشنامه در قالب روش دیماتل تهیه و بیشتر آن بیست  ANPمدل

-ودور، آب از های تخصصی ژئومورفولوژی، سنجشزمینهالکترونیک برای متخصصین و اساتیدی در طریق پست

دست  به AHPبررسی استفاده شد. برای اجرای مدل ریزی شهری ارسال و نتایج در مدل موردهواشناسی و برنامه

نظرگیری شرایط  های موجود در جهان و کشور و درآوردن اهمیت زیرمعیارها از طریق مطالعة وضعیت پیست

در این تحقیق شامل  شده استفادههای کنیکبررسی و نظرات کارشناسان صورت گرفت. تقه موردجغرافیایی منط

ANP ،AHP  وTOPSIS افزار  نرماستفاده شامل ی موردابزارهاباشند. میGIS ARC ورود اطالعات مکانی،  برای

 از ؛باشدتاپسیس می ت اجرای مدلهای اطالعاتی و در نهای ها، تهیه الیه ایجاد پایگاه داده، پردازش و تبدیل داده

 و نیازهای موردکدنویسیبرای  MATLABافزار نرم برای ساخت نقشه شکل دامنه،  ENVIافزار نرمفیلتر الپالس در 

Super Decision در مدل  برای ترسیم بردار تعیین وزنANP، افزار  نرمExcel  برای انجام محاسبات آماری و
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های  شاخص استفاده شده است. AHPاجرای مدل منظور  به Expert choiceو از  ANPاجرای بخشی از مدل 

 نشان داده شده است. 9 شماره در جدولاستفاده در تحقیق  مورد
 استفاده در تحقیقهای موردشاخص -8جدول 

 شکل دامنه جهت شیب شیب ارتفاع

 پوشش گیاهی بارش ساالنه دمای ساالنه ماندگاری برف

ها برای این مدل در این  الیهکه وزن زیرتوجه به این شده و با  استفاده ANPها از مدل عیین وزن شاخصبرای ت     

توان  توان از اثر الیه ارتفاع بر شیب یا پوشش گیاهی صحبت کرد، اما نمی مثال می طور شده نیست؛ به تحقیق تعریف

ها از طریق مدل وزن زیرالیه ANPمنظور در مدل دینمتر صحبت کرد؛ ب 1200متر بر  100از اثر طبقه ارتفاعی 

AHP .تکنیک  محاسبه شده استANP  دیآ یمی به حساب ریگ میتصمیک مرحله اساسی و ضروری در فرایند 

((Saaty, 1999: 1 . ی عمرانی ها پروژهطراحی و انتخاب  چونبه مواردی  توان یماز جمله کاربردهای این روش

 آمده است. 2 شماره در شکل ANP(. مراحل مدل Chen et al, 2005: 92) کرداشاره 

 
 ANPمراحل مدل  -8 شکل

عناصر هر سطح   AHPدر دهه هفتاد میالدی توسط ساعتی پیشنهاد شد. مطابق اصل همبستگی در AHP مدل    

از طریق  ها نهیگزی بند تیاولو، برای تاپسیسالگوریتم  (.16 :1119پور، )قدسی اند وابستهبه عناصر سطح باالتر  صرفاً

آل و فاصله را از جواب ایده نیتر کوتاهباید  شده انتخابی  نهیگزآل است. در این روش، شبیه نمودن به جواب ایده

(. مراحل این مدل به شرح زیر 30: 1113و همکاران،  مهیندورترین فاصله را از ناکارامدترین جواب داشته باشد )

 انجام گرفته است:

ی  اندازهاز مقادیر بر  کدام هرصورت که اینبه .مقیاس سازی ماتریس تصمیم استاول، کمی کردن و بیمرحله  -1

 (.1)رابطه  بردار مربوط به همان شاخص تقسیم شده است

                                                                                            (   1رابطه 

باید یک  ها وزنمجموع  ،شود یمشده. برای هر شاخص وزنی تعیین  زهینرمالدهی به ماتریس مرحله دوم، وزن -2

 در ماتریس نرمال شده ضرب شده است. ها وزنسپس  ؛شود



....ارزیابی ژئواقلیم بافت کوهستانی در راستای شناسایی مناطق ژئوتوریسم   22 

آل مثبت و منفی. در این قسمت بسته به نوع شاخص و اثرگذاری آن روی هدف، حل ایدهمرحله سوم، تعیین راه -1

یی که دارای تأثیرگذاری مثبت بر روی هدف مسئله ها شاخصآل مثبت و منفی تعیین شده است. برای ایده

 های منفی عکس این قضیه است.آل مثبت، بیشترین مقدار آن خواهد بود و برای شاخص، ایدهباشند یم

اصله اقلیدسی هر گزینه از ی مثبت و منفی. فها آل دهیاآوردن میزان فاصله هر گزینه تا  دستبهمرحله چهارم،  -9

 محاسبه شده است:  1و  2آل منفی، بر اساس روابط آل مثبت و ایدهایده

                                       (                    2رابطه

  

                    (                                       1رابطه 

ی مثبت و منفی ها فاصلهآل. بعد از یافتن حل ایده( یک گزینه به راهCL) رحله پنجم، تعیین نزدیکی نسبیم -1

 تعیین شد.  9ی  رابطهی به کمک ریگ میتصمی ها نهیگزی نسبی ها فاصلهبرای هر گزینه، 

                                                                                               (9رابطه 

ی شده و بهترین گزینه انتخاب شده است. به بند رتبهآمده دستبهی ها نهیگز. ها نهیگزی بند رتبهمرحله ششم،  -6

فاصله نسبی  نیتر بزرگی که دارای ا نهیگزترتیب بزرگ به کوچک مرتب شده و این ترتیب فاصله نسبی هر گزینه، به

 ، باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. باشد یم ها نهیگزنسبت به سایر 

 :های تحقیقیافته

، بیشترین 29/0در این جدول، الیه شیب با  ؛دهدرا نشان می ANPمدل  در هاشاخص، وزن 1 شماره جدول      

 قرار دارد.  21/0دست آورده است و بعد از آن ماندگاری برف با وزن به هاشاخصمیزان وزن را در میان 

 ANPتوسط مدل  هاشاخصوزن  -8جدول 

 گیاهیپوشش شکل دامنه شیب جهت دامنه ارتفاع برفماندگاری ساالنهدمای ساالنهبارش معیار

 012223/0 132211/0 290222/0 001126/0 131696/0 213161/0 100190/0 010111/0 وزن

  . 1132یافته های تحلیلی تحقیق،  منبع:   

-های مختلف جغرافیایی تفاوتکند و در عرضنیاز برای اسکی بسته به نوع اسکی تفاوت میمیزان شیب مورد        

شیب متوسط  با سانچانا دولینا نظیر ،های اسکی در اروپامثال تعدادی از پیست عنوانبه ؛دهدنشان می هایی را

درجه است، این درحالی  112/11دارای شیب  2 کُنجارنیکدرجه و  21/21شیب  با 1 کُنجارنیک ،درجه 62/21

درجه  11شهر درجه و در پیست فریدون 60تا  91مثال در پیست توچال  عنوان است که در ایران متوسط شیب به

- که به چرا ؛باشد تبطبه پارامترهای ماندگاری و ضخامت برف مرتا حدودی رسد این مسئله نظر می است؛ البته به

، باشدمیماندگاری و ضخامت زیاد برف دارای درجه است و  11دارای شیب که زنجان در ست پایائی مثال، پیعنوان

که تأسیس پیست اسکی هزینه زیادی در بردارد، ایجاد توجه به این کرده است. با فراهمامکان ایجاد پیست اسکی را 

سال دارای برف بوده و بازدیدکنندگان گیری این شرط مهم باشد که در بخش زیادی از نظریک پیست باید با در

ماه از سال از امکانات آن استفاده کنند؛ چراکه ایجاد برف مصنوعی تنها در شرایط دمائی خاص  6بتوانند در بیش از 

حالی است ماه ماندگاری برف است؛ این در 1و با صرف هزینه بسیار همراه است. در ایران تنها پیست توچال دارای 

 توجه به مطالعات آماری صورت با ماه از سال دارای برف هستند. 6تا  9های موجود کشور بین تکه بیشتر پیس
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تنها مناطقی هستند که در ارتفاعات  اشترانکوه و قالیکوهاستان،  مناطقدر بین  2000-2003در بازه زمانی  گرفته

 (.1 شماره )شکل .دهند یمماه ماندگاری برف را نشان  1خود 

 
  شه ماندگاری برف در استان لرستاننق -1 شکل

 ارائه شده است.  6 شماره در جدول AHPشده توسط مدل وزن زیرمعیارهای محاسبه   
 AHPوزن زیرمعیارهای محاسبه شده توسط مدل  -1جدول 

 وزن کاربری اراضی وزن
بارش ساالنه 

 )میلیمتر(
 معیار ارتفاع وزن )درجه(شیب وزن

 2100 191/0 10 916/0 >200 111/0 مراتع متوسط 112/0

 زیر معیار

 1100 261/0 90 292/0 200 299/0 مراتع پراکنده 211/0

 1900 163/0 10 196/0 600 036/0 مراتع متراکم 110/0

 1200 112/0 <20 030/0 100 061/0 محدوده شهر 126/0

 >1200 029/0 60 021/0 900 012/0 جنگل و باغ 092/0

 کشاورزی 022/0
012/0 110 023/0 60< 010/0 2100> 

 رخنمون سنگی 020/0

 وزن شکل دامنه وزن
ماندگاری برف 

 )ماه(
 وزن جهت وزن

دمای ساالنه 

 )درجه(
 معیار

 <0 131/0 شمال 221/0 1 166/0 مقعر 201/0

 

 زیر معیار

 6 226/0 غربشمال 192/0 1 121/0 یکنواخت 291/0

 11 111/0 شرقشمال 012/0 <1 061/0 محدب 016/0

 11 091/0 جهاتسایر 091/0    

      013/0 11< 

 .  1132منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،        

ی شکل ا زنگولهی دمای استان دارای یک منحنی  ساالنه، تغییرات (الف -9) بر اساس شکلدر ادامه تحقیق و        

پس شروع به  آن تیر( سیر صعودی داشته و از) دی( تا ژوئیه) هیژانو که میانگین دمای ماهانه ازطوری هاست ب
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ی سینوپتیک استان ایستگاه ازنا با ها ستگاهیا نیدر ب ،گرفته ی اقلیمی صورتها یبررستوجه به  با .کند یمکاهش 

ی ها ستگاهیاترتیب خود اختصاص داده و بعد از آن بهماه( را به)دی کمینه دمای ژانویه ،گراددرجه سانتی -1/1

 .گراد قرار دارنددرجه سانتی -6/1و الیگودرز با  -1/1نورآباد با 

بارش  متر یلیم 1/101ب(، ایستگاه دورود با  -9)شکل ی سینوپتیک استان ها ستگاهیابر اساس نمودار بارش        

حالی است که ؛ این دردهد یمی استان را در طول سال نشان ها ستگاهیا)فروردین( بیشینه بارش  در ماه آوریل

. کمترین میزان بارش در طول سال دهد یمکمینه بارش در همین ماه را نشان  ،متر یلیم 3/11ایستگاه کوهدشت با 

رقم صفر را نشان داده و  نورآبادی بروجرد، ازنا، درود و ها ستگاهیاجا مربوط به )آگوست( مرداد ماه است که در این

ی دارای بارش بیش ها ستگاهیای استان، تنها ها ستگاهیا، در بین متر یلیم 1/0و الیگودرز با  9/0الشتر و کوهدشت با 

مطالعه، بیشینه بارشی که در بازه آماری مورد دهد یمنشان  طورنیهم ها لیتحلدر این ماه هستند.  متر یلیماز صفر 

 )فروردین( متمرکز شده است. ر ماه آوریلد طورنیهمدر فصل پائیز متمرکز نشده بلکه در تمام فصل زمستان و 

 
 8999-8993 آماری سینوپتیک استان طی دوره یها ستگاهیاماهانه  مجموع بارش ماهانه ب( دمای میانگین الف( -8شکل

. دهداند را نشان میبندی شدهطبقه AHPتوسط وزن  TOPSISدر مدل که ی یهاالیه 1 شماره شکل       

ها این نقشه طبقه باشد. 1یا  2تواند نیست و می وزنییک طبقه  اًکه دارای امتیاز یک است، لزوم هاهقسمتی از نقش

 اند.ضرب شده ANPدر وزن  TOPSISتوسط مدل در انتها 
 
 
 
 
 



 

 36  6131/ زمستان 61ای/ سال چهارم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 

 
 در مدل تاپسیس بندی شدهطبقه ها هیال -8 شکل
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  :گیرینتیجه

متر، یکی از  9000و وجود ارتفاعات و قلل باالتر از  فرد  منحصربهنی دلیل بافت کوهستا استان لرستان به       

ارزیابی  ،تحقیقاین هدف اصلی از انجام . باشدمی ی ژئومورفولوژیکها دهیپدی کشور از نظر ها استانتوانمندترین 

بر استان است.  شرایط ژئومورفولوژیک و اقلیمی منطقه برای شناسایی مناطق ژئوتوریسم زمستانی )پیست اسکی( در

 بررسی ی موردهاشاخص بین، بیشترین میزان وزن را در 29/0الیه شیب با ، ANPدهی وزنمدل در  اساس نتایج،

گرفته در توجه به مطالعات آماری صورت با. در این مدل استدومین شاخص پراهمیت و ماندگاری برف  دست آوردبه

اطق استان، اشترانکوه و قالیکوه تنها مناطقی هستند که در ارتفاعات در بین من(، 2000-2003) هایسالزمانی بازه 

ی دمای استان دارای  ساالنهتغییرات طور نشان داد که، ها همینتحلیل. باشندمیماه ماندگاری برف  1دارای خود 

سیر صعودی داشته  تیر() دی( تا ژوئیه) هیژانوکه میانگین دمای ماهانه از طوری ی شکل است بها زنگولهیک منحنی 

بازه آماری بیشینه بارشی در فصل پائیز متمرکز نشده این در با توجه به نتایج،  .کند یمپس شروع به کاهش  آن و از

 در ماه آوریل )فروردین( متمرکز شده است. طورنیهمبلکه در تمام فصل زمستان و 

، مناطقی باشدمی TOPSIS و تلفیق AHP و ANPدهی های وزنکه حاصل مدل 6 شماره با توجه به شکل     

مناسب برای ایجاد تأسیسات پیست اسکی )ژئوتوریسم زمستانی(  ، نواحی بسیاراند شده مشخصکه با رنگ تیره 

ی ها کسلیپبیشترین توزیع یکنواخت  Google Earthو مطابقت آن با تصاویر  شکلبر اساس این  ؛باشند یم

 .باشدمیگرین سپس  و قالیکوه ،شمالی ارتفاعات اشترانکوه ةمربوط به دامنترتیب  بهمناسب 

 
 )پیست اسکی( ی مناطق ژئوتوریسم زمستانی استانابی مکاننقشه  -1شکل 
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