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چکیده
» منظر«کنوانسیون میراث جهانی2و 1و با عنایت به تعریف مفاد رهنگیف-توده کوهستان سبالن با توجه به داشتن میراث طبیعی

تان سبالن فرهنگی کوهس-هاي طبیعیتوجه به ویژگیشود. کشور ایران فاقد این نوع اثر در فهرست میراث جهانی است. با تلقی می
شدن را دارد.گانه کنوانسیون میراث جهانی؛ این منظر بیشترین شانس جهانیهاي آن با معیارهاي دهو تطبیق ویژگی

میراث جهانی، گانه کنوانسیون و تطبیق آن با معیارهاي ده»توده کوهستان سبالن«هاي هدف انجام این تحقیق، توصیف عینی واقعیت
یمایشی پ-رهنگی ایران است. روش این تحقیق توصیفیف-عنوان اولین منظر طبیعیجهت ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به

طلوب(ثبت ملی) براي رسیدن به وضع مپذیري و مقایسه توصیف وضع موجودنظر هدف کاربردي است که براي تعمیمو از
المللی خواهد بود و نقش مهمی بین»برند شاخص«برآیند ثبت جهانی سبالن، تبدیل آن به یک است.میراث جهانی) انجام شده(

را در حفاظت/ سالمت میراث طبیعی فرهنگی سبالن ایفاء خواهد نمود.
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مقدمه
سئول جهانی در حوزههاي سازمان ي میراث از جمله مرکز م

سکو، ثبت محوطه ست میراث جهانی یون هاي ترکیبی در فهر
ـــکو را مورد توجــه قرار داده ــد. میراث جهــانی یونس ان

ــمهاي ترکیبی محوطهمحوطه ــتند که ها و چش اندازهایی هس
هاي برجسـته فرهنگی و طبیعی را ارزشزمان،صـورت همبه

ستند. شوردارا ه ایران تاکنون موفق به ثبت میراث ترکیبی ک
ست. با توجه به  شده ا سکو ن ست میراث جهانی یون در فهر

فرد هاي منحصربهاینکه توده کوهستانی سبالن داراي ویژگی
عنوان اولین اثر تواند بهدر زمینه فرهنگی و طبیعی اســت، می

ترکیبی از ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود. 
ــمناین  ــتار ض ــیفنوش ــتانهايویژگیعینیتوص کوهس

با ـــبالن را  ـــاخص س ـــبالن، موارد ش نهدهمعیارهايس گا
سیون تحقیقاینروشجهانی تطبیق داده است.میراثکنوان
صیفی شی-تو ستکاربرديهدفاز نظروپیمای برايکها

) ملیثبت(موجودوضــعتوصــیفمقایســهوپذیريتعمیم
ــیدنبراي ــعبهرس ــده انجام) جهانیمیراث(وبمطلوض ش

پیشـــنهاد مشـــخص این نوشـــتار ارائه پرونده توده .اســـت
کوهســتانی ســبالن به کنوانســیون میراث جهانی یونســکو با 

ـــد؛ چرا که در توده می1»منظر طبیعی و فرهنگی«عنوان  باش
کوهســتانی ســبالن، انســان و محیط پیرامون به معناي واقعی 

مه درهم ته و برهمکل مل کنشآمیخ عا نگ و ت هاي دراز آه
مثبــت براي خلق و آفرینش میراث ملموس و نــاملموس 

1 Cultural and Natural Landscape
2 Holistic approach

اند. غناي میراث فرهنگی و طبیعی کوهســتان ســبالن، داشــته
ست میراث جهانی نمودهاین اثر را واجد شرایط ثبت در فهر

است.

پیشینه تحقیق
کنوانســـیون میراث جهانی، 2و 1با اســـتناد به تعریف مواد 

آثاري که مشمول تمام یا بخشی از تعاریف فرهنگی و طبیعی 
شند، می توان آنها را آمیزه میراث طبیعی و فرهنگی یا منظر با
1992بندي منظر فرهنگی و طبیعی از ســـال طبقهدانســـت.

گذاري یونسکو براي آثار داراي میراث فرهنگی دي در ناممیال
تنها ابداع و وضع شده است. قبل از این تاریخ، آثارو طبیعی 

قهبه ـــورت طب نديص ـــرف در ب یا طبیعی ص هاي فرهنگی 
شــدند. اســاس رویکرد منظر فهرســت میراث جهانی ثبت می

ناي -طبیعی ي میراث به حوزه2»جامعنگرش«فرهنگی بر مب
بندي روز لیست یونسکو از این طبقهاست. خوشبختانه روزبه

کشور عضو در 162اثر ترکیبی از 32شود. تاکنون میترغنی
هان ماره (ج ـــ ناظر طبیعی 1جدول ش فرهنگی –) داراي م

شته ستند. مقاالت و نو هاي زیادي در ارتباط با منظر وجود ه
ــبالن به ــوع س فرهنگی -مثابه میراث طبیعیدارد، اما به موض

پرداخته نشده است.

رهنگی سبالنف-منظر طبیعی
ســو هاي محلی، ســبالن مرکب از دو کلمه بر اســاس روایت

منشأ«گیر، یعنی است که به معناي آبگیرنده)آالن (آب) +(

آمار فهرست میراث جهانی یونسکو)مناطق جغرافیایی (مأخذ:شده جهانی بر اساستعداد آثار فرهنگی، طبیعی و ترکیبی ثبت:1جدول 

ثار  که آ هاي عضـــوي  عداد کشـــور ت
شده دارندثبت

درصد جمع ترکیبی طبیعی فرهنگی مناطق

13 درصد9 89 4 37 48 افریقا
18 درصد8 79 2 4 73 کشورهاي عربی
34 درصد23 231 11 59 161 آسیا و اقیانوسیه
50 درصد47 480 10 61 409 اروپا و امریکاي شمالی
27 درصد13 132 5 36 91 مریکــاي جنوبی و حوزه  ا

کارائیب
162 100

درصد
1011 32 197 782 جمع
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صدا)سس (نام دیگر آن مرکب از دو واژه .است» و منبع آب
که در آالنگیرنده) بوده اســت، واژه مرکب ســس+ آالن (+ 

شده به معناي  سبالن  سی  صدا و پژواك کنندهمنعکس«فار
. منظر فرهنگی و طبیعی کوهســتان ســبالن در اســت» صــدا

یل در  تان اردب ـــ یل و در 60اس ـــهر اردب کیلومتري غرب ش
ستان شهر شکیننزدیکی و حوزه  سرعین، نیر و هاي م شهر، 

یایی  یت جغراف با موقع یل  جه و 47اردب قه طول 49در دقی
ست. 16درجه 38شرقی و  شده ا شمالی واقع  دقیقه عرض 

ـــه ـــبالن داراي عارض هاي طبیعی منظر طبیعی و فرهنگی س
نظیر است که قله اندازهاي فرهنگی بیالعاده زیبا و چشمفوق

ــگفت متر 28ترین دریاچه جهان را با عمق انگیز آن مرتفعش
ند 4820در خود جاي داده و با ارتفاع  له بل ـــومین ق متر س

ـــبالن در دومین ــــت. منظر طبیعی و فرهنگی س ایران اس
توسط سازمان میراث فرهنگی، » همایش ملی ثبت در چابهار«

، ثبت ملی شده 120دستی و گردشگري ایران با شماره صنایع
ــت ــادي، اجتماعی و ]1[اس ــعه اقتص . در برنامه چهارم توس

سالمی ایران  ضوع(فرهنگی جمهوري ا بند ز قانون برنامه مو
المللی و عنوان قطب بینچهارم توسعه)، به کریدور سبالن به

ــده و همچنین در آن برنامه، محورملی ــگري تأکید ش گردش
شده  شور لحاظ  سبالن جزو هشت محور مهم گردشگري ک

سبالن در فهرست لیست موقت یونسکو. همچنین]2[است

براي ثبت در فهرست میراث جهانی گنجانده شده و از چهار 
ها معیار کنوانســیون میراث جهانی طبیعی، ســه مورد از معیار

.]3[) را به خود اختصاص داده است7-8-9معیارهاي (

شناسی کوهستان سبالنینزم
ی این منطقه مربوط به دوره زائکوهشـــناســـی، ینزملحاظاز

ي تراکی هاگدازهي غالب منطقه هاســـنگ. اســـتمیوســـن 
که در ارتفاعات ی کواترنر)آتشفشاني ها(سنگکهن آندزیتی 

شانشود. توده یمپراکنده دیده صورتبهباال  شف سبالن آت ی 
صل فعالیت  شانشآتحا سم فوران ف ی از نوع مرکزي و مکانی

ــبیه  ــانآن نیز ش ــفش ــترومبولی ایتالیا آتش ــتاس . فعالیت اس
شان شف سبالن روي پایه آت شانی  شف سن با -یآت سوبی ائو ر

صـــورت گرفته که حاصـــل این متر2700ط ارتفاع متوســـ
ساختمان مخروطی بوده که در جهت یتفعال ها پیدایش چند 

ــیده اســت. در اثر -غربی ــرقی کش ي متعدد توده هاگســلش
ــان ــفش ــبالن آتش ــده و با قطعهقطعهی س یی قطعات جابجاش

سبالن  سته در کنار یکدیگر ابتدا کالدراي  آمده به وجودشک
با  ـــپس  عالو س ماماهاي یتف یدتر هادورهیی در گ جد ي 

].4است [شدهساختهي کنونی هامخروط

].1[ترین دریاچه جهاندریاچه توده کوهستانی سبالن؛ مرتفع:1شکل
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ي معدنی توده کوهستان سبالنهاچشمه
ســـبالن، نیتوده کوهســـتاهاي بارز ویژگیین تریکی از مهم
گرفته تا» ســرعین«از هاي گرم معدنی اســت کهداشــتن آب
ــتان ــهرس ــک«و » نیر«ي هاش ــهرینمش اند. تجزیه پراکنده»ش

ــیمیایی و مطالعه هیدرولوژي آب ــان میش ــأ، دهدها نش منش
ـــمن عبور از الیهآبگرم هاي ها اعماق زمین اســـت که ض

هـا و مختلف زمین، مقــداري مواد معــدنی مـاننــد کربنــات
ـــولفات ي معدنی هاآبي کند. همهیها را در خود حل مس

و فیزیولوژیکي کوهستان سبالن سازگار با بافت بدنحوزه
گونه گزارشی مبنی بر مضر یچهکه يطوربهنوع بشر هستند؛ 

اســـت. از نشـــدهر منتشـــي معدنی تاکنون هاآببودن این 
یله وسبهها یماريبرمان در ارتباط با دآمدهعملبههاي یبررس

آید که یبرمي معدنی، چنین هاآبترکیبات کانی موجود در 
شتنهاآباین  سیار حیاتی و مترکیبات با دا صر ب ینرال و عنا

ظیم سیستم عاملی در جهت تحریک و تنصورتبهتوانند یم
سان عمل نمایند. این  ست که امروزدر حالایمنی بدن ان ه ی ا

ـــکی جدید تالش  ـــتردهپزش ها، یماريبي براي درمان اگس
هاي ویروسی با استفاده از تحریک و تنظیم یماريبمخصوصاً 

].5است [سیستم ایمنی نموده 

سیشیروان دره
ـــهورعروفاین دره یکی از م ي توده هاترین درهترین و مش

ست. سبالن ا ستانی  واقع در »شابیل«این دره از آبگرم کوه
بهترین نقطهدر جنوبیو شــودشــمال ســبالن شــروع می

از طرف شرق این دره.شودیممحدود »یدریاچه آت گول«
ــوئی«به جاده  ــمالی »قوتورس و از جانب غرب به دامنه ش

شــود. عالوه بر شــیروان دره میمحدود» ایشــیخ چیخماز«
هاي سنگی یکی از مظاهر بارز ژئوموفولوژیک سی یخچال

یخچال ســنگی در 14کوهســتان ســبالن هســتند که تعداد 
].3است [یی شده شناسادامنه شمالی سبالن 

1 Ranuncuiaeeae 3 Valerianaceae
2 Urticaceae 4 Labiatae

سبالنتوده کوهستانی جانوري-ي گیاهیهاارزش
یی شده که شناساگونه گیاه 256تیره و39در منطقه سبالن 

9ومتري3000تیره در ارتفاعات کمتر از24از این مقدار 
فاع 6و متري3000-3500تیره بین  تا ارت متري3900تیره 

ــبالن  ــتانی س ــتردر توده کوهس ــی گس ــت. بعض ش یافته اس
نهینازا نادرترین و گو یا هانهگوترین یابکمها، جزء  در دن

ـــنعتی دارند. برخی از  ـــارف داروئی و ص ـــتند که مص هس
از اندعبارتشــدهشــناختهو فردمنحصــربهي گیاهی هاگونه

ـــنبل، 2تیره گزنه،1تیره آالله و... که 4تیره نعناع، 3یبالطتیره س
»  پونه«نمونه، گیاه عنوانبهگرفتههاي صـــورتیشآزمابنا بر 

ـــبالن فلور طبیعی ـــتــانی س یعلمنــامبــاتوده کوهس
»Mentha longifolia «متابولیت اســـت؛ عنوان یک آنتیبه

شتر از 20ی این گیاه، اثربخشقدرت دارویی و  نیترو «برابر بی
سایکلین ست. این یافته علمی با همکاري » فرانوتین و تیترا ا

ی آمریکا به شناسسممرکز داروسازي دانشگاه تهران و مرکز 
درصد ماده 92، »آویشن سبالن«. همچنین استاثبات رسیده 

ست نظیر یبدارد که در کل دنیا » تیمول«داروئی به نام مؤثر ا
ي جانوري توده کوهســتانی ســبالن نیز هاگونهبرخی از ].6[

باشدي میاخرس قهوههستند که از جمله آنها،فردمنحصربه
]1.[

ستانی سبالنتوده کوهمیراث فرهنگی
سبالن گاهسکونت ستقرارها در اطراف توده کوهستانی  ها و ا

تنیدگی فرهنگ و طبیعت در این کوهســتان نشــان از در هم

].1[سیدرهشروانانگیزشگفتيدره:2شکل
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ــت. از جمله ــتانی محوطهي این آثار، اس ــهریري«ي باس »  ش
که ازنظر فرهنگی، یک پهنه فرهنگی است. این محوطه است

شاهدي از  ستان هاارزشبزرگ  ي محیطی و اکولوژیکی کوه
ي باسـتانی اسـت. بر هافرهنگسـبالن در پذیرش و پرورش 

ي باســتانی دیگر، هامحوطهاســاس همین محوطه و پراکنش 
مادگی یم ـــبالن از هر نظر آ که اطراف س عا نمود  توان اد

شد و ي گوناگون هادورهي هافرهنگسپس انتقال پذیرش ر
ــب را ــتر مناس ــتزبه خاطر بس ــت. یس محیطی دارا بوده اس
شــمال شــدهشــناختهعنوان شــاهد، اورارتوها یکی از اقوام به

سند حضور تاریخیغرب ایران ي هادامنهآنها در هستند که 
در دو نقش برجسته جنوبی سبالن بر سر راه تبریز به اردبیل

سط جرج یمت به اثبا ستین بار تو سناد، براي نخ سد. این ا ر
ــف و  ــتی اول از یمعرفکامرون کش ــده و متعلق به ارگیش ش

است که از سده نهم تا هفتم پیش از میالد شاهان اورارتوئی
ستان، سیح در مناطقی از ارمن و آناتولی حکومت آذربایجانم

.]7اند [کردهیم

توده اندازچشمهاي سنگی محوطه باستانی پیرازمیان در استل:3شکل
کوهستانی سبالن

خاستگاه دین زرتشت
ســلطان «ترین ســوگند عشــایر، ســوگند به نام امروزه مقدس

ــاواالن ــت »س ــت. عالوه بر باورهاي مردمی درباره قداس اس
ستگاه  سبالن خا شت پیامبر«سبالن،  ست؛ تقریبًا » زرت نیز ه
گ ـــت خاس مامی مؤرخان  جان و در ت بای اه زردشــــت را آذر
ـــتان یمآذربایجان هم منطقه مغان  دانند که همواره در کوهس

ــبالن عزلت گزیده و  ــتا) براي پیروانش آورده کتاب (س اوس
ست.  سنيطوربها سور جک شت را پیامبر ایران 3که پروف ، زرد

3 Jackson
4 UNESCO
5 World Heritage Convention

نامد. سند نوشتاري که از ابوریحان بیرونی منجم و یمباستان 
ــهور قرن  »  الطاهر الباقیات«کتاب ام میالدي در 11مورخ مش

شان به شت آذربایجانی یمزبان عربی باقیمانده ن دهد که زرت
است بوده و از کوهستان سبالن پیامبري خود را اعالم نموده 

].8و 9[

عشایر شاهسون
ترین یمقدزیســتی جوامع بشــري و ین الگوي ترکهنعشــایر 

گذارند. عشایر یمسانی را به نمایش ي معیشت حیات انیوهش
ي فرهنگی منظر طبیعی و فرهنگی هاارزششاهسون یکی از 

ــبالن و جزو  ــمایکتفکس 44روند که از یمر ناپذیر آن به ش
ـــکیل رده (1500تیره و 275طایفه و  ـــوند. یماوبه) تش ش

شالقی سبآنهاقلمرو ییالقی  شت مغان آنهاالن و قلمرو ق د
آالچیق عشــایر، مرحله مهمی از تاریخ و ســنت ].10[اســت

عنوان یک هنر معماري دهد و بهیمســکونت بشــر را نشــان 
وکرده اســتبرطرفرا ســرپناهرو به کوچنیاز انســانکامالً
ي از تعامل انســـان با طبیعت اســـت که فردمنحصـــربهگواه 

سازگاري  سازه آن نیز با طبیعت  صر  نماید. یمشالوده و عنا
کامالً  هد یتداعمدور بودن طرح آالچیق  ـــوا نده اولین ش کن

یی هامحوطهیش از تاریخ اســـت که در پمعماري از انســـان 
.]11[استشدهکشفچون سراب و آسیاب در غرب ایران 

انیکنوانسیون میراث جه
منظور نگهداري و را به5کنوانســـیون میراث جهانی4یونســـکو

هاي حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی از طریق همکاري
به تصویب رسانده 1972نوامبر سال 21المللی در تاریخ بین

ــته ــت. هس ــیون میراث اس ــلی و در واقع قلب کنوانس ي اص
به میراث مهم طبیعی و  که  هانی، ارزش میراث اســــت  ج

سیم می سیون، جهانفرهنگی تق شمول آثار ثبت شود. کنوان
ـــان  ـــت میراث جهانی را همواره خاطر نش ـــده در فهرس ش

1975فوریه ســال 26تاریخ کشــور ایران از.]12[ســازدمی
ــفندماه 7میالدي برابر با  ــیون 1353اس ــیدي، کنوانس خورش

میراث جهانی یونســکو را پذیرفته اســت. کنوانســیون میراث 
ـــکو، ابتدا آثار را به در گروه طبی عی یا فرهنگی جهانی یونس
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96، شماره اول، دي ماه هشتمنشریه نشاء علم، سال 

رســاند؛ اما امروزه تأکید بیشــتر بر صــرف به ثبت جهانی می
ـــتثبت میراث هر اثري که از طرف ]. 13[هاي ترکیبی اس

سکو  ست میراث جهانی یون ضو، براي ثبت در فهر شور ع ک
هاد می ـــن هاي پیش یار ند مورد از مع یا چ یک  ید  با ـــود  ش

شود سیون میراث جهانی در مورد آن تطبیق داده  که از کنوان
گواه «، »نشــانه شــاهکار نبوغ خالقانه بشــر بودن«جمله آنها، 

بادل ارزش خاصت مانی  یک دوره ز و » هاي انســــانی در 
ــتثنایی بودن« 6و موارد مصــادیق دیگر اســت» منحصــر و اس

. تمامی آثاري که براي ثبت در فهرســـت میراث جهانی ]14[
ــنهاد می ــرایط مربوط به پیش ــوند باید واجد ش ــالمت«ش »  س

ــت ــی براي تمامیت و دس ــالمت مقیاس ــند، س نخوردگی باش
به نظر میراث فرهنگی/ طبیعی و ویژگی هاي آن اســــت؛ 

ستخوش تأثیرات مخرب می سبالن د صوص  سد در این خ ر
توســعه و یا غفلت شــده باشــد. با وجود فرســایش و چراي 

شترویه دام وبی شکافهايبردا ها و وسیع معادن و ایجاد 
ـــانس هاي عمیق، دره ـــبالن ش هنوز منظر طبیعی فرهنگی س

شدن به دالیل ذیل را دارد.جهانی
فردمنحصربهکوچ عشایر و مراسم وابسته به کوچ، نمونه گواه 

ست که با  سنت فرهنگی زنده ا ستثنایی از یک  ) 3(یارمعو ا
ماري  بل تطبیق اســــت. مع قا هانی  ـــیون میراث ج کنوانس

ـــکوچیر آالچیق که از اوایل زندگیپذانعطاف موردینان نش
ــتفاده ي از تعامل فردمنحصــربهواقع گردیده اســت، گواه اس

انسـان با طبیعت اسـت که شـالوده و عناصـر سـازه آن نیز با 
قدرت و مقاومت نماید. آالچیق به دلیلیمطبیعت سازگاري 

در برابر عوامل جوي، معماري زیبا و بناي آســـان و ســـریع 
ـــربهداراي معماري خاص،  ـــتمقبولی وفردمنحص که اس

سازد. این شیوه بررسی شیوه ساختمان آن را ارزشمندتر می
ـــنت  بارز از بنا و قدمت نماینده مرحله مهمی از تاریخ و س

ست که قابل تطبیق و ارائه با  شر ا ) 5) و (4(یارمعسکونت ب
سته جهانی  ستاز معیارهاي ارزش برج سبالن در ا . جایگاه 

ــهري، عامهفرهنگ ــتان اعم از ش و ارتباط مردم با این کوهس
منظر زندهوروستاي و عشایري با سبالن از کارکردهاي مهم 

ست که با معیار ( سبالن ا سیون قابل 6طبیعی فرهنگی  ) کنوان
ـــت. با این ظرفیت عظیم میراث فرهنگی معنوي،  تطبیق اس

6 http://whc.unesco.org

ی را نیز اضافه کرد.شناختباستانباید میراث فرهنگی مادي و 
ـــبالن بلندترین دریاچه جهان را در خود  از منظر طبیعی، س

ستثنائی که جا شگرف طبیعی با زیبایی ا ست. پدیده  ي داده ا
کنوانسیون است. همچنین آثار طبیعی ) 7(قابل تطبیق با معیار

یز شـیروان انگشـگفتنظیر همچون سـنگ عقاب و دره یبو 
سی از جلوه ست ریختهاي بارز زمیندره  سی ا که قابل شنا

هاي ویژگیین تراز مهم) کنوانســیون اســت.8ارائه با معیار (
ها چشــمه معدنی آب گرم ســبالن، وجود دهکوهســتانبارز 

ســـرعین، نیر، جملهاســـت که در اطراف این کوهســـتان از
ین و ها، سردتراین آب؛ اندپراکندهشهر، اهر و سردابه ینمشک
مل هاآبین ترگرم ـــوندیمي جهان را شــــا و همچنین ش

یســه و مقاقابلکه فردمنحصــربهي گیاهی و جانوري هانمونه
با  ـــ9(یارمعتطبیق براي احراز  هانی ) کنوانس یون میراث ج

است.

گیرينتیجه
سبالن یکی از مهم ستان  ساختارهاي کره زمین در کوه ترین 

هاي ایران و شــمال غرب کشــور اســت. با عنایت به ویژگی
دادهاي فرهنگی اعم طبیعی و برونژئومورفولوژیک و عناصر 

ـــتاناز میراث ملموس همانند محوطه ـــناختی و هاي باس ش
سان و طبیعت،  شایر و ارتباط دراز آهنگ ان ناملموس چون ع

ستانی » فرهنگی-منظر طبیعی«توان عنوانمی را به توده کوه
سکو بر مبناي سبالن اطالق نمود. این نوع طبقه بندي در یون

میالدي به بعد وضع 1992و از سال » معنگرش جا«رهیافت 
سکو براي ثبت میراث جهانی با این  شتر یون شده و تأکید بی

قه قد این نوع اثر در نوع طب فا ـــور ایران  ندي اســـت. کش ب
-هاي طبیعیفهرست میراث جهانی است. با توجه به ویژگی

ـــانس  ـــترین ش ـــبالن، این منظر بیش ـــتان س فرهنگی کوهس
هاي کوهســتان ســبالن با یق ویژگیشــدن را دارد. تطبجهانی

دهد که ســـبالن بدون گانه یونســـکو نشـــان میمعیارهاي ده
تردید در صـــورت ارائه به ایکوموس و کنوانســـیون میراث، 

یک اثر ترکیبیبه هد -طبیعی(عنوان  ته خوا پذیرف فرهنگی) 
شد. به دلیل اینکه ویژگی طبیعی فرهنگی این کوهستان قابل 

ــیون میراث جهانی 4،5،6،7،8،9،3تطبیق با معیارهاي کنوانس
ـــت که در نوع خود بی ـــت.اس جهانیثبتبرآیندنظیر اس
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96، شماره اول، دي ماه هشتمنشریه نشاء علم، سال 

»شــاخصبرند«یکبهکوهســتان ســبالنتبدیلســبالن،
هدالمللیبین ظتدررامهمینقشوبودخوا فا میراثح

ــبالنفرهنگیطبیعی ــعهوس ــگريتوس خواهدایفاءگردش
يمحوطهيتوسعهازبخشیعنوانبهگردشگريامروز.نمود

ـــیرجهانیمیراث ـــودمیتفس ـــگران. ش المللی و بینگردش
هستندهاییمحوطهدنبالبهکنندگانمصرفعنواناي بهحرفه

ندکه یترو هانیموفق بت ج طریقازوکردهطیراآمیز ث
منافع. اندپیداکردهارتقاء»جهانیمیراث«بهمعتبرکارشناسان

میراثفهرســـتدراثریکپذیرشنتایجبرايشـــماريبی
:ازاندها عبارتبرخی از آنکهاندکردهذکریونسکوجهانی

المللی، بینشــناخته شــدنرســمیتبهوتوجهبه خاطر
جب افزایش بارمو ـــهرتواعت قهش هانی منط اي و ج

میراث جهانی در آن واقع شـــده شـــود کهمیمقصـــدي
است.

به یک اثر  بت  ناطقی ث ند ویژه م مان یاد ه عت ز ـــ با وس
سبالن، عامل افزایش تقویت سجامکوهستان  اجتماعیان

ـــاسهویتیو ـــطح ملی و موجب احس درغروردر س
جوامع محلی است.

شـــده در فهرســـت میراث جهانی یونســـکو مناطق ثبت
تواند دولت و مردم را برايهمانند کوهســتان ســبالن می

نابع طبیعی و فرهن پایدار از تمامی م گی منطقه حفاظت 
ترغیب و تشویق نماید.

جهانی یونســـکومیراثشـــده در فهرســـتمناطق ثبت
شود.میايمنطقهتبلیغوشهرتافزایشموجب

جهانی میراثفهرســتشــده درها و مناطق ثبتمحوطه
ـــکو، عامل محرك قوي براي ـــمارافزایشیونس زیادش

و توسعه گردشگري پایدار است.منطقهازبازدیدکننده

تقدیر و تشکر
اکبر از حســـن توجه اســـتاد ارجمند جناب پروفســـور علی

حدي و ـــوي مو ئه همچنینموس بازخوانی و ارا خاطر  به 
پیشنهادهاي سودمند از استاد ارجمندم جناب دکتر محمدتقی 

نهایت سپاسگزار هستم.رهنمایی بی

هاي بازدید شده در این مقالهیتساوب

1. http://whc.unesco.org/en/cultural landscape/
2. http://whc.unesco.org/en/list/
3. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/

مؤاخذمنابع و
فرهنگی کوهستان سبالن-. پرونده ثبت منظر طبیعی]1[
دستی و )، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع1389(

گردشگري استان اردبیل.
)، 1386(امید غنمی، یونس صمدي و سوسن چراغچی.]2[

ها و معاهدات سازمان نامهآیینمجموعه قوانین، مقرارت، 
دستی و گردشگري، سازمان میراث میراث فرهنگی صنایع

دستی و گردشگري کشور، چاپ اول، تهران.فرهنگی، صنایع
ي بررسی مرفولوژي و نحوه«)،1382(. علی دالل اوغلی]3[

» هاي سنگی دامنه شمالی کوه سبالنفعالیت یخچال
.45هاي جغرافیایی، شماره پژوهش

هاي معدنی بر روي )، اثر آب1371(منصور باقري.]4[
بیماري هپاتیت، مرکز تحقیقات دارویی ایران، طرح منتشر 

نشده، محل نگهداري گزارش، شرکت دارو پخش.
کلادارهآرشیو،)1389(سبالنگردشگريجامع. طرح]5[

تهیهاردبیل،استانگردشگريودستیصنایعفرهنگی،میراث
.پارسوماشمهندسینشرکتتوسطشده

)، استخراج تیموال از گیاه 1372(منصور باقري] 6[
Thymus Kotshcyanus) آویشن)، مرکز تحقیقات دارویی

ایران، طرح منتشر نشده، محل نگهداري گزارش، شرکت دارو 
پخش.

[7]. Benedict, W.C. (1965), Two Urartian
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Cuneiform Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 35-40.
[8]. Taqizadeh, S. H. (1937), A New Contribution
to the Materials concerning the Life of Zoroaster.
Bulletin of the School of Oriental Studies,
University of London, Vol. 8, No. 4, pp. 947-954.
[9]. Yohannan, A., Jackson, A.V. W. (1907),
Some Persian References to Zoroaster and His
Religion. Journal of the American Oriental
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