
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

، شمال ی مراغه با نگرشی ویژه بر علل موثر بر مورفولوژی آندرّه صــوفی چا گردشگریزمين
  غرب ایران

Geotourism of Sofichay valley with a special focus on the factors affecting its 
morphology, Maragheh, Northwest of Iran  
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  : هچكيد

در این  .آذربایجان قرار گرفته است-شناسی در زون البرزشرقی واقع شده و از دیدگاه زميندره صوفی چای در جنوب استان آذربایجان
 یجديد رويکرد عنوان به گردشگریزمين بويژه گردشگری، تنعص. را دارا ھستند شترین فراوانیيکواترنری ب-ھای پيلوسنمنطقه سنگ

 اين .است يافته چشمگيريه جايگا مناطق توسعه در امروزه ،یاقتصاد برداري بھره منظور به طبيعت،و  ھمزيستی انسان توسعه یبرا
و رونق  طبيعي فضاھاي بھبود و گسترش هب ،غرب کشورشمال گردشگریزمينی ھاتوان از نمونه کوچکي یبررس با پژوھش،

طی عمليات ميدانی انجام شده و برای چای شناسی دره صوفیزمينمطالعه و بررسی عوارض . نمایداقتصادی منطقه کمک می
گيری به منظور بررسی علل شکل .ای استفاده شده استشناسی و تصاویر ماھوارهزمينتوپوگرافی، ھای ھا از نقشهتحليل آن

شناسی این دره، نشان ریختشناسی و زمينعوارض زمين. شناسی منطقه، کارھای آزمایشگاھی صورت پذیرفته استارض ریختعو
با توجه به درصد نسبتاً باcی . شناسی داردشرایط مناسبی را برای توسعه گردشگری زمين چایصوفیی آن است که دره دھنده

به عنوان ژئوسایت، باعث جذب بيشتر گردشگر و رشد اقتصادی منطقه  چایصوفینطقه ، معرفی مغرب کشورمالتعداد گردشگران ش
  .خواھد شد

 
  

  گردشگری، ساختارھای فرسایشی، آبشارچای، مراغه، زمينصوفی :واژه ھاكليد 
  
  

Abstract: 
Sofichay valley located in south of eastern Azarbayjan province (North West of Iran). From geological point of 
view is a part of Alborz-Azarbayjan zone. In this area, rocks with Pliocene-Quaternery ages are olso observed. 
Tourism, particularly the geotourism, as a new approach to the development of coexistence betwen human 
and nature, has a significant role in the economic development of societies. This study examined a small 
sample of the geotourism capabilities of  North West, helps to improvement of natural spaces and the 
economic prosperity of this area. Erosional structures, waterfalls, sofichay permanent river and Alavian dam 
are examples of this area graces. For checking and analyses of these events in field work, topographical and 
geological maps were used. In order to investigate the reasons for the formation of the morphological effects, 
laboratory work has been done. Geomorphological & geological events multiplicity in Sofichai valley shows this 
area having very favorable conditions for geotourism development. 
 
Keywords :Sofichay, Maragheh, Geotourism, Erosional structures, Waterfall 
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  :مقدمه 

  :موقعيت جغرافيایی

کيلومتر شمال شھر مراغه در عرض جغرافيایی  ۴دره صوفی چای در استان آذربایجان شرقی و در فاصله 
دسترسی به این . شرقی، واقع شده است ۴۶◦ ٢٢׳تا  ۴۶◦ ١٣׳شمالی و طول جغرافيایی  ٣٧◦ ٣۴׳تا  ٣٧◦ ٢۵׳

-کيلومتر است و آبادی ٢٠طول این دره در حدود . شھری امکان پذیر استیای -آشان -دره از طریق جاده مراغه

  ).١تصویر(اند که ناشی از حاصلخيزی باc و آب فراوان این دره استھای زیاد و پر جمعيتی در این دره واقع شده

  

  ھای دسترسی منطقه مورد مطالعهموقعيت جغرافيایی و راه) ١تصویر

  
  :شرایط آب و ھوایی و اکولوژی

سال اخير ٢٠ھا طی ھای مختلف متفاوت بوده و ميانگين بارشچای مطالعه در سالبارندگی ساليانه دره صوفی 
درجه سانتی گراد زیر صفر و  ٢٠کمينه درجه حرارت ھوا در زمستان حدود . متر برآورد شده استميلی ۴٢۵

نظر اقليمی جز منطقه نيمه استپی به  این منطقه از. درجه سانتی گراد است ٣٠بيشينه آن در تابستان حدود 
  .شمار می آید

از نظر پوشش گياھی، منطقه مورد مطالعه دارای گونه ھای یکساله، دوساله و گونه گندميان بوده و گونه غالب 
ک�ه مير : چای وجود دارندھای زیر به صورت متنوع و متراکم در دره صوفیگونه. این منطقه گون می باشد

مادران، بومادران تبریزی، کاسنی، چمن معمولی، چمن گندمی، چمن پيازکدار، درمنه، گون حسن، چوبک، بو
، )شيرسگ(ط�یی، جاروعلفی، زلزالک، قانقال، کنگر، کنگر سھندی، علف باغ، شکر تيغال، سماق، فرفيون

بابونه، یونجه، ، مریم گلی، سيلن، آویشن، پنيرک، )رز معطر(، ھفت بند کوھستانی، نسترن زرد)کتو(جوپيازدار
، بارھنگ تيره، شنگ ریشه گرده دار، شبدر کوھی، شبه یوcف ط�یی، )کوھی(پونه یکرنگ، اسپرس پشته ای

در منطقه مورد نظر گلسنک ھای زیادی به رنگ ھای سبز روشن، نارنجی و سياه دیده می . کاکوتی کوھی
  .شود

آن رو به کاھش است و تبدیل به مراتع نامرغوب ھای مرتعی مرغوب منطقه مورد مطالعه یي�قی بوده و گونه
وضعيت عمومی مراتع، فقير نزدیک به متوسط می باشد و گرایش مراتع منفی . شده است ٣ تا درجه ٢درجه 

منطقه مورد نظر از نظر پوشش  .باشددرصد می ۴٢پوشش تاجی کل به طور متوسط حدود . برآورد شده است
گرگ، روباه، خوک، خرگوش، مار، کبک، کبوتر، عقاب، کرکس، جغد، : دی از جملهجانوری نيز دارای جانداران متعد

  .باشدمی... شاھين و
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  :شناسی عمومیزمين

 مورد مطالعه ، منطقه)١٣٨۵آقانباتی، (ساختاری عمده ایران توسط آقانباتی –ھای رسوبیبندی پھنهدر تقسيم 
فشان چای در بخش جنوبی آتشدره صوفی .گيردیجان قرار میآذربا -در پھنه اصلی ایران ميانی و زیر پھنه البرز

ترین جوان. دختر واقع شده است-فشان سھند در بخش شمالی کمان ماگمایی اروميهسھند قرار گرفته و آتش
ھای سھند و سب�ن رخ داده که به شرایط تکتونيکی بعد فشاندختر در آتش-ھایی ماگمایی کمان اروميهسنگ

   (Chiu, et al. 2013).شوندمنصوب می  (post collision)از برخورد

ھای انفجاری و خروج گدازه بوده فشان سھند از اواخر ميوسن تا پليستوسن به صورت متناوب دارای فعاليتآتش
-معين.(فشانی اسيدی و تا حدودی حد واسط در سھند گسترش دارندفشانی و نيمه اتشھای آتشو گدازه

  ).١٣۵۶وزیری و سبحانی، 

. شودھای آندزیتی دیده میھای پوميس دار، ایگنمبریت و گدازهدر دره صوفی چای تناوبی از برشبه طور عمده 
  .نشان داده شده است) ١٣۵۶وزیری و سبحانی، معين(ھا در این دره توسط توالی رخساره ٢در تصویر

  

  )١٣۵۶ی و سبحانی، اقتباس از معين وزیر(چایھا در دره صوفیتوالی رخساره) ٢تصویر

در بخش وسيعی از این دره واحدی به رنگ خاکستری روشن تا سفيد که شامل توف برش با ترکيب داسيتی با 
ھای سنگ شناسی در بررسی. ساز برونزد داردو با سيمان مقاوم و صخره) متر ضخامت١۵٠(بندی ستبر cیه

ھای پ�ژیوک�ز، کوارتز و ت پورفيروک�ستيک شامل کانیاین واحد دارای باف) ١٣٧۴فضل، خدابنده و امينی(توسط 
 .ای از شيشه قرار گرفته استباشد که در زمينهبيوتيت می

  
  :ھامواد و روش

-ھای ماھوارهشناسی و توپوگرافی و دادهھا شامل نقشه زمينآوری اط�عات و دادهدر این پژوھش پس از جمع

-ھای تکتونيکی، نمونهمدت، برداشتمنطقه صورت گرفت که طی این روز در  ١٠ای، مطالعات صحرایی به مدت 

بـرداری از عـوارض شناسی مھندسی و عکـسشناسی و زمينھای سنگی برای مطالعات سنگبرداری از واحد
ھای فيزیکی شامل وزن واحد حجم در دو حالت خشک و اشباع، وزن ھای تعيين ویژگیآزمون .مختلف انجام شد

ھای مـورد مطالعـه بـر و تخلخل مفيد به ھمراه آزمون دوام شکفتگی جھت تعيين کيفيت سنگھا مخصوص دانه
  .ھا انجام شده استروی نمونه

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :بحث و بررسی
  

 یساختارھای فرسایش -١

 ٢یر، ھمانگونه که در تصومعرفی نمودگردشگری منطقه زیباترین جاذبه زمينعنوان بهتوان چای را میشناسی دره صوفیریخت
فشان ھای ولکانيکی و ولکانوک�ستيکی مربوط به آتشچای سنگشود، جنس اغلب واحدھای سنگی در دره صوفیمشاھده می

که ناشی  ھاسنگفرسایش مخصوص این . باشدباشد که اغلب شامل آندزیت، آگلومرا، ایگنيمبریت، توف و ليتيک توف میسھند می
- ھم چيده شده به بيرون زدگی ھای کنارریده بریده و گاھی بصورت مخروطب ای ناھموار ورهمنظ، است ویھای جاز نيروی مکانيک آب

 .داده است ھاسنگھای این 
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  چایھای فرسایشی دره صوفیساختار) ٣تصویر

  

ھای دھنده منطقه با مورفولوژی خاص بوجود آمده در آن، از قسمتھای تشکيلھای مھندسی سنگتعيين ارتباط بين ویژگیبه منظور 

. باشدھای به نسبت بکر میھا و ھمچنين سنگھای ھوازده مجاور درزهھایی برداشت شده است که شامل سنگمختلف، بلوک

ھا و تخلخل مفيد به ھمراه واحد حجم در دو حالت خشک و اشباع، وزن مخصوص دانهھای فيزیکی شامل وزن ھای تعيين ویژگیآزمون

ھای فيزیکی ذکر شده در ویژگی. ھا انجام شده استھای مورد مطالعه بر روی نمونهآزمون دوام شکفتگی جھت تعيين کيفيت سنگ

باشد که ھا میھای سایر قسمتتر از سنگھا به شدت ضعيفھای اطراف درزهنشانگر این مطلب است که کيفيت سنگ ١جدول 

  .باشدھا به سبب افزایش سطح تماس و سھولت نفوذ آب میعلت آن تمرکز عوامل ھوازدگی در اطراف درزه

  d (KN/m3)γ sat(KN/m3)γ  Gs  n (%)  

  ٩۵/۶  ۵٩/٢  ۴٨/٢  ۴١/٢  غير ھوازده

  ٨٠/١۶  ۵٠/٢  ٢۵/٢  ٠٨/٢  )متوسط(ھوازده 

  ٠٠/٣١  ۶۵/٢  ١۴/٢  ٨٣/١  )زیاد(ھوازده 

  ھای فيزیکیویژگی )١جدول
  

ای از ھر سنگ ھا آمده است که حاصل از انجام دو سيکل آزمون دوام بر روی ده نمونه کلوخهميانگين شاخص دوام سنگ ٢در جدول 
ھا در برابر ت سنگ، کيفي٣آورده شده در جدول ) Franklin and Chandra, 1972(باشد که بر اساس جدول استاندارد ارائه شده توسط می

شاخص دوام با مقدار کوچک نشانگر قابليت تخریب باcی نمونه است، که نتایج آزمون . عوامل جوی مورد بررسی قرار گرفته است
  .ھا می باشدھای ھوازده اطراف درزهتر شاخص دوام برای سنگنشانگر مقدار بسيار پائين

ھای موجود در منطقه باعث تفاوت در ميزان ھوازدگی و به سبب آن متغيير کرد که درزه گيریتوان نتيجهاز نتایج حاصل از آزمایشات می
  .است که عامل اصلی مورفولوژی به وجود آمده شده است ھای مختلف منطقه شدهھای مھندسی در قسمتبودن ویژگی

  
  تعداد سيکل  واحد  ھوازده  ھوازده متوسط  غير ھوازده

٢۵/٩٩  ۴۵/٩  ٩٧۵/٨٩  %  Id1 

٨٨/٩٨  ۵٠/٩۶  ۶٨/٨٣  %  Id2 

  دوام پذیریميانگين شاخص )٢جدول
  

  ھوازده        )    متوسط(غير ھوازده          ھوازده                           Id2                   Id1   پذیری     دوام
    ۶٠<          ٣٠>خيلی پائين       

    ٨۵-۶٠          ۶٠- ٣٠پائين             
  ٩۵- ٨۵         ٨۵- ۶٠   توسط        م

  c٩٨-٩۵         ٩۵-٨۵    متوسط با  

            c٩٩- ٩٨         ٩٨- ٩۵    با  

   c٩٩>             ٩٨>      خيلی با  
 متوسط باc                   متوسط    خيلی باId1                            cھا بر اساس طبقه بندی سنگ

متوسط                                     باc                  خيلی باId2                              cھا بر اساس طبقه بندی سنگ
  

  (Frank & Chandra, 1972)پذیری بندی استاندارد دوامھای مختلف منطقه مطابق طبقهپذیری سنگدوام) ٣جدول
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نوردی را نوردی و صخرهی کوهھا در زمينهبرداری از آندر این دره، قابليت بھرهھا و صخرهھا بل توجه کوهشناسی و ارتفاع قاریخت
توانند به عنوان یکی از عناصر برداری از آن صورت گيرد، ارتفاعات منطقه میریزی دقيقی در امر بھرهچنانچه برنامه. گسترش داده است

  .برداری قرار گيرندنوردی مورد بھرهنوردی و صخرهھایی از قبيل کوهرزشی ومھم گردشگری بویژه در زمينه
 

 آبشارھا -٢

ھای موجود در این دره از لحاظ ارتفاع آبشار. چای، آبشارھای موجود در آن استگردشگری در دره صوفیھای دیگر زميناز پتانسيل
زیباترین آبشار، در حد فاصل . ھا دوچندان گردیده استی این آبشارنظير منطقه، زیبایکوتاه ھستند و به دليل طبيعت و مورفولوژی بی

  . )ب- ۴تصویر(متری جاده آسفالته قرار گرفته است٢٠٠کند و آشان، در فاصله دو روستای تازه
cیی این شده که در بخش باواقع ی در کنار جاده شھرچای در فاصله بين روستاھای آشان و یایآبشار دیگر و بسيار زیبای دره صوفی

  ).الف-۴تصویر(ی زیبایی نيز وجود داردآبشار، چشمه
- چای میای پله پله به رودخانه صوفیی فرعی وجود دارد که پس از عبور از مسير صخرهکند و آشان، آبراھهدر حد فاصل روستای تازه

 ).ج و د- ۴تصویر(ریزد، در مسير این آبراھه چند آبشار کوچک به طور متوالی وجود دارند

    
  

      

  چاینمونه ھایی از آبشارھای دره صوفی) ۴تصویر

 
 و سد علویان چایرودخانه صوفی - ٣

ھای گوناگون مورد توجه اند و از جنبهی سطح خارجی زمينترین عناصر شکل دھندهای یکی از حياتیھای رودخانهسيستم
ھا در ژئوتوریسم اھميت محيطی رودخانهو حفاظت زیست شناسیشناسی، زیباییھای شکلبرای مثال جنبه. انسان قرار دارند

  .دارد
ھای کمال کيلومتر است که از کوه ٧۵ترین رودخانه زیر حوضه صوفی چای از حوضه آبریز دریاچه اروميه بطول چای مھمصوفی

گيرد و ه سرچشمه میکيلومتری شمال شرقی شھر مراغ ٣٧سی، قرمش داغ و ميدان داغ، در فاصله تکن گيروهميخداغی، نال
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- و شھر مراغه به صورت چند شاخه در بستر دلتایی خود، به دریاچه اروميه می) ١تصویر(چایھای دره صوفیپس از عبور از آبادی

، )۶تصویر (چای و باغاتھای سھند و دره زیبای صوفیاین رودخانه در تمام فصول سال پر آب بوده و جاری شدن آن از دامنه .ریزد
  .نظيری را برای گذراندن اوقات فراغت مردم منطقه و گردشگران فراھم آورده استکمطبيعت 

چای، به دليل شيب و مورفولوژی بستر، این رودخانه می تواند محل برگزاری شناسی رودخانه صوفیھای زیباییع�وه بر جذابيت
  .باشد) سواری ماجراجویانهقایق(ھای رفتينگتور

چای ی آن موجب بوجود آمدن مناظر زیبایی در دره صوفیچای احداث شده است که دریاچهودخانه صوفیعلویان بروی رسد خاکی 
 .ی تواند مورد بازدید گردشگران قرار گيردمشده است که 

 

   
 سد علویان) ۵تصویر

      
  چایرودخانه صوفیھای زیبایی) ۶تصویر

 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :نتيجه گيري 
  

برخـوردار  گردشـگریخصـوص زمـين، بـهاز توان بسيار خوبی بـرای توسـعه گردشـگری شرقیتان آذربایجاناسدر جنوب  چایصوفیدره 
در حـال حاضـر از نظـر اقتصـادی ایـن . منـدان را جـذب کننـدتوانند تعـداد زیـادی از ع�قـهھای معرفی شده در این مقاله میپدیده. است

دره . گيـردمردم محلی و گـروه انـدکی از دانشـجویان مـورد اسـتفاده قـرار مـی ھای کوتاه مدتمنطقه ناموفق بوده و فقط برای مسافرت
بـدون شـک طـرح . نيازمند یک سيستم معرفی، حفاظت و مدیریت است که زمينه توسعه اقتصادی را در منطقه ایجاد نماید چایصوفی

شناسی شھرستان ن ميراث طبيعی و زميناین مسئله در محافل علمی و دانشگاھی، ت�شی در جھت حفاظت و استفاده بھينه از ای
  .مراغه، به منظور رسيدن به توسعه پایدار خواھد بود

  
◊◊◊◊◊◊◊  
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  شناسی و اکتشافات معدنی کشورشناسی ایران، انتشارات سازمان زمينزمين .١٣٨۵، .آقانباتی، ع
، انتشارات سازمان زمين شناسی و اکتشافات اسکو ١:١٠٠ ٠٠٠قشه زمين شناسین. ١٣٧۴ ،.، امينی فضل، ع.الف. نده،عخداب

  .معدنی کشور
  .ص ۵٩سھند از نظر ولکانولوژی و ولکانوسدیمنتری، انتشارات دانشگاه تربيت معلم، . ١٣۵۶، .، امين سحابی، الف.معين وزیری، ح

Chiu, H., Chung, S.,  Zarrinkoub, M.H., Mohammadi, S., Khatib, M.M., Iizuka, Y., 2013. Zircon U–Pb 
age constraints from Iran on the magmatic evolution related to Neotethyan subduction and Zagros 
orogeny, Lithos 162-163 
Franklin, J.A., Chandra, C., 1972. The slake durability test. International Journal of Rock Mechanics 
and Mining Sciences, 325– 341. 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

