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 مساجد 

 ع جام مسجد

از آثار ممتاز  سینف یهایو گچ بر عیرف یوانهایباشكوه، ا یدر محله دباغان قرار گرفته و با مناره ها ریجامع كب مسجد

مقصوره قرار  ریكه در ز یساسان یبخش مسجد پس از آثار چهار طاق نیمتریرود. قد یبه شمار م یدوره اسالم

 یبخش مسجد، مقصوره و گنبد سلجوق نیباتریز و نیه ساخته شده است. مهمتر 291است  یگرفته، طاق هارون

 است.

 

  یمسجد النب

بنا را به دوره  نیمتر مساحت دارد. ساختمان ا 20111به   بیبوده و قر رانیمساجد ا نیتر عیجز وس یالنب مسجد

 .  دیبنا گرد دیشاه تجد یبه فرمان فتحعل هیدر زمان قاجار ب،یدهند كه پس از تخر ینسبت م هیصفو

 

  دهیسنج سجدم

مسجد در حال حاضر تنها  نیرود. ا یبه شمار م یواقع شده و از آثار دوره سلجوق ،یدر محله راه ر دهیسنج مسجد

 باشد.  یمتر م 9/  11گنبد خانه بوده كه طرح آن مربع و ابعاد آن  یفضا یدارا

 باشد. یگنبد م ریزمقرنس در  ناتیمناره كوتاه و تزئ ،یبه سبك سلجوق یگنبد یدارا دهیسنج مسجد

 

  هیدریمسجد ح

 رود. یبه شمار م رانیا یمعمار یبناها نیتر یاز عال یكیخود  یبایز ناتیبا تزئ هیدریح مسجد

 یو قسمتها دهیگرد بیبوده كه بعد ها تخر یوانیمسجد چهار ا نیتنها باز مانده شكوه ا هیدریمسجد ح ی مقصوره

 بدان الحاق شده است. یگرید
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 ها هینیحس

 ها ینیام هینیحس

 یخانه به جا نیباشد. آنچه كه امروزه از ا یم نیسبك قزو یخانه ها نیباتریو ز نیها نمونه كاملتر ینیام هینیحس

 باشد.  یم نیزم ریمختلف در دو طبقه همكف و ز یو فضاها اطیچهار ح یمانده دارا

 

 ساهایکل

 عیرف یسایكل

محوطه كه از  نیاول در ا یدر دوره پهلو سایكل نیام واقع شده است. ان نیبه هم یمدرسه ا اطیدر ح عیرف یایكلس

بر  یمبتن یبا طرح ،یآجر ییبنا سایبوده ساخته شده است. كل نیقزو انیارمن یو عبادت یمجموعه آموزش ربازید

 شكل بوده و در داخل آن چهل ستون قرار گرفته اند. لیآن  مستط یاصل یبوده كه فضا ییپایچل یمحورها

 

 كانتور  )برج ناقوس(    یسایكل

دوم بدست روسها  یدر جنگ جهان رانیبوده كه در زمان اشغال ا یكانتور معروف به برج ناقوس  مجموعه ا یسایكل

آن،  بوده و محراب ییپایچل یطرح یدارا ساهایكل گریاست كه همانند د یكوچك یسایبنا، كل نیساخته شده است. ا

 رو به شرق دارد.  
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 ها بقعه ها  امامزاده

 

  نیحس امامزاده

امامزاده متعلق  یاصل یباشد. بنا یساله امام رضا )ع( م 1مدفن فرزند  ،یبنا بر قول رافع نیآرامگاه امامزاده حس یبنا

به  یو حجرات و رواق افتهیبدان الحاق  یكار نهییآ وانیدر آن داده شده و ا یراتییاست كه بعدها تغ هیبه دوره صفو

 . ستبه دور آن ساخته شده ا بایز یهمرا ه سر در

 

  لیاسماع امامزاده

سپه  ابانیو غرب خ یانصار ابانیمنشعب از خ یكیپسر امام جعفر صادق در كنار كوچه بار لیامامزاده اسماع بقعه

 قرار گرفته است.

 

 امامزاده كمال 

آباد واقع شده است. در اطراف امامزاده  اءیشهر ض هیكاظم )ع( در حاش یامامزاده كمال فرزند امام موس یبنا

 گورستان شهر قرار گرفته است.  

 

 هفت صندوق امامزاده

 شكرناب یامامزاده عل

 آوج نیامامزاده عالءالد

 امامزاده منصور 
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    یمستوف حمدهللامقبره 

است.  یرن هشتم هجرمتعلق به ق یآجر یبه صورت برج یلخانیعصر ا ریمورخ شه یمقبره حمداهلل مستوف یبنا

پوشش شده است.  یبا گنبد مخروط تیشده و در نها یپوش، هشت ضلع لیشكل  برج مربع بوده كه توسط چهار ف

 است. دهش یبه خط نسخ گچ بر یقرار دارد كه سوره مباركه هل ات یا بهیداخل بنا كت

 

  تاكستان ریبقعه پ

چهار سه كنج بر  لهیاست و  بوس یكه پوشش آن گنبد لیبه شكل مربع مستط یشده از ساختمان لیبقعه تشك یبنا

است  یاستوار یمعمار وهیش یدارا یسادگ تیتاكستان در نها ریپ یسوار شده است. بنا لیپالن مربع مستط یرو

 بهره مند است.  یدوره سلجوق یهایآجر كار ییبایكه از استحكام و ز

 

  نیالمجاهد سیرئمقبره 

شامل  ،یدو طبقه اصل یبنا دارا نیمتر است. ا 21متر و عرض  21شكل، با طول  لیمستط یطرح یمزبور دارا یبنا

 متر از كف محوطه اطراف ارتفاع دارد. 2/  21باشد كه  یسرداب و طبقه دوم م

 

 بقعه آمنه خاتون 

و  یبقعه هشت ضلع یباشد. طرح داخل یم هیآرامگاه آمنه خاتون دختر امام جعفر صادق متعلق به دوره صفو یبنا

پر  یگنبد آن چهار شباك گچ ریز یبا مقرنس بوده و بر پنجره ها یمحراب یباشد. بقعه دارا یآن گرد م یرونیطرح ب

 منتقل گشته است.  نیمانده و هم اكنون به موزه قزو یاز آنها باق یكیقرار داشته كه تنها  سیكار و نف
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 ثالث  دیشهمقبره 

 دیو به شه دیبه شهادت رس هیبوده كه توسط عوامل فرقه باب شیصر خوبرجسته ع یاز علما یبرغان یمال تق حاج

 زیعلت مقبره ن نیدفن شد و به هم یثالث معروف شد. او پس از شهادت در محراب مسجد، در مقبره خاندان بهشت

 ثالث معروف گشت.  دیبه مقبره شه

 

  سیو سلطانمقبره 

از  سیسلطان و یاست. بنا دهیواقع گرد نیشهر قزو یمالدر ارتفاعات ش سیسلطان ق ای سیمشهور سلطان و یبنا

 شده است. لیدو قسمت تشك
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 ها  برجها  قلعه

 

  الموتقلعه 

قلعه شهرت خود را به  نیگازرخان واقع شده است. ا یروستا یكیودر نزد نیاستان قزو یالموت در شمال غرب قلعه

بدست آورده است.حسن صباح چهره مرموز و نابغه  یدر دوره سلجوق هیلیواسطه حسن صباح مروج مذهب اسماع

 هیلیاصول مذهب اسماع یریمصر به فراگ انینزد فاطم یپس از رانده شدن از دربار ملك شاه سلجوق خ،یتار یاسیس

خود  تیفعال یبرا یمقر داكردنیرا به جهت پ رانیشد. او پس از بازگشت، ا ریكب یداع یپرداخته و در مدت كوتاه

 پا نهاد، انتخاب او الموت بود. ریز

 

 لمبسرقلعه 

و جزء  دهیواقع گرد انیرازم یروستا یدر شمال شرق ن،یلمبسر در بخش رودبار شهرستان از توابع قزو قلعه

 یكه به واسطه رودها یو مسطح عیكوه وس یاست قلعه لمبسر بر باال یدر عصر سلجوق هیلیقالع اسماع نیمهمتر

 یبه قول لیدل نیقرار گرفته و به هم ،اطراف جداست یاز رشته كوهها یو جنوب یشرق ،یغرب ینه هااطراف در دام

 قابل نفوذ بوده.  ریداشته و غ یمخوف یاز سه جهت پرتگاهها رایمستحكمتر بوده است ز زیاز دژ الموت ن یحت

 

 رانیقلعه شم

بوده است قلعه  هیلیاسماع یء قالع متصرفجز یقلعه مركز حكومت آل جستان و به نوشته حمداهلل مستوف نیا

 ریغ یبدان مشكل و تا حد یدسترس گریقرار گرفته كه جز از سمت شمال از جهات د یكوه سنگ یبر باال رانیشم

مانند  وارهید یارتفاعات بلند سنگ رود یكند و آنسو یكوه عبور م نیممكن بوده است. قزل اوزن از سمت جنوب ا

 سبب اعظم استحكامات قلعه در سمت شمال آن ساخته شده است. نیقرار گرفته است. به هم
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 قلعه دختر ای قلعهقز 

-نیشمال اتوبان قزو یمتر لویبوده و در ده ك نیمهم و بزرگ منطقه قزو یقلعه دختر از جمله قلعه ها ایقلعه  قز

 قرار گرفته است.  اءآبادیض یزنجان، حوال

 اطراف مسلط است.  یدارد كه بر تمام نواح قرار یمنفرد یكوه سنگ یقلعه بر رو نیا

 

 قلعه  مونیم

ساخته شده است.  یمتر یسانت 01 یمتر كه از خشت ها 01 یبیاست مربع شكل به ابعاد تقر ییقلعه بنا مونیم

 نیریشده و طبقه ز لیدر اطراف آن تشك ییو اتاقها ییپایسالن چل كیاز  یبنا دو طبقه بوده كه بخش فوقان نیا

 باشد. یم یارتباط یشبكه راهها كیشامل 

 

 قلعه چال )اندج(

كوه  نیوجود دارد كه سمت جنوب و غرب ا یقلعه ا یایكوه منفرد بقا كی یاندج بر رو یروستاها یجنوب شرق در

كوه  نیا نیب ،یبه آن از طرف شرق بوده و در كف دره شرق یاحاطه كرده است و تنها راه دسترس یقیعم یرا دره ها

 نهیاست كه در اطراف آن سفال یقبور اهال از دهیاست كه پوش یعیدر شمال و شرق محوطه و س گرید و چند كوه

 لعاب دار قرون پنجم تا هفتم پراكنده است. )بازگشت(  یها

 

 دوگانه خرقان یبرج ها

 یسلجوق منطقه دو آرامگاه از دوره نیاست. در ا یكوهستان ینیو سرزم دهیواقع گرد نیقزو یدر جنوب غرب خرقان

 نیاست. ا دهینقش گرد یمتنوع آجر یباشد كه بر هر ضلع آن طرحها یم یمانده است. برج اول هشت ضلع یبر جا

متر و  21آرامگاه در حدود  نی. ارتفاع اگردند یم یبدان منته چیدوپوش بوده و دو پلكان مارپ یگنبد یبرج دارا

 باشد. یمتر م22قطر بنا حدود 
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  انریبرج بزرگ و كوچك شم

برجها بر  نیقرار گرفته اند. ا رانیقلعه شم كیرود و نزد دیسد سف ریدر حوزه آبگ رانیبزرگ و كوچك شم یبرجها

رسد هر دو  یبوده و از سنگ ساخته شده اند. و به نظر م یضلع 8طرح  یقرار گرفته و دارا یسنگ یصفحه ا یرو

 باشند.  یدوره زمان كیبنا متعلق به 

 

   نیباراج برج

ارتفاع  نیمتر از كف زم كیكه حدود  یهشت ضلع یسكو یو بر رو یبر قله كوه نیارتفاعات شمال شهر قزو در

 است. دهیدارد بنا گرد

  

دامنه  یالموت و در جنوب به كوهها-طالقان یكوهها  یكه در شمال به دامنه ها یدو راه انیدر م نیقزو دشت

 شیپ یبوده است. تپه ها یانسان یور محل تردد و مهاجرت گروههاد یرسد قرار گرفته و از زمانها یآوج و خرقان م

از  شیدوران استقرار پ نیتر می) تپه زاغه، تپه قبرستان و قره تپه(، معرف قد نیواقع در جنوب دشت قزو خیاز تار

 باشند.  یمنطقه م نیدر ا خیتار

 

  زاغه تپه

 هیاول یزهرا قرار گرفته و در بررس نیبع شهرستان بوئشمال شرق دهستان سگز آباد از توا یلومتریك 8تپه در  نیا

باشد. بر  یم رانیاسقرار در ا هیاول یاز مكانها یكیبه دست آمده و معرف  یاجتماعات كشاورز نیاز اول یكی یایبقا

وك متر یمحل به كل نیششم بوده كه قبل از هزاره ششم ق.م ا هاستقرار در زاغه اواخر هزار یبیتقر خیاساس تار نیا

را در بر داشته  یباستان یایبقا نیتر میرسد تپه زاغه قد یمهاجت كرده اند. به نظر م گریزاغه به محل د یشده و اهال

 تپه، استقرار در تپه قبرستان آغاز شده است.  نیو پس از متروك شدن ا

 

  قبرستانتپه 

 یایبقا شتریكم داشته و ب اریبس یارتفاعغرب تپه سگز آباد )قره تپه( قرار گرفته و  یمتر 011تپه در فاصله  نیا

تپه به صورت  نیبدست آمده از ا یاست. سفالها دهیمدفون گرد البیشن و ماسه و س یها هیال ریآن در ز یباستان
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بدست  یشود، اثر معمار یم دهیمنقوش د یسفالها بر یو انسان یوانیح ،یو منقوش بوده و نقوش هند فیخشن، ظر

 یباشد و بر اساس شواهد باستان شناس یم یخانه ها، كوچه، و نمونه كوره فلز كار واریاز د ییشامل بخشها زیآمده ن

به عنوان قبرستان در طول هزاره پنجم  ایمورد سكونت قرار گرفته و  ایتپه به تناوب  نیرسد كه ا یبه نظر م نیچن

 اول استفاده شده است.  ات

 

  تپه قره

 22واقع شده است و دهستان سگزآباد به فاصله  نیقزو یجنوب غرب یلومتریك 11زهرا در  نیبوئ شهرستان

جنوب دهستان سگز آباد واقع  یلومتریك 1قره تپه در  یشمال غرب شهرستان قرار گرفته و تپه باستان یلومتریك

 شده است.  

 یمتر م 011 متر و از شرق به غرب 001است، از شمال به جنوب  یجنوب یتپه كه به صورت شمال نیا یبیتقر طول

تپه و  تپه قبرستان در  نیاحاطه كرده است تپه زاغه در شمال شرق ا یكشاورز ینهایتپه را زم نیباشد، اطراف ا

 جنوب غرب آن قرار گرفته است. 
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 انبارهاآب 

 سردار بزرگ  انبار آب

بنا؛ محمد حسن خان و  نیا انیگردد. بان یوب ممحس رانیا یآب انبار تك گنبد نیآب انبار  به عنوان بزرگتر نیا

 یم یبا قوس جناغ عیرف یسر در یآب انبار دارا نیباشند. ا یقاجار م شاهیفتحعل یخان سردار از امرا نیمحمد حس

 نیرفت. مخزن آب ا دیبا نییمتر پا 21/  1به آب  افتنی یدسترس یدارد و برا یپله سنگ 11آب انبار  ریباشد. راه ش

متر است. مصالح بكار رفته در جرزها، شفته آهگ با روكش  20 یبیمربع شكل به ابعاد تقر یطرح یار داراآب انب

 یریقسمت آن بادگ نیاست و در باالتر یآب انبار آجر میباشد. گنبد عظ یساروج و قطر آنها در حدود سه متر م

متر  011آب انبار  نیمتر است. حجم مخزن ا 18/  1نقطه آن تا كف آب انبار حدود  نیقرار گرفته و ارتفاع بلندتر

 مكعب است.  

 

 حاج كاظم انبار آب

و  بایز یسر در یآب انبار دارا نیشود. ا یآب انبار شهر محسوب م نیباتریبنا شده و ز 2111آب انبار در سال  نیا

آب  ریباشد. را ه ش یم یسنگ بهیو كت یبند یطاق رسم یدارا یكار یكاش ناتیاست و عالوه بر تزئ یبه كاش نیمز

شكل بوده و با شفته  یلیباشد. مخزن آب انبار مستط یم یپله بوده و سقف آن طاق با قوس جناغ 00 یانبار دارا

پوشش شده است. از  زهیمتر و با طاق و تو 0آب انبار در حدود  یآهك و آجر ساخته شده است. قطر جرزها

 باشد. یم یكاش نیتزئ یباشد كه دارا یمتر م 8به ارتفاع  ریآب انبار وجود دو عدد باد گ نیا گرید یهایژگیو
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 آقا  انبارآب 

 یسر در یآب انبار دارا نیاست. ا دهینام واقع گرد نیبه هم یمسجد یكیو در نزد هیانبار آقا از آثار دوره قاجار آب

است و اختالف  یه سنگعدد پل 01 یآب انبار در حال حاضر دارا ریاست. راه ش یو كاربند یمعقل یبه كاش نیمز

 یدارد و جرزها لیمستط ی. مخزن آب انبار طرحستمتر ا 9/  11قسمت آن از سطح كوچه  نیتر نیپائ نیسطح ب

 شیاست و گنجا یمتر از شفته آهك با روكش ساروج ساخته شده است. طاق مخزن آجر 1/  11 یبیآن با قطر تقر

 باشد.  یمتر مكعب م 811مخزن آب انبار حدود 

 

 سر داركوچك  انبار آب

 شاهیفتحعل یساخته شده توسط برادران سردار امرا یآب انبار مقابل مسجد و مدرسه سردار قرار گرفته و از بناها نیا

 یآن رسم یاست و داخل ورود یكاریبه كاش نیمز یسر در یباشد. آب انبار سردار دارا یم 2119قاجار در سال 

پله دارد طرح پالن مخزن آب انبار  01آب انبار  ریه ش ادارد. ر قیخط نستعل از سنگ مرمر به یا بهیشده و كت یبند

قرار گرفته است كه اندازه جرز  یمیمربع ستون عظ نیباشد. در مركز ا یمتر م 11 یبیبه ابعاد تقر یبه صورت مربع

دهد  یم لید خفته تشك. پوشش آب انبار را چهار گنب دینما یرا تحمل م زهیستون چهار تو نیباشد. ا یمتر م 0آن 

نظر  نیمتر مكعب و از ا 0811آب انبار حد اكثر  شیقرار گرفته است. گنجا یبخاركش كوچك كیكه در مركز هر 

 باشد. یآب انبار شهر م نیبزرگتر

 

 زنانه بازار  انبارآب 

آن مرحوم  یباشد. بان یم نیآب انبار بازار قزو نیواقع شده و بزرگتر یمسجدالنب یانبار زنانه بازار در ضلع غرب آب

شواهد،  یرفته و از رو نیآب انبار از ب نیاست. سر در ا شاهیبنام شهر و معاصر فتحعل یحاج مال عبدالوهاب از علما

متر مكعب آب را  1011 شیعدد پله گنجا 00 یر آب انبار دارایكوچك و ساده است. راه ش اریشده و بس یبازساز

پنج  یآب انبار دارا نیمتر از شفته آهك با روكش ساروج ساخته شده است  ا 2/  11آب انبار به قطر  یدارد. جرزها

 بازار و مسجد پنهان گشته اند.   یوارهایدر پشت د یبوده كه همگ ریباد گ
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  میحك انبار آب

 یسر در یآب انبار دارا نیاست. ا میحك یآقا رزایآن حاج م یبازارچه سپه واقع شده و بان یدر انتها میانبار حك آب

دارد. مخزن آب  یپله سنگ 01آب انبار  رهیرا بر خود دارد. را ه ش 2100 خیآن تار بهیاست و كت یبند یبا رسم بایز

متر مكعب است. در مقابل  911مخزن آب انبار در حدود  شیجاانبار از شفته آهك با روكش ساروج ساخته شده وگن

 ه هم زمان با آب انبار شكل گرفته است.ك دهیاحداث گرد یآب انبار سقاخانه ا نیسر در ا

 

 (ابانیمسجد جامع )خ انبارآب 

 مانیآن در زمان سلطنت شاه سل یورود بهیانبار مسجد جامع در جلو خان مسجد جامع واقع شده و بنا بر كت آب

 ساخته شده است.  یصفو

و مخزن آب  یپله سنگ 00 یر داراآب انبا ریاست. راه ش نیساده و فاقد هرگونه تزئ یطرح یدر آب انبار دارا سر

 متر است.  1/  01آن از شفته آهك به قطر  یها وارهیمتر مكعب آب را دارد و جنس د 2811 شیانبار گنجا
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  یحکومت یبناها ینیدروازه ها بازار و گرمابه مدارس علوم د کاروانسراها

 

 گلشن  یكاوانسرا

به بازار بوده  یمنته یاصل یاز راسته ها یكی ینقطه انتها یواقع شده و زمان یمولو ابانیگلشن در خ یكاروانسرا

و دو گوشواره  21 یبند یمتر با رسم 0/  1  یبیبه دهانه تقر یبا گنبد میتقس یهشت میاست. از سر در آن كه بگذر

از حجره ها را به دور خود  یدفضا تعدا نیكه ا گرفتهباشد، شكل  یم 21 یحاشا قل یبه كاربند نیكه مز یكنار

مجموعه قرار  اطیح ،ی. بعد از هشت دینما یم نیفضا را تأم نیا یریگنبد نورگ یكه باال یشانیجمع كرده است و خ

و هم كف طرح  نیزم ریشده و بنا در دو طبقه ز دهیدور آن چ یمركز اطیح وهیبه ش یمعمار یدارد كه فضاها

 .ستشده ا یزیر

 

 آوج  یكاوانسرا

الشه و قلوه، بنا  یاست. شالوده كاروانسرا توسط سنگها یوانیطرح دو ا یآوج در شهر آوج واقع و دارا یاوانسراك

كه در  وانچهیا 10و  وانیا 1كاروانسرا عبارت است از  یداخل یشده است. نما ینیآن تا باال آجر چ یو بر رو دهیگرد

با  لیبرند. شترخان به صورت راهرو طو یراه م اروانسراكعدد به شترخان  0پشت اكثر آنها حجرات واقع شده و 
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كاروانسرا در قسمت  یجهت بار انداز واقع شده است. ورود ییهر طاق نما سكو ریبوده كه در ز زهیپوشش طاق و تو

هر طرف سه غرفه  زیآن ن دهیسرپوش یهشت ایباشد و در طول داالن  یسكو م یجنوب قرار دارد، و در دو طرف دارا

 دارد.  رقرا

 

 خرزان  یكاروانسرا

بنا در  یمربع شكل است. ورود یپالن یرشت واقع شده و دارا میخرزان بر سر جاده قد یكاروانسرا در روستا نیا

مدور است.  یبرجها یاست كه در گوشه ها دارا یا یشامل چهار ضلع یخارج یكاوانسرا قرار دارد. نما یضلع شمال

 یوانیا 0خورد كه طرح  یبه چشم م وانیا كیو  وانچهیو در اضالع چهارگانه آن اكاروانسرا مربع شكل بوده  اطیح

 دهد.  یكاوانسرا را ارائه م

و  یسرتاسر ییشتر خان را كه به صورت راهرو یراه ورود به فضا یو غرب یواقع در كنج اضالع، شرق یطاق نما 0

 خود بوده است.  انیراق افراد در كنار چهارپافضا مكان بار انداز و اط نیدهد. ا یسكو دار ساخته شده شكل م

 

  بیهج یكاروانسرا

 یقرار گرفته است طرح كل یآن در ضلع جنوب یواقع شده و ورود بیهج یكاوانسرا در ضلع شمال غرب روستا نیا

 هیسكون تعب میبه صورت ن یمدور یبرجها ،یكاروانسرا به صورت مربع بوده كه در تقاطع چهار ضلع خارج نیا

(، یی)اخرا یرنگ یبا آجركار یبند یپوشش شده رسم یكه با قوس جناغ یورود یاست. داخل طاق نماها دهیدگر

 یم دهید یورود وانیدر ا ،یدوره اسالم یبناها جیبه شكل را كیبار اینهم گنبد و  بیبا ترك یكه رسم دهیاجرا گرد

 یپوشش شده است. پس از هشت یمدور شكل یاست كه با سقف گنبد عیوس ییعمارت از فضا یورود یشود. هشت

قرار گرفته و  اطیدور تا دور ح یسنگ هیاز كف با پا متریسانت 11با فاصله  جراتكه ح میرس یمربع شكل م اطیبه ح

 شود.  یم دهیحجرات د نیاضالع چهارگانه ب انهیدر م زین وانیا 0
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 هاي ورودي شهر قزوین دروازه

مختلف شهر بود كه متاسفانه امروزه تنها دو عدد از  یهایهفت دروازه در ورود یدارا شیپ تاچند دهه نیقزو شهر

 مانده است.    یآنها باق

 

  میتهران قد دروازه

 یدروازه آجر یباشد. بنا یم هی( واقع شده و از آثار دوره قاجاری)منتظر میتهران قد ابانیخ یدروازه در ابتدا نیا

و  شتریعرض و ارتفاع ب یباشد. سر در وسط دارا یم نیدر طرف یو دو راه ارتباط یسر در اصل كی یاست و دارا

باشند. دروازه تهران هشت  یم رهیدا مین آهنگطاق  یدارا نیطرف یكه درها یدار است، در صورت زهیقوس ت

 یم یه بندو كاس یبند یرسم یآن دارا یاصل یبوده و ورود یكار یكا ش ناتیتزئ یدارا میگلدسته دارد. در قد

 باشد.
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 درب كوشك دروازه

 میدروازه بر خالف دروازه تهران قد نیواقع شده است. ا ینادر ابانیخ ی(، در انتهامیدرب كوشك )جوسق قد دروازه

 نیبوده  و در طرف لیو كل رهیمدایبا قوس ن یورود یدروازه دارا نیباشد. ا یخارج شهرم ینما به سو كی یتنها دارا

 یكار یكاش یخود دارا یخارج یقرار گرفته اند. دروازه درب كوشك در نما ییها و طاق نماها گلدسته یدر ورود

 باشد. یم یبند یرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار مجموعه

شهر قزوین می باشد.  تاریخ ساخت این مجموعه  یمانده معمار یبازار قزوین یكی از با ارزشترین آثار به جا مجموعه

 یمتعلق به دوره قاجار می باشند. این مجموعه با ویژگ یكنون یاما قسمت اعظم بناها به دوره صفویه باز می گردد

همانند سراها، مراكز  یسازد، در گذشته شامل مراكز تجار یخاص خود كه آنرا از بازار دیگر شهرها متمایز م یها

از این  یه است كه بخشمانند گرمابه و آب انبار بود یخدمات یمانند مدارس و مساجد و فضاها یمذهب-یفرهنگ

دارد آن را به یك پالن طراحی شده بسیار  یشطرنج یفضاها امروزه از بین رفته اند. شكل  بازار قزوین كه طرح

 یسعدالسلطنه، سرا یبازار قزوین می توان به مسجدالنبی )مسجد شاه(، سرا یسازد. از مهمترین فضاها میشبیه 

 روباز و سر پوشیده و راسته قیصریه اشاره نمود.     یشاه(، تیمچه ها ی)سرا یرضو یحاج رضا، سرا یوزیر، سرا
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 قجر گرمابه

گرمابه با چند  یقجر با توجه به شواهد به دست آمده از الیه برداریها در دوره صفویه شكل گرفته است. ورود گرمابه

داشته  یمابه پالن هشت ضلعساده و سپس با یك انحراف محور به سربینه می رسد. سربینه وسیع گر یپله به هشت

نیز در وسط گرمابه قرار گرفته است. بر سر  یزیبای یاركه هر ضلع آن واجد شاه نشین و طاق نما می باشد. حوض بس

 یفضا یمحدود و تعداد یمركز ییك فضا یوسط قرار دارد. گرم خانه دارا یارتباط سر بینه و گرم خانه یك فضا

 یكاش یدارد. گرمابه دارا یر داشته و به خزینه آب گرم و آب سرد دسترست یخصوص یمی باشد كه حالت یجانب

 شده اند. یبند یآن رسم یبوده و طاق ها یكار

 

 گرمابه حاج محمد رحیم 

 یبرا یعبداهلل تبریز یبن حاج یتوسط حاج یهجر 2119حاج محمد رحیم معروف به صفا، به سال  گجرمابه

بخش آقایان به  یخانمها و آقایان می باشد. ورود یدو بخش مجزا برا یدارا بنا گردید. این گرمابه یخاندان امین

اولیه تغییر مكان داده است.  یورود وخیابان مولوی دسترسی داشته كه در اثر احداث، سر در آن تخریب شده 

یاد شده  یسربینه و گرمخانه می باشند كه فضاها یدارد.هر دو قسمت دارا یبخش خانمها به كوچه دسترس یورود

آن پیچیده تر و زیباتر است. بخش آقایان  یبوده و همچنین معمار یوسعت و تفصیل بیشتر یدر قسمت مردان دارا

 و مزین گشته اند. یبند یفضاها توسط انواع مختلف رسم ینیز می باشد.تقریباً تمام رداستخر آب س یهمچنین دارا

 

 و مدرسه صالحیه مسجد

عصر  ینام یاز علما یآن حاج مال صالح برغان یبازار واقع شده و بان یروبرو ین مولومدرسه صالحیه در خیابا-مسجد

 خود و از مجاهدین مبارز قرن سیزدهم می باشد

 

 مدرسه ابراهیمیه 

 آن حاج محمد ابراهیم از طایفه میرزا است.  یابراهیمیه یا مدرسه جدید در محله آخوند، واقع گردیده و بان مدرسه
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 سالمشیخ اال مدرسه

است و حاج میرزا مسعود شخ  یتركمانیه به نام آقاس یاز امرا یمدرسه شیخ االسالم مربوط به یك-اولیه مسجد یبنا

 آن را تجدید بنا كرد.  یقمر 2012االسالم در سال 

 

 و مدرسه سردار  مسجد

هجری  2102ل و مسجد سردار توسط حسن خان و حسین خان سردار از امرای فتحعلیشاه قاجار به سا مدرسه

 .قمری ساخته شده است

 

 مدرسه التفاتیه 

 می باشد. یدو ایوان یطرح یبنا گردیده است و دارا یالتفاتیه توسط خواجه التفات در دوره ایلخان مدرسه

 

 سر در عالي قاپو

 یدر عالی قاپو در دوره سلطنت شاه طهماسب ساخته شده و در زمان سلطنت شاه عباس اول به صورت كنون سر

 اصلی به دولتخانه دوران صفویه بوده است. یتغییر شكل یافته است. این سر در ورود

 

 عمارت كاخ چهلستون 

می باشند. این بنا در دوره  یمانده از باغ صفو یباق یقاپو  تنها بناها یكاله فرنگی به همراه سر در عال عمارت

 شده و چهلستون نام گرفت.  یقاجاریه مرمت و بازساز

  

دامنه  یالموت و در جنوب به كوهها-طالقان یكوهها  یكه در شمال به دامنه ها یدو راه انیدر م نیوقز دشت

 شیپ یبوده است. تپه ها یانسان یدور محل تردد و مهاجرت گروهها یرسد قرار گرفته و از زمانها یآوج و خرقان م

از  شیدوران استقرار پ نیتر میپه(، معرف قد) تپه زاغه، تپه قبرستان و قره ت نیواقع در جنوب دشت قزو خیاز تار

 باشند.  یمنطقه م نیدر ا خیتار
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 زاغه  تپه

 هیاول یزهرا قرار گرفته و در بررس نیشمال شرق دهستان سگز آباد از توابع شهرستان بوئ یلومتریك 8تپه در  نیا

باشد. بر  یم رانیاسقرار در ا هیاول یاز مكانها یكیبه دست آمده و معرف  یاجتماعات كشاورز نیاز اول یكی یایبقا

متروك  یمحل به كل نیششم بوده كه قبل از هزاره ششم ق.م ا هاستقرار در زاغه اواخر هزار یبیتقر خیاساس تار نیا

را در بر داشته  یباستان یایبقا نیتر میرسد تپه زاغه قد یمهاجت كرده اند. به نظر م گریزاغه به محل د یشده و اهال

 تپه، استقرار در تپه قبرستان آغاز شده است.  نیروك شدن او پس از مت

 

 تپه قبرستان  

 یایبقا شتریكم داشته و ب اریبس یغرب تپه سگز آباد )قره تپه( قرار گرفته و ارتفاع یمتر 011تپه در فاصله  نیا

تپه به صورت  نیز ابدست آمده ا یاست. سفالها دهیمدفون گرد البیشن و ماسه و س یها هیال ریآن در ز یباستان

بدست  یشود، اثر معمار یم دهیمنقوش د یسفالها بر یو انسان یوانیح ،یو منقوش بوده و نقوش هند فیخشن، ظر

 یباشد و بر اساس شواهد باستان شناس یم یخانه ها، كوچه، و نمونه كوره فلز كار واریاز د ییشامل بخشها زیآمده ن

به عنوان قبرستان در طول هزاره پنجم  ایمورد سكونت قرار گرفته و  ایاوب تپه به تن نیرسد كه ا یبه نظر م نیچن

 اول استفاده شده است.  ات

 

 تپه  قره

 22واقع شده است و دهستان سگزآباد به فاصله  نیقزو یجنوب غرب یلومتریك 11زهرا در  نیبوئ شهرستان

جنوب دهستان سگز آباد واقع  یلومتریك 1ر قره تپه د یشمال غرب شهرستان قرار گرفته و تپه باستان یلومتریك

 شده است.  

 یمتر م 011متر و از شرق به غرب  001است، از شمال به جنوب  یجنوب یتپه كه به صورت شمال نیا یبیتقر طول

تپه و  تپه قبرستان در  نیاحاطه كرده است تپه زاغه در شمال شرق ا یكشاورز ینهایتپه را زم نیباشد، اطراف ا

 ب آن قرار گرفته است.جنوب غر
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 چشمه آبگرم خرقان

قزوین به همدان در كنار جاده واقع شده است. در این منطقه رودخانه ابهر رود عبور می  یكیلومتر 91به فاصله  

 خرقان پس از مصرف به آن ریخته می شوند.  یمعدن یكند كه آبها

 اسید و سیلیس می باشند.  PHسیك گرم با كلروه سدیك و بیكربناته كل یچشمه خرقان از دسته آبها یآبها 

 ،یعصب یفرانسه بوده كه در درمان دردها-فرانسه و بوربون-سالن موتیه یمعدن یاین چشمه ها  مشابه آبها آب

تورم گلو و حلق و برنشیت مزمن به صورت  ،یتنفس یمجار یسیاتیك و رماتیسم مؤثر می باشد. در عفونت ها

دستگاه گوارش از قبیل سوء هاضمه  یؤثر می باشد. آشامیدن این آبها در عفونت هام یاستنشاق، بخار و دوش بین

 نیز مفید می باشند.  یاز ضعف قواء توأم با یبوست، احتقان و تشمع كبد یناش

 

 چشمه یله گنبد _ قزوین 

ع شده است. قزوین واق یاست از دهستان قاقازان بخش ضیا آباد شهرستان قزوین كه در شمال غرب یگنبد ده یله

است به نام آبگرم یله گنبد.  یچشمه ا یسخت و كوهستان یآن با راه یكیلومتر 21در شمال ده مذكور به فاصله 

 شاهرود می ریزد از زمین خارج می شود.    بهعبور می كند و  یكه از آن رودخانه كوچك یاین چشمه در كف دره ا

كربناته كلسیك آهن و گازدار خیلی گرم می باشد. استحكام در بی یمعدن ییله گنبد از دسته آبها یچشمه معدن آب

آن تسكین دهنده و ضد درد می باشد. می توان از این آب در درمان  یاین آب به سبب وجود گاز كربنیك و گرما

 یآن نیز در كار دستگاه گوارش، كبد و مجار ناستفاده نمود. آشامید یمفصلی، رماتیسم و عصب-یعصب یبیماریها

 موثر می باشد یتغذیه ا یو نیز بیماریها یمعده و روده ا یا و بیماریهاصفر

 

 غار قلعه كرد

آبگرم بخش  یبه آن از طریق جاده روستای یشهر قزوین واقع شده و مسیر دسترس یجنوب غرب یكیلومتر 201در 

 یسمت شمال به روستادو گانه خرقان به  یحصار ولیعصر و بعد از عبور از برجها یآوج به سمت مغرب به روستا

می شود. دهانه غار قلعه به سمت جنوب شرقی بوده، ارتفاع آن  یقلعه كرد منته یآباد و در نهایت به روستا یعل

كه  ییك راهرو  بوده كه به دهانه چاه یمتر به صورت نیم دایره است. این غار دارا 9متر و عرض آن حدود  8حدود 

 یشود كه دارا یم یمنته یود و پس از عبور از مدخل چاه به فضایمی ش یاست منته یعمود بر دهلیز اصل

 یفرع یو استاالكمیت در رنگهای مختلف است. تاالر اصلی غار به دهلیزها و شاخه ها تقطور استاالكیت یستونها

از قسمتها از سقف تا كف غار كشیده  یبعض یآهك یاز طبیعت است و آویزه ها یگردیده كه خود شاهكار یمنته
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هر بیننده  یبه سبك زیبای یسفید آهك یتشكیل شده و سنگها یكوچك آب یده است. در كف غار نیز حوزه هاش

 را متحیر می سازد.  یا

 

 گشنه رود  یغار ول

گشنه رود واقع شده است. دهانه آن رود -آلولك یكیلومتری قزوین، در مسیر جاده روستا 11 ،یقاقازان شرق بخش

و عرض آن نیم متر است. این غار در منطقه نسبتاً نیمه معتدل و سرد كوهستانی  1دود به شمال بوده و طول آن ح

 انگول  یبوده باشد. غار یخ یو استقرار انسان مكاندرختان ارس هستند واقع شده و به نظر می رسد محل ا یكه دارا

بوده و  ییخ یر از نوع غارهاشمال غرب قزوین. این غا یكیلومتر 01دینك واقع در  یرودبار شهرستان، روستا بخش

 دهانه آن به سمت جنوب غرب است. 

  یغار عباس آباد،  بخش آوج،  آبگرم  غار چهل دختر،  بخش مركز 

 

 دریاچه اوان  

قزوین در جاده  یكیلومتر 01و زیباترین دریاچه در منطقه قزوین، دریاچه اوان نام دارد كه به فاصله  بزرگترین

 یاوان، وربن، زواردشت و زرآباد قرار گرفته است. این دریاچه با مساحت یپایین دست روستا معلم كالیه و در-قزوین

متر است،  011متر و عرض آن  101ترین قسمت   یطوالنآب شیرین بوده و طول آن در  یكمتر از شش هكتار دارا

 یو قایق سوار یآب تن ،ییر. در تابستان دریاچه محل ماهیگباشدیمتر در نوسان م 11عمق دریاچه نیز از یك تا 

و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح دریاچه  یبوده در پاییز مأمن پرندگان مهاجر نظیر قو، غاز، مرغاب

 شود.   الموت  یتامین م یكف دریاچه و نزوالت آسمان یاست.  طریق چشمه ها یاسكیران ابلق

البرز است این  یال قزوین بوده و ارتفاعات آن جز رشته كوههاواقع در شم یالموت جزو ناحیه كوهستان منطقه

دو هزار و سه هزار تنكابن، از شرق به طالقان، از غرب به رودبار و از جنوب به طالقان  یمنطقه از شمال به دهستانها

حور عمده است و سه م یقلل معروف و بزرگ یالبرز در منطقه الموت دارا یشود. رشته كوهها یو پشكلدره محدود م

 در این مسیر به ترتیب ذیل وجود دارد: یكوهنورد

 متر، دهستان سه هزار تنكابن 0111سیاالن، با ارتفاع -.محور گرما رود پیچ بن2

 متر، دهستان دو هزار تنكابن 0211خشچال با ارتفاع -. محور اوان 1

  ی. محور هیر، ویار، گون كول،كالچا0
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 دره اندج   

 یوجود غارها ،یزیست محیط یدر رودبار الموت دره اندج است كه با توجه به قابلیتها از مهمترین مناطق ییك

 استقرار انسان ها مناسب بوده است.  یآن همیشه برا یو نوع بافت كوهها یطبیع

و شرایط  یدیده می شود كه از نظر موقعیت جغرافیای یطبیع یغارها یطول دره اندج و مسیر رودخانه تعداد در

 بوده كه بشر هنوز فاقد فرهنگ ساختن سر پناه بوده.    یبه نظر می رسد محل سكونت آدمیان در زمان یطزیست محی

 

 دره نینه رود

است یكی از مناطق ییالقی و  یكه در آن جار یهیر و ویار واقع شده و با رود پر آب یروستاها یدره در نزدیك این

 یو مرتفع آن دارا یشمال یسرسبز بوده و قسمتها یندق زارهارودبار شهرستان، محسوب می شود كه پر از ف یزیبا

 مراتع خوش آب و هوا است. 

از راه سنگ  یآمد و شد بین گیالن و قزوین از این دره می گذشته است كه بخشهای یترین مسیرها یاز قدیم ییك

 فرش آن سالم به جا مانده است. 

 پیچ بن  یمنطقه ییالق  

قرار دارد و  "سه هزار"الموت و بر سر راه معروف  یمتر در شمال شرق 1111ا ارتفاع حدود منطقه نسبتاً مرتفع ب این

ییالق خوش آب وهوا به گردنه  یزیبا یقزوین به شمال ایران است. چمنزارها یراهپیمای یاز زیبا ترین مسیرها ییك

 یاست و مرز طبیع یالبرز غرباز رشته كوه  یكه بخش دندمی پیون 0111 یبا ارتفاع تقریب "سلج انبار"مشهور 

 سیاالن  یجنوب یقزوین و مازندران محسوب می گردد.   دامنه ها یاستانها

كه  "هنیز"زیبا و سرسبز استان قزوین است. از  یالموت واقع و از ییالقها یسیاالن در شمال شرق یجنوب یها دامنه

به سمت شمال پیش می رویم هوا خنك تر  این منطقه محسوب می شود هر چه یترین آباد یمرتفع ترین و شمال

 نیز تغییر می كند.  یشده و پوشش گیاه

 قله  خشچال   

دریاچه اوان قرار  یالموت و زواردشت نظاره گر بود. زواردشت در قسمت شمال-قله را می توان از مسیر راه قزوین این

است  یود وجود دارد، مسیر اول از طریق یالبه قله مرتفع خشچال، از كنار دریاچه دو مسیر صع یدارد. برای دستیاب

دریاچه به طور مستقیم تا قله پیش می رود. مسیر دوم از درون دره زواردشت تا زیر قله ادامه می یابد  یكه از باال

گلپر  یاز بوته زارها یپوشش انبوه یمی رسد كه عالوه بر چشمه دارا "چشمه گلپری"این مسیر به محلی به نام 

 قه شكار و تیر اندازی ممنوع الموت است.    منط
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منحصر به فرد در استان و نیز در  یطبیعت از غنای یو زنجیره غذای یمنطقه از نظر تنوع حیات وحش جانور این

الموت و ویژگیهای منحصر به فرد منطقه انواع پرندگان شامل:  یكشور برخوردار است. با توجه به اقلیم كوهستان

سانان شامل؛ سهره  و بلبل ها و انواع  ككبوترسانان و الشخور، تیهو، گنجش ،یعقاب، هما، كبك، كبك در

خرگوش، خارپشت، جوجه  ،یگراز، پلنگ، خرس قهوه ا ،یپستانداران، گیاه خوار و گوشت خوار شامل: كل و بز كوه

 اده است. د یممتاز بزرگ و كوچك را در خود جا یروباه، شغال و جوندگان منحصر به فرد و گونه ها ،یتیغ

  ردانیشامه دشت س القییفردوس  القییتارم  اقین یسنگ وانیآتان ا یروستا

  

 غار قلعه كرد 

آبگرم بخش  یبه آن از طریق جاده روستای یشهر قزوین واقع شده و مسیر دسترس یجنوب غرب یكیلومتر 201در 

 یانه خرقان به سمت شمال به روستادو گ یحصار ولیعصر و بعد از عبور از برجها یآوج به سمت مغرب به روستا

می شود. دهانه غار قلعه به سمت جنوب شرقی بوده، ارتفاع آن  یقلعه كرد منته یآباد و در نهایت به روستا یعل

كه  ییك راهرو  بوده كه به دهانه چاه یمتر به صورت نیم دایره است. این غار دارا 9متر و عرض آن حدود  8حدود 

 یشود كه دارا یم یمنته یمی شود و پس از عبور از مدخل چاه به فضای یست منتها یعمود بر دهلیز اصل

 یفرع یو استاالكمیت در رنگهای مختلف است. تاالر اصلی غار به دهلیزها و شاخه ها تقطور استاالكیت یستونها

ف غار كشیده از قسمتها از سقف تا ك یبعض یآهك یاز طبیعت است و آویزه ها یگردیده كه خود شاهكار یمنته

هر بیننده  یبه سبك زیبای یسفید آهك یتشكیل شده و سنگها یكوچك آب یشده است. در كف غار نیز حوزه ها

 را متحیر می سازد.  یا

 گشنه رود  یغار ول 

گشنه رود واقع شده است. دهانه آن رود -آلولك یكیلومتری قزوین، در مسیر جاده روستا 11 ،یقاقازان شرق بخش

و عرض آن نیم متر است. این غار در منطقه نسبتاً نیمه معتدل و سرد كوهستانی  1ده و طول آن حدود به شمال بو

 انگول  یبوده باشد. غار یخ یو استقرار انسان مكاندرختان ارس هستند واقع شده و به نظر می رسد محل ا یكه دارا

بوده و  ییخ یقزوین. این غار از نوع غارهاشمال غرب  یكیلومتر 01دینك واقع در  یرودبار شهرستان، روستا بخش

 دهانه آن به سمت جنوب غرب است. 

  یغار عباس آباد،  بخش آوج،  آبگرم  غار چهل دختر،  بخش مركز 
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 دریاچه اوان   

قزوین در جاده  یكیلومتر 01و زیباترین دریاچه در منطقه قزوین، دریاچه اوان نام دارد كه به فاصله  بزرگترین

 یاوان، وربن، زواردشت و زرآباد قرار گرفته است. این دریاچه با مساحت یمعلم كالیه و در پایین دست روستا-نقزوی

متر است،  011متر و عرض آن  101ترین قسمت   یطوالنآب شیرین بوده و طول آن در  یكمتر از شش هكتار دارا

 یو قایق سوار یآب تن ،یدریاچه محل ماهیگیر . در تابستانباشدیمتر در نوسان م 11عمق دریاچه نیز از یك تا 

و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح دریاچه  یبوده در پاییز مأمن پرندگان مهاجر نظیر قو، غاز، مرغاب

 شود.   الموت  یتامین م یكف دریاچه و نزوالت آسمان یاست.  طریق چشمه ها یاسكیران ابلق

البرز است این  یواقع در شمال قزوین بوده و ارتفاعات آن جز رشته كوهها یهستانالموت جزو ناحیه كو منطقه

دو هزار و سه هزار تنكابن، از شرق به طالقان، از غرب به رودبار و از جنوب به طالقان  یمنطقه از شمال به دهستانها

است و سه محور عمده  یبزرگ قلل معروف و یالبرز در منطقه الموت دارا یشود. رشته كوهها یو پشكلدره محدود م

 در این مسیر به ترتیب ذیل وجود دارد: یكوهنورد

خشچال با -. محور اوان 1متر، دهستان سه هزار تنكابن           0111سیاالن، با ارتفاع -.محور گرما رود پیچ بن2

  ییار، گون كول،كالچا. محور هیر، و0متر، دهستان دو هزار تنكابن                             0211ارتفاع 

 دره اندج   

 یوجود غارها ،یزیست محیط یاز مهمترین مناطق در رودبار الموت دره اندج است كه با توجه به قابلیتها ییك

 استقرار انسان ها مناسب بوده است.  یآن همیشه برا یو نوع بافت كوهها یطبیع

و شرایط  یده می شود كه از نظر موقعیت جغرافیایدی یطبیع یغارها یطول دره اندج و مسیر رودخانه تعداد در

 بوده كه بشر هنوز فاقد فرهنگ ساختن سر پناه بوده.    یبه نظر می رسد محل سكونت آدمیان در زمان یزیست محیط

 

 دره نینه رود

یالقی و است یكی از مناطق ی یكه در آن جار یهیر و ویار واقع شده و با رود پر آب یروستاها یدره در نزدیك این

 یو مرتفع آن دارا یشمال یسرسبز بوده و قسمتها یرودبار شهرستان، محسوب می شود كه پر از فندق زارها یزیبا

 مراتع خوش آب و هوا است. 
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از راه سنگ  یآمد و شد بین گیالن و قزوین از این دره می گذشته است كه بخشهای یترین مسیرها یاز قدیم ییك

 است. فرش آن سالم به جا مانده 

 پیچ بن  یمنطقه ییالق  

قرار دارد و  "سه هزار"الموت و بر سر راه معروف  یمتر در شمال شرق 1111منطقه نسبتاً مرتفع با ارتفاع حدود  این

ییالق خوش آب وهوا به گردنه  یزیبا یقزوین به شمال ایران است. چمنزارها یراهپیمای یاز زیبا ترین مسیرها ییك

 یاست و مرز طبیع یاز رشته كوه البرز غرب یكه بخش دندمی پیون 0111 یبا ارتفاع تقریب "سلج انبار"مشهور 

 سیاالن  یجنوب یقزوین و مازندران محسوب می گردد.   دامنه ها یاستانها

كه  "هنیز"زیبا و سرسبز استان قزوین است. از  یالموت واقع و از ییالقها یسیاالن در شمال شرق یجنوب یها دامنه

این منطقه محسوب می شود هر چه به سمت شمال پیش می رویم هوا خنك تر  یترین آباد یترین و شمال مرتفع

 نیز تغییر می كند.  یشده و پوشش گیاه

 قله  خشچال   

دریاچه اوان قرار  یالموت و زواردشت نظاره گر بود. زواردشت در قسمت شمال-قله را می توان از مسیر راه قزوین این

است  یبه قله مرتفع خشچال، از كنار دریاچه دو مسیر صعود وجود دارد، مسیر اول از طریق یال یدستیابدارد. برای 

دریاچه به طور مستقیم تا قله پیش می رود. مسیر دوم از درون دره زواردشت تا زیر قله ادامه می یابد  یكه از باال

گلپر  یاز بوته زارها یپوشش انبوه یشمه دارامی رسد كه عالوه بر چ "چشمه گلپری"این مسیر به محلی به نام 

 است.

 منطقه شكار و تیر اندازي ممنوع الموت     

منحصر به فرد در استان و نیز در  یطبیعت از غنای یو زنجیره غذای یمنطقه از نظر تنوع حیات وحش جانور این

ه فرد منطقه انواع پرندگان شامل: الموت و ویژگیهای منحصر ب یكشور برخوردار است. با توجه به اقلیم كوهستان

سانان شامل؛ سهره  و بلبل ها و انواع  ككبوترسانان و الشخور، تیهو، گنجش ،یعقاب، هما، كبك، كبك در

خرگوش، خارپشت، جوجه  ،یگراز، پلنگ، خرس قهوه ا ،یپستانداران، گیاه خوار و گوشت خوار شامل: كل و بز كوه

 داده است.  یممتاز بزرگ و كوچك را در خود جا یصر به فرد و گونه هاروباه، شغال و جوندگان منح ،یتیغ

  ردانیشامه دشت س القییفردوس  القییتارم  اقین یسنگ وانیآتان ا یروستا


