
ژئو سایت اَللی باشی
یکـی از نقـاط منحصر به فـرد در کره زمین بر حسـب 
مطالعـات اسـتپانوف )1969( کوه های موسـوم به اَللی 
باشـی )پنجـاه قلـه( گلفـرج می باشـد. ایـن منطقـه 
نمایـش رسـوبات دوره هـای زمین شناسـی مربـوط به 
پرمین و تریاس اسـت کـه در 1400 متـر ضخامت روی 
همدیگـر قـرار گرفته اند. بررسـی های فسیل شناسـی 
نشـان می دهد که در رسـوب گذاری دریاهـا در دوران 
پرمیـن و تریاس هیچگونه وقفه ای اتفاق نیفتاده اسـت 
بطـوری که مـرز پرمین بـا تریـاس که کمتـر نقطه ای 
از جهـان به صـورت پیوسـته دیـده می شـود در این 
منطقه کاماًل به صورت پیوسـته قابل مشـاهده اسـت. 
بـه عبارتی گـذر از پرمین بـا تریاس در یـک آرامش 
تکتونیکـی و بـدون جنبش هـای کوه زایـی بوده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل مـرز بیـن پرمیـن با 
تریـاس در فرهنـگ چینه شناسـی جهانـی 

»اشـکوب جلفین« نامگذاری شـده اسـت.

اِکوموزه گلفرج
ــی و  ــت اهال ــه هم ــرج ب ــتای گلف ــوزه روس اکوم
اعضــای شــورای اســالمی این روســتا در ســال 1392 
ــی  ــای مختلف ــوده و گونه ه ــت نم ــه فعالی ــروع ب ش
براکیوپودهــا،  جلمــه  از  منطقــه  فســیل های  از 
ســفالپودها، گاســتروپودها، کرینوئیدهــا و مرجان هــا 
در آن نگهــداری می شــوند.  اســناد تاریخــی، اشــیای 
ــر از  ــی دیگ ــنگی بخش های ــای س ــی و قوچ ه قدیم

ــت. ــاص داده اس ــودش اختص ــه خ ــوزه را ب م
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گلفرج در گذر تاریخ
بـه روایت اسـناد و مدارک موجـود، روسـتای تاریخی گلفرج 
از سـکونتگاه های دیرینه بشـر در شمالغرب کشـور می باشد. 
وجـود آثـار برجـای مانـده از اقوام کهـن بخوبی از سـکونت 
حداقل چهارهزار سـاله بشـر در این منطقه حکایت می کنند.

حیات وحش گلفرج
روستای گلفرج بخشی از منطقه حفاظت شده مراکان می باشد 
و کمیاب ترین گونه های جانوری و گیاهی در این زیستگاه به 
منطقه  مهم  جانوری  گونه های  از  ادامه می دهند.  حیات خود 
می توان به خالص ترین نژاد قوچ و میش ارمنی، وفور َکل و بز 
در ارتفاعات صعب العبور، پلنگ، گربه وحشی، کرکس، هما، 
عقاب طالیی، کبک چیل، زاغ نوک سرخ، 14 گونه مار، 6 گونه 
سوسمار و یک گونه الک پشت مهمیزدار اشاره کرد. درختان 
و  درختان خاردار  و سایر  رز وحشی  گالبی وحشی،  جنگلی 
از  دارویی  گیاهان  کمیاب ترین  رشد 
دیگر امتیازات زیست محیطی این 

منطقه محسوب می شود.

موقعیت روستای گلفرج
منطقـه آزاد ارس در شـمال غـرب کشـور همجـوار 
رودخانـه ارس و جمهوری هـای آذربایجان، ارمنسـتان 
بـودن  دارا  بـا  نخجـوان،  خودمختـار  جمهـوری  و 
روسـتاهای شـگفت انگیز بـه عنـوان یکـی از مقاصد 

می گـردد. محسـوب  طبیعت گـردی 
ــمار در  ــی بیش ــی و تاریخ ــای طبیع ــود جاذبه ه وج
کنــار آداب رســوم مختــص مردمــان این مناطــق ارزش 
افــزوده ای اســت کــه موجــب جلــب ســیاحان داخلــی 
و خارجــی مــی گــردد. در 13 کیلومتــری جنــوب غرب 
ــتای  ــوی، روس ــی جلفا-خ ــور ترانزیت ــا در مح جلف
گلفــرج بــا دارا بــودن جاذبه هــای زمین شناســی 
ــتاگردی در  ــد روس ــک مقص ــوان ی ــه عن ــی ب و تاریخ

ــردد. ــوب می گ ــور محس ــمالغرب کش ش
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کارشناس موزه  )اسکندر ابدالی(

دفتر اطالع رسانی گردشگری منطقه آزاد ارس

شماره نمابر معاونت فرهنگی،اجتماعی و گردشگری

وب سایت سفر به ارس

وب سایت اکوموزه گلفرج

09149918896

041 - 42025527

041 - 42025527

www.goaras.ir

www.emgolfaraj.ir

اطالعـات مـورد نیــاز گردشگــران

45


