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 محدوده ژئوپارک در شمال غرب کشورمعرفی شناسایی ژئوسایت ها و در  روش دي ليمابكارگيري  
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

ده چكي  

مدیریت مناسب میراث زمین شناختی و ارزیابی دقیق ژئوسایت ها توسط مسئولین ملی و منطقه ای مستلزم وجود فهرستی کامل از 

فالویا فرناندا دی لیما و ژوزه بر اساس روش  ژئوسایت ها ست. در این مقاله به معرفی روش فهرست بندی میراث زمین شناختی

با موقعیت های جغرافیایی یا زمین آن را  ناو به آسانی می توبوده  مناسب ش برای کشورهای بزرگاین روخته شده است. بریلیوپرد

همچنین با استفاده  این روش، ویژگیهای میراث زمین شناختی دنیا و حفاظت از آنها را ترویج می دهد.. شناسی دیگر نیز تطبیق داد

در این مقاله از این روش برای فهرست بندی پیشنهادی را تعیین کرد.  ازاین روش می توان با دقت بیشتری محدوده ژئوپارک های

 شده است. استفاده و ارزیابی میراث زمین شناختی و همچنین پیشنهاد محدوده ژئوپارک در قسمتی از ماه نشان و تکاب ها ژئوسایت

 ماه نشان، تکاب ت،تنوع زمین شناختی، حفاظمیراث زمین شناختی، ژئوپارک، روش دی لیما، :كليد واژه ها

 
Using Delia methods for distinguish of Geosites and introduce of Geoparks restricts of Nw.of iran 

 
Abstract: 

One of the important step for the environment responsible in each country,  is prepared one inventory of the 

geosites in own country.  In this research,  we are trying to inventory just from one part of typical places in Iran 

at the takab (Zanjan area) mahneshan complex by using Flavio Fernanda Faso Las and Juzeh Berilo 2010 

methods. 

This method is very useful for the big countries and very easily can correlate and overlap the geological data 

with geo heritage data together.  

This method with more attention can suggest for introducing Geoparks. In this research we are trying to 

inventory the geosites and evaluating and suggestions geo heritage in Takab village (Zanjan city). 

 

Keywords : Geo heritage,Geopark,Delima mrthod,Diversity,Geoconservation, Mah neshan,Takab. 
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

در بسیاری از کشورها و عمدتا خارج از محدوده اروپا، دانش و اطالعات موجود در مورد میراث ملی زمین شناسی محدود و ناقص 

است. در بسیاری از موارد، استراتژی حفاظت از زمین نامناسب است و توسط مسئولین ملی انجام می شود که مسئولیت اجرای 
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و 0222عت را بر عهده دارند یا در برخی موارد هیچ استراتژی در این زمینه وجود ندارد) دیگنوال، سیاست های حفظ طبی

 (.0220برلیو،

نبود یک فهرست سیستماتیک از میراث زمین شناسی و عدم مدیریت مناسب آن منجر به تخریب قطعی ژئوسایت هایی می شود که 

نخستین گام ایجاد فهرستی از ژئوسایت هاست. در هر پروژه ژی حفاظت از زمین، دارای اهمیت علمی و بین المللی هستند.در استرات

یت ها، شروعی نامناسب به سامربوط به حفاظت از زمین، انجام عملیات حفاظت و تفسیر، بدون داشتن یک فهرست کامل از ژئو

بنابر این این اری پر پیچ و خم و زمان بر است. در اکثر کشورها، ایجاد منطقه حفاظت شده فرآیندی طوالنی با روند اد شمار می رود.

ز اهمیت هستند به کار بست و به منظور ارزیابی میزان اهمیت ژئوسایتها، نیاز به ئفرآیند را باید تنها در مورد ژئوسایتهایی که واقعا حا

 یک فهرست ملی و کامل است.تهیه 

طه، تهیه فهرست ژئوسایت ها را انجام می دهد و این کار عمدتا با سازمان زمین شناسی منطقه ای مربودر کشورهای توسعه یافته 

سازمان زمین شناسی کشور ما هم می توانند برای هر استان فهرستی از ژئوسایتها را تهیه و . ی صورت می پذیردتاهداف ژئوتوریس

  درنهایت به سازمان اصلی برای مدیریت مناسب تحویل دهند.

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :حقيقروش تو بيان مسلئه 

 یایران دارای فرهنگ و تمدن غنی و نیز محیط طبیعی برجسته ای است، خصوصیات مختلف فرهنگی و طبیعی ایران، آن را در زمره

 ( 0222)فرانسیسکو فرانجیالی، دبیر کل سازمان جهانی توریسم،  است.یکی از ده کشور سرامد گردشگری جهان قرارداده

 E"02'62˚22 ، Nارم تخت سلیمان و محدوده ی خارج از آن با مختصات جغرافیایی  محدوده مورد مطالعه ورقه یکصد هز

 غربی آذربایجان شرقی، آذربایجان استان سه میان مربع کیلومتر 6622 تقریبی مساحت و E  "65'62˚23 ،  N"62'06˚22تا 23˚0'02"

 .(1است)شکل  گرفته قرار زنجان و

 میراث، حفاظت ودر صورت توسعه گردشگری تفسیر دارد .ژئوسایت مکان زمین شناسی است که ارزش 

شناسی و معادن و تعیین ارتباط آنها با مباحث توسعه گردشگری های ژئومورفولوژی، زمینی مطالعه کمی پدیدهروش تحقیق بر پایه

  پایدار در قالب ژئوتوریسم و ژئوپارک است.

احل زیر را در استراتژی حفاظت از زمین در نظر گرفت: ویژگیهای ژئوسایت برای ایجاد فهرست استانداردی از ژئوسایتها، باید مر

 ها، کمی سازی روابط آنها، محافظت بر طبق چارچوب حقوقی ملی، حفاظت از ژئوسایت ها، ارزیابی و تفسیر و نهایتا پایش.
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 : موقعيت جغرافيايي محدوده مطالعاتي1شكل 

برای تعیین موقعیت ژئوسایت های بالقوه بر روی نقشه   GPSستقیم و استفاده از سیستمبر این اساس، ضمن استفاده از مشاهدات م

شناسی ای و عکسهای هوایی و با استفاده از نقشه های رقومی زمینتوپوگرافی رقومی و نیزپایش غیر مستقیم از طریق تصاویر ماهواره

های وارد کردن نقاط فرهنگی، باستانی و بناهای تاریخی و نیز پهنه و توپوگرافی، و با تلفیق نقشه راهها و موقعیت نقاط روستایی و

فون و فلور در سیستم اطالعات جغرافیایی و نیز در بررسی های کمی در منطقه با استفاده از معیارهای ارزیابی تنوع زمین شناختی، از 

 می توان به اهداف کلی این مطالعه نائل آمد.  (0212لیما و همکاران )

 شامل مراحل متوالی زیر می باشد:ی ژئوسایت ها بر اساس روش دی لیما و همکاران ارزیاب

 مقیاس و کاربرد. -ارزش -تعیین اهداف اصلی: به منظور تعیین این هدف، باید چهار مورد را در نظرگرفت، موضوع 

  اقدام به تشکیل سه نوع گروه تشکیل گروههای کاری: به منظور دست یابی به اهداف تعیین شده، سازمان زمین شناسی باید

 کاری به نام، کمیته هماهنگی، کمیته علمی و گروه های کارشناسی کند. 

  :داده های مناسب برای فهرست را فراهم می کند مانند پایان نامه های دکترا،  فوق لیسانس،مقاالت و باز بینی مقاالت

 پزارشهای علمی و...

 زمینه اصلی وجود دارد. تعیین چارچوبهای زمین شناسی، سه تعیین چارچوب و موضوعات زمین شناسی: در 

 بر حسب حوضه های زمین شناسی مانند دیرینه شناسی، چینه شناسی، ژئومورفولوژی و ... -1

 بر مبنای زمان زمین شناسی مانند آرکئن، پروتروزوئیک، فانروزوئیک و ... -0

 نا و ...بر حسب ویژگیهای زمین شناسی ملی/ منطقه ای مانند حوضه پارا -2

 تمامی چارچوب های زمین شناسی باید با در نظر گرفتن توزیع جغرافیایی و ویژگیهای زمین شناسی شان توصیف شوند.

  شناسایی ژئوسایت ها: شناسایی ژئوسایت ها باید از چارچوب های زمین شناسی تعیین شده تبعیت کند. در مورد هر

رشناسی، بهترین ژئوسایتی که معرف آن موضوع است، را انتخاب چارچوب باید طبق دانش علمی و نظر گروه های کا

 کرد.
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  ویژگی های ژئوسایتها: در هر ژئوسایت باید توصیف دقیقی داشت که ویژگیهای عمومی و زمین شناسی را نیز شامل می

 شود. کلیه داده ها را باید به یک بانک داده انتقال داد که مهمترین منبع اطالعاتی فهرست می باشد.

 عمومي  های گيويژ

 .شناسایی ژئوسایت: نام ژئوسایت، تاریخ، شناسایی مقام اجرایی مسئول 

 موقعیت: شناسایی موقعیت جغرافیایی، مختصاتGPS. 

 .)وضعیت اداری: شناسایی مالک زمینی که ژئوسایت در آن واقع شده است) عمومی یا خصوصی 

  :یم یا غیر مستقیم و به نوعی تحت محافظت قرار دارد.اگر ژئوسایت در حال حاضر به طور مستقحفاظت قانونی 

 .دسترسی: توصیف راه های دسترسی به ژئوسایت، نوع و کیفیت این راه ها 

 .)آسیب پذیری: شناسایی فرآیندهای طبیعی و انسانی که بر ژئوسایت اثر می گذارد) در حال حاضر یا آینده ای نزدیک 

 ويژگي های زمين شناسي

 ی.چارچوب زمین شناس 

 .توصیف ژئوسایت شامل : اندازه، نوع برونزد) طبیعی یا مصنوعی( و یکپارچگی 

  محتوای زمین شناسی: توصیف مختصری از مناظر زمین شناسی که اهمیت ژئوسایت را توجیه می کند، اجزای زمین شناسی

 اصلی) دیرینه شناسی، چینه شناسی، تکتونیک، ژئومورفولوژی و ...(.

 قشه های توپوگرافی و زمین شناسی، ترسیم های زمین شناسی و تصاویر.تصاویر قطعاتی از ن 

 .مراجع منابع موجود در مقاالت که ارزش علمی ژئوسایت را نشان می دهد 

 .مشاهدات داده های مرتبط دیگری که برای توصیف ویژگیهای ژئوسایت حائز اهمیت هستند 

 ارزيابي كاربری آموزشي و گردشگری

د چندین معیار را مورد ارزیابی قرار داد که هر کدام از این معیارها خود به چهار معیار جزئی تر تقسیم می شود و در این ارزیابی بای

در مقیاس یک تا چهار ارزشیابی و امتیاز دهی می گردد. استفاده از رویکرد عددی، روش ارزیابی را از حالت ذهنی بودن خارج می 

 (.1و 0) جدول شماره ه بر مبنای امتیازات نهایی، رتبه بندی صورت گیردکند و این امکان را فراهم می آورد ک

با پایان ارزیابی ژئوسایت ها، فهرست کلی تقریبا تمام می شود. کلیه داده هایی که توسط گروه های کارشناسی به کمیته علمی 

می، که مجموعه ای از تمام داده های موجود تحویل داده شده باید بررسی شوند تا وارد مرحله گردآوری بانک داده شویم.کمیته عل

 را دارد، مسئولیت تائید نتایج ارزیابی کمی که در خصوص کاربری بالقوه و ریسک از بین رفتن می باشند را نیز بر عهده دارد.

یالت دارد، کمیته هماهنگی تهیه فهرست از ژئوسایت ها ، اطالعاتی نیز در مورد تعداد ژئوسایت های دارای اهمیت علمی آن ا

همچنین در مورد اینکه کدام ژئوسایت پتانسیل آموزشی ویا گردشگری دارد و اینکه کدام یک نیاز به طرح مدیریتی دارد، اطالعاتی 

دارند. برای درک تکامل زمین شناسی ایاالت، باید مناسبترین ژئوسایت ها را طبق چارچوب قانونی ایاالت محافظت کرد و 
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اهمیت ملی هستند را باید طبق چارچوب قانونی ایالت محافطت کرد و ژئوسایت هایی که دارای اهمیت ملی ژئوسایتایی که دارای 

 هستند را باید طبق قانون حفاظت از طبیعت، برای حفاظت پیشنهاد داد.

 
 (Junta de Andalucia, 2002) ژئوسايت ها و گردشگری : معيارهايي ارزيابي كاربری آموزشي1جدول 

 امتياز معيار ازامتي معيار

 كيفيت رخنمون نمونه بودن

 2 در مجموع به اسانی مشاهده می شود 2 بهترین نمونه ای که معرف یک موضوع زمین شناسی در سطح ملی است

 2 مشاهده برخی مناظر زمین شناسی دشوار است 2 بهترین نمونه ای که معرف یک موضوع زمین شناسی در سطح ایالت است

 0 مشاهده مناظر اصلی زمین شناسی دشوار است 0 ای که معرف یک موضوع زمین شناسی در سطح منطقه استبهترین نمونه 

 1 مشاهده مناظر اصلی زمین شناسی غیرممکن است 1 بهترین نمونه ای که معرف یک موضوع زمین شناسی در سطح محلی است

 پتانسيل آموزشي  تنوع در سطح ايالت

وضوع زمین شناسی )چینه شناسی، دیرینه ژئوسایت دربرگیرنده سه م

 شناسی، ژئومورفولوژی و غیره( است و در هر سه موضوع نمونه است
2 

ژئوسایت دارای آن دسته از مناظر زمین شناسی است که برای تمام سیستم 

 های آموزشی مفید است
2 

ژئوسایت دربرگیرنده سه موضوع زمین شناسی است اما در هر سه موضوع 

 نمونه نیست
2 

ژئوسایت دارای آن دسته از مناظر زمین شناسی است که فقط برای سطح 

 ابتدایی و متوسطه مفید است
2 

ژئوسایت دربرگیرنده دو موضوع زمین شناسی است و در هردو موضوع 

 نمونه است
0 

ته از مناظر زمین شناسی است که فقط برای سطح ژئوسایت دارای آن دس

 متوسطه مفید است
0 

ژئوسایت دربرگیرنده دو موضوع زمین شناسی است اما در یک موضوع 

 نمونه است
1 

ژئوسایت دارای آن دسته از مناظر زمین شناسی است که فقط برای سطح 

 دانشگاه مفید است
1 

 كيلومتری 52تعداد ساكنين در فاصله  لجستيك

کیلومتری سکونت گاه و  16نفری در فاصله کمتر از  62برای گروه های 

 رستوران وجود دارد
2 

 میلیون نفر 6/1بیش از 
2 

کیلومتری سکونت گاه و  62نفری در فاصله کمتر از  62برای گروه های 

 رستوران وجود دارد
2 

 میلیون نفر 6/1هزار و  622بین 
2 

کیلومتری سکونت گاه و  122کمتر از نفری در فاصله  62برای گروه های 

 رستوران وجود دارد
0 

 هزار نفر 622هزار تا  162بین 
0 

کیلومتری سکونت گاه  62نفری در فاصله کمتر از  06تنها برای گروه های 

 و رستوران وجود دارد
1 

 هزار نفر 162هزار تا  62بین 
1 

 آسيب پذيری در اثر فعاليتهای انساني دسترسي

 2 ریسک آسیب وجود ندارد 2 تقیم از طریق جاده آسفالته با پارکینگ اتوبوسدسترسی مس
 2 ریسک احتمالی روی مناظر زمین شناسی ثانویه اثر می گذارد 2 دسترسی مستقیم از طریق جاده آسفالته 

 0 ریسک احتمالی روی مناظر زمین شناسی اصلی اثر می گذارد 0 دسترسی مستقیم از طریق جاده صاف نشده 
کیلومتری از  1فاقد دسترسی مستقیم است اما ژئوسایت در فاصله کمتر از 

 جاده صاف شده قرار دارد
1 

 ریسک احتمالی روی تمام مناظر زمین شناسی اثر می گذارد
1 
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 عظمت ساختاری وجود ارزشهای ديگر )اكولوژيكي و/يا فرهنگي(

 ومتریکیل 0وجود موارد ارزشمد اکولوژیکی و فرهنگی در فاصله 
2 

ژئوسایت معموال در پیکرنگاری توریستی در سطح ملی یا ایالتی مورد استفاده 

 قرار می گیرد
2 

 کیلومتری 6وجود موارد ارزشمد اکولوژیکی و فرهنگی در فاصله 
2 

گاهی اوقات ژئوسایت در پیکرنگاری توریستی در سطح ملی یا ایالتی مورد 

 استفاده قرار می گیرد
2 

ارزشمند اکولوژیکی و یک مورد ارزشمند فرهنگی در وجود یک مورد 

 کیلومتری 6فاصله 
0 

ژئوسایت معموال در پیکرنگاری توریستی در سطح منطقه ای یا محلی مورد 

 استفاده قرار می گیرد
0 

 کیلومتری 6وجود یک مورد ارزشمند اکولوژیکی یا فرهنگی در فاصله 
1 

در سطح منطقه ای یا محلی  گاهی اوقات ژئوسایت در پیکرنگاری توریستی

 مورد استفاده قرار می گیرد
1 

 پتانسيل تفريحي
 2 در این ژئوسایت، مناظر زمین شناسی به آسانی در معرض دید عموم قرار دارد.  

 2 د.  در این ژئوسایت، مناظر زمین شناسی به آسانی در معرض دید عموم و کسانی قرار دارد که پیش زمینه ای از زمین شناسی دارن

 0 در این ژئوسایت، مناظر زمین شناسی به آسانی در معرض دید عموم و کسانی قرار دارد که اطالعات زمین شناسی خوبی دارند.  

 1 در این ژئوسایت، مناظر زمین شناسی به آسانی در معرض دید کارشناسان قرار دارد.   

 نزديكي به امكانات رفاهي جايگاه اجتماعي
اقتصادی  -سبت به میانگین ایالتی و ملی، شاخصهای اجتماعیاین منطقه ن

 باالتری دارد. 
2 

 کیلومتری قرار دارد 6امکانات رفاهی در فاصله 
2 

اقتصادی باالتری  -این منطقه نسبت به میانگین ایالتی، شاخصهای اجتماعی

 دارد.
2 

 کیلومتری قرار دارد 12امکانات رفاهی در فاصله 
2 

اقتصادی این منطقه مشابه میانگین شاخصهای ایالتی  -شاخصهای اجتماعی

 است. 
0 

 کیلومتری قرار دارد 16امکانات رفاهی در فاصله 
2 

اقتصادی پایینتری  -این منطقه نسبت به میانگین ایالتی، شاخصهای اجتماعی

 دارد.
1 

 کیلومتری قرار دارد 02امکانات رفاهی در فاصله 
1 

 

 برای ارزيابي نهاييها ژئوسايت گردشگریكاربری آموزشي و  معيارهایامتيازات : 5جدول 

 امتياز كاربری توريستي امتياز كاربری آموزشي معيار
 - 2 نمونه بودن

 2 11 كيفيت رخنمون

 - 2 تنوع در سطح ايالت

 - 01 پتانسيل آموزشي

 11 12 لجستيك

 2 11 كيلومتری 52تعداد ساكنين در فاصله 

 11 11 دسترسي

 12 2 ذيری در اثر فعاليتهای انسانيآسيب پ

 11 2 وجود موارد ارزشمند ديگر )اكولوژيكي و/يا فرهنگي(

 12 2 عظمت ساختاری

 51 - پتانسيل تفريحي

 2 - جايگاه اجتماعي

 2 - نزديكي به امكانات تفريحي

 111 111 جمع كل
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شامل) ژئوسایت ها، اکوسایت ها و ( 2)جدول شمارسایت  25در این مقاله از این روش برای فهرست برداری و ارزیابی 

و محدوده ای از تکاب در )شامل محدوده ای از ماه نشان در استان زنجان  کالچرال سایت ها( مربوط به شمال غرب ایران

جدول  25و  یجدول آموزش 25امتیاز دهی طبق جداول روش دی لیما شامل  استفاده شده است. بایجان غربی( استان آذر

 آورده شده است. 0توریستی و ضرورت حفاظت آنها در نقشه شماره  آموزشی، نتایج ارزیابیانجام گرفت و دشگری گر
  : سايت های مورد ارزيابي بر اساس روش دی ليما0جدول

 رديف
نام سايت مورد 

 ارزيابي
 رديف

نام سايت مورد 

 ارزيابي
 رديف

نام سايت مورد 

 ارزيابي
 رديف

نام سايت مورد 

يارزياب  

 13 تخت های تراورتني  1
 آبشار ورودی 

 قينرجه
25 

 مجتمع آبگرم 

 احمد آباد
37 

 معدن 

 بايچه باغ

2 
 مخروط تراورتني

 قزل قشالق  
14 

 آبشار و آبگرم

 قينرجه
 كليسا 38 زندان سليمان  26

 15 درگاه برنجه  3
 سد مخزني 

 احمد آباد
 39 تخت سلمان 27

 حسينيه 

 ارزه خوران 

 16 نجهچشمه بر 4
 چشمه آبگرم

 گوگردی قينرجه
 40 معدن انگوران 28

 قلعه 

 لك لك ها 

 17 بدلندهای بدرلو 5
 چشمه قينرجه

 باالی روستا 
 41 غار ميانج 29

 سازندهای

 رنگي شكورچي

6 
 چمن متحرک 

 چملي
 قلعه بهستان 42 ميانج  چشمه 30 شيرين سو  چشمه 18

 19 چشمه های چهارطاق 7
 چشمه بخير

 بالغي 
 43 درياچه شوراگل 31

 دودكش جن 

 ايلي بالغ

8 
 روستای 

 چهارطاق
20 

 معدن طالی 

 زره شوران
 44 قلعه گنج آباد 32

 اشكال فرسايشي 

 تلزه كند

9 
 قلعه قزقاپان

 قلعه برديه
 33 زندان بي كندی 21

 خانه قديمي 

 گنج اباد 
45 

 اشكال النه زنبوری 

 قلعه ياستي 

 22 نبي كندی  روستای 10
 ها درهو   راترهاك

 كارستي قزقاچان
 قلعه ياستي  46 درياچه خندقلو  34

11 
 سد الغدير 

 سد گوگردچي
23 

 قلعه باالخانه

 قزقاپان
35 

 هزاردره 

 ارزه خوران
47 

 قلعه برون

 قشالق

12 
 روستای همپا

 قلعه خان های افشار
24 

 معدن طالی 

 آق دره 
36 

 قلعه 

 ارزه خوران
48 

 سازندهای رنگي 

 نشان  ماه
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 توريستي و ضرورت حفاظت محدوده مطالعاتي نقشه ارزيابي آموزشي، :5شكل 

 نتيجه گيري :
 

قانون گذاری و حفاظت از این میراث  ؛دارای میراث زمین شناختی چشمگیری است که در سطح ملی تحقیقمنطقه مورد مطالعه در این 

یدار از این میراث در قالب توسعه زمین گردشگری بطور بالقوه مهیا و پتانسیل تبدیل به یک زمین شناختی ضرورت دارد . بهره برداری پا

 فرهنگی های سایت و بیجان محیطی زیست عوارض واسطه به ژئوتوریستی، ارزش )ژئوپارک( ملی و سپس جهانی را دارد. زمین گردشگاه

 که شدند انتخاب ژئومورفوسایت و ژئوسایت عنوان به ارزیابی طریق از ی،ختشنا زمین میراث به مربوط مناظر. شود می تعیین تاریخی –

 در را منطقه باالی علمی اهمیتاین ارزیابی  .دارند (ژئوتوریسم)  حفاظت و همچنین بهره برداری زمین گردشگری برای را ارزش بیشترین

 از یکی شده، بررسی های سایت بیشتر به خوب سترسید امکان عالوه به. کند می اثبات غیره و ژئومورفولوژی شناسی، زمین های هضحو

 کلیه تا ندارد وجود آنجا در ژئوتوریستی های زیرساختار هنوز چند هر. است مطالعه مورد منطقه در ژئوتوریسم توسعه برای مهم مزایای

 . سازد دسترسی قابل را آموزشی و گردشگری مقاصد برای آن مزایای

 مناطق در را شناسی زمین میراث از حفاظت و مناسب مدیریت نیازهای که است مفید ابزاری پیشنهادی، کمی ارزیابی توان گفت روش می

 و آموزشی گردشگری فعالیتهای ژئوتوریسم، شامل پایدار گردشگری توسعه های اولویت. بکارگیری روش های کمی کند می برآورده معین

معرفی محدوده ژئوپارک . کند می مشخصیم گیری مدیران این حوزه به صورت بسیار روشن جهت تصم را ها سایتئوژ از حفاظت

پیشنهادی تخت سلیمان جهت حفظ میراث زمین شناسی این منطقه و جهت ارتقاء خرد اجتماعی مردم منطقه و همگانی سازی زمین 

 آینده این منطقه محقق شود. تواند در وهش کاربردی است که میژشناسی و فقر زدایی از طریق زمین گردشگری از نتایج مهم این پ
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 منابع فارسی :
 

 ژئوتوریسم جهانی، دیوید ،نیوسام راس و ،داولینگ ، فصل پنجم، منابع ژئوتوریسم ایران، در اثر: 1255امری کاظمی علیرضا و مهرپویا، عباس، -1

 . 111-132جاری صنعتی ارس، ص تبریز: ناشر سازمان منطقه آزاد ت بهرام،، نکوئی صدری وعادل ، مترجمان : نجف زاده

 شیت تخت سلیمان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 1:122222نقشه زمین شناسی ، 1232باباخانی، علیرضا و قلمقاش، خلیل، - -0

 .1212مدی، حمیده، . مترجم : مح"گردشگری )ژئوتوریسم (شناسی و زمینژئوکانزرویشن ) دانش نوین و پیشرفته زمین "1212بریلیو، ژوزه،  -2

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.تیپ گیاهی منطقه طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، موسسه تحقیقات جنگل -2

 1211ی جهانی ژئوپارک ها، رشت: حق شناس،، شبکه1211خوش رفتار، رضا،  -6

ماهنامه علمی، آموزشی، خبری علوم زمین و معدن ) ویژه نامه میراث . "مین (ژئوکانزرویشن ) حفظ میراث مشترک علوم ز "1212خوشرفتار، رضا،  -2

 .12-15: 1212بهار . (زمین شناختی

 .1251نهمین گردهمایی علوم زمین، بهمن  ."نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن  " 1251 رضا،  خوش رفتار، -3

، دفتر مهندسی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری Landsat5-TM ،1233 طرح تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور با استفاده از تصویر ماهواره ای -5

 محدوده مطالعه فعلی. 1:0625222در قطع بلوک های  1252کشور، سال انتشار 

 .1253، جاذبه های بوم گردی در مناطق حفاظت شده ی استان زنجان. مولف، 1253کالنتری، محسن و پرچیانلو، رقیه،  -1

 .11-02: 1212بهار . (زشی، خبری علوم زمین و معدن ) ویژه نامه میراث زمین شناختیماهنامه علمی، آمو  -12
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