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ایران -اردبیل –دانشگاه عالمھ محقق اردبیلی 

:عنوان 

پتانسیل صنعت گردشگری اکو توریسم در منطقھ 
آزاد تجاری و صنعتی ماکو



منطقه آزاد تجاري و صنعتی ماکو در شمال غربی ایران در استان آذربایجانغربی در نقطه صفر مرزي با کشورهاي 

و ترکیه مرزهاي مشترك دارد و یکی از مناطق هفتگانه آزاد کشور جمهوري ) خودمختار نخجوان (آذربایجان 

. اسالمی ایران است 

رشد برخوردار است ، آنچه از نظر ما و هر کشوري در جهان این  مهم نیست که این منطقه از چه میزان توسعه و

این منطقه با  بیش از . منطقه را قطب ارزشمند می سازد جغرافیاي گردشگري این منطقه قلمداد شده است 

پتانسیل  آثار طبیعی ، فرهنگی ، تاریخی ثبت ملیو همچنین جهانی  یکی از نادرترین و بینظیرترین 300

. ان می باشد ناشناخته جه

در این پژوهش سعی شده در راستاي پتانسیل طبیعی در گردشگري همانا گردشگري اکوتوریسم  از منابع و 

جاذبه هاي طبیعی در امر گردشگري آن همانا کوهها ، پوشش گیاهی آن ؛ تاالبها ، آبهاي جاري ، جنگل و 

در امر گردشگري داخلی و خارجی معرفی و ارائه  را براي استفاده عالقمندان... پارکهاي ملی و مناضر طبیعی و

.دنمو

، کوه سبد و ساري قیه وحوزه آنها ، تاالب عظیم چشمه ثریا در نقطه مرزي ترکیه با ایران در منطقه آزاد ماکو ،

دره بسیار دیدنی ماکو که شهر را در برگرفته ، صحراي بوراالن ، دشت حاصلخیز شیبلوي پلدشت ، بازالت هاي 

و آب هاي گرم طبیعی و معدنی و آبهاي ) دره آب ( منشوري از فعالیت حاصل از  دو کوه آرارت، سو درسی 

جاري در آن از نظر هر گردشگر داخلی و خارجی یکی از عناصر بالقوه و پتانسیل مهم گردشگري منطقه بشمار 

و با شناسایی جاذبه هاي  در این مطالعه سعی شده جاذبه هاي گردشگري طبیعی منطقه معرفی. میروند 

گردشگري موجود و در دسترس فعلی ابتدا مشکالت فعلی آنها شناسایی و در این رابطه راه حل عملی ارائه 

,.گردد

، استفاده از نگرش و منابع مندرج روش و متد بکار گرفته شده در این مطالعه از نوع مشاهدات عینی و میدانی 

. شدمتخصصین امر داخلی و خارجی می با

جاذبه هاي طبیعی گردئشگري منطقه آزاد ماکو تا به حال در حد خود مورد ارزیابی عالقمندانش ارزیابی نشده و 

در این راستا الزم است جهت پیشرفت و توسعه در این صنعت از طریق برنامه ریزي و آموزش در این صنعت 

. هاي اساسی برداشته شود اقداماتی که از طریق دولت و بخش خصوصی جهت توسعه گردشگري گام

جاذبه هاي گردشگري –گردشگري  –توریسم طبیعی  –منطقه آزاد ماکو :کلمات کلیدي 



منبع داش ماکو بلوگفا                                 –نقشھ منطقھ آزاد ماکو 

:تاریخچه ماکو

مجله انجمن شاهنشاهی آسیایی لندن در در ماکو کشف شد و این کتیبه در 1910بر اساس کتیبه اي که در سال 

چاپ مجدد شد و چاپ سوم  1955منتشر شد و نیز همینکتیبه در کتاب کتیبه هاي خالدي به سال 1912سال 

در کتاب کتیبه هاي میخی اوراتوئی در مسکو منتشر گردید  پرفسور لوشاي در این رابطه 1960کتیبه به سال 

کونیک و میلیکشو یلی ترجمه زیر را آماده کردهام و فکر می کنم من از روي ترجمه ي : چنین می گویند 

روسا پسر ارگیشتی این معبد بلند را براي خلدي خداي برپا کرد به نیروي خلدي خداي روسا (( درست باشد 

این سرزمین خالی بود و چیزي در این جا برپا نشده بود همان طوري که خلدي : پسر ارگیشتی سخمیگوید 

فرمان داده است من در این جا بنا ساختم واین جا را شهر روسا نامیدم و کسی که نبشته را منهدم خدا به من 

خلدي خداي او را به وسیله خداي هوا و خداي آفتاب و خدایان . سازد و بدان زیان رساند یا آن را بشکند 

وسا پسر ارگیشتی شاه نیرومند ؛ منم ر. دیگر برخواهد انداخت و در زیر آفتاب نامی از خود نگاه نتواند داشت 

قبل از  730روسا در سال ) شهر توشپا در کنار دریاچه وان بود ( سرور شاه توشپا  ؛ شاه کشورها ؛شاه شاهان

. میالد حکومت می کرده است 



هجري سلطان مراد چهارم براي خرابی قلعه نظامی ماکو قره مصطفی را مامور کرد تا 1045این شهر در سال ((

 1057را خراب سازد و قلعه بعد از اینکه از بین می رود توسط ایرانیان قلعه را مجدد بنا می کنند و در سال  قلعه

قشون براي گرفتن قلعه نظامی شهر حمله ور می شوند ولی شکست خورده و برمی 72000هجري عثمانی ها با 

بین نمایندگان سلطان مراد چهارم عثمانی و در زمان سلطنت شاه صفی بعد از صفویه امضاء دو قرارداد )) گردند 

و شاه صفی به امضائ رسیده خود نمایی می کند که این قراردادها سالیان دراز متمادي حدود کشورها بوده که 

و بعد از آن شاه عباس به . اصل قرارداد در موزه سلطنتی اتریش بوده که اسم ماکو و قلعه آن به چشم می خورد 

  . مفسدان بوده طی دو ماه خراب می شود واسطه ي این که خان 

شمسی خراب  1012قمري و 1052×× که بر اساس کتیبه روي قلعه که موجود در قلعه قبان است به تاریخ غنب(

می گردد و بناي  فعلی شهر ماکو توسط ایل بیات گذاشته شد و رئیس این ایل احمد سلطان بوده که در خدمت 

از مرگ نادر به ماکو آمده ودر آنجا بناي حکومت نهاده است جانشینان او سالها نادرشاهدر خراسان بوده که بعد 

  .٨١ص١٣٧٣نصرت ماکویی ()در ماکو حکومت کرده اند 

موقعیت جغرافیایی ماکو

  
نقشھ لوکاسیون منطقھ آزاد ماکو

کیلومتري شمال غربی تهران واقع  910و )استان آذر بایجان غربی (کیلومتري ارومیه  270شهر ماکو در      

.                                                                                                                            است

ثانیه  30درجه و  44–طول جغرافیایی آن 



  دقیقه   18درجه و 39-و عرض جغرافیایی 

  . متر است  1634و ارتفاع آن از سطح دریا 

دفیفه و  25و 12ماکو برابر با ساعت  12ثانیه است یعنی ساعت  36دقیقه و  25اختالف ساعت تهران با ماکو 

  . ثانیه تهران است  36

  )). ماکولو الر سایت داش ( .کیلومتر مربع  وسعت دارد  7125ماکو  منطقه

در فالت آذر بایجان که قسمتی از فالت بزرگ  ایران می باشد در شمال غربی آن واقع شده که در  منطقهاین 

زمین شناسی را در بر می گیرد در نتیجه دگرگونی عظیم پوسته زمین و  4و 3دوران سنوزوئیک که در دوره 

سهند و , البرز ,زاگرس , قفقاز ,ندي چون آرارات حرکات کوه زایی و فعالیتهایآتشفشانی شدید کوههاي بل

آخرین دوره خشک که بعد از پایان رسیدن آخرین دوره . سبالن و کوههاي دیگر آذربایجان سر بر آورده اند 

کوههاي . نامیده می شود هنوز ادامه دارد ) هلوسن (هزار سال پیش آغاز شده و دوره  25یخچالی در حدود 

. ه تا سر حد جمهوري آذربایجان مانند نگینی این شهر را بر خود گرفته اند متعدد از سر حد ترکی

متر 3900کوههاي آرارات در سر حد ترکیه به ارتفاع  -1: این کوهها عبارتند از 

  متر 3300کوه چرکین در جنوب غربی ماکو به ارتفاع  -2                             

  1400کوه  قیه مشرف به شهر در سمت شمال به ارتفاع -3                             

  بزرگترین دیواره سنگی جهان                                    

  1500کوه سبد مشرف به شهر در سمت جنوب به ارتفاع  -4                            

  . شهر را مانند فلعه در آورده اند دو کوه آخر از دو طرف شهر را ماننددز استوار شهر را حافظ و نگهبانند و 

  هر کس می خواهد قدمت دنیا را بفهمد و بداندبه ماکو برود : میرزا آغاسی وزیر ایران گفته اند 

  109ص  -1351–مونوگرافی شهرستان ماکو  –حافظ فربانی               

  ماکو ؛ آذر بایجان ؛ قفقاز  و آناتولی دریا بوده است ؛ از رسوبات حیوانات دریایی و همچنین  , در بدو  وجود 

روستاي قره خاچ که در باالي کوه جنوبی  ھایلجن هاي کنار دریا که سبز رنگ هستند که روي سنگ       

  7-6ص 1373–نصرت ماکویی  .مشرف به شهر دیده می شود دلیل محکمی بر بودن دریا در آن دیار  است 

  . داراي این جمعیت است .95لغایت  35این شهرستان در سر شماري آبان  ماه سالهاي 

  

زن          مرد      منطقهجمعیت  سال

    -----------       ------------ 75129 1335



47789 53062 100854 1345

61586 63885 125471 1355

85467 87103 172570 1365

101897 101042 202939 1375

108608 110578 219186 1385

110390 118123 228513 1395

-1335–مرکز آمار ایران سال :جدول

به موجب قوانین کشوري جمهوري اسالمی ایران چالدران از شهرستان ماکو منفک  1376توضیح اینکه در سال 

  . و به نام چالدران یکی از شهرستانهاي استان آذر بایجان غربی گردید 

دو شهر ستان جدید به نامهاي شوط و پلدشت برابر تقسیمات کشوري جدید به  1386و همچنین در سال  

ددا در قالب که بعد از اعالم رسمی منطق آزاد مج. هاي مجزا تبدیل و به شهرستانهاي استان پیوستند شهرستان

  .یک منطقه در آمدند 

  )اجتماعی و محیطی  –فرهنگی (منطقهاستعدادهاي بالقوه    -

وجود آثار باستانی که نشانگر قدمت آن از جمله شهر دامباط یا شهر خاورزمین که در اثر عوامل ناشناخته 

از بین رفته و آثار آن هنوز باقی است ـ وجود حمام منتسب به صفویان در دل کوه قیه در زمانی که 

  اروپاییان از آن بی بهره بودند 

در هفده و بیست و پنج ثبت جهانی ووس و کلیساي مریم وجود کلیساي معتبر جهانی که به نام طا طا-1

کیلومتري از ماکو که هر سال در تیر ماه مراسمات جهانی در آن انجام می گیرد 

. ه اوراتورها و صفویان و قاجاریه  در منطقهدور به جامانده از آثار، دیگر  -2

ریشه کنی بیسوادي حتی در  در استانه جشن، مردم باسواد با نرخ باالي میانگین کشوري  داشتن -3

به نام اقبال ) شمسی1294(قمري 1336با قدمت تاسیس مدرسه به سال ،روستاها در سطح دانشگاهی

یکی از اتباع روسیه  ))کنگر سنکی((به سبک اروپایی با مدیریت 

دشت وسیع چالدران که جنگی به این نام در منطقه بین سپاه شاه اسماعیل صفوي و عثمانی ها اتفاق -4

 منطقهافتاد و در آن ایرانی ها با اینکه شکست خوردند ولی رشادتها کردند ؛ یکی از مناطق دیدنی این 

. به شمار می رود و خاطرات نابرابر شمشیر و توپ و تفنگ را تداعی میکند

ي بسیار فراوان سنگی که نشانه پیشرفت   علم  در  این منطقه را بازگو میکند که واقعا پل ها-5

شاهکارهاي  شهر سازي  دوران باستان ایرانی را به رخ  جهانیان  میکشد     از جمله پل سنگی 



بازرگان و پل بشگوز که در نوع خود بی بدیع بوده و ذوق –کیلو متري ماکو 10کشمش تپه در 

که از جمله . نطقه را هر روز به رخ اروپاییان در راه مانده می کشاند ت علم در این مو پیشرفمعماري 

. پلهاي ارتباطی جاده ابریشم محسوب میشوند

وجود کاخهاي متعدد از جمله کاخ موزه اقبال سلطنه سردار ماکو در دوره قاجار و دیگر کاخهاي -6

. از نبوغ مردم این دیار سر صحبت دارند موجود خوانین و دیگر ادارات در آن زمان همه 

آداب و رسوم مشترك و دیگر اداب از گذشته این مردم دال بر فرهنگ باال در بین این مردم در گذشته -7

. و حال است 

وجود  دانشگاه بین المللی آزاد و پیام نور                                                 -8

و کتابخانه هاي بسیار  –مساجد پارکها  –و غیر دولتی  تاسیسات فرهنگی  مراکز ورزشی دولتی-10

. زیستن مسالمت آمیز اقوام در کنار یکدیگر با مشترکات بسیار که مبین فرهنگ باالي این مردم است -11

یکی از مناطق هفتگانه آزاد تجاري و صنعتی ایران و هفتمین :ماکوتجاری و صنعتی منطقھ آزاد

به تصویب دولت جمهوري اسالمی ایران رسیده بزرگترین منطقه آزاد 2012منطقه آزاد ایران است که در سال 

پلدشت  –شوط –ایران و جهان در محدوده جغرافیایی که در نقشه مشخص شده شامل شهرستانهاي ماکو 

بال از این شهرستان جدا شده بود و مجددا به این منطقه افزوده شده مساحتی برابر با واخیرا چالدران که ق

عالیشوند (.هکتار را شامل است که بزرگترین منطقه آزاد ایران و جهان از نظر وسعت محسوب می شود600000

)52ص 1394وپارسایی 

.

ارتفاع مناطق از سطح دریاههاي آزاد در منطقه آزاد ماکو 
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سایت سازمان منطقه آزاد ماکو: منبع

متری از سطح دریا ھای آزاد واقع است ١٩۴۵متری الی ٨١۵این منطقھ از لحاظ جغرافیایی بین ارتفاع 
ظ سکونت گاھی و توسعھ یک منطقھ توریستی می تواند بشمار و این ویژگی مناسب جغرافیایی بھ لحا

.آید

ظاھرا  علم جغرافیا برای اولین بار ، بخاطر  مطالعھ اراضی و ھر آنچھ زمین را شکل می دھد مانند تپھ 

ھا، غارھا ، صخره ھا ، دامنھ و دامنھ ھای شیبدار ، تپھ ھا ی مرتفع برای اسکی روی آن در مناطق 
از عناصر جغرافیا ، عناصر فیزیکی ھر منطقھ ،مثل دریاھا . عوامل مثل آن ظھور پیدا کردکوھستانی و 

،رودخانھ ھا ،دریاچھ ھاو تاالب ھا و یا پوشش گیاھی طبیعی و ویژگیھای طبیعی مرتبط بھ منطقھ کھ 

منطقھ ).٧٠ص١٩٩٨اوزگوچ،. (عناصر جغرافیایی یک منطقھ را بیان می کند  را می توان ذکر کرد 
ارتفاع دشتھا از . ماکو بھ لحاظ ویژگی طبیعی خود بھ دو منطقھ مختلف کوه و دشت تقسیم شده است 

.غرب بھ شرق و شمال بھ جنوب در حال کاھش است

و دربین کوھھای  ساری قیھ از طرف شمال و کوه سبد از جانب جنوب و ، ماکو در میان دره ای واقع  

. متر می رسد ٣٢٠٠متر تا ١٨٢٠ارتفاع این کوھھا از .ود از غرب بھ کوھھای آرارات منتھی می ش
متر تکمھ ٢٠٢٣متر کوه یاریم قیھ با ١٨٢۶متر ، کوه ھاسون با ١٨٢٠در واقع کوھھای ککلیک با 

متر از جملھ کوھھا ٣٠۵٠متر و شکا داغ ٣٠٠متر ، کوه چرکین ٢٧٧۶متر و قره داغ ٢٣٨٢داغ 
).آزاد ماکوھطقسایت سازمان من( . برافراشتھ اندمنطقھ ھستند کھ در آن منطقھ قد 

درحالی کھ دشت ھای منطقھ . دشت ھا و جلگھ ھا در دره ھای ماکو نیز از اھمیت زیادی برخوردارند 
از لحاظ کشاورزی بسیار حیاتی ھستند ، درھا نیز بھ لحاظ کشاورزی و گذر جاده در امر حمل و نقل 

.بسیار با ارزش می باشند 

ای منطقھ ماکو عبارتند از دشت زنگنھ  پلدشت ، دشت بازرگان در مرز ترکیھ ،دشت شیبلو در دشتھ. 
ھکتار مساحت را شامل می شود کھ در قسمت شمال ۵۵٠٠٠مرز نخجوان، کھ دشت شیبلو در حدود 

ر در سالھای اخیر روشھای نوین آبیاری برای آبیاری این دشھا د. غربی آذربایجانغربی جای گرفتھ است 
برای مثال ایجاد کانال ھا ، بھره گیری از آبھای شیرین ،تنظیم و بھبود کانالھا ، . حال گسترش است 

ھکتار ١۶٢٠٠بھبود و یکپارچھ سازی اراضی دشت بازرگان برای کشت انواع محصوالت کھ در حدود 
لو بزرگترین مساحت می باشد عملی شده است ، ساری سو یکی از منابع آبی مھم وادی است و دشت شیب

ھکتار ٧١٢٠٠دشت شیبلو از دشت ھای مھم ومساحت تقریبی آن . دشت  این منطقھ محسوب می شود 

بوده ،این دشت در حوزه شھرستان پلدشت کنار رودخانھ ارس جا خشک کرده است  و در آن انواع میوه 
کشاورزی در آن کشت ، کنجد ، آفتابگردان ، شبدر ، ھندوانھ ، خربزه ، کندم و جو و سایر محصوالت

با توجھ بھ مطالعات انجام شده .درصدمحاسبھ شده است۶%در آن منطقھسطح شیب. می شود 

.تشکیل می دھندآن را دشت ھا ۶/۶۵تپھ ھا و درصد ٣/١از منطقھ کوھستانی ،درصد١/٣٣

:اھمیت وضرورت ویژه منطقھ برای توسعھ صنعت گردشگری 



بزرگترین مرز زمینی و شاهرگ حیاتی کشور با دو مرز رسمی با کشورهاي ترکیه و آذربایجان وگلوگاه نقطه -1

اتصال کشور با کشورهاي اروپایی و آسیاي میانه و قفقاز با ویژگی هاي خاص خود 

اندك ونزدیک  مناطق آزاد اروپا با مسافت) ترابزون و مرسین (نزدیکی به دریاي سیاه و دریاي مدیترانه  -2

نسبت با مناطق آزاد کشور 

کریدور گاز صادراتی به ترکیه و اروپا  -3

،آثارطبیعی آن مانند چشمه و تاالب ... اثر تاریخی مانند کلیساي جهانی قره کلیسا و 300شناساندن بیش از  -4

رمایه گذاران داخلی و ثریا در نقطه صفر مرزي با ترکیه و بیابان وسیع بوراالن براي رونق صنعت توریسم وس

خارجی 

وجود بزرگترین صخره و دیواره و کالهک سنگی براي عالقمندان صخره نوردي و گردشگران اکوتوریسم-5

وجود تاالب ها و چشمه هاي فراوان آبی و آبهاي گرم و معدنی  -6

ب گردشگري در منطقه خوش آب و هوایی ییالقی در آن که همگی از پتانسیل بسیار باالوخو 11بیش از -7

تمام فصول سال در زمینه هاي گردشگري سالمت وگردشگري ورزش

محل عبور جاده تجاري ابریشم از آسیاي میانه به اروپا و برعکس و احتمال امکان مجدد احیاي این جاده  -8

درآن 

اي شرق و محل امن ترانزیت حمل ونقل کاال و مسافر به صورت جاده اي و هوایی از این مسیر بین کشوره-9

کشورهاي اروپایی

این منطقه با برخورداري از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه هاي متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان -10

شرایط آب و .یکی از قطب هاي مهم گردشگري توان بالقوه فراوانی در بهره گیري از صنعت گردشگري دارد 

،پوشش گیاهی ) درجه سانتی گراد 15الی  10بین (ر گانه خود هوایی مناسب در هر چهار فصل بین مناطق چها

، رودها ، دژها ،گونه هاي گیاهی و جانوري ،اماکن و ابنیه تاریخی ، صنایع دستی ، باغات اطراف چشمه ها 

،غارها ،آبشارها قلعه ها و دامنه هاي پر از گل هاي وحشی ، دست بافهاي عشایر ، لباس هاي رنگی و محلی و 



مهمتر مردمان خونگرم و مهمان نواز منطقه زمینه مناسب براي جذب مسافران و جهانگردان و توسعه  از همه

گردشگري منطقه را فراهم می سازد

عالوه بر میراث مادي و معنوي در منطقه آزاد ماکو ، منطقه میراث به جا مانده از دوره امپراتوري  -11

اي ارمنستان و گرجستان و قفقاز بوده و این منطقه بعلت اوراتورهاست و همچنین فرهنگ مشترك با کشوره

توسعه مدنی آن و تالش در توسعه زیر ساخت ها در آن پس زمینه و توسعه اقتصادي منطقه و مشارکت در 

سرمایه گذاري بخش خصوصی و باال بردن درآمد عمومی از صنعت گردشگري و صنعت حمل و نقل و 

کاالهاي صنعتی و تجاري و ایجاد شغل صادقانه و ورود به بازارهاي بین ترانزیت ، صادرات و تولید خدمات 

المللی و جهانی و منطقه اي و نقش اساسی در مشارکت علمی و ایجاد دانشگاههاي داخلی وبین المللی و 

مراکز تحقیقاتی از جمله پتانسیل هایی است که این منطقه را براي معرفی در زمینه هاي توسعه همه جانبه در 

.تیپ هاي مختلف توریستی منطقه را به یک قطب ناشناخته توریستی مبدل و قابل پژوهش ساخته است

ر رابطه با گردشگري و اکوتوریسم استعداد ها و جاذبه هاي  طبیعی و ویژه د

امروزه جاذبه هاي طبیعی دردنیا در صنعت گردشگري یک سوم امر در موضوع گردشگري را به خود اختصاص 

این  واز طرف دیگرجمه واقع نشده و تخریب نگشته اند هچرا که این منابع از طرف انسان مورد . می دهند 

کدیگر ،تجربه تازه براي منابع از طرف گردشگران بخاطر فیزیک طبیعی اش همواره براي ماندن در کنار ی

زندگی جدید ، زندگی در کنار ماجراها ، یک زندگی متفاوت در کنار این منابع بکر است و گردش و سیاحت 

)) .117ص  2001-دوغانار (( . در کنار این منابع از آرزوي دیرینه اوست 

: کوهها  –1

لعھ تاریخی  قابان مانند چتری سایبان می توان بھ ساری قیھ کھ روی قدر بین کوھھا منطقھ آزاد ماکو 
این دو کوه قسمت . است را نام برد و نیز در جنوب آن کوه سبد از جملھ کوھھای منطقھ را شامل ھستند 

. باستانی و قدیم شھر ماکو را در برگرفتھ اند 

کوھھای آرارات کھ در روزگاران قدیم از آن کشورمان بودند را کھ امروزه کشورمان را در نقطھ صفر 
مرزی با ترکیھ نگھبانند از دیگر پدیدھای بینظیر  در این زمینھ اند را می توان  نام برد کھ کوھھا از 

. طرف ایران بسیار منظر بی بدیل دارند 

از لحاظ پوشش گیاھی و ھمچنین آب و ھوایی است و ار محل مناسب کوھھای این منطقھ در تابستان و بھ

کوھھای منطقھ عالوه براین مزیت ھا منبع اصلی آب . سکونت گاه ھای موقت و روستاھای ییالقی است 



ھای جاری منطقھ  از جملھ سو درسی و دره بش قارداش  و دیگر منابع آبی منطقھ بھ حساب می آیند  از 
می گیرند این کوھھا سرچشمھ 

متر در ٣٠٢٠متر تا ١٨٢٠ھمانطوری کھ قبال نیز بھ کوھھای منطقھ اشاره شد ارتفاع این کوھھا بین 
متر ، ٢٧٧۶متر ، قره داغ ٢٣٨٢) کوھھای کبک( بطور مثال کوھھای ککلیک . حال تغییر ھستند 

منبع ست این کوھھا گفتنی ا. متر ارتفاع را صاحب ھستند ٣٠۵٠متر ، و شکا داغ ٣٠٠٠چرکین داغ 
. و کوھنوردان می باشند رزش برای گردشگران کوھستانامناسب و مھم و با 

در این رابطھ می توان تیپ ھای مختلف گردشگران از جملھ گردشگران کوھستان ، گردشگران سالمت 
و گردشگران زمستانی ، توریسم ییالقات ، گردشگری پوشش گیاھی و حتی گردشگری شکار جانوری 

ھمچنین در کنار این نوع از تیپ ھای گردشگری . را در قالب کوھھای منطقھ برنامھ ریزی و توسعھ داد 
توریسم صخره نوردی و غارنوردی را با وجود صخره عظیم ساری قیھ و پتانسیل بسیار غنی غارھا در 

وھھای منطقھ در کنار خیل عظیم کھ می توانند از ک. منطقھ این نوع از گردشگری را اضافھ نمود 
استفاده ببرند ، میتوان کوھپیمایی و کوه نوردی و دوچرخھ در کوھستان و بازیھای کوھستانی را بھ آنھا 

ژئولوژیک و ھیدرولوژی مضافا براینکھ در کنار اینھا پژوھش در کوھستان در بخش . اضافھ کرد 

ھاست کھ نوع خاص و تیپ خاص کوھستان و اقلیم کوھستانی و ارتباط آنھا با کوھستان از دیگر فعالیت
. را بھ کوھستانھای منطقھ مھمان خواھد ساخت 

اگر کوھھای ماکو را از نظر توریسم و گردشگری بخواھیم برآوردی داشتھ باشیم ھیچوقت کوه ساری قیھ 
بزرگترین دیواره سنگی خمیده جھان را نباید فراموش کرد ، این کوه در شمال شھر مانند سایھ بان و 

، دیواره سنگی با چتری بر فراز قلعھ قابان خود نمایی می کند و در قسمت مرکزی شھر ماکو جای دارد
متر ھر بیننده ای را مجذوب شکل و شمایلش می کند و ساالنھ میعادگاه صخره ۴٠٠ارتفاع متوسط 

نوردان از سراسر جھان بویژه در فصل بھار می باشد و تاکنون چندین فستیوال صخره نوردی را میزبان 

. بوده است 

دیر باز نام دیگر این شھر با کوه عجین گشتھ گفتنی است ماکو در یک منطقھ کوھستانی واقع است و از

را در خود جای داده است .... ) آغبالغ و–ترکان –قره خاچ ( و روستاھھای ییالقی مانند ) داش ماکو( 

و این روستاھا از جملھ دیگر مزیت ای کوھھا در منطقھ است و این منطقھ را از دیگر مناطق ھمجوارش 
از طرفی این کوھھا کھ منظر بسیار زیبایی از طبیعت را در خود دارند و ییالقاتش محل . جدا می سازد 

احت و بھرمندی از ھوای پاک ، آبھای معدنی اش آبھای خنک مناسب برای ھر شخصی خستھ برای استر
. در فصل تابستان با فضای روح بخش برای استراحت و آرامش برای عالقھ مندانش می باشد 



نمایی از اطراف کوههاي آرارات و ساري قیه یکی از جاذبه هاي طبیعی منطقه ماکو

:غارها -2

سالمت و فرهنگ و نیز سکونت گاههاي اولیه انسان یکی از منابع جذب غار ها به لحاظ دیدگاه ورزشی و 

.هستند  توریسم که بوجود آورنده توریسم غارها محسوب

گردشگري و توریسم غارها ، براي اهداف علمی ، ورزشی و همچنین مطالعه فضاي داخلی در آنها و نیز کشف 

د توجه این دسته از گردشگران است و به این علت زیبایی هاي طبیعی اش و آشنایی با این محیط همیشه مور

غارها از دیدگاه غارنوردان ورزشی یکی از جاذبه هاي طبیعی براي . این نوع گردشگري پا به عرصه وجود نهاد 

جذب گردشگران طبیعی هستند و از طرفی غارها ورود به دنیایی دیگر براي کشف حقایق براي جذب تمامی 

دي هستند ، سالن غارها با استاالکیت و استاالگمیت ها و سنگ تراوتن و مانند آنها سنین و گروههاي غارنور

تزیین یافته و یا تاالبهاي با آبهاي زیرزمینی شان و یا با دره هاي موجودشان همه و همه محل مناسب براي 

. جوابگویی به یافته هاي گردشگران در نوع خود هستند 

بیعی اش محل مناسب براي گردشگران سالمت و نیز این محل سکونت غارها با آب وهاي طاز طرف دیگر 

گاههاي اولیه انسانها و نیز محل عبادت دینی براي ادیان بودند و محل مناسب از لحاظ مطالعه فرهنگی براي 

) .163ص2001-دوغانر . ( گردشگران فرهنگی و اجتماعی و نیز گردشگران مذهبی هستند 

. بعلت کوهستانی بودنش مقدار بسیار زیادي از غارها را به خود اختصاص داده است  در این رابطه منطقه ماکو

این غار با . یکی از اینها غار خزانگاه وافع در جنوب روستاي جانعزیز در شمال دامنه رودخانه زنگبار می باشد 



، رودخانه زنگبار که سد  متري از سطح دریا واقع است و از نقطه واقع غار باغ دره باغی 2150ارزش در ارتفاع 

یکی دیگر از غارها در این منطقه  غار . جلوه هاي آنها را نظاره گر بود بارون بر روي آن بسته است را می توان 

می باشد و در حال حاضر یکی از طویل ترین غارهاي شناخته شده منطقه می باشد و نزدیک به ) سومه دران ( 

. کیلومتر طول دارد 5

ري در منطقه محل سکونت گاهی اولیه انسانها بودند بنا به اکتشافات درونی آنها ، از این بین می غارهاي بسیا

توان به غار یاریم قیه اشاره داشت ، این غار درست در نقطه صفر مرزي ایران و ترکیه جاي دارد ودرست در 

ار آبی و داالن آبی منطقه کوهپایه کوههاي آرارات و کنار تاالب یاریم قیه و گفتنی است این غار یک غ

متر  6تا  4متر مکعب برآورد شده است ، عمق آب در آن بین  9400حجم آب این تاالب . محسوب می شود 

. بوده و آب آن از تاالب اطراف سیراب می شود 

          )بخش ورودي آنها (و غار سومودران از طوالنی ترین غار شناخته شده منطقه  )غار آبی (غار  یاریم قیه

:     آبهاي جاري منطقه  - 3  

ت هاي گذران اوقات فراغت را صآبهاي جاري از نظر ویژگیهاي طبیعی و فرهنگی اش متفاوت در بحث فر

) .  25ص 1998 –بلوت یلماز . ( شامل هستند 

یق رودخانه رافیتینگ ، کانو ، قا( همیشه در کنار رشته هاي آبهاي جاري در گردشگري در رشته هاي ورزشی 

) .  11ص 1994 –راجر . ( بیشتر مورد بحث و عالقه بودند ) اي 



امروزه سرمایه گذاري در بخش گردشگري آبهاي جاري و در زمینه شناساندن اطراف رودخانه ها در رابطه با 

کارهاي باستانشناسی و تاریخی در اطراف آنها و نیز در زمینه فرهنگ حاکم بر افراد کنار این رودخانه ها ، از 

-م –زمان . دیگر گردشگران است  جمله معتبرترین سرمایه گذاري ها در بخش گردشگران آبهاي جاري و

). 65ص 2012

در منطقه ماکو رودخانه هاي دائمی و فصلی بسیاري در جریان هستند از میان آنها رودخانه هاي ساري سو ، 

زنگبار ، و رودخانه ارس  مهمترین این رودخانه هاي جاري هسنتد که در بخش ورزشی و جذب گردشگري 

رافتینگ ، کانو و نیز در ماهیگریی که داراي ( یفاي نقش نمودند از جمله انقش مهمی را در بخش ورزشی آن 

پتانسیل بسیار باالیی هستند ارائه نقش نمودند و گفتنی است دیگر جاذبه هاي فرهنگی و اجتماعی آنها یا 

م فراموش شده یا مورد بی دقتی و کم لطفی مسئولین می باشد قرار گرفته اند که الزم است با افزایش حج

.گردشگري در توسعه این صنعت در منطقه بسیار کار شود و برنامه ریزي هاي اساسی طرح و اجرا گردند 

نمایی از رودخانه ارس و روخانه زنگبار از منطقه ماکو

: تاالب ھای منطقھ آزاد ماکو -4

شنا کردن ، ورزشھای آبی ( ھمانطور کھ می دانید تاالب ھا مانند دریاھا و دریاچھ ھا می توانند در بخش 

و مانند آنھا در مناطق دور از دریاھا )موتوری ، بادبانی و پارویی ( ،ماھیگیری قایق سواری از جملھ
. ( و توریسم محلی باشند رل اساسی را بازی کنند و محل مناسبی برای گردشگران طبیعی و اکوتوریسم 

) . ٨٢- ٨١ص ٢٠٠١–کوجامان 



:تاالب ھای طبیعی منطقھ ماکو  –الف

این تاالب در یک منطقھ . تاالب ھای چنی کور یکی از تاالب ھای طبیعی منطقھ ماکو می باشد 

تاالب را گدازه ھای آتشفشانی آن در بر گرفتھ است و سطح ارتفاع  اینولکانیک واقع است کھ اطراف 
متر می باشد این تاالب محل مناسب برای گذران اوقات برای پرندگان مھاجر  ٨۶۵آن از دریاھھای آزاد 

( این تاالب از لحاظ تقسیمات کشوری در نزدیکی شھر پلدشت و مرز ایران و . از سیبری است 

 ٢٧کھ از پلدشت واقع شده ؛ این تالب در غرب پلدشت و شرق ماکو . است  واقع) جمھوری نخجوان 
 ۵٠متر مربع بوده و متوسط عمق آن  ٢٧۵٠تاالب بالغ بر . کیلومتر فاصلھ دارد  ٣٨کیلومتر و از ماکو 

. سانتی متر می رسد  ١٨٠سانتی متر میرسد و در بعضی جاھا بیشترین عمق آن بھ 

ای چنی کور از توابع شھرستان پلدشتتاالب چنی کور  در روست



این تاالب در شمال منطقھ . دیگر تاالب طبیعی کھ بسیار در حد خود دیدنی است تاالب آغ گل می باشد 
این تاالب نیز محل . ماکو در نزدیکی روستای بھ ھمین نام جای دارد و در کنار رود ارس می باشد 

ر و تابستان می باشد و دارای منظر بسیار زیبا می باشد مناسب برای گذران پرندگان مھاجر در فصل بھا
ھکتار مساحت دارد ، این تاالب ۴٧۵متر بوده و نزدیک بھ ٧٩٩تاالب از دریاھای آزاد نارتفاع ای. 

سانتی متر ۵۵متر پھنا را صاحب است و متوسط عمق آن بھ ٢٧۵٠متر درازا و ۴۵٠٠در حدود 
.میشود 

ھای با ارزش طبیعی منطقھ ، تاالب بوراالن می باشد کھ در نقطھ صفر مرزی با یکی دیگر از تاالب     
کشورھای ایران ، ترکیھ ، ارمنستان جای دارد ، این تاالب از کنار شمال رودخانھ قره سو شروع شده و 

تا چشمھ ثریا ) غرب ( تا جنوب روستای دیم قشالق ادامھ دارد و ھمچنین از طرف مرز ایران و ترکیھ 

ھکتار مساحت داشتھ درازای این ٢۵٠نزدیک بھ . کی از زیباترین و نادرترین چشمھھا ادامھ می یابد ی
این تاالب ما بین رودخانھ قره سو . کیلومتر می باشد ٣۵تاالب از روستای ذلکھ تا چشمھ معروف ثریا 

. و رودخانھ ارس جای گرفتھ است 

جنوب این تاالب بھ زمینھای گدازه آتشفشانی ، و بھ دشت زنکنھ و تا کوھپایھ ھای کوھھای آرارات    

گفتنی است امروزه روستاھھای اطراف این تاالب از آب سالم و آشامیدنی این تاالب بھرمند . ادامھ دارد 
. ھستند 

ثریا                               چشمھ ن ، ترکیھ و ارمنستان در کنارتاالب بسیار دیدنی بوراالن در پای کوه ھی آرارات در مرز ایرا

:سدھا یا تاالب ھای مصنوعی -ب                            

تذکر این نقطھ ضروری بھ نظر میرسد سدھا کھ ساختھ بشر و تفکرات امروزه اوست چگونھ در     

گفتنی است با توجھ بھ مطالب قبلی کھ بیان شد . جرگھ جاذبھ ھای طبیعی در این منطقھ قرار دارند 

تشکیل این سدھا نقش طبیعت رو اساساز این منطقھ ماکو یک منطقھ کوھستانی است و کامال طبیعی ، 
فکر بشری در ساخت این سدھا نقش داشتھ اند روی این اساس باید گفت نقش انسان و کوھھا بیشتر از 



داشتھ لذا ھر بیننده ای و بازدید کننده ای از این سدھا می تواند بر کمتر دخالتی در شکل گیری این سدھا 
طبیعی بودن این سدھا اذعان کند روی این حساب ما سعی کردیم تا سدھا را نیز در زمره و جرگھ طبیعی 

. تقسیم و معرفی نماییم 

ری سو ساختھ شده گفتنی است سدھای مھم منطقھ آزاد ماکو روی رودخانھ ھای زنگبار ، ارس و سا      

این سدھا در زمینھ ھای تولید انرژی الکتریکی و ھمچنین آبیاری کشاورزی زمینھای باال دست شان . اند 
کھ ئامروزه بعضی از این سدھا از جملھ سد شماره یک ارس . کاربرد و سرمایھ گذاری و ساختھ شده اند 

ری نیز بھ فعالیت پرداختھ اند و برای در زمینھ پرورش ماھی و ماھیگیری و نیز فعالیت  ھای گردشگ
ھمشھریان و گردشگران در زمینھ ھای مختلف گردشگری و گذران اوقات فراغت در حال خدمت ھستند 

پاک الکتریکی و سد ارس دو با کاربرد انرژیسدھای ارس یک  با کاربرد تولید امروزه در این منطقھ . 

دخانھ ارس و سد بارون یا ماکو بر روی رودخانھ  آبیاری کشاورزی برای دشتھای شیبلو بر روی رو
کیلومتر شھر ماکو  بھ منظور استفاده آبیاری کشاورزی و آشامیدنی شھرھای ماکو و ٣٢زنگبار در 

شوط ، سد شھید قنبری بر روی رودخانھ ساری سو برای استفاده دشت ھای اطرافش در حال بھره 

ا کاربرد آبیاری کشاورزی و بدولی در حال ساخت از و سدھای کوچک مثل دانالو ب. برداری ھستند 
. جملھ سد ھا و تاالب ھای مصنوعی می توانند در خدمت توریسم و وصنعت گردشگری منطقھ باشند 

تصویر ھوایی از سد بارون بر روی رودخانھ زنگبار با نگاه بھ طبیعی  بودن این سد

:آبھای گرم –۵

این منطقھ بر اثر فعالیت ھای کوه زایی و آتشفشانی کوھھای ارارات در آن صاحب منابع عظیم آبھای 
کیلومتری از شھر ماکو در قسمت جنوب ٢٧از این منابع بھ آبگرم شوط در. طبیعی  را داراست گرم 

آبگرم زیوه نیز از.کیلومتری از شمال غرب ماکو می توان نام برد ١۵شرقی و از آبگرم باشکند در 
گفتنی است دیگر آبگرم ھا کھ معروفیت چندانی در منطقھ . سفلی کھ در نزدیکی چالدران واقع است 



از جملھ این پتانسیل طبیعی و مطرح در گردشگری طبیعی و ... ندارند مثل آب گرم عرب دیزج و
. سالمت مطرح ھستند را نام برد 

برای  بھ صورت استخرھای رو باز استفاده شده اند و  تیاین آبگرم ھا تا بھ امروز بھ صورت سن      
 آن صورتو بھ . افراد بومی ومحلی برای مداوای بیماران جلدی و پوستی کاربرد و ارائھ خدمت داشتند 

و برنامھ ریزی بھ نتوانستھ اند نقش و جایگاه ارزشمند خود را ایفا کنند و علت مسئلھ عدم سرمایھ گذاری 
اده بھینھ از این منابع با ارزش بوده است امید می رود با توسعھ این مناطق بتوان حد جھت تبلیغ و استف

ھر چند کھ در این راستا فعالیت ھایی ھر چند اندک . اقل دو نوع تیپ گردشگری در منطقھ را رونق داد 
ھ صورت در کنار بعضی از این منابع صورت میگیرد ولی بھ نظر میرسد باز کار در این مورد بایستی ب

. گسترده انجام پذیرد 

طبیعی آبھای گرم واقع در منطقھ آزاد ماکو گردشگری آبگرم شوط در یک نگاه از منابع

:آبھای معدنی  -۶

آبھای معدنی کھ متاسفانھ از آبھای شفا بخش طبیعی منطقھ و از آبھای نادر در امر سالمت ھستند       

متاسفانھ بھ علت عدم آگاھی و نیز عدم سرمایھ گذاری روی این نوع آبھا چندان بھره برداری اصولی و 
ن با آبھای معدنی و شفا منطقھ ماکو در مناطق مختلف آ. اقتصادی از این نوع منابع صورت نگرفتھ اند 

بخش در رابطھ با گردشگری سالمت و اکوتوریسم برخورد داریم کھ برای مسافرین از راه رسیده و حتی 

نیازمند بھ جھت مداوا بسیار حائز اھمیت ھستند را داریم ، کھ امروزه مردم بومی و محلی آخر ھفتھ را 
. غت در کنار این منابع سپری و بھرمند می شوند در کنار این منابع بھ جھت مداوا یا گذران اوقات فرا

در بخش دشتک این منطقھ در روستای طھماسب ) آب زاج ( آبھای ارزشمند آب معدنی زی سویو از این 

کندی ، آب معدنی حاجی بالغی در خود شھر ماکو در دامنھ ساری قیھ و کنار قلعھ تاریخی قابان ، آب 
ق در روستای تاریخی در .زیبای سردار ماکو، آب معدنی قلعھ جباغچھ جوق کنار کاخ تاریخی بسیار 

کنار پل تاریخی جاده ابریشم ، آب معدنی قره خاچ در روستای ییالقی قره خاچ روستای گردشگری ، آب 

....شفا بخش در روستای ترکان روستای گردشگری و ییالقی ترکان ، و



ھر کدام از این آبھا برای مداوای بعضی از نمونھ ای از آبھای طبیعی ومعدنی شفا بخش ھستند کھ
بیماری ھا کاربرد دارند یطور مثال آب معدنی و شفا بخش زی سویو واقع د روستای طھماسب کندی 

. موثر بوده می باشد دشتک یکی از این آبھا ست کھ در حل و شکستن سنگ کلیھ بسیار 

منابع طبیعی در عرصھ گردشگری اکوتوریسم موارد یاد شده در رده منابع طبیعی نمونھ بسیار اندک از

یا طبیعی در منطقھ بشمار می روند اگر سایر نمونھ ھای مثل پوشش گیاھی و جانوری ، دشتھا و 
صحرای مثل بوراالن و سایر منابع را نیز بھ این منابع اضافھ نماییم و در کنار این ھمھ آثار فرھنگی 

و جذابیت ھای فرھنگی تاریخی و اقتصادی از بحث بھ میان بیان شده را لیست کنیم کھ قبال در منابع
آوردیم منطقھ ماکو استعدادھای فراوانی عالوه بر اکوتوریسم در سایر بخش ھای این صنعت نو پا در 

ایران حرفھایی برای گفتن و بھ کرسی نشاندن دارد امید می رود رسالت خود را در زمینھ شناسندن این 

یفا و در جھت باروری این صنعت کھ می تواند چرخھ اقتصادی منطقھ را منابع برای نسل جدید ا
. موجب آرامش ذھنی گردشگران را فراھم سازد بچرخاند و ایجاد شغل و 

: نتایج و یافتھ ھا    

نھادینھ کردن و ایجاد امنیت و بھ باور رساندن گردشگران در حوزه خارجی از طریق شناسندن –١

منطقھ و پتانسیل موجود از طریق تبلیغات مستمر استعدادھای

پروژه و جاذبھ ھای گردشگری در منطقھ بایستی شناسنامھ دار و برنامھ ریزی و امکانسنجی روی –٢

آنھا و توجھ بھ ساختار اجتماعی ، فرھنگی و اقتصادی روی آنھا انجام گیرد وارائھ راھکارمفید و 
ھایژه ھا از مردم منطقھ در تعادل وحفظ و استفاده بھینھ از جاذبھ سازگار بھ لحاظ اقتصادی نمودن پرو

. طبیعی و دیگر جاذبھ ھا بایستی سود جست 

از ھمھ مھمتر طرح جامع گردشگری منطقھ باید تھیھ و در آن حفظ و توسعھ ارزشھای طبیعی منابع –٣

، اقتصادی و شیوه ھای سنتی و مدیریت این منابع در نظر گرفتھ شود و نیز در آن ساختار اجتماعی 
. منطقھ با رویکرد فنی از طرف موسسات و دانشگاه ارائھ شود 

باید برای پیاده سازی یک سیاست گردشگری کھ شامل عوامل مانند ، آموزش، سرمایھ گذاری ، –۴

رع انگیزه ، ارتقاء و بازاریابی برای ارزیابی فرصت ھای گردشگری و انتقال سریع فعالیت ھا در اس

. وقت باید عملی شود 

باید صنایع دستی منطقھ ھم پای گردشگری در منطقھ شکل گرفتھ رونق پیدا کند و با گردشگری –۵

. مورد ارزیابی قرار گیرد 

خواستھ ھای گردشگران ھر منطقھ با توجھ بھ کشورھا و ارزشھای مختلف آنھا کھ حائز اھمیت –۶

) . ۴٧۵ص–٢٠١٢–م –زمان . ( سایی و مد نظر قرار داد برای گردشگران ھستند را توجھ و شنا

مورد توجھ و مد نظر قرار گیرد و جدامشکل اساسی در رابطھ با امکانات اقامتی در منطقھ باید –٧

. برای قشر ھای متفاوت در گردشگری در این زمینھ فکر متفاوت اندیشھ شود 



از ھمھ مھمتر اینکھ گردشگری در منطقھ و بھ طور کل در سطح ملی و کشوری در قالب یک واحد –٨

.وزارتی تعریف و بھ کار گمارده شود 

خیلی از منابع طبیعی گردشگری در منطقھ از حیطھ بخش دولتی خارج و بھ بخشش خصوصی –٩

. جھت دوام این منابع واگذار شود 

ت و غیره باید مورد توجھ خاص سرمایھ گذاران واقع و سرمایھ گذاری در حمل و نقل و ارتباطا–١٠

. این فصل بھ توسعھ گردشگری و سرعت بخشیدن بھ این صنعت منجر خواھد شد

از تجربھ  موفق کشورھای منطقھ از جملھ کشور ھمسایھ بخصوص ترکیھ در خصوص –١١

. گردشگری استفاده شود 

:منابع فارسی

- 1394-اندیشه سبز  –غعالیت اقتصادي در مناطق آزاد تجاري ایران  –عالیشوندي و پارسایی 

رسالھ دکتری منتشر نشده دانشگاه آتاترک ارزرم ترکیھ –جغرافیایی گردشگری منطقھ آزاد ماکو - ٢٠١۶–فرجزادگان  امان الھ 



١٠٩مونوگرافی شھرستان ماکو ص- ۱۳۵۱–قربانی حافظ 

٨١خوانین ماکو ص-١٣٧٣–نصرت ماکویی 

:منابع سایتی 

سایت آموزش و پرورش استان آذربایجانغربی 
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