زمينگردشگری درّه صــوفی چای مراغه با نگرشی وﯾژه بر علل موثر بر مورفولوژی آن ،شمال
غرب اﯾران
Geotourism of Sofichay valley with a special focus on the factors affecting its
morphology, Maragheh, Northwest of Iran
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دره صوفی چای در جنوب استان آذرباﯾجانشرقی واقع شده و از دﯾدگاه زمينشناسی در زون البرز-آذرباﯾجان قرار گرفته است .در اﯾن
منطقه سنگھای پيلوسن-کواترنری بيشترﯾن فراوانی را دارا ھستند .صنعت گردشگری ،بويژه زمينگردشگری به عنوان رويکرد جديدی
برای توسعه ھمزيستی انسان و طبيعت ،به منظور بھره برداري اقتصادی ،امروزه در توسعه مناطق جايگاه چشمگيري يافته است .اين
پژوھش ،با بررس ی نمونه کوچکي از توانھای زمينگردشگری شمالغرب کشور ،به گسترش و بھبود فضاھاي طبيعي و رونق
اقتصادی منطقه کمک مینماﯾد .مطالعه و بررسی عوارض زمينشناسی دره صوفیچای طی عمليات ميدانی انجام شده و برای
تﺤليل آنھا از نقشهھای توپوگرافی ،زمينشناسی و تصاوﯾر ماھوارهای استفاده شده است .به منظور بررسی علل شکلگيری
عو ارض رﯾختشناسی منطقه ،کارھای آزماﯾشگاھی صورت پذﯾرفته است .عوارض زمينشناسی و زمينرﯾختشناسی اﯾن دره ،نشان
دھندهی آن است که دره صوفیچای شراﯾط مناسبی را برای توسعه گردشگری زمينشناسی دارد .با توجه به درصد نسبتاً باالی
تعداد گردشگران شمالغرب کشور ،معرفی منطقه صوفیچای به عنوان ژئوساﯾت ،باعث جذب بيشتر گردشگر و رشد اقتصادی منطقه
خواھد شد.
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كليد واژه ھا :صوفیچای ،مراغه ،زمينگردشگری ،ساختارھای فرساﯾشی ،آبشار
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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:
دره صوفی چای در استان آذرباﯾجان شرقی و در فاصله  ۴کيلومتر شمال شھر مراغه در عرض جغرافياﯾی
׳ ٣٧◦ ٢۵تا ׳ ٣٧◦ ٣۴شمالی و طول جغرافياﯾی ׳ ۴۶◦ ١٣تا ׳ ۴۶◦ ٢٢شرقی ،واقع شده است .دسترسی به اﯾن
دره از طرﯾق جاده مراغه -آشان -ﯾایشھری امکان پذﯾر است .طول اﯾن دره در حدود  ٢٠کيلومتر است و آبادی-
ھای زﯾاد و پر جمعيتی در اﯾن دره واقع شدهاند که ناشی از حاصلخيزی باال و آب فراوان اﯾن دره است)تصوﯾر.(١
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تصوﯾر (١موقعيت جغرافياﯾی و راهھای دسترسی منطقه مورد مطالعه
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شراﯾط آب و ھواﯾی و اکولوژی:
بارندگی ساليانه دره صوفیچای مطالعه در سالھای مختلف متفاوت بوده و ميانگين بارشھا طی ٢٠سال اخير
 ۴٢۵ميلیمتر برآورد شده است .کمينه درجه حرارت ھوا در زمستان حدود  ٢٠درجه سانتی گراد زﯾر صفر و
بيشينه آن در تابستان حدود  ٣٠درجه سانتی گراد است .اﯾن منطقه از نظر اقليمی جز منطقه نيمه استپی به
شمار می آﯾد.
از نظر پوشش گياھی ،منطقه مورد مطالعه دارای گونه ھای ﯾکساله ،دوساله و گونه گندميان بوده و گونه غالب
اﯾن منطقه گون می باشد .گونهھای زﯾر به صورت متنوع و متراکم در دره صوفیچای وجود دارند :کاله مير
حسن ،چوبک ،بومادران ،بومادران تبرﯾزی ،کاسنی ،چمن معمولی ،چمن گندمی ،چمن پيازکدار ،درمنه ،گون
طالﯾی ،جاروعلفی ،زلزالک ،قانقال ،کنگر ،کنگر سھندی ،علف باغ ،شکر تيغال ،سماق ،فرفيون)شيرسگ(،
جوپيازدار)کتو( ،ھفت بند کوھستانی ،نسترن زرد)رز معطر( ،مرﯾم گلی ،سيلن ،آوﯾشن ،پنيرک ،بابونه ،ﯾونجه،
پونه ﯾکرنگ ،اسپرس پشته ای)کوھی( ،بارھنگ تيره ،شنگ رﯾشه گرده دار ،شبدر کوھی ،شبه ﯾوالف طالﯾی،
کاکوتی کوھی .در منطقه مورد نظر گلسنک ھای زﯾادی به رنگ ھای سبز روشن ،نارنجی و سياه دﯾده می
شود.
منطقه مورد مطالعه ﯾيالقی بوده و گونهھای مرتعی مرغوب آن رو به کاھش است و تبدﯾل به مراتع نامرغوب
درجه  ٢تا درجه  ٣شده است .وضعيت عمومی مراتع ،فقير نزدﯾک به متوسط می باشد و گراﯾش مراتع منفی
برآورد شده است .پوشش تاجی کل به طور متوسط حدود  ۴٢درصد میباشد .منطقه مورد نظر از نظر پوشش
جانوری نيز دارای جانداران متعددی از جمله :گرگ ،روباه ،خوک ،خرگوش ،مار ،کبک ،کبوتر ،عقاب ،کرکس ،جغد،
شاھين و ...میباشد.
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زمينشناﺳی عمومی:
در تقسيمبندی پھنهھای رسوبی– ساختاری عمده اﯾران توسط آقانباتی)آقانباتی ،(١٣٨۵ ،منطقه مورد مطالعه
در پھنه اصلی اﯾران ميانی و زﯾر پھنه البرز -آذرباﯾجان قرار میگيرد .دره صوفیچای در بخش جنوبی آتشفشان
سھند قرار گرفته و آتشفشان سھند در بخش شمالی کمان ماگماﯾی اروميه-دختر واقع شده است .جوانترﯾن
سنگھاﯾی ماگماﯾی کمان اروميه-دختر در آتشفشانھای سھند و سبالن رخ داده که به شراﯾط تکتونيکی بعد
از برخورد ) (post collisionمنصوب میشوند(Chiu, et al. 2013) .
آتشفشان سھند از اواخر ميوسن تا پليستوسن به صورت متناوب دارای فعاليتھای انفجاری و خروج گدازه بوده
و گدازهھای آتشفشانی و نيمه اتشفشانی اسيدی و تا حدودی حد واسط در سھند گسترش دارند).معين-
وزﯾری و سبﺤانی.(١٣۵۶ ،
به طور عمده در دره صوفی چای تناوبی از برشھای پوميس دار ،اﯾگنمبرﯾت و گدازهھای آندزﯾتی دﯾده میشود.
در تصوﯾر ٢توالی رخسارهھا در اﯾن دره توسط )معينوزﯾری و سبﺤانی (١٣۵۶ ،نشان داده شده است.
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تصوﯾر (٢توالی رخسارهھا در دره صوفیچای)اقتباس از معين وزﯾری و سبﺤانی(١٣۵۶ ،

در بخش وسيعی از اﯾن دره واحدی به رنگ خاکستری روشن تا سفيد که شامل توف برش با ترکيب داسيتی با
الﯾهبندی ستبر )١۵٠متر ضخامت( و با سيمان مقاوم و صخرهساز برونزد دارد .در بررسیھای سنگ شناسی
توسط )خدابنده و امينیفضل (١٣٧۴ ،اﯾن واحد دارای بافت پورفيروکالستيک شامل کانیھای پالژﯾوکالز ،کوارتز و
بيوتيت میباشد که در زمينهای از شيشه قرار گرفته است.
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مواد و روشھا:
در اﯾن پژوھش پس از جمعآوری اطالعات و دادهھا شامل نقشه زمينشناسی و توپوگرافی و دادهھای ماھواره-
ای ،مطالعات صﺤراﯾی به مدت  ١٠روز در منطقه صورت گرفت که طی اﯾن مدت ،برداشتھای تکتونيکی ،نمونه-
برداری از واحدھای سنگی برای مطالعات سنگشناسی و زمينشناسی مھندسی و عکـسبـرداری از عـوارض
مختلف انجام شد .آزمونھای تعيين وﯾژگیھای فيزﯾکی شامل وزن واحد حجم در دو حالت خشک و اشباع ،وزن
مخصوص دانهھا و تخلخل مفيد به ھمراه آزمون دوام شکفتگی جھت تعيين کيفيت سنگھای مـورد مطالعـه بـر
روی نمونهھا انجام شده است.
◊◊◊◊◊◊◊

بحث و بررﺳی:
 -١ﺳاختارھای فرﺳاﯾشی
رﯾختشناسی دره صوفیچای را میتوان بهعنوان زﯾباترﯾن جاذبه زمينگردشگری منطقه معرفی نمود ،ھمانگونه که در تصوﯾر٢
مشاھده میشود ،جنس اغلب واحدھای سنگی در دره صوفیچای سنگھای ولکانيکی و ولکانوکالستيکی مربوط به آتشفشان
سھند میباشد که اغلب شامل آندزﯾت ،آگلومرا ،اﯾگنيمبرﯾت ،توف و ليتيک توف میباشد .فرساﯾش مخصوص اﯾن سنگھا که ناشی
از نيروی مکانيک آبھای جوی است ،منظرهای ناھموار و برﯾده برﯾده و گاھی بصورت مخروطھای کنار ھم چيده شده به بيرون زدگی-
ھای اﯾن سنگھا داده است.
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تصوﯾر (٣ساختارھای فرساﯾشی دره صوفیچای
به منظور تعيين ارتباط بين وﯾژگیھای مھندسی سنگھای تشکيلدھنده منطقه با مورفولوژی خاص بوجود آمده در آن ،از قسمتھای
مختلف ،بلوکھاﯾی برداشت شده است که شامل سنگھای ھوازده مجاور درزهھا و ھمچنين سنگھای به نسبت بکر میباشد.
آزمونھای تعيين وﯾژگیھای فيزﯾکی شامل وزن واحد حجم در دو حالت خشک و اشباع ،وزن مخصوص دانهھا و تخلخل مفيد به ھمراه
آزمون دوام شکفتگی جھت تعيين کيفيت سنگھای مورد مطالعه بر روی نمونهھا انجام شده است .وﯾژگیھای فيزﯾکی ذکر شده در
جدول  ١نشانگر اﯾن مطلب است که کيفيت سنگھای اطراف درزهھا به شدت ضعيفتر از سنگھای ساﯾر قسمتھا میباشد که
علت آن تمرکز عوامل ھوازدگی در اطراف درزهھا به سبب افزاﯾش سطح تماس و سھولت نفوذ آب میباشد.
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در جدول  ٢ميانگين شاخص دوام سنگھا آمده است که حاصل از انجام دو سيکل آزمون دوام بر روی ده نمونه کلوخهای از ھر سنگ
میباشد که بر اساس جدول استاندارد ارائه شده توسط ) (Franklin and Chandra, 1972آورده شده در جدول  ،٣کيفيت سنگھا در برابر
عوامل جوی مورد بررسی قرار گرفته است .شاخص دوام با مقدار کوچک نشانگر قابليت تخرﯾب باالی نمونه است ،که نتاﯾج آزمون
نشانگر مقدار بسيار پائينتر شاخص دوام برای سنگھای ھوازده اطراف درزهھا می باشد.
از نتاﯾج حاصل از آزماﯾشات میتوان نتيجهگيری کرد که درزهھای موجود در منطقه باعث تفاوت در ميزان ھوازدگی و به سبب آن متغيير
بودن وﯾژگیھای مھندسی در قسمتھای مختلف منطقه شده است که عامل اصلی مورفولوژی به وجود آمده شده است.
غير ھوازده
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تعداد سيکل
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Id2

ھوازده )متوﺳط(
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ھوازده
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طبقه بندی سنگھا بر اساس Id1
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متوسط باال

متوسط

طبقه بندی سنگھا بر اساس Id2

خيلی باال

باال

متوسط

جدول (٣دوامپذﯾری سنگھای مختلف منطقه مطابق طبقهبندی استاندارد دوامپذﯾری
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)(Frank & Chandra, 1972

رﯾختشناسی و ارتفاع قابل توجه کوهھا و صخرهھا در اﯾن دره ،قابليت بھرهبرداری از آنھا در زمينهی کوهنوردی و صخرهنوردی را
گسترش داده است .چنانچه برنامهرﯾزی دقيقی در امر بھرهبرداری از آن صورت گيرد ،ارتفاعات منطقه میتوانند به عنوان ﯾکی از عناصر
مھم گردشگری بوﯾژه در زمينهی ورزشھاﯾی از قبيل کوهنوردی و صخرهنوردی مورد بھرهبرداری قرار گيرند.
 -٢آبشارھا
از پتانسيلھای دﯾگر زمينگردشگری در دره صوفیچای ،آبشارھای موجود در آن است .آبشارھای موجود در اﯾن دره از لﺤاظ ارتفاع
کوتاه ھستند و به دليل طبيعت و مورفولوژی بینظير منطقه ،زﯾباﯾی اﯾن آبشارھا دوچندان گردﯾده است .زﯾباترﯾن آبشار ،در حد فاصل
دو روستای تازهکند و آشان ،در فاصله ٢٠٠متری جاده آسفالته قرار گرفته است)تصوﯾر-۴ب(.
آبشار دﯾگر و بسيار زﯾبای دره صوفیچای در فاصله بين روستاھای آشان و ﯾایشھری در کنار جاده واقع شده که در بخش باالﯾی اﯾن
آبشار ،چشمهی زﯾباﯾی نيز وجود دارد)تصوﯾر-۴الف(.
در حد فاصل روستای تازهکند و آشان ،آبراھهی فرعی وجود دارد که پس از عبور از مسير صخرهای پله پله به رودخانه صوفیچای می-
رﯾزد ،در مسير اﯾن آبراھه چند آبشار کوچک به طور متوالی وجود دارند)تصوﯾر-۴ج و د(.
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تصوﯾر (۴نمونه ھاﯾی از آبشارھای دره صوفیچای
 -٣رودخانه صوفیچای و ﺳد علوﯾان
سيستمھای رودخانهای ﯾکی از حياتیترﯾن عناصر شکل دھندهی سطح خارجی زميناند و از جنبهھای گوناگون مورد توجه
انسان قرار دارند .برای مثال جنبهھای شکلشناسی ،زﯾباﯾیشناسی و حفاظت زﯾستمﺤيطی رودخانهھا در ژئوتورﯾسم اھميت
دارد .
صوفیچای مھمترﯾن رودخانه زﯾر حوضه صوفی چای از حوضه آبرﯾز درﯾاچه اروميه بطول  ٧۵کيلومتر است که از کوهھای کمال
www.SID.ir
داغی ،نالميختکن گيروهسی ،قرمش داغ و ميدان داغ ،در فاصله  ٣٧کيلومتری شمال شرقی شھر مراغه سرچشمه میگيرد و

پس از عبور از آبادیھای دره صوفیچای)تصوﯾر (١و شھر مراغه به صورت چند شاخه در بستر دلتاﯾی خود ،به درﯾاچه اروميه می-
رﯾزد .اﯾن رودخانه در تمام فصول سال پر آب بوده و جاری شدن آن از دامنهھای سھند و دره زﯾبای صوفیچای و باغات)تصوﯾر ،(۶
طبيعت کمنظيری را برای گذراندن اوقات فراغت مردم منطقه و گردشگران فراھم آورده است.
عالوه بر جذابيتھای زﯾباﯾیشناسی رودخانه صوفیچای ،به دليل شيب و مورفولوژی بستر ،اﯾن رودخانه می تواند مﺤل برگزاری
تورھای رفتينگ)قاﯾقسواری ماجراجوﯾانه( باشد.
سد خاکی علوﯾان بروی رودخانه صوفیچای احداث شده است که درﯾاچهی آن موجب بوجود آمدن مناظر زﯾباﯾی در دره صوفیچای
شده است که می تواند مورد بازدﯾد گردشگران قرار گيرد.
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تصوﯾر (۶زﯾباﯾیھای رودخانه صوفیچای
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نتيجه گيري :

A

دره صوفیچای در جنوب استان آذرباﯾجانشرقی از توان بسيار خوبی بـرای توسـعه گردشـگری ،بـهخصـوص زمـينگردشـگری برخـوردار
است .پدﯾدهھای معرفی شده در اﯾن مقاله میتوانند تعـداد زﯾـادی از عالقـهمنـدان را جـذب کننـد .در حـال حاضـر از نظـر اقتصـادی اﯾـن
منطقه ناموفق بوده و فقط برای مسافرتھای کوتاه مدت مردم مﺤلی و گـروه انـدکی از دانشـجوﯾان مـورد اسـتفاده قـرار مـیگيـرد .دره
صوفیچای نيازمند ﯾک سيستم معرفی ،حفاظت و مدﯾرﯾت است که زمينه توسعه اقتصادی را در منطقه اﯾجاد نماﯾد .بـدون شـک طـرح
اﯾن مسئله در مﺤافل علمی و دانشگاھی ،تالشی در جھت حفاظت و استفاده بھينه از اﯾن ميراث طبيعی و زمينشناسی شھرستان
مراغه ،به منظور رسيدن به توسعه پاﯾدار خواھد بود.
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