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سخنی با دانش آموزان عزیز 
شاید از خود سؤال کنید که برنامٔه استان  شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ریزان درسی از تألیف کتاب استان شناسی 
چیست و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای 
امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین 
ملی در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود درکی جامع و همه جانبه پیدا کنید. کسب 
بصیرت نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آن در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی،   فرهنگی و  پیشینٔه 
پیدا کنید و راه حل های این مشکالت را  بینشی عمیق از این مسائل  با بحث و گفت وگو،  تا  به شما کمک خواهد کرد  تاریخی استان 

بیابید. 
بدون شک شما مدیران آیندٔه جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش  الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنید، توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و 
انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی  محیط زندگی خود محسوب می شوید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه 
یک کشور در گرو شناخت همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در 

استان شما کدام است و یا اینکه تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید. 
فراموش نکنید که همٔه امکانات موجود در محیط فرصت است؛ آب و هوا، بیابان، کوه، رودخانه، جنگل، نیروی انسانی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر. مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنید. 
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید. 
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه   تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند تا با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید. در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند. 
انقالب اسالمی ایران در سال 1٣57 شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به هّمت و کوشش شما 
دانش آموزان عزیز بستگی دارد، امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ  کوشش و خدمتی دریغ نکنید. در این راه قطعاً 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود. 
                                                                                                                                                        به امید موفقیت شما          
گروه جغرافیای دفتر  تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



استان زنجان از دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
خداوند متعال را شاکرم که بعد از گذشت چند سال، بار دیگر این توفیق را 
به این جانب داد که در جمع شما مردم عزیز، مؤمن و غیور زنجان حضور پیدا کنم 
و از محبّت و ایمان و تالش های ارزشمنِد برجستگان شما صمیمانه سپاسگزاری 

کنم.
شهر زنجان را از دیرباز به عنوان یک شهر مؤمن و فرهنگی شناخته ام. 
از این شهر در دوران های مختلف و از جمله در دوران انقالب اسالمی نمونه ها و 
نشانه هایی بروز پیدا کرده که برای هر مجموعٔه انسانی مایٔه مباهات و افتخار است. 
اّوالً در جریان انقالب اسالمی، این شهر نقش ایفا کرد و پس از پیروزی انقالب، 
در دوران دفاع مقّدس هم غّواصان دریا دل زنجانی در نیروهای مسلّح نقش های برجسته ای ایفا کردند. در زمینٔه حضور سیاسی و انسانی در صحنه های 
انقالب نیز استان زنجان دارای موقعیت های برجسته است؛ یعنی متوّسط میزان حضور سراسری مردم کشور در مسائل حّساس انقالب ــ مثل انتخابات ــ 

پایین تر از حّد حضور مردم زنجان است.
برای جوان زنجانی بسیار حائز اهمیت است که بداند شهر و منطقٔه او از دیرباز منطقه ای فرهنگی و دارای رشد علمی و اخالقی بوده است. شما در 
تاریخ، برجستگان علمی و فرهنگی در فلسفه، فقه و ریاضی دارید که از این سرزمین برخاسته اند و یکی از معروف ترین آنها »شیخ شهاب الدین سهروردی« 
ــ شیخ اشراق ــ است که به عنوان یک فیلسوف و متفکر برجستٔه اسالمی، نام درخشانش در همٔه دایرة المعارف های دنیا ثبت شده است. البته غیر از »شیخ 
اشراق« شخصیت های برجستٔه متعّدد دیگری را نیز در زمینه های علمی و هنری از این استان و منطقه داشته اید که می توانید نام آنها را به صورت برجسته در 

طومار معارف ایرانی و اسالمی مشاهده کنید.
معموالً کسانی که به استان زنجان مسافرت می کنند، وقتی آثار تاریخی این استان، مثل گنبد سلطانیه، بازار زیبا و بزرگ شهر زنجان و مساجد و 
مدارس معروف استان را مالحظه می کنند، آنها را به عنوان پدیده ها و آثار تاریخی و باستانی می نگرند، که البته درست هم هست؛ اما نکته ای که در این آثار 
تاریخی وجود دارد، این است که این آثار نشان دهندهٔ اوج هنر معماری در میان مردم در طول تاریخ گذشته است. اینها چیزهایی است که گذشتٔه تاریخی یک 

ملت را رنگ و رونق می بخشد و مردم می توانند گذشته، تاریخ و ریشه های خود را پیدا کنند.
در زمینٔه دانش های دینی هم برجستگانی از این استان در دوران های گذشته، به خصوص بعد از دورٔه صفویه وجود داشته اند. شهر زنجان در یک 
دورهٔ طوالنی، مهم ترین حوزهٔ علمیه تمام مناطق غرب ایران محسوب می شده است. در دوران مشروطه، عالم بزرگی مثل مرحوم »آخوند مالقربانعلی« در زمینهٔ 
فقه در اوج علمی قرار داشت و علمای برجستٔه زمان خود را نسبت به مقام علمی اش خاضع کرد. البته ما در دوره های بعد هم شاهد بروز شخصیت های 
برجسته علمی زیادی هستیم که بعضی را از نزدیک دیدیم و بعضی را نیز شنیدیم، که »حکیم هیدجی« ــ شاعر، فیلسوف و عارف زنجانی ــ  یکی از برجستگان 

دوره های اخیر است.
در دورٔه جوانی ما در حوزه های علمیه، شخصیت های برجستٔه علمی زنجان مایٔه افتخار شهرشان بودند. در نجف، مرحوم آیة الله میرزا باقر زنجانی؛ 
در قم، مرحوم آیة الله حاج سید احمد زنجانی و در تهران، مرحوم آیة الله حاج میرزا محمود امام جمعٔه زنجانی، از بزرگان زنجان در شهرهای مختلف آن روز 
بودند. بحمد الله امروز هم شخصیت های برجسته علمی زنجان، چه در حوزه های علمیه قم و مشهد و چه در محیط های دانشگاهی، حضور دارند. مرحوم 
استاد »روزبه« یک شخصیت فرهنگی برجستٔه زنجانی بود که منشأ خدمات بزرگ فرهنگی در کشور شد. خود ما در دوران تحصیل، دوستانی را که از این 
خاک برخاسته بودند، می شناختیم که بعضی در خود زنجان و بعضی در قم به مقامات عالی علمی دست یافته بودند. مقصود از این حرف ها فقط تعریف و 

خوشامدگویی برای مردم زنجان نیست؛ بلکه مقصود این است که جوان زنجانی، شجره نامٔه علمی و فرهنگی خود را بشناسد.
البته امروز هم این شهر همچنان یک شهر با استعداد فرهنگی است؛ با چند هزار دانشجو و دانشگاه های متعّدد؛ با حوزهٔ علمیه؛ با جوانان آگاه و 
آماده رشد و ترقی معنوی و استعدادهای قابل شکوفایی. من مایلم جوانان زنجانی به خاطر این شجره نامٔه فرهنگی پرافتخار به خود ببالند و قدر استعدادهایی 
را که خدای متعال به جوانان این منطقه ارزانی داشته است، بدانند و با به کارگیری آنها، از امکانات خدا داده حّداکثر استفاده را بکنند تا برای آیندٔه کشور و 

منطقٔه خود، ذخیره های ارزشمندی را به وجود آورند.
امتیاز این استان فقط فرهنگی نیست؛ بلکه نسبِت رشد اخالقی و دینی مردم این منطقه باالتر از بسیاری از مناطق دیگر است؛ این را آمارهای انتظامی 
به ما نشان می دهد. در دورٔه انقالب، بازار زنجان خدمات با ارزشی را به پیشرفت انقالب در این منطقه کرد و بازاری های زنجان و جوانان مؤمن در دوران 
دفاع مقّدس و دوران دفاع از ارزش های جمهوری اسالمی، همواره در وسط صحنه حضور داشتند و مردم زنجان جایگاه برجسته ای را برای خود ثبت 

کردند که تا امروز هم این هست و در آینده هم به فضل پروردگار خواهد بود.
زنجان استان بسیار مستعّدی است. این استان از لحاظ زمین های حاصلخیز کشاورزی، معادن غنی و باارزش فلّزی و غیرفلّزی، به خصوص بعضی 
از فلّزات مثل روی و سرب و مس و ارتباطات میان استانی قابل توّجه است. استان زنجان با استان های متعّددی همجوار است و از لحاظ ترّدد، یکی از 
محورهای پر ترّدد این نقطه از کشور محسوب می شود. استانی که دارای مردم و زمین با استعداد است، می تواند امکانات فراوانی در آن رشد کند که البته 

بعد از انقالب تالش بسیاری در این زمینه شده است و همٔه شاخص های توسعه در این استان باالست.
1٣82/7/21



تصویر ماهواره ای استان زنجان
 Landsat( از کل استان در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی گرفته شده است. در تصویر  تصاویر ماهواره ای )٧ـ 
فوق که تحت عنوان تصویر گویا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سیاه رنگ جاده ها و خطوط 
قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد. در این تصاویر ماهواره ای زمین های زراعی دارای محصول، به 

رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تیره و اراضی بایر و لم یزرع به رنگ سفید دیده می شوند.
)عکس از سازمان فضایی ایران(
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استان زنجان در شمال غرب ایران بین 35 درجه و 33 دقیقه تا 37 درجه و 15 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و 47 درجه و 
10 دقیقه تا 49درجه و 26 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. مساحت استان برابر آخرین تقسیمات سیاسی در سال 
1386 برابر با 21773 کیلومترمربع می باشد که حدود1/34درصد ازمساحت کل کشور را دربر می گیرد و از این نظر بیستمین استان 

کشور است. با توجه به نقشٔه زیر استان های همسایه را نام ببرید.

موقعیت جغرافیایی و وسعت استان  درس 1

شکل ١ــ ١ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان

دریای خزر

گلستان

مازندران

سمنان

گیالن

اردبیل

آذربایجان
شرقی

زنجان

آذربایجان غربی

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

یزد

فارس

بوشهر

خارک

خوزستان

اصفهان

چهارمحال بختیاری

ایالملرستان
قم

مرکزی

همدان
کردستان

کرمانشاه

قزوین

دریای عمان

خلیج فارس
الوانقشم

کیش تنب بزرگ

ابوموسی

هرمزگان

تهران
البرز

مرز کشورسیریتنب کوچک
حد استان
مرکز استان

افغانستان

پاکستان

خراسان رضوی

خراسان شمالی

عراق

ترکیه

جمهوری
آذربایجان

 بویراحمدکهگیلویه و

جمهوری ترکمنستان

جمهوری ارمنستان
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برای مطالعه
مساحت استان از گذشته تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی شده است؛تنها در طی دورٔه 30 ساله 1355 تا 
1385مساحت استان پنج مرتبه تغییر یافته است.مساحت استان در سال 1355 برابر 21848کیلومترمربع، در سال 
1365 برابر 36398 کیلومتر مربع، در سال 1370 برابر 39369 کیلومتر مربع، در سال 1375 برابر 26139 کیلومتر مربع 

و در سال 1376 برابر 22465 کیلومتر مربع و در نهایت، در سال 1385 برابر 21773 کیلومتر مربع شده است.

فعالیت 
مساحت استان زنجان در سال های مختلف را به صورت نمودار میله ای نمایش دهید.

شکل 2ــ1ــ نقشۀ موقعیت ریاضی استان

  80              60                 40           20  10  0کیلومتر

مساحت استان 21773 کیلومترمربع

 49ْ/26َ  47ْ/10َ   
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برای مطالعه
اهمیت فرامّلی استان زنجان

استان زنجان به دلیل قرارگرفتن در مسیر داالن بین المللی شرق به غرب کشور از نظر حمل و نقل بین المللی 
اهمیت فراوان دارد. کریدورهای بین المللی که استان در مسیر عبور آنهاست عبارت اند از:

1ــ کریدور جادۀ ابریشم: جادٔه ابریشم با قدمتی 2000 ساله به عنوان کریدور مشهور تجاری اتصال قاره های 
آسیا و اروپا به یکدیگر در زمان های قدیم بوده است. این جاده از شهر شانگهای در شرق چین شروع و با عبور از 
کشورهای آسیای میانه به ایران رسیده و به صورت شرق به غرب در ایران به تهران رسیده و به دو شاخه تقسیم می شود: 
شاخه ای به سمت عراق و شاخه ای با عبور از زنجان و تبریز به ترکیه و اروپا می رود. این راه بسیار قدیمی بوده و در 
حال حاضر نیز از ارزش باالیی برخوردار است. حدود 200 کیلومتر از این راه در استان قرار دارد. در سال های 

اخیر این مسیر تقریباً تا مرز ترکیه به شکل بزرگراه درآمده و قسمتی از بزرگراه های آسیایی است.
2ــ کریدور حمل و نقل آلتید٭: این کریدور با عبور از ترکمنستان وارد ایران شده و با مسیری شرق به غرب 

با گذر از استان زنجان به ترکیه، بلغارستان و شمال اروپا می رود.

فعالیت 
1ــ موقعیت ریاضی تقریبی محل زندگی خود را مشخص کنید. برای این کار می توانید به نقشه ایران یا کرٔه 

جغرافیایی مراجعه کنید.
ارائه  کالس  به  استان  نسبی  موقعیت  مورد  در  اطالعاتی  زنجان  استانداری  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  2ــ 

دهید.

٭ آلتید )ALTID( یعنی توسعٔه شبکٔه زیربنایی حمل  و  نقل آسیا، این کریدور از شهرهای ابهر، خرمدره و زنجان عبور می کند.
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ناهمواری های استان
استان زنجان مانند سایر قسمت های ایران تحت فشار صفحه های عربستان و اوراسیا، چین خورده است. قسمت هایی به سمت 
باال حرکت کرده، کوهستان ها را ایجاد کرده )تاقدیس ها( و قسمتی نیز به پایین حرکت نموده ، چاله ها را ایجاد نموده )ناودیس ها(که به 

ناهمواری های استان و چگونگی شکل گیری آنها  درس2

َوَأْلَقى ِفی األَْرِض َرَواِسَی َأن تَِمیَد بِکُْم َوَأنَْهاًرا َوُسُباًل لََعلَّکُْم تَْهتَُدوَن ٭

و در زمین کوه هایی افکند تا شما را نجنباند و رودها و راه ها ]قرار داد[ تا شما راه خود را پیدا کنید.

                                                                                                                                                                             )النحل، آیٔه 15(

شکل3ــ1ــ ناهمواری های استان
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مرور زمان بر اثر رسوبگذاری نیروهای فرسایشی به شکل دشت های هموار درآمده است. وجه مشترک تمام ناهمواری های استان 
جهت شمال غرب ــ جنوب شرق آنها می باشد. ناهمواری های استان به دو دستٔه کلی زیر تقسیم می شود:

الف( کوهستان ها و تپه ماهورها شامل:
1ــ کوه های تالش                        2ــ کوه های طارم

3ــ کوه های سلطانیه                    4ــ تپه ماهورهای کرسف ــ سعید آباد 

شکل4ــ1ــ کوه های طارم

شکل5  ــ1ــ کوه های فرسایش 
یافته )ماه نشان(
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جغرافیای طبیعی استان

ب( دشت ها و سرزمین های هموار شامل:
1ــ دشت طارم

2ــ دشت زنجان ــ ابهر
3ــ دشت کاوند ــ دو تپه

شکل6  ــ1ــ مراتع ییالقی استان

شکل7ــ1ــ چشم اندازی از دشت های استان )زنجان ــ ابهر(
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شکل 8   ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های استان

برای مطالعه
1ــ کوه های تالش: تنها قسمتی از این کوه ها در محدوده استان قرار دارد. این رشته کوه به همراه رشته کوه 
البرز، جدا کننده سواحل دریاچٔه خزر از مناطق داخلی ایران است و تنگ منجیل مرز بین این دو رشته کوه، بهترین 

راه ارتباطی طبیعی سواحل شمالی با منطقٔه طارم و سایر مناطق مرکزی ایران است.
ـ ابهر واقع شده و باعث دشواری عبور و مرور  2ــ کوه های طارم: این کوه ها بین دشت طارم و دشت زنجانـ 
از این منطقه به سایر نقاط استان شده است. اما از سویی به سبب اختالف ارتفاع زیاد آن با دشت طارم و نیز ارتباط 
این دشت با سواحل خزری از طریق تنگ منجیل و از سوی دیگر اختالف آب و هوایی این منطقه با سایر مناطق استان 

شده است. بین دشت طارم و دشت زنجان ــ ابهر به صورت میانگین 1200 متر اختالف ارتفاع وجود دارد.
این کوه ها مابین دشت زنجان ــ ابهر و دشت کاوند ــ دو تپه واقع شده که دارای  3ــ کوه های سلطانیه: 

فعالیت های لرزه خیزی نیز می باشد.
4ــ تپه ماهور های کرسف ــ سعید آباد: این تپه ماهورها با روند شمال غرب به جنوب شرق در جنوب 

راهنمای نقشه
نقاط شهری

میزان ارتفاع
500   ـ ٠متر

1000   ـ 501
1500   ـ 1001
2000   ـ 1501
3000   ـ 2001

زنجان

نیک پی
ماه نشان

دندی

حلب

زرین آباد

گرماب

زرین رود

سهرورد
ابهر

خرمّدره
هیدج

صائین قلعه

سلطانیه

قیدار

سجاس

آب بر
چورزق

ارمغان خانه

کیلومتر
0        5       10               20                 30              40
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غرب استان ما قرار گرفته اند که ارتفاعشان کم و به شکل سلسله ای از تپه ها هستند که از نظر مطالعات زمین شناسی 
اهمیت زیادی دارند.

5  ــ چالۀ تکتونیکی طارم: منطقٔه طارم که یک چالٔه تکتونیکی به حساب می آید و با رسوبات مخروط افکنه  
شاخه های رود قزل اوزن به یک دشت کوچک تبدیل شده است. این بخش ارتفاع بسیار پایینی نسبت به سایر مناطق 

استان دارد.
6  ــ دشت زنجان ــ ابهر: این دشت از زنجان )محل اتصال زنجان رود به قزل اوزن( شروع و به انتهای 
)چمن مشهور  ناحیٔه سلطانیه  در  این دشت  بخش  مرتفع ترین  می شود.  استان ختم  در جنوب شرقی  ابهر  شهرستان 

سلطانیه( قرار گرفته است که سرچشمٔه دو رود زنجان چای و ابهر چای است.
ـ دوتپه: این دشت از شهرستان ماه نشان شروع و در شهرستان ایجرود تا انتهای شهرستان  ٧   ــ دشت کاوندـ 

خدابنده گسترش یافته است. دشت مذکور، توسط تپه ماهور های کرسف ــ سعید آباد بریده شده است.

شکل 9ــ1ــ نقشۀ زمین شناسی استان
کیلومتر

0        5       10               20                 30              40
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زلزله در استان زنجان
استان زنجان بر روی کمربند زلزله آلپ )در اروپا(  و   هیمالیا )در آسیا( قرار گرفته و تقریباً به غیر از محدوده هایی از بخش گرماب و 
بزینه رود که خطر زلزله پذیری نسبتاً کمتری دارند، بقیٔه نقاط استان از خطر زلزله پذیری باالیی برخوردارند. استان زنجان در طول تاریخ بارها 
شاهد زلزله های متعددی بوده که چون ثبت علمی نشده اند، اطالع دقیقی از آنها در دست نیست، ولی به طور نمونه از سال 1369 تا 1384 

در استان زنجان 15مورد زلزله روی داده که شدیدترین آنها زلزلٔه طارم در سال 1369 با بزرگی 7/3 ریشتر بوده است.

شکل10ــ1ــ معادن انگوران

برای مطالعه
گوناگون  رخدادهای  وجود  لحاظ  به  زنجان  استان  زمین شناسی:  معادن  نظر  از  زنجان  استان  اهمیت 
دارد.دلیل  زیادی  اهمیت  فلزی  داشتن ذخایر غنی عناصر  نظر  از  و  متنوعی است  کانسارهای  دارای  زمین شناسی 
این ادعا قرار گرفتن یکی از بزرگ ترین معادن سرب و روی جهان و ذخایر متعدد سنگ های تزئینی اعم از گرانیت، 
صنعتی،  منیزیت  ،  آلونیت ،  خاک های  انواع  منگنز  ،کرومیت ، تالک  ،  فلدسپات ،  مس  ،  سرب  ،  مرمریت ، تراورتن  ، آهن  ، 
آهک،  و  پالسری  ،   گچ  ذغال سنگ  ،    طالی  طعام  ،  باریتین  ،  براسیت ، پرلیت  ،  منیزیم  ،  سیلیس  ،  نمک  کائولن ،  سولفات 

سنگ الشه،  و… در این استان است.
قزلجه،  مغانلو، سیلیس  فلدسپات  قره گل،  بر  انگوران،  و روی  از: سرب  عبارت اند  استان  معادن مهم   
سیلیس شیورین، گرانیت خلیفه لو، گرانیت خراسانلو، کائولن مرسون، خاک صنعتی خراسانلو، آهن مروارید، نمک 

سیدلر، فلدسپات دوران، مس بایچه باغ. 
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نامیده می شود، اغلب منطبق برخطوط زلزله  به طور کلی شکستگی پوستٔه زمین که گسل  بررسی علل لرزه خیزی استان:  
با عبور از  به ایران وارد می شود و شاخٔه شمالی آن  است. در کمربند آلپ ــ هیمالیا گسل ها از اروپا شروع شده و از طریق ترکیه 
استان آذربایجان شرقی به استان زنجان و از آنجا با عبور از استان های قزوین،  البرز ،  تهران  ، سمنان و خراسان به افغانستان رسیده 
و تا رشته کوه های هیمالیا امتداد می یابد. این شکستگی ها هرچند در کشور ما روند کلی دارند، ولی چون به شکل بریده بریده اند، هر 
قسمت از آنها به اسم خاصی معروف شده است. بعضی از آنها در محدودٔه استان زنجان و برخی خارج از محدودٔه استان قرار دارند. 

اما فعالیت آنها برای استان خطرات زیادی ایجاد می کند. 

شکل11ــ1ــ نقشۀ پهنه بندی زلزله در استان

کیلومتر

نقاط شهری
راهنمای نقشه

گسل اصلی
گسل فرعی
مرز استان

استان زنجان

شکل12ــ1ــ گسل عادی در مسیر اتوبان زنجان ــ تبریز
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آب و هوای استان زنجان
هرچند استان زنجان وسعت کمی دارد؛ اما دارای تنوع آب و هوایی زیادی است. به طور مثال، منطقٔه طارم و ماه نشان آب و هوای 
نسبتاً گرم دارد، ولی سایر مناطق استان از آب و هوای سردی برخوردار است. میانگین دمای استان بین 9/4 درجه سانتی گـراد در باروت 
آغاجی از دهستان معجزات زنجان تا 17/5 درجه سانتی گراد در آببر متغیر است. میانگین بارندگی در استان بین 200 میلی متر )کمترین 
مقدار در فیله خاصه ماه نشان، بخش های ایجرود پایین، قشالقات افشار و مناطق کم ارتفاع طارم( تا 400 میلی متر )بیشترین مقدار در 

خدابنده و مناطق مرتفع طارم( متغیر است. در کل، استان زنجان بیش از میانگین کشوری بارش دریافت می کند.

آب و هوای استان  درس 3

اًجا ٭ َوَأنَزلْنَا ِمَن الُْمْعِصَراِت َمآًء ثَجَّ

و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ریختیم.

                                              )الّنبأ ، آیه 14(

شکل 13ــ1ــ نقشۀ مناطق هم بارش استان
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جغرافیای طبیعی استان

تنوع آب و هوایی استان و نقش آن در زندگی مردم
با  گیلوان  منطقٔه طارم، شهر  مثال، در  به طور  تنوع آب وهوایی است.  ارتفاع مهم ترین عامل  1ــ ارتفاع از سطح دریا: 
میانگین ارتفاع 370 متر و شهر آببر با میانگین  ارتفاع 600 متر، آب و هوای نسبتاً گرم دارد و شهر قیدار با ارتفاع 2000 متر از سطح 

دریا دارای آب وهوای نسبتاً خنکی است. 
2ــ جهت قرار گرفتن ارتفاعات: ارتفاعات استان در تنوع بخشی به آب و هوای استان نقش بسیاری دارند. به طور مثال، 
رطوبت آب و هوای دریای خزر از طریق تنگ منجیل از بین دو رشته کوه البرز و تالش به منطقٔه طارم نفوذ کرده و آنجا را مرطوب ترین 
منطقٔه استان می نماید، ولی کوه های طارم مانع از نفوذ این رطوبت به دشت زنجان ــ ابهر می شود و ابرهای برخاسته از خزر بر روی 
این کوه ها نشسته و تبدیل به مه می شود. این جریان مه تنها در تیر ماه و موقع دانه بندی گندم برای دشت زنجان ــ ابهر مفید است و در 

سایر مواقع سال باعث سردتر شدن هوا و سرمازدگی بهاره و پاییزه می شود.
3ــ عرض جغرافیایی: با توجه به اختالف کم عرض جغرافیایی در مناطق مختلف استان )در حدود یک درجه( این عامل 
نقش کمتری در تنوع آب و هوایی استان دارد؛ ولی عرض های شمالی چون نور خورشید را مایل تر دریافت می کنند گرمای کمتری 

دریافت می کنند.  

برای مطالعه
جریانات جوی )توده های هوا، جریانات جوی زمستانه، جریانات جوی تابستانه(

باران زای غربی در زمستان قراردارد. در  بادهای  تابستان و  بین جریان شمال شرق غالب در  استان زنجان 
مرطوب  و  گرم  هوای  توده های  پی درپی  نفوذ  و  مرکزی  آسیای  و  سیبری  قاره ای  سرد  هوای  بین  تفاوت  زمستان، 

مدیترانه، وضع آب و هوای استان را تعیین می کند.
مهم ترین توده های هوایی مؤثر در آب و هوای استان زنجان

1ــ تودۀ هوای قطبی: این تودٔه هوا در فصل زمستان به کشور نفوذ می کند؛ اگر از سمت شمال شرق وارد 
شود آب و هوای استان را سرد و خشک می سازد و اگر ورود این تودٔه هوا از شمال غرب صورت بگیرد، هوای استان 

معتدل و مرطوب  خواهد بود.
بارندگی های  اکثر  2ــ تودۀ هوای غربی مدیترانه ای: از سمت شمال غرب وارد استان می شود و تقریباً 

استان مخصوصاً در فصل سرد سال بر اثر ورود این تودٔه هوا اتفاق می افتد.
3ــ تودۀ هوای خشک عربستانی: در تابستان استان زنجان تحت تأثیر این تودٔه هوا قرار می گیرد. منشأ این 
تودٔه هوا معموالً از شمال آفریقا یا عربستان است و گاهی داخل کشور است که باعث گرم و خشک شدن هوا و ورود 

گرد و غبار به استان می شود.
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بادهای محلی
دو باد محلی معروف استان، مه و شره است، باد مه از جهت شمال به جنوب در استان ما حرکت می کند و رطوبت دریای خزر 
را به این نواحی منتقل کرده و موجب کاسته شدن درجه حرارت هوا می گردد. باد شره در جهت جنوب غرب به شمال شرق حرکت 

می کند، در تابستان باعث افزایش دما شده و بر اثر آن، خسارات زیادی به محصوالت کشاورزی استان وارد می شود.

تغییر اقلیم و پیامد های آن
یکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی، افزایش گازهای گلخانه ای در طول سال های اخیر بوده است. افزایش این گازها باعث 
افزایش انباشت انرژی )افزایش خاصیت گلخانه ای( در محیط اتمسفری کرهٔ زمین می گردد. این افزایش تأثیر مهمی در افزایش طول 

دوره های خشکسالی در استان داشته است. 

اقلیم و مخاطرات آن
خشکسالی: خشکسالی یکی از مخاطرات مهم طبیعی است که در سال های اخیر، استان را بیشتر تهدید کرده است. میانگین 

راهنمای نقشه
نقاط شهری

اقلیم نیمه مرطوب گرم
اقلیم مدیترانه ای گرم

اقلیم نیمه مرطوب سرد
اقلیم مدیترانه ای معتدل

اقلیم نیمه خشک سرد 

شکل 14ــ1ــ نقشۀ انواع آب و هوای استان
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جغرافیای طبیعی استان

بارندگی ساالنٔه استان زنجان 299 میلی متر است. اگر بارندگی ساالنه از این مقدار کمتر باشد، خشکسالی اتفاق می افتد و اگر از این 
مقدار بیشتر باشد، تر سالی اتفاق می افتد. در طی دورٔه آماری در سال 1368 ایستگاه زنجان با بارندگی میانگین سالیانه 167/2 میلی متر 
با میانگین  بوده است در حالی که در سال 1372  با میانگین سالیانه 186/3 میلی متر سالیانه، خشک ترین سال ها  و در سال 1377 

بارندگی سالیانه 424/9 میلی متر بیشترین بارش در 40 سال اخیر را داشته است. 

شکل15ــ1ــ اثرات خشکسالی در استان

آیا می دانید؟ 
بیشترین بارش سالیانه ثبت شده در استان متعلق به ایستگاه خدابنده با بارش 688/5 میلی متر در سال زراعی 1374 ــ1373 

است.

سرمازدگی: یکی دیگر از مخاطرات طبیعی، سرمازدگی محصوالت کشاورزی است که در استان به سه صورت اتفاق می افتد:
 1ــ سرمای دیرپای بهاری

 2ــ سرمای زودرس پاییزی
 3ــ سرمای بسیار زیاد زمستانی

 سرمازدگی بهاری و پاییزی اثرات منفی زیادی بر محصوالت کشاورزی دارد و باعث از بین رفتن یا کاهش بازدهی محصوالت 
کشاورزی و حتی باعث ازبین رفتن خود درختان می شود. عالوه بر این گاهی سرمای زیاد زمستان نیز باعث وارد شدن خسارات 

شکل 16ــ1ــ اثرات ترسالی در استان
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زیادی به بخش کشاورزی، تأسیسات شهری و روستایی می شود. به عنوان نمونه، در دی ماه سال 1386 سرمای شدیدی اتفاق افتاد 
که باعث تعطیالت بیش از یک هفته ای مدارس، دانشگاه ها و حتی برخی از مراکز اداری استان شد. در این سال بسیاری از درختان 
تاریخ  پایین ترین دمای ثبت شده ایستگاه خیرآباد در  البته از نظر  پاییزی وارد شد.  به کشت  از ریشه خشک شدند و آسیب زیادی 

1375/11/10 با ثبت دمای 36/4-درجه سانتی گراد زیر صفر، کمترین دمای ثبت شده کل استان را به خود اختصاص داده است.

فعالیت 
با کمک دبیر و خانوادٔه خود اثرات سرمازدگی محصوالت کشاورزی خود را بررسی کرده و خسارات وارده 

را به صورت تقریبی محاسبه نمایید)دانش آموزان روستایی(.
 1386 سال  زیاد  سرمای  اثرات  بررسی  ضمن  مختلف  کتابخانه ای  و  اینترنتی  منابع  و  دبیر،خانواده  کمک  با 

بر  روی تأسیسات شهری، خسارات وارده به تأسیسات خانٔه خود را برآورد کنید )دانش آموزان شهری(.

ریزگردها: ریزگردها در سال های اخیر به یکی از مخاطرات جدی برای کشور ما تبدیل شده است. این ریزگردها که عمدتاً از 
کشور عراق )بر اثر پدیده بیابان زایی( شکل می گیرند به همراه جریانات هوایی از طرف غرب به کشور وارد می شوند. در سال های اولیٔه 
ورود، برای استان مشکلی ایجاد نمی کردند ولی در طی سال های اخیر ضمن به تعطیلی کشاندن مدارس و حتی برخی مراکز اداری، 
خسارات زیادی به محصوالت کشاورزی و باغ ها وارد کرده است. برای نمونه، در فروردین ماه سال 1390 برای اولین بار  باعث 
تعطیلی  در کل سطح مدارس استان شد. ادامٔه روند گسترش بیابان زایی در کشور عراق و سایر کشورهای همسایه در سال های آینده، 
باعث افزایش ورود ریزگردها و اثرات منفی این پدیده در کشور و استان خواهد شد. آیا تعداد روزها و تاریخ تعطیلی مدارس خود در 

روزهای آلوده به گرد و غبار را به یاد دارید؟ در این زمینه از مدیر مدرسٔه خود کمک بگیرید.

شکل 17ــ1ــ آلودگی هوا به وسیلۀ ریزگردها
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جغرافیای طبیعی استان

تگرگ: یکی دیگر از مخاطرات طبیعی استان که از نظر تعداد وقوع و میزان خسارت رتبٔه دوم را دارد، بارش تگرگ است 
به شکوفه ها و محصوالت سردرختی وارد می آورد.  که این پدیده بیشتر در فصل بهار اتفاق می افتد و خسارات زیادی مخصوصاً 
تگرگ اگر در اواخر بهار رخ دهد، عالوه بر درختان به سایر محصوالت کشاورزی نظیر گندم، جو، یونجه، لوبیا و… خسارت وارد 
می کند. تگرگ در تمام شهرستان های استان اتفاق می افتد، اما در شهرستان های ابهر، خرمدره و ماه نشان بیشترین خسارات را بر  جای 

می گذارد.

شکل 18ــ1ــ بارش تگرگ، هر ساله خسارات زیادی را به مزارع و باغات استان وارد می کند.

برای مطالعه
در  باد  سرعت  و  جهت  نشان دهنده  گلباد 

ایستگاه هواشناسی زنجان

نمودار1ــ1ــ گلباد ساالنۀ ایستگاه هواشناسی زنجان

شمال

جنوب

غرب شرق
4%

6%
8%

10%
سرعت باد
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منابع طبیعی استان  درس 4

َوَجَعلْنَا ِمَن الَْماء کُلَّ َشیْءٍ َحیٍّ ٭

 و هر چیز زنده اى را به وسیلٔه آب زنده گردانیدیم.
منابع آب استان زنجان                                          ) سورٔه انبیا، آیٔه 30(

حوضه های آبریز
استان زنجان از نظر حوضٔه آبریز به سه قسمت تقسیم می شود:

1ــ حوضٔه رود قزل اوزن )حوضٔه آبریز دریای خزر(
2ــ حوضٔه رود شور)حوضٔه آبریز دریاچه نمک قم(

شکل 19ــ1ــ نقشۀ حوضه های آبریز استان

راهنمای نقشه
نقاط شهری

رودخانۀ اصلی
رودخانۀ فصلی درجه ١
رودخانۀ فصلی درجه ٢

جویبارهای اصلی
حوضۀ آبریز دریاچه نمک

حوضۀ آبریز سد منجیل  کیلومتر
0        5       10               20                 30              40
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منابع آب در استان به دو بخش تقسیم می شود:
1ــ منابع آب های سطحی

2ــ منابع آب های زیرزمینی 
الف( منابع آب های سطحی: منابعی هستند که به صورت جاری )رودها( 
سد  به  محدود  تنها  دریاچه ها  استان  در  چون  دارند.  وجود  )دریاچه(  راکد  یا 

می باشند، فقط رودهای مهم استان توضیح داده می شود.
1ــ رود قزل اوزن: قزل اوزن یکی از رود های مهم کشور و استان است 
که از ارتفاعات چهل چشمٔه کردستان سرچشمه می گیرد و در جنوب غربی استان 
)شهرستان خدابنده( وارد خاک استان شده و از جنوب به شمال به صورت مارپیچ 
شهرستان های خدابنده، ماه نشان و زنجان را طی کرده و از استان خارج شده و 
وارد میانه و خلخال می شود. مجددًا در شهرستان طارم دوباره وارد خاک استان 
می شود. سپس در گیلوان از استان زنجان خارج شده و با دریافت شاخٔه شاهرود 
به دریای خزر می ریزد )مصب قزل اوزن،حسن کیادٔه  نام سفیدرود  به  در منجیل 
بزینه رود،  مانند  متعددی  شاخه های  زنجان  استان  در  رود  این  است(.  الهیجان 
سجاس رود و زنجان رود را دریافت می کند.قزل اوزن )به علت عبور از زمین های 
رسی و فرسایش زیاد خاک رس، قرمزرنگ به نظر می رسد(به همین جهت در زبان 

ترکی به نام رود سرخ خوانده می شود.
2ــ زنجان چای )زنجان رود(:  این رود از آق داغ در سلطانیه سرچشمه 
می گیرد و از سمت شرق به غرب، در دشتی هموار و نسبتاً مرتفع جریان می یابد و 

در روستای رجعین به قزل اوزن می پیوندد.  

شکل 20ــ1ــ رود قزل اوزن یکی از رودهای پرآب استان

شکل 21ــ1ــ سدتهم ــ زنجان
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راهنمای نقشه
سدهای استان

نقاط شهری
شهرستان های استان

ابهر
ایجرود
خدابنده
خرمّدره
زنجان
طارم

ماه نشان 

3ــ ابهرچای )ابهر رود(: ابهرچای یا ابهر رود از دو شاخٔه اصلی و فرعی تشکیل شده است. سرچشمٔه اصلی آن ازکوه های 
کینه ورس و شاخٔه فرعی آن از الله داغی می باشد. در شهر ابهر این دو شاخه به هم می پیوندد و با اتصال به رود شور به دریاچٔه نمک 

قم می ریزد. اطراف بستر آن به  واسطٔه دارا بودن خاک های مناسب زراعی بسیار حاصلخیز است.
بالغ( خدابنده  )قرخ  مزیدآباد  ارتفاعات  از  که  است  آب  پر  نسبتاً  رود  هاى  از  رود،  این  )سجاس رود(:  چای  4ــ سجاس 
سرچشمه مى گیرد و با عبور از سجاس و شهرستان ایجرود ضمن سیراب کردن زمین هاى کناره  ای با پیوستن رودهای جوقین و اوزون 

دره، رود خویین را به وجود آورده و به قزل  اوزن مى ریزد.

شکل 22ــ1ــ سدگالبر

5  ــ خّره چای )خّره رود(: سرچشمٔه این رود ارتفاعات چمن خرابه بلقیس در جنوب شهرستان خدابنده است. این رود پس 
از خروج از استان به رود شور پیوسته و سپس به دریاچٔه نمک قم می ریزد. به دلیل عبور از رسوبات رسی گل آلود بوده و در زبان ترکی 

به آن خّره  چای )رودگل آلود( گفته می شود.

شکل 23ــ1ــ نقشۀ سدهای استان

کیلومتر
0        5       10               20                 30              40
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جدول ١ــ١ــ سد های مهم درحال بهره برداری و در دست اجرای استان زنجان ــ سال ١39٠

اراضی به هکتارآب تنظیمی به میلیون متر مکعبنام شهرستانعنوان پروژه هاوضعیت

ری
ردا

ره ب
ت به

دس
در 

26400زنجانتهم
5150 /1زنجانبزوشا

03100 /1زنجانداش بالغ
2120 /1زنجانینگجه
1100زنجانچتز

77242/ 1زنجانفیله خاصه
8455/ 1طارممیرزاخانلوی1

668000ایجرودگالبر
91600/ 18ابهرکینه ورس

جرا
ت ا

دس
در 

ی 
ح ها

طر

15726000خدابندهتالوار
623180/ 463زنجانمشمپا

320000/ 15طارمپاوه رود
463260ماه نشانمراش
6216/ 1زنجانبلوک

16400/ 2طارممیرزاخانلوی2
84200/ 53ایجرودقره درق

در 
ی 

ح ها
طر

العه
 مط

ست
8/6200زنجانرامیند

14014000در سطح استان13نقطٔه استان

ب( منا بع زیرزمینی: آب های زیرزمینی در استان زنجان اهمیت ویژه ای دارند. 47 درصد مصارف آب استان از این طریق 
و تقریباً 100 درصد آب شرب شهرها، روستا ها و صنایع از این منبع تأمین می شود.آب های زیرزمینی استان از زمان های بسیار قدیم 
توسط قنات، چشمه و چاه های دستی مورد استفاده قرار می گرفته است. در سال های اخیر بر اثر وقوع خشک سالی های متعدد و نیز با 
حفر بسیار زیاد و بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق سطح آب های زیرزمینی پایین رفته است. به دلیل افت سطح آب های زیرزمینی اکثر 
قنات ها و چشمه ها خشک شده اند.هر چند آمار دقیقی از کل قناتها وچشمه های استان در گذشته وجود ندارد، ولی در سال1386 
آبگرم  ابدال، چشمٔه  آبگرم  آبگرم وننق، چشمه  تعداد 799 رشته قنات و 14989 منبع چشمه در استان وجود داشته است.چشمه 

گرماب، چشمٔه آبگرم حلب انگوران و چشمٔه شاهبالغی سلطانیه از معروف ترین چشمه های استان اند.
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مخاطرۀ طبیعی سیل 
آبریز  در حوضٔه  بیشتر  این مخاطره  دارد.  بین مخاطرات طبیعی  در  را  اول  رتبٔه  وقوع  تعداد  نظر  از  زنجان، سیل  استان  در 
قزل   اوزن اتفاق می افتد. در فصل بهار به دلیل بارش باران و ذوب برف های زمستانی رودخانه های استان زنجان بیشتر حالت طغیانی 

دارند و موقعی که از بستر خود خارج می شوند، باعث وقوع سیل می شوند.

فعالیت 
آیا در محل زندگی شما سیل رخ داده است؟

سیل در سال های اخیر چه خساراتی به شهر، روستا یا مزارع شما وارد آورده است؟

مراتع استان
 مراتع طبیعی استان پراکندگی و وسعت زیادی دارند. مساحت مراتع استان 1200000 هکتار است و ساالنه 183000 تن 

علوفه از این مراتع برداشت می شود. 
 انواع مراتع استان زنجان

1ــ مراتع قشالقی )ضعیف( در دشت های استان
 2ــ مراتع میان بند )متوسط( در کوهپایه ها

 3ــ مراتع ییالقی )خوب( در ارتفاعات طارم، ماه نشان و زنجان

شکل24ــ1ــ طغیان رودهای استان سبب سیل می شود
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شکل 25ــ1ــ دو نمونه  از مراتع طبیعی استان

اغلب مراتع استان از نوع مراتع فقیر است. گونه های علوفه ای مرتعی در استان شامل گون، مرزه، ثعلب، انواع علوفٔه چند ساله، 
تیغال، درمنه و آویشن است. 

شکل 26ــ1ــ چرای بی رویه دام ها

مهم ترین علل تخریب مراتع استان زنجان
1ــ تعداد زیاد دام

2ــ تعداد جمعیت بهره بردار
3ــ تبدیل و شخم مراتع 

 4ــ آتش سوزی مراتع 
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شکل 27ــ1ــ شخم زدن مرتع سبب نابودی آن می شود
جنگل های استان زنجان

استان زنجان به دلیل موقعیت خاص از نظر جغرافیایی و با توجه به وجود اقلیم های متفاوت از ترکیب گیاهی متنوعی برخوردار 
است. این استان از شمال با رشته کوه های البرز هم مرز است و از طریق درٔه سفید رود و کوه های جنوبی گیالن تحت تأثیر آب و هوای 
خزری قرار می گیرد. گونه های گیاهی موجود در این ناحیه به خصوص پوشش جنگلی ناحیه متأثر از این نوع آب و هوا است. از 
طرف جنوب و جنوب غربی با رشته کوه های زاگرس هم مرز است. گونه های غالب جنگل های استان ارس، بنه، زالزالک، سیاه تلو، 

بادام کوهی، گیالس وحشی و شیر خشت است.
به طور کلی دو نوع جنگل در استان زنجان وجود دارد:

الف( جنگل های طبیعی 
ب( جنگل های دست کاشت )صنوبر(

الف( جنگل های طبیعی: در استان زنجان، منطقٔه جنگلی طبیعی قابل مالحظه ای وجود ندارد. فقط در ارتفاعات شهرستان 
طارم و در قسمت هایی از ماه نشان مجموعه ای از جنگل های پراکنده مشاهده می شود. این جنگل ها آثار و بقایای جنگل های تجارتی 
و صنعتی شمال کشور بوده که در نتیجٔه بهره برداری بی رویه و عدم حفاظت در طی سال های گذشته مورد تخریب قرار گرفته و هم 
اکنون به صورت جنگل های غیر تولیدی و مخروبه درآمده است. نگهداری آنها از نظر حفاظت آب و خاک، محیط زیست و اکوسیستم 

اهمیت زیادی دارد. 

سؤال: به نظر شما چه دالیل دیگری 
برای از بین رفتن مراتع وجود دارد؟
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شکل 28ــ1ــ جنگل های طبیعی استان ــ کوه های طارم

شکل 29ــ1ــ جنگل دست کاشت
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ب( جنگل های دست کاشت صنوبر:  جنگل های دست کاشت صنوبر که از قدیم در اکثر نقاط استان به صورت متراکم یا 
پراکنده در حواشی مزارع کشت و مورد استفاده قرار می گیرد، بیشتر در ابهر، خرمدره و ماه نشان کاشته شده اند.

شکل 30ــ1ــ قطع بی رویه درختان عامل نابودی جنگل ها

شکل 31ــ1ــ نقشۀ جنگل ها ومراتع استان

40    30    10     5      0کیلومتر
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تنوع زیستی در استان زنجان
 محیط زیست پناهگاه شکل های مختلف زندگی و اکوسیستم های متنوع است، چنین محیطی حاصل میلیون ها سال تکامل 
بوده و شامل عواملی است که ساخته و پرداخته انسان نیست. بر این مبنا، محیط زیست طبیعی شامل کوه ها، دشت ها، جنگل ها، 
درختزارها، علفزارها، جانوران، دریاچه ها، دریاها، رودخانه ها و به طور کلی تمام چشم اندازهای طبیعی و تمامی سطح زمین و جو 
بسیار  زیستگاه های  و  اکوسیستم ها  شامل  که  است  وحش  حیات  پناهگاه  زنجان  استان  در  حفاظت  می شود.باال ترین سطح  اطراف 
با  ارزش و بکر می باشند. مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش استان زنجان با مساحت 244748 هکتار 11/11درصد از کل 

وسعت استان را به خود اختصاص داده اند.
مناطق حفاظت شدۀ استان زنجان
الف( منطقٔه حفاظت شدٔه سرخ آباد 

شکل 33ــ1ــ باِقرِقرهشکل 32ــ1ــ هوبَره

شکل 35ــ1ــ گیاه کماشکل 34ــ1ــ تیغال
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ب( منطقٔه حفاظت شدٔه انگوران 
ج( پناهگاه حیات وحش انگوران 

برای مطالعه
منطقۀ حفاظت شدۀ سرخ آباد:  این محدوده، در شهرستان زنجان قرار گرفته است و با وسعت 122618 
هکتار از سال 1375 تحت حفاظت قرار گرفته است. دشت سهرین در این منطقه زیستگاه با ارزش آهو محسوب 
می شود. دامنٔه ارتفاعی این منطقه بین 500 تا2900 متر، میانگین بارندگی ساالنه 500 میلی متر و میانگین دمای ساالنٔه 

آن 11 درجٔه سانتی گراد است و با این ویژگی ها منطقٔه سرخ آباد دارای اقلیم نیمه خشک مدیترانه ای معتدل است. 
 پوشش گیاهی منطقه عبارت اند از: ارس، گردو، سیاه تلو، زالزالک، انار وحشی، داغداغان، زرشک، زیتون، 

گون، آویشن، درمنه، کاله میر حسن، چوبک، الله، مرزه، ثعلب .
پازن، گراز، خرس قهوه ای، سمورسنگی، سنجاب زمینی،  پلنگ،  آهو،  جانوران مهم منطقه عبارت اند از: 
رودک، کبک دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی 

شاخ دار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله و…
منطقۀ حفاظت شدۀ انگوران: این منطقه با وسعتی برابر با 92297 هکتار از سال 1349 تحت حفاظت قرار 
گرفته. منطقه ای کوهستانی و تپه ماهوری است که در شهرستان ماه نشان واقع شده و دامنٔه ارتفاعی این منطقه بین 
1240 تا 3320 متر، میانگین بارندگی ساالنه 450 میلی متر، میانگین ساالنه دما 6 درجٔه سانتی گراد باالی صفر است. 
آب و هوای این منطقه از نوع مدیترانه ای و نیمه مرطوب معتدل است. پوشش گیاهی منطقه به طور عمده عبارتند از: 
الله واژگون، درمنه، چوبک، گون، کاله میر حسن، الله، شقایق، کما، مرزه، شکر تیغال، گل حسرت به همراه درختان 
و درختچه هایی نظیر بنه، بادام، شیرخشت، زرشک، گردو و سنجد تشکیل شده است. این منطقه زیستگاه مناسبی 
برای قوچ و میش ارمنی و پازن است، دیگر گونه های جانوری منطقه عبارت اند از: خرس قهوه ای، روباه معمولی، 
باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، تنجه، آنقوت، حواصیل، خوتکا،  سیاهگوش، سمور سنگی، کبک، 

اگرت بزرگ، افعی زنجانی، الک پشت و ماهیانی از جمله سفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله.
پناهگاه حیات وحش انگوران: بخشی از جنوب شرق منطقٔه حفاظت شده انگوران که خود از سال 1349 
به حفاظت درآمد، در سال 1354 به پناهگاه حیات وحش تبدیل شد. این منطقٔه کوهستانی و تپه ماهوری با مساحت 
منطقه  گیاهان مهم  از  نیمه خشک است.  اقلیم  دارای  منطقه  این  دارد.  قرار  ماه نشان  29833هکتار در شهرستان 
می توان به زرشک، بادام، تنگرس، بنه، کما، درمنه، الله واژگون، گل حسرت، آویشن، گون و انواع گندمیان اشاره 
کرد. وجود رودخانه های قزل اوزن، انگوران چای به همراه شرایط توپوگرافی خاص منجر به تشکیل زیستگاه های 
گونه های  دیگر  ارمنی محسوب می شود.  و میش  قوچ  مهم  زیستگاه های  از  منطقه  این  متنوع جانوری شده است. 
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کبک،  معمولی،  روباه  کفتار،  شنگ،  گوش،  سیاه  گرگ،  قهوه ای،  خرس  پازن،  از:  عبارت اند  انگوران  جانوری 
دلیجه، عقاب، شاهین، اگرت بزرگ، انواع کوکرها، خوتکا، اردک سرسبز، درنا، باکالن، حواصیل، افعی زنجانی، 

افعی دماوندی، کورمار، الک پشت برکه ای و ماهیانی چون زرده پر، سس ماهی، سفید رودخانه ای و اسبله.
مناطق شکار ممنوعۀ استان زنجان

الف( منطقٔه شکار ممنوع خرمنه سر با وسعت 55315/6 هکتار
ب( منطقٔه شکار ممنوع خراسانلو با وسعت 70157 هکتار

ج( منطقٔه شکار ممنوع فیله خاصه با وسعت 48973/85 هکتار

شکل 36ــ1ــ تصاویری از حیات وحش استان

قوچ وحشی منطقۀ شکار ممنوع انگوران پلنگ در ارتفاعات قافالنکوه و طارمآهوی دشت سرین کنار
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مسائل زیست محیطی استان و راه حل های آن  درس 5

آیا تا به حال به نوع رابطٔه خود با محیط زیست اندیشیده اید؟
الگوهای مصرف  از جمله  زندگی  تغییر شیوه های  و  و روستایی  در سکونتگاه های شهری  فعالیت ها  و  فزاینده جمعیت  رشد 
موجب بروز مشکالت متعدد و متنوع شده است. آلودگی های محیطی ناشی از فعالیت های انسانی از جمله پیامدهای این شیوه زندگی 

و فعالیت است.

آلودگی هوا 
با توجه به کوهستانی بودن استان و واقع شدن شهرها در مجاورت محیط های طبیعی مانند کوه ها و دره های وسیع همواره نسیمی 

در این دره ها جریان دارد که به تهویٔه هوا کمک می کند.
با این حال دو دسته از عواملی که موجب آلودگی هوای استان می شوند عبارت اند از: 

عوامل طبیعی: وزش بادهای شدید و ایجاد گرد و غبار در سطح منطقه ای و نیز وزش بادهای همراه با گرد و غبار از   
کشورهای دیگر.

تقویم زیست محیطی

1 خرداد روز جهانی تنوع زیست محیطی

15 خرداد روز جهانی محیط زیست

2 اردیبهشت روز ملی زمین پاک

شکل 37ــ1ــ آلودگی هوا
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برای مطالعه
ایستگاه سنجش آلودگی هوا در محوطٔه داخلی بیمارستان شهید بهشتی در شهر زنجان قادر است شش پارامتر 
از آالینده های هوا را اندازه گیری کند. این آالینده ها در استان زنجان، بیشتر توسط فعالیت خودروها، سوخت منازل   و 
نتایج افتتاح این پروژه  واحدهای صنعتی ایجاد می شود که میزان آنها به صورت شبانه روزی قابل مشاهده است. از 
می توان به تدوین استانداردهای منطقه اشاره کرد به گونه ای که شرایط هشدار، اضطرار و اخطار با نسبت آلودگی هوا 

قابل مشاهده است.

با  )بیشتر صنایع استان  نقلیه  ،  سوزاندن زباله،  تخریب ساختمان ، وسایل گرمایشی منازل، صنایع   عوامل انسانی: وسایل 
مصرف سوخت های فسیلی و عدم استفاده از فیلتر مناسب، دارای آلودگی های بیش از حد استاندارد می باشند(.

فعالیت 
1ــ آیا درشهرستان محل زندگی شما آلودگی هوا رخ داده است؟ عوامل ایجاد آن کدام اند؟

2ــ چه راهکارهایی را برای مقابله با آلودگی هوا در استان پیشنهاد می دهید؟
3ــ آلودگی هوا در منطقٔه شما بیشتر در چه فصلی اتفاق می افتد؟ بحث کنید.

آلودگی آب استان
به تصویر زیر توجه کنید و برداشت خود را از آن بیان کنید.

شکل  38ــ1ــ تصویری از آلودگی 
آب رودها توسط انسان
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منابع آلودگی آب استان به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می شود.
 منابع طبیعی: از طریق فرسایش در حوضه های رودخانه های استان که حجم زیادی از خاک ها را شسته و وارد آب های 
سطحی از جمله رودخانه قزل اوزن و خّره چای می کند و یا آب های زیرزمینی تشکیل شده در الیه های سنگی شور از جمله منطقٔه 

ماه نشان باعث آلودگی آب ها می شود.
 منابع انسانی: شامل سه دسته اند که عبارت اند از:

الف(آلودگی های حاصل از فاضالب های شهری و روستایی: آلودگی های حاصل از این منبع به طور غالب از فاضالب های 
انسانی و فاضالب حاصل از فعالیت واحدهای خدماتی ناشی می شود. در فاضالب های شهری باکتری های بیماری زای فراوانی وجود 

دارد که اگر به روش علمی نابود نشوند، در محیط باقی می مانند و خطر های جدی به وجود می آورند.
ب( آلودگی های ناشی از پساب واحدهای صنعتی: بیشتر واحدهای صنعتی استان سیستم تصفیٔه کامل فاضالب ندارند، 
در نتیجه مقدار قابل توجهی از مواد شیمیایی خطرناک وارد آب های سطحی و زیرزمینی می شوند و منابع آب را آلوده می کنند جنس الیه های 

زمین، نفوذ فاضالب های مختلف و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی از مهم ترین علل آلودگی آب های استان به شمار می روند.
ج( آلودگی های حاصل از فعالیت های کشاورزی: در سال های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از سموم آفت کش ها و کودهای 
آلوده سازهای  از  افزایش می یابد. مقداری  آلودگی ها هر سال  این  یافته است. و  افزایش  شیمیایی در استان فاضالب های کشاورزی 

کشاورزی به صورت محلول در آب های زاید کشاورزی باقی می مانند و به چرخٔه آب باز می گردند که باعث آلودگی آب و خاک می شوند.
راهکارهای مقابله با آلودگی آب

1ــ نظارت و کنترل بر دفع زباله ها و فاضالب های شهری و روستایی
2ــ نظارت و کنترل بر دفع زباله ها و فاضالب های صنعتی و کارگاهی 

3ــ دانش آموزان عزیز مورد سوم را شما ذکر کنید. 
برخی از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از آلودگی آب ها: در حال حاضر دو تصفیه خانه در شهرهای زنجان و 
ابهر در حال حاضر  ایجاد شده که تصفیه خانٔه زنجان فاضالب های شهر زنجان را جمع آوری و تصفیه می نماید و تصفیه خانٔه  ابهر 

به بهره برداری کامل نرسیده و این طرح برای دیگر شهرهای استان در حال بررسی است.

جدول ٢ــ١ــ وضعیت فاضالب تولید شده در مراکز جمعیتی استان

حجم فاضالب تولیدی )لیتردر روز(جمعیت )نفر(مراکزجمعیتیردیف

63480968519150سکونتگاه های شهری استان1

38092540282943سکونتگاه های روستایی استان2

1015734108802093جمع کل3

»70درصد از آب مصرفی در استان به فاضالب تبدیل می شود.«
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شکل 39ــ1ــ تصفیه خانۀ فاضالب دراستان

پسماند )زباله( 
منابع  مهم ترین  از  یکی  نیز  پسماند  تولید 
می شود  محسوب  استان  در  زیست  محیط  آلودگی 
می گذارد.  تأثیر  محیط  چهرٔه  روی  شدت  به  که 
در  تغییر  جمعیت  ،  استان،  افـزایش  تـوسعٔه  امروزه 
از  انبوهی  تولید  الگوهای مصرف،  و  زندگی  شیؤه 
زباله یا پسماندهای مختلف را به دنبال داشته است. 
از  یکی  به  استان  شهرهای  بیشتر  در  که  به طوری 
شده  تبدیل  شهری  مدیریت  دغدغه های  مهم ترین 

است.

از  یکی  زباله  روزافزون  تولید  40ــ1ــ  شکل 
عوامل آلودگی زیست محیطی
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جمع آوری غیر اصولی و غیر علمی زباله موجب آلودگی هوا و تخریب چشم اندازهای محیطی شده و شیرابه های حاصل از آن 
آلودگی آب های زیرزمینی و خاک را در پی دارد. از سویی دیگر انتشار بوی نامطبوع و شیوع بیماری های ویروسی و انگلی و رشد و 
تکثیر حشرات و جوندگان را باعث خواهد شد و باعث آلودگی منابع طبیعی به ویژه منابع آب و خاک خواهد شد. بنابراین با مکان یابی 

مناسب و دفع بهداشتی زباله ها می توان آلودگی های ناشی از زباله ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
اصول بهسازی محیط زیست ایجاب می کند که تمام مراحل مدیریت زباله در کوتاه ترین زمان و بهداشتی ترین شیوه های علمی 

انجام گیرد. 
اما آنچه در بخش زباله به صورت اساسی باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تولید پسماند از طرق مختلف است.

آلودگی خاک

با جلوگیری از آلودگی خاک در حفاظت منابع طبیعی بکوشیم

هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای تشکیل دهندٔه خاک به طوری که قابلیت بهره برداری خود را از دست بدهد 
آلودگی خاک نامیده می شود. بعضی از مهم ترین آالینده های خاک در استان عبارت اند از:

الف( مصرف بی رویه و نامناسب کودهای شیمیایی، استفاده از حشره کش ها و سموم دفع آفات نباتی
ب( انتقال دود حاصل از آلودگی های هوا توسط باران و برف به خاک 

ج( زباله های خانگی و فاضالب های شهری 
د( از دیگر آلوده کننده های مهم خاک در استان آلوده شدن خاک به عناصر سنگین است که به طور عمده از 
طریق فعالیت واحدهای صنعتی، به خصوص صنایع فلزی و نیز استخراج معادن ایجاد می شود. صنایعی که در دهه های 
با شرایطی غیر استاندارد فعالیت  اخیر در استان زنجان به طور گسترده مستقر شده اند متأسفانه در حال حاضر آنها 
می نمایند و آلودگی های ناشی از پسماندهای صنعتی و نیز لجن های اسیدی از جمله عوامل دیگری هستند که منابع آب 

و خاک استان زنجان را به طور جدی تهدید می کنند. 
آلودگی خاک به طور عمده حاصل فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی است و مراکز سکونتگاهی به نسبت 
سهم کمتری در آن دارند. البته عملیات ساخت و ساز نیز با ایجاد گرد و غبار و تولید نخالٔه ساختمانی سبب آلودگی 

خاک می شود.

برای مطالعه



فصل دوم
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تقسیمات سیاسی استان
به نقشٔه زیر توجه کنید. این نقشه آخرین تقسیمات سیاسی استان زنجان را در سال 1389 نشان می دهد. همان طور که قبالً 
خواندید، مساحت استان زنجان در طی دهه های اخیر دستخوش تغییرات فراوانی شده است، به گونه ای که از سال 1355 تاکنون، 

تقسیمات سیاسی استان  درس6

 یاَایَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاکُم مِّن َذکٍَر َوُأنثَى َوَجَعلْنَاکُْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل لِتََعاَرُفوا إِنَّ َأکَْرَمکُْم ِعنَد اللَِّه َأتَْقاکُْم إِنَّ اللََّه َعلِیٌم َخِبیٌر

اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید؛ در 

حقیقت گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست؛ بى تردید خداوند دانا و آگاه است.

                                                                                                                                                                )سورٔه حجرات ــ آیٔه 13(

شکل 1ــ2 ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان
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مساحت استان 5 مرتبه تغییر یافته است. براساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور، استان زنجان 7 شهرستان، 16 بخش، 19 شهر، 46 
دهستان و 958 آبادی دارای سکنه دارد.

همراه با تغییر مساحت استان، تقسیمات داخلی نیز دستخوش تغییراتی شده است و این موضوع سبب تغییراتی در نظام مدیریت 
و برنامه ریزی استان، نوع و میزان تخصیص منابع و اعتبارات، فعالیت های اقتصادی و پژوهشی در سطح استان شده است.

بیشتر بدانیم  
تقسیمات کشوری استان

ایران تا پیش از دورٔه مشروطه فاقد قانون تقسیمات کشوری بوده است. برای اولین بار در سال 1285هـ. ش 
نام های  به  بزرگ  ایالت  چهار  به  ایران  قانون،  این  براساس  است.  شده  وضع  ایران  در  کشوری  تقسیمات  قانون 
آذربایجان، فارس، خراسان، بلوچستان و کرمان تقسیم و هر ایالت به چند والیت حاکم نشین و هروالیت به چند بلوک 
با اجرای نخستین قانون، تقسیمات کشوری ایران در سال1287کشور به  نایب الحکومه نشین تفکیک شده است. 
چهار ایالت بزرگ، 38 والیت و 137 بلوک تقسیم و در این تقسیم بندی زنجان یکی از والیت های مستقل بود. در 
سال1316 قانون تقسیمات کشوری تغییرات اساسی پیدا کرد و قانون جدیدی جایگزین آن شد. طبق قانون جدید ایران 
به10 استان و 39 شهرستان تقسیم و شهرستان زنجان به همراه بخش های خدابنده و ابهر تابع استان یکم به مرکزیت 
شهر رشت شد. با تغییرات مختصری که بعد از سال 1316 در قانون تقسیمات کشوری صورت پذیرفت، ایران به 10 
استان و یک استان مرکزی تقسیم و در آن تقسیم بندی زنجان با نام خمسه تابع استان مرکزی شد. پس از گذشت 24 
سال بار دیگر در سال1340 قانون قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و ایران به 13 استان و 5 فرمانداری تقسیم شد و در 
آن تقسیمات شهرستان زنجان به همراه اراک، رشت، طالش، الهیجان و بندر انزلی ضمیمه گیالن شد. در سال 1348 
به اضافه دو  بخش های ابهر و خدابنده همزمان به شهرستان تغییر وضعیت دادند و در سال1349 شهرستان زنجان 

شهرستان ابهر و خدابنده از گیالن جدا و به فرمانداری کل تبدیل شد.
با تغییر قانون تقسیمات کشوری در سال1351، فرمانداری کل زنجان به استان درجه سه ارتقا پیدا کرد و در 
سال 1356 شهرستان قزوین از استان مرکزی جدا و به استان زنجان پیوست. در سال 1358 استان زنجان شامل 5 
شهرستان )زنجان، ابهر، خدابنده، قزوین، تاکستان( و 14 بخش و 10 شهر یکی از استان های 24 گانه کشور شد. در 
سال 1373 شهرستان قزوین از استان زنجان جدا  شد. تا سال1376 تغییرات دیگری نیز در تقسیمات سیاسی استان 
به  تاکستان از زنجان جدا و بخش های طارم و ایجرود  یافت و  به شهرستان ماه نشان ارتقا  صورت گرفت، ماه نشان 
شهرستان تبدیل شدند. همچنین بخش خرمدره از ابهر جدا و به شهرستان مستقلی تغییر وضعیت داد. در سال 1390 
این استان مشتمل بر 7 شهرستان، 18 کانون شهری، 16بخش و 45 دهستان و 969 آبادی دارای سکنه و 211 آبادی 

خالی از سکنه بود.
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فعالیت 
باتوجه به نقشٔه شمارٔه 1ــ2 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

الف( شهرستان محل زندگی خود را بر روی نقشه نشان دهید.
ب( نام شهرها بخش ها و دهستان های شهرستان محل زندگی خود را بنویسید.

ج( شهرستان محل زندگی شما از نظر مساحت چه رتبه ای در استان دارد؟

در جدول زیر، تقسیمات سیاسی استان زنجان در سال1390 آمده است.

جدول1ــ2ــ تقسیمات سیاسی استان زنجان در سال1390

شهردهستانبخشمرکز شهرشهرستان
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دولت آباد
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سلطانیه

سلطانیه

سلطانیه سنبل آباد

گوزلدره

زرین آبادایجرود

ایجرود پایینحلب

حلب
زرین آباد مرکزی

ایجرود باال

گالبر

سعیدآباد
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قیدارخدابنده
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در نمودار شمارٔه 1ــ2 جمعیت شهرستان های استان را مشاهده می کنید. با توجه به این نمودار جمعیت شهرستان محل زندگی 
خود را با سایر شهرستان های استان مقایسه کرده آنها را رتبه بندی نمایید. شهرستان محل زندگی شما از نظر جمعیت چه رتبه ای در 

استان دارد؟ به نظر شما این رتبه تابع کدام دسته از عوامل جغرافیایی است؟

ویژگی های جمعیتی استان  درس 7

نمودار 1ــ2ــ جمعیت شهرستان های استان

ویژگی های جمعیت
جمعیت استان زنجان طبق آمار سال 1390 برابر 1015734 نفر است که با توجه به جمعیت 75149669 نفری کشور، 1/35 

درصد جمعیت کشور )رتبٔه بیست و پنجم کشوری( در این استان ساکن اند. 
62/5 درصد جمعیت استان در شهرها و 37/5 درصد آن در مناطق روستایی ساکن اند.

ترکیب جمعیت شهری و روستایی: بررسی ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان مشخص می نماید که درصد شهرنشینی 
استان از 12/21 درصد در سال 1335به 62/5 درصد در سال 1390 افزایش و میزان جمعیت روستانشین استان از 87/79 درصد 

در سال 1335 به 37/5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. 
از عوامل مهم این دگرگونی می توان به مهاجرت های روستایی ــ شهری و تبدیل نقاط روستایی به شهر اشاره کرد. 
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ـ  1335 جدول 2ــ2ــ روند تحوالت جمعیت شهری و روستایی استان در سال های 90  ـ

درصد روستا نشینیدرصد شهرنشینیجمعیت استانسال

133538620112/2187/79

134547647221/878/92

135558482328/6471/36

136578736943/0566/95

137590172450/1549/85

13859646015842

1390101573462/537/5

تراکم جمعیت
تراکم نسبی جمعیت استان طبق آمار سال 1390 برابر 47 نفردر کیلومتر مربع است که نسبت به میانگین تراکم کشور)46( نفر 

اندکی باالتر است.
 دانش آموزان عزیز، آیا می دانید این تراکم نسبی چگونه محاسبه شده است؟

پراکندگی جمعیت استان
مرز استان

مرز شهرستان ها
جمعیت سال 1385
جمعیت سال 1390

40      30         20          10    5    0کیلومتر

آذربایجان شرقی

بی
غر

ان 
یج

ربا
آذ

اردبیل
گیالن

قزوین

همدان

کردستان

شکل2ــ2ــ نقشۀ تراکم جمعیت استان به تفکیک شهرستان
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 استان زنجان در بین استان های کشور از نظر تراکم جمعیت رتبه هجدهم را داراست، وضعیت مناسب استان به لحاظ شرایط 
جغرافیایی ــ محیطی و موقعیت ارتباطی از مهم ترین عوامل باال بودن تراکم جمعیت استان به نسبت تراکم کشور است.

باتوجه به نقشٔه 2 ــ2 کم تراکم ترین و پر تراکم ترین شهرستان ها را بر روی نقشه نمایش دهید. 

فعالیت 
باتوجه به جدول 3ــ2:

1ــ بیشترین و کمترین تراکم نسبی جمعیت مربوط به کدام شهرستان هاست؟ دالیل خود را بیان نمایید.
این  بررسی کرده علل  آماری  تراکم نسبی جمعیت شهرستان محل زندگی خود را طی سال های مختلف  2ــ 

تغییرات را با مشورت همکالسی های خود بنویسید.

ـ  1355( جدول 3ــ2ــ تراکم نسبی جمعیت شهرستان های استان زنجان در سال های )85  ـ

1385)نفر درکیلومتر مربع (1375)نفر درکیلومتر مربع (1365)نفر درکیلومتر مربع (1355)نفر درکیلومتر مربع (شهرستان

ابهر
43/0344/3449/6553/87کل

1092/531878/742389/393011/1نقاط شهری
21/9123/3522/8820/4نقاط روستایی

ایجرود
23/6223/8622/6620/08کل

561/98695/32868/421003/8نقاط شهری
22/61222/6121/0818/25نقاط روستایی

خدابنده
22/5928/7631/6632کل

713/931405/242115/852720/03نقاط شهری
20/5624/7225/5424/12نقاط روستایی

خرمدره
52/2899126/98148/65کل

1009/072341/973137/563884/27نقاط شهری
22/0628/1731/9030/67نقاط روستایی

زنجان
32/5649/2659/8467/33کل

1938/024161/025529/066753/82نقاط شهری
17/8617/5417/6415/63نقاط روستایی
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طارم
11/4613/9315/6015/8کل

538/18755/911274/551555/68نقاط شهری
10/6212/7613/6113/35نقاط روستایی

ماه نشان
22/3922/6321/8219/08کل

564/68854/081208/31761/15نقاط شهری
21/2820/9419/4115/55نقاط روستایی

کل استان
26/3935/5240/6843/52کل

1329/612690/613589/334439/21نقاط شهری
18/9420/3420/418/39نقاط روستایی

ساختمان سنی جمعیت
بررسی هرم سنی جمعیت استان نشان می دهد که بیشترین میزان جمعیت استان در گروه سنی 19ــ15 ساله و 24ــ20ساله قرار 
دارند که این امر نشان دهندهٔ جوانی جمعیت استان است. به نظر شما عوامل مؤثر در جوانی جمعیت استان کدام اند؟ در این زمینه چه 

اقدامات و سرمایه گذاری هایی موردنیاز است؟ 

 0                20000          40000           60000           8000080000      60000           40000            20000                0

٨٥ ساله و بیشتر
٨٠ تا ٨٥ ساله
٧٥ تا ٧٩ ساله
٧٠ تا ٧٤ ساله
٦٥ تا ٦٩ ساله
٦٠ تا ٦٤ ساله
٥٥ تا ٥٩ ساله
٥٠ تا ٥٤ ساله
٤٥ تا ٤٩ ساله
٤٠ تا ٤٤ ساله
٣٥ تا ٣٩ ساله
٣٠ تا ٣٤ ساله
٢٥ تا ٢٩ ساله
٢٠ تا ٢٤ ساله
١٥ تا ١٩ ساله
١٠ تا ١٤ ساله

٥ تا ٩ ساله
٠ تا ٤ ساله  

زن

نمودار 2ــ2ــ هرم سنی جمعیت استان زنجان در سال 1390

مرد
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رشد جمعیت
ـ  1345 نشان می دهد که استان زنجان نرخ رشدی، برابر با 1/8درصد  بررسی روند نرخ رشد جمعیت استان طی سال های 85  ـ

داشته است. آیا می دانید این نرخ رشد چگونه محاسبه شده است؟
مقایسٔه نرخ رشد جمعیت استان با نرخ رشد جمعیت کشور )2/54درصد( پایین بودن نرخ رشد جمعیت استان را نسبت به کل 

کشور بیان می دارد؛ چرا؟
مطالعٔه میزان رشد جمعیت در شهرستان های استان، بیانگر آن است که شهرستان های خرمدره و زنجان نرخ رشدی باالتر از 

میانگین استان و سایر شهرستان ها )ابهر، خدابنده، طارم، ماه نشان و ایجرود( نرخ رشد پایین تری دارند.

مهاجرت 
بر دگرگونی های شتابان و سریع،  تغییر و تحول جمعیت می تواند عالوه  بر  تأثیرگذار  به عنوان یکی از عوامل اصلی  مهاجرت 

پیامدهای ماندگار و عمیقی در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند. 
استان زنجان همواره در طول سالیان گذشته یکی از عمده ترین استان های مهاجر فرست در کشور بوده است. مهاجرت در 

استان زنجان را می توان از دو بعد مورد مطالعه قرار داد:
الف( جابه جایی درون استانی: مقصد مهاجران درون استانی بیشتر، شهرستان های زنجان )35/3( درصد، ابهر )22/7( 
درصد و خرمدره )19/1( درصد بوده است. قرارگیری این شهرستان ها درکریدورتوسعٔه استان، همجواری آنان با رودخانه های پرآب 

و دشت های حاصلخیز و استقرار صنایع و کارخانجات در پیرامون آنها از علل اصلی جذب مهاجران به این شهرستان هاست.
ب( جابه جایی برون استانی: براساس نتایج سرشماری سال 1385 استان زنجان مهاجر فرست بوده و در بین هفده استان 
مهاجر فرست کشور رتبٔه دوازدهم را داراست. در حقیقت به ازای هر 100 نفر که وارد استان می شوند 115 نفر از آن خارج می  شوند. 
بیشترین سهم مهاجران وارد شده به استان متعلق به استان های تهران 38 درصد، آذربایجان غربی 9/5 درصد و آذربایجان شرقی با 
9درصد است. همچنین بیشترین سهم مهاجران خارج شده استان مربوط به استان های تهران با 59/8 درصد استان قزوین 10/5 درصد 

و استان قم با 5/2 درصد می باشد.
علل مهاجرت: مهم ترین عواملی که در سطح استان )به ویژه مهاجرت روستا  ــ شهری( منجر به مهاجرت شده است را می توان 

در موارد زیر خالصه کرد:
ــ دسترسی به منابع درآمد و فرصت های اشتغال
ــ دسترسی به امکانات،خدمات و تسهیالت بهتر

ــ ادامه تحصیل و بهبود وضعیت آتی فرزندان
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تصاویر زیر را نگاه کنید. هر یک از این تصاویر یکی از شیوه های زندگی در استان زنجان را نمایش می دهد. شما در کدام یک 
از این نوع سکونتگاه ها زندگی می کنید؟

شیوه های زندگی در استان  درس 8

شکل 3ــ2ــ سکونتگاه های شهری و روستایی )تصویر سمت راست شهر زنجان سمت چپ روستای پلکانی شیالندر(

زندگی عشایری
استان زنجان به علت داشتن شرایط طبیعی مناسب برای زندگی عشایری )مناطق ییالقی و قشالقی(، از گذشته های دور مورد 
توجه عشایر بوده است. در دوران صفویه که سیاست نقل و انتقال ایالت و تخته قاپو کردن )یکجانشین کردن( عشایر مورد توجه حّکام 
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بود، ایل های سون )شاهسون(، اوصانلو، مقدم، افشار، بیگدلی، بیات و خدابنده لو در محدوده استان زنجان مستقر شدند. هر چند در 
حال حاضر این ایالت یکجانشین شده و از طریق رمه گردانی روزگار خود را می گذرانند.

برای مطالعه
و  قزلباش  قبایل  از  متشکل  ایل  این  می آیند.  به شمار  منطقه  عمدٔه  ایالت  از  )شاهسون(:  سون  ایل  1ــ 
شاهسون های طالشی که از استان گیالن مهاجرت کرده بودند و ایل افشار به سرکردگی محمد حسن خان افشار از 
طایفٔه اشاقه باشی است که در اواخر قرن دهم هجری به فرمان نادرشاه از حوالی رود اترک مجبور به مهاجرت به این 

منطقه شدند.
2ــ ایل اوصانلو: از جنوب مراغه به این منطقه مهاجرت کرده و به دامپروری و کشاورزی مشغول اند.

3ــ ایل مقدم: از طوایف آق قویونلوها که در آذربایجان ساکن بوده اند محسوب می شوند. بخشی از این 
ایل به دستور عباس میرزا، به منظور جلوگیری از تجاوز ترکمن ها به داخل ایران در شمال خراسان و بخشی دیگر در 

اطراف سلطانیه مستقر شدند که به مرور زمان یکجانشین شده اند.
4ــ ایل بیات: از طوایف متحد ایل افشار در مسائل سیاسی و نظامی بوده است. با توجه به کوچک بودن، 

این ایل همیشه به متحد قدرتمند نیاز داشته است. 
5  ــ ایل خدابنده لو: این ایل در محدودٔه شهرستان خدابنده زندگی می کنند و احتماالً نام شهرستان خدابنده 

برگرفته از این ایل است.
درحال حاضر، تمامی عشایر استان جزء ایل سون ها )شاهسون ها( می باشند که در شمال و شمال غربی استان 

زندگی می کنند.

زندگی روستایی
تبعیت می نماید. وجود دشت های وسیع  منطقه  انسانی هر  و  از ویژگی های طبیعی  شکل گیری و گسترش فضاهای روستایی 
زنجان، ابهر، قیدار، سلطانیه و… از عوامل مؤثر بر استقرار سکونتگاه های روستایی استان زنجان است. دشت ها و نواحی هموار 
بیشتر  به طوری که  به خود جذب کرده اند،  تاریخ، همواره جمعیت زیادی را  با دارا بودن منابع آب و خاک مناسب در طول  استان 
آبادی های پرجمعیت استان در این نواحی استقرار یافته اند. وجود نواحی کوهستانی )به ویژه در مناطق طارم و ماه نشان( موجب شده 
که بیشتر روستاهای پر جمعیت در امتداد این دره ها و کوهپایه ها به شکل متمرکز و گاهاً کوهپایه ای مستقر شوند. بسیاری از روستاهای 

پر جمعیت و تاریخی استان در امتداد رود خانه هایی چون قزل اوزن، زنجان چای و ابهرچای غالباً به شکل خطی استقرار یافته اند.
دانش آموزان عزیز، آیا می توانید روستاهای شهرستان خود را از نظر شکل ظاهری طبقه بندی نمایید؟ 
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شکل 4ــ2ــ یک روستای متمرکز پایکوهی

شکل5  ــ2ــ روستای پراکنده ــ شهرستان طارم

 منابع درآمد روستاییان: اقتصاد سکونتگاه های روستایی بر پایٔه بهره برداری از زمین استوار است. زراعت، باغداری، دامداری، 
صنایع دستی و صنایع روستایی1 از منابع عمدٔه درآمد روستاییان استان است. اغلب روستاییان ساکن در دشت ها و اطراف رودخانه های 
مهم استان، از طریق زراعت امرار معاش می کنند. باغداری در روستاهای دّره ای و پایکوهی استان و دامداری در روستاهای پایکوهی 
و کوهستانی رواج دارد. صنایع دستی اغلب در زمان اوقات فراغت و بیشتر توسط زنان و دختران انجام می گیرد.صنایع روستایی در 

روستاهای پرجمعیت و اغلب توسط دولت ایجاد شده اند.

تقویت کننده و پشتیبان کشاورزی و  انطباق داشته،  با شرایط جغرافیایی روستا  تولید شده و  اولیٔه آن در خود روستا  به صنایعی اطالق می شود که مواد  1ــ صنایع روستایی 
محصوالت روستایی است.
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شهرستان طارم بیشترین صنایع روستایی استان را به خود اختصاص داده است. آیا می توانید نمونه ای از این صنایع را نام ببرید؟
کمبود درآمد در مناطق روستایی استان به علت پراکندگی و کوچک بودن زمین های کشاورزی، عدم استفاده از تکنولوژی 
و تولید به شیؤه سنتی و… منجر به مهاجرت های روستاییان به شهر ها شده است. هر چند خشکسالی در سال های اخیر این روند را 

تسریع کرده است.

زندگی شهری
شهرهای استان زنجان علی رغم دارا بودن قدمت تاریخی هم ردیف با شهرهای شناخته شده در ایران، پیشینٔه مدّون تاریخی 
محدودی دارند. اولین نشانه های استقرارهای انسانی در شهر های استان، متعلق به اواخر هزارٔه دوم قبل از میالد است. در زمان مادها 

شهر زنجان به عنوان مرکز و محل اسکان لشکر مورد استفاده قرار می گرفته است.
قرارگیری استان زنجان در مسیر جاده ابریشم و ری قدیم به آذربایجان، باعث رونق نسبی و توسعٔه شهرنشینی در این منطقه شده 

است. احیای جاده ابریشم در دورٔه سلجوقی و توسعٔه شبکٔه ارتباطی باعث رونق نسبی شهرهای واقع در مسیر این راه تجاری شد.
افزایش سریع شهرنشینی در کشور و به تبع آن استان زنجان، موجب گسترش شهرهای قدیمی و شکل گیری نقاط شهری جدید 

شد.
آیا می دانید این نقاط شهری جدید چگونه به وجود آمده اند؟

شهرهای استان در دو گروه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند:
با قدمت تاریخی، شامل شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، سلطانیه و قیدار حدود 89 درصد جمعیت شهری  الف( شهرهایی 

استان را به خود اختصاص می دهد. 

شکل6  ــ2ــ صنایع دستی روستایی
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تبدیل   شده اند،  شهر  به  اخیر  دهه های  در  که  نقاطی  ب( 
ماه نشان ،   آب بر   ،   قلعه  ،  هیدج   ،     صائین  شهرهـای  گـروه  این  در 

حلب،  چورزق،  زرین رود،  دندی ،  گرماب  ،    زرین آباد ،    سجاس ، 
جمعیت  قرار   دارند.11درصد  نیک پی  و  ارمغان خانه  سهرورد، 
حداقل  و  حداکثر  می کنند.  زندگی  گروه  این  در  استان  شهری 
جمعیت شهری که در این گروه قرار دارند شامل شهرهای هیدج 

)2/11درصد( و نیک پی )0/18درصد( می باشند.

شکل 7ــ2ــ نمایی از شهر آب بر

زنجان: دسترسی به منابع آب، شرایط مناسب توپوگرافی، جذب مازاد محصول و ارائٔه خدمات متقابل به حوزٔه نفوذ، موقعیت 
ارتباطی مناسب، مرکزیت اداری و سیاسی، گسترش صنایع و احداث دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موجبات توسعٔه شهرنشینی در 

شهر زنجان شده است، به طوری که بیش از 61درصد جمعیت شهری استان در این شهر زندگی می کنند.

برای مطالعه
بررسی سیر تکوین و گسترش شهر زنجان از آغاز 
فراز و نشیب های  تا مراحل جدید شهرنشینی،  پیدایش 
فراوانی را نشان می دهد.به طوری که این شهر، گاه بر اثر 
هجوم دشمنان تخریب و زمانی با تشکیل حکومت های 
مقتدر در کشور رو به رشد نهاد. این شهر در دورٔه قاجار 
اسالمی  شکل  سّید(  )مسجد  جامع  مسجد  ساخت  با 
به خود گرفت. در این دوره  ، شهر دارای شش دروازه 
در  دو دروازه  و  قـزوین  تبریز  ،  ) ارگ، رشت  ،  ورودی 
فقرات شهر  بـه عنوان ستون  بـازار  بود  و  جنوب شهر( 
کـاالهــا  عـرضٔه  و  داد و  ستدهـا، تـولید  می کرد،  شکل 8  ــ2ــ امام زاده ابراهیمعمل 
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بازار  می گرفت.مجموعٔه  صورت  آن  در 
زنجان کـه بــه دستور فتحعلی شاه قـاجـار 
کـــه شامل هشت راسته  احـداث  گـردید 
)زرگـرها،  بزازها  ،  کفاش هـا،کـاله دوزها، 
صندوق سازها، رنگرزها، میوه فروش ها و 

جگرپز ها( است.
نخستین مـداخـالت در بـافت های 
شهری زنجان در دهٔه اول 1300 همزمان 
و  آغاز  در خیابان کشی ها  نو گرایی  موج  با 
شهر برای ورود اتومبیل آماده شد. اولین 
شمشیری  خـیابـان  شده،  ساخته  خـیابـان 
خیابان  تـرتیب،  بــه  آن  از  پس  و  )شهدا( 
سعدی  و  فـردوسی  سابق(  )پهـلـوی  امام 

می باشند.

شکل 9ــ2ــ بازار زنجان درسدۀ 17میالدی

شکل10ــ2ــ نقشۀ دروازه های قدیمی شهر زنجان

شکل 11ــ2ــ نقشۀ گسترش شهر زنجان در دوران تاریخی
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اصالحات ارضی و مهاجرت روستاییان از دهٔه 40 به بعد باعث رشد سریع شهرنشینی و ایجاد محالت جدید شهری و محالت 
حاشیه نشین در شهر گردید. برای پاسخگویی به مشکالت شهری طرح های جامع و تفضیلی شهر تهیه شد و اراضی بیشتری از اطراف 
شهر به ساخت و سازها اختصاص داده  شد. در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکالت شهری زنجان شلوغی و ترافیک در خیابان های 
اصلی شهر است. یک طرفه کردن اغلب خیابان های اصلی شهر، احداث زیرگذرها و ساخت خیابان های جدید از اقدامات مسئوالن 

شهری برای مقابله با این معضل است.

شکل 12ــ2ــ یکی از میادین شهر ابهر

حدود  در  استان  جمعیت  پر  شهر  دومین  به عنوان  ابهر  ابهر: 
ارتباطی  موقعیت  داراست.  را  استان  شهری  جمعیت  12/5درصد 
مناسب، دسترسی به منابع آبی دائمی مطمئن، ایجاد و گسترش صنایع، 

و… موقعیت مناسبی را برای توسعٔه این شهر به وجود آورده است.

شهر  سرسبزی  و  باغات  تداعی کنندٔه  خرمدره  نام  خرمدره: 
به آن اشاره شده است.  نیز  بیشتر سفرنامه ها  و حومٔه آن است که در 
واقع شدن شهر در کنار بزرگراه اصلی و ارتباطی استان موجب شده 
به عنوان  نظر شهرنشینی گرفته و  از  بیشتری  در سال های اخیر شتاب 
سومین شهر استان 8/5 درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص 

می دهد.
شکل13ــ2ــ میدان قائم خرمدره

سلطانیه: فاصلٔه اندک این شهر از خطوط ارتباطی اصلی و کمبود آب در این شهر باعث شده که این شهر علی رغم عظمت 
تاریخی خود تنها یک درصد جمعیت شهری استان را به خود اختصاص دهد. 

قیدار: قدمت باالی شهر در مرکزیت سیاسی و اداری شهرستان و حوزٔه نفوذ وسیع روستایی موجب شده با وجود دور بودن 
شهر از کریدور توسعٔه استان 4/5درصد جمعیت شهری استان در این شهر ساکن باشند.
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مشکالت زندگی شهری: توسعه و گسترش زندگی شهری 
عالوه بر افزایش رفاه ساکنان، مشکالت زیادی را برای ساکنان آن 
فراهم می کند. مدیران و مسئوالن شهری با توجه به امکانات و منابع 

مالی استان سعی در کاهش اثرات این عوامل دارند.

شکل14ــ2ــ نمایی از شهر قیدار

شکل 15ــ2ــ حاشیه نشینی از مشکالت زندگی شهری دراستان

شکل 16ــ2ــ برجی در زنجان

عمده ترین مشکالت زنـدگـی شهری را مـی تـوان در مـوارد زیر 
خالصه کرد:

ـ حاشیه نشینی در زنجان که عمدتاً بر اثر مهاجرت های روستاــ  ـ 
شهری به وجود آمده است.

ــ تورم، گرانی مسکن و اجاره بها.
 ــ ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی.

سرانٔه  کاهش  مانند  شهری،  ظرفیت های  و  امکانات  کمبود  ــ   
فضای سبزشهری، مراکز تفریحی، آموزشی و فرهنگی.

چه موارد دیگری را می توان به موارد باال افزود؟



فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان زنجان
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استان زنجان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود و همسایگی با استان های متعددی، از تنوع و ترکیب قومی برخوردار است.
این استان عالوه براقوام ترک، کردها، تات ها و فارس ها را هم درخود جای داده است. هر یک از این اقوام دارای آداب و رسوم 
خاصی اند که در طول زمان از طریق زندگی کوچ نشینی، روستانشینی و زندگی شهری کسب کرده اند. شناخت این آداب و رسوم کهن 
اجتماعی به حفظ ارزش ها و میراث فرهنگی این خطّه از ایران کمک شایانی می کند. ویژگی های فرهنگی استان را می توان در موارد 

زیر جست وجو کرد.

عید نوروز
نوروز رستاخیز طبیعت و تولدی نو در گیتی است. در این آیین ملی مردم استان زنجان هم مانند سایر هم وطنان خود به یمن 
و مبارکی جشن می گیرند. با فرا رسیدن نوروز، شور و شوق  وصف ناپذیری در زندگی مردم به پا می شود. همه خانه هایشان را پاکیزه 
می کنند و لباس های تازه می پوشند، و باچیدن سفرٔه هفت سین و قراردادن قرآن در کنار آن جلوه ای روحانی به آن می بخشند.با دید و 

بازدید از اقوام و خویشاوندان، دوستان و همسایگان، دشمنی ها و کدورت ها را به دوستی و تفاهم تبدیل می کنند. 
این جشن باستانی و ملی در تمام نقاط استان با اختالفات جزئی در نحؤه اجرای مراسم برگزار می شود. از دیرباز گروهی به نام 

پیام آوران و پیشاهنگان نوروز و نوبهار اقدام به اجرای نمایش های متعددی می نمایند که برخی از آنها عبارت اند از:
1ــ ِتکم گردانی
2ــ میرنوروزی
3ــ ناری ناری

4ــ حاجی فیروز
5   ــ و…

آیا شما هم می توانید به چند نمونٔه دیگر از آنها اشاره کنید؟

ویژگی فرهنگی استان  درس 9

آنچه که انسان را می سازد  ،   فرهنگ صحیح است. 

                                                                             امام خمینی)ره(
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شکل 1ــ3ــ سفرۀ هفت سین همراه با صنایع دستی بومی استان
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بیشتر بدانیم  
نمایش عروسکی تکم گردانی: تکم گردانی یکی از نمایش های 
و  اویونی  تکم  نام  به  و  است  استان  این  در  نوروز  ویژٔه  سنتی  و  آئینی 
نوروز  از  قبل  روز  15 الی20  از  است.که  معروف  نیز  اویونی  تکمچی 
رنگی  پارچه های  انواع  و  ازچوب  که  بزی است  تکم،  شروع می شود. 
و مخمل قرمز و پولک و آیینه و زنگوله، سکه و منجوق تزئین می شود 
و چوب باریکی بـه صورت پایه بـه طول حدود50 سانتی متر به زیر شکم 
آن متصل می شود و تکم چی بـا حرکاتی بسیار هماهنگ آن را بـه رقص 

در  می آورد و شعرهای دلنشین در وصف عید نوروز و بهار می خواند.
تکم تکم نازائیلر  ــ چوباناآوازائیلر

ـ  بایراماپشوازائیلر یغارقویون قوزونو ـ
بیزیم یرده یومورتانی یواّلر ــ اونی دونب یّدی رنگه بویاّلر

یّدی سینده تحویل اوسته قویاّلرــ سیزین بوتازه بایرامیز موبارک
آییز، ایلیز، هفتز گونوزموبارک

شکل3ــ3ــ نمونه ای ازمراسم 
شب چله در روستا

شب چّله
یلدا به عنوان طولنی ترین شب سال که به چلّه نیز معروف است، در استان زنجان هم مانند سایر استان ها از حال و هوای ویژه ای 
برخوردار است. به طوری که اهالی استان، برای پذیرایی و برگزاری مراسم خاص آن با خرید آجیل، هندوانه، و میوه های مختلف و 
شیرینی به استقبال این شب طولنی می روند. همچنین خانوادٔه داماد برای عروس، با تهیٔه هدایایی همراه با خوراکی های این شب که 
در مجموعه ای به نام »خونچا« گردآوری کرده اند به دیدار خانوادٔه عروس می روند. در این شب بزرگترها با شاهنامه خوانی و قصه های 

شیرین ایرانی اعضای خانواده را سرگرم کرده و این شب را گرامی می دارند.

شکل2ــ3ــ نمایش تکم گردانی
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برای مطالعه
لباس های محلی

پوشش محلی و سنتی زنان و مردان استان زنجان بسیار جالب و قابل توجه است. پوشش مردان را کت و شلوار 
معمولی با کاله نمدی با نام محلی کچه بورک و گیوه یا چارق تشکیل می دهد و پوشش محلی زنان نیز از چندین تکه 
لباس و تزیینات متفاوت چون انگشتر، النگو و… تشکیل شده که بسته به قدرت اقتصادی افراد، زینت های مختلفی 

نیز با این لباس ها استفاده می شوند. برخی از این لباس ها عبارت اند از: 
چنه التی )زیرچانه(: ابزاری است که از سکه های قالب دار به هم پیوسته و یا منجوق های رنگارنگ تشکیل 

شده و جهت حفاظت پوشن استفاده می شود و نوعی زینت نیز به شمار می آید.
یاشماق: نوعی روسری که برای پوشش دهان، چانه و گردن استفاده می شود.

جلیزقا: پوشش مخصوص بالتنه است که بدون آستین بوده و نوع آستین دارآن یل نام دارد.
کوینک: پوششی که اندکی بلندتر از جلیزقا بوده و زیر آن استفاده می شود. این پوشش از طرح ها و رنگ های 

گرم انتخاب می شود.
تومان: پوششی که به دو نوع بلند و کوتاه تقسیم می شود. نوع بلند آن شلیته و نوع کوتاه آن قصاتومان نام 

دارد. معمولً شلیته توسط افراد مسن و قصاتومان توسط جوانان مورد استفاده قرار می گیرد.
شلوار: این پوشش از پارچٔه ضخیم و تیره رنگ انتخاب می شود.

رشد  با  هم زمان  می شود.  استفاده  مسافرت ها  و  میهمانی ها  در  که  است  نوعی جوراب شلواری  نیم ساق: 
صنعتی و گسترش شهرنشینی به خصوص در شهرهای بزرگی چون شهر زنجان پوشش های یاد شده تغییر یافته و حتی 
برخی از آنها به فراموشی سپرده شده اند. در حال حاضر در شهرها و روستاهای بزرگ تر استان، پوشش غالب زنان و 
مردان را همان پوشش معمولی رایج در کل کشور تشکیل می دهد و برای دیدن پوشش های محلی بایستی به روستاها 

و شهرهای کوچک استان که نفوذ صنعتی کمتر بوده مراجعه کرد.

شکل 4ــ3ــ نمونه ای از لباس های محلی استان
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بیشتر بدانیم  
جشن حااّل

با  ارتباط  در  و  است  کشاورزان  و  دهقانان  مخصوص  و  می شود  برپا  زنجان  انگوران  منطقٔه  در  جشن  این 
جمع آوری محصولت کشاورزی بوده و کهن ترین سنت رایج در منطقه است که احتمال دارد ریشه های آن با آیین 
زرتشتی ارتباط داشته باشد. در اوایل فصل پاییز پس از اینکه محصولت کشاورزی از مناطق کشت و زرع و خرمنگاه 
جمع آوری می شود، این مراسم انجام می پذیرد. بدین ترتیب، هنگام برداشت محصول، از زمین هر خانوار به مقدار 
حدود 20 متر مربع از مزرعه گندم خود را به عنوان »حاّل« باقی می گذارند. در روز مراسم، تعدادی از همسایگان 
زمین زراعی و فامیل را به »حال« دعوت می کنند و مراسم را در زمین زراعی با طراوت خاصی تدارک می بینند. این 
مراسم مخصوص مردان است. مهمانان با صرف ناهار که توأم با »مبارک باد« و »پر برکت باد« است با همراه داشتن 
نانی ضخیم به نام »نزیک« که از شیر پر چرب گوسفند تهیه شده است به محل باقی ماندٔه گندم مراجعه می کنند، این افراد 
با در دست داشتن داس خود، دور گندم باقیمانده حلقه می زنند و یکی از ریش سفیدان پس از ذکر اسمااللّه و صلوات 
شروع به درو کردن گندم می کند و بقیه هم مقداری از گندم را درو می کنند. پس از ذکر چند قطعه شعر در ارتباط با 
کار کشاورزی و تکرار چندین مرتبه »حال« گندم را درو می کنند و هر کس هر چقدر درو کرده به عنوان تبرک و برکت 
انبار گندم به همراه خودش می برد.سپس نان »نزیک« و میوه را ریش سفیدان بین حاضران تقسیم می نمایند و آنها با ذکر 

»برکت به خرمن« محل »حال« را ترک کرده و مراسم پایان می پذیرد.

برای مطالعه
موسیقی

از گنجینٔه موسیقی  بومی استان زنجان  موسیقی 
فولکلوریک و کالسیک آذری تأثیر پذیرفته است و در 
حال حاضر نیز وجه غالب ترکیب موسیقی بومی، به ویژه 
پیوستگی  می دهد.  تشکیل  را  استان  روستایی  مناطق 
از  زبان  آذری  مردم  با  استان  مردم  قومی  و  فرهنگی 
یک سو و ارتباط آن با منطقه هایی، غیر از زبان آذری از 
سوی دیگر، زمینٔه شکل گیری نوعی از موسیقی محلی 
شکل 5  ــ3ــ موسیقی محلی استانویژه را فراهم آورده است، که به موسیقی زنجانی معروف 
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ویژگی فرهنگی استان

است. اما آنچه باید به یاد داشت، پیوستگی عمیق و ریشه دار میان موسیقی محلی زنجانی با موسیقی آذربایجانی است. 
در بیشتر روستاهای استان زنجان، جشن های عروسی با هنرنمایی های عاشیق ها آغاز و پایان می یابند. در حال حاضر 
عاشیق های زنجانی با نغمه ها و ترانه های دلکش و داستان سرایی های خود که ریشه در ژرفای فرهنگ فولکلوریک این 
خطه دارد، رونق بخش محفل ها و جشن های مردم استان، به ویژه در روستاها هستند. عالوه بر آن موسیقی مقامی نیز 
که تحت تأثیر مستقیم موسیقی مقامی آذربایجان است، در برخی از جشن های مردم، به ویژه در مناطق شهری، نواخته 

می شود.

فعالیت 
1ــ چند نمونه از بازی های محلی استان زنجان را نام ببرید.

2ــ مجموعه ای ازضرب المثل های رایج در استان را جمع آوری نموده و در کالس برای همکالسی های خود 
بخوانید.

3ــ تحقیق کنید در استان زنجان مردم به چند زبان حرف می زنند؟
4ــ معانی کلمه های ترکی زیر را بنویسید.

َشپه، هَله دووان ، توکندی ، آست ، چَم ، یوبانماخ

عزاداری وشبیه خوانی
اساس  بر  است.  تاریخی  مراسمی  زنجان،  اعظم  در حسینیٔه  محرم  مراسم هشتم  پایتخت شور و شعور حسینی:  زنجان 
تحقیقات به عمل آمده، این مراسم، حداقل از زمان قاجار تاکنون در این حسینیه برگزار شده است. در سال 1313، سه رأس گوسفند 
در این مراسم ذبح شده در حالی که امروزه به بیش از 12 هزار رأس دام رسیده است، به همین جهت دومین قربانگاه جهان اسالم بعد 
از ِمنا به شمار می آید. این سّنت دیرینه از یادگارهای مربوط به دوران تشّیع اصیل است و تا به حال نیز علی رغم فراز و نشیب های 
بسیار، به حیات خود ادامه داده است و امروزه نیز به صورت هر چه با شکوه تر ضمن حفاظت از اصول واقعی مراحل رشد و بالندگی   و 

اثر   گذاری خود را طی می کند. 
هر ساله از روز اول تا سیزدهم محرم مراسم عزاداری سرور و سالر شهیدان در این حسینیه و زینبیه و مساجد و تکایای دیگر 
برپا می شود و مهم ترین و با عظمت ترین روز برگزاری آن هشتم محرم و شب تاسوعاست. از ویژگی های این مراسم می توان به سادگی 

و بی پیرایگی، حضورکم نظیر اقشار مختلف مردم با بیش از200 هزار نفر و تاریخی بودن مراسم اشاره کرد. 
مراسم شکوهمند حسینیٔه اعظم و زینبیه، هر ساله از طریق شبکه های برون مرزی و رسانه های ملی به صورت مستقیم پخش شده 
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و خیل عظیمی از شیعیان جهان نظاره گر آن هستند. این مراسم در اسفند سال 1387 )هشتم محرم سال 1430هجری قمری ( به عنوان 
دهمین میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است.

اکثر  در  استان در شهرها و خصوصاً  مردم  که  استان است  در  رایج  از عزاداری های  دیگری  نوع  تعزیه:   یا  شبیه خوانی 
روستاهـا بـا اجـرای آن بــه عــزاداری ائمٔه اطهار علیهم السالم می پردازند. شهر ارمغان خانه در اجرای تعزیه در استان شهرت خاّصی 

دارد.

شکل 6ــ3  ــ مراسم عزاداری حسینیۀ اعظم زنجان

شکل 8   ــ3ــ عزاداری زینبیۀ اعظم زنجانشکل 7   ــ3ــ مراسم تعزیه در شهر ارمغان خانه



فصل چهارم

پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان زنجان
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وجه تسمیۀ زنجان
 دربارٔه وجه تسمیٔه زنجان، روایات متعددی وجود دارد، با توجه به سابقٔه تاریخی بنای شهر زنجان،  روند تاریخی نام گذاری این 

منطقه را می توان در مراحل زیر طبقه بندی کرد:
مرحلۀ اّول: در دوران ماد، در سرزمین مدی، در محل فعلی زنجان شهری به نام »اکان زانیا« یا »اکان زانا« وجودداشته 

است. بطلمیوس در قرن دوم میالدی از شهری به نام »آگانزانا«١ نام برده است که مطابق با زنجان است.
 مرحلۀ دوم:  با روی کار آمدن اردشیر بابکان و آغاز سلسلٔه ساسانی، اردشیر این شهر را تجدید بنا کرده و نام زندگان2 بر آن 
نهاد. حمداللّه مستوفی، زندگان را به فارسی دری ترجمه و معادل آن را شهین دانسته و نوشته است: اردشیر بابکان آن را ساخت و 

شهین نام نهاد و زندگان در طول زمان به زنگان تغییر یافت.
همچنین اصل کلمٔه زنگان را »زندیگان« دانسته اند، که به معنای اهل کتاب زند، معروف ترین کتاب آیین زرتشتی در دوران 

ساسانی است و گان از پسوند های فارسی باستان است.
مرحلۀ سوم:  از سال 24 ه.ق شروع و تا امروز ادامه دارد. پس از سقوط زنگان، در جنگ بین اعراب و زنگانیان و فتح آن 

به دست براء بن عازب، اعراب طبق قوانین زبانی خود آن را زنجان نامیدند.
در زمان قاجاریه به زنجان والیت خمسه می گفتند که از پنج بلوک ابهر رود، بزینه رود، ایجرود، زنجان رود و سجاس رود 
تشکیل شده بود و ساکنان منطقه از پنج ایل ترک یعنی: افشار، مقدم، اوصانلو، بیات و خدابنده لو بودند و لقب آن دارالسعاده بود. 

پیشینۀ تاریخی استان  درس 10

لََقۡد کَاَن ِفی ِقَصِصِهۡم ِعۡبَرٌة اِلُولِی ااۡلۡلبَاِب

به راستی که مطالعٔه گذشتگان، برای اندیشمندان عبرت انگیز و آموزنده است.
                                                                                )سورۀ یوسف /110(                              

1ــ اگ در لغت زند و پازند به معنای گندم و ان به معنای مادر و زا به معنای زاییدن که جمع کلمه: اگ + ان + زا = به معنای گندم زاران و سرزمین گندم است.
2ــ زند به معنای بزرگ و عظیم و گان پسوند لیاقت و نسبت است و در ترجمٔه حمداللّه مستوفی شه به معنای بزرگ تر و ممتازتر و ین پسوند نسبت است.
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استان زنجان در دوران پیش از تاریخ
 بررسی های باستان شناسی انجام یافته در استان زنجان نشان دهندٔه حضور اقوام و انسان های اولیه در برخی مناطق این استان 
است. قدیمی ترین آثار و شواهد از دوران ما قبل تاریخ در استان زنجان به دورٔه پارینه سنگی قدیم )حدود 300 هزار سال قبل( باز 
می گردد. بر اساس مطالعات انجام یافته، ابزار های سنگی مکشوفه از دشت جنوب خرمدره، مربوط به این دورٔه زمانی است. هر چند 
هنوز مطالعات باستان شناسی دوران سنگ به طور کامل در استان زنجان انجام نیافته و احتمال وجود آثار پارینه سنگی قدیم در دیگر 
مناطق استان نیز وجود دارد، به طوری که در دورٔه بعد از آن، یعنی پارینه سنگی میانی، ابزار های سنگی متعددی از مناطق دیگر استان 

همچون، ابهر، طارم، خدابنده، ایجرود و زنجان به دست آمده است. 
 از دوران نوسنگی )حدود 12000 تا 7500 سال قبل( که هم زمان با آغاز یکجانشینی و استقرار انسان ها در روستاها و همچنین 
اهلی کردن گیاهان و حیوانات است، تپه ها و محوطه های چندی در استان زنجان شناسایی شده است. با وجود اینکه تعداد محوطه های 
دورٔه نوسنگی در استان زنجان اندک است، اما شواهد موجود نشان دهندٔه وجود روستا های کوچک یکجانشین در بیشتر مناطق استان 

زنجان است. 
 از دورٔه مس و سنگ )حدود 7000 تا 5000 سال قبل( که بعد از دوران نوسنگی آغاز می شود، تپه ها و محوطه های بسیار 
زیادی در مناطق مختلف استان شناسایی شده، ساکنان این محوطه ها که عموماً روستاهای کوچک دائمی بودند، از راه کشاورزی و 

دامپروری امرار معاش می کردند و آغاز استخراج مس از معادن استان نیز از این دوره آغاز شده است.
 در دورهٔ مفرغ )حدود 5000 تا 3500 سال قبل( نیز آثار و شواهد زیادی از اقوام انسانی در استان زنجان وجود دارد. از 

مهم ترین محوطه های این دوره می توان به قلعٔه تپه ابهر اشاره کرد.
 بر اساس بررسی های باستان شناسی انجام یافته، در عصر آهن )حدود 3500 تا 2500 سال قبل( در استان زنجان که هم زمان 
با مهاجرت اقوام آریایی ها به فالت ایران است که تعداد مراکز انسانی و جمعیت استان افزایش زیادی می یابد. از این دوره تاریخی که 
بخشی از آن هم زمان با شکل گیری امپراتوری مادها در شمال غرب و غرب ایران است، محوطه های تاریخی بسیاری در استان زنجان 

شناسایی شده که عموماً شامل روستا ها، قلعه ها و گورستان هاست. 

بیشتر بدانیم  
در طول چند سال اخیر بخش های مختلف استان زنجان مورد پژوهش های باستان شناسی قرار گرفته که از جمله 
می توان به بررسی و شناسایی آثار تاریخی در تمام شهرستان ها و کاوش های باستان شناسی در تعداد محدودی از تپه های 

تاریخی اشاره کرد. در اینجا تعدادی از تپه ها و محوطه های کاوش شده استان در دهه های اخیر معرفی می شوند:
تپۀ خالصه: این تپٔه مهم از معدود تپه های پیش از تاریخ حفاری شده در استان زنجان است. تپه در مزارع و 
باغ های جنوب شهر خرمدره قرار دارد. بر اساس حفریات انجام یافته، تپٔه خالصه مربوط به دورٔه نوسنگی با قدمتی 
حدود 8000 سال قبل است. سفال های دست ساز و ابزار های سنگی و استخوانی از مهم ترین اشیای مکشوفه از این 

تپٔه تاریخی است. 
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شکل 1ــ4ــ تپۀ خالصۀ خرمدره

سها چای تپه: این تپٔه تاریخی در شهرستان ایجرود و در مجاورت روستای سها و شیوه قرار دارد. تپه با توجه 
به قرار داشتن در محدودٔه سّد گالبر، طی یک عملیات نجات بخشی توسط میراث فرهنگی استان زنجان مورد کاوش 
باستان شناسی قرار گرفت. این تپٔه تاریخی دارای آثاری از دورٔه مس و سنگ با تاریخ مطلق 6200 سال قبل است. 

آثار معماری روستایی شامل مقبره انسان ها با قطعات سفال، ابزار های سنگی و پیکره های سفالی می باشد. 
قلعۀ تپه ابهر: این تپٔه تاریخی در داخل شهر ابهر قرار دارد. یکی از تپه های تاریخی مهم حوزٔه ابهر چایی 
)ابهر رود( محسوب می شود. قلعٔه تپه ابهر تاکنون دو بار مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته، قدیمی ترین الیه های 
استقراری قلعه تپه به دورهٔ مفرغ )حدود5000 سال قبل( مربوط می شود. این تپٔه تاریخی عالوه بر آثار دورٔه مفرغ 

دارای آثاری از دوره های آهن، اشکانی و دوران اسالمی است.
تپۀ نور سلطانیه: تپٔه نور در جنوب شرق شهر سلطانیه و با فاصلٔه کمی از آن در دشت سلطانیه قرار دارد. 
بر  اساس کاوش های انجام یافته قدیمی ترین آثار در تپٔه نور مربوط به دورٔه مس و سنگ )حدود 6000 سال قبل( است. 

عالوه بر آثار دورهٔ مس و سنگ، آثار عصر مفرغ، آهن و دوران ایلخانی نیز از دیگر یافته های این تپٔه مهم است.
 تپۀ دوسران: این تپه در منطقٔه قره پشتلوی شهرستان زنجان قرار دارد. بر اساس حفاری انجام یافته، این تپه 

مربوط به دورٔه هخامنشی بوده و به عنوان یک مکان تدفینی )گورستان( مورد استفاده قرار می گرفته است.
علی یورد تپه: این تپٔه تاریخی در حد فاصل شهر صائین قلعه و روستای پیر سقا در میان مزارع کشاورزی 

شکل2ــ4ــ تپۀ نورسلطانیه

قـرار دارد. دارای آثـاری مـربوط بــه چند دورٔه 
مـربـوط  تپه  این  آثار  است،  قـدیمی ترین  تاریخی 
و  است  قبل(  سال   5000 )حدود  مفرغ  دورٔه  بـه 
همچنین در اینجا آثاری از دوره های آهن، اشکانی 

و ساسانی و دوران اسالمی نیز وجود دارد. 
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 گورستان های حسن بوالغی و سره جی: هر دو گورستان در شهرستان ایجرود و در نزدیکی روستای سها قرار دارند. هر دو محوطه 
در کاوش های نجات بخشی محدودهٔ پشت سّد گالبر استان زنجان حفاری شده اند. در این گورستان ها تعداد زیادی قبر از عصر آهن 
)3000 تا 2500 سال قبل( شناسایی شده است. در داخل قبر ها و در کنار اجساد تعداد زیادی ظروف سفالی و اشیای برنزی نیز 

به دست آمده است. 
قلعه های تاریخی استان زنجان: با توجه به ویژگی های جغرافیایی استان و کوهستانی بودن بیشتر نقاط آن، قلعه های متعددی 

از دوره های مختلف در استان وجود دارد که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است: 
 جدول 1ــ4ــ مهم ترین قلعه های تاریخی استان

دوران تاریخینام محل نام قلعه
اشکانیماه نشانقشالق
ساسانیماه نشانبلقیس

ساسانیماه نشانیاستی قلعه 
میانی اسالمماه نشانجوق سیاه منصور

میانی اسالمماه نشانسادات 
میانی اسالمماه نشانارزه خوران

میانی اسالمماه نشانبهستان
میانی اسالمسعید آبادگبجه

میانی اسالمگالبرقیز قلعه
میانی اسالمایجرودقمچقای
میانی اسالمطارمسانسیز
میانی اسالمطارمتشویر
میانی اسالمطارمشیت

اسالمیابهرسرچاهان
تاریخیابهرکماجین
اسالمیزنجانزرنان
اسالمیزنجانسهرین

اسالمیزنجانگرگان قلعه
اسالمیخدابندهقیزالر قلعه سی

اسالمیخدابندهبزینه رود
اسالمیخدابندهمره گرماب

اسالمیخدابندهگبری
اسالمیخرمدرهسر

اسالمیخرمدرهویستان
شکل 3ــ4ــ قلعۀ بهستان ماه نشان یکی از مراکز اولیۀ تاریخ
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برای مطالعه
غرب شهر  کیلومتری شمال   70 در حدود  تاریخی چهرآباد  معدن  نمکی:   مردان  و  چهرآباد  نمک  معدن 
زنجان قرار دارد. در سال های اخیر به دلیل کشف مومیایی های طبیعی موسوم به مردان نمکی از طریق کاوش های 
باستان شناسی و یا اکتشافات تصادفی، از شهرت خاصی برخوردار شده است. معدن نمک چهرآباد در واقع گنبد نمکی 
بزرگی است که در طول تاریخ مورد توجه معدن کاران نمک بوده و مدارک قابل توجهی از استخراج نمک در برخی 
از دوره های تاریخی ایران به خصوص دورٔه هخامنشی و ساسانی به دست آمده است. در دوره هخامنشی معدن کاران 
با حفر تونل های بزرگ در داخل کوه نمک، به مدت طوالنی از این معدن نمک استخراج می کردند. در حدود 2300 
سال قبل، بخشی از معدن به هنگام استخراج نمک فرو ریخته و تعدادی از معدن کاران در آن کشته و مدفون گشته اند. 
در دورٔه ساسانی معدن کاران با حفر تونل هایی مجددًا شروع به استخراج نمک از معدن چهر آباد کرده اند و در حدود 
مدفون  و  کشته  آباد  چهر  معدن  تونل های  در  نیز  ساسانی  کاران  معدن  معدن،  تونل های  تخریب  با  قبل  سال   1500
دوره های  کاران  معدن  اجساد  ارگانیسم ها،  میکرو  فعالیت  کردن  محدود  در  نمک  خاصیت  به  توجه  با  گردیده اند. 
سالم  زیادی  تا حدود  و  شده  مومیایی  طبیعی  به صورت  کاران  معدن  متنوع  اشیای  همچنین  و  ساسانی  و  هخامنشی 
باقی مانده اند. از این معدن تاکنون شش جسد مومیایی شده در نمک به دست آمده که به مردان نمکی 1ــ6 معروف اند.

و  شناسان  باستان  حضور  با  المللی  بین  سمینار  یک  زنجان  نمکی  مردان  مطالعه  با  ارتباط  در  می دانید  آیا 
پژوهشگران مطرح جهانی برگزار گردیده است؟

فعالیت 
و  شناسایی  چگونگی  مورد  در 
گروهی  به صورت  نمکی  مردان  ویژگی های 

مقاله ای تهیه کرده و به کالس بیاورید. 

نمکی  مردان  از  یکی  شکل4ــ4ــ 
کشف شده در معدن نمک چهرآباد
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استان زنجان در دورۀ تاریخی
 زنجان در قبل از اسالم

 در دورٔه تاریخی استان زنجان بخشی از ایالت ماد محسوب می شد. این ایالت بزرگ شامل بخش هایی از شمال غرب و غرب 
و شمال فالت مرکزی ایران بود. بعد از دورهٔ هخامنشی زنجان قسمتی از ایالت ماد آتروپاتن بود.

 در دورٔه اشکانی و ساسانی مراکز استقرار بسیار زیادی در محدودٔه زنجان فعلی وجود داشته که برخی از آنها شهرهای بزرگ و 
مهمی محسوب می شدند. از جمله می توان به قلعٔه عظیم قشالق در ماه نشان اشاره کرد که در دورٔه اشکانی از مراکز مهم در شمال غرب 

کشور بود.
 اگر قول موّرخان در انتساب شهر زنجان به دورٔه ساسانی را بپذیریم، این شهر نیز در دورٔه ساسانی پایه ریزی شده است. همچنین 
وجودآتشکده های متعدد در مناطق مختلف استان در حدود یکصد سال پس از ورود اعراب به ایران که آثار برخی از آنان در شهرستان 

طارم باقی است تأییدکنندٔه این مطلب است. 

شکل 5  ــ4ــ آتشکدۀ الزین طارم

زنجان در بعد از اسالم
از این خبر احمد بن یحیی بالذری در کتاب فتوح البلدان که زنجان بعد از حمله اعراب به ایران، در زمان خالفت عثمان، به دست 
یکی از سرداران عرب به نام براءبن عازب در سال 23هـ.ق با جنگ و درگیری فتح گردید، می توان دریافت که زنجان به هنگام پایان 
حکومت ساسانیان، شهر مهمی بوده است زیرا موّرخان و نویسندگان صدر اسالم به آن اعتنا و عنایت کرده و در کتاب های خود از آن 

یاد کرده اند.
 در زمان امویان زنجان یکی از ضراب خانه هایی بوده که قبل از تغییر خط پهلوی به عربی در زمان عبدالملک بن مروان، در آنجا 

سکه های پهلوی ضرب می شده است؛ زیرا واژٔه زانکان یا زنجان به عنوان محل ضراب خانه بر روی آنها ضرب شده است.
 بالذری در مورد تاریخ زنجان در عهد عباسیان می نویسد:

 »اهـالـی زنجان از ترس راهزنان و زیاده خـواهی عمال و کـارگـزاران زمـان تمامی امـوال و امـالک خـود را بـه یکی از پسران 
هارون الرشید به نام قاسم بن هارون والی گرگان و طبرستان و قزوین واگذار کردند.«
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 تا هنگام تسلط کامل سلجوقیان بر سرزمین ایران، زنجان نیز مانند دیگر شهرهای 
این منطقه، هـرازگـاهی در دست امیری بـود،گـاه زیدیان طبرستان و گـاه آل بـویه و گاه  

آل زیار بر آن حاکم می شدند.
 دورٔه سلجوقیان در تاریخ زنجان یک دورٔه ویژه به شمار می رود؛ زیرا با احیای 
جادٔه ابریشم، زنجان که در مسیر این جادٔه بازرگانی قرار گرفته بود وارد مرحلٔه نوینی از 
حیات تاریخی خود گردید. از این زمان زنجان رو به رونق نهاد و رفته رفته زبان ترکی 
به دلیل وجود اکثریت طوایف مهاجر ترک گسترش یافت و روستاهایی با عنوان ترکی 

ایجاد شد.
همچنین در این دوره، این منطقه از نظر اقتصادی و فرهنگی و هنری دارای رونق 
چشمگیری بوده است. بیشتر آثار تاریخی و مذهبی استان زنجان، مانند: مساجد جامع 
قروه، سجاس، گالبر، کاروانسرای نیک پی، سرچم، آثار تاریخی سلطانیه، خدابنده و 

ابهر در این زمان ساخته شده اند.
شکل6  ــ4ــ کاروان سرای سرچم

کشف سفال فراوان مربوط به عصر سلجوقی در مرکز زنجان و سکه هایی از منطقٔه سجاس و روستای ورمزیار و کثرت رجال 
به عرصه آمدن برخی  این زمان شاهد ظهور  این مطلب است. همچنین در  تاریخ دورٔه سلجوقی مؤید  کشوری و سیاسی زنجان در 
شخصیت های علمی و دینی هستیم. جمعیت شهر نیز رو به فزونی نهاد و شهر زنجان تا حدودی آباد گردید. یکی از وزرای بزرگ 

سلطان سنجر و برکیارق سلجوقی، در زنجان چندین مدرسه و دارالشفا بنا کرد. 
 در سال 611 ه.ق شهرهای ابهر و زنجان به سلطان جالل الدین خوارزم شاه واگذار شد و در سال 616 ه.ق زنجان نیز مانند 

اکثر شهر های ایران به دست سپاه مغول فتح و به شدت ویران شد. 
 تأثیر حمله مغول بر شهر چنان بود که زنجان تا هنگام حمله لشکریان امیر تیمور گورکانی نتوانسته بود از زیر بار غارت و تخریب 
مغوالن سر بلند کند و از نظر عمران و آبادی و میزان جمعیت به ایام قبل از حمله مغول باز گردد. اولین اخبار موجود دربارٔه زنجان 

شکل7ــ4ــ برج و باروی زنجان
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پس ازحمله تیمور به خاطرات سفیر اسپانیا برمی گردد. به گفتٔه کالویخو، به هنگام حضور وی در زنجان، بیشتر بخش های شهر مخروبه 
و غیرمسکونی بوده است.

 بعد ازدورٔه تیموریان تا پایان صفویان معموالً زنجان به صورت شهری مخروبه معرفی می شد، ولی باز اهمیت استراتژیک خود 
را حفظ کرد به طوری که این منطقه محل استقرار اردو و زد و خورد سالطین صفوی با شورشیان و عثمانیان بود و چندین بار نیز این 

شهر مورد تهاجم امپراطوری عثمانی قرار گرفت.
 با سقوط صفویه زنجان نیز مدت کوتاهی به تصرف افغان ها درآمد. با شکست اشرف افغان از نادرشاه، برادرزادٔه نادر، علی شاه 

مدتی بر نواحی غربی ایران از جمله زنجان حکومت داشت.
 پس از سقوط افشاریه ذوالفقارخان افشار خمسه ای از طرف کریم خان زند به حکومت والیت خمسه و زنجان گماشته شد.

زنجان در دوران معاصر
 با آغاز پادشاهی قاجاریه در ایران و تغییر مناسبات جهانی، زنجان به دلیل قرار گرفتن در مسیر اروپا اهمیت بیشتری یافت و 
به عبارتی از این دوره تکوین ساختارهای اولیٔه شهری و تمدنی در آن سرعت بیشتری گرفت. بنای بازار زنجان که از اوایل صفویه 
شروع شده بود توسعه یافت و تکمیل گردید و با انتصاب عبداللّه میرزا دارا فرزند یازدهم فتحعلی شاه به حکومت زنجان این شهر 

سیمای یک مرکز حکومتی آبرومند را به خود گرفت. 
به تبع توسعٔه بازار مشاغل و صنایع مختلف همچون مسگری، چاقوسازی، طالسازی، بازرگانی و… رو به رونق گذاشت. 

زنجان و نهضت مشروطیت: در طی انقالب مشروطیت با وجود شخصیت هایی چون مالقربانعلی زنجانی که در مخالفت با 
انقالب مشروطه قدم برداشت، با این حال در جریان مهاجرت کبری، مردم زنجان به همراه تعدادی از شهرها نسبت به تبعید علما معترض 
شدند و شورش راه انداختند و پس ازمهاجرت کبری و قبول درخواست های اولیٔه مهاجران توسط مظفرالدین شاه، از طریق تلگراف 
به تهران درخواست مشروطیت کردند و سپس خواستار تدوین سریع قـانون اساسی شدند.به دنبال آن تأسیس مدارس به سبک جدید 

شکل 8   ــ4ــ تصاویری از اولین مدارس استان
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مورد توجه قرارگرفت. در این راستا شخصیت هایی چون مرحوم فره وشی و خانم سنجیده از پیشگامان تأسیس مدارس و فرهنگ نوین 
در زنجان بودند.

همچنین انجمن ایالتی زنجان پس از واقعٔه به توپ بستن مجلس، تلگرافی به تبریز و تهران فرستاد و در آن از محمد علی شاه 
اعالم بیزاری کرد. 

زنجان در دوران پهلوی
سمت  زنجان  حکومت  بر  عالوه  آنان  به طوری که  است،  خورده  گره  ذوالفقاری  خوانین  با  پهلوی  دوران  در  زنجان  تاریخ   

نمایندگی مجلس شورای ملی را نیز در دست داشتند.
 اقدام دولت رضاخان در برقراری مؤسسات جدید عدلیه و اوقاف، متحدالشکل کردن لباس، کشف حجاب و منع عزاداری 
ماه محرم، عکس العمل های مردمی را برانگیخت، رهبری این جریانات مدت شش سال به عهدٔه حاج احمد آیت اللهی پیش نماز مسجد 

دبغلر)دباغ ها( بود.
با سقوط رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، در آذربایجان و زنجان فرقٔه دموکرات به قدرت رسیدند.

پس از 362 روز از حضور دموکرات ها در زنجان در دوم آذر 1325هـ.ش این شهر بار دیگر توسط نیروهای دولتی باز پس گرفته شد. 
در باز پس گیری زنجان از دموکرات ها دو گروه نقش قابل توجهی داشتند. گروه اول، دولت و گروه دوم، خوانین محلی ازجمله محمود 

ذوالفقاری و هدایت اللّه یمینی، محمدحسن خان افشار و یداله خان اسلحه دار باشی بودند.
الزم به ذکر است مردم استان بنا به شواهد موجود، در نهضت ملی شدن نفت ایران نیز حضوری همه جانبه و پرشور داشته اند.

شکل 9ــ4ــ تصویری منحصربه فرد ازحمایت مردم استان از نهضت ملی شدن نفت
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زنجان و انقالب اسالمی: نقش زنجان در جریانات قیام 15 خرداد و اعتراض علمای زنجان به حمله رژیم به فیضیه و تبعید 
امام خمینی به ترکیه و تبدیل شدن مسجد ولی عصر زنجان به مرکز مبارزات مردم و روحانیون در سال 1357، بسیار شاخص و مورد 

توجه بود.
انقالب اسالمی در شهر زنجان در مقایسه با شهر های دیگر،از بعضی ویژگی های قابل توجه برخوردار است. از آن جمله:

1ــ زنجان در بین شهر های کشور نسبت به آغاز تحرکات علنی در ایجاد انقالب اسالمی رتبٔه مناسبی دارد. با توجه به اسناد 
موجود، پس از تظاهرات 19دی ماه 1356 مردم  قم، اولین تظاهرات آشکار و خیابانی علیه رژیم در زنجان صورت گرفت.

 2ــ به گواهی اسناد موجود اولین تظاهرات مستقل زنان در کشور، در زنجان انجام شده است.
 3ــ حرکت مردم در زنجان نتیجٔه یک اتفاق و یا یک هیجان مقطعی نبود، بلکه نتیجه سال ها تالش ایدئولوژیکی و آگاهی سازی های 

دینی جمعی از مبلغان و انقالبیون شناخته شدٔه آن زمان بود.
 4ــ حضور طبقٔه متوسط جدید، به خصوص اتحادیه های کارگری و کارمندی قابل توجه بود. به عنوان مثال، می توان به دو 
راهپیمایی بزرگ و مستقل فرهنگیان و رانندگان کامیون که هر دو با وجود صنفی بودن در راستای جنبش سیاسی عمومی مردم بود 

اشاره کرد.
 5  ــ ویژگی دیگر انقالب اسالمی در زنجان حضور قابل توجه جوانان در راهپیمایی هاست. این مسئله، از گزارشات تاریخی، 

تصاویر باقی مانده، ترکیب سّنی شهدا و مجروحان انقالب اسالمی به روشنی قابل تشخیص است. 
شما جایگـاه مردم زنجان را در انـقـالب اسالمی چگونه ارزیابی می نمایید؟

شکل 10ــ4ــ زنان در استان زنجان در پیروزی انقالب نقش 
به سزایی داشتند

شکل11ــ4ــ اولین تظاهرات علنی استان علیه رژیم
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فعالیت 
 محالت قدیمی زنجان

شهر زنجان در طول شکل گیری خود به محالتی تقسیم شد که در بافت قدیمی آن شامل این محالت بود:
1ــ دروازٔه رشت                    2ــ شوقی                 3ــ داودقلی                 4ــ مشهدی صفر

5 ــ عباسقلی خان
6 ــ یوخاری مسجد یری

7ــ اّشاقی مسجد یری
8   ــ دبغلر )دبّخلر(

9ــ آقارحیم
10ــ قهرمان
11ــ غریبیه

12ــ دروازه ارخ )ارگ(
13ــ سرچشمه

14ــ نصراللّه خان
15ــ دگرمان ارخی

16ــ حق وردی                    17ــ گونیه                 18ــ حسینیه               19ــ سیدلر
20ــ سّقالر                            21ــ مهدیخان           22ــ رازبین                  23ــ بازار و سبزه میدان 

24ــ زینبیه                            25ــ جغریه
باتوجه به نام محالت زنجان در نقشٔه باال موقعیت آنها را مشخص نمایید.

شکل12ــ4ــ محالت قدیمی شهر زنجان

ران
 ته

رف
ه ط

ب

به طرف کردستان
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به  خیابان امام

الی
شم

ی 
سعد

ان 
خیاب

برای مطالعه
سلطانیه:

چمن سلطانیه طبق کتیبه هایی از آشوری ها، محل سکونت طایفٔه جنگ آور »ساکاراتی« ها بوده و در عهد مادها 
به نام »اردپ یارد« خوانده می شد. پس از مغول ها به نام »نیزاکامپی« و »شرویاز« معروف بوده است و در زمان 

ایلخانان »قنقراوالنگ« نامیده می شد.
 ایلخانان مغول که از آغاز نسبت به موقعیت طبیعی، جغرافیایی و سوق الجیشی قنقور اوالنگ توجه خاصی 
داشتند، به دستور اولجایتو و کارگزاران حکومتی، مهندسان، معماران و بنایان زبردست از یزد، کرمان، فارس و تبریز 



73

پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان

کتابخانه،  بنا های سلطنتی و حکومتی، مساجد، خانقاه ها، داروخانه، حمام،  ده سال  آن سرزمین وسیع در مدت  در 
بازار، دکان ها و کارگاه های صنایع دستی و مراکز رفاهی چون کاروانسراها و آب انبارها و غیره را پدید آوردند. هر یک 
از بنا ها به گفته شاهدان به بهترین نوع هنری و ذوقی مزین به باغ ها و بوستان ها و چشمه ها و جویبار ها در شهر جدید 

ایجاد شد.
گنبد سلطانیه که یکی از بزرگ ترین و با شکوه ترین بناهای اسالمی محسوب می شود؛ در شرق استان زنجان 

واقع شده است.
آجر  از  آن ها  تمامی  که  پایه ها  این  دارند.  مساحت  مربع  متر  پنجاه  حدود  در  یک  هر  گنبد  هشتگانٔه  پایه های 
و مصالح گچ و آهک ساخته شده اند بر روی یک ردیف سنگ صاف چیده شده اند و در ارتفاعات مختلف توسط 
قوس های متعدد به هم می پیوندند. با استفاده از این شیوه، فشار بار ساختمان بر روی نقاط ثابت و جدا از هم وارد 
می شود. وزن گنبد آن 200 تن و بدون ستون روی هشت دیوار قرار گرفته و پوستٔه گنبد دو جداره می باشد. این شیوه 

از معماری نخست در دورهٔ ساسانی ابداع شد و بعدها در معماری ایرانی اسالمی مورد توجه قرار گرفت.
در مورد تزیینات و گچ بری های زیبای درون بنا با آجر و کاشی های معّرق کتیبه های مذهبی چون 

)معّرق: کاشی مرکب از قطعات مختلف ریزریز که آنها را برحسب نقش مورد نظر بریده و کنار هم قرار دهند.(
ال اله اال اللّه، سبحان اللّه، اللّه، محّمد، علی و محراب بلند آن که با آیات قرآنی تزیین شده و شگفتی خاصی را 

پدید آورده، تحلیل های زیاد شده است. 
بـه دلیل معماری بی نظیر گنبد سلطانیه و    هنرمندی سازندگان آن،   چگونگی حجم، سبک،  شکل،  رابطهٔ   فضاها، 

شکل 13ــ4ــ گنبد عظیم سلطانیه



74

فلسفٔه  باالخره  و  استحکام  هماهنگی،  تزئینات، 
کلیسای  با  سطح  هم  بنا  این  و…  آن  ایجاد 
مسجد                          و  ایتالیا  فلورانس  در  مقدس  مریم  جامع 
ایا صوفیای استانبول در جهان جز ِء بناهای ممتاز 

شناخته شده است.
بلندترین  برپایی،  دوران  در  سلطانیه  گنبد 
بزرگ  بنای  اکنون سومین  هم  و  بوده  بنای جهان 
تاریخی جهان و نخستین بنای بزرگ تاریخی ایران 

به شمار می آید.
در کنار گنبد عظیم سلطانیه بناهای دیگری 
کسن،  داش  معبد  شامل:  که  شده  احداث  نیز 
شکل14ــ4ــ تزئینات معّرق یکی ازایوان های گنبدسلطانیهآرامگاه چلبی اوغلی و بقعه مالحسن کاشی است.

فعالیت 
1ــ در مورد ویژگی های بناهای مذکور مطالبی تهیه کنید و به کالس بیاورید.

2ــ آیا سلطانیه بعد از ایلخانان موقعیت و اهمیت برجستٔه خود را در جهان اسالم حفظ کرد؟ این شهر چه 
سرنوشتی پیدا کرد؟ 

برای مطالعه
ابهر:

 مناطق اطراف ابهر چایی ]ابهر رود[ از مناطق باستانی ایران به شمار می رود و دارای سوابق تاریخی طوالنی 
است. با بررسی های به دست آمده، ثابت شده که درٔه ابهرچایی در هزارٔه دوم قبل از میالد از رونق بیشتری برخوردار 
بوده و در حدود قرن نهم پیش از میالد مادها اتحادیه ای از قبایل مختلف به وجود آورده بودند که مقر و مرکز آن در ابهر 
چایی یا کمی جنوبی تر در ناحیٔه کوهستانی جنوب غربی قزوین بوده است. در حدود سال های 821 قبل از میالد قبایل 
مختلف مادها که تحت رهبری فـردی بـه نام » هانا سیدوکا « بودند، در محلی به نام »بیت سگبات« واقع در درٔه ابهرچایی 
جنوب غربی قزوین جمع شدند، در این محل نبردی بین مادها و آشوری ها در گرفت. در حدود قرن هفتم پیش از میالد 
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نواحی ابهر چایی تا قسمت علیای قزل اوزن و شرق همدان تحت سیطرٔه آشوری ها قرار گرفت.
در دورٔه ساسانیان ناحیه ای واقع بین دو رودخانٔه ابهرچای و خّره چای که در حال حاضر مناطقی چون تاکستان، 
فارسجین و ضیاء آباد را شامل می شود کامالً آباد بوده است و منطقٔه ابهرچایی تحت تسلط خاندان مهران یکی از هفت 
خاندان مهم حاکم  بر ایران قرار داشت. در آن زمان خاندان مهران عالوه بر این منطقه به مناطق وسیعی تسلط داشتند.

و  دلنشین  باغات  بر  است  مشتمل  و  اوست  مضافات  مزرعه  چند  و  اوست  در  خانه  باب  هفتصد  »نزدیک 
بساتین بهجت انگیز و نهری وسط آن جاری است و قبر شیخ قطب الدین از مشایخ سلسلٔه شیخ صفی الدین اردبیلی 

قدس سره العزیز در آنجاست، آن قصبه هوایش خرم است و مردمش شیعی مذهب و ترک زبان اند«.
طبق نوشتٔه دوسرسی در سال های 1250 هجری در دورهٔ محمد شاه قاجار ابهر دارای 200 خانه و 900 نفر 
جمعیت بوده و دو گنبد نیمه ویران از دو مسجد در آن دیده می شده است. در دورٔه ناصر الدین شاه قاجار ابهر تیول 

توپخانه بوده است.
 خدابنده )قیدار(:

در خصوص وجه تسمیٔه خدابنده دو نظر وجود دارد:
عده ای آن را مأخوذ از نام ایل »خدابنده لو« می دانند که زمانی در این دیار سکونت داشته و هم اکنون نیز در 
بخش بزینه رود شهرت خدابنده بیشتر از سایر فامیلی ها مشاهده می شود. اما به روایت دیگر، خدابنده برگرفته از نام 
سلطان محمد خدابنده )الجایتو( از نوادگان مغول است که بعد از پذیرش دین اسالم نامش را به محمد خدابنده تغییر 
داده و مقبرٔه وی همان گنبد بزرگ و تاریخی سلطانیه است. مرکز شهرستان نیز با توجه به وجود آرامگاه حضرت قیدار 

نبی)ع( فرزند حضرت اسماعیل و نؤه حضرت ابراهیم خلیل اللّه به قیدار مشهور شده است.
 در منطقٔه خدابنده یکجانشینی مطلق در اواخر هزارٔه چهارم و اوایل هزارٔه پنجم قبل از میالد شناسایی شده 
و مورد بررسی قرار گرفته است. بقایای زیستی و تمدنی تپٔه »تکمه تپه« در قشالقات افشار و تپٔه »امان« خدابنده 
منطقٔه جغرافیایی  این  و حیات  رونق  از  ناشی  تاریخی  متون  و  باستان شناسی  مدارک  است.  شایانی  تمدن  نمایانگر 
تا هشتم هجری  پنجم  قرن  و  کنگریان  دوران حکومت  در  قرن های چهارم،  در  به ویژه  اسالمی  دوران  در سرتاسر 
در دوران حکومت سلجوقیان و ایلخانان بوده و در حد باالیی از نظر سیستم اقتصادی و مظاهر فرهنگی و هنری 
به حیات خود ادامه داده است. در قرن هفتم و هشتم هـ.ق همین رونق منطقه ای توجه ایلخانان مغول را به خود 

جلب کرده است.
خّرمدره:

با توجه به عبور جاده ابریشم از استان و به خصوص شهر خرمدره و یافته های باستان شناسی در محلٔه قدیمی 
تپه خالصه، قدمت این شهر تاریخی به بیش از هشت هزار سال می رسد و به عنوان یک شهر گذرگاهی همواره مورد 

توجه بوده است.
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ویژگی شخصیتیمحل تولدشخصیت

فیلسوف و بنیانگذار حکمت اشراق در قرن ششم هجریسهروردشیخ شهاب الدین سهروردی)شیخ اشراق(

از بنیانگذاران گروه اخوان الصفا در قرن چهارمزنجانابوالحسن علی بن هارون زنجانی

شاعر عربی سرای قرن چهارمزنجاناسکافی زنجانی

شاعر ، ادیب و وزیر سالطین سلجوقیزنجانزین الدین زنجانی

بغداد توسط زنجانقاضی ابوالثناء محمد بن احمد بن محمود زنجانی فتح  بغداد در قرن هفتم هجری، در واقعٔه  مفسر و قاضی شهر 
مغوالن کشته شد. 

از علما و رجال قرن هفتم هجری صاحب کتاب تصریفزنجانعزالدین زنجانی 

عارف و زاهد قرن چهارم و پنجم هجریسهروردشیخ شفیق فرج)اخی فرج زنجانی(

فقیه و زاهد قرن پنجم هجری، وی به علت تفکر زیاد در مورد آخرت به تفکری زنجانابوالقاسم یوسف بن حسن تفکری زنجانی
معروف بود.

فقیه و زاهد قرن چهارم هجری و صاحب کتاب المعتمدزنجانعمر بن علی بن احمد ابوحفض زنجانی

فقیه نام آور شافعی قرن پنجم هجریزنجان یوسف بن محمد بن حسین )ابوالقاسم زنجانی(

فقیه شافعی قرن پنجم هجری که اهالی زنجان وی را بسیار  بزرگ می داشتند.زنجاناحمد بن محمد بن زنجویه )ابوبکر زنجانی(

فقیه مشهور قرن پنجم و ششم هجریروستای کالهینعبدالصمد بن حسین بن عبد الغفار )کالهینی زنجانی(

فقیه شافعی قرن ششم هجری، شاعر و قاضی شهر بعلبک لبنان که در همان زنجانابوالفضایل عبدالرحیم بن رستم )ابن رستم زنجانی(
شهر به قتل رسید.

 عارف و فیلسوف قرن ششم هجری و مرید امام احمد برادر امام محمد غزالی سهروردضیاءالدین ابو النجیب عبدالقاهرسهروردی
وصاحب کتاب آداب المریدین 

سهروردشهاب الدین ابو حفص عمر السهروردی
شیخ  بغداد،  نظامیه  مدرسه  استاد  هجری،  ششم  قرن  فقیه  عبدالقاهر  برادر   
و  شیرازی  سعدی  استاد  و  المعارف  عوارف  کتاب  بغداد،صاحب  الشیوخ 

اوحدین الدین کرمانی 

شاعر قرن هفتم هجری و نخستین شاعر زنجانی که لغات و اصطالحات ترکی زنجانقاضی بهاءالدین زنجانی
را در اشعار خود وارد کرد.

شاعر ترک زبان قرن دهم هجری و مبلّغ مذهب شیعه از طرف شاه اسماعیل انگورانموالنا همتی انگورانی
صفوی

جدول 2ــ4ــ مشاهیر و اندیشمندان زنجان

 مشاهیر و اندیشمندان زنجان در طول تاریخ
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ابهراثیرالدین ابهری
شاگردان  از  هجری  هفتم  قرن  و   ادیب  ستاره شناس  ریاضی دان،  فیلسوف، 
در          طوسی  الدین  نصیر  خواجه  همکاران  از  و  رازی  فخر  امام  برجسته 

رصد خانه مراغه

هیدجحکیم هیدجی
فیلسوف، شاعر و حکیم الهی در اواخر دورٔه قاجار از آثار وی حاشیه ای بر 
منظومٔه مال هادی سبزواری در منطق و حکمت، رسالٔه دخانیه و کتاب کشکول 

و مجموعٔه اشعار می باشد.

صاحب دیوان و از وزرای برجسته ایلخانی در قرن هشتم هجری و ناشر اولین  زنجانصدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی زنگانی)صدر جهان(
پول کاغذی در ایران به نام چاو

عارف و از علمای بزرگ زنجان در دوران معاصرروستای آق کندحاج مال آقا جان

امام جمعه فقید زنجان بعد از انقالب اسالمیروستای پریآیت اللّٰه سید اسماعیل موسوی )میرزا آقا(

واقف مدرسه و مسجد خانم در زنجان در اواخر دورٔه قاجار زنجانجمیله خانم ذوالفقاری

اّولین معلم مدرسٔه دخترانه در زنجان بعد از انقالب مشروطیتتهرانعالیه سنجیده

اّولین کسی که در اوایل دورٔه قاجار و اوایل پهلوی موتور برق )الدرسکی(و زنجانرضا اوصانلو)امیراشجع(
اتومبیل را وارد زنجان کرد.

خّیر و بانی پل، قنات، قلعه، مسجد و… در دورٔه قاجارزنجانمیر بهاءالدین زنجانی 

مـدرسه زنجانعلی اکبر توفیقی  رختشویخانـه،  چـون  امـاکنی  بانـی  و  بـلدیه(  )رئیس  شهردار  خّیر، 
توفیقی،کشتارگاه و...در اواخردورٔه قاجار و اوایل دورٔه پهلوی

احداث کننده بیمارستان شفیعیه زنجان زنجانشفیع ابریشمی 

خّیر و بانی دانشکدهٔ پزشکی و… زنجان در دورٔه معاصر زنجاناحمد مهدوی

خّیر و مدرسه ساز و  از بنیانگذاران خیرین مدرسه ساز زنجان در دورٔه معاصرزنجانمحمد رضا روغنی زنجانی

معلم وارسته و  بنیانگذار و مدیر مدرسه علوی تهرانزنجانرضا روزبه

اولین ایرانی دارندٔه مدال نقرٔه المپیاد جهانی فیزیک در سال 1367و دکترای زنجان دکترامیر اعلم غضنفریان
مهندسی الکترونیک از دانشگاه استنفورد آمریکا در سال 1377

شاعر و بزرگ ترین غزلسرای معاصر ایران )سلطان غزل ایران(زنجانحسین منزوی

دانشمند فیزیک هسته ای و استاد دانشگاهزنجانشهید دکترمجید شهریاری

استاد دانشگاه، دانشمند و رئیس پیشین دانشگاه تهرانزنجانآیت اللّٰه عباسعلی عمید زنجانی

از اولین عکاسان زنجانیزنجانتیمور قهرمانی

.............................................................
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به  که  می شناسید  را  زندگی خود شخصیت هایی  در محل  آیا 
جدول 2ــ 4ــ اضافه نمایید؟

شکل 15ــ4ــ شهید دانشمند دکتر مجید شهریاری

شکل 17ــ4ــ سهروردیشکل 16ــ4ــ استاد رضا روزبه
)شیخ اشراق(

شکل 18ــ4ــ مرحوم آیت الّله موسوی 
زنجانی

شکل19ــ4ــ مرحوم استاد عمید 
زنجانی

شکل ٢٢ــ٤ــ دکتر امیر اعلم غضنفریانشکل21ــ4ــ مرحوم احمد مهدویشکل20ــ4ــ حسین منزوی ــ شاعر و غزل سرا
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مردم غیور و دالور استان زنجان در طول 8 سال دفاع مقدس،  رشادت های زیادی از خود نشان دادند از جمله رزمندگان این 
آزادگان  و  این استان در طول جنگ تحمیلی، شهدا، جانبازان  بودند.  به عنوان خط شکنان معروف  استان در عملیات های مختلف 

بسیاری را تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده است. 

نقش مردم استان در دفاع از مرزهای ایران اسالمی  درس11

مسلح  نیروهای  در  زنجانی  دریادل  غواصان  و  زنجان  استان  مقدس،  دفاع  »دردوران 
نقش های برجسته ای ایفا کردند«. 

مقام معظم رهبری

شکل 23ــ4ــ غواصان دریادل زنجان
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شهید کمال قشمی معاون گردان امام حسین )ع(

شکل 24ــ4ــ تصاویر فرماندهان شهید استان

شهید محمد ناصر اشتری فرمانده تیپ2لشکر31 عاشوراشهید میرزا علی رستم خـانی فـرمانده تیپ1لشکر31 عاشورا

شهید حمید احدی فرمانده گردان شهید قامت بیات فرمانده تیپ الهادی شهید طاهر اجاقلو معاون طرح و عملیات

شهید مجتبی رهبری فرمانده گردان ابوذرشهید مهدی پیرمحمدی فرمانده گردان  ولیعصر )عج(
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برای مطالعه
رزمندگان استان زنجان در27عملیات پدافندی و 19عملیات آفندی 
در دفاع از کشور اسالمی ایران شرکت کرده وحماسه های بسیاری آفریده اند 

که عبارت اند از:
1ــ خاتم النبیین      2ــ محمدرسول ا…)ص(       3ــ فتح المبین

4ــ ثامن االئمه        5  ــ بیت المقدس                  6 ــ رمضان
7ــ محرم                8   ــ والفجر مقدماتی               9ــ والفجر چهار
10ــ خیبر            11ــ بدر                              12ــ والفجر هشت
13ــ کربالی چهار     14ــ کربالی پنج            15ــ نصر یک      

 16ــ نصرهفت           17ــ والفجر ده              18ــ مرصاد
این استان با تقدیم3000 شهید،6360 جانباز و 588 آزاده از کارنامٔه 

درخشانی در دفاع مقدس برخوردار است.

شکل 25ــ4ــ جانباز شهید امیر سرتیپ رحمان فروزنده

فعالیت 
1ــ تحقیق کنید در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کدام مناطق استان بمباران هوایی شد؟

2ــ کوچه یا خیابان محل زندگی شما به نام کدام شهید مزین شده است؟

نقش یگان های رزمی سپاه انصار المهدی )عج( استان زنجان در دفاع مقدس
الف( عملیات آفندی: پس از آغاز جنگ تحمیلی توسط کشور عراق در 31 شهریور سال 1359، رزمندگان سپاهی و بسیجی 
سپاه استان از سوم مهر ماه سال 1359 با سایر نیروهای مسلح کشور، عالوه بر شرکت در عملیات پاکسازی و مقابله با ضد انقالب در 
غرب کشور، به مناطق جنگی جنوب اعزام و در 19 عملیات آفندی بزرگ، از جمله عملیات فتح المبین، بیت المقدس، طریق القدس، 
رمضان، محرم و… حداقل با استعداد یک تیپ و حداکثر با بیش از دو تیپ در عملیات به صورت خط شکن عمل نموده و ضربات 

سنگینی بر دشمن وارد آوردند.
ب( عملیات پدافندی: رزمندگان دلیر استان در 27 عملیات پدافندی در مقابل حمالت دشمن مقاومت نموده و جنگیدند و 
شهدای گرانقدری را همچون سرداران شهید قامت بیات، شهید میرزاعلی رستمخانی، شهید محمدناصر اشتری و 40 فرمانده گردان 

و تیپ تقدیم اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نمودند.
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تیپ 2 زرهی لشکر 16 ارتش جمهوری اسالمی
در  شرکت  با  زنجان،  استان  از  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  زرهی   2 تیپ 
عملیات های متعدد و رزم آفرینی و دفاع از کیان اسالمی و مستقر در غرب و جنوب کشور 
در طول جنگ به وظایف محولٔه خود عمل کرده و شهدا، جانبازان و آزادگان زیادی تقدیم 

کرده است.

شکل 26ــ4ــ سرلشکر شهید مخبری

شکل 27ــ4ــ مزارشهدای گمنام

 نیروی انتظامی
نیروهای انتظامی این استان هم، همانند سایر یگان ها از مرزهای شمال غرب تا کرانه های نیلگون خلیج همیشه فارس، از اولین 
نیروهایی بودند که حتی قبل از شروع جنگ تحمیلی با عنوان شهربانی و ژاندارمری سابق و همچنین کمیتٔه انقالب اسالمی خدمت کرده 

و در طول جنگ با حضور فعال و مستقیم خویش به جانفشانی و دفاع ازمرزهای کشور به وظایف خود، جامٔه عمل پوشانده اند.

ارگان ها ونهادهای غیررزمی
جهاد سازندگی

تا شروع جنگ تحمیلی، تمامی کوشش و تالش جهادگران معطوف به روستاهای محروم گوشه و کنار ایران اسالمی بود.اما 
با شروع جنگ رسالت دیگری در برابر جهادگران قرار گرفت. این نهاد انقالبی در جبهه ها در سه مرحلٔه قبل، حین عملیات و بعد از 
عملیات مهندسی جنگ را جهت گیری کرد.برخی از دالیل و انگیزه های جهت گیری فعالیت های جهاد سازندگی استان زنجان در 

مدت هشت سال دفاع مقدس به طور خالصه بیان می شود:
1ــ وجود تجربیات کارهای عمرانی در نقاط محروم 
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2ــ وجودامکانات وماشین آالت مهندسی در تشکیالت جهاد سازندگی
3ــ ارتباط تنگاتنگ با مردم به ویژه نیروهای متخصص

4ــ احساس نیاز شدید به فعالیت های مهندسی در جبهه ها
5  ــ نقش کلیدی و محوری که فعالیت های مهندسی در روند پیشرفت جنگ و پیروزی عملیات داشت.

6  ــ …

شکل 28ــ4ــ فعالیت جهادگران استان در دفاع مقدس

آموزش و پرورش و دفاع مقدس
فرهنگیان و دانش آموزان استان زنجان در طول هشت سال دفاع مقدس، دوشادوش رزمندگان راهی جبهه های جنگ شده و 

در حفظ و حراست و دفاع از کشور خود در مقابل بیگانگان به نحو احسن به وظایف خود، جامٔه عمل پوشانده اند.

فعالیت 
1ــ تحقیق کنید در محل زندگی شما چند دانش آموز شهید وجود دارد؟

2ــ وصیت نامٔه یک شهید از استان خود را در کالس برای همکالسی های خود بخوانید.
3ــ مردم استان در پشتیبانی از جنگ تحمیلی چه اقداماتی انجام داده اند؟ به چند نمونه اشاره کنید.

نقش مردم در پشتیبانی ازجبهه ها در دفاع مقدس
الف( پشتیبانی نیروهای رزمی و اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی

ب( پشتیبانی معنوی: این نوع پشتیبانی از رزمندگان شامل، نوشتن نامه برای رزمندگان، بدرقه و استقبال، برپایی مجالس 
تجلیل از شهدا و تشییع پیکرپاک شهیدان و… می شد.
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شکل 29ــ4ــ پشتیبانی از جبهه حق علیه باطل

اعزام کمک های مردمی به جبهه های حق علیه باطل استان زنجان ـ سازمان بسیج اصناف

بیشتر بدانیم  
نقاط بمباران شده در زنجان

بمباران شهر زنجان در مقطع زمانی بود که نیروهای زنجان رشادت ها و دالوری های فراوانی در جبهه ها از خود نشان 
دادند و از نیروهای مطرح به حساب می آمدند. خصوصاً بعد از عملیات بزرگ والفجر هشت که با غواصی و عبور از اروندرود 
و در عملیات کربالی پنج خطوط مقدم دشمن را دالورانه شکستند، در صفحات تاریخ دفاع مقدس خوب درخشیدند و نقش 
ماندگاری از مردم استان زنجان در دفاع از کشور عزیز جمهوری اسالمی ایران برجای گذاشتند.به همین دلیل، دشمن برای 

انتقام گیری در چند مرحله به بمباران شهر زنجان پرداخت که به قرار زیرند:
1ــ پشت ساختمان استانداری سابق )نزدیک مسجد زینبیٔه اعظم( که هدف بمب باران ساختمان استانداری بود ولی به هدف 

اصابت نکرد، اما چندین خانه تخریب و چند شهید و مجروح در پی داشت.
2ــ منبع آب زنجان واقع در میدان قائم ابتدای کوچه مشگی که بمب ها چند صد متر آن طرف تر به یک مدرسه ابتدایی)مدرسه 

بینش( اصابت کرده و چندین شهید و مجروح بر جای گذاشت.
3ــ پشت ساختمان مخابرات، کوچه والیی 

پایگاه های فعال سایر مساجد که رزمندگان غیور و دالور زنجانی در  اللّه دستغیب زنجان همانند  پایگاه مسجد آیت  4ــ 
مواقع عملیات از آنجا به جبهه ها اعزام و نقش های ارزشمندی ایفا نمودند، این بمب باران نیز به هدف اصابت نکرد و بمب ها 

به کوچٔه مجاور اصابت نمود.
5ــ ابتدای خیابان جاوید )شوقی( عالوه بر ریختن بمب، باک سوخت هواپیما را نیز در آن منطقه رها کردند ابتدا تصور 

می شد بمب عمل نکرده، ولی بعدًا معلوم شد آن شیِء بزرگ رها شده، باک بنزین خالی شدٔه هواپیما بوده است.



فصل پنجم

توانمندی های استان زنجان
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به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید هر کدام چه شکلی از اشکال عمدهٔ گردشگری را نشان می دهند؟

قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استان  درس 12

ُقۡل ِسیُروا ِفی ااۡلَٴۡرِض... 
 ای پیامبر، به مردم بگو در زمین سیرکنند.

                                                  ) سورٔه عنکبوت / آیٔه 20(

8 مرداد روز زنجان

ـ  5  ــ اشکال عمدۀ گردشگری شکل 1ـ
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 استان زنجان با داشتن آب و هواهای متنوع ، قرارگرفتن در مسیر اروپا ، نزدیکی به پایتخت ، همجواری با هفت استان مهم و امکانات 
حمل و نقل مناسب دارای موقعیت بسیار مناسب در زمینٔه گردشگری است. همچنین این استان با داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی 

فراوان می تواند به یک قطب گردشگری تبدیل گردد. 
جاذبه های گردشگری استان رامی توان به دو بخش تقسیم کرد.

الف( جاذبه های تاریخی و فرهنگی
ب( جاذبه های طبیعی

جاذبه های تاریخی فرهنگی ومذهبی
جغرافیایی،  ویژگـی هـای  نظر  از  زنجان  استان 
فرهنگی، مذهبی و پیشینٔه کهن و قدمت تاریخی، دارای 

جاذبه های زیادی است.
ـ اماکن تاریخی: این مکان ها شامل عمارت ها،  1ـ
پل ها، کاروان سراها، قلعه ها و بازار است که تأثیر به سزایی 

در جلب و جذب گردشگران دارند.
و  بقاع  شامل  زیارتی:  و  متبرکه  اماکن  2ــ 

ـ  5  ــ بازار زنجانامام زاده ها ومساجد مهم استان است. شکل2ـ

ـ  5  ــ مقبرۀ قیدارنبی )ع(  در شهر قیدار ـ ٥ ــ امامزاده اسماعیل شناطشکل 3ـ شکل ٤ـ
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جشنوارۀ آش

از سال 1384 به ابتکار زنجانی ها جشنوارٔه آش با حضور 
آشپزهایی از استان های مختلف کشور در این شهر برگزار می شود. 
و به یک جشنوارٔه مهم در استان زنجان و کشور تبدیل شده است 
در  شاید  گرفته اند،  پیش  در  مسئوالن  که  روندی  با  می رسد  به نظر 
حضور  برای  جایی  دیگر  زنجان  گاوازنگ  منطقٔه  آینده  سال های 
ایرانی  آش  ملی  جشنوارٔه  ششمین  باشد.  نداشته  بیشتر  آشپزهای 
باشعار »غذای ایرانی خوراک جهانی« از بیست و نهم شهریور 
ائل  درمجموعٔه  استان   14 از  آشپزی  گروه   58 با حضور   1390
داغی زنجان برگزار شد و تا اول مهر پذیرای بازدیدکنندگان بود. این 

جشنواره در شهرهای دیگر استان هم برگزار می گردد.
ـ  5  ــ تصویری ازجشنوارۀ ملی آش ایرانی در زنجان شکل  ٦ ـ

آیا می دانید؟ 
اثر  سومین  و  جهان  آجری  گنبد  بزرگ ترین  سلطانیه  گنبد 
ایتالیا و مسجد  تاریخی پس از کلیسای مریم مقدس در فلورانس 
دوره حکومت  در  تاریخی  مهم  اثر  این  است.  ترکیه  ایا صوفیای 
سلطان  محمد خدابنده در مدت  9سال ساخته شده است. سبک های 
معماری گنبد در واقع تقلیدی از معماری سلجوقی است. این بنا 
52 متر از پی ارتفاع دارد و وزن گنبد آن 200تن است که بدون 
ستون روی هشت دیوار قرار گرفته است و پوستٔه گنبد دو جداره 

است.
ایران است که در  تاریخی  اثر  از هشت  یکی  بنای سلطانیه 
فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است. آیا می توانید هفت اثر 

دیگر را نام ببرید؟

ـ  5  ــ گنبد سلطانیه اولین گنبدآجری جهان شکل ٥ ـ
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جاذبه های طبیعی
استان زنجان با داشتن زمینه های گردشگری و طبیعت گردی و توان های محیطی فراوان از موقعیت ممتازی برخوردار است.

مهم ترین جاذبه های طبیعی استان زنجان عبارت اند از:
1ــ غارها               2ــ آبشارها                             3ــ چشمه های آب معدنی و آب گرم

4ــ کوه ها              5  ــ دریاچه ها و تاالب ها           6ــ و….

بیشتر بدانیم  
ژئوتوریسم

شاخٔه جدیدی از علم جغرافیا ژئوتوریسم یا گردشگری اشکال ناهمواری های زمین نام دارد. ژئوتوریسم با 
تکیه بر پدیده های زمین شناسی به موضوع گردشگری می پردازد. دیدن انواع پدیده های زمین شناسی مانند بازدید از 
از الیه بندی های  بازدید  دیدگاه زمین شناسی،  از  و استاالکتیتی  استاالگمیتی  پدیده های  دیدن  و  گسل ها، غارنوردی 
مشخص روی ارتفاعات، مشاهدٔه چین خوردگی هاو مخروط افکنه ها و… قسمتی از فعالیت های مربوط به ژئوتوریسم 
برای  خوبی  زمینٔه  زمین شناسی  پدیده های  از  بسیاری  داشتن  به دلیل  زنجان  استان  می دهند.خوشبختانه  تشکیل  را 

توسعٔه ژئوتوریسم را دارد.از آن جمله می توان به دودکش جن ماه نشان اشاره کرد.

فعالیت 
1ــ باتشکیل نمایشگاهی در مدرسه، جاذبه های گردشگری استان خود را معرفی نمایید.

2ــ بادعوت از یک کارشناس میراث فرهنگی، اطالعات بیشتری در مورد آثار تاریخی و میراث فرهنگی استان 
خود به دست آورید.

)بش  جن  دودکش  ـ  5  ــ  شکل٧ـ
باجیالر ماه نشان(



90

برای مطالعه
غارها پدیده های طبیعی بسیار زیبایی هستند. طبیعت خاص و شکل گیری غار در دل کوه ها به همراه پیچیدگی های 
خود با اعجاب و شگفتی همراه است؛ آنچه که بر شگفتی آن می افزاید اهمیت تاریخی برخی از آنهاست که پناهگاه 

انسان ها و محل زندگی بعضی گروه های انسانی بوده اند.
استان زنجان دارای غارهای زیادی است که می توانند به عنوان جاذبه های طبیعی و منابع مهم گردشگری مورد 
استفادٔه غار نوردان و غار شناسان و گردشگران قرار گیرند.از مهم ترین غارهای استان می توان به غارهای کتله خور، 
خرمنه سر،گلجیک و زرین غار)تنها غار آبی استان( اشاره کرد که در جلب و جذب جهانگرد به استان نقش مهمی را 

ایفا می کنند. 
غار کتله خور: غار کتله خور در دل کوه های آهکی جنوب استان در پنج کیلومتری بخش گرماب از توابع 
شهرستان خدابنده واقع شده است.فاصلٔه این غار با مرکز شهرستان 85کیلومتر است. بخش گرماب از طرف شرق 
با استان همدان و از جانب غرب با استان کردستان هم مرز است. غار کتله خور یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی 
ایران می باشد که در 165کیلومتری زنجان واقع شده است این غار با طول تقریبی 10کیلومتر در بهار سال 1331 
هجری شمسی توسط یک هیئت کوهنوردی و با همکاری مرحوم سید اسداللّه جمالی شناسایی و کشف شد. برای 
دسترسی به این غار باید از آبادی کرسف و شهر زرین رود گذشته و با پشت سر گذاشتن شهر گرماب، در قسمت شمالی 

این منطقه، به دهانٔه غار رسید.
غار از شسته شدن و فرسایش آهک و حرکات تکتونیکی زمین به وجود آمده است. تعیین قدمت آن مستلزم 
ـ آرگون است. ابتدای غار تا عمق 150 متری، شبیه به راسته بازارهای معمولی است، با این تفاوت  آزمایش های پتاسیمـ 
که عناصر و اندام های آن اندکی از بازار کوچک تر می باشد. کف این قسمت را الیٔه ضخیمی از خاک و خاکستر پر کرده 
است.از عمق 150 متری تا عمق 700 متری گشایش به نسبت زیادی در غار حاصل شده و شعب متعددی به وجود آمده 
خودنمایی  )چکیده ها(  استاالگمیت ها  و  )چکنده ها(  استاالگتیت ها  مانده  مصون  ریزش  از  که  مکان هایی  در  است. 

استاالگمیت هـا  و  مـی کنند.استاالگتیت هـا 
و سقف  از کف  ارتـفـاع 30  الی40   متر  بـا 
غار قرار گرفته اند که با شنیده شدن صدای 
و  دلپذیر  آهنگ های  آب،  قطرات  موزون 
را  گردشگر  چشم  و  گوش  بدیعی  مناظر 

می نوازد.

ـ  5  ــ غار شگفت انگیز کتله خور شکل ٨  ـ
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وجود  زنجان،  استان  در  آبشارها: 
و  تند  صخره های  و  برفگیر  و  بلند  کوه های 
پرشیب آن زمینٔه مناسبی برای ایجاد آبشارها را 
این استان دو شهرستان  پدید آورده است. در 
را  استان  آبشارهـای  بیشترین  طارم  و  ابهر 
این  اطراف  بـهـار  فـصل  دارا   مـی باشند.در 

آبشارها پذیرای گردشگران بسیاری است.

ـ  5  ــ آبشار امیرآباد ــ ابهر ـ  5  ــ آبشار سرخه میشه ــ طارمشکل ٩ـ شکل ١٠ـ

 چشمه های آبگرم و آب معدنی: وجود چشمه های آب معدنی و آبگرم در هر منطقه از جاذبه های ویژٔه توریستی به شمار می رود 
که در صورت استفادٔه مناسب و ایجاد فضای الزم به منظور اتراق مسافران، می تواند در جذب گردشگران بسیار مؤثر باشد.در سطح 
استان زنجان هشت چشمٔه آب معدنی وجود دارد که بیشتر خاصیت آب درمانی دارند. این چشمه ها بیشتر در مناطقی که آب و هوای 

لطیف و کوهستانی دارند استقرار یافته اند و در نوع خود جالب توجه اند.
چشمه های موجود آب معدنی نزدیک محورهای اصلی و جاده ها قرار دارند که خود امکانات مناسبی را برای مراجعان فراهم 

می آورند.
از نواقص عمدٔه این چشمه ها، فقدان هر گونه امکانات و تأسیسات جانبی است که جا دارد در برنامه ریزی ها توجه ویژه ای به 

آنها شود.

فعالیت 
1ــ در محل زندگی شما کدام چشمٔه آبگرم یا آب معدنی وجود دارد؟ تأثیر آنها در جذب گردشگر در چه سطحی است؟

2ــ ازچه راه هایی می توان جاذبه های گردشگری استان را به گردشگران معرفی کرد؟ از کتاب جغرافیای عمومی کمک 
بگیرید.
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ـ  ٥  ــ آمار گردشگران داخلی و خارجی استان طی سال های ١3٨٩ــ١3٥٦ جدول ١ـ

تعداد گردشگران خارجیتعداد گردشگران ایرانیسال ردیف
11356673003825
21360680001100
31365700001300
4137072742290
5137578470368
6137679141446
7137781100513
8137881837763
91379825001100
10138083855845
11138185600900
12138288500865
131383946001533
1413841104002151
1513851302002234
1613861805002894
1713871950003210
1813883020003280
1913893620003600

جدول2ــ٥  ــ مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان های استان زنجان

طبیعیمذهبی، فرهنگی و تاریخینام شهرستان

مسجدقروه، ابهر زیدالکبیر،  بقعٔه  شناط،  اسماعیل  امام زاده  پیراحمدزهرنوش،  بقعٔه 
گنبدسلطانیه، چلبی اوغلی، بقعٔه مالحسن کاشی، معبدداش کسن، تپه نور

آبشار کله خانـه  ،  آبشار خراسانلـو  ،  آبشار امیرآبـاد ، چشمٔه شاهبالغی، باغ های 
ابهر،   سد  کینه و رس، سد خلیفه لو

باغ های خرمدرهتپٔه تاریخی خالصه، حمام یان یانخرمدره

سدگالبر، پیست اسکی پاپایی و...مسجد تاریخی جوقین، صخرٔه قرخ پلّٔه گالبر، میل خوئینایجرود

قلعٔه سانسیز  ،  امام زاده محمدبـاقر، آتشکـده های آب بر ،  الـزین  ،  گیالنکشه و تشویر، طارم
امام زاده جعفر، تپٔه باستانی گورقلعه 

سرخ  منطقٔه  اوزن،  قزل  لیدر،  و  طبیعی  یخچال  دستجرده،  کهنسال  درخت 
آباد، ییالق های کوه های طارم وتالش، سد کردآباد، غارخرمنه سر، ییالق های 

سیاهورود، دریاچٔه کوهسار و...

دودکش جـن   ،   بش بـاجیالر، منطقٔه حفاظت شدٔه انگـوران  ، دربند قـاطرچی، قلعٔه بهستان،یاستی قلعهماه نشان
بایچه باغ و…

غارکتله خور، زرین غار، پیغمبرداغی و یخچال طبیعی آنمسجد سجاس، سهرورد زادگاه شیخ اشراق، بقعٔه قیدار نبیخدابنده

زنجان
پل های تاریخی حاج سیدمحمد، میر بهاء الدین و سردار، بـازار زنجان، امام زاده 
مسجدخانم،  مسجدجامع،  رختشویخانه،  بنای  ذوالفقاری،  بنای  سیدابراهیم، 

کاروانسرای سرچم، کاروانسرای سنگی

ائل داغی،  حواشی رودخانٔه زنجان چای، دشت سهرین، سدتهم، مجموعٔه 
غار گلجیک، گاوازنگ، کوه الغیاث و…



93

توانمندی های استان

 راهکارهای توسعۀ گردشگری دراستان
1ــ توسعٔه راه های ارتباطی استان و توجه به مسئلٔه دسترسی به کانون های گردشگری استان

2ــ شناسایی هرچه بهترکانون ها و تبلیغ صحیح
3ــ معرفی صنایع دستی و بومی استان

4ــ برنامه ریزی و ایجادکالس های آموزشی تخصصی در زمینٔه گردشگری
5  ــ راه اندازی تورهای مجازی دراینترنت در خصوص استان

6ــ ساماندهی کانون های گردشگری و تکمیل و ایجاد تأسیسات جنبی آنها
7ــ توجه به اصول نگهداری کانون های گردشگری و تعمیم دادن آن به گردشگران 

ـ  5  ــ یخچال طبیعی ولیدر)طارم(  ـ  5  ــ قلعۀ بهستان )ماه نشان(شکل ١١ـ شکل ١2ـ

برای مطالعه
طارم هندوستان ایران

شهرستان طارم با داشتن آب و هوای مدیترانه ای و تنوع محصوالت کشاورزی از قبیل زیتون  ، انار ، انجیر، 
برنج  ، فندق  ، سیر  ،  ازگیل  ،  تمشک  ،  گردو ، مرکبات و… و طبیعت زیبای خود به هندوستان ایران شهرت دارد.از بین 
محصوالت نام برده شده، برنج آن بسیار مرغوب بوده و کمتر ایرانی است که این نوع برنج را نشناسد. عبور رود قزل 
اوزن از مرکز این شهرستان ، خاک های آبرفتی )پادگانه ها( آن و مخروط افکنه ها زمینٔه مناسبی رابرای کشت و زرع 
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فراهم آورده است. با توجه به این ویژگی ها، این شهرستان از نظر طبیعت گردی گردشگرپذیر است.

شکل ١3ــ 5  ــ مزارع برنج وانبۀ جنگلی از محصوالت طارم

ـ  5  ــ پل تاریخی میربهاءالدین ـ  5  ــ مسجد جامع سجاسشکل ١٤ـ شکل ١٥ـ

ـ  5  ــ بقعۀ مالحسن کاشی شکل ١٦ـ
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ـ  5  ــ عمارت دارایی ــ زنجان شکل ١٧ـ

ـ  5  ــ امام زاده زید الکبیر ــ ابهر ـ  5  ــ محراب مسجد تاریخی ــ گالبرشکل19ـ شکل 2٠ـ

ـ  5  ــ چلبی اوغلی ــ سلطانیه  ـ  5  ــ عمارت ذوالفقاری زنجانشکل 2١ـ شکل22ـ

ـ  5  ــ امام زاده یعقوب )ع( صایین قلعه شکل ١8ـ
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ـ  5  ــ معبد اژدها ــ سلطانیه  شکل 23ـ

ـ  5  ــ سنگ قبر قدیمی ــ سلطانیه  ـ  5  ــ امام زاده محمدعلی ــ طارم شکل 2٤ـ شکل 2٥ـ

ـ  5  ــ طبیعت زیبای  شکل 2٦ـ
ایجرود
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ـ  5  ــ رودخانه قزل اوزن شکل ٢٨ـ

ـ  5  ــ دریاچۀ تفریحی گاوازنگ ــ زنجان  شکل ٢٩ـ

ـ  5  ــ آبشارکله خانه ــ ابهر شکل ٣٠ـ

ـ  5  ــ سد طبیعی کردآباد ــ طارم شکل ٣١ـ

ـ  5  ــ اللۀ سرنگون در ارتفاعات بلقیس ــ ماه نشان شکل ٢٧ـ
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استان زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی تهران ــ اروپا، جاذبه های گردشگری و منابع معدنی قابل 
توجه، از ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. در حال حاضر بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به 

ترتیب بیشترین سهم را در اقتصاد استان دارند.

الف(توانمندی های بخش کشاورزی
ایران  غلٔه  انبار  به عنوان  گذشته  در  و…  حبوبات  و  غالت  کشت  با  متناسب  و  سازگار  هوای  و  آب  به دلیل  زنجان  استان 
به شمار  می رفته است. این استان با 883 هزار هکتار زمین قابل کشت و 85 هزار بهره بردار بخش کشاورزی و دارابودن زمین های 

مستعد، در ردٔه نهم کشور قرار دارد.
ـ  5 توجه کنید. زراعت و باغداری: استان در زمینٔه تولیدات زراعی و باغی اهمیت زیادی دارد. به جدول3 ـ

 
ـ  ٥  ــ مهم ترین محصوالت کشاورزی استان در سال زراعی ٩٠ــ ١3٨٩ جدول3ـ

انارانگورزیتونسیبپیازسیب زمینیبرنجگوجه فرنگیگندمنام محصول

9470014692510048185240129965999763000321761513105مقدارتولید  به تن

در این استان فعالیت های قابل توجهی در سال های اخیر صورت گرفته که عالوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، موجب ارتقای 
جایگاه استان در این بخش شده است.

از جملٔه این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ــ توسعٔه کشت گلخانه ای

ــ توسعه وگسترش صنایع تبدیلی و فراوری محصوالت کشاورزی
ــ ایجاد و توسعٔه مراکز ترویج خدمات کشاورزی

ــ حمایت از کشاورزان نمونٔه استان
ــ توسعٔه سیستم های نوین آبیاری و پوشش نهرها

مهم ترین مشکالت بخش کشاورزی استان را می توان در موارد زیرخالصه کرد:
1ــ وقوع خشکسالی های متعدد و سرمازدگی

2ــ کاهش سطح آب های زیرزمینی

توانمندی های اقتصادی استان  درس 13
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3ــ عدم تجمیع اراضی زراعی
4ــ افزایش غیرمجاز چاه های عمیق و نیمه عمیق
ـ .................................. 5 ـ

ـ  5  ــ تولیدات زراعی استان به تفکیک شهرستان در سال ٩٠ــ 1389ــ برحسب تن نمودار 1ـ

ابهر           ایجرود         خدابنده        خرمدره          زنجان    طارم          ماه نشان

350000
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250000
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150000

100000

50000

0

فعالیت 
ــ درشهرستان محل زندگی شما کدام محصوالت زراعی و باغی تولید می شود؟ با رسم نمودار نشان دهید.

بیشتر بدانیم  
1ــ شهرستان ابهر در تولید محصوالت باغی استان مقام اول را دارد.

2ــ شهرستان خدابنده در تولید محصوالت زراعی استان مقام اول را دارد.

3ــ شهرستان زنجان در تولید محصوالت دامی در استان مقام اول را دارد.
4ــ شهرستان ماه نشان در تولید محصوالت شیالتی در استان مقام اول را دارد.

ـ  5  ــ باغات زیتون شهرستان طارم شکل 32ـ

فعالیت 
1ــ کدام یک از مشکالت نامبرده شده در محل زندگی شما وجود دارد؟

2ــ برای رفع مشکالت کشاورزی استان چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟
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دامپروری: استان زنجان به دلیل داشتن مراتع وسیع و نزدیکی 
در  کشور  کل  جمعیت  )40درصد  کشور  مصرف  بازار  بزرگ ترین  به 
شعاع 400 کیلومتری استان قراردارند( در زمینٔه فعالیت های دامپروری 
از وضعیت بهتری برخوردار است. در این استان دامداری به دو شیؤه 

صنعتی )جدید( و سنتی )قدیم( انجام می شود.

ـ  5  ــ گوسفند نژاد افشار شکل 33ـ

ب( صنعت ومعدن
معادن: استان زنجان به دلیل فرایندهای گوناگون زمین شناسی، از تنوع کانسارهای معدنی برخوردار است. در سراسر استان 
بیش از30 نوع مادٔه معدنی شناسایی شده است. از 140  معدن فعال استان حدود20  مادٔه معدنی در حال استخراج می باشد. استان 
زنجان از نظر عناصر فلزی با توجه به فعالیت معدن انگوران با استخراج سالیانه 800000 تن سرب و روی جایگاه ویژه ای دارد.در 
معادن استان با سرمایه گذاری 61/5 میلیارد ریال زمینٔه اشتغال 14000نفر با ظرفیت استخراج سالیانه 2546هزار تن و ذخیرٔه قطعی 

366300 هزار تن مادٔه معدنی فراهم شده است.

برای مطالعه
مهم ترین تولیدات معدنی استان به تفکیک شهرستان به قرار زیرند:

1ــ شهرستان ابهر: آلیاژ آلومینیم، سیلیس و کائولن
2ــ شهرستان ایجرود: مواد معدنی صنایع پایین دستی پتروشیمی

3ــ شهرستان ماه نشان: مس ، سرب و روی
4ــ شهرستان طارم: زاج بلور، آلومینا

5  ــ شهرستان زنجان: پتاس، سنگ آهن و گرانیت
6ــ شهرستان خرمدره: سیلیس و شیشه های پیرکس

7ــ شهرستان خدابنده: کربنات و بیکربنات سدیم و آجرهای ماسه آهکی

آیا می دانید؟ 
نژاد قوچ افشار یکی از نژادهای برتر و شناخته شدٔه گوسفند در ایران است که دام بومی استان زنجان می باشد.
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صنایع: استان زنجان به سبب شرایط و موقعیت استثنایی خود و به همت مسئوالن، در سال های اخیر شتاب قابل توجهی در 
توسعٔه صنعتی داشته است. قرار گرفتن استان در مسیرجادٔه ترانزیت، آزاد راه تهران ــ زنجان، راه آهن، همجواری با استان های مهم 
پرجمعّیت و صنعتی و دسترسی به امکانات و تأسیسات زیربنایی، شرایط مطلوبی برای فعالیت های صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری بخش 

خصوصی ایجاد کرده است.
بافندگی،   بزرگ در زمینٔه صنایع معدنی و فلزی، شیمیایی، دارویی، غذایی، ریسندگی و  در این استان، وجود کارخانه های 

ساختمان، برق و الکترونیک، چوبی و سلولزی نقش مؤثری را در پیشرفت صنعتی کشور دارند.

فعالیت 
1ــ در محل زندگی شما چه کارخانه هایی وجود دارد؟ ارتباط این کارخانه ها با پدیدٔه مهاجرت چیست؟
2ــ با هماهنگی مدیر مدرسه از یک کارخانٔه استان بازدید نمایید و گزارش آن را به کالس ارائه دهید.

صنایع دستی: صنایع دستی استان برگرفته از تمدن و فرهنگ این استان است. موقعیت جغرافیایی، نقش استان در دوره های 
توسعٔه  از دالیل  معادن غنی،  بودن  فراهم  و  و غربی  تمدن های شرقی  در مسیر  قرارگرفتن  )تولید سالح های سرد(،  تاریخی  مختلف 

صنایع دستی و تنوع آن است.
مهم ترین صنایع دستی استان، عبارت اند از: ملیله کاری، چاروق دوزی، چاقوسازی، فرش بافی، مسگری، سفالگری.

شکل 34ــ 5  ــ تصاویری از ملیله کاری با نقره
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بیشتر بدانیم  
آشنایی با شورای جهانی صنایع دستی 

با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراث های فرهنگی بشری به عهدٔه »یونسکو« یا »سازمان تربیتی علمی 
و فرهنگی ملل متحد« واگذار شد.

 از سال 1964میالدی با تأسیس »شورای جهانی صنایع دستی« )که به طور اختصاری W.C.C نامیده می شود( 
به عنوان یکی از ارگان های وابسته به یونسکو، صنایع دستی و سنتی در قالب یک »هنر ــ صنعت« و به عنوان بخشی از 

زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت.
 شورای مذکور که ابتدا با تعداد محدودی از اعضا کار خود را آغاز کرد، اکنون حدود 110 کشور جهان را 

در برمی گیرد و دبیرخانٔه آن در آتن )پایتخت کشور یونان( قرار دارد.
 مهم ترین هدف هایی که این شورا به عنوان یک ارگان غیرانتفاعی و غیر دولتی دنبال می کند عبارت است از:

تشویق، کمک و راهنمایی  صنعتگران دستی و همچنین باال بردن سطح اطالعات تخصصی و حرفه ای آنها با 
توجه به زمینه های متفاوت فرهنگی موجود در هر یک از کشورهای عضو.

حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی آن به عنوان رکن عمده ای از حیات فرهنگی ملت ها.
ایجاد همبستگی میان صنعتگران دستی سراسر جهان.

1ــ چاروق قدیمی زنجان نوعی پاپوش سنتی و بومی بوده است که از چرم ساخته می شد و اغلب بدون پاشنه بوده 
و مورداستفادهٔ چوپانان قرار می گرفته است. قدمت چاروق دوزی در استان به دورهٔ ساسانی و اوج تزئینات آن به دورٔه 

صفوی  برمی گردد. در حال حاضر این صنعت دستی به عنوان یک کاالی تزئینی مورد استفادهٔ بانوان قرار می گیرد. 

ـ  5  ــ چاروق نوعی پاپوش برای خانم ها  شکل 35ـ
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2ــ فرش، گلیم و جاجیم در زنجان از معروفیت خاصی برخورداراست. و نقش قابل توجهی در صادرات استان از 
نظر تولید به خصوص فرش ابریشم دارد. هر ساله بیش از 6000 تخته فرش در سراسراستان تولید می شود. طرح هایی که 

در فرش بافی استان استفاده می شود عبارت اند از: ریزماهی درهم، نقش قلتوق، افشار، 
هوپا، زنگین و بیتگنه و…

3ــ مسگری به معنای ساختن ظروف مسی است که با استفاده از ورق مسی 
به شیؤه چکش کاری در دو نوع کاربردی و دکوری ساخته می شود. و روح سنتی و 
هنری آن تداوم بخش حیات این هنر با ارزش استان است. الزم به ذکراست که در 

سال های اخیر استفاده از ظروف مسی، جایگاه پیشین خود را بازیافته است. 
ـ  5  ــ دیگ مسی شکل 36ـ

پ( حمل ونقل
دارد. بازرگانی  و  نقل  و  زمینٔه حمل  در  ویژه ای  اروپا، جایگاه  ــ  تهران  ترانزیتی  قرارگیری در محور  دلیل  به  زنجان  استان 

شهرهای سلطانیه، قیدار، خرمدره، ابهر و زنجان از مراکز مهم ارتباطی و بازرگانی منطقه محسوب می شوند.
مهم ترین محورهای ارتباطی استان عبارت اند از:

ــ خط آهن زنجان ــ تهران
ــ خط آهن زنجان ــ تبریز
ــ آزادراه زنجان ــ تهران
ــ آزادراه زنجان ــ تبریز

ــ جادهٔ زنجان ــ زرین آباد ــ بیجار
ــ جادٔه ابهر ــ رشت

ــ جادٔه قیدارــ زرین آباد ــ همدان
ــ جادٔه طارم ــ رشت

بیشتر بدانیم  

ــ این استان با 10393 کیلومترراه، 1 گمرک  ، 12پایانٔه مسافربری ،3 پایانٔه باربری ، حدود 9439120 تن کاال و 
8674000 نفر مسافر را جابه جا می نماید.
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و حـدود  اصلی  راه  کیلومتر  بــزرگــراه ،321  کیلومتر  آزادراه ، 57  کیلومتر  دارای 200  زنـجـان  استان  ــ 
4670 کیلومتر راه فرعی است.

ــ استان دارای 1فرودگاه دایر در شهرستان زنجان با پروازهای محدود است.

ـ  5  ــ راه آهن ـ  5  ــ فرودگاه زنجان، جشنوارۀ هواپیماهاشکل 37ـ شکل 38ـ

ـ  ٥  ــ مهم ترین صادرات استان در سال ١3٨٨  جدول٤ـ

درصدازکلارزش صادرات به دالربخشردیف
7991185630صنعت1
7320294029معدن2
4464525918کشاورزی3
2817898512فرش دستباف4
184869704عوامل بازرگانی5
34610002تعاون6
216500005سایر7
269537010100جمع8

 
ت( علمی وفرهنگی

استان زنجان از دیرباز، مهد پرورش دانشمندان و علمای بزرگی مانند شیخ شهاب الدین سهروردی، اثیرالدین ابهری، حکیم 
هیدجی، آیت ا… موسوی زنجانی و… بوده است. وجود دانشگاه های بزرگ و معتبر، حوزٔه علمیه، مراکز آموزشی و پژوهشی مختلف، 

کتابخانه ها و موزه ها و… این استان را به یکی از استان های مطرح کشور تبدیل کرده است.
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برای مطالعه
معرفی بعضی از مراکز علمی و پژوهشی و دینی مهم استان

1ــ دانشگاه زنجان
2ــ مرکز تحصیالت تکمیلی علوم پایٔه زنجان )قطب فیزیک ایران(

3ــ دانشگاه علوم پزشکی زنجان          4ــ مراکز تربیت معلم
 5  ــ دانشگاه پیام نور با مراکز تابعه      6ــ دانشگاه آزاد اسالمی با واحدهای تابعه         7ــ حوزه های علمیه

ـ  5  ــ مرکز تحصیالت تکمیلی علوم پایه ــ زنجان  ـ  5  ــ دارالقرآن ــ زنجان شکل 39ـ شکل 40ـ

بیشتر بدانیم  
معرفی دانشگاه زنجان

و  این دانشگاه در سال1353به عنوان مدرسٔه عالی کشاورزی 
مقطع  در  دامپروری  و  کشاورزی  مدیریت  رشته های  در  دامپروری، 
کارشناسی کار خود را آغاز کرده است. تا سال 1364 با این عنوان 
فعالیت کرده و در همین سال به دانشکدٔه کشاورزی زنجان تبدیل شد. 
در سال1364به عنوان مجتمع آموزش عالی زنجان )آموزشکدٔه فنی و 
نام  تاریخ 1370با  در  و سرانجام  داد.  نام  تغییر  دانشکدٔه کشاورزی( 
دانشگاه زنجان از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت موافقت 
علوم،  دانشکده های  در  دانشگاه  این  حاضر  حال  در  آمد.  به عمل 
انسانی درمقاطع دکترا، کارشناسی ارشد  پایه و علوم  و  فنی مهندسی 

وکارشناسی، دانشجو می پذیرد.

ـ  5  ــ دانشگاه زنجان شکل 41ـ
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مراکز فرهنگی
کتابخانه ها، موزه ها و مطبوعات: در این استان 49 باب کتابخانه به صورت مستقل و صدها کتابخانٔه پیوسته در ادارات و 
مدارس وجود دارد که مورد استفادٔه عالقه مندان به علم و دانش قرار می گیرند. البته با عنایت به توانمندی های علمی و فرهنگی استان، 

در حال حاضر و درمقایسه با سایر استان های کشور می بایستی به این مراکز فرهنگی توجه بیشتری شود.
موزه ها: موزه ها در اصل تاریخ، فرهنگ، تمدن باورها و اعتقادات مردم و همٔه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان ها را نشان 
می دهد.در این استان تعداد موزه ها بسیار محدود بوده و در حال حاضر4 موزٔه فعال در موضوعات مختلف، مردم شناسی، تاریخ طبیعی 

و… وجود داردکه عمدتاً در مرکز استان قرار دارند. آیا می توانید این موزه ها را نام ببرید؟

ـ  5  ــ موزۀ مردم شناسی رختشویخانه ــ زنجان شکل 43ـ

ـ  5  ــ کتابخانۀ عمومی مهدوی ــ زنجان  شکل 42ـ

مطبوعات: دراستان زنجان حدود 21روزنامه، مجله و فصلنامه منتشر می شود که نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و 
آگاهی جامعه دارند. این مطبوعات در اطالع رسانی مسائل زیست محیطی، منابع طبیعی، معرفی توانمندی های استان و مشکالت و 

نارسایی ها، اطالعات مفیدی را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهند.

ـ  ٥  ــ کانون ها و مراکز فرهنگی استان ــ١3٨٩  جدول ٥  ـ

ایستگاه رادیو و تلویزیوننشریاتسالن های سینماکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون های فرهنگی مساجدکتابخانه ها

741557154213
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استان زنجان در طول تاریخ، همواره یکی از قطب های مهم و تأثیرگذار در پیشرفت و توسعٔه کشور بوده است. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی توسعٔه استان سرعت زیادی داشته است که قابل قیاس با قبل از انقالب اسالمی نیست.این استان با داشتن توان های 

بالقوه و پتانسیل های فراوان می تواند همواره مورد توجه کشور و برنامه ریزی های آینده باشد.

الف(فرهنگ و آموزش
مورد  این  در  است.  بوده  و سواد  پرورش  و  آموزش  ارتقای شاخص های  استان  در  اسالمی  انقالب  از جمله دستاوردهای 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ــ باالرفتن درصد باسوادی و سطح سواد مردم به ویژه در مناطق روستایی

ــ توسعٔه فضا های آموزشی روستایی و ایجاد مدارس شبانه روزی
ــ احداث مدارس متعدد و مراکز آموزشی در سطح استان

ــ توجه به افزایش سطح سواد دختران در مراکز شهری و روستایی

دستاوردهای انقالب اسالمی در استان  درس 14

شکل1ــ6
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 جدول1ــ6  ــ تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی استان ــ1389

جمع کل 181682دختر 85682پسر 96000دانش آموزان

جمع کل 8408زن 4547مرد 3861کارکنان آموزشی
 

استان زنجان در بخش آموزش عالی هم شاهد توسعٔه بسیار و شکوفایی های خوبی بوده است. به طوری که قبل از انقالب اسالمی 
مراکز آموزش عالی در استان بسیار محدود بود و تنها مرکز آموزش عالی استان دانشکدٔه کشاورزی و دانشسرای مقدماتی بود.اما به 
برکت انقالب اسالمی، دانشگاه زنجان، مرکزتحصیالت تکمیلی،مراکز تربیت معلم،مراکز دانشگاه پیام نور، واحدهای دانشگاه آزاد و 

مراکز غیرانتفاعی در خور توجه در استان ایجاد شده است.

برای مطالعه
در استان از کل دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به استثنای دانشگاه آزاد اسالمی 26/1 درصد 
درمقطع کاردانی، 67/5درصد در مقطع کارشناسی، 4/4درصد در مقطع کارشناسی ارشد و2درصد در مقطع دکترای 

حرفه ای و تخصصی مشغول به تحصیل اند.

دانشجـويان  تعـداد  ـ   6    ــ       نـمــودار  1ـ
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی   بر حسب 
زن  و  مرد  تفكيک  بـه  تحصيلی  مقطع 
) بـه استثنای دانشگــاه آزاد اسالمـی (: 

ـ  1389 90ـ

کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکترای حرفه ایدکترای تخصصی

16000

14000

12000

10000

8000
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4000

2000

0

شکل 2ــ6  ــ دانشگاه آزاداسالمی

مردزن
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مراکز و فعاليت های فرهنگی: با توجه به اینکه یکی از ابعاد مورد توجه انقالب اسالمی، بعد فرهنگی و داشتن روحیٔه فرهنگی 
و فرهنگ دوستی است، در استان زنجان قبل از انقالب اسالمی تعداد مراکز و کانون های فرهنگی و هنری بسیار محدود بوده که بعد 

از انقالب رشد قابل توجهی داشته است. جدول زیر این تفاوت ها را به خوبی نشان می دهد.

ـ  1356  جدول 2ــ6  ــ کانون ها و مراکز فرهنگی استان طی سال های 1389ـ

کانون پرورش فکری کانون های فرهنگی مساجدکتابخانه هاسال
ايستگاه راديو و تلويزيوننشرياتسالن های سينماکودکان و نوجوانان

ــ32ــــ135612

1389741557154211

 ب(کشاورزی
قبل از انقالب اسالمی، به دلیل عدم برنامه ریزی و مدیریت نادرست در زمینٔه کشاورزی و توجه به واردات موادغذایی و صنایع 
مونتاژ، کشاورزی استان وضعیت مطلوبی نداشت. پس از پیروزی انقالب اسالمی و توجه به این امر و نیز تالش در جهت تحقق اهداف 

برنامه های توسعٔه عمرانی، اقدامات زیادی در زمینٔه کشاورزی انجام گرفته است که عبارت اند از:
ــ توسعٔه سطوح زیرکشت گندم در شهرستان خدابنده

شکل 3ــ6  ــ مسجد جامع )مسجد سّيد( از مراکز فرهنگی و مذهبی استان
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ــ افزایش سطح باغات زیتون در شهرستان طارم
ــ باالرفتن بازده محصوالت انگور در شهرستان های ابهر و خرمدره

ــ توسعٔه باغات میوه و سردرختی در شهرستان های زنجان، ماه نشان و ایجرود
ــ توجه به تحقیقات کشاورزی و اصول مدیریتی 

ــ توسعٔه کشت گلخانه ای در استان

آیا می دانید؟ 
استان زنجان در  بین استان های کشور در زمینٔه تولید زیتون و انگور به ترتیب پس از استان های گیالن و قزوین 

مقام دوم تولید رابه خوداختصاص داده است.

شکل 4ــ6  ــ نقشه کاربری اراضی استان

راهنمای نقشه
نقاط شهری

شهر و روستا
جنگل

زراعت آبی
بستر آبراهه
زراعت ديم

مرتع
مناطق صنعتی،معدنی و تأسيسات

اراضی استان

زرين آباد

گرماب
زرين رود

چورزق
آب بر

هيدج
خرمدره

قيدارابهر
سهرورد

سلطانيه

صايين قلعه

زنجان

نيک پی

حلب

دندی

ماه نشان

ارمغانخانه

سجاس

شکل 5 ــ6  ــ برخی از محصوالت کشاورزی استان

کيلومتر
0        5       10               20                 30              40
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پ( صنعت و معدن
استان زنجان در مقایسه با استان های دیگر 
75 درصد از انواع معادن کشور را در خود جای 
داده است. به ویژه معادن سرب و روی این استان 
دارای ذخیرٔه قطعی باالیی بوده و مقام اول را در 
کشور دارد. در سال های پس از انقالب اسالمی، 
قبیل  از  متــعــددی  ساخت هــای  زیر  احـداث 
شهرک های صنعتی، خطوط انتقال گاز و برق و… 

را می توان نام برد.

شکل 6 ــ6  ــ نقش زنان در فعاليت های صنعتی

برای مطالعه
جدول 3ــ6  ــ توليد محصوالت کشاورزی استان ــ1390 سطح زير کشت به هکتار مقدار به تن

شهرستانرديف
محصوالت شيالتیمحصوالت دامیمحصوالت زراعیمحصوالت باغی

مقدارمساحتمقدارميزان توليدسطح زيرکشتميزان توليدسطح زيرکشت

9696130102720453207374677336326ابهر1

219921666501236652513885364429ایجرود2

529457738156991329132509222788خدابنده3

3846525291037747358543881232خرمدره4

81901001439566932631173124501991زنجان5

1126754433149543022881206421144طارم6

3419433615150574617225071171879ماه نشان7

43811459971451664146696727366310783878جمع استان
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 به موارد زیر توجه کنید.
ــ توسعٔه واحدهای صنعتی

ــ سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و توجه به خصوصی سازی 
ــ توزیع عادالنٔه صنایع در سطح استان

ــ گسترش راه های آهن، آزاد راه و ایجاد راه های هوایی در استان
پس ازپیروزی انقالب اسالمی در استان، کارخانه های مهمی چون ایران ترانسفو، شرکت سرب و روی،فوالد ابهر، پارس  سوئیچ، 

نخ طایرصبا، پتروشیمی ایجرود، کارخانٔه سیمان خدابنده و…را می توان نام برد.

شکل ٧ــ6  ــ معدن نمک چهر آباد ــ ماه نشان

فعالیت 
ــ درمحل زندگی شما چه کارخانه های دیگری وجود دارد؟

ــ احداث کارخانه ها در استان چه نقشی در اشتغال زایی و کارآفرینی دارد؟ درکالس بحث کنید.
ــ با هماهنگی مدرسه خود از یک واحد صنعتی در استان بازدید علمی انجام دهید. گزارش خود را در کالس 

ارائه دهید.

ت( آب و انرژی
آب: با توجه به روند افزایش جمعیت در استان و افزایش میل به مصرف آب، در مصارف گوناگون، اهمیت آب بیش از پیش 
به  ـ   1388میزان تخلیٔه ساالنٔه آب های زیرزمینی 1248میلیون مترمکعب بوده که نسبت  شده است. به طوری که در سال آبی 1389ـ
سال آبی 1388ــ1387معادل 5/5 درصد افزایش داشته است. در سال 1389حدود 168542 فقره انشعاب آب در نقاط شهری 

وجود     داشته است که نسبت به سال قبل از آن 8/3 درصد افزایش نشان می دهد.
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شکل 8  ــ6  ــ سد تهم

سد تهم وطرح انتقال آب آن به شهر زنجان:
شهرها  به  استان  آب  تأمین  پروژه های  ازمهم ترین  یکی 
احداث سدهای متعدد بوده که احداث سد تهم یکی ازآنهاست   

اهداف احداث این سد عبارت اند از:
1ــ تأمین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر زنجان

2ــ تأمین حّقـابٔه مـورد نیاز کشاورزان دشت سـهـرین
از فــرسایش خـاک  3ــ مـهـار  سیالب و جـلـوگیری 

دشت   سهرین

برای مطالعه
برق و گاز

یک  هیچ  انقالب  از  قبل  سال های  در  گاز: 
طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  روستاهای  و  ازشهرها 
اکثر شهرهای  اسالمی  انقالب  از  نبودند.بعد  بهره مند 
منبع طبیعی  این  از  آن،  از روستاهای  برخی  و  استان 
تنگناها  و  مشکالت  از  بسیاری  و  شده اند  برخوردار 
گاز  از  مند  بهره  شهرهای  تعداد  است.  شده  برطرف 

طبیعی را 11 شهر و 81 روستا می توان نام برد.
برق: در سال های قبل از انقالب اسالمی اکثر 
روستاهای استان از نعمت برق محروم بودند. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و توجه به امر محرومیت زدایی 
به فرمان معمار کبیر انقالب اسالمی امام خمینی )ره( 
تمام روستاهای استان از نعمت برق برخوردار شده اند.

نمودار 2ــ6  ــ تعداد انشعاب برق در شهرها و روستاهای استان به نمودار روبه رو توجه کنید.
طی سال های 1388ــ 1375

1375   1380   1384  1385    1386  1387   1388   
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ث( عمران روستايی و شهری
عمران روستايی: با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نهادهای مرتبط با عمران روستایی، مانند جهاد سازندگی و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، به فرمان امام خمینی)ره(، محرومیت زدایی در روستاهای استان آغاز و در زمینه های آبرسانی، راه سازی، مهار آب های 
سطحی، حفاظت ازآب و خاک و آبخیزداری و بهسازی چاه های عمیق و نیمه عمیق و قنوات و… اقدامات زیادی صورت گرفته است.

عمران شهری: رشد سریع شهرنشینی و گسترش شهرها، توجه بیشتر به اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها، ساماندهی 
بافت تاریخی و قدیمی شهرها در استان که پس از پیروزی انقالب با سرعت بیشتری انجام می شود از اقداماتی است که برای باالبردن 
اجرای  با  داشته اند،  را  زمینٔه شهرشدن  که  روستاهایی  در  همچنین  اجراست.  در حال  یا  و  گرفته  زندگی شهروندان صورت  سطح 

طرح هادی برخی از آنها به شهر تبدیل شده اند. عوامل زیر در عمران شهری شهرهای استان مؤثر بوده اند:
ــ اجرای طرح های  هادی شهری

ــ ایجاد تأسیسات مناسب در زمینٔه توسعٔه شهری )مانند طرح مونوریل زنجان که در دست مطالعه است(
ــ بهسازی فضاهای شهری )مانند طرح بزرگ سبزه میدان(
ــ احداث شهرک های اقماری در برخی از شهرهای استان

بحث کنید
در شهر محل زندگی شما کدام طرح های مهم، اجرا شده و یا در حال اجراست ؟ این طرح ها چه تأثیری در روند 

زندگی شهروندان دارد؟

ـ    1389  جدول 4ــ6  ــ فعاليت های خدمات عمران شهری  ـ

168542کیلومترتعداد انشعاب آب شهری

318 کیلومترطول شبکٔه جمع آوری فاضالب 

2تعداد تصفیه خانه

11گازرسانی به شهرها
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برای مطالعه
بهداشت و درمان

از  برخی  در  زنجان  استان  در  اسالمی  انقالب  از  قبل 
شهرها، بیمارستان و یا مرکز بهداشتی درمانی وجود نداشت، 
استان  تمام شهرهای  در  انقالب اسالمی  پیروزی  از  ولی پس 
و  شده  احداث  بیمارستان  درمانی،  بهداشتی  مرکز  بر  عالوه 
تا  گردیده  دایر  بهداشت  خانه های  استان  روستاهای  تمام  در 
به ورزان به نیازهای مردم رسیدگی کنند و در صورت نیاز آنها 

را به شهر معرفی  نمایند.

140مراکز بهداشتی و درمانی
422خانه های بهداشت روستایی

1220تخت بیمارستانی
602پزشک

3530پیراپزشک
70آزمایشگاه
98داروخانه

27مراکز پرتونگاری
60توانبخشی

جدول 5  ــ6  ــ برخی ازامکانات بهداشتی و درمانی استان ــ1389

شکل 9ــ6  ــ بیمارستان فوق تخصصی 
آیت الّله موسوی

ج( راه
در سال 1356مجموع طول راه های استان از حدود4340 کیلومتر به 10393کیلومتر در پایان سال1389رسیده است.احداث 
فرودگاه زنجان و توسعٔه آن، احداث آزاد راه های زنجان ــ قزوین و زنجان ــ تبریز و احداث راه های روستایی، ازاقدامات مهم و مؤثر 

در بخش حمل و نقل استان بوده است.

شکل 11ــ6  ــ راه آهن در توسعۀ اقتصادی استان نقش مهمی دارد.

شکل 1٠ــ6  ــ آزاد راه زنجان ــ تبریز
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شکل 10ــ6  ــ آزاد راه زنجان ــ تبريز

ممتازی  ازموقعیت  توسعٔه کشور،  مدت  بلند  اهداف چشم انداز  تحقق  راستای  در  ویژٔه خود  داشتن جایگاه  با  زنجان  استان 
برخوردار است. اما باید توجه داشت که در این مسیر شناخت پتانسیل های بالقوه و محدودیت های آن بسیاراهمیت دارد. در این درس 

به برخی از آنها و ارائٔه راه کارهای مربوط به آن در توسعٔه استان پرداخته می شود.

الف( قابليت ها و محدوديت ها
 1ــ قابليت ها

1ــ وجود تنوع مواد معدنی در استان
2ــ قرارگرفتن استان در مسیر راه های ترانزیتی تهران ــ اروپا

3ــ تنوع اقلیمی و توپوگرافی در استان
4ــ وجود مراکز علمی، دینی و دانشگاهی

5  ــ قابلیت های کشاورزی و دامداری
6ــ داشتن پشتوانٔه فرهنگی و تاریخی غنی

7ــ پتانسیل های گردشگری
 2ــ تنگناها و مسائل اساسی استان

ــ کمبود آب و تعلّل در اجرای طرح های مربوط به آن
ــ عدم تعادل در توسعٔه موزون و متعادل استان ها )تمرکز فعالیت ها وخدمات در شهر زنجان(

ــ پیامدهای مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، سیل، خشکسالی، سرمازدگی و…

ب( ارائۀ راهکارهای مناسب
در بخش گردشگری و ميراث فرهنگی

ــ تقویت باورها و عزم مسئوالن ملی و استانی برای توسعٔه بخش گردشگری استان
ــ توجه به توسعٔه زیر ساخت های مرتبط با گردشگری

ــ تقویت و تجهیز امکانات و تأسیسات گردشگری در سطح استانداردهای بین المللی
ــ شناسایی و تبلیغات مناسب کانون ها و جاذبه های گردشگری استان در سطح ملی و بین المللی

چشم انداز آیندۀ استان  درس 15
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برای مطالعه
راهبردهای بخش کشاورزی

ــ ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و توجه به امرمکانیزاسیون
ــ گسترش روش های نوین آبیاری و مبارزه با آفات نباتی

ــ حمایت و پشتیبانی از کشاورزان در زمینٔه فعالیت های مربوطه
ــ یکپارچه  سازی اراضی کشاورزی

راهبردهای حمل ونقل و بازرگانی
ــ گسترش راه های هوایی و احداث فرودگاه در مرکز استان

ــ توسعه وتجهیز شبکه های حمل و نقل کاال، مسافر و خدمات 
ترانزیتی

ــ ایجاد منطقه آزاد تجاری 

ـ  6  ــ فرودگاه زنجان شکل 13ـ

راهبردهای بخش صنعت و معدن
ــ ارتقای سهم صادرات صنعتی استان

ــ ساماندهی ساختار مدیریتی بخش صنعت و معدن
ــ کاهش ریسک و خطرپذیری سرمایه گذاری صنعتی

ــ توسعٔه شهرک های صنعتی در شهرهای استان
ــ توجه به امر توسعٔه پایدار در بخش معدن

ــ توسعه و تجهیز بخش معادن استان در زمینٔه بهره برداری و تولید

شکل 12ــ6 ــ گردنۀ طارم
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راهبردهای بخش آموزشی ــ فرهنگی و اجتماعی
ــ توسعٔه مراکز دانشگاهی به خصوص مراکز تحصیالت تکمیلی

ــ تالش در جهت دستیابی همه مردم به امکانات آموزشی
ــ افزایش شاخص های سالمت، تأمین اجتماعی و ارتقای سطح کیفیت زندگی

ــ توسعٔه مراکز مطالعات فرهنگی و دینی
ــ تعامل فرهنگی و اجتماعی با استان های همجوار

ــ افزایش مشارکت زنان در روند توسعٔه استان

برای مطالعه
راهبردهای بخش عمران شهری و روستايی

ــ به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب در این زمینه ها
ــ ساماندهی بافت های فرسوده وقدیمی شهرها و توجه به عناصر میراث فرهنگی در این بخش

ــ زمینه سازی برای تقویت نقش شهرهای متوسط و کوچک در پذیرش نقش های منطقه ای شهر زنجان
ــ تقویت و ایجاد زیر ساخت های بخش حمل و نقل شهری

فعالیت 
شما چشم انداز آیندٔه استان را چگونه پیش بینی می کنید؟ در کالس بحث کنید.

شکل14ــ6  ــ عمران شهری
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شکل15ــ6  ــ عمران روستايی روستای ده بهار   ــ طارم

شکل16ــ6  ــ نقشۀ راه های استان ومحورهای اصلی گردشگری

راهنمای نقشه

نقاط شهری
نقاط روستايی

محورهای اصلی گردشگری

خطوط ارتباطی
راه آهن

آزاد  راه ، بزرگراه
راه اصلی

راه روستايی
راه فرعی
راه مالرو

خيابان داخل شهر
استان زنجان

کيلومتر
0        5       10               20                 30              40
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با تشکر از:
ــ ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان زنجان

ــ استانداری استان زنجان )معاونت برنامه ریزی و مدیریت(
ــ سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان

ــ ادارهٔ کل راه و ترابری استان زنجان
ــ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

ــ ادارهٔ کل هواشناسی استان زنجان
ــ سازمان صنایع و معادن استان زنجان
ــ ادارٔه کل محیط زیست استان زنجان

ــ ادارهٔ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
ــ سازمان آب و فاضالب استان زنجان

ــ ادارهٔ کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان
ــ سازمان جهاد و کشاورزی استان زنجان

ــ شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان
ــ شرکت ایران ترانسفو
ــ شرکت پارس سوئیچ

ــ و سایر ارگان ها و نهادهای زیربط
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