
قابلیت ژئوتوریستی بخش مرکزي شهرستان زنجان بررسی

  

2، احمد طاهري١1,نرگس وزین

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزي دانشگاه اصفهان  استادیار- 1

  گردشگري، دانشگاه اصفهانجغرافیا و برنامه ریزي دانشجوي کارشناسی ارشد  - 2

  

  چکیده

. بخشیازگردشگریطبیعیواکوتوریسمقلمدادشودژئوتوریسم

باتوجهبهشرایطاقلیمیو زمینشناختی،داراي کشور ایران .توجهآنبرژئوسایتاستامادرحقیقتژئوتوریسمشکلویژهایازگردشگریکهکانون

ازاینرو . استدر زمینه توسعه ژئوتوریسم ظرفیت هاي فراوانی 

یکی از بارزترین آن شهرستان .معرفیپدیدههایژئوتوریسمیایران،جهتبهرهبرداریازاینپتانسیلهایارزشمندبسیار مهممینمایدشناساییو

در راستاي توسعه زمین شهرستانزنجانبخش مرکزي ژئوسایتهایشناسایی و معرفیحاضر ازاینرو هدف پژوهش . زنجان می باشد

براي جمع آوري اطالعات از . به شیوه اسنادي می باشدتحلیلی  - توصیفیروش تحقیق . گردشگري در این شهرستان می باشد

نقشه زمین رقومی هاي مکانی هاي فضایی از داده آوري داده براي جمعو همچنین  استفاده شدروش کتابخانه اي 

گوگل ارث و همچنین داده هاي فضایی مورد مطالعه 1:50000توپوگرافیو نقشه هاي  شهرستان زنجان 1:100000شناسی

بخش ژئوتوریستی درپتانسیلهاینتایج نشان می دهد .استفاده شده است ARCGISاز نرم افزار  نیز براي تهیه نقشه. استفاده شد

متنوعبودهکهمیتوانداهمیتفوقالعادهایدرسیاستگذاریوبرنامهریزیمنطقهایجهتتسریعدرروند زنجان شهرستانمرکزي 

  . وتوسعهپایداراینشهرستانداشتهباشد

  شهرستان زنجانبخش مرکزي ، ژئوسایتژئوتوریسم، گردشگري، :واژگان کلیدي

  

  

  مقدمه. 1

» اهویتمکانیآنه«ژئوتوریسمجغرافیایییکیازرشتههایتخصصیاکوتوریسماستکهبهمعرفیپدیدههایزمینشناسیبهگردشگرانباحفظ

اینشاخهازتوریسمبازمینشناسی،جغرافیایطبیعی.میپردازد

). 1389ذولفقاري؛ (شاخههایعلومطبیعیپیوندخوردهاستبهویژهژئومورفولوژیودیگر(

ازنظرنیوساموداولینگ،ژئوتوریسم،ترکیبزمینشناسی،ژئومورفولوژیوچشماندازمنابعطبیعی،لندفرمها،سنگهاوکانیهاباتاکیدبرارزیابیفرآین

ویژگیهایجغرافیایییکمنطقبراساستعریفارائهشدهازسویانجمنملیجغرافیا،ژئوتوریسمشاملهمچنین.دهایبهوجودآورندهایناشکالمیباشد

. هازجملهمحیط،فرهنگوتمدن،زیباییهاومیراثوبهبودوضعیتاقتصاداهالیبومیمیگردد

تاریخیواکولوژیکیتوانهایبالقوهایرادرراستایگردشگریپ،چشماندازهاومکانهایخاصژئومورفولوژیکیبهخودیخودویادرترکیببامواریثفرهنگی

. ایدار،آموزشودرکازچشماندازهاعرضهمیدارد

و قاسمی،  ثروتی(اینبررسیدراینزمینهضروریبهنظرمیرسددرطرحهایجامعکشوریجایاینشاخهخالیاستبنابر

زمینگردشگریازدوبخشژئووتوریسمتشکیلشدهاستبخشژئوجاذبههایزمینشناسی،ژئومورفولوژیومیراثمعدنکاریراشاملمیشودوب.)1387

شاملمیشودوبرخالف...تفسیر،مدیریت،اقامت،تورهاوخشتوریسمآنبهعنوانموضوعیچندرشتهاي،تمامیزیرساختهایصنعتگردشگریازجمله
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ژئوتوریسمبرگر.اکوتوریسمکهجاذبههایطبیعتجانداررادرمرکزتوجهقراردادهاست،اینصنعتبهطورکلیباجاذبههایطبیعتبیجانسروکاردارد

لمحیط،میراث،فتهازترکیبدوواژهجغرافیاوتوریسماستوبهنوعیازگردشگریاطالقمیشودکهحافظوحامیویژگیهایجغرافیایییکناحیهازقبی

توسط نبوي موضوعژئوتوریسمدرایرانبرایاولینبار.)1393،تاريخم(فرهنگوبهبودزندگیساکنینآناستظرایف،

ایرانباتوجهبهشرایطاقلیمیوزمینشناختی،دارایمتنوعترینلندفرمها،عوارضژئومورفولوژیکیوپدیدههایبدیعزمینشنا.معرفیگردید)1387(

. ژئوتوریسمیایران،جهتبهرهبرداریازاینپتانسیلهایارزشمندوعظیمبسیارمهممینمایدازاینروشناساییومعرفیپدیدههای.سیمیباشد

بخش دراینمطالعهبهبررسیوارزیابیتوانهایبالقوه

. شهرستانزنجاندراستانزنجانبهلحاظوجودجاذبههایگردشگریکهنقشبسیارمهمیرادرتوسعهصنعتزمینگردشگریداردمیپردازیممرکزی

جلگههایحاصلخیزم،استکوهستانیکهبهصورتفالتمرتفعیخودنماییمیکندودراثرتجزیهرودخانههاازنظرتوپوگرافیشهرستانزنجانمنطقهای

مشهورترینرودهایاینشهرس.گردیدهاستستقلیتشکیلدادهاستوناهمواریهایاینشهرستانبهکوههایزنجانشمالیوکوههایزنجانجنوبیتقسیم

. تانقزالوزنوزنجانرودمیباشد

. تاریخیویادمانهایومذهبیمیتواندبهعنوانیکیازقطبهایگردشگریایرانمطرحگردد،شهرستانزنجانباوجودقابلیتهایگوناگونطبیعی

پتانسیلهایگردشگریدراینمنطقهدارایقابلیتهایمتنوعیاستکهمیتوانداهمیتفوقالعادهایدرسیاستگذاریهاوبرنامهریزیهایمنطقهایجهتتسری

. قرار دارد ناحیه مرکزي شمال غربی ایراندر شهرستانزنجان.عدرروندتوسعهپایدارداشتهباشد

شهرزنجانبهعنوانمرکزشهرستانواستاندرفاصلهشهرستانزنجانباداشتنمیراثغنیزمینشناسی،ژئومورفولوژیخاصوجاذبههایتاریخیوفرهنگیا

راستا دراین.مناطقمستعدبرایبرنامهریزیبرپایهژئوتوریسماست... )چشمههایآبمعدنی،رودخانههایدائمیوفصلیوآبشارهایزیباو(زجمله

طبیعی،حفاظت،معرفیوبهرهگیریازجاذبههایژئوتوریسمیمیتوانددرتوسعهپایدارشهرستاننقشمهمیداشتهباشد،ضمناتوجهبهظرفیتهایبا

.ینکهمیتوانددرحلمشکالتیمانندبیکاریوایجاداشتغالدرسطحشهرستاننیزمؤثرواقعگردد

پیشینهتحقیق. 2

مطالعاتی توسط محققین انجام شده است، برخی از ژئوتوریسم و حوزه هاي مرتبط با آن در مناطق مختلف ایران و جهان در خصوص 

  :  مطالعات مرتبط در این خصوص به شرح زیر می باشد

زمین گردشگري استان زنجان پرداخت و  بررسیدر مطالعه اي به  )1387(خوشرفتار - 

لژئومورفیکامکانجذبوجودغارهاییچونکتلهخوروخرمنهسرودودکشهایجنومرداننمکیوبسیاریدیگرازاشکاوجوددریافتکهاستانزنجانبا

. گردشگرانداخلیوخارجیرادارد

: ژئوتوریسم«درپژوهشیتحتعنوان)1389(خطیبی بیاتی وهمکاران - 

، »غارکرفتواستانکردستان: مطالعهموردي،رویکردینودربهرهگیریازجاذبههایژئومورفولوژي

موردبررسیقراردادندونتایجپژوهشیآناننشانداپتانسیلهایگردشگریاینمنطقهرابااستفادهازدوفاکتورراههایدسترسیوپتانسیلگردشگری

. دکهغارکرفتونسبتبهموقعیتهایدیگرجایگاهنسبتاپایدارتریدارد

ناحیهیجنوبیآنواقعشدهکهباداشتن ) فارس(دشتارژندرزاگرسجنوبشرق)1390(جمالی - 

زیبایزمینشناسیازمناطناودیسها،منطقهحفاظتشدهواشکال،ژئومورفولوژیکیازجملهاشکالکارستیککهتاقدیسها،پدیدههایجالبطبیعی

قژئوتوریستیایرانبهشمارمیرودکههمراهباسایرجاذبههایتاریخیوفرهنگیمنطقهوکاروانسرایقدیمیمینکتلوحجاریهایدورهساسانی،باع

. ثجذبگردشگرانشدهاست

پوربرات وخیرابی - 

مینانازاینکهجاذبهایمیراثافزایشفرصتهایتوسعهگردشگریهمراهبااط،دربررسیژئوتوریسمایرانعنوانکردندکههدفازژئوتوریسم)1391(

. مدیریتوبرنامهریزیصحیحاست،کلیدتوسعهموفقیتآمیزژئوتوریسم. زمینشناختیحفاظتوحمایتمیشود



، در مطالعه اي به ارزیابی توانمندي هاي ژئوتوریسم در خصوص سراب دربند شهرستان صحنه )1393(اربابی سبزواري - 

ت مطلوبی براي توسعه ژئوتوریسم برخوردار است و در شرایط فعلی نتایج تحقیق نشان داد سراب درند از کیفی. پرداخت

. توان تأثیرگذاري در توسعه پایدار شهر صحنه را دارد

. ، در مطالعه اي به ارزیابی توانمندي ها و اولویت هاي ژئومورفوتوریستی استان لرستان پرداخت)1393(امیدزاده و همکاران - 

هاي ژئومورفولوژیکی استان از توانایی باالیی براي تحلیل ظرفیت هاي گردشگري  نتایج بدست آمده نشان داد که جاذبه

. برخوردار است

نتایج تحقیق . در تحقیق به بررسی ظرفیت هاي توسعه ژئوتوریسم در استان سمنان پرداختند) 1395(لشکري و ریاضی - 

. سعه ژئوتوریسم برخوردار استنشان داد که منطقه مورد مطالعه از نقاط قوت و فرصت هاي مناسبی جهت تو

  روش تحقیق. 3

. استفاده شدو میدانی براي گردآوري اطالعات از روش کتابخانه اي و به شیوه اسنادي است و  تحلیلی - روش تحقیق توصیفی

نقشه  ، شهرستان زنجان1:100000نقشه زمین شناسیرقومی هاي مکانی هاي فضایی از داده آوري داده همچنین براي جمع

نقشه توپوگرافی تهم،  1:50000، نقشه توپوگرافی دیزج1:50000نقشه توپوگرافی ، شهرستان زنجان1:50000توپوگرافی

. استفاده شد) google earth(و همچنین داده هاي فضایی گوگل ارث هرین1:50000و نقشه توپوگرافی  گوجه قیا1:50000

  . استفاده شده است ARCGISبراي تهیه نقشه از نرم افزار 

معرفی منطقه مورد مطالعه . 4

ناحیه شهرستان زنجان در . منطقه مورد مطالعه تحقیق بخش مرکزي شهرستان زنجان از توابع شهرستان زنجان می باشد

. درجه شمالی واقع شده است 37تا  35درجه شرقی و عرض  49تا  47طول شرقیدر  مرکزي شمال غربی ایران

. می باشدقرهپشتلوو  زنجانرود، شاملسهبخشمرکزياینشهرستان

طارم، شهرستانزنجانازسمتشمالبهشهرستانهایمیانهوخلخاالزاستاناذربایجانشرقی،ازشرقبهشهرستان

شش دهستان به نامهاي  بخشمرکزیشامل. شود ازجنوببهشهرستانهایابهروایجرودوازسمتغرببهشهرستانماهنشانمحدودمی

).1شماره  شکل) (1389ه، محمدي یگان(می باشد  قلتوقد و زنجان رو، یبوغذاکنت، تهم، بناب، معجزا

  
  نقشه موقعیت بخش مرکزي زنجان-1شکل

  



، استان بهلحاظویژگیهایزمینشناسی

؛استانداري زنجان(دارایذخایرمعدنیبسیارغنیاستویکیازقطبهایمعدنیکشوربهویژهازنظرذخایرسربورویباعیارمطلوبمحسوبمیشودزنجان

از استانزنجان.داردارتفاعاتشمالشهرستانزنجانبهعنوانبخشیازالبرزباختریمورفولوژیکوهساز.)1386

وجودسازندهایآتشفشان.دیدگاهزمینشناسیدرایرانمرکزیودرتقسیمبندیهایواحدهایزمینریختشناسیایران،بخشیازواحدشمالباختریاست

کارستباعثشدهاستبهرغممساحتکم،ازتنوعقابلمالحظي،تودههاینفوذیگرانیتی،عملکردگسلهایاصلی،حوضههایتبخیریمیوسنوفرسایش

  . )2شکل شماره ()1388ر، خوشرفتا(باشدهجایگاههایزمینشناسیوزمینریختشناسیبرخوردار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان: ، منبعزنجان يبخش مرکزیشناس نینقشه زم- 2شکل

        

از لحاظ توپوگرافی، 

باپستیوبلندیهایزیادیواقعشده،بهطوریکهبیشترینوسعتآنرامناطقکوهستانیوتپهماهشهرستانزنجاندرمنطقهایکوهستانیونیمهکوهستانی

به علت مالیم بودن شیب چندان متر  1000د آن حدوطرفجنوببودهکهاختالفارتفاعبهشمال شیبزمیناز.ورهافراگرفتهاست

جنوب شرقی و قسمت پستی - دادشمالغربیامتدرتارم و سلطانیه  منطقهزنجانازنظرساختمانیبهدورشتهکوهموازي.محسوس نیست

ارتفاعات تارم را از رشته کو هاي طویل و باریک سلطانیه ابهر،- که بین آنهاواقع شدهاست محدود گردیده و دشت مرتفع زنجان

:مهمترینواحدهایتوپوگرافیموجوددراستانبهشرحزیرمیباشد. )1394خوشرفتار،(جدا می کند

)تارم،وقرهپشتلوشمالزنجان،ارتفاعات(واحدکوهستانشمالیوشمالشرق- 

) ارتفاعاتماهنشانوانگوران(واحدکوهستانیغربیوجنوبغربی- 

) جنوبزنجانوایجرود(واحدکوهستانیجنوبی- 

.دشتهایمیانکوهی- 

، )ارتفاعاتشمالزنجان،تارموقرهپشتلو(واحدکوهستانیشمالیوشمالشرقیاز میان واحدهاي توپوگرافی مذکور، 

. گرفتهودرواقعمهمترینبخشکوهستانیدرمنطقهمیباشددرقسمتشمالوشمالشرقمنطقهموردمطالعهقرار

- اینواحدکوهستانیباجهتشمالغربی

55تا  35ود شیباینواحددرقسمتباالزیادودرقسمتهایپایینکماست،شیبمتوسطاینواحددرحد.اندجنوبشرقیگسترشیافته

) قسمتهایباالمنحنیهایمیزانفشردگیزیادیدارند(درصدمیباشد

شتریدارد،بعضیازسرشاخههایزنجانرودمانندسارمساقلو،قره،چریان،ذاکراراینواحدتوپوگرافیسرشبکههیدروگرافیدراینبخشگستردگیبی



چشمهگرفتهودردامنههایجنوبیآنجریاندارند،برخیدیگرازآبهایجاریبررویدامنههایشمالیجریاندارندکهمیتوانبهبادامستان،خانچاي،آقزو

  )1389،محمدي یگانه(جچایوقالتچایاشارهکرد

نگارندگان: ، منبعتوپوگرافیبخشمرکزیشهرستانزنجاننقشه-3شکل

  شهرستانزنجانبخش مرکزي ذبههایگردشگریجا. 5

واقعگردیدناستانزنجانومرکزآنشهرستانزنجانبررا.جاذبههایگردشگریمتناسببامیزانجذابیتخودمیتوانندگردشگرانرابهسویخودجلبنمایند

- انزیتیتهرانهتجارتیابریشمدرطولتاریخودرحالحاضرنیزواقعشدندرمسیرتر

شهرستانزنجانباتوجهبهدارابودنژئوسایتهایارزندهمیتوانددرسطحمنطقهایوملیموردتوجهقر.اروپا،موقعیتویژهزنجانرابرجستهترمینماید

  .ارگیرد

  

  

غارگلجیک

به  درارتفاعاتمشرفزنجان یلومتري شمال غربی شهرستانک 25اینغاردر .غارگلجیکزنجانیکیازششغارآهکیکشفشدهدرایناستاناست

» حاجیآرش«ازتوابعشهرستانزنجانواقعشدهاستودر،روستاي حاجی آرش ودرنزدیکیروستایگلجیک

اینغارعظیمکهبهطورطبیعی،ازفرسایشسنگ هاي آهکی موجود در آن .بهروستایحالحاضر،راهسوارهرونداردوراهآنرابایدپیادهنمود

. تراستم 50تقریبی آن متر و ارتفاع  100در  700، ابعاد آن پدیدآمده

تا » آشولین«دروناینغار آثاري از انسان هاي دوره. داشتنآبوهوایمناسب،پناهگاهومسکنانسانهایدورانپیشازتاریخبودهاست

  ). http.Zanjan.lchot.ir(مشاهده شده است» بردوستین«

. است کوهتکهقیهسیباارتفاعنسبتازیادوتوپوگرافیخشنازچشماندازهایژئومورفولوژیکیمنطقه

جریان )سیلت، ماسه، شن(وههاسرچشمهمیگیرندورویجنسهایسستمثلنهشتههایآواریسختنشدهجوان رودهایمنطقهازاینک

بلندترینکوههایاینمنطقهمنطبقبرسنگهایآ.بستراصلیرودخانهکهآبدرآنجاریاستازمارنوسیلتهمراهباگنبدهاینمکیتشکیلشدهاست.دارند

زمین  سازمان(اندوبعضیمواردسنگایآتشفشانیرخنموندارد البتهدرحالتکلیاینکوهابراثرباالآمدنرسوباتبهوجودآمده.تشفشانیاست

  .)شناسی واکتشفات معدنی کشور



  تصویر غارگلجیک-4شکل

  

  

  )تصویر گوگل ارث(تصویر ماهواره اي و مسیر دسترسی به غار گلجیک - 5ل شک

  

  مهآبگرم ابدالچش

و تحوالتیشدنددچار 1369چشمههایاستانزنجانپساززلزلهسال

 30ازاینچشمههامیتوانبهچشمهآبگرمروستایابداالشارهکردهکهدر.هاىگرممعدنىدرسطحاستانافزودهشدهاستبردرجهحرارتآب

این چشمه که در ارتفاعات . )1392فتاحی (تبریزو درمحدوده شهرستان زنجان واقع شده است- یلومتریجنوبباختریجادهزنجانک



. می باشدومسافرینمنطقهمردم محلیمورداستقبال، که خاصیتهایدرمانیوداروییاستواقع شده است، داراي کوه ابدال 

  .نوعاینچشمهمعدنیآبگرممعدنیگوگردیاست. چشمهآبگرمابدالنشانازوجودیکپهنهساختاریپیسنگیدرزیرحوضهآبریزیامچیدارد

  

  

  صویر چشمه آبگرم ابدالت - 6شکل

  
  )گوگل ارث(تصویر ماهواره اي و مسیر دسترسی چشمه آبگرم ابدال-7شکل

  

شارشیالندر             آبشارشار

کیلومتري شهر زنجان قرار 64در شیالندرنامروستاییبکردرشمالغربیاستانزنجاناستکه

. روستاییپلکانیدرمیانکوههاباچشماندازیزیباکههربینندهایرابهوجدمیآورد.دارد

. معماریاینروستاهمانندماسولهدرگیالناستکهدرمیانطبیعتیسرسبزخودنماییمیکند

  .فراواندرطبیعتاطراف،زیباییاینروستارادوچندانکردهاست  شیالندرنامروستاییبکردرشمالغربیاستانزنجان استوجودآبشارهای



  شارشارآبشار  تصویر- 8شکل

  

  )تصویرگوگل ارث(مسیر دسترسی به آبشار شار شار شیالندر-9شکل

  

  گسل تبریز

. لغزراستگرددرشمالغربایرانوجنوبشرقترکیهباشندنظرمیرسداینگسالدامهجنوبشرقیگسلشمالتبریزودیگرگسلهایامتدادب

دراینمنطقه .کواترنریمیباشدکهعمدتاالیهبندیافقیدارند-اینگسلدرشمالباختریزنجانکهقسمتیازفرونشست

کیلومترمربع در 90حدودهبرونزدگسلشنرمالبهصورتمحلیبهوسعتتقریبی54

زمین  سازمان(مربعدربهصورتهمزمانبارسوبگذاریاست11نرمالدراغلبرخنمونهافعالیتگسلش.کیلومتریشمالباخترزنجانمشاهدهمیشود45

  .)شناسی واکتشفات معدنی کشور

  



  

  تصویر گسل تبریز-10شکل

  
  )تصویر گوگل ارث(تصویر ماهواره اي و مسیر دسترسی گسل تبریز-11شکل

  نتیجه گیري. 5

تبدیلبهمحصولیمیشودکهمشتریخو،درصورتشناساندهشدنصنعتژئوتوریسمبهعنوانیکیاززیرشاخههایاکوتوریسمدارایقابلیتهاییاستکه

شایستهاستمکانهایمناسبدراینزمینهشناساییشدهوبعدازتشکیلپایگاهدادههاوایجادمناطقحفاظتشدهطبیعتگردي،تبل.دبهسراغآنمیآید

. یعگستردهایازطریقدولتدرجهتایجاداشتغالوتوسعهدرصنعتتوریسماقدامنماید

هعنوانمنبعیدرآمدزاودارایتاثیراتاجتماعیوفرهنگیبهحسابآیدوشاخههایآنبرمبنایرشداینصنعتبدیهیاستکهامروزهصنعتتوریسممیتواندب

شهرستانزنجانبهلح.ایرانکشوریاستکهدارایجذابیتهایفراوانطبیعیمیباشد.میتواندباتوجهبهشرایطوویژگیهایهرکشوریموردتوجهقرارگیرد

د،ازجملهدوحوزهطبیعتدارایپدیدههایطبیعیمتنوعیهمچونکوه.فرهنگیوتمدنیپتانسیلهایجذبگردشگرراداراست،اظویژگیهایجغرافیایی



شت،جنگلورودخانهمیباشدکهدرچهارفصلمتفاوتآبوهوایمتفاوتیداردوهرکدامازاینفصولدرشهرستانزنجانهماهنگبااهدافگوناگونگردشگر

. یاست

پیامدوآثاراین.نبهتقویتآناقدامنمودباتوجهبهاهمیتگردشگریونقشیکهدرتوسعهپایداراینشهرستانمیتوادایفانمایدبابرنامهریزیصحیحمیتوا

بهبودشاخصهایانسانیوتوسعهفرهنگی،قطعاایجادتعادلنسبیدرونمنطقهایوبرونمنطقهاي،ایجاددرآمدپایداروتوزیعآندرسطحمنطقه،اقدام

. اشداستانزنجانوشهرستانزنجانبهلحاظموقعیتجغرافیاییمنحصربهفردخوددرایراندارایاستعدادهایبیکرانیدرصنعتگردشگریمیب. میباشد

- ایناستانبهدلیلعبورجادهترانزیتایران

ازشرایطمناسبیبرخوردا،وجودزیربناهایقویدراینمحورتوسعه،عبورگردشگرانداخلیوخارجی،عبورکریدورجهانی،اروپاوعبورجادهابریشم

. رمیباشدکهدرگسترشظرفیتهایگردشگریدرآیندهتاثیراتمطلوبیبرجایخواهدگذاشت

بهویژههایشهرهایزنجانوسلطانیهبهخاطرموقعیتارتباطیازدیربازمحلبازدیدگردشگرانداخلیوخابررسیهایمختلفنشانمیدهدکهاستانزنجان

. رجیبودهاست،امافعالیتهایمربوطبهبخشگردشگریدراستانتاچندساالخیرسازمانیافتهوبرنامهریزیشدهنبود

سازماندهیبخشدولتیوخصوصیدرااینعاملریشهدرصنعتسرمایهگذاریدرگردشگریاستانوکمبودامکاناترفاهیداشتهونبودنسازمانمستقلبرای

) بخشمرکزي(دراینپژوهشتعدادیازژئوسایتهایشهرستانزنجان.سیاسیواجتماعیداشتهاست،یزمینهومشکالتفرهنگی

. نامبردمراکز ژئوتوریستی هدفازمعرفیاینژئوسایتهاایناستکهبتواناینشهرستانرابهعنوانیکیاز.موردارزیابیقرارگرفتهاست

نمتنوعبودهکهمیتوانداهمیتفوقالعادهایدرسیاستگذاریهاوبرنامهریزیهایمنطقهایجهتتسریعدرروندتوپتانسیلهایگردشگریدراینشهرستا

  : جهت توسعه ژئوتوریسم در منطقه مورد مطالعه پیشنهادهاي زیر ارائه می گردد. سعهپایداراینشهرستانداشتهباشد

  .ریوامکاناتموسساتگردشگریفعلیراههایارتباطی،افزایشاقامتگاههایگردشگتوسعه زیرساختهاي گردشگري شامل - 

.روشهایمناسبواستانداردجهتحفاظتونگهداریازژئوسایتهابکارگیری- 

.معرفیجاذبههاازطریقرسانههایملیواستانی- 

  .ژئوتوریسمآموزشنیرویانسانیموردنیازدربخش- 
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