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معدنی با اهدف آموزشی و  هايموزه -پارك معرفی
 گردشگري 
 ،*1قربان وهابزاده کبریا

 چکیده
که  معدنی و فرهنگی در نظر گرفته شوند. از آنجایی-عنوان میراث صنعتیهتوانند بمیها سال قدمت  معادن قدیمی با صدها یا ده
با   اند، بودهونی  هاي مسکساختمان  آب و برق و   ، خیابان   همه معادن داراي جاده و  حفظ معماري    با هزینه اندك بازسازي و 

 عنوان بهدر معدن دوباره    لدر این محیط جدید کارگران فنی شاغ   معدنی تغییر کاربري دهند.موزه  - صورت پاركهتوانند بمی
مطالعه  این  روش تحقیق در    شود.شوند و شرایط اقتصادي جدید مانع مهاجرت بومیان ساکن میگرفته می  کارهراهنماي تور ب

تاکنون تعداد زیادي از    دهد که نشان می  ایجنت   اشاره شده است.به مطالعات مشابه در سطح جهان    و تحلیلی بوده    توصیفی و 
علوم محل آموزش  مین نیاز گردشگري، به  أضمن ت هااین  .نداگردیدهتبدیل  موزه معدنی  -كبه پار   در جهانانواع معادن متروکه  

  سنگ زغال  توان به موزههاي خارجی میاز نمونه  ل زیست محیطی براي طبقات مختلف مردم شده است.ئویژه مساهب  طبیعی
  سنگ زغال  موزه معدن مس و قلع گیوور (کرنوال) بریتانیا ، موزه اد در آمریکا،  چین ،استرلینگ هیل و  انگی ج   سونگ  تایوان، 
اسلوونی وایتالیا را نام برد.    سنگ زغالپرنیک بلغارستان، موزه معدنی    گوئیدوي لهستان،  ژاپن،  جنوبی، هوکایدوي  کره   تائبائک

عنوان هب   کنیجکال  سنگ زغالمعادن  تاکنون    است.  طرح شدهم هاي معدنی  موزه-سیس پاركأموضوع ت  1390  سالایران نیز در    در
وزه معدنی تبدیل  م-و معدن سرب و روي انگوران به موزه و یا پارك  بیابانک  و   خور ، معدن پتاس  ال ایرانغ ترین معدن زقدیمی
معرفی و توصیف   هاي ایرانموزه-این مقاله خصوصیات پارك در. یافته استسنجی درباره آنها پایان یا مطالعات امکان شده و 
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 مقدمه

صنعت تمام    عنوانبهگردشگري  امروزه  براي  پنهان  اقتصاد 
باشد. این اقتصاد به علت عدم نیاز به کشورها حائز اهمیت می

زایی گذاري سنگین، برعکس صنایع دیگر و ایجاد اشتغالسرمایه
به کشورها  اقبال  مورد  شدیدًا  صنایع  دیگر  به  نسبت  ویژه باال 

درحال میکشورهاي  بهباشد.  توسعه  گردشگري،  عنوان  صنعت 
رود شمار میبه  توسعهکشور رو به    49بیش از    دومین منبع درآمد 

کرده   را از اکوتوریسم جدا  يزمین گردشگر  از طرفی اخیرًا . ]1[
جان که جذاب  کال و موجودات بیشو معتقدند که این شاخه اَ 

که اکوتوریسم با بخش حالیگردد، دررا شامل می  ،دیدنی باشند  و
.  ]3  و 2[ سروکار دارد  جانوران  طبیعت یعنی با گیاهان و جاندار

دیگر  عبارت  جغرافیایی  ،به  گردشگري  یا  که  ژئوتوریسم 
ز گردشگري مناطق  اي ا شاخه  بوده و  گردشگري  نوعجدیدترین  

از شکلی  و  پایدار  طبیعی  میبه  گردشگري  روي   رود،شمار 
اندازهاي ژئومورفولوژیکی تأکید دارد. این  چشم  ها وژئوسایت

به گردشگري  برنامهشکل  شناخت واسطه  و  مناسب  ریزي 
 تواند نقش مهمی در توسعه ملی و ها، میها و محدودیتمزیت

ژئوتوریسم یا توریسم   تنوع بخشیدن به اقتصاد منطقه داشته باشد.
باشد که به  هاي اصلی اکوتوریسم میشناسی یکی از شاخهزمین

شناسی به گردشگران با حفظ  هاي زمین شناسایی و معرفی پدیده
می مکانی  مجموعه هویت  زیر  ژئوتوریسم  توریسم  پردازد.  ي 

شناسی است.  پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگري زمین 
هاي  توریسم یا زمین گردشگري یکی از گونهبه عبارت دیگر ژئو
طبیعت پدیدهتخصصی  معرفی  به  که  است  هاي  گردي 

پردازد. چارچوب مباحث توسعه می  شناسی شامل معادن درزمین
انگلستان،    آمریکا، چین،   کشورها نظیر  بسیاري از  گردشگري در

مین  أ... بخش عظیمی از درآمد مملکت را ت  استرالیا و   آلمان و
 زمین هايپتانسیل ترینمهم یونسکو سازمان .  ]4[  کندمی

 ها،گسل ها، دره  غارها، کند:می معرفی اینگونه را  گردشگري

ناودیسچشمه آبشارها،  ها،آتشفشان  ها،تاقدیس و هاها، 

 غارها، درون  هاياستالگمیت  استالگتیت و بیرونی، موادآذرین

 عوامل با ارتباط  در بشر دست يساخته اشکال   ...و هاکانیون 

کتیبه براي  ژئومورفولوژي دیواره گرفتهشکل هاينمونه  -روي 
-می شمارگردشگري به زمین منابع ترینمهم پرشیب جزء ايه
 . ]4[ وندر

رویدادهاي   به  عالقه  افزایش  شاهد  امروزه  دیگر  طرفی  از 
ابزاري براي حفاظت    عنوان بهتوسعه ژئوتوریسم    شناسی وزمین

واژه   عنوان بهباشیم. این شاخه از گردشگري  از میراث زمین می
خورد. تبلیغات گردشگري کشور ما به چشم می  نو و بدیع در

نقطه از زمین داراي    جا بروید زمین است و هر   بدین شکل که هر
بجاذبه باشد. در شناسی خاص خود میفرد زمینههاي منحصر 

ژئومو مکان  شکل واقع  یک  از  است  عبارت  رفیک 
داراي   انسان  استنباط  و  درك  به  توجه  با  که  ژئومورفولوژیکی 

فرهنگی علمی،  و-ارزش  زیباشناختی  اجتماعی  تاریخی،  - یا 
است نظر  .]5[  اقتصادي  گردشگري    به  زمین    عنوانبهبرخی 
فرد، بخش مهمی هب  منحصر  هاي بارز وبا ویژگی  فعالیتی پویا و

فعالیت اقتصادي و تولیدي کشورهاي توسعهاز    در   یافته وهاي 
خود اختصاص داده و درقرن حاضر با توجه ه  حال توسعه را ب

زیرساخت توسعه  ارتباطی،به  اقتصادي،  و  هاي  غیره،   بهداشتی 
 .]6[ جزو سه صنعت برتر دنیا معرفی شده است

 يمجله در بار نخستین براي ژئوتوریسم  خارجی واژه  ادبیاتدر  
براي ژئوتوریسم   که در حال حاضر مطرح شد جئوگرافیک نشنال

دلیل  هب  .]7[  ئه شده استارا هاي مختلف  تعاریف زیادي از دیدگاه
مورد    زمین گردشگري را برخی از محققین  ،  گستردگی روز افزون 

آنها مفاهیم    نمودند.  حند و رهیافتی نو مطرددا   تحلیل قراروتجزیه
هاي زیادي که در اروپا بررسی  به نمونهضد و نقیض را با توجه  

 . ]8[ کردند
اجزاء از    ، گردشگري   زمین  عنوانبه  ي معدنیها موزه  ها وپارك 

 ، نگهداري  ،گردشگري فرهنگی بوده که نقش اساسی در محافظت
و تاریخی  انتقال  و  فرهنگی  ارزش  توسعه  نسلهاي  هاي  براي 

کشور ترکیه    جمله دربرخی نقاط جهان از    آینده دارد. با اینکه در
هاي  سال  تاریخی در   هاي فرهنگی ون از موزهتعداد بازدیدکنندگا 

خصوص  هشده ولی بازدیدکنندگان از موزه معدنی ب  اخیر کمتر
 .]9[ هاي معدنی اروپا بیشتر شده استموزهدر 

 دلیل اتمام ذخیره هب  سرمایه مادي و معنوي مربوط به معادن عمدتاً
باع  شوندمی  تعطیل نتیجه  در  و   ثو  اقتصادي  عظیم  تغییرات 

میحالی  در  گردند،میتماعی  جا  آنها  عاملیکه  در   توانند  مهم 
و شده  محسوب  جوامع  پاك    توسعه  تاریحی  حافظه  از  نباید 

  ث میرا  عنوان به  معدنی باید  در واقع این بقایاي صنعتی وشوند.  
توریسم    ایجاد  ثباع  هاي بعد حفظ شوند وفرهنگی براي نسل

ی مناطق جهان خدر بر  .]10[  فرهنگی در این مناطق شوند  ثمیرا 
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جوامع محلی نقش    توریسم معدنی به حدي در توسعه منطقه و
  شود برده میموتور محرکه اقتصادي نام    عنوان بهدارد که از آن  

می  عنوان بهکه   پاركنمونه  به  در   سنگزغالمعدن    موزه-توان 
Campbell  و  Claiborne  با اینکه   .]11[  ایالت تنسی اشاره نمود
اي نیست، صنعتی یا توریسم صنعتی پدیده تازه  ثتوریسم میرا 

افزونی   با خ ب  عنوان بهولی اهمیت روز  شی از موضوع فرهنگی 
توریسم   نوع  این  حقیقت  در  است.  شده  گردشگري  مقاصد 

ته  گذشصنعتی    معدنی و  ثتواند منبع سودآوري با عرضه میرامی
 همراه بوده و محلی    هاي بومی وبا ارزش  باشد که  حاضرحال  و

  . ]13و  12[  انگیز همراه استاطرهخبا تجربه فراموش نشدنی و  
امروزه  باطله  انباشتگاه حتی هم  معدنی  جاذبه    عنوان بههاي 

گرفتند.   قرار  توجه  مورد  معدنی  نمونه    عنوان بهگردشگري 
سیلیزین در کشور لهستان    سنگ زغالمعدن    سد باطله  توان ازمی

برد نام  و   .را  غارها  شامل  زیرزمینی  فضاهاي  محققین  بعضی 
قرار مقایسه  مورد  گردشگري  نظر  از  را  نتیجه   معادن  و  دادند 

هستند و علت آن را    روهگرفتند که غارها با استقبال بیشتري روب
بینی نمودند که در  جوان بودن گردشگري معدنی دانسته و پیش 

شنا بدلیل  نوع گردشگري  خ آینده  این  معادن  از  مردم  بیشتر  ت 
 . ]14[ سرعت گسترش یابدهب

  معدنی گردشگري

عمر چندانی ندارد و در نیمه دوم قرن بیستم   این نوع گردشگري
ژئوتوریسم معادن یا گردشگري معدنی خود   وجود آمده است.هب

شود که شامل معادن شدادي و  هاي متنوعی تقسیم میبه بخش
استخراج    متروکه، اکتشافی،فعالیت  ودرحال  هاي  کارخانه  هاي 

و سایت  فرآوري  و  آرایی  بازسازي  کانه  تعطیل  هاي  و  متروکه 
هاي  ریزي محیطی شناسایی پهنهاز دید برنامه  .]15[  شده است

فعال   متروکه و  جمله معادن   منابع مختلف کشور از  در بردارنده
تعیین مناطق    گردشگري معادن و  تورریزي  برنامه  براي مدیریت و

دارد. اهمیت  معادن،   بالقوه  اکتشاف  روش  مشاهده  هاي 
ماشینو دستگاه استخراج،  و  کار آالت  درحال  و  قدیمی  هاي 

 قیمتی یعنی گوهر ونیمه  هاي قیمتی ونیز انواع سنگ  امروزي و
 درك  همچنین  جواهرات براي اقشار مردم جذابیت خاصی دارد.

 هايروش و مناطق پتانسیلو    معادن  صورتبه خدادادي مواهب

 
1 - Serbariu 
2 - Coal Mining Museum 
3 Carbonia 

 و حال زمان  در  منطقه هر  کاريمعدن  تاریخچه و کاريمعدن 
 و  گرا طبیعت گردشگري رونق منظور به دور هايازگذشته
  و  زیست  محیط  حفظ  وك  در  به  کمک  و  فراغت اوقات پرکردن 
  جدید   رویکردهاي  از  ، کاريمعدن   و  زمین  علوم  همگانی  آموزش 

 براي   کارآفرینی  در   مهمی  نقش  تواندمی  خود  که  است  جهان 
 و   خصوصی  بخش  معادن   جنبی  درآمد  افزایش  و  معدن  مهندسان 

  . باشد   داشته  کاريمعدن   عملیات  از  بعد  جان بی   طبیعت  حفظ
 منظور به  استخراجی   هايزمین  بازسازي  و  معادن  ژئوتوریسم

  که   است  مواردي  آنها  ژئوتوریستی  کاربردهاي  و  متوریست  توسعه
 نیازمند   و مانده  دور  به  محلی  و  ملی  مدیران   و کارشناسان  نظر  از

 از   استفاده  و  پایدار  توسعه  و  درکارآفرینی  آنها  به  ویژه  توجه
  فرهنگی   و  تاریخی  میراث  کنار  در  منطقه  هر  خاص  هاي پتانسیل

سایت.  ]16[  است طرفی    میراث   عنوان به  کهن  معدنی  هاياز 
  یاري   گردشگر  درجذب  را   منطقه  تا  شوندمی  جهانی  ثبت  صنعتی
این    شرایط  به  بسته  معادن،   ژئوتوریسم  در.  ]17[  رسانند معدن 

قبل از اتمام   وبرداري  زمان بهرهکه در طول  امکان وجود دارد  
علمی فراهم   ذخایر نیز شرایط براي ایجاد محیط گردشگري و 

روي از آن جمله    شود که معادن سنگ ساختمانی، مس، سرب و
تواند یک مزیت  میکلی گردشگري معدنی    طوره ب.  ]18[  هستند

تا آورد  بوجود  کشور  براي  صنعت    برعالوه  رقابتی  رشد 
نتیجه توسعه اقتصادي کشور به شناخت تمدن    گردشگري و در

کهن ایران و نشان دادن تاریخ غنی و پربار ایرانی به گردشگران  
 . ]19[ ها شودنهایت سبب حفاظت این سایت کمک کند و در

 موزه معدنی -هاي خارجی پاركنمونه

 ایتالیا  سنگزغالموزه  

از سال    1معدن سرباریو . استفعال بوده    1964تا    1937ایتالیا 
نوسازي    براي موزه و مقاصد آموزشی مورد بازسازي و  معدن این  

ایتالیا تبدیل گردید. موزه    2قرار گرفت و به موزه معدنی زغال
این گالري    شامل چراغ خانه،  اتاق وینج است. در  زیرزمینی و 

شهر - پارك  و  معدن  زغال،  درمورد  دائمی  نمایشگاهی  موزه، 
اي ارزشمند از باشد. در اتاق بزرگ آن مجموعهبرپا می  3کاربونیا



  

 ي و گردشگر یبا اهدف آموزش یمعدن يهاموزه-پارك یمعرف

   ۱۴۰۰نشریھ نشاء علم، سال یازدھم، شماره دوم، خرداد ماه 
57 

عکسالمپ روزمره،  اشیاي  کار،  ابزارهاي  معدنی،  ها،  هاي 
 .]20[  با معدنچیان برپاست  مصاحبه   ها و ویدئويمستندات، فیلم

 موزه معدنی اسلوونی 

تحوالت  و  اجتماعی  تاریخ  به  اسلوونی  زغال  معدنی  موزه 
سلسکا  کاريمعدن تکنولوژیکی   دره  در  از 1زغال  غنی  منطقه   ،

، اختصاص یافته است. بخش مهمی  2زغال در اطراف شهر ولنجی 
قرار دارد. در   3هاي زیرزمینی قدیمی معدن اسکیلاز آن در تونل

از طریق تجربه زنده ورود به   سنگزغال  کاريمعدن این موزه،  
و نیز از طریق نمایش    m160معدن از طریق چاه قدیمی به عمق  

و  روش  معدنچیان،  زندگی  کردن  تصویر  و  معدنی  تجهیزات 
  .]21[ شودرسوم آنها نشان داده می

 بلغارستان  4پرنیک معدنی موزه

بوده است. تور موجود    سنگزغالمعدن    1891این موزه از سال  
برد. طول موزه متر زیرزمین می  50در این موزه گردشگران را به  

ت   600 استخراجی  تونل  درون  با  أمتر  همراه  که  شده  سیس 
ماشین موزه  نمایشگاه،  است.  تاریخی  اشیاي  و  حفاري  هاي 

جذابیت مهمترین  از  یکی  پرنیک  زیرزمینی  شهر  معدنی  هاي 
  1986فعال بود و از سال    1966پرنیک است. این معدن تا سال  

است. شده  تبدیل  موزه  تاریخ    به  موزه  این  نمایشگاه  در 
بخش   کاري معدن  است.  شده  داده  نشان  تاکنون  ابتدا  از  زغال 

در سال    طبیعی هستند.  اعظم اشیاي به نمایش درآمده اصلی و
 . ]22[ فرهنگی اعالم شد عنوان بناي  این موزه معدنی به 1989

 لهستان  5گوئیدوي  سنگزغالموزه معدنی 

  . استموزه معدنی در قلب منطقه سیلزیا واقع شده  -این پارك 
دراعماق   معدن  افق  و  170دو  واقع    320متري  زیرزمین  متري 

قدیمی  شده مطمئن  باالبر  با  گردشگران  این    سنگزغالاند.  به 
وجود   6، کلیساي سنت باربارا 170  در افقشوند.  ها برده میافق

دارد که باتوجه به کیفیت معماري خود توجه بازدیدکنندگان را  
افقبه خود جلب می بزرگترین جذابیت  هاي  ماشین  320  کند. 

عظیمی است که در حال عملیات در ریل الکتریکی   کاريمعدن 
نشان داده شده است. تور معدن گوئیدو در عمیقترین قهوه خانه  

 
1 Šaleška      6 St. Barbara 
2 Velenje      7 Geevor Tin Mine 
3 Škale      8 Cornwall 
4 Pernik      9 West Devon Mining Landscape 
5 Guido 

قهوه نوشید،    توان یابد. در این سالن مین میدر این افق پایااروپا  
خرید سایر    و  سوغاتی  و  «گوئیدو»  چاي  با  گردشگران 

پذیرنوشیدنی موزه  مختص  میهاي  سپس  ایی  شوند. 
  .]23[ دنگیرمی دوش  معدنیبازدیدکنندگان درحمام

 انگلستان سنگ زغالموزه ملی  -پارك

مکان  سنگزغال معدن  موزه  با هکتاري 41 انگلستان 

 ها گالري و هانمایش ها،ساختمان  از فردهاي منحصربهمجموعه

. این موزه دهدمی نشان  را  کاري معدن  و معدن  صنعت که است
افتتاح شد و در    عنوان موزه معدنی یورکشایربه   1988در سال  

موقعیت موزه ملی به آن اعطا گردید. این موزه جزو    1995سال  
رود. ویژگی این موزه معدنی هاي صنعتی اروپا به شمار میمیراث

 . ]24[ شرح زیر استهب
نیک،  -1 پیک  اسب  سایت  نمایش  و  معدنی،  فروشگاه  هاي 

 هاي قایقرانیفعالیت
تجربه  -2 منحصربهارائه  عمق    فرداي  به  رفتن  متري    140با 

 زیرزمین
هاي معدنی، زبان معدنکاران،  شامل المپ  برگزاري نمایشگاه  -3

 هاي معدنی، قهرمانان معادن زغال اعتصاب

 کرنوال بریتانیا - 7موزه معدن قلع گیوور

بریتانیا،   8معدن قلع گیوورمعدن قلع در منتهی الیه غرب کرنوال
بین سال و  دارد  ولی سابقه    1990و  1911هاي  قرار  بوده  فعال 

منطقه   این  در  معدنی  به    300استخراج  اکنون  هم  است.  سال 
صورت موزه و مرکز میراث و تاریخ زنده معدن قلع است. از 

این معدن بخشی از سایت میراث جهانی یونسکو و   2006سال  
انداز   دوون   کاريمعدن چشم  مرکز  است  9وست  و  موزه  این   .

فرهنگی   بزرگترین    270میراث  و  دارد  مساحت  مترمربع  هزار 
 .]25[  حفاظت شده قلع در بریتانیاي کبیر است  کاريمعدن سایت  

 ژاپن  هوکایدوي زغال  معدنی موزه

  ه اي کم ارتفاع واقع است و در آن نمایشگااین موزه در باالي تپه
تن) و محیط    6ژاپن (حدود    جالب شامل بزرگترین کلوخه زغال

ماشین و  معدن  تونل  با  شده  بازسازي  استخراجی  کاري  آالت 
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نمایی واقعاً جذاب و گیرا از شهر معدنی است.    وجود دارد که
تاریخ کامل  درك  براي  شده  شناخته  کمتر  محل  منطقه   این 

اساسی  1کاشیرو می  دارد.اهمیت  اینجا  معدن    توان در  وضعیت 
بزرگ  سنگزغال شبیه  دریایی  تونل  نظیر  شده،  مقیاس  سازي 

تونل  حفار  معدنی،  نمود  2لوکوموتیو  مشاهده  را  آنها  نظایر   و 
]26[ . 

  پنسیلوانیا  در 3دا سنگزغال موزه معدنی

 گرددبرمی 1850سال به معدن  این در کاريمعدن  فعالیت اولین

است.   معدن  این در  1970 سال از گردشگري و شده  شروع 
 بازدید معدن  روباز این و  زیرزمینی هايمحل  از نفر هزاران  ساالنه

انجام قبل.  کنندمی  در توضیحاتی راهنما زیرزمینی، تور از 

 و لوازم و سنگزغال معادن  از برداريبهره  چگونگی خصوص
 ارائه افراد  به  سنگ،زغال استخراج براي مورد استفاده تجهیزات

دارد.   وجود معدن  داخل در نیز هدایا فروشگاه و دهد. موزهمی
 ایمنی کاله سن، هر مناسب هدایایی و سوغاتی  فروشگاه در

شود.  می عرضه فوري غذاهاي انواع و نبات، نوشیدنی آب معدن،
 5/6  سال 12 تا هابچه براي و  دالر 8 براي بزرگترها معدن  ورودیه
 .]27[باشد دالر می

  4جنوبی کره  تائبائک  سنگزغال  موزه

توان از طریق  سنگ تائبائک محلی است که در آن میموزه زغال
سنگ  یافته در مورد تاریخچه صنعت زغالهاي سازمان نمایشگاه

نمایشگاه نمود.  اطالعات خوبی کسب  بهکشورکره  زیر  ها  دلیل 
 . ]28[ گیردموردتوجه بازدیدکنندگان قرار می

جمع  هايتکنیک  - و  ویدئو حفاري  از  استفاده  با  زغال  آوري 
 شود.نشان داده می

سه فضاي زیرزمینی و یک فضاي    شاملهکتار  4/2اندازه موزه    -
سنگ همراه  به  فسیلروزمینی  معدن،  محصوالت  ها، ها، 

 .تجهیزات، سوابق تاریخی و غیره

  موزه معدن مس بریتانیا 

عقب  گردشگران از لحاظ زمان به  5با بازدید از موزه معدن بریتانیا
تاریخی معدنچی تجربه می  گردند و کار برمی شود. معدن مس 

 
1 Kushiro      7 Orphan Girl 
2 tunnel excavator     8 Butte 
3 Ed      9 Montana 
4 Taebaeksan nationalpark    10 Sterlinghill 
5 Britannia Mine Museum    11 Mollie Kathleen 
6 Whistler 

واقع است. این    6بریتانیا در بریتیش کلمبیا بین ونکوور و ویستلر
به   عمیقی  نگاه  سال  کاري معدن موزه  به در  را  متمادي  هاي 

ها و  هاي آموزشی مختلف، فیلمدهد. نمایشگاهبازدیدکنندگان می
میفعالیت تجربه  پیشرفته  موزه  این  در  آزاد  سپس  هاي  شود. 

بازدید کنندگان مانند معدنکاران بر قطار معدن سوار شده و وارد  
شوند. راهنمایان تور قبل از بسته شدن این  تونل واقعی معدن می

 . ]29[کردند! در آن کار می 1970معدن در دهه 

  مونتانا  7اورفان گرل یمعدن موزه

فعال   1956تا    1875معدن مس، روي، طال و نقره از سال  این  
موزه معدنی این است: «معدن اورفان گرل باید میراث   بود. شعار

قدیمی   بوته  کاريمعدن تاریخی  مرتبط  فرهنگ  و    9مونتانا  8و 
قابل توجه آن را    کاريمعدن کند و میراث  منطقه اطراف را حفظ  

از طریق آموزش دادن مردم با دیدگاهی معطوف به منفعت کل 
زمینی به   این موزه که در اطراف معدن در   .»خانواده ترویج کند

است  هکتار  18  حدودمساحت   آموزشی  فرصت  ،واقع  هاي 
سه    کند.کلیه سنین فراهم می  برايمتعددي را به بازدیدکنندگانی  

می که  دارد  وجود  بازدیدتقطار  بیست   واند  سفر  به  را  کننده 
 . ]30[ اي در اطراف محدوده موزه معدنی ببرددقیقه

  10موزه معدنی استرلینگ هیل

استرلینگ  منطقه  معدنی  تاریخ  از  حفاظت  موزه  این  از  هدف 
فرانکلین است. تورهاي واقعی در معدن زیرزمینی، ترویج  -هیل

معدنی،   قدیمی  کارهاي  زمین،  علوم  و  دانش  تاریخی  حفاظت 
گیرد. موزه صورت می-پیشبرد آموزش علوم زمین در این پارك 

این موزه معدنی یک بنیاد غیرانتفاعی بوده که به حفاظت، تفسیر،  
مطالعات   گسترش  و  و کاريمعدن درك  معدن،  فناوري   ، 

برنامهزمین طریق  از  نیوجرسی  ایالت  و شناسی  تحقیقاتی  هاي 
  .]31[ پردازد آموزشی می

  آمریکا  کلرادوي در 11»کاتلین مالي«طالي معدن

 معدن  هايفعالیت مورد درراهنما   معدن، از بازدید طی در

 براي معدن  داخل در دهد. ترامواهاییه میئرا ارا  الزم توضیحات

بازدیدکنندگان  دارد وجود معدنی مواد و معدنکاران  انتقال  که 
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کنند. می بازدید معدن  مختلف هايبخش از ترامواها این بر سوار
 قائم هايتونل و مارپیچ هاياز پلکان  مهمانان  بازدید، مسیر در

 شامل تجهیزات.  کنندمی عبور هستند، طال هايرگه حاوي که

 هايمته ریزها،  دوغاب  معدنی، نقاله تونل، حفاري هايمته

 هايدستگاه سایر و باالبر هاياستخراج، جک هايپله حفاري

و   هاکانی از نمایشگاهی معدن  داخل در  .باشدمی کاريمعدن 
 . ]16[دارد  وجود هاسنگ

 ن یچ 1انگی ج سونگ  معدن

معدن  این   سونگ   نام  با  یورزش  یحیتفر  بزرگ  مجموعه  در 
گردید.  گردشگران  جذب  يبرا  مائویش  انگیج  بخش   احداث 

 ها ی نیچ.  است  افتهی  اختصاص  ستاره   پنج  هتل  کی   به  آن   از  یبزرگ
 آنها   نیآخر  که  هستند  متفاوت  يهاهتل  ساخت  دنبال  به  همواره

  پنج  هتل  نیا .  است  متروکه  معدن   در   ینیرزمی ز  لوکس  هتل  نیا 
 ی اختصاص  اچهیدر  کی  جمله  از  یمتنوع  یرفاه  امکانات  از  ستاره

 . ]17[ بردیم بهره یقرانیقاي  برا 

 تایوان سنگزغال  موزه

زغالسنگ   کاريمعدن موزه معدن زغال تایوان موزه اي در مورد  
جدید تایپه  شهر  سال    2در،  در  معدن  این  است.    1965تایوان 

  انجام شد   1967افتتاح شد. اولین استخراج زغال از آن در سال  
سال   در  را  موزه  به   گردیدایجاد    2001و  معدن  انبار  زمین  و 

، لوکومتیو معدن -1  شامل  هاورودي موزه تبدیل شد. نمایشگاه
سالن نمایشگاهی براي وسایل    -3،  آالت بزرگ معدنیماشین  -2

 .]32[ سازي شده استپیت معدنی شبیه-4، کوچک

 موزه معدنی -هاي داخلی پاركنمونه

 مجتمع پتاس، خور و بیابانک 

  آن است که نمونه   در گردشگري معدنی مجتمع پتاس سعی بر
حداقل مصرف   با  و  کویري  اقلیم  با  همساز  معماري  از  کاملی 

 :]33[ استشرح زیر هبیات ئجزانرژي ارائه گردد. 
این بوستان که    .سایت تفریح در کویر (سایت بوستان پتاس)  -
ساز در اي خاکی و دستتپه  هکتار مساحت دارد و بر فراز  5/1

 . دل کویر بنا شده است

 
1 Songjiang 
2 New Taipei City 

هکتار  5/1این مجموعه    .سایت هنر در کویر (مزرعه تشتاب)  -
 مساحت دارد. 

بهشتی)  - (مزرعه    23این مجموعه    .سایت ورزش در کویر 
نامگذاري   با عنوان (ورزش در کویر)  و  داشته  هکتار مساحت 

 شده است. 
 2این مزرعه    .سایت طبیعت در کویر ( مزرعه کمال آباد)  -

و   داشته  مساحت  سنتی    25شامل  کیلومترمربع  مسکونی  منزل 
است. این ناحیه عملکردهایی مانند پارك حیات وحش، محدوده 

-اقامتی و واحدهاي مسکونی    شترسواري، پارك آبی، سوییت
 .استشده   درنظرگرفته شدهبازسازي 

نمکی)- (دهکده  کویر  در  آبشار  جز  .سایت  کلی  یات ئبطور 
و   آبشار  شامل  نمکی  دهکده  سایت  وفضاي  هتل    دریاچه، 

صنایع سوییت نمایشگاه  شاپ،  کافی  و  رصدخانه  اقامتی،  هاي 
  استخر و حمام نمک،   هاي ورزشی و قایق سواري، دستی، زمین

 نمازخانه و سرویس بهداشتی است.  مدیریت پارکینگ و معابر،

 موزه معدنی کنیج کال - پارك 

اطراف روستاي کنیج کال در    سنگزغالتونلهاي    1397در سال  
تولید مواد   طرف شرکت تهیه و  از  دیکی شهر زیراب مازندران نز

ایران  شرکت    معدنی  مرکزي    سنگزغالو  اولین    عنوان بهالبرز 
 موزه معدنی ایران مطرح و مطالعات مربوط به آن زیر نام- پارك 

با هدف   »سنجی طرح جامع ژئوتوریسم معادن کنیجکالامکان «
ها  بکارگیري دوتونل و محوطه بیرونی آنها و حفظ بقایاي دستگاه

انجام    سنگزغالو ماشین آالت معدنی و آثار معنوي معدنچیان  
 . ]34[ شده است

 روستاي کنیج کاله (زیراب)  سنگزغالهاي معدن تونل

سیس کارخانه ذوب آهن أمعدن کنیجکال با ت  سنگزغالتاریخچه  
از   .مرتبط است1315لطنت پهلوي در سال  اوایل سدر ایران در  
ها، دو تونل فروردین و شاه تونل و محوطه بین آنها  بین این تونل

در ذیل   که  ویژگی  داراي  هستند،  معدنی  پارك  به  تبدیل  حال 
    .]34[ باشندمی
متري در نزدیکی محل بارگیري   606شاه تونل در ارتفاع    •

دو بخش می و شامل  داشته  قرار  اول (منجنیق)  قسمت  باشد. 
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متر   3متر و ارتفاع متوسط    3/3متر، عرض متوسط    40بطول  
متر،   5/2است. قسمت دوم یا تونل سمت چپ با عرض کف  

اشته  متر در جهت شرق امتداد ادامه د  700متر و طول  8/1ارتفاع  
 . ]35[این تونل داراي کانال تهویه بوده است  و
و  حفر گردید  1338در سال    603تونل فروردین در ارتفاع   •

 .  ]35[ یک کیلومتر طول دارد

 فضاهاي زیرزمینی شاه تونل 

جهت    وقرار گرفته    شاه تونل در غرب رودخانه معدن (ذبح دره)  
تعداد   با توجه به سطح مقطع موجود و  آن بازسازي و تعمیرات  

. همچنین براي ایجاد فضاي  شودمیآینده، تعریض    گردشگران در
کافی شاپ   کانی و فسیل، فست فود، الزم براي فروشگاه سنگ،

مقطع   تونل سطح  انتهایی  بخش  در  می  بزرگو....  شود. ایجاد 
و  ورودي  با  گردشگران  تردد  امکان  و  مناسب  تهویه  جهت 

مج فروردین  خروجی  تونل  و  تونل  شاه  بین  ارتباطی  تونل  زا، 
جهت تهویه شاه تونل از یک  متر باید احداث گردد.    235بطول  

   .گردداستفاده میدستگاه فن 

 موزه معدنی -محوطه بیرونی پارك

بیرونی   محوطه  مساحت  معدنی-پارك کل  هکتار   2/3  موزه 
بلوك قابل    4  و موزه معدنی بهژئوتوریســم  باشد که از دید  می

 . است شرح زیرهتقسیم بوده که ب
شامل سر در، کیوسک نگهبانی، پارکینگ   1بلوك شماره  اجزاي  

نمایندگی سازمان میراث فرهنگی و اداري،  نیروي   و ساختمان 
انتظامی، پیکتو گرام، نصب پرچم تبلیغاتی و استند در محوطه، و 

 باشد. در مسیر شوت زغالی می  رويهاي پیادهپله
 شاپ   شامل رستوران غذا محلی و کافی  2بلوك شماره  قابلیت  

نیمکت  فود،  فست  و و نمازخانه،  مدیران  تندیس  سنگی،  هاي 
کارگران معدن، استند در ورودي تونل و دو پل چوبی بر روي 
رودخانه، فضاي داخل تونل که شامل نمایشگاه و فروشگاه سنگ 

نصب   و  سازي رودخانه با سنگ چین، حاشیهو چایخانه سنتی
 . ها و درختان پالك بر روي سنگ

یاتی ئشامل نمایشگاه و کتابخانه تخصصی با جز  3بلوك شماره  
قیبل ب  از  نیمه  تأسیسات دو فضاي  نمایش  براي  پوشیده    از سر 

قدیمی معدن با متریال چوب و سنگ و منطبق با معماري بومی  
سالن    ، کتابخانه و مرکز اسناد  ،موزه  ساختمان نمایشگاهی  منطقه،

بصري و  آزمایشگاه ITاتاق    ،مدیریت  ،سمعی  و   ، ،  آبدارخانه 

حمام  ساخت  و  قدیمی  چراغخانه  احداث  بهداشتی،  سرویس 
شماره   بلوك  سوییت  4سنتی.  هتل،  اسشامل  بازار  هاي  و  کان 

نظر گرفته شده    پیشنهاد در  4است. سه بخش زیر براي بلوك  
 . است

سازه  با  گردشگران  اقامتی  واحدهاي  شامل ساخت  اول  بخش 
احداث   شامل  دوم  بخش  جانبی.  ساختمان  و  چوبی  و  سنگی 
ساختمان دو طبقه در فضاي میانی مجموعه براي رستوران، سالن  

بازار که کاربري رفاهی و اجتماعات است و بخش سوم فضاي  
 . تجاري دارد

 موزه معدنی کنیجکال-اهداف پارك

تونل   -1 هدف  تبدیل  با  گردشگري  سایت  به  متروکه  هاي 
 زایی در منطقهاشتغال

 کاري معدن افزایش آگاهی عمومی نسبت به علوم زمین و  -2
شاخصه  -3 ارتقاي  و  و    هايحفظ  محیطی  زیست  جغرافیاي، 

 تاریخی و فرهنگی منطقه 

زمین و  معدنی  طبسموزه  و    زمین  میراث  موزه(  شناسی 

 ژئوپارك طبس) 

موزه   انجمن    1395  سالدراین  همایش  یازدهمین  با  همزمان 
در طبقه زیرین عمارت باغ    ه وشناسی ایران افتتاح گردیددیرینه

برداري رسیده متر مربع به بهره  200گلشن و در فضایی حدود  
ها و ها، سنگها، فسیلنمونه از انواع کانی  600بیش از    .است  

به    آن   درمواد معدنی شهرستان طبس و سایر نقاط ایران و جهان  
شرح  هاقدامات انجام شده این موزه باست.  شده  نمایش گذاشته  

 . ]36[ ستزیر ا 
ژئوسایت مطالعه  و  شناسایی  تاریخی هاـ  و  طبیعی  فرهنگی،   ،

 منطقه  
هاي آموزشی مفاهیم علوم زمین، ژئوتوریسم و  ـ برگزاري دوره

 ژئوپارك در مدارس 

 انگوران روي  گردشگري معدنی مجتمع سرب و

شهر غرب  جنوب  در  مجتمع  دارد  این  قرار  معدن    و  زنجان 
روي خاورمیانه است. قدمت این معدن    معدن بزرگترین ذخیره  

  کاري معدن میراث    و  تواند قسمتی از تاریخسال است و می  100
و گسترش  داراي  روباز  معدن  باشد.  براي   ایران  وسیعی  تنوع 

هاي  زیرا بسیاري از پدیده  ژئوتوریسم و گردشگري معدنی است.
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زمین  و  قابلمعدنی  سرزمین  در  دوتونل  شناسی  است.  مشاهده 
ب  در  1200  طولههرکدام  و  فضاي    3500مجموع    متر  متر 

تونل شامل  معدنی  زیرزمینی  ماده  به  دسترسی  انشعابات  و  ها 
کند. معدن  وجود دارد که جاذبه خاصی براي گردشگران ایجاد می

صورت هسنگ تراورتن نیز در مجموعه معدنی وجود دارد که ب
  60دد. وسعت این معدن درحال حاضرگربرداري میپلکانی بهره

 . ]37[متر عمق دارد  120هکتار و 

 موزه سنگ بیستون

قسمت شرقی پارك طاق بستان کرمانشاه قرار دارد.    این موزه در
با توجه به قرارگیري موزه در ابتداي پارك، دید و منظر خوبی را 

ب و  شهر  فضاي  به  ایجاد  هنسبت  اطراف  مسکونی  بافت  ویژه 
یات فضاي  ئهکتار است. جز  5/1کند. فضاي موزه در حدود  می

 .]38[ شرح زیر استهاین موزه ب
شامل  - ورودي  و   فضاي  نمایشگاه  نگهبانی،  اصلی،   سالن 

  سرویس بهداشتی
  فضاي اداري شامل مدیریت، اتاق کنفرانس، آبدارخانه -
ها و ها و کانیفضاي نمایشگاهی شامل، گالري عکس سنگ  -

  هاي قیمتیسنگ
 زن، سالن مطالعات، آرشیو و تئاتر فضاي فرهنگی شامل مخ -

 هاي تزئینی کرمان موزه سنگ

ددر   جنگل  نزدیکی  در  و  کرمان  شهر  شرقی  الیه  ت شمنتهی 
از سنگ و گچ قرار دارد که از   کاشت قائم، گنبد بزرگ و زیبایی

را به خود جلب  جهات مختلف توجه مردم کرمان و گردشگران  
و عرض پی   بودهاز سنگ    اًضلعی تمام  8این گنبد  کرده است.  

متر    2به عرض  در    8طرف آن   8 رسد. درمتر می  3در پایه به    آن 
گرفته از   قرار  جلوگیري  و  بنا  ساختن  مستحکم  براي  است. 

 . ]39[ اندها را با سنگ مسدود کردهتخریب آن درگاه

 گیري نتیجه 

منفی در    ثیر أامروزه مدیریت معادن متروکه در طبیعت از نظر ت
محیطی،ئمسا زیست  چشم  ل  کیفیت  مشکالت   اندازکاهش  و 

و   معادن  فنی  کارکنان  بیکاري  از  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادي 
تبدیل   و محلی  مدیران کشوري  براي  به معضلی  بومی  ساکنان 

این مشکالت، تشکیالت جهانی تحت    شده است. براي رفع همه
موزه پارك عنوان  یا  و  علمی  ها  سازمان  نظر  زیر  معدنی  هاي 

اماندهی و تغییر کاربري فرهنگی یونسکو ایجاد شده و به امر س
این معادن و سایر پتانسیل هاي ژئوتوریسم در قالب ژئو پارك  

 موزه-توان به پارك هاي خارج از کشور میپردازد. از نمونهیم
اورفان    استرلینگ هیل،  ،چین  انگی ج  سونگ  تایوان،   سنگزغال
آمریکا،  اد  ،گرل و  در  (کرنوال)  گیوور  قلع  مس،  معدن    موزه 

  کره   تائبائک  سنگزغال  موزه  بریتانیا،  سنگزغالموزه ملی  - پارك 
لهستان،  ژاپن،  جنوبی، هوکایدوي بلغارستان،   گوئیدوي    پرنیک 

هاي  نمونه  از  ایتالیا را نام برد.  اسلوونی و  سنگزغالموزه معدنی  
یعنی ژئوپارك    توان به اولین ژئوپارك خاورمیانهداخل کشور می

اشاره نمود. در همین راستا سه معدن شامل معدن قدیمی   »قشم«
وروي   سنگزغال سرب  معدن  مازندران،  زیراب  در  کنیجکال 

انگوران در استان زنجان و معدن پتاس خور و بیابانک ایران یا 
سنجی آنها انجام  به موزه معدنی تبدیل شده و یا مطالعات امکان 

معدن فوق معدن زغال    و درحال تبدیل به موزه هستند. از بین سه
- صورت پاركهدو معدن دیگر ب  سازي وحال آماده  ر کنیجکال د

گیرند.  اند و مورد استفاده گردشگران قرار میموزه معدنی در آمده
پارك  نیاز -محیط  و  بوده  موزه معدنی هدف جدید گردشگري 

کند.  مین میأهاي اجتماعی را به گردشگري تمتنوع برخی گروه
تنها کارشناسان متخصص شاغل  ید اقتصادي نهاین امکانات جد

دوباره   را  معادن  معادن    عنوان به در  در  گردشگران  راهنماي 
هاي جدید گیرد، بلکه با ایجاد فرصتکار میهزیرزمینی و روباز ب 

می بومی  ساکنین  مهاجرت  مانع  دیگر  اقتصادي  امتیاز  شوند. 
شناخت  موزه- پارك  به  گردشگران  آموزش  معدنی  بیشتر  هاي 

معدنی است که حاصل صدها   طبیعت و حفظ میراث صنعتی و
این مقاله و یا بخشی از   ضمناً  ما است.  ها سال تالش نیاکان یا ده

 . است نشدهچاپ دیگر ن در جایی آ
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