
  هاي طبيعي استان جاذبه

  

با نگاهي به موقعيت جغرافيايي و توجه به وضع آب و هوايي و اكولوژيكي منطقه و همچنين استقرار استان بين دو قطب صنعتي 

و نيز تعدد و تنوع جاذبه هاي طبيعي بي نظير كه بسياري ناشناخته باقي ) استانهاي تهران و قزوين و آذربايجان شرقي( كشور 

وجود ريزشهاي جوي و تنوع آب و .ده اند ، مي توان اهميت و استعداد صنعت جهانگردي را در استان زنجان به روشني دريافت مان

هوايي ،كوه هاي مرتفع همراه با چشمه سارها ، يخچال ها ، قلل برفي همراه با شيب هاي سرسبز ، چشم اندازهاي بكر طبيعي و 

  .اي جهانگردي و بويژه اكوتوريسم بوجود آورده است رودهاي پرآب جاذبه هاي فراواني بر

رودخانه ي مهم و پر ارزش قزل اوزن كه از كوه هاي كردستان سرچشمه مي گيرد ، از استان زنجان گذشته ، در مسير خود 

جود دارند كه از عالوه بر اين رودخانه هاي زيادي در استان و. اكوسيستم پراهميتي بوجود آورده و به درياي خزر مي ريزد

پيوستن دهها رود فرعي ، جويبار و نهر هاي متعدد بوجود مي آيند كه از كوهستان هاي منطقه سر چشمه مي گيرند و در مسير 

  .خود جاذبه هاي طبيعي فراواني پديد مي آورند 

ك هاي مصفا شده ، برزيبايي هاي همچنين آب هواي معتدل زنجان در فصل تابستان و زمستان معتدل در طارم موجب ايجاد پار

  .طبيعي استان افزوده است 

  

كوهستان هاي غربي .استان زنجان منطقه اي است كوهستاني كه كوه هاي آن جزو ارتفاعات غربي ايران مي باشد : كوهها . 1

از مجموع . ب شرق است استان جزو عمده ترين كوه هاي داخلي زاگرس مي باشند كه جهت عمومي آنها از شمال غرب به جنو

هزار متر مي 3قله داراي ارتفاع كمتراز  64ي مهم استان كه به عنوان كوه هاي داراي قابليت كوهنوردي شناخته مي شوند ، قله 71

  .متر استان مي توان به كوه بلقيس وصندوق سندران و بابا گيلدر اشاره كرد 3000باشد و از قله هاي بيش از 

ت زياد و سنگي بودن بيشتر كوه هاي استان قابليت بهره برداري از آنها در زمينه ي كوهنوردي وصخره نوردي را ارتفاع به نسب

دراين مورد مي توان به .ماه از سال نيز مي رسد 6از طرف ديگر مدت برف گيري برخي از قلل حداكثر به .گسترش داده است 

شايان ذكر است ارتفاع برف در اين نقاط ،گاهي به دو تا سه متر . شاره كرد ارتفاعات بلقيس ،شوبند،صندوق سندران وقارقاالن ا

چنانچه برنامه ريزي دقيقي در .برفي بودن كوه ها و شيب مناسب آنها بيانگر قابليت آنها در زمينه ي ورزش اسكي است . مي رسد

از عناصر مهم توريسم به ويژه در زمينه ي ورزش  امر بهره برداري از آن صورت گيرد ، ارتفاعات استان مي توانند به عنوان يكي

متاسفانه هيچگونه خدمات و امكاناتي منطبق با قابليت . مورد بهره برداري قرار گيرند …صخره نوردي و,كوهنوردي ,هاي اسكي 

آنها قابليت هاي  به عنوان مثال در كل، بلندي هاي موجود استان كه اكثر.هاي طبيعي بالقوه ي توريستي در استان وجود ندارد 



بهره برداري ورزشي دارند ،تنها دو مهمانسرا وجود داردكه در كوه هاي زرند قيدار و قراول پاپايي مستقر هستند وبقيه ي كوهها 

  .فاقد اين نوع امكانات كوهنوردي هستند 

 

  اسامي ،موقعيت وويژگيهاي كوهها ،قله ها وشيبهاي مهم استان زنجان): 2(جدول 

  امكانات وجاذبه هاي ويژه  نوع كوه )متر(ارتفاع محل  نام كوه وقله رديف

  يخچال –چشمه  صخره اي 2812 قيدار )پيغمبر داغي (قيدار  1

  چشمه  ماهور 2300 قيدار  قره قوس 2

  غار –يخچال –چشمه  -مهمانسرا  صخره اي 2750 قيدار  زرند 3

  آبشار –چشمه  صخره اي 2600 طارم  كور اوغلي 4

  آبشار –چشمه  صخره اي 2600 طارم  رليتند 5

  چشمه  صخره اي 2800 قره پشتلو  دينگه داغ 6

  آبشار -چشمه  صخره اي 2800 قره پشتلو  خير المسجد 7

  چشمه  صخره اي 2800 طارم عليا  الگاف 8

  چشمه  صخره اي 2600 قره پشتلو  بيوك داغ 9

  چشمه  ماهور 2500 طارم  سردآب سرخ آباد 10

  چشمه  ماهور 2400 مطار  كند آب 11

  غار –چشمه  صخره اي 2600 قره پشتلو  رشيد آب 12

  خراسانلو  13
حومه صايين

  قلعه
  چشمه  صخره اي  2600

  چشمه  صخره اي 2500 حومه ابهر  زمانكه 14

  چشمه  صخره اي 2500 حومه ابهر  بوتالي 15

  غار–چشمه  صخره اي 2700 طارم  خرمنه سر 16

  چشمه  ره ايصخ 2800 طارم  اهللا داغي 17

  چشمه  صخره اي 2800 طام  كلكش 18

  چشمه  صخره اي 2800 طارم  گون دوشمز 19

  چشمه  صخره اي 2600 طارم  طالش داغي 20



  چشمه  صخره اي 2880 طارم  باكلور 21

  چشمه  صخره اي 2600 طارم  سوسن داغ 22

  چشمه  صخره اي 2600 طارم  بامارود 23

  چشمه  يصخره ا 1800 حومه زنجان  چله خانه 24

  مهمانسرا –پناهگاه  –چشمه  ماهور 2300 پاپايي  قراول 25

  يخچال- چشمه  صخره اي 2850 ماهنشان  دميرلو 26

  غار –چشمه  صخره اي 2300 ماهنشان  كوه گوشگار 27

  چشمه غار  ماهور 2200 ماهنشان  دليك داش 28

  چشمه  صخره اي 2900 ماهنشان  ابدال 29

  چشمه غار  ه ايصخر 2200 ماهنشان  چالداق 30

  چشمه غار  صخره اي 1900 زنجانرود  )انزيل (مرجان  31

  چشمه غار  صخره اي 2600 زنجانرود  تكه قيه سي 32

  چشمه  صخره اي 2600 زنجانرود  بيلوتي 33

  غار –يخچال –پناهگاه –چشمه  صخره اي 3400 انگوران  بلقيس 34

  يخچال –چشمه  صخره اي 3200 انگوران  شوبند 35

  يخچال –چشمه  صخره اي 3200 انگوران  دوق سندرانصن 36

  يخچال- چشمه  صخره اي 3000 انگوران  قار قالن 37

  آبشار–چشمه  صخره اي 2900 انگوران  امانسيز 38

  چشمه  صخره اي 3000 انگوران  جان قورتاران 39

  چشمه  صخره اي 2850 انگوران  ديم كان 40

  چالچشمه ويخ  صخره اي 2870 انگوران  بلبلك 41

  چشمه  صخره اي 2500 انگوران  گچي قلعه سي 42

  چشمه  صخره اي 3100 انگوران  باباگيلدر 43

  آبشار–چشمه  صخره اي 300 انگوران  گوگور 44

  غار–چشمه  صخره اي 2500 انگوران )قيز قلعه سي(توزلو  45



  چشمه  صخره اي 2400 انگوران )توزلو(تكه قيه سي  46

  چشمه  صخره اي 2200 ورانانگ  )آق مزار (آقلجه  47

 

 : غارها. 2

طبيعت خاص و شكل گيري غار در دل كوه ها و زمين به همراه پيچيدگي هاي خود .غارها پديده هاي طبيعي بسيار زيبايي هستند

دور با اعجاب و شگفتي همراه است آنچه كه بر شگفتي  آن مي افزايد اهميت تاريخي برخي از آنها است ،كه در دامنه هاي 

  .پناهگاه انسان ها ومحل زندگي بعضي گروه هاي انساني بوده اند 

غارها گاه داراي بار مذهبي، فرهنگي، علمي، هنري، اقتصادي و سوق الجيشي بوده ، نگرش دقيق و كاوش هاي علمي را طلب مي 

ي براي انسان هاي اوليه باشند وگنجينه هاي مهم و زيرا غار ها مكان هايي بوده اند كه مي توانسته اند پناه گاه زيست محيط. نمايد 

  .پر ارزش تاريخي را در خود جاي داده اند 

استان زنجان داراي غارهاي زيادي است كه مي توانند به عنوان جاذبه هاي طبيعي و منابع مهم گردشگري مورد استفاده ي غار 

تان مي توان به غارهاي كتله خور و خرمنه سر اشاره كرد كه در جلب و از مهمترين غارهاي اس. نوردان و غار شناسان قرار گيرد

  .كنند جذب جهانگرد به استان نقش مهمي را ايفا مي

غار كتله خور در دل كوه هاي آهكي جنوب استان در پنج كيلومتري بخش گرماب از توابع شهرستان خدابنده : غار كتله خور . الف

بخش گرماب از طرف شرق با استان همدان و از جانب . كيلومتر است  85له ي اين غار با مركز شهرستان فاص.واقع شده است 

اين منطقه به بخش افشار يا قشالقات افشار معروف  است و ساكنان آن از ايل معروف به . غرب با استان كردستان هم مرز است 

كيلومتري  165خور يكي از زيباترين جاذبه هاي طبيعي ايران مي باشد كه در غار كتله .شاهسون هاي افشاري تشكيل يافته اند 

هجري شمسي توسط يك هيات كوهنوردي و با  1331كيلومتر در بهار سال  10زنجان واقع شده است اين غار با طول تقريبي 

بادي هاي كرسف و زرين رود براي دسترسي به اين غار بايد از آ. همكاري مرحوم سيد اسداله جمالي شناسايي و كشف شد 

  .گذشته و با پشت سر گذاشتن گرماب ، در قسمت شمالي اين منطقه ، به دهانه ي غار رسيد 

آرگون  –غار از شسته شدن و فرسايش آهك و حركات تكتونيكي به وجود آمده،  تعيين قدمت آن مستلزم آزمايش هاي پتاسيم 

متر از سطح مسيل كه مشرف بر آن است قرار گرفته و در  11اين غار در ارتفاع دهانه ي . يا جهت قطب مغناطيسي   است 

متري، شبيه به راسته بازارهاي معمولي است، با اين  150متر ارتفاع دارد ابتداي غار تا عمق  40/1وضعيت ضلع قطري معادل 

را  اليه ي ضخيمي از خاك و خاكستر پر نموده  كف اين قسمت. تفاوت كه عناصر و اندام هاي آن اندكي از بازار كوچكتر مي باشد 

در . متري گشايش  به نسبت زيادي در غار حاصل شده و شعب متعددي بوجود آمده است  700متري تا عمق  150از عمق .بود 

ستاالگتيت ا.خودنمايي مي كنند ) چكيده ها (و استاالگميت ها ) چكنده ها ( مكان هايي كه از ريزش مصون مانده استاالگتيت ها 



متر از كف و سقف غار قرار گرفته اند كه با شنيده شدن صداي موزون قطرات آب ،  40الي  30هاو استاالگميت ها با ارتفاع 

  .آهنگ هاي دلپذير و مناظر بديعي چشم و گوش گردشگر را به خود جلب مي كند 

در اين بخش ، در ضلع . به شبستان مساجد شبيه  است پس از عبور از اين قسمت منطقه ي وسيع و مسطحي ظاهر مي شود كه 

آثار جمع آوري شده از اين غار سفال . قرار گرفته است) با آب زالل و گوارايي(متر  35*20شرقي آن استخر آبي به ابعاد 

يت مكاني آن و با توجه به وسعت غار و مقايسه ي آن با غارهاي تاريخي شناخته شده و موقع.شكسته هاي سطحي و پراكنده است 

متري و مطالعه آثار جمع آوري شده ، اين محل مي تواند  150از همه مهمتر وجود اليه ي تاريخي ضخيم در ابتداي غار تا عمق 

  .يكي از پناهگاه هاي انساني در دوران سنگ و دوران آغاز ادبيات باشد 

د و در چند سال گذشته فعاليتهاي درخور توجهي جهت ايجاد در حال حاضر غار كتله خور توسط استانداري زنجان اداره مي شو

  .تسهيالت براي بازديدكنندگان صورت گرفته است 

كيلومتري برق رساني شده و تسهيالت روشنايي و عبور و مرور آسان فراهم گشته، چندين راهنما براي  3/2داخل غار تا فاصله 

در چند محل صعب العبور در داخل غار چند مورد پل نصب گرديده . گماشته شده اند راهنمايي بازديدكنندگان در اين محل به كار

يك واحد اقامتي وپذيرايي در محوطه ي غار احداث و در حال بهره برداري مي .است كه بازديدكنندگان از روي آن عبور مي كنند 

قرار مي گيرد اما در فصل هاي پاييز و زمستان نيز دسترسي به آن  اين غار بيشتر در فصول بهار و تابستان مورد بازديد.باشد 

  .امكان پذير است 

  

. اين غار در شهرستان طارم و در كوه بلند خرمنه سر در سمت شمالي روستاي شاه نشين قرار گرفته است: غار خرمنه سر . ب

يكي قله ي كوه خرمنه سر ، دهانه ي مشبك و پنجره مانند در نزد. متر و داراي چشمه سارهاي زيادي است 2700ارتفاع اين كوه 

در قسمت مدخل غار ، حفره بزرگي وجود دارد كه همانند اتاقي در ميان حفره .و به نسبت وسيع غار خرمنه سر واقع شده است 

ي قديمي ديده  كستهدر داخل اين اتاق ها ، آثار زيستي شامل سفال هاي شكسته و پيه سوز هاي ش. هاي كوچك احاطه شده است 

دوره ي اول را  ابزار و ادوات سنگي و . مطالعات باستان شناختي در مورد اين غار حكايت از دو دوره استقرار انسان دارد. مي شود

تيغه هاي سنگ چخماق متعلق به زندگي غارنشيني  انسان پيش از تاريخ تشكيل داده كه قدمت آن به دوره پيش از هزاره پنجم 

  .يالد مي رسدقبل از م

دوره ي دوم شامل آثار سفاليني و ادوات زيستي موجود در اتاق ها و دهليزها مي شود كه به تقريب متعلق به اوايل قرن چهاردهم 

با توجه به اسناد و مدارك تاريخي سركردگان حكومت كنگريان از اين غار به عنوان پناهگاه امني در مقابله . هجري قمري است 

  .هاي سياسي بغداد استفاده مىكردند  با هجوم

  



كيلومتري جنوب غربي شهرستان زنجان و در ارتفاعات مشرف به روستاي حاج آرش از  35اين غار در : غار تاريخي گلجيك . ج

  .در حال حاضر دسترسي سواره به آن امكان ندارد .توابع شهرستان زنجان واقع شده است 

طبيعي از فرسايش سنگ هاي آهكي موجود در غار پديد آمده، با داشتن آب و هواي مناسب، داخل آن اين غار عظيم به طور 

  .مامن انسان هاي دوران پيش از تاريخ بوده است 

 -در داخل غار آثار زيستي در دوره آشولين تا بردوسين. متر مي باشد  50متر و به ارتفاع تقريبي  100متر در  700ابعاد اين غار 

  .يافت شده است -متعلق به شانزده تا سي هزار سال قبل از ميالد

  

  رودخانه ها وسرچشمه هاي مهم استان چشمه سارها،. 1

برف هاي زمستاني قابل مالحظه اي را در خود نگه مي دارند ,موقعيت كوهستاني استان زنجان كه اكثر آنها بيش از نيمي از سال

بزرگ وصدها چشمه ي مهم شده اند ،كه بخش قابل توجهي از آنها بالقوه داراي ) سرآب (،موجب پيدايي ده ها سرچشمه ي 

  .ارزش هاي توريستي و تفرجگاهي مهم مي باشند 

معجزات ،پنبه چوق، دره ليك، نهيل، لگاهي، كناوند، :عمده ترين ومهم ترين سرچشمه هاو چشمه هاي  استان زنجان عبارتند از 

 .…يل آباد، ديزج، توپ آتالن، گمان، سرداب وينگجه، همايون، ل

تفريحي دارند ،ولي در  –محوطه ي پيرامون اين سرچشمه ها ،امكان و موقعيت مناسبي به منظور ايجاد ساختمان هاي توريستي 

  ) 3جدول . ( هيچ گونه بهره برداري توريستي از آنها به عمل نمي آيد, حال حاضر با وجود دسترسي مناسب

  

  نام و ويژگي هاي چشمه ها و سرچشمه هاي مهم استان زنجان): 3(جدول 

  رديف
نام چشمه يا 

  سرچشمه
  قابليت استفاده فعلي  دسترسي  امكانات توريستي  )ليتر در ثانيه(دبي 

  تفرجگاه  جاده ماهنشان 70كيلومتر  -  3  هو پا 1

  تفرجگاه  جاده ماهنشان 80كيلومتر  -  4  ماد آباد 2

  تفرجگاه  جاده ماهنشان 45كيلومتر  -  2  آقبالغ 3

  -  6  آق يوقوش  4
جاده ماهنشان  70كيلومتر 

  ييالق

ييالق –تفرجگاه 

  دامداران

  -  8  زرگران  5
جاده ماهنشان  70كيلومتر 

  ييالق-

ييالق –تفرجگاه 

  دامداران



  -  8  قورقوشوملو  6
جاده ماهنشان  70كيلومتر 

  ييالق-

ييالق  –تفرجگاه 

  دامداران

  -  10  قلي خليفه  7
 - جاده ماهنشان 70كيلومتر 

  ييالق

ييالق  –تفرجگاه 

  دامداري

  -  10  فرنت اولن  8
 - جاده ماهنشان 70كيلومتر 

  ييالق

ييالق  –تفرجگاه 

  دامداران

    -  10  بال قيز  9
ييالق  –تفرجگاه 

  دامداران

  تفرجگاه ييالق دامداران كيلومتري معدن15 - 10  سونا اولن 10

  كيلومتري معدن15  -  10  درويشلر دامي  11
ييالق  –تفرجگاه 

  دامداران

  كيلومتري معدن15  -  20  ساري چمن  12
ييالق  –تفرجگاه 

  دامداران

  ييالق –تفرجگاه   كيلومتري معدن5 - 10  قوشايورد 13

  كيلومتري معدن2  -  30  آقبالق  14
ييالق  –تفرجگاه 

  دامداران

  تفرجگاه  كيلومتري معدن1 - 40  سولي كان 15

  تفرجگاه امير آباد-جاده دندي  - 30  شاه بالغي 16

  تفرجگاه گالبلو -جاده شيخلر - 10  ياستي بالغ 17

  تفرجگاه  جاده كونج به ييالق - 20  يانباغ 18

  تفرجگاه  جاده كونج به ييالق - 20  حوضلو 19

  -  80  سياه خانه  20
 –راه معدن سرب شيخلر 

  سياه خانه
  مصارف كشاورزي دارد

  پشتوك –ماهنشان   -  80  پشتوك  21
مصارف كشاورزي 

  وآشاميدني

  مصارف آشاميدني دارد  بهستان –ماهنشان  - 10  قلعه بهستان 22



  تفرجگاه تابستاني  زرند 10كيلومتر  –قيدار  اردوگاه تابستاني 80  زرند 23

  نهروان –جاده قيدار   -  60  نهروان  24
مصارف كشاورزي 

  وآشاميدني

  نهروان - -قيدار  جاده  -  60  سلطان آباد  25
مصارف كشاورزي 

  آشاميدني.

  كرسف –جاده قيدار   -  60  كرسف  26
مصارف كشاورزي 

  وآشاميدني

  قره قوش –جاده قيدار   -  60  قره قوش  27
مصارف كشاورزي 

  وآشاميدني

  ابهر –جاده قيدار   -  60  دوتپه  28
مصارف كشاورزي 

  وآشاميدني

  قيدار –جاده سلطانيه   -  10  خمارك  29
رف كشاورزي مصا

  وآشاميدني

  تفرجگاه  قيدار –جاده ابهر  - 10  علي بالغي 30

  اردوگاه تابستاني  10  خراسانلو  31
 - جاده قديم صائين قلعه 

  خراسانلو

مصارف  –تفرجگاه 

  كشاورزي

  -  15  علي آباد  32
 –جاده قديم تاكستان 

  زنجان

مصارف  –تفرجگاه 

  كشاورزي

  تفرجگاه  ارقيد –جاده ابهر  - 15  كينه ورس 33

  تفرجگاه  ازناب –جاده ابهر  - 10  ازناب 34

  تفرجگاه  فيله ورين –جاده ابهر  - 10  بهاور 35

  تفرجگاه  همدان –تاكستان  راهيچايخانه بين 30  قرخ بالغ 36

  باشگل –جاده تاكستان   -  20  باشگل  37
مصارف  –تفرجگاه 

  كشاورزي

  هتفرجگا  ينگجه –جاده تاكستان  - 10  ينگجه 38

  تفرجگاه گلده –جاده تاكستان  - 20  گلده 39



  تفرجگاه  جاده بيجار 12كيلومتر  - 80  معجزات 40

  تفرجگاه  جاده بيجار 12كيلومتر   20  پنبه چوق 41

  تفرجگاه  جاده دندي 20كيلومتر  - 10  سيقراولن 42

  تفرجگاه  جاده تبريز 35كيلومتر  - 10  دره ليك 43

  مظهر قنات –تفرجگاه  سهرين 35كيلومتر  - 80  نهيل 44

  مظهر قنات –تفرجگاه   جاده سهرين 35كيلومتر  - 30  لگاهي 45

  مظهر قنات –تفرجگاه   جاده تبريز 30كيلومتر  - 30  كناوند 46

  مظهر قنات –تفرجگاه  كيلومتري زنجان12 - 20  همايون 47

  مظهر قنات –تفرجگاه  كيلومتري زنجان10 - 20  ليل آباد 48

  مظهر قنات –تفرجگاه   جاده تهران 12كيلومتر  - 30  لمان مركزيس 49

  مظهر قنات –تفرجگاه   جاده تهران 12كيلومتر  - 20  ديزج 50

  تفرجگاه  جاده سهرين 30كيلومتر  - 10  توپ آتالن 51

  تفرجگاه جاده تهم 30كيلومتر  -  8  گمان 52

  جاده ماري 35كيلومتر   -  10  سرداب  53
اه اقامتگ –تفرجگاه 

  تابستاني دامداران

  تفرجگاه  جاده سرخ آباد چورزق - 10  سرداب 54

  گيلوان –جاده طارم   -  8  مشهد گاه  55
ييالق  –تفرجگاه 

  دامداران

  تفرجگاه گيلوان –جاده طارم  -  3  كردكانلي 56

  مظهر قنات –تفرجگاه   جاده تبريز 30كيلومتر  - 40  ينگجه 57

  

 

 

 

  



ان از يك سو و پراكنش چشمه ها وسرچشمه هاي آن از سوي ديگرعامل پيدايي رودخانه هاي بزرگ و موقعيت توپوگرافيك است

از رودخانه هاي مهم استان مي توان قزل اوزن ،زنجان رود ،سجاسرود ، بزينه رود ، ابهر رود ، سهرين ، . پر آب شده است

 )4جدول .(نام برد سارمساقلو ،ذاكر ،قلعه چي ، سرخ آباد ، گيالنكشه وسياه رود را 

  

  اسامي و ويژگي هاي رودخانه هاي مهم استان زنجان بر حسب امكانات: 4جدول 

  نام رودخانه  رديف
نام 

  سرچشمه

  طول

)km(  

امكانات  دبي

  توريستي

بهره برداري 

  توريستي
  دسترسي

 حداقل حداكثر

  قزول اوزن  1
كوه هاي 

  كردستان
300  60  30  

چايخانه هاي 

  بين راهي

تفريحي صيد

ماهي و شكار 

  پرنده

  دندي –جاده بيجار 

  زنجانرود  2
ارتفاعات 

  سلطانيه
90  72  50  

چايخانه هاي 

  بين راهي

صيد تفريحي 

ماهي و شكار 

  پرنده

  تبريز –جاده زنجان 

3  
سجاس 

  رود

چمن 

  مزيد آباد
70  36  23  -  

صيد تفريحي 

ماهي و شكار 

  پرنده

  قيدار –جاده بيجار 

  بزينه رود  4
ت ارتفاعا

  قيدار
40  50  22  -  

صيد تفريحي 

ماهي و شكار 

  پرنده

  جاده قيدار

  ابهر رود  5
ارتفاعات 

  اهللا اكبر
90  50  30  

چايخانه بين 

  راهي

صيد تفريحي 

ماهي و شكار 

  پرنده

  تهران –جاده زنجان 

 

وجه تسميه ي اين . ي باشديكي از معاني آن هم سرخ و احمر م. قزل اوزن در زبان تركي به معني طالست: الف رودخانه قزل اوزن 

رود به  قزل اوزن اين است كه اين رود از كوه هاي چهل چشمه ي كردستان سرچشمه مي گيرد و در طي مسير خود زمين ها را 



اين رودخانه سرخرنگ بوده وبه همين جهت به قزل , شسته و خاك رس قرمز رنگ را با خود حمل مي نمايد كه به نظر هر بيننده

  .اين رودخانه در نزديكي قافالنكوه با زنجانرود به هم پيوسته ، رود بزرگ قزل اوزن را به وجود مي آورد .ده است اوزن معروف ش

اين رود با دريافت آب از رودخانه اي فرعي، در سطح استان سرازير شده ودر دره هاي طارم و در نزديكي منجيل به رودخانه ي 

رود به سد سفيد رود، و از آن پس در استان گيالن با دريافت شاخه هاي فرعي ديگر به درياي شاهرود مي پيونددو با  نام سفيد 

  .كيلومتر در استان زنجان جريان دارد 300اين رودخانه در طول سال پر آب بوده و از كل طول آن .خزر مي ريزد 

  

د و سپس از چمن وسيع سلطانيه عبور كرده ، پس از اين رودخانه از كوه هاي مرتفع سلطانيه سرچشمه مي گير: زنجانرود ) ب

  .كيلومتر در ناحيه ي قيطول به رودخانه ي قزل اوزن مي پيوندد 125مشروب نمودن اراضي دشت زنجان و طي 

  

ه شاخه ي فرعي آن از حوالي چمن سلطانيه سرچشم.اين رودخانه از دو شاخه ي دايمي و فصلي تشكيل شده است : ابهر رود ) ج

  .مي گيرد و در نزديكي ابهر به شاخه ي اصلي مي پيوندد 

جنوب  –جهت جريان اين رودخانه شمال غربي .شاخه ي اصلي آن نيز از كوه هاي غرب وجنوب غربي ابهر سرچشمه مي گيرد 

ود شور مي پيوندد شرقي مي باشد و پس از گذشتن از شهرهاي صايين قلعه ،هيدج ابهر ،خرمدره ،ضياآباد ،در جنوب تاكستان به ر

  .و در نهايت به حوض سلطان مي ريزد 

  

سرچشمه ي اين رود از ارتفاعات جنوب سلطانيه و دره هاي شمالي كوه قيدار است و در نهايت به رودخانه ي : سجاسرود ) د

  .ايجرود مي پيوندد

  

اين رودخانه پس از گذشتن از شهرستان . شمه مي گيردازكوه هاي زنجان در جنوب و ارتفاعات جنوب سلطانيه سرچ: ايجرود ) هـ

  .ايجرود به رودخانه ي قزل اوزن مي پيوندد

ـ به جز اين رودخانه ها ،مسيل و رودخانه هاي فصلي ديگري نيز وجود دارند كه شاخه هاي فرعي رودخانه هاي مهم استان را 

  .تشكيل مي دهند 

  

ي توريستي به شمار مي رود كه در  چشمه هاي آب معدني در هر منطقه از جاذبه هاي  ويژهوجود : چشمه هاي آب معدني . 4

در سطح .تواند در جذب گردشگران بسيار موثر باشد  صورت استفاده ي مناسب و ايجاد فضاي الزم به منظور اتراق مسافران، مي



اين چشمه ها بيشتر در مناطقي كه .درماني دارند استان زنجان تعداد هشت چشمه آب معدني وجود دارد كه بيشتر خاصيت آب 

  .داراي آب و هواي لطيف وكوهستاني مي باشند استقرار يافته اند كه در نوع خود جالب توجه مي باشند 

چشمه هاي موجود آب معدني به تقريب نزديك محورهاي اصلي و جاده ها قرار دارند كه خود امكانات مناسبي را براي مراجعان 

  .راهم مي آورندف

از نواقص عمده ي اين چشمه ها ،فقدان هر گونه امكان حفاظتي در اكثريت آنها است كه جا دارد در برنامه ريزي ها توجه ويژه اي 

  )5جدول .(به آن مبذول شود 

  

  اسامي و ويژگيهاي چشمه هاي آب معدني استان زنجان): 5( جدول

ف
ردي

  محل  نام چشمه  
نوع چشمه

  نيمعد

ارتفاع از

  سطح دريا

آبدهي ليتر در 

  ثانيه
  امكانات  نوع بهره برداري

  آبگرم ابدال  1
روستاي 

  گلجيك

آبگرم معدني 

  گوگردي
2000  15  

اسحمام به جهت 

داشتن خاصيت در 

  ماني ،كشاورزي

استخر سر 

  پوشيده

  آبگرم وننق  2

حومه ي

روستاي 

وننق قره 

  پشتلو

آبگرم 

  گوگردي
1800  4  

ت استحمام به جه

داشتن خاصيت 

  درماني

استخر 

كوچك 

روباز 

  سيماني

  اركويين  3

حومه ي

روستاي 

  اركوين

آبسرد معدني 

  سولفوره
  استحمام  3  1400

 –گودال 

 استخر خاكي

  ينگجه سينار  4

حومه ي

ماهنشان 

روستاي 

  ينگجه

  20  2100  آبسرد كربناته
 –كشاورزي 

  استحمام درماني
-  

  قارقا الن  5
حومه ي

روستاي 

سرب–آبسرد

  دار
3000  10  

به  –مصرفي ندارد 

رودخانه علم كندي 

-  

  



  مي ريزد ديعلم كن

  آبگرم قيزجه  6

حومه ي

روستاي 

  علم كندي

-آبگرم معدني

  گوگردي
3000  10  

خاصيت  –استحمام 

  درماني

استخر 

  سنگي روباز

  اهللا بالغي  7

حومه ي

روستاي 

  ماهان

آبسرد گاز دار 

  كربناته
2000  3  

استفاده به جهت 

شتن خاصيت دا

  درماني

-  

  گرماب  8

حومه ي

گرماب 

  قيدار

آبگرم 

  گوگردي
1900  3  

استحمام به جهت 

داشتن خاصيت 

  درماني

استخرسر 

  پوشيده

  

استان زنجان به علت ارتفاع زياد از سطح دريا ودوري از آبهاي آزاد و درياچه هاي بسته ،فاقد : درياچه ها و تاالب هاي استان . 5

اما تاالب ها و درياچه ها ي كوچك در استان وجود دارد كه داراي ارزش . ز قبيل دريا ، درياچه و ساحل استمنابع عمده ي آبي ا

  .بيوتيكي هستند و اكوسيستم هاي با ارزشي را بوجود آورده اند 

ي آب بندان همايون درياچه ي شورگل خندقلو ، درياچه : مهمترين و عمده ترين دريا چه ها و تاالب هاي استان عبارتند از 

  .،درياچه ي آب بندان سارمساقلو ،درياچه آب بندان قره چريان و تاالب قمشلو 

مهمترين حيات وحش موجود درياچه ها و تاالب ها . هكتار مي باشد 105وسعت درياچه ها وتاالب هاي استان زنجان در حدود 

، فالمنيگو ،درنا، انواع مرغابي ،بوتيمار ،حواصيل ،پرستوي دريايي ،پرندگان انواع پرندگان آبزي مهاجر همچون؛ غازها : عبارتند از 

  .مهاجر مرغابي وپرندگان آبزي مهاجر

ي گياهي نظير گياهان شور و علفي يكساله ،گرامينه ،گون  ها وتاالبهاي استان را جامعه ترين پوشش گياهي موجود درياچه عمده

  )6جدول . (و شور تشكيل مي دهند ،علف هاي يك ساله وگياهان استپي

  

  

  

  

  



  

  اسامي و ويژگيهاي درياچه ها و تاالبهاي استان زنجان): 6(جدول 

ف
ردي

  موقعيت  نام چشمه  
وسعت 

  )هكتار (
  دسترسي  انواع بهره برداري  پوشش گياهي  حيات وحش

1  
شور گل 

  خندقلو
–ماهنشان 

  پري
70  

انواع پرندگان
آبزي مهاجر از 
 - قبيل غازها

-درنا- مينگوفال
–انوع مرغابي 

- باكالن-چنگر
- بوتيمار حواصيل
  پرستوي دريايي

-ني-لويي
گياهان شور و 
  علفي يكساله

تكثير و پرورش 
-ماهي از نوع آمور

كپور و  - فيتوماك
شكار پرندگان در 

  فصل مجاز

جاده ماهنشان 
به پري روستاي 

  خندقلو

  تاالب قمشلو  2

–گرماب

قيدار فصلي 
 6به مدت 
  لماه در سا

20  
انواع پرندگان 

  آبزي مهاجر
مرغ -لويي

  گياهان شور
شكار پرندگان در 

  فصل مجاز

گرماب –قيدار 
قمشلو يا جاده 
ي بيجار به 
  قشالقات قمشلو

3  
آب بندان 

  همايون
حومه ي 

  زنجان
4  

پرندگان آبزي 
  مهاجر

–گرامينه 

علف هاي 
  يكساله گون

جمع آوري هرز 
آب ها و مصرف 

  در كشاورزي

ن جاده ي زنجا
  همايون–

4  
آب بندان 

  سارمساقلو

حومه ي
زنجان به 

صورت 
هدايت آب 
از رودخانه 
سارمساقلو 

بوجود 
  آمده

5  
پرندگان مهاجر ، 

  مرغابي
علف هاي 

  يكساله
جمع آوري سيالبها 

  و پرورش ماهي
  جاده ي سهرين

5  
آب بندان قره 

  چريان

قره پشتلو
به صورت –

هدايت آب 
از رودخانه 
قره چريان 

بوجود 
  دهآم

  پرندگان مهاجر  6
گياهان استپي 

  و شور

مخزن آب 
كشاورزي و 
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پوشش گياهي به ويژه درختان، امروزه از جمله مهمترين و زيباترين جلوه ها و چشم اندازهاي طبيعي و جاذبه : پوشش گياهي . 6

چرا كه سر سبزي .ي براي گذراندن اوقات فراغت مردم به شمار مي روند هاي بي نظير گردشگري هستند و امكانات مناسب

پوشش گياهي و تنوع آن ضمن چشم نواز بودن ،لطافت هوا را نيز به همراه دارد و در كنار آبهاي روان چشم اندازهاي بديع و 

  .زيبايي را پديد مي آورند 

جنگلها بخشي از آب موجود در . جود پوشش گياهي و تنوع آن استمهمترين عامل تثبيت و تداوم اكوسيستم هاي طبيعي، و

چرخه ي هيدرولوژيكي را در خود حفظ مي كنند و با تبخير و تعرق خود خرده اقليم هايي را بوجود مي آورند و به عنوان عناصري 

ناگوني را در پناه خود حفظ گونه هاي گياهي نيز ضمن مصارف مختلف، جانداران گو.در تعيين آب و هواي منطقه دخيل هستند 

كنند و مهم تر از همه از فرسايش خاك نيز جلو گيري مي  مي كنند و در پايداري اكوسيستم هاي طبيعي نقش موثري را ايفا مي

  .نمايد 

در تنوع آب و هوايي و جنس خاك هاي استان موجب تنوع در پوشش گياهي نيز شده است و از اين نظر قابليت هاي ويژه اي 

مناطق شمالي استان به علت همجواري با استان گيالن داراي جنگل هاي انبوهي .جهانگردي وگذران اوقات فراغت را دارا است 

اين منطقه كه شامل شهرستان طارم مي شود ،داراي جنگل . پوشش گياهي اين منطقه با ساير مناطق استان متفاوت مي باشد. است 

از جنگلهاي كل % 59هتكار است كه  6730ي باشند و مساحت تقريبي جنگل هاي اين منطقه هايي از نوع سرو كوهي و بلوط م

  .استان را شامل مي شود 

در زمينه ي جنگل هاي مصنوعي نيز كشت صنوبر در سطح وسيعي از اطراف زنجان و روستاهاي پر آب صورت پذيرفته است 

ن هاي ابهر،خدابنده ،طارم ،ماهنشان و بخش انگوران سطح قابل توجهي را به مراتع استان با گونه هاي مختلف گياهي در شهرستا.

وسعت كل مراتع استان در حدود . از كل اراضي زراعي استان را مراتع به خود اختصاص داده اند%  37.خود اختصاص داده اند 

همترين مراتع ييالقي در ارتفاعات م. هكتار مي باشد كه به دو بخش مراتع ييالقي و مراتع قشالقي تقسيم مي شود780000

شهرستان هاي طارم ،ماهنشان و بخش انگوران، و عمده ترين مراتع قشالقي در شهرستان هاي ابهر، خدابنده ،خرمدره وحاشيه ي 

  .رودخانه ي قزل اوزن واقع شده اند 

كن ، بوته و انواع درختچه ها ،گندميان و شبه : از مهم ترين گونه هاي گياهي استان مي توان به جوامع گياهي زير اشاره كرد 

گونه ي گياهي نيز فقط در منطقه ي 300گندميان،بالشتكيها ،فورب ها و پهن برگ ها و شبه گرامينه ها عالوه بر اينها حدود 

  .حفاظت شده ي انگوران شناسايي شده اند 

  



همچنين كوه هاي مرتفع، استان زنجان يكي اززيستگاه هاي انواع با توجه به تنوع آب و هوايي و پوشش گياهي و : حيات وحش . 7

  .حيات وحش بزرگ وكوچك محسوب مي شود 

حيواناتي از قبيل قوچ و ميش ارمني :  از انواع وحوش استان كه در مناطق مختلف آن پراكنده اند، مي توان به موارد زير اشاره كرد

گونه مار و انواع مختلف  17،روباه ،گوركن، سنجاب ،خار پشت ،موش وكالهو ، ،خوك ،خرگوش ،كل ، بز ،خرس ،كفتار ،گرگ

خزندگان و انواع بسياري از پرندگان شامل كبك دري ،كبك چيل ، انواع مرغابي ،انواع غاز ،درنا ،انواع كالغ ،لك لك سفيد ،لك 

يز مي توان به انواع ماهي و دوزيستان كه در بركه لك سياه،چكاوك ،هما ،كركس ،قرقي ،شاهين ،زاغ ،سبز قبا و غيره از آبزيان ن

  .ها ،رودخانه ها وبعضي آب بندان هاي استان زيست مي كنند اشاره كرد 

  

انسان همواره با دخالت در نظام پيچيده ي اكوسيستم هاي طبيعي موجب به خطر : مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي . 8

به منظور تضمين بقا و تداوم اكولوژيك و حفظ تنوع ژنتيكي جانوران ، انتخاب قسمت .ت است انداختن حيات خود و ساير موجودا

  .هايي از طبيعت و تحت حفاظت قرار دادن آن به صورت ذخيره گاه زيستي، براي نسل امروز و نسل هاي آينده ضروري است 

ه هاي اخير به علت فراواني سالح هاي گرم و شكاري و بي زيستگاه حيات وحش استان زنجان نيز مانند ساير نقاط ايران طي ده

ي مناطق زيست حياط وحش را چه در ارتفاعات و چه در  لذا سازمان محيط زيست ،كليه.توجهي مردم، آسيب فراوان ديده است 

مناطق مهم .ه است دشت ها و حواشي تاالب ها به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم و شكار را در آنها به كلي ممنوع اعالم كرد

  :حفاطت شده و پاركهاي ملي استان زنجان عبارتند از 

پوشش گياهي  .هكتار را به خود اختصاص مي دهد 90000اين منطقه زميني به مساحت : منطقه ي حفاظت شده انگوران ) الف 

  :عمده و غالب اين منطقه را چهار جامعه ي گياهي تشكيل مي دهد كه عبارتند از 

  گون، بوته و درختچه ها -

  گندميان و شبه گندميان -

  ـ بالشتكي ها

  فورب ها -

سياه گوش، خرگوش، : حيواناتي از قبيل.گونه ي گياهي نيز در اين منطقه شناسايي شده است 300عالوه بر موارد مذكور ،تعداد 

ياكريم ، قمري، حواصيل ،بوتيمار ،درنا ،انواع كالغ ،چكاوك ،زنبورخور  روباه تشي، سنجاب، كفتار، خوك و انواع پرندگان مثل

  .وغيره در اين منطقه زيست مي كنند 

  



پوشش گياهي اين . هكتار را شامل مي شود30000اين منطقه، زميني به مساحت : منطقه ي پناهگاه حيات وحش انگوران ) ب

  .حث قرار گرفته كه از باز گويي آن صرف نظر ميشود منطقه ضمن منطقه ي حفاظت شده انگوران مورد ب

ي انگوران ،حيوانات و پرندگان ديگري نيز زيست مي  در اين منطقه عالوه بر وحوش و پرندگان موجود در منطقه ي حفاظت شده

  .كنند كه خاص اين منطقه است 

كور پر، اسپله، سيم، لوكي سياه وسفيد و : گونه ماهي با اسامي خرچنگ، قورباغه، شش: آبزيان و خزندگان اين منطقه عبارتند از

  .زرد پر 

  .زاغ، داركوب، ياكريم، قمري، حواصيل، بوتيمار، شاهين، جغد و انواع ديگر: پرندگان نيز شامل

  

پوشش .هكتار است  35000اين منطقه در شهرستان زنجان واقع شده و وسعت آن در حدود  :ي سهرين  ي ممنوعه منطقه. ج

  :دهد  ي گياهي به شرح ذيل تشكيل مي گياهي اين منطقه را سه نوع جامعه

  گندم و جو زراعي -

  فورب ها و پهن برگ ها -

  گون ، بوته و انواع گونه هاي گياهي ديگر -

انواع : آهو ،خرگوش ،روباه ،الك پشت ،چهارگونه مار و همچنين پرندگاني مانند : انات وپرندگان اين منطقه نيز عبارتند از حيو

  .كالغ ،كركس ،عقاب طاليي ،سهره ،زنگوله بال و باقري قره

  

هكتار را به خود 000/100احت اين منطقه در شهرستان طارم  قرار گرفته و زميني به مس:منطقه حفاظت شده سرخ آباد ) د

  .اختصاص داده است كه داراي پنج جامعه ي گياهي به شرح ذيل مي باشد 

  درختان و درختچه ها -

  گون و بوته ها -

  گندميان و شبه گندميان -

  فورب ها و پهن برگ ها -

  بالشتكي ها -

  .گونه ي گياهي نيز در اين منطقه شناسايي شده است  400عالوه بر موارد ذكر شده ،

  :در اين منطقه حيوانات ،وحشي و پرندگان گوناگوني وجود دارد كه به تفكيك عبارتند از 

  .گونه خزنده و مار 14كل و بز، خوك، خرس، پلنگ، خرگوش، گرگ، روباه، : انواع حيوانات شامل 



  .ي، تيهو، كبك، انواع مرغابي، انواع كالغ، انواع پرندگان شكاري، باقري قره و جغد كبك در: انواع پرندگان

  .گونه ماهي اشاره كرد  6توان به انواع دوزيستان و از آبزيان نيز مي

نجان هاي حيات وحش استان ز اين مناطق حفاظت شده با توجه به وسعت و پوشش گياهي موجود به عنوان مهمترين زيستگاه

  .آيد ترين مراكز جلب جهانگرد استان  به شمار مي محسوب شده و يكي از غني

  

اين منطقه داراي آب و هواي . كيلومتري شمال شهر زنجان واقع شده است3اين تفريح گاه در : دهكده ي تفريحي گاوازنگ ) هـ

ون تحت مديريت استانداري زنجان درحال تكميل دهكده تفريحي مذكور هم اكن. بسيار لطيف و مناسب براي كوهنوردي است 

دسترسي به اين تفريح گاه وسيله ي جاده ي مناسب صورت مي گيرد و همه روزه افراد زيادي جهت كوهنوردي و استفاده .است 

بازي براي  محل –رستوران  –امكانات و تسهيالت آن عبارتند از؛ سد آب .از فضاي طبيعي با صفاي آن به اين تفريح گاه مي روند 

بدليل موقعيت مناسب محل وداشتن امكانات ورزشي ..  آالچيق هاي ويژه نشيمن خانواده هاو-سينماي روباز تابستاني–كودكان 

پروژه ي گاوازنگ توسط معاونت ) 1382سال (در حال حاضر . اين تفريحگاه مي تواند ،بعنوان يك منطقه ويژه مطرح گردد

است كه در صورت تكميل و شروع به كار، مي تواند به يكي از جذاب ترين مكان هاي تفريحي  عمراني استانداري در حال اجرا

طرح اين دهكده مي توان گفت،طرحي بر گرفته از محوطه ي المپيك يونان است كه از جذابيت خاص . منطقه تبديل شود

  .برخوردار است و در صورت بذل توجه كافي ، تبديل به پارك زيباي ملل خواهد شد

  

يكي از جاذبه هاي طبيعي و زيباي شهر زنجان آبشار شارشار است كه در كوه هاي شمالي زنجان واقع است و ) :شارشار ( آبشار ) و

  .هاي مهم شهر بشمار مي رود در ايام بهار و تابستان مورد توجه خاص مردم بوده و از تفرجگاه

  

  يهاي موجود گردشگر فهرست و نقشه منابع و پتانسيل

  كليات •

بنابر آمار سازمان جهاني جهانگردي، در سال . امروزه جهانگردي، به يكي از بزرگترين فعاليتهاي جهان تبديل شده است

در . ميليارد دالر حاصل آن بوده است 327اند كه درآمدي معادل  ميليون نفر در سراسر جهان سفر كرده 534بالغ بر  1995

با توجه به بافت تاريخي و سنتي موجود،عمده فعاليتهاي . شود صنعت درآمدزا ياد ميسالهاي اخير از توريسم بعنوان يك 

  .گردشگري در ايران به سوي گردشگري فرهنگي و مذهبي سوق پيدا كرده است

فرهنگي و طبيعي و موقعيت خاص جغرافيايي ،در مسير گردشگري  -هاي تاريخي استان زنجان نيز با برخورداري از جاذبه

  .رهنگي شمالغرب كشور قرار داردطبيعي و ف



وجود آثار تاريخي همچون بناي عظيم سلطانيه، بناي رختشويخانه، قالع تاريخي متعدد،مقابر و بقعه هاي تاريخي ومراكز 

حاشيه زنجانرود، دشت  خور، هاي طبيعي همانند غار زيباي كتله و همچنين جاذبه... تاريخي تجاري از جمله بازار و كاروانسراها، 

به اضافه آب و هواي معتدل كوهستاني موجب شده، تا زنجان به لحاظ وجود منابع ) گاوازنگ(سهرين، منطقه زيباي ايل داغي 

گردشگري،ازويژگيهاي خاصي برخوردار بوده مورد توجه بسياري از گردشگران محلي و منطقه اي قرار گيرد كه در صورت 

توجه گردشگران  را در سطح ملي و بين المللي در حد مطلوبي به خود جلب  سرمايه گذاري هاي مناسب ميتوان اميد داشت كه

محور گردشگري طارم،زنجان،سلطانيه،خدابنده،همدان با توجه به امكانات ارتباطي موجود و شبكه مناسب راههاي ارتباطي، .كند

ي از محور هاي عمده گردشگري كشور اي كه دسترسي گردشگران را به مناطق مذكور آسان ميسازد ميتواند به يك ريلي و جاده

  .تبديل شود

  :بندي شده است كه شامل گونه ذيل تقسيم 3در اين قسمت منابع گردشگري به 

  هاي تاريخي جاذبه •

 .ها، ها، مساجد، بازارها، حمام هاي تاريخي شامل نهادهاي مادي، فرهنگ و تمدن نظير كاخها، پل جاذبه

  هاي طبيعي جاذبه •

شود كه  به كليه عناصر طبيعي در عرصه مورفولوژي، آب شناسي، گياهان، جانواران، اقليم و غيره اطالق ميهاي طبيعي  جاذبه

  .شوند باعث جلب و جذب افراد براي استفاده از ارزشهاي اقليمي، تفريحي و ورزشي مي

  

 هاي فرهنگي جاذبه •

قه اي يك منطقه و محل ميباشد كه جزو سنت جاذبه هاي فرهنگي از جمله آداب و رسوم ،عادات و رفتارهاي بومي و منط

  .و فولكلور آن محل به شمار آمده ،داراي جذابيتهاي ويژه اي براي ساكنين ديگر نقاط و كشورها ميباشد

  

  هاي گردشگري در شهرستانها پراكندگي و تركيب جاذبه

  :شهرستان زنجان. الف

با توجه به . دهستان تشكيل يافته است 10نجانرود و شهرستان زنجان با مركزيت شهر زنجان از دو بخش، مركزي و ز

تمركز بخش خدمات گردشگري از جمله هتلها و آژانسهاي مسافرتي و همچنين سهولت دسترسي و نيز تمركز خاص منابع 



مهمترين جاذبه هاي .گردشگري تاريخي،طبيعي و تفريحي در شهرستان زنجان بيشتر گردشگران در اين شهر توقف ميكنند

  :گري اين شهرستان با توجه به تقسيمات فوق عبارتند ازگردش

  

  هاي تاريخي شهرستان زنجان جاذبه •

. گذارند امروزه بازارها به عنوان آثار ارزشمند تاريخي، تمدن و هويت شهرهاي تاريخي ايران را به نمايش مي: بازار زنجان. 1

يرباز تا به امروز به حيات خود ادامه داده نقش مهمي در اقتصاد بازار قديمي شهر زنجان بعنوان يك مركز تجاري و اقتصادي از د

  .وبازرگاني شهر زنجان و استان ايفا كرده است

بازار زنجان با معماري خاص در قلب بافت قديمي شهر در امتداد راههاي ورودي شهر قرار گرفته و از دو قسمت بازار باال و 

هجري قمري در دوران حكومت آقا محمدخان قاجار احداث شد سپس  1210ر سال اين بنا عظيم د. بازار پايين تشكيل شده است

ها و مساجد در آن تاسيس و با تعبيه  تكميل گشته و سپس كاروانسراها، گرمابه) ق.هـ  1213(در زمان فتحعلي شاه قاجار 

  .در دوره محمدعلي شاه قاجار تكميل گرديد 1324ها تا سال  راسته

نظيري را به نمايش  هاي بي ها، جلوه هايي از مساجد، كاروانسراها، گرمابه آن همواره با مجموعهمعماري خاص و پرجذبه 

ساختار بازار به شكلي است كه مردم و ديگر مراجعه .الملي اهميت به سزايي دارد  گذارد و در جلب گردشگران ملي و بين مي

با آسودگي در آن به گردش پرداخته كاالهاي مورد نياز )و سردگرم (كنندگان از جمله گردشگران ميتوانند در فصول مختلف سال

  )116- 120هوشنگ ثبوتي،تاريخ زنجان،صص(خود را كه از تنوع كافي نيز برخوردار ميباشد تهيه نمايند

  

  :بناي رختشويخانه. 2

مسي توسط علي هجري ش 1307در سال ) گود بابا جمال(مجموعه تاريخي رختشويخانه در محله قديمي بابا جمال چوقوري

ماه توسط دو برادر به نامهاي مشهدي اكبر معمار و مشهدي اسماعيل معمار  ساخته  15اكبر توفيقي رئيس بلديه شهردر مدت 

شهرت رختشويخانه در آنست كه مردم شهر لباس و ظروف خود را در . شده كه زمين آن از باقرخان امجد خريداري شده است

اين بنا در دوره اخير تعمير و مرمت شده و به عنوان موزه مردم شناسي مورد استفاده . اند شسته يداخل آن محل به شكل رايگان م

  )31-34محمد فتحي اصل،شناسايي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي استان زنجان،صص.(گيرد قرار مي

  

  ):سيد(مسجد جامع . 3



بازار قيصريه و از ضلع شرقي با كوچه مسجد سيد و  اين مسجد در قلب بافت تاريخي شهر زنجان قرار گرفته،از ضلع غربي با

شاه قاجار در  اين مجموعه به همت عبداهللا ميرزا، پسر يازدهم فتحعلي. ميدان در ارتباط است از جبهة شمالي با خيابان امام و سبزه

ختلف با اسامي اين مسجد در متون و دوره هاي م.هجري قمري احداث شده است 1342هنگام حكمراني در زنجان در سال 

مجموعه مسجد جامع از معماري زيبايي برخوردار بوده .مسجد دارا،مسجد سيد،مسجد سلطاني و مسجد جمعه ناميده شده است

  )124- 133ثبوتي،همان،صص.(نمونه اي از كاشي كاري و هنر خطاطي و كتيبه نويسي زيباي دوره قاجار ميباشد

  

  ):ع(امامزاده سيد ابراهيم . 4

شجره نسب اين امامزاده كه اهالي استان ارادت خاصي به آن حضرت دارند به .داخل شهر زنجان واقع است اين بقعه در

  .رسد مي) ع(ابراهيم بن موسي بن جعفر 

كاري  اي به خط ثلث در ساقه گنبد و از داخل مقرنس كاري و معرق با نقوش هندسي پر و كتيبه تزئينات گنبد از بيرون كاشي

فتحي .(باشد در كنار بقعه مسجد بزرگي بنا گرديده كه هم اينك محل برگزاري نماز جمعه مي. استسازي شده  و گره

  )47-48اصل،همان،صص

  

  :مسجد خانم. 5

مسجد خانم در محله قديمي فخيم الدوله شهر زنجان به خواست جميله خانم دختر حسينقلي خان نظام الدوله ذوالفقاري در 

دار تزيين شده،به همراه مناره مسجد  سر در مسجد با كاشيهاي نقش.  اجار ساخته شده استهجري قمري در زمان ق 1323سال 

  )30فتحي اصل،همان،ص .(كه با آجر و كاشي سبز رنگ تزئين شده جلوه بديعي به مسجد خانم داده است

  

  :عمارت ذوالفقاري. 6

ه قديمي داالن آلتي توسط حسينقلي خان نظام در مركز بافت قديمي شهر زنجان و در محل) كاله فرنگي(عمارت ذوالفقاري

اين بنا در دو طبقه و يك سردابه ساخته شده . ساخته شده است) زنجان(الدوله از سرداران جنگ هرات و از متمكنين واليت خمسه

بناي عمارت . باشد پالن بنا ايراني و سبك ساختماني آن تقليدي از بناهاي گوتيك اروپايي با حفظ تزيينات ايراني مي. است

ذوالفقاري در مجموع از بناهاي تاريخي و با ارزش شهر زنجان محسوب گرديده كه به سبك بناهاي اواخر قاجاريه ساخته شده و 



در حال حاضر توسط اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري مرمت شده و آماده بهره برداري با كاربري هاي متعدد از جمله موزه  

  )148-152ثبوتي،همان،صص.(ل براي چندين نفر را نيز بوجود آورده استميباشد كه زمينه اشتغا

  

  :پل حاج ميربهاء الدين. 7

بر روي زنجانرود احداث شده و از آثار ) كردستان-مسير ارتباطي زنجان(اين پل معروف به پل كهنه در جنوب شهر زنجان

  .باشد دوره قاجاريه مي

متر 9/10متر و ارتفاع  106،توسط حاج ميربهاء الدين زنجاني به طول )ق.ه 1312(اين پل در دوره ناصرالدين شاه قاجار

توسط معاونت امور عمراني استانداري و اداره كل ) ش.ه 1384(در حال حاضر) 41-42فتحي اصل،همان،صص.(ساخته شده است 

زنجانرود در كنار آن در حال ميراث فرهنگي و گردشگري تعمير و به ثبت رسيده  و پروژه چاي باغي ضمن ساماندهي حاشيه 

را براي ... اجرا ميباشد كه به نوبه خود زمينه هاي اشتغال در بخش ارايه خدمات گردشگري از جمله رستوران،پارك بازي و

  .جويندگان كار فراهم نموده زمينه هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي را نيز فراهم خواهد كرد

  

  :پل حاج سيد محمد .8

د پل حاج مير بهاء الدين بر روي زنجانرود توسط توسط سيد محمد موسوي از روحانيون عصر مشروطيت و با اين پل در امتدا

متر  5/6متر و ارتفاع آن  195طول پل .ق ساخته شده است.ه 1300در سال )از تجار مشهور زنجان(هزينه حاج يوسف ارباب

اين )42فتحي اصل،همان،ص.(به پل قره تپه نيز معروف ميباشد است پل حاج سيد محمد كه به دليل همجواري با روستاي قره تپه

محل )چاي باغي(پل نيز توسط اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري تعمير شده پس از تكميل طرح ساماندهي حاشيه زنجانرود

 .مناسبي جهت بازديد گردشگران و گذراندن اوقات فراغت خواهد شد

  

  پل سردار.  9

به روايت ديگر اين پل در (ق توسط سردار اسعدالدوله پسر حسينقلي خان نظام الدوله.ه 1333 پل تاريخي سردار به سال

در محور جنوب غربي شهر زنجان بر روي رودخانه زنجانرود و در امتداد پلهاي حاج سيد ) دوره قاجار توسط حاجيه قمر تاج خانم

اين پل به خاطر نزديكي به .نسبت به دو پل ديگر متمايز ميباشدبه لحاظ تزيينات اين پل .محمد و مير بهاءالدين ساخته شده است



متر  6/4متر و عرض آن  12متر و ارتفاع آن  5/79طول پل .دروازه جنوبي شهر در قديم به پل دروازه قلتوق معروف بوده است

  )41فتحي اصل،همان،ص.(ميباشد

  :كاروانسرا سنگي - 10

ت قديم شهر زنجان در حاشيه جنوبي كه مسير ارتباطي غرب و شرق بوده است بناي تاريخي كاروانسرا سنگي در خارج از باف

كاروانسرايي است كه در زمان شاه عباس در  1000اين كاروانسرا يكي از .در زمان شاه عباس دوم صفوي ساخته شده است

اين كاروانسرا زماني محل  .مسيرهاي عمده تجاري ساخته شدند كه به همين دليل به كاروانسراي شاه عباس معروف بوده است

استقرار سپاه بوده و به باشگاه افسران اختصاص داده شده بود ،درحال حاضر با بنا در توليت اداره كل اوقاف و امور خيريه بوده و 

ان از آن به عنوان سفره خانه سنتي استفاده ميشود و يكي از جاذبه هاي عمده گردشگري محلي،ملي و حتي بين المللي استان زنج

  .ميباشد

  

  :مسجد ميرزايي - 11

اين مسجد قديمي ترين بناي مذهبي سطح شهر زنجان است كه در حد .مسجد ميرزايي در مجموعه بازار پايين قرار دارد

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي،دايره المعارف بناهاي تاريخي .(فاصل اواخر دوران صفويه تا اوايل دوران قاجار ساخته شده است

  )152مساجد،ص/دوره اسالميايران در 

  

  :مسجد ولي عصر - 12

اين مسجد از جمله مساجد چهل ستوني است كه .مسجد وليعصر در راسته صندوق سازان بازار شهر زنجان قرار گرفته است

اين مسجد و مدرسه ديني در عهد ناصري در اختيار محمدعلي حجت زنجاني قرار گرفت و در .بناي آن به دوره زند باز ميگردد

تنها كتيبه برجا مانده از اين بنا كتيبه اي است از سنگ مرمر سفيد به خط نسخ .ميان مردم به مسجد بابيها يا مسجد مال معروف شد

  .كه از محراب شبستان زنديه بدست آمده است

  :خانه توفيقي - 13

خان بوده و از نظر شكل خانه توفيقي منزل مسكوني علي اكبر خان توفيقي نخستين شهردار زنجان در اوايل دوره رضا

خانه توفيقي اكنون به عنوان موزه .معماري و شيوه تزييني مطابق با الگوي رايج اواخر قاجار و اوايل دوره پهلوي ساخته شده است

  )پژوهشگر.(آثار شهدا زنجان مورد استفاده قرار ميگيرد



  بقعه ميرزا مهدي - 14

و در منتهي اليه سمت غربي شهر قديمي قرار داراين ) پدر وي ( قاسم مجتهد اين آرامگاه در سمت شرقي آرامگاه ميرزا  ابوال

متر مربع و داراي مدخل زيبا با پنج ضلعي است داراي مقرنس هاي گچي است كه حدود  700آرامگاه محوطه اي است به وسعت 

عبداله احداث گرديده  است  در سمت شمال و در قسمت وسط اين محوطه  آرامگاه ميرزا. آن با رنگ آبي قلم گيري شده 

  )65- 67،صص 1ثبوتي،بناهاي ارامگاهي استان زنجان،ج .(

  :كوشك معين - 15

اين بنادر اواخر قاجار و اوايل پهلوي توسط معين .در ميان مزارع و باغهاي جنوب غرب شهر زنجان كوشك معين قرار دارد

انها با ورقه هاي رنگي آهني به صورت گلهاو پرندگان سبك نوين تزيين شيرواني،دودكشها و ناود.التجار ساخته شده است

برجسته، لمبه كوبي سقف و حوض سنگي زيباي مستطيل شكل با آب نماهاي زيبا مجموعه زيبايي را تشكيل داده است كه در نوع 

  )تاريخ شفاهي،پژوهشگر.(خود در دوره مذكور كم نظير بوده و از جذابيت خاصي برخوردار ميباشد

  

  )ديوان استيفا(اراييعمارت د - 16

عمارت دارايي در بخشي از بافت تاريخي شهر زنجان كه در اواخر دوره قاجار به صورت مجموعه اي كه به اماكن دولتي 

هجري شمسي در اوايل 1316طبق تاريخي كه بر فراز سردرهاي ورودي نقش شده اين بنا در سال .اختصاص يافته بود قرر دارد

بناي دارايي نتيجه نوآوري معماراني از اقليت ارامنه ايران بود كه تحت تاثير تحوالت عميق .استحكومت رضاخان ساخته شده 

اين بنا توسط .هنر معماري اوايل قرن بيستم در اروپا تحت عنوان جنبش معماري نوين،به خلق آثاري در گستره ايران پرداختند

  .خمسه نخستين رييس ماليه آن بوده استپل آبكار ساخته شده است و ميرزا محمد علي مستوفي پيشكار 

  

  :شهرستان ابهر. ب

طبق بررسيهاي آماري، محدوده شهرستان ابهر طبق آخرين تقسيمات كشوري شامل شهرهاي ابهر، سلطانيه، هيدج و 

  .باشد قلعه مي صائين

  

  :هاي تاريخي شهرستان ابهر جاذبه •

  :بترتيب اهميت عبارتند از آثار تاريخي بسيار مهمي در اين شهرستان قرار دارد كه



  :گنبد سلطانيه. 1

گنبد سلطانيه به عنوان يكي از . اين گنبد در هسته مركزي شهر كوچك سلطانيه در قسمت جنوب غربي كهندژ قرار دارد

ن حكومت نظير به دورا اين بناي بي. كند ترين آنها همچون نگيني سربرافراشته، خودنمايي مي بناهاي عظيم اسالمي و شايد باشكوه

. سال احداث شده است 9ق در مدت .ه 712تا سال  704در قرن هشتم هجري قمري از سال ) اولجايتو(سلطان محمد خدابنده 

اين گنبد پس از كليساي سانتاماريا دلفيوره در فلورانس ايتاليا و مسجد اياصوفياي استانبول، سومين بناي عظيم تاريخي در جهان 

  )115،ص1369ثبوتي،بررسي آثار تاريخي گنبد تاريخي سلطانيه،.(است وبلندترين گنبد آجري جهان

  :مجموعه تاريخي چلبي اوغلي. 2

باستان . در پانصد متري جنوب غربي سلطانيه، بر سر راه سلطانيه به خدابنده آثار معروف بقعه چلبي اوغلي قرار گرفته است

اين . هجري قمري است 728تاريخ احداث بنا در سال . اند دهشناسان و محققان، اين مجموعه را به سلطان چلبي منسوب نمو

ها در اضالع غربي و شرقي آن  خانقاه شامل صحن مركزي بوده، حجره. مجموعه از دو بخش خانقاه و مقبره تشكيل يافته است

با توجه به درجه و  داخل مقبره به فضاهايي تقسيم گرديده كه جسد سلطان در وسط دفن شده و اجساد مريدان. اند قرار گرفته

  )103-110ثبوتي،پيشين،صص.(اند مراتب آنها، در گرداگرد آن مدفون شده

  :بقعه مالحسن كاشي. 3

اين بقعه از نماي بيرون داراي . كيلومتري جنوب شهر سلطانيه مقبره زيباي موالناحسن كاشي قرار گرفته است 5/2در فاصله 

اين بقعه تزئينات داخلي زيبايي . هاي جانبي به مربع تبديل شده است تلفيق ايوان پالن هشت ضلعي و در نماي داخلي با تركيب و

  )110- 114ثبوتي،پيشين،صص.(اين تزئينات مربوط به دوره فتحعلي شاه قاجار است. كاري گچي است دارد كه شامل مقرني

  :معبد تاريخي داش كسن. 4

محل تاريخي . تاي وير از توابع همين بخش قرار گرفته استكيلومتري جنوب شرقي سلطانيه، نزديك روس 10اين اثر در 

متر در نوسان  300متر تا  50متر و عرض آن از شمال به جنوب كاسته شده و حدودا از  400داش كسن، بشكل مستطيل بطول 

اضالع شرقي و در داخل اين محوطه، سه غار به نسبت عميق در دل كوه كنده شده و در حدفاصل غار ضلع جنوبي غارهاي  .است

اند آنرا با اثر  باستان شناساني كه نخستين بار اين اثر تاريخي را مالحظه نموده. خورد هاي زيبايي به چشم مي غربي، حجاري

هاي طاق بستان در  هاي آن را با حجاري مقايسه نموده، سبك كار نقوش و حجاري» اشكفت فرهاد«و » برده تيكن«معروف 

دوره نخستين مربوط به آيين مهر پرستي دوران . آثار داش كسن داراي دو دوره متمايز است. اند كرمانشاه، همسان دانسته

  ساساني و دوره بعدي



  )18-19فتحي اصل،همان،صص.(باشد متعلق به دوره ايلخاني مي) نقوش اژدها، برگ مو، پيچك و خطوط اسليمي(

  :د زهرنوشبقعه پيراحم. 5

الدين احمد ابهري، ملقب به پيراحمد و معروف به زهرنوش است كه در  يكي از آثار تاريخي و ارزشمند ابهر، بقعه موالنا قطب

پيرايه بودن ظاهر آنها،  بي. باشد بقعه اصلي با پالن چهار طاقي ساخته شده، تمامي از آجر مي. قسمت جنوبي شهر ابهر قرار دارد

  )67-70ثبوتي،بناهاي آرامگاهي استان زنجان،صص.(نمايد بيش از پيش تاكيد مي. ه همانا صوفيانه بايد باشدعملكرد بنا را ك

  :بقعه شاهزاده زيدالكبير. 6

اين بقعه از نظر سبك معماري . يكي از بقاع معتبر و معروف، بقعه شاهزاده زيدالكبير واقع در سمت شرقي شهر ابهر است

  )137- 142بوتي،پيشين،صصث.(نظير است در منطقه، بي

  :مسجد جامع قروه. 7

 -كيلومتري جاده ترانزيت ابهر 15روستاي قروه در . بناي تاريخي مسجد جامع قروه در منطقه ابهر رود قرار گرفته است

ين روستا يكي در قلب ا. كند هنوز آثار و بقاياي منازلي كه در دل كوه كنده شده با منظره بديعي خودنمايي مي. تاكستان قرار دارد

اين مسجد از آثار ارزشمند اوايل قرن پنجم هجري است . جاي گرفته است) قرن پنجم هجري(از آثار ارزشمند دوران سلجوقي 

پژوهشگاه فرهنگ و .(طلبد هاي علمي را مي باشد و مرمت و حفاري كه قابل مقايسه با شبستانهاي مسجد جامع قزوين و سجاس مي

  )150-151هنر اسالمي،پيشين،صص 

  امامزاده عبدالخير.8

طرح خارجي بنا عبارت است از يك .اين بناي آرامگاهي در غرب روستاي قروه از توابع شهرستان ابهر قرار گرفته است

متر ميباشد،در نماي هر دو ضلع طاق نماهايي با قوس جناغي وجود داشته كه در تعميرات بعدي از  50/5هشت ضلعي كه طول آن 

همچنين .در حال حاضر در نماي شرقي يك ايوان و در نماهاي جنوبي و غربي وروديهايي با قوس هاللي قرار دارد.بين رفته است

بقاياي كاشيهاي باريك .متر بر فراز بنا قرار دارد كه در گذشته داراي تزيينات كاشي بوده است 6گنبد دوپوش بزرگي به ارتفاع 

روشنگر آن است كه بنا در اصل داراي نماسازي تزييني از آجر و كاشي بوده  فيروزه اي بر روي پايه هاي خارجا اين مقبره

مقبره .متر ميباشد كه در نماي داخلي فضاي چهار ضلعي يا چليپايي با سه ورودي تشكيل ميدهد 12ارتفاع اين بنا حدود .است

  .سه است و از آثار دوره صفوي بشمار ميرودامامزاده عبدالخير در مجموع با بناي موالنا حسن كاشي واقع در سلطانيه قابل مقاي

  امامزاده اسماعيل شناط.9



بر اساس اسناد و متون تاريخي .شناط ناحيه اي است در شمال شهر ابهر كه اين بناي آرامگاهي را در خورد جاي داده است

شكل و پالن .يعيان جهان بازگرددواسطه به نخستين پيشواي ش 9از جمله كتاب شرح االنساب نسبت امامزاده اسماعيل بايستي با 

معماري اين مقبره كه مطابق با الگوي مقابر دوره صفوي ساخته شده است داراي تزييناتي در سطوح داخلي و خارجي 

  .همچنين گنبد اين بناي مذهبي كه از نوع دو پوش ميباشد.است

  

ان زنجان بوده و در قسمت جنوب غربي استان شهرستان ايجرود يكي از شهرستانهاي تازه تاسيس است: شهرستان ايجرود. ج

در اين منطقه كه يكجا . باشد اين شهرستان شامل دو بخش مركزي، حلب و يك نقطه شهري بنام زرين آباد مي. واقع شده است

تنها . جهي نداردگردد، آثار تاريخي و باستاني مهم و قابل تو نشيني به اواخر هزاره چهارم و اوايل هزاره پنجم قبل از ميالد باز مي

  .اثر باستاني اين شهر مسجد جامع قالبر است

  

  :هاي تاريخي شهرستان ايجرود جاذبه •

در اين روستا، آثاري از قلعه زيبا در . كيلومتري جنوب زنجان واقع شده است 52روستاي قالبر در : مسجد جامع قالبر- 1

اين تل تاريخي با . رتفاعات، تل تاريخي مسجد جامع قالبر واقع استدر دامنه غربي اين ا. شود باالي كوه، مشرف به روستا ديده مي

اين مجموعه از . اي بسيار ارزشمند از دل خاك نمايان گرديده است همكاري روستائيان محلي، مورد حفاري قرار گرفته و مجموعه

مسجد تاريخي . شود ر مسجد، مشاهده مياي به خط متمايل به نسخ در دور تا دو اليه آن كتيبه يك مسجد و يك خانقاه و در منتهي

  )151پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي،پيشين،ص. (قالبر متعلق به دوره سلجوقي ميباشد

كيلومتري شهرستان زنجان يكي از روستاهاي هدف گردشگري استان  56روستاي خوين در:روستاي تاريخي خوئين- 2

در استان برخوردار است از مهمترين ويژگيهاي آن ميتوان به زبان خاص  اين روستا از ويژگي هاي منحصر به فردي.زنجان ميباشد

اهالي اين روستا داراي تاريخ شفاهي تدوين نشده اي هستند كه پيشينه آنها را به .آنها كه به خوين ديلي مشهور است اشاره نمود

گردو و جنگلهاي وسيع در آن وجود دارد و باغهاي .زمانهاي دور و حوالي سيستان ميرساند كه نيازمند تحقيق و پژوهش ميباشد

  .محل تربيت و رشد علما و رجل تاثير گزاري در تحالت اجتماعي و سياسي استان در گذشته و حال بوده است

دژمنده يك مكان زيرزميني بي نظير است كه داراي داالن طوالني زير زميني است كه اطاقهاي متعددي در آن :دژمنده- 3

بازارچه و محله اي را به ذهن متبادر ميكند كه گويي در زمانهاي خاصي مردم از آن به عنوان محل اختفا يا وجود دارد و تصوير 

  .متر از سطح زمين ايجاد شده است 4اين پناهگاه زيرزميني در عمق تقريبي .پناهگاه استفاده مي كرده اند



ه عنوان محل نگهباني وعالمت دهي استفاده ميشده ميل خوين از معدود ميلهاي استان زنجان است كه از آن ب:ميل خوين- 4

  .است كه امروزه تحت عنوان برج ديدباني از آنها ياد ميشود

  

  :شهرستان خدابنده. د

لو و افشار با اقوام بومي درهم  در اين منطقه ايالت خدابنده. شهرستان خدابنده در قسمت جنوبي استان زنجان واقع شده است

ريخي سهرورد و سجاس نيز در اين شهرستان قرار دارد كه مردان گرنقدري همانند شيخ شهاب سهروردي دو شهر تا. اند آميخته

توان به   آثار تاريخي و باستاني اين منطقه به جز تعداد محدودي، چندان قابل توجه نبوده و از آثار باستاني مي. را پرورده است

  .نقوش حك شده در ديوارهاي غار كتله خور اشاره كرد

  

  :فرهنگي شهرستان خدابنده -هاي تاريخي جاذبه •

  :آثار تاريخي خدابنده عبارتند از

  :بقعه قيدار نبي. 1

) تراشيده از آجر(اين بنا بر روي سه رديف سنگ سبز . بناي بقعه متعلق به قيداربن اسماعيل بن ابراهيم از پيامبران است

تركيب كلي تزئينات از موتيفي بنام شمسه از وسط عرقچين سقف با . برفراز بنا گنبد دوجداره نشسته است. ساخته شده است

مسجد جامع خدابنده در ضلع شرقي بقعه در . كاربندي زيبايي منشعب شده و اين كاربند بنوبه خود تصاوير را محدود نموده است

  .دو مناره مي باشداين مسجد داراي يك سردر و . ق در دوران محمدعلي شاه قاجار ساخته شده است.هـ  1321سال 

  

  :مسجد جامع سجاس. 2

اين اثر تاريخي مربوط به دوره سلجوقيان . كيلومتري شمالغربي شهرستان خدابنده قرار دارد 12مسجد جامع سجاس در 

  .هاي مختلف اسالمي است آثار و بقاياي اين شهر كوچك بيانگر عظمت آن در دوره. است

مسجد . اين مسجد به سبك مسجد شبستاني ساخته شده است. ته منطقه دانستتوان يكي از آثار برجس اين مسجد را مي

توان آثار اين  با توجه به ويژگيهاي بناي ياد شده مي. باشد ها، بسيار ارزنده و قابل توجه مي بري و كتيبه جامع سجاس از نظر گچ

  .مسجد را متعلق به اوايل قرن پنجم هجري قمري دانست

  .اليه شهر سجاس قرار گرفته است كه به قبرستان شهدا معروف شده، در منتهيقبرستان تاريخي سجاس - 3



  :شهرستان طارم. هـ 

يكي از ويژگيهاي مهم شهرستان طارم . شهرستان طارم مابين كوههاي شمالي زنجان و جنوب استان گيالن قرار گرفته است

  .نظير آب و هوايي آن است وجود تنوع بي

سر و  ها، غار خرمنه اعات و قلل سربه فلك كشيده، درختان كهنسال، قسمتي از سد منجيل، آتشكدهاوزن، ارتف رودخانه قزل

  .روند هاي طبيعي و تاريخي استان بشمار مي قلعه سميران واقع در اين شهرستان از جاذبه

  

  :تاريخي شهرستان طارم - هاي فرهنگي جاذبه •

متر ساخته شده، پوشش  4×4ساروج با پالن چهار طاقي و با ابعاد  هاي طارم، بطور كلي از سنگ و آتشكده: ها آتشكده. 1

هاي دوران ساساني است و با آتشكده  تركيب كلي آنها به سبك آتشكده. اند آنها گنبدي شكل و به تمامي از الشه سنگ اجرا شده

در شهرستان طارم، چهار آتشكده از  .شوند بندي مي ها در زمره عناصر تاريخي طبقه اين آتشكده. اند نياسر كاشان قابل مقايسه

  :دوران ساسانيان باقي مانده كه در فهرست آثار تاريخي ثبت شده و عبارتند از

  .آتشكده پيرچم كه در روستاي پيرچم واقع شده است -

ي مانده آتشكده الزين در ضلع غربي روستاي الزين قرار گرفته و قسمتي از بناي آن از دوران ساسانيان تا به امروز باق -

  .است

  .آتشكده گيالنكشه كه در روستاي گيالنكشه واقع شده است -

  .آتشكده تشوير، كه در روستاي تشوير واقع شده است -

  

رغم اينكه امروزه در حوزه  اين قلعه علي. قلعه سميران يكي از يادمانهاي تاريخي و مهم در منطقه است: قلعه سميران. 2

تواند يكي از عوامل موثر در جذب گردشگر  رفته، اما به جهت نزديكي به شهرستان طارم مياداري طارم سفلي قرار گ - سياسي

اين قلعه عظيم، پايتخت حكومت كنگريان بوده است كه حاكمان آن در اوايل قرن چهارم تا پنجم هجري قمري بر مناطق . باشد

فاده خداييان و پيروان حسن صباح قرار گرفته و در نهايت اين قلعه، مورد است. اند كرده طارم، قزوين، ابهر و زنجان حكمراني مي

رغم اين تخريبها، در وضعيت فعلي، آثار و بناهاي  اما علي. در حمله هوالكوخان مغول قسمت اعظم از آن تخريب شده است

  )49فتحي اصل،همان،ص .(ارزشمند و قابل بازديد در آن وجود دارد

  

 



  آثار تاريخي شهرستان طارم

  محل واقع شدن  دوره تاريخي  اثرنام  رديف

  تشوير  دوره ساساني  آتشكده تشوير  1

  پيرچم  دوره ساساني  آتشكده پيرچم  2

  الزين  دوره ساساني  آتشكده الزين  3

  گيالنكشه  دوره ساساني  آتشكده گيالنكشه  4

  غارشاه نشين  5
هزاره اول دوره 

  اسالمي
  شاهنشين

  سانسيز  دوره ساساني  قلعه سانسيز  6

  شيت  نامشخص  ه شيتقلع  7

  صومعه بر  دوران صفويه  امامزاده عبداله  8

  كله سيران  دوران قاجاريه  امامزاده محمدباقر  9

  گيلوان  دوران اسالمي  امامزاده حيدر  10

  

  مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان زنجان: مĤخذ

  

  :شهرستان ماهنشان. و

در اين منطقه آثار تاريخي قابل توجهي وجود دارد كه تا . باشد رستان ماهنشان داراي دو بخش مركزي و انگوران ميشه

كنون مورد شناسايي كامل قرار نگرفته است و در صورت مطالعه طبقه بندي و ساماندهي ميتوان برخي منابع از جمله قالع قديمي را 

  .در آن مهيا ساخت

  

  :توان به دو قلعه تاريخي اشاره كرد يدر اين شهرستان م

  ياستي قلعه واقع در انگوران. 1

  قلعه بهستان. 2



اين شهرستان كه در . هاي تاريخي و باستاني است هاي طبيعي و اكوتوريسم، فاقد آثار و جاذبه اين شهرستان به جز جاذبه

  .نمايد سليمان شهرستان تكاب آذربايجان غربي عمل ميغرب استان واقع شده به عنوان پل ارتباطي به مجموعه آثار باستاني تخت 

  .كنند تكاب، اغلب جهانگردان و بازديدكنندگان تخت سليمان از اين محور عبور مي -با آسفالت شدن جاده دندي

  

  شهرستان خرمدره:ز

 حمام تاريخي يان يان .1

آمده است و با توجه به كاربري و 9)سوختن((به معناي ))يانماق((در زبان تركي فعل امر از مصدر ))يان يان((كلمه 

اين بنا از .عملكرد اين بنا كه گرمابه است ،تاكيدي است بر وجود آبگرم و گرماي دايمي و نسبتا زياد در اين بنا است

حمام يان يان در ساحل رودخانه ابهر چاي و در زمان برپايي در منتهي اليه سمت شمالي شهر .آثار دوره قاجار ميباشد

نزديكي حمام به .ره قرار داشته،كه امروزه با گسترش شهر به سمت جاده ترانزيت،در مركز آن واقع شده استخرمد

  .رودخانه ،احتماال به منظور دفع فاضالب و يا استفاده از آب رودخانه ميباشد

  .اين اثر از معدود آثار تاريخي شهرستان خرمدره است

  


