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خالصه 

 معادن ژئوتوریسماز جمله هاي مختلف گردشگري  توان بسیار زیادي در حوزه ایران، استان اردبیل کشور در شمال غرب

در معدنکاري و بخصوص معدنکاري ن وجود داشته و آمانند استان اردبیل که معادن متنوعی در  در برخی از مناطقتنها .دارد

بسیار هاي گردشگري  تنوع در جاذبهاز آن جایی که . ژئوتوریسم معدنی وجود داردظرفیت دارد،طوالنی  پیشینه بسیارفلزي 

مکانی براي عنوان به ژئوتوریسم معادناستان اردبیل براي تبدیل به معادن  این پژوهش نشان دادن پتانسیلهدف است، مهم 

موادجذابیتبهتوجهمعادنژئوتوریسمدر. استناطق معدنی حفظ و احیاء م به همراهجذب گردشگر و کمک به اقتصاد محل 

در این راستا اطالعات تعدادي از معادن دنیا که در زمینه است، مهمگردشگرجذببرايمعادناستخراجروشواستخراجی

با معادن استان کشور جمع آوري شده و در طرح هاي در حال اقدام ازی یها نمونهژئوتوریسم معادن شناخته شده هستند و 

.داردزمینه ژئوتوریسم معادن وجود ظرفیت باالیی در  اردبیلاستان نتایج نشان می دهد در . اردبیل مورد مقایسه قرار گرفت

برداري و قبل از اتمام ذخایر  بسته به شرایط معدن، بعضاً این امکان وجود دارد که در طول زمان بهرهعالوه بر معادن متروکه، 

که معادن سنگ ساختمانی، معادن فلزي همانند مس مجدر، علمی فراهم شودو  راي ایجاد یک محیط گردشگرينیز شرایط ب

در استان آنمثبت و مزایاي و آثار  ژئوتوریسم معدنآگاهی الزم پیرامون . از آن جمله هستند در استانسرب و روي رکن آباد 

ایجاد ژئوتوریسم معادن در . معدنی است مواداستخراج فقط معادن، ه کاراین ذهنیت را دارند کوجود ندارد و هنوز افراد زیادي 

  .استان اردبیل مزایاي فراوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم براي این استان خواهد داشت

  گردشگري، ژئوتوریسم، معدن، استان اردبیل: کلمات کلیدي

  مقدمه   .1

                                                            
1 Corresponding author: Graduate Masters in Exploration Engineering, University of Tehran

Email: sm.seyedmojarad@ut.ac.ir



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٢

www.tourism2019.ir    

.]1[مؤثر استو غیره فرهنگی  ،اقتصادي، اجتماعی هاي در حوزهو ي دارد صنعت گردشگري روند روبه رشدامروزه 

بسیاري از و  هاي گردشگري است که در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است ژئوتوریسم معادن یکی از زیرشاخه

این لحاظ ارزش ندارد یک معدن دیگر تنها از .]3و2[کرده اندکشورها از این فرصت براي احیاي معادن متروکه خود استفاده 

تواند یکی از منابع  شد می ههاي قیمتی از آن استخراج کرد، بلکه حتی بعد از آن که متروک ها و کانی توان سنگ که می

اپال الماس کیمبرلی،اد،سنگزغالیاس جهانی می توان به معادن در این خصوص و در مق .زایی باشد درآمدزایی و اشتغال

مسیونر،پیسنگ زغالسین،سلدمسنگ زغالویلیسکا،نمکگروا،مس فالوکلسیت تیتیري،رلی،طال کالگوپدي،کوبر

در این میان . اشاره کرد و غیرهطال بروکن بوت، زغال سنگ ریکلینگ هاوزنسنگ اهن کرونا لکاب،بارتون، گارنتبینگهام،

آندرکهروکه مربوط به پالسرهاي رودخانه اي طالدار معادن مت ی کردنعملکرد کشور ایاالت متحده در ارتباط با توریست

همراهبهطالذراتاتفاقیاستحصالبرايطالشوییهايتشتووسایلکرایهوکمپینگاجارهوورودیهاخذازناشیدرآمد

  .]4و2[  اشد، قابل توجه می ببیش از درآمد جداسازي آن با روش هاي معدنکاري است هفته،آخردرهاخانوادهماهیگیري

در کشور از طرح هاي در دست اقدام .]9و8و7و6و5[مطالعات اندکی در این خصوص صورت گرفته است  در کشور ایران

سنگ،]12و11[قشممعادن نمک جزیره،]10 [بیابانکوخورپتاسروي نخلک،ونیشابور، سربفیروزهمی توان به معادن

سنگ  سرب و روي انگوران، زغال سنگ زیراب،کهن، نمک چهرآباد،کوهدشتنمک طرقبه،درسايگرانیتبافق،مرکزيآهن

شاهرود و معادن باستانی در مناطق جنوبزنجان، نمک در استان زري، معادن قلعهمس سمنان، مسمعادن ،داش کسن

در این .اشاره نمودو غیره نديزاج ککان،  کنی، زاجمسی، مسزر، زرشوران، تالموته، کوهشاهرود و دامغان، طاليآبادعباس

. پژوهش پتانسیل معادن استان اردبیل با معادن شاخص در زمینه ژئوتوریسم معدن در جهان و کشور مورد مقایسه قرار گرفت

مخروط هاي آتشفشانی در استان اردبیل عالوه بر وجود معادن مختلف و سابقه قدیمی معدنکاريبه دلیل ژئوتوریسم معادن 

در این از مهم ترین جذابیت هاي گردشگري می تواند آبشارها  ودریاچه ها ، همراه با چشمه هاي آب گرم )سبالنکوه (سبالن

، از چشمه هاي آب گرم منطقه مباحث علوم زمین و معدنگردشگران می توانند ضمن بررسی علمی و آشنایی با . استان باشد

آشنا شده، ضمن خرید صنایع دستی از فرآورده و نحوه زندگی ایالت آداب و رسوم با فرهنگ، عالوه بر آنبهره مند شوند و 

بدلیل ارزش باالي وجود انواع  .]13[استفاده کنند و غیره، حلواي سیاه اردبیلهاي لبنی و عسل منحصر به فرد سبالن

مانند معادن سنگ ژئوتوریسم معادن در معادن متروکه و فعال باید سرمایه گذاري بیشتري در زمینه مختلف گردشگري 

  .صورت گیرددر این استان  يساختمانی و معادن فلز

  

:معدنیژئوتوریسموژئوتوریسم  .2

ژئوتوریسم ارائه ي امکانات خدماتی و تفسیري به منظور قادر ساختن گردشگران به کسب دانش و درك زمین شناسی و 

توجه گردشگري به جاذبه هاي معادن و اکتشاف کانی و که ها در توسعه ي علوم زمین استژئومورفولوژي با مشارکت آن

ویژگیبومی،مردمفرهنگشناختی،زمینمیراثازحفاظتبربازدید،برعالوهو ابنیه صخره اي و سنگی را شامل می شود

معدنی براي  معدن استفاده بهینه از وضعیت ژئوتوریسم.]14و2و1[کندمیتاکیدمحلیجوامعرفاهوشناسیزیباییهاي

اکتشاف و  ،مردم با پدیده معدنکاري بوده و در آن گردشگري است و بخش میان رشته اي بین گردشگري و زمین شناسی

در بسیاري از کشورها زمانی که معادن کارکرد اقتصادي خود را از دست . شوندمی استخراج مواد معدنی از نزدیک آشنا 

آلمان،ایاالت متحده امریکا،سوئد،،آفریقاي جنوبیلهستان،کشورهاي . شود استفاده می از آنها در زمینه ژئوتوریسم، اند داده
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معادنی که به . ندردا بیشتري در زمینه ژئوتوریسم معادن فعالیت از جمله کشورهایی هستند کهو غیره ، استرالیاکاناداشیلی،

و ، نمک اي قیمتی همچون گارنت، انواع کوارتز، بریله معادن طال، سنگلحاظ ژئوتوریستی مورد توجه قرار دارند شامل 

براي بازدیدکنندگان از جذابیت  و هاي جهانی تعداد معادن زغال سنگ بیشتر از معادن دیگر است در نمونه. شود سنگ می زغال

معادن این برداري از وقتی بهره .کنند زمین را از نزدیک مشاهده میبیشتري برخوردار است زیرا مردم از طریق این معادن، زیر

معادن متروکه که و بدین صورت از  شود هاي طبیعی تبدیل می رسد، محل استخراج آن بازسازي شدهو به پارك به اتمام می

  .توان درآمد ایجاد کرد می ،آیند شمار می زیست به معضلی براي محیط

ین معادن در حال کار براي مردم بسیار جذاب معادن شدادي و اکتشاف شده و همچن ،بازدید از معادن متروکه و غیرفعال

بهترین گزینه براي استفاده از پتانسیل هاي معادن رها شده و بستري مناسب براي قابلیت هاي  ژئوتوریسم معادن.است

هاي معدن، این مناطق به  با حفظ بخشی از فعالیت نیز ر برخی مواردد. محیط زیستی و اجتماعی این نوع معادن است

معادنی که طبقات و یا  هاي ایجاد شده در داخل معدن توان به موزه در این رابطه میکه  شوند هاي گردشگري تبدیل میمنطقه

تر مورد  بازسازي مناطق و معادنی که پیش. کرداشارههاي زیرین ادامه دارد،  باالي آنها استخراج شده و اکنون فعالیت در طبقه

نیازمند  معدنکاريراحی آنها پیش از شروع عملیات معدنکاري یا در هنگام و بعد از اند و همچنین ط استخراج قرار گرفته

هاي توریستی را  براي نمونه نزدیکی سایت معدن به مراکز شهرنشینی، ظرفیت جاذبه ،]3[است اي بررسی پارامترهاي گسترده

ر قالب ژئوسایت و ژئوپارك نشان داده جاذبه هاي گردشگري زمین شناسی و معدنی در برخی مناطق د .افزایش خواهد داد

در آن قرار دارد و ن شناختی یا زمین ریخت شناختی زمیارزشمندوکمیابپدیدهیکدارايکهمکانی. ]16و15[شده است

 [را ژئوسایت یا زمین گردشگاه می نامند می شود میراث زمین شناختی آن ناحیه، با مدیریتی دقیق و مستمر،حفظ و نگهداري

روشیباگستردهآموزشجهتمناسبابزاريژئوپارك. هستند ژئو پارك ها مجموعه اي از ژئوسایت هاي مختلفو ]17

.]1 [م زمین استعلووزیستمحیطمورددرساده

  

: دنیا از ژئوتوریسم معدنی در شاخصنمونه هایی   .3

توریسم معادن در جهان به همراه علل پیشنهاد براي در این بخش تعدادي از معادن شاخص و مناطق پیشرو در زمینه ژئو

    .]21و20و19و18و4و3و2[این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است که ساالنه افراد بسیاري از این معادن بازدید می کنند

به  در آنسنگ  هاي استخراج و حمل زغال که تمامی فعالیت است اي کوچک معدن به اندازهاین :سنگ سلدم سین زغال

  .راحتی قابل مشاهده است

 این معدن که حاوي یکی از. در ایالت یوتا در ایاالت متحده امریکا واقع است :)کاتکنه بینگام یا (کانیون مس بینگهام

اي که در  حفره .می باشدنخستین معدن مس روباز جهان است،  ایجاد شده در معادن جهان هاي حفره و عمیق ترین بزرگترین

ي درك برا. مایل عرض دارد5/2مایل عمق و 4/3است که بیش از اي استخراج ایجاد شده به چاله ریچست معروف معدن براین 

معدن این ها و مشخصات  ویژگی .کند بلندترین برج دنیا فقط نصفی از ارتفاع این چاله را پر میبهتر این گونه بیان می شود که 

این معدن به عنوان اثر تاریخی، دیدنی و ملی این کشور به  1966در سال  .دگردشگران قرار می گیرنوشته در اختیار به صورت 

کیلومتر عرض و حدودا یک کیلومتر عمق  4، هکتار را پوشش می دهد 770زمینی به وسعت این معدن که .ثبت رسیده است

هزار  500هر روز  .جام خواهد شدکیلومتري پیشروي ان9براي استخراج مواد معدنی تقریبا تا عمقکهاستشدهدارد و برآورد

که شامل یک هسته مرکزي حاوي مگنتیت، در  استانسارهاي مسی این معدن جزو ک. تن مواد از این معدن استخراج می شود
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-طال در زون مس عیار باال و همچنین یک منطقه پیریت-کالکوپیریت- ادامه زون مولیبدنیت با عیار مس پایین، بورنیت

وجود مراکز گردشگري در داخل معدنهمچنین .طقه پیریت، و در بیرونی ترین زون سرب و روي استکالکوپیریت، یک من

  .از این معدن نشان داده شده استدو تصویر 1شکل در .دارد

  

    
  ب  الف

  معدن مس بینگهام در ایاالت متحده: 1شکل 

  

در این . دگردباز می یالديم1850ین معدن به سال هاي معدنکاري در ا فعالیت .واقع استدر پنسیلوانیا : زغال سنگ اد

، سنگ براي رفتن به داخل معدن هاي حمل زغال واگناستفاده از . فراهم شده استبه درون زمینسفر نیم مایلیمعدن امکان 

گردشگري در در کنار معدن از جمله ایده هایی است که براي رونق  وجود موزه و فروشگاه هدایامعدن، قطار در بیرون  تعبیه

  .این معدن استفاده شده است

متري زمین  700عمق  دردر این معدن روز 69معدنچی که  33عملیات نجات  .واقع است شیلیدر :کوپیاپوسن خوزه 

وسایل مورد استفاده براي نجات معدنچیان از جمله کپسول  .بود هاي قرن اخیر گرفتار شده بودند، یکی از خبرسازترین رویداد

  .قرار داده اندها به سطح زمین را در معرض تماشاي گردشگران نتقال آنویژه ا

 240متر و عمق  463ساز جهان با پهنه  ترین گودال دست بزرگ داراي. واقع است در آفریقاي جنوبی:کیمبرلیالماس 

متر از آن قابل مشاهده  175به علت پر شدن این گودال با آب فقط . است شده استخراج تن الماس 3حدود متر است و از آن 

میلیون تن خاك از زمین استخراج کرده  5/22سال فعالیت معدن با استفاده از بیل و کلنگ  43کارگران معدن در طی . است

  ).2شکل (این معدن و شهر قدیمی کنار آن براي گردشگري بازسازي شده است. اند
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  معدن الماس کیمبرلی در آفریقاي جنوبی: 2شکل 

  

درصد ذخایر مس  70، یالديم1992که تا سال  است از بزرگترین معادن مس در اروپا .واقع است سوئددر : گروا فالومس 

معدن و شهر نزدیک آن جزو آثار این . استبه هزار سال پیش مربوط پیشینه فعالیت آن  .است شده دنیا از این معدن تامین می

  .هستندمیراث فرهنگی جهانی 

متري  100زیرزمینی تا عمق  است و به روشمعادن قدیمی جمله از  .واقع است فنالندالجا در در شه  :کلسیت تیتیري

  .است معدناین تاریخچه نشان دهنده ساخته شده که  معدناي درون  موزه. داشته است زیر زمین گسترش

معدن زیرزمینی بوده یک این معدن . ساخته شده استمعدن کیپ برتوندرون اي موزه .در کانادا واقع است :کیپ برتون

.استهاي مدرن درون خود  داراي نمایشگاهو اکنون 

و جزو وسیع ترین ترین معدن طالي روباز کشور استرالیا زرگب. واقع است در غرب استرالیا:)کال جنوبی(کالگورلیطالي 

تن طال از این  30نه ساال .متر عمق دارد 450کیلومتر عرض و حدود  5/1کیلومتر طول و  5/3معادن عمیق طال است که 

دو 3در شکل . نفر بوده است 550تعداد کارگران معدن . این معدن حاوي نقره و قلع نیز می باشد. معدن استخراج می شود

  .تصویر این معدن نشان داده شده است

  

    
  ب  الف

  معدن طالي کالگورلی در استرالیا: 3شکل 
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این . ساخته شده استموزه معدنکاران اسپرینگ . کانادا واقع استدرکوتیا در ایالت نوا اس: )اسپرینگ هیل(اسپرینگ

این معدن . شد تعطیل 1958و زمین لرزه سال  1956در اثر انفجار سال بوده که 19جزو معادن بسیار بزرگ قرن معدن 

  .نیز می باشدهاي زیرزمینی  بخشحاوي 

  .است شده استخراج ماده معدنی به شکل زیرزمینی انجام میدر این معدن.  واقع است استرالیادر : پدي کوبراپال 

تاریخ قدیمی معدنکاري داراي ، معادن متروکه که واقع است فریقاي جنوبیآدر پامپوالنگاي شرقی در :گارنت باربرتون

  .می باشند، به مناطق گردشگري تبدیل شده اند 19به قرن  مربوططال 

کند و بزرگترین  هاي معدنی زیرزمینی را اجرا می یکی از بزرگترین عملیاتست و واقع اسوئد در :کرونا لکابسنگ اهن 

در حال برگزاري تورهاي بازدید از معدن لکاب  هاي گردشگري شرکت. آهن در جهان است هاي سنگ تولیدکننده کلوخه

  .هستند

  .کنند هزار نفر از این معدن بازدید می 50حدود ساالنه :سنگ پی یونر زغال

گردشگري در . است واقعایاالت متحده امریکا در معدن زیرزمینی در داکوتاي جنوبی این : )معدن سیم(بروکن بوتطال 

این معدن طی . برمی گردد1878تاریخچه این معدن به سال . است این معدن با عنوان کاوش به سمت گذشته معرفی شده 

در نهایت . کشف شدمعدن این در  نیزپیریت بعد ها . تولید کرد مالکان خودهزار اونس طال براي  15سال عمر خود حدود  26

تنها در سال . تعطیل شد 1904حتی پیریت هم به اندازه کافی براي سرپا نگه داشتن معدن وجود نداشت و به ناچار در سال 

پایان جنگ در سال  اندازي شد و به سوددهی رسید اما با با شروع جنگ جهانی اول و تقاضاي باال معدن مجددا راه 1917

به منظور گذاران داکوتا معدن را  گروهی از سرمایه 1954در سال . سال متروکه بود 36معدن این  .مجددا تعطیل شد 1918

هاي گردشگري بزرگ، افراد و  این معدن پارکینگ کافی در اختیار دارد و براي گروه.. کردند بازسازي و مجددا فعالگردشگري 

هزینه بازدید . زمان بازدید از اواسط ماه می تا اواسط سپتامبر تعیین شده است. شود تخفیف قائل میبازدیدکنندگان خاص 

دالر و براي  3سال  18- 5آموزان  دالر، دانش 4.5سال و نظامیان  60دالر، براي سالمندان باالتر از  5براي افراد بزرگسال 

دالر  7کاران به طالجویی پرداخت که هزینه آن  توان مثل معدندر این معدن همچنین می. سال رایگان است 4کودکان زیر 

.است

  

عنوان یک معدن  یک معدن زیر زمینی است که پس از اتمام ذخیره به. واقع استدر آلمان  :سنگ ریکلینگ هاوزن زغال

داشته و تمامی  متر طول 1200این معدن . آموزشی براي کارگران و کارکنان معدن زغال مورد استفاده قرار گرفته است

هاي کنترلی و  آالت و تجهیزات استخراج وحمل زغال و انتقال کارگران و دستگاه امکانات استخراج زیر زمینی شامل ماشین

نیز ... ساله معدن، روش سنتی و قدیمی استخراج و150با توجه به قدمت . ایمنی و حفاري و انفجار را در خود جاي داده است

  .شود ازدیدکنندگان ارائه میدر کنار روش جدید به ب

به صورت مداوم در حال تولید نمک بوده  2007این معدن تا سال . استواقع لهستان کراکويدر: )ویلیسکا(نمک ولیچکا

میلیون نفر ساالنه از  بیش از یک. فرهنگی مطرح است-و اکنون به عنوان یکی از معادن زیباي گردشگري و یک بناي تاریخی

می کنند و گردشگران می توانند از تونل هاي زیبا و بزرگ با دیوارهاي نمکی، راه پله هاي چوبی شیب دار،  این معدن بازدید

  .مجسمه ها و لوسترهاي نمکی آن بازدید کنند

  

ساله بعد از بازسازي و ایمن سازي به گردشگري  400تا  300معادن زغال سنگ با قدمت  و امریکا در کشور انگلستان

قرار دارد و در عمق  انطبقات فوقانی معدن بسیار بزرگی از نمک، در اختیار گردشگردر کشور لهستان . یافته اندتغییر کاربري 

هاي  جزو کشورهایی است که از معادن قدیمی خود براي احداث موزه کشور آلمان. می شودمتري آن استخراج انجام  1500
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روي تغییر کاربري معادن واقع الیونیونمعدنی شهر در . کند یاستفاده م است، بخش گردشگري و پژوهشیکه شامل معدنی 

ه ساخت پارك شماتیک معدن تشکیل دادو  را براي حفظ میراث معدنکاري گروه هاییشده ودر مناطق پرتردد گردشگران کار 

ر منطقه لوتا، ور شیلی دشدر ک. تبدیل شده است هاي مصنوعی تفریحی دریاچه در کشور هند معادن طالي متروکه به.ندا

اکنون به مناطق گردشگري تغییر کاربري داده شده  فعال بوده 1997تا  1884هاي  در فاصله سالکه  سنگ و طال دن زغالامع

در این تور گردشگران ناهار را با . هاي ژئوتوریسم است از نمونه تا گلوب تور تاریخی و معدنی ریفتوندر کشور نیوزلند .اند

پیت معدنکاري و کارخانه فراوري، عملیات اتشباري و انفجار بازدید نند و از ماشین االت قدیمی و بروز، معدنکاران صرف می ک

  .بازدید به عمل می اید طالي روباز اوشیانا گولددر این تور از معدن . می کنند

  

اسپرانزا در در کلرادو، معدن طالي بوئنا معدن طالي گلدریف سیتی در ژوهانسبورگ، معدن طالي کانتري بوي

،الماس سیاه اسکاتلند، طالي مالي کاتلین، طالي کریستال، نقره سی یرا و طالي معادن نمک سالیناتوردا در رومانیالکارولینا،

هاي  طبیعت گردي، پارك ،در بیشتر معادن گردشگري در کنار معادن. گردشگري معدنی هستنددیگر هاي  از نمونه گاوتنگ

ازدوبارهاستفادههمچنین .هاي این معادن افزوده است نایع دستی هر منطقه ایجاد شده که به جاذبههایی از ص اي و محل موزه

ی از جمله ایتالیا، یدر کشورها.استبودهبرخوردارکشورهابرخیدرباالییاقتصاديتوجیهازدریاچهعنوانبهمعدنیهاي پیت

و ایجاد بازار براي  به گردشگران با آموزش ساخت ابزار و آثار دستی با سنگسنگ ساختمانی اسپانیا، چین و تایلند در معادن 

  .عرضه محصوالت تولیدي، زمینه اشتغالزایی با موفقیت اجرا شده است

کشور ایراندر طرح هاي در حال اقدام ازی یها نمونه  .4

عادن به همراه علل پیشنهاد براي این در این بخش تعدادي از طرح هاي در حال اقدام در کشور در زمینه ژئوتوریسم م

زمینه مورد بررسی قرار گرفته است که از نظر کارشناسان مستعد مناطق پر رونق براي گردشگري 

    .]25و24و23و22و12و11و10و9و4و2و1[هستند

 شده  به نمایش گذاشتهموزه این معدن وع سنگ از مناطق معدنی ایران جمع آوري و در ن 219: سنگ آهن مرکزي بافق

ترین زون مهماین معدن . استسال گذشته، وسایل و ادوات معدنکاري50اکتشافیعملیاتاست و عالوه بر آن حاوي تصاویر

  .تصاویري از این معدن نشان داده شده است 4در شکل . است با ذخیره بیش از یک سوم سنگ آهن کشورآهن دار ایران

  

    
  ب  الف
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  د  ج

  سنگ آهن مرکزي بافق موزه معدن: 4شکل

  

از استخراج تا  معدنکاري تمام مراحل است که از معادن قدیمی .در استان خراسان رضوي واقع است: فیروزه نیشابور

  قابل مشاهده استفرآوري فیروزه در آن 

صفیه نمک کارخانه فراوري و تبازدید از  .است تونل زیر زمینی داراي معدن.در گرمسار واقع است: نمک کوهدشت کهن

  .در کنار بازدید از معدن صورت می گیردو سولفات سدیم 

  

  

صنعتبهکشاورزيازبیشکهشهرهایی استمعدودزیراب از .در شهر زیراب واقع است: زغال سنگ زیراب

 به خاطر کیفیت خاص آن، در جنگ جهانی وجود دارد که قدیمی ترین معادن زغال سنگ در این منطقه. شهرت دارد  معدن

  .است کوموتیو به اروپا صادر می شدهوسوخت ل به عنواندوم 

. است ترین پهنه نمکی و اولین معدن شورابه کشور بزرگاین معدن . واقع است خور و بیابانکدر در : پتاس خور و بیابانک

مزارع ، هاي اقامتیمتر، مجموعه تفریحی، نمایشگاه آثار صنایع دستی، آب انبار، آالچیق و سوئیت 30آبشار نمکی به طول 

پالیا، دهکده نمکی، کشاورزي و نخلستان، حوضچه شن، رستوران و کافی شاپ، پیست موتورسواري، آفرود و فضاهاي ورزشی

  موجود در کنار این معدن براي جذب گردشگر است هاي رصدخانه، حمام نمک و همچنین مجموعه استخر شنا از دیگر بخش

  .دن شنان داده شده استتصاویري از این مع 5در شکل . 
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  ب  الف

    
  د  ج

  امکانات گردشگري معدن پتاس خور و بیابانک: 5شکل

  

یکی  .این معدن حاوي نقره نیز می باشد. استان اصفهان واقع استدرنائیندر شهرستاناناركدر: نخلکسرب و روي 

گردشگران با ، توسط یک روز زندگی معدنکاراناین معدن در . استهزار سال  2حدود آن از قدیمی ترین معادن ایران و قدمت 

استخراج مواد در طبقات باالیی . می شود ها تجربهاستفاده از اتاقک هاي مورد استفاده معدنچیان و واگن هاي حمل و نقل آن

معدن حاوي (ستآماده سازي شده ا متري 70آن براي حضور گردشگر تا عمق و قسمت هاي باالیی این معدن به پایان رسیده 

  ).هاي استخراجی تونل

 از معدنی به گردشگري، با عنوان پارك طبیعت گردي طبیعی آن کاربري. واقع است مشهددر : گرانیت درساي طرقبه

و  هایی بسیار زیبا هاي آتشفشانی با جلوه پوشیده از تخته سنگاي  منطقهنزدیکی آن در همچنین . تغییر یافته است

  .استرجگاهی واقع ترین پارك تف طبیعی

نیز تراورتن در کنار آن منطقه، و  است منبع غنی از سرب و روياین معدن . در زنجان واقع است: انگورانسرب و روي 

  .وجود دارد

  .مومیایی چند مرد نمکی نیز از این معدن خارج شده است. است معدن تاریخی یک . در زنجان واقع است: نمک چهرآباد

  .است از دوران ایلخانی ش برجستهونقن تاریخی و داراي یک معد:کسن سنگ داش
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ایرانیان از نخستین اقوامی بودند که به اکتشاف، استخراج و فرآوري مس دسترسی پیدا کردند این آثار در معادن مس 

براي  رضوي خراساندر . نام قدیم سمنان قومس بوده و وجه تسمیه آن مربوط به قوم مس است. سمنان قابل مشاهده است

منطقه کالت همچنین در . تاسیس شده است ژئوسایت معدنیو غیره یک  معادن طالي زرمهر، کائولن سرسپیدارمجموعه 

و غیره  دن طال، عقیق بایگامعدر تربت حیدریه براي مجموعه . ی وجود دارداندازهاي طبیعی و مورفولوژیکی فراوان نادري چشم

بلورهاي، چکیدهوچکندهشور،آبهاي برکهین معادن نمک تربت حیدریه شاملهمچن. داده شده استطرح ایجاد ژئوپارك 

اولین همچنین  .موجود استهاي روستایی  هاي تاریخی و جاذبه در کنار آن سنگ نگارهاست که نمکیهاي ضلعیچندوزیبا

  .)6شکل(قشم تاسیس شده استجزیرهدرغرب ایران به نام ژئوپارك قشمکشور ژئوپارك 

  ماهواره اي ژئوپارك قشم تصویر: 6شکل

  

بایچهسیرجان، مسگهرمرکزي، گلالبرزسنگموته، زغالطالي مس سرچشمه،زغال سنگ گل بانو، همچنین معادن

از جمله  و معادن سنگ هاي ساختمانی و سنگ هاي قیمتی زاج کنديکان،  کنی، زاجمسی، مسزر، زرشوران، تالباغ، کوه

تعدادي از معادن کشور ایران بدلیل در مجموع .که براي ژئوتوریسم معدن مناسب تشخیص داده شده اند موارد دیگري است

، و تعدادي بدلیل باستانی )در اصفهان گوشفیل(، تعدادي بدلیل روباز بودن)معدن نمک در خراسان رضوي(متروکه بودن

معدنی را دارند و به همین دلیل اقداماتی در آن ها ظرفیت هاي الزم براي ژئوتوریسم )  معادن نمک در جزیره قشم(بودن

برگزاريبامطالعهبرايریوتینتوجملهازمعدنیبزرگهاي شرکتازبسیاري1379و1378هاي سالدر.صورت گرفته است

  . بودتخصصینگاهباگردشگريصنعتنوعیاینکهشدندآشناایرانکشوراکتشافیهاي پهنهباگردشگريتور

  ژئوتوریسم معادن در استان اردبیل و مزایاي آن  .5

هاي بی  استان اردبیل در کنار جاذبه هاي متنوع تاریخی، گردشگري، طبیعی، صنایع دستی و هنرهاي سنتی داراي جاذبه

ه در بخش شمالی استان، دشت مغان بخشی از حوزه هیدروکربوري گسترده اي است ک. شناسی و معدنی نیز است نظیر زمین

در ) ماسوله، خلخال(در قسمت جنوب شرقی استان. از گرگان تا حاشیه جنوبی دریاي خزر و شمال استان اردبیل ادامه دارد
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در بخش وسیعی از استان ولکانیسم . کربناتی آثاري از کانی سازي سرب، روي، مس و باریت دیده شده است-رسوبات تخریبی

ذي این زمان که همراه با محلول هاي هیدروترمالی و دگرسانی پیشرفته بوده هاي سنوزوئیک و همچنین گرانیتوئیدهاي نفو

سونگون است که از  - این نواحی بخشی از نوار مس دار قفقاز. سبب انباشت ذخایر فلزي مس، سرب، روي و طال شده است

مواد با معدن270اکنون م ه.]28و27و26 [طریق قوشه داغ، سیالن، مجدر، هشتجین تا مقطع طارم زنجان ادامه می یابد

  .]30و29[هستندگردشگرجذببرايظرفیتدارايمعادنتعدادي از اینکه داردوجود در استان معدنی متنوع

،)مگنتیت، هماتیت، لیمونیت(سرب و روي، آهن، مس: تعدادي از مواد معدنی موجود در استان اردبیل عبارتند از

سنگ هاي ساختمانی تزئینی و خاك صنعتی،باریت، خاك رس،پرلیت،پوزوالن،،، سنگ الشه، آهک، عقیق)پومیس(پوکه

، )ناطور(طالو همچنین آنومالی هایی از مولیبدن،  ذخایر عظیم هیدروکربوريسنگ، گچ، زغالنما، سیلیس، کائولن،

در  )آنالسیم(فلدسپات و زئولیت ،)عنبران نمین(، دولومیت)خلخال - کوثر(بنتونیت،)سرعین(دیاتومیتاورانیوم،،)نمهیل(منگنز

کوثر، خلخال، نمین، (شیلقیر طبیعی، آلونیت، گوگرد، ، پتاس، )نیر و سرعین(، نمک ها)گرمی(شهر، نفلین سینیتمشگین 

گردنه صلوات و جنوب گردنه -شمس اباد-کجل - مندجین(، پلی متال)آهن پالسري قوطورسویی(، آهن)نوقدي(، مس)مغان

معادن استان مربوط به این مواد معدنی که می توانند در زمینه ژئوتوریسم مورد استفاده قرار ي از تعداد همچنین. )صلوات

لیمونیت موئیل، مگنتیت - کائولن خانه شیر، هماتیتسرب و روي رکن آباد،مس مس درق، مس مجدر،: گیرند عبارتند از

سیف آباد، مرمریت کوالن درق، مرمر مجدر،  ، خاك رس سلوط، مرمریتسوغانلو، سنگ آهن کهل دشت، هماتیت داش کسن

تراورتن اغبالق، تراورتن برجلو، تراورتن پروچ، تراورتن سقزچی، تراورتن لمعه دشت، تراورتن کوثر، گرانیت نورکندي، گرانیت 

 ایران دره سی، سیلیس دوز قشالق، سیلیس گوده کهریز، سیلیس یدي بلوك، ، زغال سنگ ال هاشم آقا، سیلیسقزل قیه

باریت  پرلیت سرچم، پرلیت قوناق قران، پرلیت خانه شیر، دوگاه،سیلیس یوسف خان کندي، سیلیس کجل، پرلیت عرصه 

آهک الچین دره سی، شن و ماسه شریف بیگلو، شن و ماسه قشالق چاي،  آهکآهک سید قهرمانلو، گرده،  عنبران، آهک

، گچ اینانلو، گچ رضا قلی پوزوالن چاي صغرلوارس، پوکه سئین،، پوکه الومعدن صائین، پوکه خانم باالکندي شیران، پوکه

  .قشالقی، عقیق پیرجوار و غیره

قدیمیمعدنکاريپیشینهبا]32[آباد رکنرويوسربو]31[) کشوردرمسمعادننخستینجزو(مجدرمسمعدن

قرارتوجهمورداردبیلاستاندرمعادن باستانی ژئوتوریسم معدنی در رابطه باتوسعهراستايدرگاماولینعنوانبهتواندمی

طرحبتوانکهصورتیدروبودهبرخورداربسیاريساختمانی و سنگ قیمتیسنگمعادنازاردبیلاستانهمچنین. گیرد

رد. گذاشتنمایشبهآن منطقهدررافرآوريواستخراجاکتشاف،مراحلتمامتوان میکرد،اجراآنبرايراگردشگري

تنوعدارد،وجودبسیار) شناسی ریخت زمین(ژئومورفیکو) طبیعیموقعیت(توپوگرافیکهاي ویژگیاستانمختلفمناطق

. بردبهرهآنهاازتوان میگردشگريطرحدرکهاستموارديازدیگریکینیزاستاندرموجود)شناسی تیپ سنگ(لیتولوژي

 7در شکل  .شودایجاداستاندرمعدنیمناطقاحیاءوحفظهدفباتوریسم معدنیژئووژئوپاركمنطقهچندبنابراین باید

  . کلیه معادن متروکه استان اردبیل نشان داده شده است
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  نقشه معادن متروکه استان اردبیل: 7شکل

  

صنایعهاي فعالیترونقتوسعه،بهبود: ازعبارتندکهداردفراوانیمثبتاستان اردبیل آثارمعادنمحدودهدرژئوتوریسم

ایجادمحیطی،زیستهاي ارزشبرتاکیدباپایدارگردشگريارتقايوحفظوگردشگرجذبمحلی،محصوالتودستی

سننوآدابوفرهنگازايمجموعهباگردشگرانشدنآشنامحلی،کوچکاقتصادهايشدنفعالکارافرینی،واشتغال

ازمحافظتطبیعی،منابعازحفاظتفرهنگی،سفیرانبهگردشگرانتبدیلشهر،بهروستاازمهاجرتازريجلوگیمتفاوت،

افزایش منطقه،جغرافیاییهاي شاخصهبهبودمحلی،مردمرفاهافزایشروستایی،مناطقبهسرمایهجذبتاریخ،بناهايسنگ

مورددرمردمآگاهیودانشبردنباالوشناختیزمینمیراثنگهداريوحفاظتدرهمگانیمشارکتجلبمناطق،زیبایی

شدنگردشگرپذیرفرهیختگان،بامعاشرتاثردرفرهنگیسطحارتقايو تحقیقاتی،علمیهايپژوهشانجامزمین،علوم

همهكتحروکشوربرايارزيدرآمدزاییآن،حفظضرورتوزیست محیطمورددرافرادشناختافزایشمحلی،جوامع

ازافرادتشویق. گردشگري،حوزهدرفعالهاي بنگاهکاروکسبرونقنقل،وکشاورزي و حملاز جملهاقتصاديهايبخش

  .کشورشناسی زمینساختارهايباآشناییبرايمختلفسنین

  

  



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٣

www.tourism2019.ir    

نتیجه گیري و پیشنهادات  .6

تواند میاندكگذاريسرمایهبااستانمعادنلذا ،داردمعدنیژئوتوریسمزمینهدرمناسبیهاي ظرفیتاردبیلاستان

حالدرمعادنتوانند میدارند،شدنفعالقابلیتاستانژئوتوریسم درزمینهدرکهمعادنی. باشداشتغالایجادودرآمدمنبع

آهن، سرب و مس،(متالپلی معادنازتوانباشند که در این راستا میمتروکه و قدیمیمعادنیاواستخراجوبرداري بهره

 سیلیس،باریت،،)عقیق، ژاسپر، ابسیدین(سنگ هاي قیمتی،)مرمرمرمریت،تراورتن،گرانیت،(ساختمانیهايسنگ،)روي

براي معادن سنگ ساختمانی و سنگ هاي قیمتی امکان بازدید . کرداستفادهغیرهوآهکگچ،پرلیت،خاك رس، زغال سنگ،

امکان بازدید از کارخانه سیمان و معادن آهک، می توان همچنین . سنگ، در استان وجود دارد از مرحله اکتشاف تا فراوري

دیگر این دیدگاه کهسوییاز. سیلیس، خاك رس، آهن، پوزوالن  و گچ را که از مواد اولیه تولید سیمان می باشند فراهم نمود

  . کردخواهدتغییرگیرد، میقرارزیست محیطشعاعال معدنکار تحتومعدنفعالیت

اطلستهیهسازي،مستندمعادن،ژئوتوریسمهايپتانسیلمعرفیوآوريجمع:اقداماتی از قیبلشودمیپیشنهاد

درگردشگري،ومعدنشناسی،زمینهايرشتهدردرسیایجاد واحدیادانشگاهیرشتهایجاداستان،معدنیژئوتوریسم

مجسمهنصبوساختگردشگري،وتاریخیمعادنساماندهیوسازي محوطه:ز قیبلاقداماتی اوعمومیسازيآگاهجهت

نوعیبهتواند میشود ساختهمعدندرکارابزارهايومعدنیموادازاستفادهباکهمعدننامبهمیدانیگذاري نام(معدنی

گردشگري،معادنکناردردستیصنایعهايبازارچهایجادمعادن،گردشگريتورهايبرگزاري،)باشدگردشگرياي جاذبه

توسعهجهتدرزمینه،ایندرپیشروکشورهايتجربیاتانتقالجهتخارجیگذارانسرمایهازاستفادهژئوپارك،اندازي راه

صورتبهمعدنیمناطقکهگرفتنظردرراهایی طرحتوان همچنین می. گیردصورتاردبیلاستاندرمعدنیژئوتوریسم

  .شوددادهنشانمعدنکاريقدیمیابزارهايومعدنیموادازهایینمونهودرآیدتوریستیتحقیقی،آموزشی،معدنی،موزه

  

  

  مراجع  .7

  .، نشر ماه و ما، چاپ اول"ژئوپارك قشم و رشد اقتصادي مناطق هم جوار"، )1391. (استواري، م.  1

  )./http://radiomadan.ir(سایت رادیو معدن.  2

  )./http://iranminehouse.ir(سایت خانه معدن.  3

تاریخ انتشار، روزنامه دنیاي اقتصاد، "گردشگري معدن؛ استخراج پول از دل زمین"، )1391. (شمساگر، ف.  4

:11/11/1391.  

، چهارمین همایش ملی زمین "معرفی معدن مس سرچشمه از دیدگاه ژئوتوریسم"، )1390. (وهرریز، مو گ. بهرام نژاد، ف.  5

  .شناسی اقتصادي، اصفهان

معرفی معادن نمک ملحه و کوهدشت کهن و معدن گچ مومن آباد به "، )1390. (و فرشید فر، ر. ، رحیمی، ا. وکیل زاده، ي.  6

  .، سی امین گردهمایی علوم زمین، تهران"سمناناستان  عنوان پتانسیل هاي ژئوتوریسم معادن در

مطالعه و نقش اهمیت ژئوتوریسم در صنعت گردشگري با تاکید بر معادن سنگ هاي نیمه "، )1391. (اریا منش، ش.  7

  .، همدان، اولین همایش ملی گردشگري و طبیعت گردي ایران زمین"قیمتی کشور

http://radiomadan.ir/
http://iranminehouse.ir/
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  .صفحه 220، انتشارات سمت، چاپ سوم، "مین گَردشگري با تأکید بر ایرانمبانی ز"، )1393. (نکویی صدري، ب.  8

، اولین همایش ملی "معدن فیروزه نیشابور: ژئوتوریسم معادن مطالعه موردي"، )1393. (و گنجعلی م. گنجعلی، م.  9

  .گردشگري، درامد و فرصت، همدان

  ).http://www.iranpotash.com(سایت مجتمع پتاس خور و بیابانک.  10

  ).http://www.qeshmgeopark.ir/fa(سایت ژئوپارك قشم.  11

 ، انتشارات پایگاه ملی داده هاي علوم زمین کشور و سازمان زمین"اطلس ژئوتوریسم قشم"، )1383. (امري کاظمی، ع.  12

  .صفحه121. شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چاپ اول

چشمه هاي ابگرم و ) ژئوتوریسم(قابیلت هاي زمین گردشگري"، )1394. (و شاکري، ف. ، عابد پور، ز. م.میر حسینی، س.  13

  .101- 115، 28، شماره 8، مجله جغرافیاي طبیعی، دوره "معدنی ایران

آمیزه ي هنر زیبایی شناسی، دانش زمین شناسی و صنعت : مین گَردشگَريز"، )1397. (، کاظمی، ب. صادقی، ر.  14

، دانشگاه 2018، دومین همایش ملی گردشگري، مدیریت فرصت ها و جاذبه ها با محوریت تبریز "گردشگري با نگاهی به ایران

  .388-406پیام نور تبریز، تبریز، 

شناسی واکتشافات معدنی سازمان زمین، چاپ اول، "ختی ایرانمیراث زمین شنا اطلس"، )1391. (ر. عکاظمی،امري.  15

  .صفحه492ایران، 

، سی "ژئوسایت پیشنهادي غار سنگ تَراشان در جهرم، جنوب خاوري استان فارس"، )1396. (، رحمانیان، س. صادقی، ر.  16

 8و اکتشافات معدنی ایران،  و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی

  .صفحه

، اولین همایش بین "معرفی دشت ارژن به عنوان یک پیش ژئوسایت در باختر شیراز"، )1397. (و کاظمی، ب. صادقی، ر.  17

  .المللی زیست شناسی و علوم زمین، همدان

  )./http://asremesonline.ir(سایت مجله اینترنتی علمی آموزشی عصر مس.  18

  )./http://vista.ir(سایت مجله ویستا.  19

  )./http://madannews.com(سایت پایگاه خبري معدن نیوز.  20

  .18/9/1395انتشار ، روزنامه اعتماد، تاریخ "ایرانشهر زمین توانا، میراث گرانبها"، )1395. (معینی جزنی، ا.  21

-38، مجله نظام مهندسی معدن، سال اول، شماره سوم، "معادن و پتانسیل ژئوتوریستی آنها"، )1386. (نکوئی صدر، ب.  22

33.  

  )./https://www.ichto.ir(سایت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري کشور.  23

  .5، مجله چشمه، شماره "مروري بر معادن و معدنکاري باستانی ایران بخش اول"، )1384. (ن زاده، مموم.  24

  .6، مجله چشمه، شماره "مروري بر معادن و معدنکاري باستانی ایران بخش دوم"، )1385. (مومن زاده، م.  25

http://www.iranpotash.com/
http://www.qeshmgeopark.ir/fa
http://asremesonline.ir/
http://madannews.com/
https://www.ichto.ir/
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  .صفحه 82، "یلاطلس ژئوتوریسم استان اردب"، )1385. (و فتوت رودسري، ح. بوتراب، س.  26

  ).https://gsi.ir/fa(سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.  27

  ).www.ngdir.ir(سایت پایگاه ملی داده هاي علوم زمین کشور.  28

  ).www.ime.org.ir(سایت سازمان نظام مهندسی معدن ایران.  29

  ).http://cadastre.mimt.gov.ir(سایت کاداستر معدن.  30

انجام مطالعات دورسنجی "، )1397. (م.، سید مجرد ثمرین، س. ، دانشور، ع. ، کریم پور گلی، ه. م.سید مجرد ثمرین، س.  31

  .دان، اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، هم"و ژئوفیزیکی بر روي کانسار مس مجدر، جنوب شرق اردبیل

متروکهمنطقهدراسترسنجندههايدادهازاستفادهباآلتراسیونزونهايشناسایی"، )1389. (و صادقی، ب. بابایی، خ.  32

  .، کنگره بین المللی معدن، تهران"اردبیلاستاندرواقعآبادرکنرويوسرب

  

http://cadastre.mimt.gov.ir/

