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 چکیده

 های معدنی شهرستان طبس پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی پتانسیلدر  اهداف:

دن فعبال و شده است و در آن دو دسته معمحور پرداخته عنوان یک ژئوپارک معدنهب

 اند.دهروکة قدیمی مطالعه شمت

-منظور شناسبایی و بررسبی ژئوسبایتبهو پژوهش از نوع کاربردی است این  :روش

در سبط  ایبن شهرسبتان انجباه شبده طی چند سبال  سفرهای متعددی  های معدنی

هبا هبای پیرامبون آندیگبر جابببه های معدنی سعی شده استاست. در کنار پتانسیل

هبای معبدنی از و ارزیابی ژئوسبایت های کمّیبررسیبرای  ،شوند. همچنینشناسایی 

 ( استفاده شده است.1151) و همکاران فاسولاسشاخص ارزیابی 

ی، طسیعبی و تاریخ-شناختی، فرهنگیشهرستان طس  از نظر تنوع زمیننتایج: ها/یافته

در آن نبوع(  51)ببال  ببر  ای از مواد معبدنیو طیف گستردهمعدنی بسیار غنی است 

شبده کبه در زمینبة توریسبم معبادن ارزیبابی معبادن شناسباییتبرین د. مهموجود دار

سبن  روبباز مزینبو، فلوریبت سبن  پبروده، زغبالمعادن فعال زغبال اند، شاملشده

-ریختبه های ساختمانی، ماسبةکلمرد، سن منطقة مهدی، خاک نسوز و بوکسیت مرک

روی ازبکوه و چاه سبرب و مب  گبزو قدیمی سرب و  گری چیروک، معادن متروکة

 .هستند

ادن در ایبن منطقبه از نظبر امتیازهبای دهد که معبنتایج ارزیابی نشان می گیری:نتیجه

ر وضبعیت مطلبوب و خبوبی قبرار انبدازها دشناختی و چشبمشاخص علمی، زیسایی
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نیبز  باید تقویت بیشبتری شبوند و و زیرساختی های حفاظتیو از نظر شاخصدارند 

، ژئوپبارک یهباید. با داشتن چنین توانمندیدارن تمامی معادن مسیر دسترسی مناسسی

هبای ایبران و جهبان ببا عنبوان یکبی از ژئوپبارکتواند در آیندۀ نزدیک ببهطس  می

 .فعالیت کندهای متنوع با داشتن جاببهو محور های معدنپتانسیل

 طس ، ژئوتوریسم، معدن، گردشگری. ژئوپارک  ها:کلیدواژه

 . مقدمه 1

و از هبای انسبانی در عصبر حاضبر اسبت تبرین فعالیبتاز مهمگردشگری یکی  ،امروزه

این صبنعت ببا ایجباد تغییبرا   رود؛ بنابراین،شمار میترین صنایع دنیا بهترین و متنوعبزرگ

روش زنبدگی  ،کلیرطبوهفرهنگبی و بب گرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی وش

و  هبا(. در بین رشته53 ، ص.5931 ،فری، موغلی و جعکرده است )یمانیها را دگرگون انسان

کنند، ژئوتوریسم جایگاه کید میهای گردشگری تأبودن فعالیتانواع گردشگری که به مسئولانه

، یزخ)سبسک اسبت قایسه با طسیعت جاندار کمتر مطالعه شدهکه در م ژئوتوریسم ای دارد.ویژه

و ها کند کبه اسبتفاده از شبکلتاکید می به این موضوع (،11 ص. ،5935 ،حجازی و مقدسین

ها و باید با محوریبت حفاظبت از ایبن شبکل شناختی و ژئومورفولوژیکهای زمینتوانمندی

(. در 1، ص. 5935؛ اروجی، 111 ، ص.1111، 5ریناردها باشد )نپایدار از آ عوارض و استفادۀ

های درخور توجبه لای نسستاً جدید با پتانسیهبین انواع گردشگری، ژئوتوریسم یکی از شاخه

آن را تعریبف کبرد هبوز  5331و اولین بار از دیبدگاه دانشبگاهی در سبال  رشد استو روبه

 (.21، ص. 1151، 5؛ گُبرد9ِ ، ص.1112، 9؛ الکساندرویچ91، ص. 1151 ،1111 ،1111، 1هوز)

اسببی شنریخبتشناسببی، زمبینالینبب  و نیوسباه، بخبش ژئببو ببه زمبینبراسباس تعریبف دو

دار، هبای سبنگوارههبای زمبین، لایبهندازهای طسیعی، ریخبتاوژی( و منابع چشم)ژئومورفول

هایی اطلاق نهادن بر اهمیت فرایندهای پدیدآورندۀ چنین عارضهها و نیز ارزشها و کانیسن 

به بازدید از نقاطی از زمبین ببا  «ژئوتوریسم»و قسمت توریسم )گردشگری( در واژۀ شود می

                                                
1. Reynard  

2. Hose 
3. Alexandrowicz 

4. Gordon 
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 یبادگیری مرببوا اسبتا و نیبز هبفاده از حب  شبگفتی، درک ارزشاسبت هدف تفری  تابع،

هبا های انسانی و طسیعی ژئوسبایتویژگی تنها بر همةو نه (5935جاه و امری کاظمی، )فرهت

پبور، مبرادی، مبرادی، )مقصودی کندها نیز استدلال میمورد عملکرد آن، بلکه درمتمرکز است

هبای گونباگونی ازجملبه جوامبع وهوتوریسم ببا گبرژئ ،واقعدر .(111 ، ص.1151 ،محلهنظاه

گردشگری آگاهانبه و مسبئولانه ژئوتوریسم، کارشناسان در ارتساا است. محلی، گردشگران و 

شبناختی و آمبوختن نحبوۀ ها و فراینبدهای زمبیندر طسیعت با هدف تماشا و شناخت پدیده

ای ژئوپارک منطقه(. 51، ص. 5935، 5911هاست )امری کاظمی، گیری و سیر تکامل آنشکل

پایدار اقتصادی که ترویج توسعة معین برای  یراهسردشناختی مشخص و است با میراث زمین

، 5932 کللو و جدیبدی، ، بدریاست )امری کاظمیاقتصادی به نفع جوامع محلی توسعة این 

طور خاص در بحث ژئوتوریسم آشکار است و ایبن ه(. عنصر کلیدی و مهم ژئوپارک ب1 ص.

ای، ناحیبهتوان در سطوح گوناگون دهند که میبرای راهسرد محلی تشکیل می را عناصر مسنایی

(. 31، ص. 5935جباه و امبری کباظمی، ها استفاده کرد )فرهتالمللی و جهانی از آنملی، بین

کبداه از شناختی و سیر تکامبل هرهای زمینو مرتسط با فعالیت ژئوتوریسم به مساحث متفاو 

بیشبترین ارتسباا را ببا و  گیبردهای علوه زمین را در بر میپردازد و تمامی شاخها میهپدیده

کشبورهای  اغلببهای اخیبر در در سال همچنین، و ها داردزندگی انسان های روزمرۀفعالیت

ی ماهیبت و فعبالیتی ببرای بررسبژئوتوریسم  ،واقعدر. است هان محسوبیت بسیاری را یافتهج

گیری تاریخ زمین و عملکرد عناصر ل، شکشناختیزمانی میراث زمینناگون آشنایی با ابعاد گو

عنوان بخش مهمی از میراث زمبین، به. معادن (559 ، ص.1152، 5)کوکان و یوسیزُی است آن

و ارتساا تنگاتنگی را از گذشته تا به  اندثیر بسزایی داشتهها تأدر تغییر و تحولا  زندگی انسان

هبای ژئوتوریسبم ببه حسباب ترین شباخهو یکی از مهم اندایجاد کرده هادر زندگی آن امروز

 .محبور معرفبی شبوندهای معدند در ژئوپارکنتوانمعادن می آیند که در قالب ژئوتوریسمِمی

هبای گبردد و سبایتبرمبی 5331معدنی به اوایل سبال -شناختیمیراث زمینمطالعه در زمینة 

هبای عنبوان مکبانهبا ببهسی و استخراج مواد معدنی از آنشناهای زمیندلیل ارزشمعدنی به

                                                
1. Kocan & Yucesoy  
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از . (5 ، ص.1153ن او همکبار 5)گیونکبادا انبددارای میراث جهانی یا ژئوپبارک اعلباه شبده

اسبت کبه از انگیبزۀ انتخباب بودن آن بعدیاشکالا  مهم ژئوتوریسم معدنی تک معضلا  و

اری و بازدیبد از یبک ژئوپبارک گبذکبه سبرمایهکاهد. درصبورتیگذار میگردشگر و سرمایه

تبر و محور با توجه به تنوع زیستی، طسیعی و حتی انسانی و فرهنگی، این امر را معقبولمعدن

ی است )جدیبدی و امبری کباظمی، ترثیر مناسبدهد و دارای توجیه و تأتر نشان میصرفهبه

معبدن، ببه دیگبر ردشبگری خبود ر تبوان گب، ژئوتوریسم معادن علاوهواقع(. در3، ص. 5932

تاریخی و طسیعی موجود  شناختی، فرهنگی،های زمینپیرامون معدن همانند جاببه هایپتانسیل

بودن آن خارج بعدیید معادن را برای گردشگران از تکپردازد و بازدژئوپارک میدر محدودۀ 

طبس   در ادامبه ببه معرفبی ژئوپبارک ،و دیدگاه مطرح شبده . با توجه به این موضوعکندمی

های موجود در آن و ارزیابی ژئوسایت هایپتانسیلمحور و معرفی عنوان یک ژئوپارک معدنهب

 شود. معدنی پرداخته می

 . پیشینۀ تحقیق5

برداری و حفاظت منظور بهرهبه موضوع و فعالیت ژئوتوریسم به با توجه ،های اخیردر سال

ای المللبی گسبترده  متعبدد داخلبی و ببینمطالعا ،هاها و ژئومورفوسایتپایدار از ژئوسایت

 نیکولباکی  موریکی، دیمیتریو، فاسولاستوان به روش ها میترین آنکه از مهم اندانجاه شده

های ژئوپارک سبیلوریتی  که اولین بار برای ژئومورفوسایت ( اشاره کرد1151) 1و ایلیوپلوس

هبا و ه بررسی و ارزیبابی ژئوسبایتن دیگر بنیز محققا 1155در سال یونان انجاه شده است. 

برای  9و سورپفیلیت  هایپژوهش توان بهها میآن اند که از جملةها پرداختهژئومورفوسایت

و همکاران  1و همکاران برای ژئوپارک مجیسترا در مالت و ویجیک 5پارک ملی پیرنه، بوروشی

علیبزاده، شبریفی و  ،ای فروسکاگورا در کشور صربسبتان اشباره کبرد )مقصبودیهبرای کوه

ها در ایران ها و توانمندی ژئوپارک(. در راستای بررسی ژئوسایت19 ، ص.5939، پورحسینی

                                                
1. Gioncada  

2. Fassoulas, Mouriki, Dimitriou-Nikolakis & Iliopoulos 

3. Feuillet & Sourp 
4. Bruschi 

5. Vujicic 
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 انبد کبه از جملبةهای اخیر به شناسایی، مطالعه و ارزیابی پرداختبهن زیادی در سالاقز محقنی

(، 5939) (، مقصبودی و همکباران5939(، ارببابی سبسزواری )5935توان به اروجی )ها میآن

، عراقمحمدی  ( و5931)، شهابی و سالاری (، سالاری5931)، تقیان، یمانی و موسوی احمدی

، مقصبودی و (5939ارببابی سبسزواری ) .( اشاره کرد5931)نکوئی صدری، هاشمی و بیاتانی 

ترتیبب ببرای روش فاسبیلوس، ببه( از 5931محمدی عراق و همکاران ) ( و5939همکاران )

-میبراث زمبین یکمّ های ژئوتوریسم شهرستان صحنه و ارزیابیها و قابلیتدیارزیابی توانمن

دهبد کبه منباط  مبینشبان  اند. نتایج این مطالعبا سلیمان استفاده کردهتخت منطقةشناختی 

ژئوتوریسبمی را دارنبد.  نظور تأسبی  ژئوپبارک و منطقبةمگذاری بهتوان سرمایه شدهمطالعه

ی، آموزشبی، حفباظتی هبای علمبرشد ارزش ریزی برایرنامهو ب هماهنگیهمچنین، محققان 

ریبزی هبر اند و به توجه به برنامبهدانستهضروری منطقه  هر پایدارگردشگری را برای توسعة 

 اند.ی خودش اشاره کردههابر حسب توانمندیژئوسایت 

 تحقیق شناسی. روش3

های معدنی، سبفرهای تشناسایی، معرفی و بررسی معادن و ژئوسای در این پژوهش برای

است. در تمامی مطالعا  میدانی با اسبتفاده  سال شده چندینشهرستان طس  طی متعددی به 

 ،و همچنین ان ثست شده استمختصا  و موقعیت دقی  معادن سط  شهرست GPSاز دستگاه 

 ه وسیلةای و بررسی نزدیک در صحرا بشناختی معادن توسط تصاویر ماهوارههای زمینویژگی

و موقعیبت وتحلیل شده است ( تجزیه5:511111و  5:111111مقیاس ) شناسیهای زمیننقشه

 هایپتانسبیلببر علاوه .ترسیم شده است GISافزار ها در نرهدقی  معادن و مسیر دسترسی آن

تباریخی، -های فرهنگبیهای پیرامون آن همانند روستاها، جاببهمعدنی در هر معدن، به جاببه

اطلاعبا  کامبل و دقیقبی ی توجه کامل شده است و سبعی شبده اسبت شناختینطسیعی و زم

، ص. 5932) ندی جدیدی و امبری کباظمیبها تهیه شود. براساس تقسیمهمراه عک  از آنهب

انبد؛ شبده عال، متبروک، کهبن و باسبتانی تقسبیمف(، معادن به چهار دستة معادن فعال، نیمه1

ژوهش دو دسبته معبادن فعبال و متروکبة قبدیمی ، در این پبندیبنابراین، براساس این تقسیم

کاری و های استخراج، پیشینه و قدمت معدنشناسی، روشاند که از نظر کانینظر قرار گرفتهمد
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هبای متنبوعی شناختی، فرهنگی، تاریخی و طسیعی( دارای جابببه)زمین های پیرامون آنجاببه

 در ژئوپبارک طبس ای و آموزشی جایگاه ویبژه شناختی، علمیو از نظر ارزش زیسایی هستند

هبای معبدنی از های کمّی و ارزیبابی ژئوسبایتبررسی ، در این پژوهش برایهمچنین دارند.

ایبن ( اسبتفاده شبده اسبت. 515-511، صبص. 1151) و همکاران فاسولاسشاخص ارزیابی 

ژئوسبایت را  شناسبی و جغرافیبایی یبکتنها اهمیت زمبینروش بر پایة ضوابطی است که نه

شبناختی، اقتصبادی و های علمی، اکولوژیک، فرهنگی، زیسباییارزشبه بلکه  دهد،پوشش می

و بببرای مببدیریت پایببدار و حفاظببت از میببراث  کنببدمیتوجببه اسببتفاده از آن نیببز  پتانسببیل

امتیاز ارزش علمی، اکولوژیک، فرهنگی، از روش، اساس این شود. برشناختی استفاده میزمین

شود تبا آمده برای هر ژئوسایت استفاده میدستهب استفادۀ پتانسیلشناختی، اقتصادی و زیسایی

حفاظت از هر ژئوسایت  های گردشگری، آموزشی و ضرور ترتیب شاخص عددی ارزشبه

-حاصبل از ارزش شبدۀبر پایة نتایج امتیازبندی (.5برآورد شود )جدول  51تا در مقیاس یک 

(، آموزشبی tourVهبای گردشبگری )که مقدار ارزشاند ظیم شدههای متفاو ، سه شاخص تن

(eduV( و حفاظت )protVهر ژئوسایت را نشان می )د. فرمول پیشنهادی زیر همراه با امتیاز نده

شود و برای هریک از این معیارها بسبته ببه وتحلیل میهایی که به آن اشاره شد، تجزیهارزش

 آید.دست میه بی متفاو  هاضرایسی با وزن شدهارزش مطالعه

 (:5معادلة )

  eduV( = 5/1( + علمی )1/1( + فرهنگی )1/1شناختی )( + زیسایی1/1) اکولوژیک

 (:1معادلة )

 tourV( = 5/1شناختی )( + زیسایی1/1( + فرهنگی )1/1ه )( + پتانسیل استفاد1/1اقتصادی )

 (:9معادلة )

  protV=  {+ علمی ecoF+  (55 -نخوردگی و یکپارچگی دست})/ 9
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 مبانی نظری تحقیق .4

 شناسی ایرانمطالعه در زمین و جایگاه ناحیۀ مورد ژئوپارک طبس .1. 4

ان جنوبی و در کیلومتر مربع در شمال غربی استان خراس 11521شهرستان طس  با وسعت 

(. این شهرسبتان Bو  A :5)شکل رسوبی ایران مرکزی واقع شده است -شرق زون ساختاری

ببه خبود ( 55، ص. 5915فبر و فتحبی، تبرین شهرسبتان خاورمیانبه را )صبابرینوان بزرگع

شبناختی ویبژه زمبینهای فرهنگی، تاریخی، طسیعی و بهو از نظر ویژگی است اختصاص داده

و  شناختی بسبیار متفباو  اسبتهای زمینفرد است. این شهرستان به لحاظ ویژگیهبمنحصر

شناختی متنوع را در کنار یکدیگر پدیبد های زمینارزشمند از جاببهدیدنی و بسیار  ایگنجینه

 ون سال از تاریخ کرۀ زمین بدون کمترین وقفةمیلی 511آورده است. طس  با داشتن تاریخچة 

تبرین شناسی )پرکامسرین تا عهد حاضبر( و ببا داشبتن کامبلزمین های متفاو زمانی و دوره

 ببرش الگبو و ببرش مرجبع 11وجود ببیش از نیز انه و رسوبا  پالئوزوئیک ایران و خاورمی

 و مبوزۀ شناسبیعنوان بهشت زمینظران و اندیشمندان بهنسازندهای گوناگون، از نظر صاحب

هبای توان تمباه جابببهکوچک می که در یک مجموعةطوریهب ایران معرفی شده است؛ فسیل

شناسبی و وبی، چینبهشناسبی رسبشناسبی و سبن شناسبی اعبم از تکتونیبک، رسبوبزمین

را مشباهده و  ترولوژی، بخبایر معبدنی متنبوع و غیبرهشناسی اقتصادی، پشناسی، زمینفسیل

ایی در این ناحیه از ایبران، محققبان متعبددی تباکنون ه. با داشتن چنین توانمندیکردمطالعه 

 و جهبان نهای ایراشدن به یکی از ژئوپارکان یکی از مستعدترین مناط  تسدیلعنوطس  را به

، ص. 5935؛ امبری کباظمی، 151، ص. 1151اند )ناظمی و مغزی نجف آببادی، عنوان نموده

، ص. 5939یحیبی شبیسانی و زمانیبان، ؛ 111 ، ص.5932، یحیبی شبیسانی، 5935؛ اروجی، 11

(. 551؛ ص. 1152 ،؛ یحیبی شبیسانی و زمانیبان1152 ،، زمانیبان و نباظمییحیی شیسانی؛ 152

هبای مرتفبع، ها، کوهسبتانای، چشمههای ماسهها، کویرها، تپههرستان درهدر این ش ،همچنین

تاریخی و صنایع دسبتی -های فرهنگیجاببه ی دارایهای کهن، روستاهاابنیه معادن گوناگون،

کبه همگبی فرد گیاهی و جانوری و غیره وجود دارنبد هبهای کمیاب و منحصر، گونهمتفاو 

بنابراین،  اند؛ژئوپارک در ایران و جهان شدهر از نظر ژئوتوریسم و نظیای کمباعث ایجاد منطقه

کبی از نوان یعکنبون ببها، همهبای گسبتردههبا و پتانسبیلببا داشبتن چنبین توانمنبدیطس  



 ای                                         شمارۀ سی و سوهمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                        531

 

-رئی  شورای عالی ژئوپبارکژئوپارکهای داوطلب یونسکو، با بازدید پروفسور گی مارتینی، 

شبدن ثست های خود را با هدف، فعالیت5932ماه آبانت همراه در های جهانی یونسکو، و هیئ

است. با توجه ببه  ای جامع آغاز کردههای جهانی یونسکو طی برنامهیکی از ژئوپارک عنوانبه

هبای معبدنی ایبن ناحیبه از ایبران موضوع این پژوهش، در ادامه به بررسی و ارزیابی جابببه

 شود.ته میمحور پرداخهای معدنعنوان یکی از ژئوپارکبه

 . یافته های تحقیق2

 های معدنیجاذبه. 1. 2

هبای هبای دورانشهرستان طبس  و تنبوع بسبیاری از سبن  با توجه به مساحت گستردۀ

، نوع است 51ای از مواد معدنی گوناگون که بال  بر شناسی در آن، طیف گستردهزمین متفاو 

اسبت. ایبن بخبایر شبامل انبواع  دهکسیونی از مواد معدنی تسبدیل کبراین شهرستان را به کل

هبای سباختمانی، گری، انواع سن ریخته ورین، سن  آهن، باریت، پتاس، ماسةسن ، فلزغال

هبا مباده شن و ماسه، سلستین، سرب و روی، بوکسیت، سیلی ، خاک نسبوز، بنتونیبت و ده

ال در سبرسبتان طبس  صنعت، معبدن و تجبار  شه نی دیگر هستند. براساس آمار ادارۀمعد

ان بخایر، تعداد معادن همراه میزخی از مواد معدنی این شهرستان بهبر( به 1، در جدول )5932

 امه ببه معرفبی معبادن فعبال و متروکبةو در ادو سهم مادۀ معدنی در استان اشاره شده است 

 (.1شود )شکل پرداخته میطس  به لحاظ ژئوتوریسمی،  قدیمی
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-بندی زون: موقعیت بلوک طبس در نقشۀ تقسیمBدر نقشۀ ایران، : موقعیت جغرافیایی طبس Aـ 1شکل 

 های ساختاری ـ رسوبی ایران 

 (1112) مأخذ: با اقتساس و تغییرا  از نظافتی

 

 یازدهیامت ستمیس فیهمراه توصشده بهاستفاده یارهایفهرست مع -1جدول 

 (515، ص. 1151: فاسولاس و همکاران )مأخذ

 11 2/7 2 2/5 1 معیارامتیاز/

 علمی. 1

 شناختی. تاریخچۀ زمین1. 1
تاریخچه از 
 یک نوع

ترکیسی از 
 نوع دوحداقل 

ترکیسی از انواع 
 بیشتر

 تاریخچة
 محلی

 کل تاریخچة
را بازگو  محل

 .کندمی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست بودن. نماینده5. 1

 < % 11 % 11 % 11 % 11 > % 1 شناختی. گوناگونی زمین3. 1

 فردهبمنحصر > 1و  < 5 > 5و  < 9 > 1و  < 1 < 1 دن(وب)کمیاب بودن. نادر4. 1

نخوردگی و . دست2. 1

 یکپارچگی

تقریساً تخریب 
 است. شده

تخریب  شدیداً
 .شده است

طور متوسط هب
تخریب شده 
 .است

شدتخریب
 گی ضعیف

سالم و 
 نخوردهدست

 شناسی(. اکولوژیک )بوم5

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست یکاکولوژ . اثرهای1. 5

 محدود بدون حفاظت . وضعیت حافظت5. 5
در نقاا 
 محدودی

در 
های بخش
 بزرگی

 کامل
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 11 2/7 2 2/5 1 معیارامتیاز/

 . فرهنگی3

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست . آداب و رسوم و رفتار1. 3

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست . تاریخی5. 3

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست . مذهبی3. 3

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست . فرهنگی و هنری4. 3

 شناختی. زیبایی4

 < 5 9 1 5 نیست . تعداد نقاط دید1. 4

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست اندازچشمتفاوت . 5. 4

 . اقتصادی2

 < 11111 < 11111 < 11111 < 1111 > 1111 . بازدیدکنندگان1. 2

 المللیبین ملی ایهمنطق محلی نیست . جاذبه5. 2

 نیست محلی ایمنطقه ملی المللیبین . حفاظت رسمی3. 2

 . پتانسیل استفاده6

 بدون استفاده ضعیف متوسط شدید خیلی شدید . شدت استفاده1. 6

 نیست کم متوسط زیاد خیلی زیاد ها. اثر5. 6

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست . شکنندگی3. 6

 . دسترسی4. 6

به نزدیک 
 مسیر

 رویپیاده

نزدیک به مسیر 
 شنی

 یا جنگلی

 نزدیک به جادۀ

 شدهمحلی صاف

نزدیک به 
 جادۀ

 ایمنطقه

نزدیک به 
 بزرگراه

 یا شهر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم نیست قبول. تغییرات قابل2. 6

 

معدنی  هم مادةان ذخایر، تعداد معادن و سهمراه میزطبس به آمار برخی از مواد معدنی شهرستان -5دول ج

 خراسان جنوبی در استان

 (5932، معدن و تجار  شهرستان طس  )صنعت مأخذ: ادارۀ
 ردیف معدنی نام مادة تعداد ذخیره معدنی در استان سهم مادة

39% 951/525  5 باریت 5 
 1 بنتونیت 3 111/511/5 5%
 9 سن زغال 12 119/953/213 511%
1/31% 111/111  5 فلورین 9 
 1 تراورتن 5 111/355 52%
33% 191/159/1  2 خاک نسوز 11 
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 ردیف معدنی نام مادة تعداد ذخیره معدنی در استان سهم مادة

511% 521/551  1 سن  نسوز 5 
 1 کائولن 5 111/511 15%
11% 111/511/5  3 خاک صنعتی 55 
511% 111/111/511  51 پتاس 5 

55% 111/211  55 سولفا  سدیم 5 

2% 111/19  51 آهن سن  5 
91% 211/35  59 بوکسیت لاتریت 5 
12% 111/111/23  55 دولومیت 1 
35% 111/511/1  51 سیلی  1 
5%  52 فلدسپا  9 111/512 
511% 911/51  51 مبرمبر 9 
11% 111/232/1  51 مرمریت 1 
11% 111/115/59  53 آهکیلاشة  9 
11% 513/551  11 کلسیت 5 
51% 511/915/5  15 گچ 5 
 مجموع 591  

 

 معادن فعال .1 .1. 2

 طبس سنگمعادن زغال .1 .1. 1. 2

جمله سازند سبردر شناسی ازدر سازندهای گوناگون زمین سن  طس بخایر زغالتاکنون 

زند هجبدک )کربنیفر(، سازند نایسند )تریاس پسین(، سازند آبحاجی )ژوراسیک پیشین( و سبا

سازندهای نایسنبد و سن  در اند که تنها بخایر اقتصادی زغالشناسایی شده)ژوراسیک میانی( 

سبن  بخایر زغبال از درصد 12اند و میلیارد تن( تشکیل شده 1/1اکتشافی  رۀهجدک )با بخی

پایتخبت صبنعت گیرند و همین امر منجبر شبده اسبت تبا ایبن شهرسبتان ایران را در بر می

. بخبایر (1151 ،، زمانیبان و امبری کباظمیشبیسانی ییحیب) سن  ایبران شبناخته شبودزغال

مزینو، آبدوغی، پبروده، نایسنبد و کلشبانه اکتشباف  سن  در این شهرستان در پنچ ناحیةزغال

های بسبیار خبوب مزینو وجود رخنمونمنطقة سن  در اند. بارزترین ویژگی معادن زغالشده

هبای انواع گیاهان و درختان، رخنمون شدۀهای خوب حفظسن  همراه با فسیلهای زغاللایه

هبا و گسبل ت در ایبن ناحیبةسباخهبای زمبیندیگر سازندهای ژوراسبیک و جابببه گستردۀ
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سبن  مزینبو . معادن زغبالکندای را به خود جلب میکه توجه هر بیننده هاستخوردگیچین

توان به معادن روباز ها میآن اند که از جملةیزد واقع شده-عمدتاً در حاشیة جادۀ جدید طس 

  A، تصباویر9شکل ) ربن و چندین معدن دیگر اشاره کردکالشور، فجر مزینوی غربی، کانی ک

 ،سبنگی بسبیار گسبترده در ایبن ناحیبهبا توجبه ببه وجبود بخبایر زغبال (. گفتنی استBو 

دار زغالبناحیبة  .اسبتببرداری اندازی و بهبرهسنگی ایران درحال راهترین نیروگاه زغالبزرگ

تبرین یکه در شبمالاست دار و بسیار ارزشمند جنوب طس  نایسند از دیگر نواحی زغال-پروده

سبن  در . در این منطقبه بخبایر زغبالاست پناهگاه حیا  وحش نایسندان واقع شدهقسمت 

جمله معادن این ناحیه مبیاند. ازبخش قدیر از سازند نایسند به سن تریاس پسین تشکیل شده

مهر آبین و تخبت نبادر اشباره  ، تخت زیتون،سن  پروده، نگین، معدنجوادن زغالتوان به مع

کننبد. و سبنتی فعالیبت مبی مکبانیزهتماهصور  هروش استخراج زیرزمینی ب که معادن باکرد 

سازی در این شویی و ککزغال پیشرفتةهای بر روش استخراج پیشرفته و سنتی، کارخانهعلاوه

هبای به ارائبة جابببه محوربر ژئوتوریسم معدنتوان علاوهمی ،اساسوجود دارند؛ براینمنطقه 

 ،های معبدنی و صبنعتی ایبن ناحیبهبر جاببهعلاوه مندان پرداخت.لاقهتوریسم صنعتی برای ع

کرتاسبه در -سازندهای ژوراسیک گستردۀهای جمله رخنموندیگری از های ارزشمندپتانسیل

های فرسایشی ، ریخترستمناودیسی گسترده، گسل چشمه-خوردگی تاقدی این منطقه، چین

کاه و پناهگاه حیا  وحش نظیر کوه قلعهانداز کمشمهای شاهد، کواستا و چمله بدلند، تپهازج

تبرین پناهگباه حیبا  وحبش ایبران و زیسبتگاه عنوان بزرگهنظیر )بهای کمنایسندان با جاببه

 (.  D و C تصاویر، 9اند )شکل زیسایی در کنار یکدیگر واقع شدهبه ،یوزپلن  آسیایی(

 معادن فلوریت کمرمهدی .5 .1. 1. 2

یبزد( -)حاشیة جادۀ جدید طبس  کیلومتری غرب طس  11یت کمرمهدی در کانسار فلور

 11مهدی با داشتن بیش از یک میلیون تن بخیره با عیار واقع شده است. کانسار فلوریت کمر

قبادری، ، شبود )پیبروزیترین معادن فلوریت ایران و خاورمیانه محسوب میاز بزرگ ،درصد

های دولومیتی سازند شبتری (. این کانسار در سن 11 ، ص.5911، رشیدنژاد عمران و راستاد

آمبده در تاقبدی  کمرمهبدی هبای پدیدهبا و گسبلبه سن تریاس میانی و غالساً در شکستگی

هبای فلوریبت توجبه رگبه(. ضبخامت درخبور Fو  E تصباویر، 9تشکیل شده است )شکل 
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( ببا سباختار بلبوری همراه تنوع رنگی در این کانسار )سسز، زرد، ببنفش، ارغبوانی و سبفیدبه

فرد در ایبن هبای منحصبرهای از جاببهصور  انسارهبسیار زیسا و روش استخراج آن به مکعسی

سازندهای تریباس  های گستردۀرخنمون ،(. همچنینIو  G ،H تصاویر، 9)شکل  معادن است

، از دیگبر جنبوب غرببی و غبرب ایبن معبادنهبای خبوردگیچینو کلبانپیشبین کرتاسهتا 

 آیند. های آن به حساب میسیلپتان

 

  
سنگ روباز در ناحیۀ مزینو )غرب طبس( و در حاشیۀ جادة جدید اندازی از معادن زغال: چشمAـ 3شکل 

: Cنگ روباز مزینو، سهای گیاهی موجود در معادن زغالای بسیار زیبا از فسیل: نمونهBیزد، -طبس

سنگ سنگ در معدن مرکزی شرکت زغالاستخراج زغال هایجمله دستگاهمکانیزة شیرر ازدستگاه تمام

ه که در نگ پرودسکاه در حاشیۀ معادن زغالانداز دیدنی دشت و کوه قلعهشم: چD، است پروده

کارخانۀ فرآوری معادن فلورین : نمایی از Eسین پدیده آمده است، پ-سازندهای ژوراسیک میانی

 شدةهای استخراجرگه همراهذخایر فلوریت کمرمهدی بهگ میزبان عنوان سنهمهدی و سازند شتری بکمر

ضخیم رنگ و های سبز: رگهGهای معادن فلوریت کمرمهدی، نی تونل: نمای دروFذخایر فلوریت، 

های سازند دولومیتی شتری تشکیل ها و شکستگمهدی با خلوص بسیار بالا که در بین سنگفلوریت کمر

 .مهدیبیک( و بسیار زیبا از فلوریت کمر)کو های معکبی: کریستالIو  Hشده است، 
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 کلمردمنطقۀ معادن خاک نسوز و بوکسیت . 3. 1. 1. 2

این شهرستان )بلوک غربی ای در بخش طور گستردههمعادن خاک نسوز و بوکسیت طس  ب

صور  عدسی هحاجی )ژوراسیک پیشین( و خان )پرمین پیشین( بکلمرد( و در سازندهای آب

کلمرد بال  ببر منطقة گسترش این معادن در  .اندر تشکیل شدهمتغیهای با ضخامت یهایو رگه

تریباس )سبازندهای -این منطقه در حد فاصل مرز پرمو . بخایر بوکسیتمعدن فعال است 51

کلمبرد غالسباً منطقبة شیل( تشکیل شده اسبت. معبادن بوکسبیت و خباک نسبوز ان و سرخخ

، رود حسنتوان به چشمة خواجهاین معادن می از جملةشوند که صور  روباز استخراج میهب

کلمبرد ببه لحباظ جایگباه منطقة (. Bو  A تصاویر ،5هکولار و غیره اشاره کرد )شکل ، چانِی

های بسیار زیسا همراه با شناختی سازندهای پرکامسرین، پالئوزوئیک و مزوزئیک با رخنمونزمین

خبان،  ی کلمبرد و رببااِی هماننبد کاروانسبراتاریخ-های دیدنی، آثار فرهنگیخوردگیچین

ر ارزشبمندی در غبرب شهرسبتان جایگاه بسبیاهای فسیلی، ای و سایتهای ماسهکویرها، تپه

 (.F و C ،D ،E تصاویر ،5طس  دارد )شکل 
 

  
: معدن روباز خاک نسوز و بوکسیت Bحسن، خاک نسوز چشمۀ خواجه: معدن روباز Aـ 4شکل 

اندازهای کوهستانی منطقۀ کلمرد که در سازندهای مختلف پالئوزوئیک و : از چشمCچاهکولار، 

وانسرای قدیم و : کارEخان، وانسرای خان واقع در روستای رباط: کارDمزوزوئیک پدید آمده است، 

اندازی شده های بومگردی و گردشگری طبس راهعنوان یکی از اقامتگاههحاضر بجدید کلمرد که درحال

 .ای منطقۀ کلمردهای عظیم ماسهاندازی دیدنی از تپه: چشمF است،
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 های ساختمانیمعادن سنگ . 4. 1. 1. 2

رنگی  یهاو تراورتن با طیف طس  شامل انواع مرمر، مرمریت های ساختمانی ناحیةسن 

ای هطور گسبتردهها باند. مرمریتمتنوع )سفید، یخی، پرتغالی، مشکی، کِرِه و قرمز( پدید آمده

هبای ژوراسبیک پسبین سبازند اسبفندیار های ژوراسیک میانی سازند بادامو و سن در سن 

تای ازمیغبان و توان به معادن مرمریت پیرامون روسهای این معادن میاند. از نمونهتشکیل شده

، 1اند )شبکل ببردای شبدهبهبرهتازگی کشبف و معادن مرمریت ناحیة کلمرد اشاره کرد که به

زگی در ایبن تباکبه ببه هسبتندهبای سباختمانی طبس  جمله سبن . مرمرها نیز از(A تصویر

-های بسیار ارزشمندی از این معادن در سن نمونه اند.شهرستان اکتشاف و بهره برداری شده

و  هاهبا، گسبلهای آهکی و دولومیتی سازند شتری و سبازند اسبفندیار در درون شکسبتگی

توجبه سا، لحاظ تنوع رنگی سفید، پرتغالی و سسز بسیار زی اند که بهفضاهای خالی شکل گرفته

مزینبو منطقبة مرمر واقع در  کنند. معادن مرمر پرتغالی کوه دهِای را به خود جلب میهر بیننده

جملبه آباد )شمال طبس ( ازعش منطقة ( و معادن مرمر در B تصویر، 1)غرب طس ( )شکل 

کبه در جنبوب  هبای سباختمانی هسبتندز دیگر سن ها ا. تراورتنترین این معادن هستندمهم

اصبلی گسبل نایسنبد(  هایرسبتم )از انشبعابپروده، در امتداد گسل چشمهمنطقة طس  و در 

های بسبیار اند. ضخامتکواترنری تشکیل شدهفعالیت دورۀ های جوان و درحالتوسط چشمه

های تراورتنبی و ا ، مخرواشده در این رسوبهای تشکیلهای تراورتن، میکروتراسزیاد لایه

مبده در درون آکلمبی پدیدههای متنوع و ساختارهای گلی، شکلهای آبگاهی فعال، حوضچه

های آن به حساب ترین جاببهاندازهای معدنی از مهمدر کنار چشم ،هافضاهای خالی تراورتن

ی گسبترده و نمکب-های رسیپلایای طس  با کفه(. همچنین، Dو  C تصاویر، 1)شکل  آیندمی

 اند.کنار این معادن ایجاد کردهدر های چشمگیری را زیسایی کویر پروده،

 گری چیروکریخته معدن ماسۀ . 2. 1. 1. 2

-کیلومتری حاشیة جادۀ طس  11) گری چیروک در جنوب شرقی طس ریخته معدن ماسة

 ولیبد ماسبةتبرین معبادن ایبران در تو از ارزشبمندترین و ببزرگاسبت قرار گرفته  (دیهوک

ر این معدن در فاصلة زمانی مرز (. بخایFو  E تصاویر، 1)شکل شود گری محسوب میریخته
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و طسیعبی برا  ماسبه  ببودنها، کرویاند و از بارزترین ویژگی آنشده تشکیلپرمین -کربنیفر

ای پدیبد آمبده گذاری در برا  ماسههای تیز و گوشه دار است که در هنگاه رسوببدون لسه

های مرجع سازندهای پالئوزوئیبک پسبین و ترین مقاطع تیپ و برشبرجسته ،ست. همچنینا

هبای طسیعبی کوهسبتان انبدازاند. چشمتریاس ایران مرکزی در مجاور  این معدن قرار گرفته

فرد، روستای چیروک و سد کهبن هبریخی اصفهک با بافت تاریخی منحصرشتری، روستای تا

یحیبی  ؛5912وسبت، ددانش) (ترین سد قوسبی جهبانرین و نازکترین، بلندتکریت )قدیمی

هبای پیرامبون ترین جاببهو از مهمفتُزیسای تَ (، زیارتگاه زرک و درۀ1151شیسانی و همکاران، 

 .اندگری چیروک هستند که ارزش گردشگری آن را دوچندان کردهریخته معدن ماسة
 

 
 شده در کوه دُمهای مرمر پرتغالی تشکیل: رگهBغان، در مجاورت روستای ازمی : معدن مرمرAـ 2شکل 

کلمی : ساختارهای گلDاندازی از معدن تراورتن در منطقۀ پروده، : چشمCمرمر )غرب طبس(، 

گری چیروک در : معدن روباز ماسـۀ ریـختهEهای منطقۀ پروده، شده در فضاهای خالی تراورتنتشکیل

 .گری چیروکخلی کارخانۀ فرآوری ماسۀ ریخته: نمای داFدیهوک، -حاشیۀ جادة طبس
 

 معادن متروکه قدیمی. 5. 1 .2

 معدن سرب و روی ازبکوه .1 .5. 1. 2

زدیک روستای ازبکوه در کیلومتری شمال طس  و ن 511معدن قدیمی و متروکه ازبکوه در 

ن معبدن تریتوان بزرگمی عنوانبه بردسکن قرار گرفته است. این معدن را-حاشیه جادۀ طس 
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 5111نزدیک ببه  (5911-5991)که در روزگاران نه چندان دور  طس  بکر کردمنطقة قدیمی 

بهداشت و درمبان،  ر خوبی همانند ادارۀاند و در آن امکانا  بسیاکار بودههبمشغولدر آن نفر 

اصلی این معدن  (. مادۀA تصویر، 2)شکل  مدرسه، امکانا  اقامتی و رفاهی فراهم بوده است

شده میکه در گذشته پ  از استخراج و فرآوری به بندر انزلی ارسال  است سرب و روی بوده

(. سن  میزببان کانسبار سبرب و B تصویر، 2)شکل  شده استو از آنجا به روسیه صادر می

این معدن دارای پبنج تونبل  روی ازبکوه در سازندهای نیور، سیسزار و بهراه قرار گرفته است.

 (.C تصویر، 2)شکل  متر دارد 511عم  ها ترین آنی اصلی است که عم

 معدن سرب و روی چاه سرب . 5. 5. 1 .2

کیلبومتری  51 شمال طبس  و در فاصبلة یکیلومتر 11معدن سرب و روی چاه سرب در 

که  روی استو جنوب غرب روستای کلشانه واقع شده است. کانسار اصلی این معدن سرب 

اسبفالریت، کلسبیت و باریبت نیبز  همانند کالکوپیریت، پیریت،  های دیگریهمراه با آن کانی

 هبای آهکبی متعلب  ببه سبازند بغمشباه ببه سبنسبن  ،و سن  میزبان آن شوندمشاهده می

-های اصلی و فرعی همراه با ستونمعدنی در امتداد رگه ژوراسیک میانی است. استخراج مادۀ

های عمودی و افقی را در ی همراه با تونلتو و دیدنای سنگی از سن  میزان، سیمایی تو در ه

، 2کنبد )شبکل ای را به خود جلبب مبیکه توجه هر بیننده این معدن به نمایش گذاشته است

رفاهی برخبوردار ببوده اسبت -اقامتی(. این معدن نیز همانند معدن ازبکوه از امکانا   تصویر

 شده استروسیه صادر می معدنی پ  از استخراج و فرآوری به( و مادۀ E تصویر، 2)شکل 

های درنجال ستای زیسا و تاریخی کلشانه و کوهرو ،(. در نزدیکی این معدنFتصویر ، 2)شکل 

شناسی سازندهای پالئوزوئیک ایران و خاورمیانه قرار دارند کبه ترین جایگاه زمینعنوان مهمهب

 .کنندارزش گردشگری آن را دو چندان می

 ومعدن مس گز . 3. 5. 1. 2 

کیلبومتری شبمال  51کیلومتری جنوب طس  و در فاصبلة  11کانسار م  گزو در فاصلة 

ترانشبه و  511معبدنی مب  گبزو دارای ببیش از  ۀروستای پیکوه قرار گرفته است. محبدود

( G تصبویر، 2)شبکل  اسبتکاری به وسعت حدود یک کیلبومتر مرببع چاهک قدیمی معدن
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های نفوبی عمیب  کانسار در ارتساا با تودهاین . (511، ص. 5911؛ هاشمی، 5311، 5تارکین)

مشباهده ر مرز دو سازند شتری و شمشبک قاببلای، سیل و دایک اغلب دبه سه صور  توده

سازی (. کانی53، ص. 5931، زاده شفارودیپور، حیدریان شهری و ملک، کریماست )مهدوی

هبای کریزوکبول، کبانی صور  پراکنبده و در سبط یش بهبودر محدودۀ معدنی م  گزو کم

(. H تصببویر، 2مشبباهده اسببت )شببکل اری مگنتیببت، فیببروزه و باریببت قابببلمالاکیببت، مقببد

( و I تصبویر، 2شتری، روسبتای زیسبای پیکبوه )شبکل اندازهای بسیار زیسای کوهستان چشم

 سبیاهپشبتههای آتشفشبانی فرد، دهانههب، تاریخی و طسیعی منحصرهای فرهنگیپروده با جاببه

های کواترنری و شواهد فعالیبت گسبل نایسنبد در رسبوبا  آبرفتبی و بازالت رزمین سیاه()س

وجبود دارنبد و  کاری قدیمی گبزومعدن، در کنار شناختیهای زمینبر جاببه، علاوهکواترنری

 اند.را در جنوب شرق طس  پدید آورده ایژئوتوریسمی بسیار دیدنیمنطقة 
  

 

 

 

 

 

 

 
: بقایای قدیمی محل Bاز بناهای قدیمی و اقامتی معدن سرب و روی ازبکوه،  اندازی: چشمAـ6شکل 

-های قدیمی استخراجی سرب و روی در امتداد رگه: یکی از تونلCوری سرب روی در معدن ازبکوه، فرا

: دورنمایی Eهای ورودی و متعدد معدنی در معدن سرب و روی چاه سرب، : تونلD، های معدنی ازبکوه

وری سرب و مانده از محل فرا: آثار باقیFهای قدیمی در معدن سرب و روی چاه سرب، ناز ساختما

: کانی مالاکیت از Hگرانودیوریتی معدن مس گزو،  ندازی از تودةا: چشمGروی در معدن چاه سرب، 

اندازی از : چشمI ،های قدیمی معدن مس گزوهای چاهکشده در دیوارههای تشکیلترین کانیفراوان

 تای پیکوه در نزدیکی معدن مس گزو.ها و بافت قدیمی روسمزارع پلکانی، نخلستان

                                                
1. Tarkian 
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 های معدنی ارزیابی ژئوسایت .5. 2

  از روش کبه بکبر شبدطورهمبان ،شهرستان طس  های معدنیارزیابی ژئوسایتمنظور به

هبای . ایبن روش ببر شباخص( اسبتفاده شبده اسبت515 ، ص.1151و همکاران ) فاسولاس

گرایبی و رفبع تواند روش کمّی مناسسی ببرای کباهش بهبنکید بیشتری دارد و میی تأحفاظت

 کامبل ببهطورببه (5در جبدول ) (.11 ، ص.5939شخصی باشد )ارببابی سبسزواری،  نظرهای

برای هر ژئوسایت اشاره شده است. با توجه به ارزشیابی دهی و نمره شدهارزیابیهای شاخص

ده در شبئههبای اراساس فرمولها براگذاری آنستان، ارزشژئوسایت معدنی در سط  شهر 3

شباخص آموزشبی  (. میبزان امتیازهبای9شبده اسبت )جبدول  محاسسه شناسیقسمت روش

(Vedu از )سبن  پبروده، ترتیب به معادن زغالاست و بیشترین امتیازها به یرمتغ 5/15تا  55

. شاخص عددی در ارزش استمتعل  معدن سرب و روی ازبکوه و معادن فلوریت کمرمهدی 

این بین معادن سرب و روی ازبکوه، چاه سرب است که در  51تا  51( از Vtourگردشگری )

تعیین شاخص عددی اند. برای یروک بیشترین امتیاز را کسب کردهگری چریخته و معدن ماسة

(، امتیبباز شبباخص علمببی بببه اضببافة شبباخص 9( در معادلببة )Vprotارزش حفاظببت )

نیاز ببه  ،باشد زیادکه عدد آن صورتیرشود و دگی و یکپارچگی در نظر گرفته مینخورددست

 55(، بایبد عبدد 9) تعیین شاخص عددی حفاظت در معادلة دهد. برایحفاظت را کاهش می

 51تبا آمده از یک دستهنخوردگی و یکپارچگی شود که مقدار عددی بمنهای شاخص دست

 ریسبک اکولوژیبکنباه فباکتور ه معیار جدیدی بی به اضافة با سامانة امتیازدهخواهد بود که 

 ((5) در جبدول. 5. 1)( براساس اثر اکولوژیک Feco) منطس  است. فاکتور ریسک اکولوژیک

آیبد دسبت مبیه بب Feco  ( در معادلة(5) در جدول. 1. 1تقسیم بر امتیاز وضعیت حفاظت )

اساس ایبن معادلبه، اگبر امتیباز اثبر بر (.Feco=  )امتیاز وضعیت حفاظت/امتیاز اثر اکولوژیک

تبر نیبز ببزرگزیاد و امتیاز وضعیت حفاظت کم باشد، فاکتور ریسک اکولوژیبک ، ژیکاکولو

معبادن  (،9، طسب  فرمبول )بنبابراین (؛511، ص. 1151و همکباران،  فاسبولاس) خواهد شبد

شترین امتیاز چیروک، بی گریریخته معادن فلوریت کمرمهدی و معدن ماسةسن  پروده، زغال

 .توجه بیشتری شود هاو از نظر ارزش حفاظتی باید به آن اندضرور  حفاظت را کسب کرده
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اساس روش های معدنی شهرستان طبس بردهی ژئوسایتنتایج حاصل از ارزیابی و امتیاز -3دول ج

معادن ـ 3ه، سنگ پرودـ معادن زغال5ینو، سنگ روباز مزـ معادن زغال1(: 5115) و همکاران فاسولاس

 ـ معدن ماسۀ6معادن سنگ ساختمانی، ـ 2ـ معادن خاک نسوز و بوکسیت کلمرد، 4فلوریت کمرمهدی، 

ـ معدن مس 9و روی چاه سرب و  ـ معدن سرب8ـ معدن سرب و روی ازبکوه، 7گری چیروک، ریخته

 گزو

 نام      
 

 معیار

 معادن متروکه و قدیمی معادن فعال

1 5 3 4 2 6 7 8 9 

 1/91 91 91 51 11 12 1/91 51 1/91 تیاز ارزش علمیام

امتیاز ارزش 

 اکولوژی
1/9 51 1/9 1 1 1 1 1 1 

امتیاز ارزش 

 فرهنگی
9 9 9 9 9 9 1/59 1/59 1 

 امتیاز ارزش 

 شناختیزیسایی
1/51 1/51 51 51 51 51 51 51 51 

امتیاز ارزش 

 اقتصادی
1/51 15 1/51 52 52 1/51 1/51 1/51 52 

 تیاز ارزش ام

 پتانسیل کاربردی
11 11 1/11 11 11 11 1/11 1/11 11 

eduV 1/52 5/15 9/53 5/59 55 11 5/11 5/51 1/51 

tourV 9/55 1/59 1/55 1/51 1/55 9/51 3/52 3/52 2/51 

protV 22/59 99/52 99/51 19/55 22/51 22/51 55 99/51 55 

ecolF 1/1 9 1/1 5 5 5 5 5 5 
 

 و پیشنهادها یریگنتیجه . 6

شبناختی، های زمبیناز جاببه ،غربی استان خراسان جنوبیدر شمال  واقع شهرستان طس 

هبای معبدنی ایبن پتانسبیل. تاریخی، طسیعی و معدنی بسیار متنوعی برخوردار است-فرهنگی

ای در کشبور از جایگباه ویبژه، از نظر کمیت و کیفیبت نیزاز نظر تنوع و فراوانی و شهرستان 
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تبوان ببه معبادن های ژئوتوریسم معادن در این ناحیه مبیترین نمونهاز مهم. وردار هستندبرخ

سن  روباز مزینو، فلوریت کمرمهدی، خباک نسبوز و بوکسبیت سن  پروده، زغالفعال زغال

قدیمی سرب و  گری چیروک و معادن متروکةریخته های ساختمانی، ماسةکلمرد، سن منطقة 

هایی برجسبته و نمونه ،. همچنینوی چاه سرب و م  گزو اشاره کردر روی ازبکوه، سرب و

شبناختی و های زمینجاببههای گوناگون همانند کویرها، روستاهای دارای ژئوسایت از دیدنی

سد کهن کُریت و  شناسی مهندسی)همانند، زمینهای ژئومورفولوژیکتاریخی، جاببه-فرهنگی

در  شناسی و غیره،شناسی، رسوبشناسی و فسیلچینه ساخت،عساسی(، زمینطاق باستانی شاه

دسترسبی بسبیار خبوبی  معدنی در این شهرستان وجود دارند که از مسیرهای هایجاببهکنار 

و  کننبدتر میویژه ژئوتوریسمی را آسانههای گردشگری و بسهولت فعالیت ،برخوردار هستند

ایبن ی در د. استفاده از روش ارزیابی کمّبنیآها به حساب میاز مزایای بسیار مهم در ژئوپارک

شبناختی تواند برای مدیریت پایدار و حفاظت از میراث زمیننوان ابزاری مفید میعپژوهش به

های علمی، اکولوژیبک، فرهنگبی، ارزشبه شناختی، های زمینبر ارزشهکه علاو استفاده شود

ببه کنبد. توسبعة ژئوتوریسبم توجبه می نیبزو پتانسیل استفاده از آن شناختی، اقتصادی زیسایی

نتایج براساس  دارد.نیاز هماهنگی و ارتساا متقابل بین سه ارزش علمی، حفاظتی و گردشگری 

ترتیب به معادن شاخص آموزشی بهبیشترین امتیازهای گرفته، یابی صور روش ارزحاصل از 

مهبدی فلوریبت کمر( و معبادن 5/11ه )(، معدن سرب و روی ازبکبو5/15سن  پروده )زغال

(، معدن ماسه 3/52در شاخص گردشگری، معادن سرب و روی ازبکوه و چاه سرب ) (9/53)

رتیبب تمتعل  هسبتند کبه ببه( 1/55مهدی )( و معادن فلوریت کمر9/51چیروک )گری ریخته

دار ایبن منطقبه اولویبت اصبلی را پایب توسعة برای توانو می اندبیشترین امتیاز را کسب کرده

، . همچنبینریبزی نمبودها برنامهتیاین ژئوسااقتصادی برداری بهرهگذاری و ظور سرمایهمنبه

فلوریبت  ( و معادن22/51گری چیروک )ریخته (، معدن ماسة99/52ن  پروده )سمعادن زغال

اتخباب  کبهانبد دسبت آوردهه ضرور  حفاظبت را بب ( بیشترین امتیازهای99/51کمرمهدی )

ژئوتوریسم  ریزی در جهت توسعةو برنامه کندها را آشکار میایتهای حفاظتی این سسیاست

تمبامی معبادن از نظبر  .ای علمبی و حفباظتی صبور  گیبردبا تقویت رویکردهبباید منطقه 

 ایبرنامبهداشبتن  امبا ببرای دارنبد،شناختی نیز شرایط مطلوب و مناسسی انداز و زیساییچشم
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هبای ارزیبابی و از دیگبر روش های گونباگون، اسبتفادۀ متخصصبان رشبتهترتر و دقی جامع

تواننبد ناسبان نمبیش، زمینهمچنبین .رسدها، ضروری به نظر میای برای تمامی جاببهمقایسه

متخصصبان را انجاه دهند و باید  یک منطقه تنهایی ارزیابی تنوع زیستی، فرهنگی و تاریخیبه

این، ایجاد برعلاوه. یابی و مطالعه کنندطور دقی  ارزهای منطقة طس  را بهدیگر سایتهر رشته 

 اقبامتی و بهسبازی مسبیرهای دسترسبی های)همانند محل مناسبهای گردشگری زیرساخت

 منظور آشنایی، حفاظبت و توسبعةبه های آموزشیارائه و انجاه برنامه (،های معدنیژئوسایت

و نیبز  هنمبا و تفسبیریهمراه نصبب تابلوهبای رابه ایمنطقه نو مسئولا پایدار جوامع محلی

معرفبی  .شبودپیشبنهاد می هر ژئوسبایتاندازی ی و انجاه اقداما  فوری برای راهبنداولویت

و معدنی این ناحیبه  شناختیحفظ میراث زمین های معدنی شهرستان طس  با هدفژئوسایت

و افزایش  هاجاببهاهمیت این  کردنافزایش دانش اجتماعی مرده و همگانیمنظور از ایران، به

توانبد در تحقب  اهبداف مهم این پژوهش کاربردی است و مبیاز نتایج توان اقتصادی مرده، 

توانبد در ، طبس  مبیببالقوه هبایبا داشتن چنبین توانمنبدی واقع شود. آیندۀ این منطقه مفید

محبور کبه هبای معبدنهای ایران و جهان با پتانسیلعنوان یکی از ژئوپارکنزدیک به ایهآیند

در  ،کباری فعبال و قدیمبه اسبتهمراه با معبدن ای از مواد معدنی متنوعرای طیف گستردهدا

آموزشبی و -ه ببا رویکردهبای علمبیهمراجهت توسعه و رون  اقتصادی این منطقه از ایران 

 . فعالیت کندحفاظتی 

 کتابنامه

رامانبا  جهبت او منطقبة(. ارزیبابی 5931ح. ) احمدی، ع.، تقیان، ع.، یمانی، ه.، و موسوی، س. .5

هبای مجلبة پبژوهشجهبانی. -عنوان ژئوپارک ملی توسعة ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به

 .52-5(، 5، )ژئومورفولوژی کمی

هبای ژئوتوریسبم در توسبعة پایبدار هبا و قابلیبت(. ارزیابی توانمنبدی5939اربابی سسزواری، آ. ) .1

 .12-21(، 12، )صلنامة جغرافیای طسیعیف)مطالعة موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه(. 

ای های بهینة گردشبگری ببا فراینبد تحلیبل شبسکهیابی ژئومورفوسایتمکان(. 5935اروجی، ح. ) .9

(ANPو ارزیابی آ )های ژئومورفوتوریستی )مطالعة مبوردی: شهرسبتان طبس (ها از طری  مدلن 
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ریزی توریسم(. دانشگاه تهران، تهران، نامهارشد رشتة جغرافیا و برنامة منتشرنشدۀ کارشناسی)پایان

 ایران.

. تهببران: سببازمان ()چبباپ اولشببناختی ایببران اطلبب  میببراث زمین(. 5911امببری کبباظمی، ع. ) .5

 شناسی و اکتشافا  معدنی کشور.زمین

)چبباپ دوه(. تهببران: سببازمان  شببناختی ایببراناطلبب  میببراث زمین(. 5935امببری کبباظمی، ع. ) .1

   معدنی کشور. شناسی و اکتشافازمین

هبای جهبانی یونسبکو و ژئوپبارک(. 5932امری کباظمی، ع.، ببدری کللبو، ن.، و جدیبدی، ر. ) .2

همبراه ببا معرفبی « نامبة اجرایبی و دسبتورالعمل ثسبتاصول فلسفه، آیین»انداز آن در ایران چشم
 پرداز اندیشه.. تهران: انتشارا  واژهژئوپارک جهانی قشم

تهران: سازمان زمبین شناسبی و اکتشبافا  معبدنی . زمین شناسی ایران(. 5919آقانساتی، س. ع. ) .1

 کشور. 

زایبی، ای از کبانی(. شبواهد تبازه5911پیروزی، ه.، قادری، ه.، رشیدنژاد عمران، ن.، و راستاد، ا. ) .1

مجلة جنوب باختری طس . -های درگیر در کانسار فلوریت چینه کران کمرمهدیدرونزادی و شاره

 .35-19(، 5، )شناسی ایراننیبلورشناسی و کا

هبای محور چرخشی سسز در فعالیبتهای معدن(. ژئوپارک5932جدیدی، ر.، و امری کاظمی، ع. ) .3

 .3-1(، 591، )رسانی علوه زمین و معدنماهنامة خسری، تحلیلی، آموزشی و اطلاعکاری. معدن

تهبران: انتشبارا   .طس  شهری که بود )جلد بناهبای تباریخی طبس ((. 5912دوست، ی. )دانش .51

 سروش.

هبا (. مدیریت )شناسایی و ارزیابی( ژئومورفوسایت5931سالاری، ه.، شهابی، ه.، و سالاری، س. ) .55

هببای شهرسببتان )مطالعببة مببوردی: ژئومورفوسببایت Sawو  Entropyهای بببا اسببتفاده از مببدل

 .511-522(، 5، )های ژئومورفولوژی کمیمجلة پژوهشسردشت(. 

(. تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش ببا 5935ازی، س. ح.، و مقدسین، ه. )خیز، ف.، حجسسک .51

 .12-23(، 1، )ریزی محیطیجغرافیا و برنامهاستفاده از روش پرالان . 

. تهبران: کتاب جغرافیای تاریخی و توریستی شهرستان طبس (. 5915فر، ر.، و فتحی، ز. )صابری .59

 انتشارا  نور علم.

 . تهران: انتشارا  رهی.گردشگری(ژئوتوریسم )زمین(. 5935اظمی، ع. )جاه، ب.، و امری کفرهت .55
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(. شناسایی و ارزیابی 5931محمدی عراق، آ.، نکوئی صدری، ب.، هاشمی، س.س.، و بیاتانی، ع. ) .51

سلیمان منظور تأسی  ژئوپارک پیشنهادی تختسلیمان بهشناسی پیرامون جهانی تختمیراث زمین

 .591-519(، 33، )نامة علوه زمینفصلدر آبربایجان غربی. 

های (. ارزیابی کمی ژئومورفوسایت5939پور، س. )مقصودی، ه.، علیزاده، ه.، شریفی، ا.، و حسینی .52

مجلبة سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تأکید بر توسعة ژئوتوریسم. تخت منطقة
 .91-11(، 9، )های ژئومورفولوژی کمیپژوهش

(. زمین شیمی 5931زاده شفارودی، آ. )پور، ه. ح.، حیدریان شهری، ه. ر.، و ملک، کریممهدوی، ا. .51

اکتشبافی  منطقبةدر  IP/ISهبای سازی و تفسیر دادههای نفوبی، ارتساا آن با کانیو تفکیک توده

 .21-51(، 1، )شناسی کاربردی پیشرفتهمجلة زمینگزو. 

اولبین شبده در گزو. مقالة ارائه منطقةزایی م  در نی(. مطالعه و بررسی کا5911هاشمی، س. ه. ) .51

 خردادماه، دانشگاه آزاد اسلامی طس . 5، همایش معدن و علوه وابسته

نخستین کنگره شناختی طس . اندازهای ژوراسیک در میراث زمین(. چشم5932یحیی شیسانی، و. ) .53

ی و اکتشافا  معدنی کشور ، مشهد: سازمان زمین شناسبین المللی ژوراسیک و کشورهای همجوار

 .111-111(، 5)مرکز شمال شرق(، )

های مهندسی شهرسبتان طبس  از های معدنی و ابنیه(. جاببه5939یحیی شیسانی، و.، و زمانیان، ا. ) .11

سی و سومین گردهمایی ملبی علبوه زمبین، سبازمان زمبین شده در دیدگاه ژئوتوریسم. مقالة ارائه

 اسفندماه، تهران.  1تا  9، شناسی و اکتشافا  معدنی کشور

 SWOT(. بررسی تأثیر ژئوتوریسم با استفاده از مدل 5931یمانی، ه.، موغلی، ه.، و جعفری، ف. ) .15

 .91-51(، 53، )فصلنامة جغرافیای طسیعیسلیمان(. )مطالعة موردی: تخت
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