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تقریظ سید مهدی مجابی
گسترش فرهنگ ها و تمدن های مختلف  كه از سویی به توجيه چگونگی ظهور و  حوزه فرهنگی - تاريخی مفهومی است محيطی 
گی های محلی و منطقه و هويتی آنرا بررسی می كند و از سوی ديگر در جهت پیوستگی و اتحاد و  كليت ویژ می پردازد و با مالحظه ی 
گونی شواهد تاريخی  كالنی است به تنوع وگونا كاركرد مناسبی داشته است. رويکرد  كنون  استمرار جريان فرهنگی و تمدنی جهان تا
كه در عين حال انسجام و يکپارچگی فرهنگ هاو تعامل و ارتباطات متقابل آنها را نيز  بجا مانده در سطوح مختلف جغرافيایی 
كاهش دهد. مرزها و تمایزها را می پذیرد و با دقت الزم  تحليل و ارزيابی می نمايد. بدون اينکه پويایی تاريخی و سياليت آنها را 
كند. مرزها در  كاوش قرار می دهد، ولی هرگز تماميت تاريخی را فراموش نکرده و اجزاء در هم تنيده و زنده را از هم جدا نمی  مورد 
كه شناخت  كه عامل تمایزاند ، موجد پیوندهای عميق وسازواره ای نيز هستند. بویژه در ميدان عمل  این رويکرد به همان اندازه 
كانون توجه است، راه حل هایی در جهت تعدیل تضاد های منطقی ارائه  عينی و حفاظت آثار و مرمت وتوسعه پايدار محيطی در 

می دهد.

پاسخ  مطلوب  حل های  راه  به  عملی  يابی  دست  چگونگی  با  رابطه  در  پرسش هایی  بر  دارد  سعی  تاريخی  فرهنگی  حوزه  مفهوم 
كه يک مفهوم ساده ی انتزاعی نيست بلکه تبعات  دهد. برای ميل به این اهداف سلسله ای از مفاهيم مرتبط را بکار می گيرد چرا 
گفت يک نظام نظری نوین است . این نظام فکری به علل لغزش و جابجا  اجرایی و عملياتی وسيعی دارد. به عبارت ديگر بايد 
كانونی شده  كز فرهنگی و همچنين به تغيیرات و پايداری های فضای فرهنگی ، تاريخی می پردازد. فضاهای  كانون ها و مرا شدن 
مهم اصلی و فرعی تمدن را در جوار يکديگر و درچارچوب پیوستارتاريخی واحدی قرار می دهد و آن را در متن پیوستارهای طبيعی، 
كاوشگر از سویی و  كننده و  اجتماعی مربتط بررسی می كند. رسيدن به این شيوه تفکر نتيجه از ميان بردن فاصله بین ناظر رصد 
صحنه های تاريخی از سوی ديگر است به بیان ديگر يکی شدن این دو به این نتيجه منجر می شود : رفتن به درون موضوع و اتحاد 

كردن موضوع از بیرون . با آن به جای نگريستن و نظاره 

گران بهای  خوشبختانه اخيرا معدودی از پژوهشگران عرصه های تاريخی نسل جوان قدم در این راه پرنشيب و فراز نهاده اند و از عمر 
كرده اند و آقای مهندس آرش ضياءآبادی يکی از معدود افراد فرهيخته است كه سال هاست  خود در این مسير ناهموار سرمايه گذاری 
كانون تمدنی مهم ، واقع در فصل مشترک  درصحنه تاريخی تمدنی تارم مستقراست و با هدف شناخت و حفاظت و مرمت این 
گيالن ، آذر بايجان سرگرم پژوهش است. نتایج حاصل از سعی و تالش ايشان در چارچوب نظريه  حوزه های فرهنگی تاريخی قزوین ، 

كند . حوزه های فرهنگی تمدنی می تواند به بالندگی بیشتر این نظريه كمک 



 زیرا حوزه تارم نمونه بارزی از همپوشانی چند حوزه تمدنی را در معرض ديد پژوهشگران قرار می دهد و ویژگی های موقعيتی و فضایی 
كه درگذشته در مطالعات با نمونه قزوین آغاز شده بود را غنی  كوهستانی بررسی می كند. باالخره نظريه ای را  كوسيستمی  آنها را درا
كه دارد در آينده ادامه يابد و سایر پژوهشگران حوزه  كه تالش های ايشان با تمام دشواری ها و سختی هایی  تر می كند. اميد است 
كنند . برای ايشان و همکاران محترم موفقيت های  فرهنگی - تاريخی قزوین و حوزه های همجوار آن نيز از این روش پويا بهره برداری 

بیشتری را آرزو می كنم.  

سید مهدی مجابی



تقریظ سید محمد بهشتی
كه بايد الزاما در »زمينه«شان ديده و  كالچرال لندسکيپ را برای اطالق به ميراثی  كه اصطالح  سازمان یونسکو، بیش از دو دهه است 
كرده است. تا پیش از آن، وقتی درباره اثری از ميراث ملموس جهانی، همچون اهرام مصر و يا تخت جمشيد،  حفاظت شوند استخدام 
غ از زمينه اش. به همين دليل آثاری كه تا آن زمان در فهرست  صحبت می شد، منظور خوِد اهرام مصر يا تخت جمشيد بود؛ يعنی اثر فار
گرفت و مکرر  غ از زمينه استقرارشان بودند. وقتی رفته رفته توجه به متِن اثر جدی شد، این انديشه شکل  ميراث جهانی ثبت شد، فار
كه حاصل تعامل آدمی  كرد و بايد آثار را به مثابه بخشی از سياقی بزرگتر  كه برای ثبت آثار بايد به منظر فرهنگی آنها نيز توجه  مطرح شد 
و محيط است، ديد. در بدو امر بیشتر منظر طبيعی و يا در واقع مرتبه طبيعی سياِق هر اثر مراد بود ليکن این نظرگاه به تدریج وسعت 
گر تا پیش از این هر اثر در متنی سپید درک  كه نتيجۀ آن بسط معنی زمينه بود. ا گرفت  كرد، پیرامون آن مباحث مختلفی شکل  پیدا 
كمکی به درک آن نمی كند، با طرح اصطالح منظر فرهنگی، بر آن شديم  كه وقوعش در جایی از سر اتفاق است و مطالعۀ زمينه  می شد 
گر چيزی در جایی واقع است، بی علت نيست. به این ترتيب امری مهم تر و فراتر از توجه به زمينه روی داد؛ و آن درک اهميت  كه ا
كيد بر اهميت  گر بگوییم منظر فرهنگی با تأ »جا«ی آثار بود. بدون درک این »جا« راه به شناخت آثار بر ما گشوده نيست. بیراه نيست ا

سياِق آثار، عمال حکايت از تغيیر موضعی ژرف می كند؛ تغيیر موضِع »شناخت« به »بجا آوردن«. 

كرده«،  كه در زبان روزمره »جای خود را باز  »جا« در زبان فارسی مفهومی عميق تر از محل وقوع دارد. تمثيل و مثل های بسياری 
كه سخن نسنجيده می گويد معموال می گوییم »هر سخن  كسی  كدام به نحوی به این اهميت و عمق اشاره دارد. مثال در مذمت  هر 
كردن می گوییم »هر چيز به جای خويش نيکوست«.  سخن  جایی و هر نکته مکانی دارد«  و يا در تشویق به موقع و مناسب رفتار 
كلی بحث  كلی هماهنگ با سياق  كه پیوند درست و متناسبی با سخنان قبل و بعد از خود ندارد و يا به طور  »بیجا« سخنی است 
كه به نوعی در پیوند با آن موضوع قرار دارند تعيین  گویی جای صحيح هر چيز را موضوعات مختلفی  و موقعيت بیانش نيست. 
كه معنی پیدا می كند. در همين سياق  می كند و بجایی و نابجایی در ارتباط ميان يک موضوع با موضوعات هم پیوندش است 
كه از »شناخت« نيز تعبير به »بجا آوردن« می كنيم؛ این يعنی »بجا آوردن« موكول به درک و فهم آن موضوع به مثابۀ جزئی از  است 
كردن آن از باقی موضوعات. در چنين نگاهی جهان واجد هندسه ای  گرو جزءنگری و جدا  يک واقعيت بزرگتر وكلی تر است و نه در 
كل ايفای  كه در آن هر چيز »جایی« دارد و در این جای در سرنوشت  ذومراتب، ذووجه، ذومقياس و در عين حال يکپارچه است 
كه »عدل« در مفهوم »هر چيز بر جای خود« با معنی می شود. در مقابل عدل،  نقش می كند. اصال در چنين تصوری از جهان است 
گویی نتيجۀ وقوف به جايگاهها به نوعی احساس به سر بردن در روشنایی  كه با »ظلمت« هم ريشه است.  بنابراین  »ظلم« است 

است. در عوض »بجا نياوردن« احساسی شبيه به قرار داشتن در تاريکی است. 



كورماالنه و از راه حس المسه  كه در تاريکی قرار دارند؛  كسانی هستيم  كه در مواجهه با محوطه ها و آثار تاريخی همچون  مدتی است 
كه به زعم ما به تصادف این طرف و آنطرف افتاده  است و وقوعش در »جایی« معنی دار نيست.  سعی در درک اجزا و عناصری داريم 
از همينرو پرسش از اينکه جایی »كجاست؟« پرسش ناموجهی به نظر می آيد. درحاليکه قدم اول خروج از تاريکی همين پرسش 
كه باعث می شود ما دركی روشن و متمایز از  گفت  كجاست؟« و در پاسخ به آن بايد از همۀ آن اختصاصاتی سخن  است؛ »طارم 
گياهی  طارم بیابیم. به عبارت ديگر برای پاسخ به این پرسش دانستن ميزان بارندگی ساليانه، جهت غالب وزش باد، نوع پوشش 
كه در  كافی نيست. این مثل وقتی است  و جانوری، مصالح ساختمانی، نوع اقتصاد معيشتی و نظایر این هرچند الزم است ولی 
كمک به ما  برابر اظهاِر آشنایی يک شخص در خيابان، هرقدر تالش می كنيم موفق نمی شويم »او را بجا آوريم«. مسلما او برای 
كمکی نکرده  هرقدر از مشخصات ظاهری و فيزيکی خود مثل طول قد، سن، وزن و يا شماره شناسنامه اش بگويد در این راه به ما 
گی ها را داشته باشند. تالش ما برای درک »كيستی« او وقتی به  كه عين همين ویژ كسان ديگری هم باشند  است. چون ای بسا 
كسان و موقعيتهای هم پیوندش تشخيص دهيم و بفهميم او در  كه موفق شويم جای متمایز او را در ارتباط با همۀ  نتيجه می رسد 

كرده است. سرگذشت و سرنوشت ما چه نقشی ايفا 

كه ما طارم را »بجا آوريم«؛ يعنی آن را با جای ديگری  كه برشمرديم ممکن است باعث نشود  به همين ترتيب همۀ مشخصاتی 
كاركردی شبيه طارم  كّمی و  كه در همۀ این مؤلفه های  كرۀ زمين بتوان يافت  كه چه بسا جاهای ديگری را روی  اشتباه نگيريم. چرا
كه سبب شود ما راه به خصوصيات يگانه يکجا بريم. در این مسير البته  باشد. در واقع »بجا آوردن« وقتی به تمامه دست می دهد 
كه از عصر مس تا دوران  كجاست  كه دژ سميران در آن واقع شده، طارم  كجاست  كمک بگيريم. طارم  بايد از همۀ نشانه ها و شواهد 
كه ما نسبت به آن در روشنایی قرار  كمک می كند  اسالمی به تناوب در آن آثاری از زندگی پیدا شده است و پرسش هایی نظير این، 

كه ایران می ناميمش بجا آوريم.  گيريم و نقش بی بدیل طارم را همچون اندامی از پیکره ای واحد 

كه حاصل بیش از پانزده سال نگاه پژوهشگرانه مدیر پايگاه سميران است تتبع پردامنه ای نسبت به  كتاب پیش رو  به زعم بنده 
كرده است؛ به سهم  كه برای »بجا آوردن« محيط طارم ضروری است، مهيا  منطقه دارد و بسياری از مقدمات و مستندات الزم را 
كه عاقبت ما را به درک  كه این پژوهش آغاز راهی باشد  خود از تالش  جناب آقای آرش ضياءآبادی قدردانی می كنم و اميد دارم 

كجایی طارم راهبر شود.

سید محمد بهشتی



پیشگفتار
گفت:  در آغاز سخن بايد اذعان داشت: تعريف  مقوله  هایی از این  دست  بسيار دشوار است  اما به  نظر بنده  می توان  با اندكی  تسامح  
گون  زندگی  جمعی   گونا كننده  جهات   كه  تدبیر و تسهيل   »تمدن  عبارت  است  از مجموعه ای   حاصل  از فعاليت های  ذهنی  آدمی  
و سازنده  شخصيت  و هويت  آحاد يک  ملت  يا جامعه  در مقطع  تاريخی  و منطقه  جغرافيایی  مشخص  باشد.« هر تمدنی  مبتنی  بر 
و  خاص؛  جامعه شناختی   و  انسانشناختی   هستی شناختی،  و  معرفت شناختی   پیشگمانه های   و  اجتماعی   تاريخی،  پیشينه های  
مشتمل    بر فرهنگ  و ادب، رسوم  و آداب، هنر و ادبیات و نظامات  اجتماعی  مخصوص  به  خود می باشد. به  بیان ديگر: هر حوزه 
مفاهيم   و  قواعد  و  فلسفی   مبانی   سخت افزاری،  مولفه های   و  نرم افزاری   مولفه های    : می باشد   مولفه  دسته  دو  از  تاليفی  تمدنی  
انسانی  بخش  نرم افزاری  آن، و صنعت  و معماری  بخش  سخت افزاری  آن  بشمار می رود. هر تمدن روحی  دارد و جسمی،  مانند يک  
گفت: تمدن  وجه  سخت افزاری  فرهنگ  و  كهولت  و فتور است. می توان   موجود زنده  دارای  ادوار رويانی  و طفوليت، بلوغ  و جوانی، 
فرهنگ  وجه  نرم افزاری  آن است  اما دشوار است تعيین  تقدم  و تأخر دائم  و تعريف نسبت  ثابتی  ميان  مقوالتی  چون: تمدن، فرهنگ  
گاها  نوعی   كما اينکه   گاه  نوعی  فرهنگ، آداب  و هنر و فن آوری  در پی  ظهور يک  نوع  تمدن  پديد می آيد،  كه   و فن آوری  و.... چرا  
گردد. لهذا بايد پرسيد ميان  فالن  تمدن  با فالن  فرهنگ  چه  نسبتی   فرهنگ  و آداب  نيز می تواند منجر به  پیدايش  نوعی  تمدن  

است؟ تا پرسش  امکان  پاسخ  يابد.

گی های منطقه , سعی بر تبيین جايگاه ویژه ومهجور  بر اساس این تفکر  مجلد حاضر ضمن معرفی حوزه فرهنگی تمدنی طارم و ویژ
كه این امر بر من ميسر نبود مگر با هدايت و راهبری زنده يادانی چون  مانده ی آن در سير تحوالت تاريخی فالت ایران را داشته 
ج افشار و اساتيد و سرورانی چون سيد مهدی مجابی، سيد محمد بهشتی، عنايت ا...  منوچهر ستوده، سيدمحمد دبیرسياقی، ایر
له و باهمکاری جمعی  مجيدی، محمد ميرشکرائی، پیروز حناچی، مرتضی رضوانفر، حميده چوبک، نوروز زاده چگينی، هايده ال
كه در اينجا سپاس گذار جميع این عزیزان  گروهی در عرصه ميدانی  كارشناسان رشته های مرتبط بصورت همزمان و  چند ده نفره از 

می باشم .

كه در این مدت حامی و همراه  كنم به خانواده عزیزم   این مجلد را ضمن تقديم به مردم متمدن وفرهنگ دوست طارم اهدا 
گروه را در این بازه زمانی پانزده ساله  كه زمينه فعاليت وحضور تمامی  اينجانب بودند و در نهايت سازمان ميراث فرهنگی استان 

فراهم نموده و همواره حامی معنوی اينکار بشمار می آمده است.
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مقّدمه
كه به منزلۀ وجود منابع پر اهّمّيت فرهنگی - تمدنی در این نقطه صورت پذیرفته است، از سال  پژوهش و معّرفی منطقۀ طارم 
كشور در ذهن نگارنده شکل يافته است، و از همان زمان اهداف  1376 در پی ثبت مجموعه آثار دژ سميران در فهرست آثار مّلی 
گرديد. از این لحاظ در طی این مّدت  پژوهش جهت شناخت، حفاظت، احياء و باز زنده سازی هر چه بیشتر این مجموعه مشّخص 
كالن، ميانی و خرد و نيز در دو حوزۀ مکتوب و ميدانی به  با مّد نظر قرار دادن رويکردی تحليلی، تمامی موضوعات در سه مقياس 
گرفت. با دسته بندی داده ها، تدوین راهکارها و برنامه ریزی مدیرّيتی در پژوهش حاضر  صورت ميان رشته ای مورد بررسی قرار 
باستان شناسی،  تاریخ، مردم شناسی،  بر مبنای فرضيات مختلف علمی در حوزه های علومی هم چون جغرافيا،  تا  گرديد  تالش 
تحليل  هم چنين  و  نگاری  مستند  و  بررسی  موجود،  مکتوبات  و  مطالعاتی  پیشينۀ   ضعف  به  توّجه  با  نيز  و  مرّمت،  و  معماری 
داده های ميدانی به منزلۀ ارائۀ ادّلۀ علمی به جهت اثبات جايگاه ویژه و منحصر به فرد این منطقه از منظر فرهنگی و تمدنی با 

دّقت هر چه بیشتر صورت پذیرد. 

گرفته در قزوین،  كاوش های علمی صورت  كثر پژوهش ها و  كه از اواخر سال 1349، ا هم چنين می توان اذعان داشت، از آن جایی 
كوه های البرز  كه در ميانۀ  رشته  كوهستانی و علی الخصوص منطقۀ طارم سفلی  در دشت بوئين زهرا متمركز بوده و سهم مناطق 
و در سمت شمال غرب استان قزوین واقع شده است، و به لحاظ موقعّيت اقليمی و جغرافيایی شرايط زيست محيطی مناسب 
گذشته را دارا می باشد، بسيار ناچيز تشخيص داده می شود؛ لذا پژوهش در خصوص این  جهت شکل گيری استقرار های تمّدنی در 
كه  كه منطقۀ  سميران به عنوان مركز این حوزۀ فرهنگی - تمّدنی  منطقۀ فرهنگی - تمّدنی امری ضروری جلوه می نمايد. از آن جا 
در بخش طارم سفلی در قزوین متمركز بوده است، با در بر داشتن قلعۀ پر اهّمّيت سميران به عنوان يک مکان پر اهّمّيت تدافعی 
كه به آل بويه منسوب می باشد،  كه سازه های آن را به دوران پیش از اسالم نسبت می دهند، و نيز سایر قالع موجود در منطقه 
می تواند دليلی بر اهّمّيت این حوزۀ فرهنگی و ضرورت پژوهش در آن به شمار آيد. لذا با پرداختن به عناوينی هم چون محيط 
كالبدی - تاريخی، تمامی ابعاد پر اهّمّيت منطقه از منظر فرهنگی - تمّدنی  كالبدی - اجتماعی و محيط  كالبدی - طبيعی، محيط 

گرفته است.  در چهار فصل مورد معرفی قرار 

كه تنها عنصر نيمه جان منطقه به شمار می آمد، و به نوعی قابلّيت بازگشت به زندگی  در این راستا باززنده سازی مجموعۀ امامزاده 
گرفت. با  گستردۀ معماری در زمينۀ عناصر سازنده و نيز آرايه های تزئينی قرار  روزمرۀ جوامع محّلی منطقه را دارا بود، مورد مطالعات 
كيفّيت سنجی تکنيک ساخت از يک سو و مطالعات مردم شناسی و هم چنين شناخت  بررسی تقّدم و تأّخر زمانی فضاهای الحاقی، 
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كه  جايگاه تاريخی ارزشمند این فضا در تجارب زيستی، حافظۀ خاطره ای و ريشۀ اعتقادی از سوی ديگر، صورت پذیرفت. از آن جا 
این مجموعه با باور ها و اعتقادات دينی جوامع حاضر در ارتباط می باشد، می تواند جهت بقاء و رونق، ضمن استحکام بخشی و 
كالبد بنای امامزاده در مقولۀ برق رسانی و ايجاد شبکۀ روشنایی آن به عنوان امری ضروری جلوه نمايد. تمامی  مرّمت اضطراری 
كننده ای در احياء این فضا و مجموعۀ مذهبی در اذهان مردم و مراجعت مجّدد آن ها و نيز مقصد  موارد ذكر شده نقش تعيین 
تاريخی  و  طبيعی  جاذبه های  كنار  در  محّلی،  جوامع  اعتقادی  امروزین  نيازهای  به  پاسخ گویی  راستای  در  مکان  این  دادن  قرار 
گيری از علوم  گرديد با بهره  كه در پژوهش حاضر، در مقياسی بزرگ تر تالش  منحصر به فرد این دژ شهر داشته است. قابل ذكر است 
گی های طبيعی  باستان شناسی، مردم شناسی و ... و نيز متون تاريخی شناختی شّفاف در خصوص این نقطه با بهره جستن از ویژ
مختلف در منطقه، شناخت عناصر مادی مرتبط همانند سيستم های زیر ساختی )راه های باستانی، شبکۀ انتقال آب، دیوار ها، 
كه همگی این موارد در  كه در مناطق پیرامونی متمركز شده اند،  كنده  استحکامات دفاعی( و سایر عناصر و اركان شهری و اّما پرا
گذار  كشور تأثير  تعيین حدود و ثغور این حوزۀ فرهنگی فرهنگی - تمدنی و ثبت آن به عنوان  نخستين نمونه در فهرست آثار مّلی 
گيرد. هم چنين این  گرديده است، مورد معّرفی قرار  بوده، و متعاقبا منجر به فراهم نمودن مقّدمات ثبت جهانی این مجموعه 
گردشگری مواجه می باشد، اما توانسته  كاستی هایی در زمينۀ  امکانات الزم جهت بسط صنعت  كنون با  حوزه با توجه به این كه ا
كشور قرار دهد. در خاتمه با توّجه به موارد مذكور می توان ناحيۀ سميران  گردشگری  نام منطقۀ طارم را در فهرست مناطق نمونۀ  
كه این  كه در منطقه، حضور داشته اند، معّرفی نمود و اذعان داشت  و دژ آن را به عنوان مركز مهّم سياسی در ادوار مختلف تاريخی 
منطقه به جهت دارا بودن پتانسيل های زيست محيطی مناسب همواره شاهد شکل گيری تمّدن ها و حکومت های مختلف بوده 
كاوش های علمی باستان شناسی حکايت از این موضوع دارد. هم چنين نتایج مطالعات مردم شناسی  كه نتایج بررسی ها و  است، 
ح همراه با پیشينۀ  كه از بعد فرهنگی و تخّصصی بسيار غنی می باشند، نشان از حضور منطقه ای مطر و وجود صنایع دستی بومی 

نسبتًا طوالنی در تاریخ ایران دارد. 



فصل 1؛

محيط كالبدی - طبيعݡی

كالبدی - طبيعی فصل 1؛ محيط 





1-1 شناسایی بستر طبیعی و چگونگی شکل گیری 
منطقۀ طارم

از  يکی  طارم  شهرستان  كشوری،  كنونی  تقسيمات  در 
محسوب  زنجان  استان  در  گانه  هشت  شهرستان های 
می شود. این شهرستان با سایر شهرستان ها نظير زنجان و 
گيالن، قزوین و اردبیل همجوار  ابهر و هم چنين استان های 
زنجان، بخش  1(. در قسمت شرقی  )نقشۀ شماره  می باشد 
توابع  از  سفلی  طارم  واقع  در  است.  گرفته  قرار  سفلی  طارم 
كه در پژوهش  به شمار می آيد. منطقۀ طارم  قزوین  استان 
از  زيتون،  رودبار  به  از شمال  اشاره می نماییم،  آن  به  حاضر 
كوه های چرگز و از شرق به  غرب به طارم عليا و از جنوب به 
دهستان قاقازان محدود می گردد، مركز این ناحيۀ فرهنگی 
حوزۀ  كه  است  ذكر  قابل  دارد.  نام  سيردان  نيز  تمّدنی   -
انطباق  و  انسجام  فرِد  به  منحصر  گی  ویژ دارای  سفلی  طارم 
كامل جغرافيای طبيعی و فرهنگی، تمّدنی می باشد )نقشۀ 

شمارۀ2(.  

يک  از  البرز  جبال  سلسله  هموار  نسبتًا  و  وسيع  جنوبی  دّرۀ 
از  شاهرود  و  اوزن  قزل  عظيم  و  دائمی  رود  دو  جريان  و  سو 
سویی ديگر، شرايط مطلوبی را جهت اسکان و حركت ايجاد 
كه در تقاطع دو رود و راه های فرا  گلوگاه طارم  نموده است. 
گرفته  كشور قرار  منطقه ای شمال به جنوب و غرب به شرق 
است، مركزُيتی مهّم و ارزشمند را از لحاظ جغرافيای طبيعی 

و انسانی ايجاد نموده است )نقشۀ شمارۀ 3(. 

و  كشور،  در  طارم  تمّدنی   - فرهنگی  منطقۀ  موقعّيت   :1 شمارۀ  نقشۀ 
همجواری اش با استان های زنجان و قزوین

نقشۀ شمارۀ2: نقشۀ جغرافيایی طارم سفلی نسبت به استان های همجوار.
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گلوگاه طارم بر روی نقشه. نقشۀ شمارۀ 3: مسير شکل گيری 

1-2 حدود حوزۀ فرهنگی – تاریخی طارم
كه در قبل نيز به آن اشاره نموديم، منطقۀ فرهنگی  همان طور 
- تمّدنی طارم از شمال به رودبار زيتون و از جهت غرب به طارم 
كوه های چرگر و نيز از سمت شرق به  عليا و از سمت جنوب به 
فرهنگی  منطقۀ  این  مركز  می گردد.  محدود  قاقازان  دهستان 
تقسيمات  آخرین  اساس  بر  دارد.  نام  سيردان  نيز  تمّدنی   -
طارم  منطقۀ  است،  گرفته  صورت   1382 سال  در  كه  كشوری 
این  می باشد.  مساحت  مرّبع  كيلومتر   1744 دارای  سفلی 
مساحت شامل يک شهر تحت عنوان سيردان، يک مركز بخش 
كوهگير،  نيارک،  نام های  به  دهستان  چهار  سيردان،  نام  با 

آبادی   64 و  سکنه  دارای  آبادی   91 حدود  چوقور،  و  خندان 
)دهستان(  روستایی  بخش  كز  مرا می باشد.  سکنه  از  خالی 
طارم سفلی، سياهپوش در خندان، حصار در چوقور، نيارک در 
كوهگير می باشد. )آرشيو فرمانداری  كوهگير سفلی در  نيارک و 

استان قزوین(.

بر  كه  نمود  عنوان  می توان  نيز  آن  تسميۀ  وجه  خصوص  در 
حسب استناد به متون تاريخی و جغرافيایی واژۀ طارم از قديم 
يام بر این منطقۀ فرهنگی - تمّدنی نهاده شده است. قديمی 

ّ
اال

ترین سندی كه از واژۀ  طارم در دست می باشد، متعّلق به كتاب 
كه با وجود معّرفی  معجم البلدان به قلم ياقوت حموی است 
را  ناحيت  اهالی آن  نام )طرم( عنوان می دارد: »....  با  منطقه 
كه در اصل این واژه همان  در زبان خود ترم تلّفظ می كنند.«، 
كه »الف« پس از حرف »ت« افتاده و فتحه جای آن  طارم است 
كه  گرفته است. از خود واژۀ طارم نيز چنين استنباط می شود  را 
پس از استيالی اعراب بر ایران و نفوذ آنان بر منطقۀ فرهنگی 
- تمّدنی طارم، این جابه جایی در حروف اتّفاق افتاده است و 
»ت«  حرف  جايگزین  »ط«  عربی  حرف  كه  است  واضح  بسيار 
شده است. چنانچه در بیشتر نقاط ایران این تبدیل و تغيیر در 
كن و نيز اشخاص پس از ورود اعراب به ایران امری  اسامی اما
كه در خصوص نام  رایج بوده است. با توّجه به موارد بسياری 
كه از ميان دو  طارم ذكر شده است، چنين استنباط می شود 
كلمۀ طارم بر ما آشکار  واژۀ طارم و طارم، از منظر تاريخی هوّيت 
كه خود واژه ای  كاربرد این واژه به جای واژۀ طارم  می باشد و 

معّرب از طارم است، مناسب و صحيح می باشد.
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1-3 اوضاع طبیعی طارم
استان  غربی  شمال  در  كه  سفلی  طارم  كوهستانی  منطقۀ 
قزوین قرار داشته است، از جهت های شمال و شمال شرق به 
از  و  زنجان  استان  به  جنوب  و  غرب  شمال  از  گيالن،  استان 
می شود.  محدود  قزوین  كوهين  بخش  به  نيز  شرق  سمت 
كيلومتر مرّبع عنوان شده  وسعت منطقۀ مذكور حدود 17447 
است. این منطقه از نظر مختّصات جغرافيایی در عرض 2َ1، 36 
درجه و ۵0َ ، 36 درجه و طول 0َ0، 49 درجه و 30، 49 درجه، 
كيلومتر مرّبع می رسد، و دارای يک بخش مركزی )شهر سيردان( 
كوهگير  و چهار دهستان به نام های خندان، نيارک، چوقور و 
می باشد. هم چنين دارای 91 روستای مسکونی و 64  روستای 
 :1379 )اعلمش،  و۵(   4 شمارۀ  )نقشه های  است  سکنه  فاقد 

.)1-4

نقشۀ شمارۀ 4: موقعّيت جغرافيایی و راه های دسترسی محدودۀ طارم.

نقشۀ شمارۀ ۵: نقشۀ راه های مّلی پیرامون منطقۀ فرهنگی - تمّدنی طارم.

گره گاه )نقطۀ تالقی راه ها و رود ها( منطقۀ فرهنگی - تمّدنی  نقشۀ شمارۀ 6: 
طارم بر روی نقشه.
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- تمّدنی طارم می توان به  از سيمای طبيعی منطقۀ فرهنگی 
اشاره  رودها(  و  )راه ها  گره گاه  پهنۀ  در  شيب  جهت  و  شّدت 
گيالن  بند  در  تالقی  نقطۀ  به  مشرف  منطقه ای  طارم  نمود. 
گفته  نيز  راه  چهار  آن  به  كه  می شود،  محسوب  آذربايجان  و 
از  گذر  از  پس  نيز  گيالن  فعلی  راه  كه  گونه ای  به  می شود. 
این نقطه به دو سمت زنجان  البرز در  كوه  تنها شکاف رشته 
.)6 شمارۀ  )نقشۀ  می گردد  منشعب  )شرق(  قزوین  و  )غرب( 

تمّدنی  فرهنگی-  منطقۀ  طبيعی  جغرافيایی  بررسی  واقع  در 
گياهی، واژه شناسی  طارم بیانگر پهنه بندی اقليمی، پوشش 
و  شده  حفاظت  منطقۀ  و  جانوری  تنّوع  گياهان،  تنّوع  و 
كه همگی متعاقبًا  چشمه های ییالقی و رودخانه ها می باشد، 

در عناوین مربوطه مورد معّرفی قرار می گيرند.  

1-3-1 زمین شناسی منطقۀ فرهنگی – تمّدنی طارم
طارم،  فرهنگی  حوزۀ  زمين شناسی  وضعيت  شناخت  جهت 
گاهی ساختار زمين ريخت شناسی استان قزوین  شناخت و آ
كه از قبل نيز اشاره شد، منطقۀ  ضرورت دارد. زیرا همان طور 
جهت  لذا  می شود.  محسوب  قزوین  استان  از  بخشی  طارم 
ارائۀ  به  پژوهش،  مورد  منطقۀ  زمين شناسی  اوضاع  شناخت 
اّطالعاتی نسبتًا جامع در خصوص منطقۀ قزوین می پردازيم. 
در واقع استان قزوین بین دو سيستم و ساختار زمين شناسی 
گرفته است. این  نسبتًا متفاوت البرز جنوبی و ایران مركزی قرار 
كوه های  از سمت غرب به  البرز،  كوه های  از شمال به  منطقه 
و  خرقان  كوه های  به  نيز  جنوب  جهت  از  قيدار،  و  سلطانيه 

آوج و هم چنين از شرق هم به منطقۀ آبیک و طالقان محدود 
می گردد.

دو  آبریز  حوزۀ  در  كه  گسترده  و  وسيع  نسبتا  محدودۀ  این  در 
رودخانۀ شاهرود در شمال و شور در جنوب واقع شده است، 
رسوب ها و سنگ های مختلفی از دورۀ پركامبرین تا عصر حاضر با 
گستره های متفاوت، مشاهده می شود. هم چنين فّعالّيت های 
گمایی در دوره های مختلف باعث  تکتونيکی و آتش فشانی ما
و نهشت های مذكور  از رسوب ها  نوع خاّصی  گسترش  يا  وقفه 
در این منطقه شده است. در واقع دشت قزوین به عنوان يک 
كه به وسيلۀ  كوهی فرو نشسته معّرفی شده است،  حوزۀ ميان 
رسوب های تخریبی و فرسايش سيالبی، درياچه ای و بادی، با 

گستره های متفاوت، انباشته شده است.  اندازه و 

جنوب  ادامه  كه  نيز  رود  خر  رودخانۀ  حوزۀ  و  آبگرم  ارتفاعات 
به  مشرق  در  و  می آيد  شمار  به  سلطانيه  كوه های  شرقی 
می گردد،  ختم  زهرا  بویین  و  قزوین  دشت  جنوب  كوه های 
ذكر  قابل  باشد.  حاضرمی  عصر  تا  كامبرین  پر  رسوبات  شامل 
از  كه  شاهرود  آبریز  حوزۀ  و  استان  شمالی  بخش  كه  است 
رودخانۀ الموت رود، طالقان رود، مالعلی و تعدادی رودخانه 
منطقۀ  در  شمال  به  جنوب  از  و  است،  يافته  تشکيل  كوچک 
طارم سفلی به حوزه می پیوندند، در منطقۀ البرز قرار دارد، و 
كامل منطقۀ البرز را  از منظر ساختار زمين شناسی اختصاصات 
كوه های آلپ و هيماليا به  كوه ها از سلسله  دارا می باشد. این 
كوه زایی آلپی پايانی به شکل  كه طی حركات  شمار می آمدند 
زمين شناسی  سازند های  ترین  قديمی  است.  آمده  در  كنونی 
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در استان مربوط به سنگ های پركامبرین و پالئوزوئيک زیرین 
كه در طالقان و شمال دّرۀ شاهرود رخنمون دارند  می باشد، 

)مهندسين مشاور شرق آيند، 1382: 38-39(.

گون تقسيم  گونا ایران در مطالعات زمين شناسی به بخش های 
در  تقسيم بندی،  این  در  سفلی  طارم  منطقۀ  و  است،  شده 
كثر سنگ های منطقۀ  بخش ساختاری البرز واقع شده است. ا
تشکيل  زمين شناسی  سّوم  دوران  آذرین  سنگ های  را  طارم 
كه بخش اعظم این سنگ ها، مربوط به سنگ های  می دهند، 
ولکانيکی و آذر آوارۀ ائوسن می باشند، و بخش هایی از شمال 
از  پس  درونی  و  نفوذی  سنگ های  نيز  را  طارم  شرق  شمال  و 
آوارۀ  آذر  و  آتشفشانی  سنگ های  می دهند.  تشکيل  ائوسن 
شمال  از  تقریبًا  و  بوده  آلکالن  كالکو  تركيبی  دارای  منطقه، 
شرق به سمت جنوب غرب جوان تر تشخيص داده می شوند. 
بازی  شکل  تا  اسيدی  از  نيز  منطقه  ولکانيک  سنگ های 
كثر آن ها ميان هر دو این ها می باشد  متغّير بوده، ولی تركيب ا

)مهندسين مشاور پی ياب، 1381: 293-294(.

كوه های طارم از سنگ های ولکانيک و  كه  می توان عنوان نمود 
گرانيت های دوران سّوم تشکيل يافته  نيمه ولکانيک ائوسن و 
به  خود  از  عادی  غير  و  ضعيف  تکتونيک  شکل  تغيیر  و  است، 
نمايش می گذارد. هم چنين دشت مرتفع زنجان - ابهر، كوه های 
كوه های باريک سلطانيه متمایز و جدا می نمايد. این  طارم را از 
را  مهّمی  طولی  گسلۀ  بخش  و  بلوک   - گسل  الگوی  يک  توالی 
روی  بر  را  پركامبرین  سن  با  سنگ هایی  كه  می دهد،  نشان 
تشکيل  سنگ های  است.  كرده  تراست  ترسير،  سازند های 

نامتقارنی  بسيار  خ  ر نيم  دارای  طارم  كوه های  بخش  دهندۀ 
كوه ها با شيب ماليمی به سمت  بوده و يال شمال شرقی این 
حوزۀ منجيل ختم شده، ولی يال جنوب غربی آن ها با شيب 
گهان منقطع می گردد. در مجموع  تند در دشت زنجان - ابهر نا
كمان  يک  صورت  به  طارم  ارتفاعات  كه  نمود  عنوان  می توان 
جنبش های  از  متأثر  و  دارد،  قرار  البرز  قاره ای  لبۀ  بر  گمایی  ما
كرتاسه می باشد )همان: 24-44(.                تکتونيکی پس از دوران 

كه،  در خصوص چينه شناسی منطقه نيز می توان اذعان داشت 
قديمی ترین سنگ های منطقۀ قزوین متعّلق به دولوميت های 
سلطانيه  تشکيالت  نام  به  كه  می باشند،  پركامبرین  عظيم 
پركامبرین  با  معادل  سنگ ها  این  سن  می شوند.  شناخته 
آبگرم رخنمون دارند. سنگ های  و  آوج  بوده و در بخش های 
كوارتزيت ها و ماسه سنگ های قرمز  دوران اّول زمين شناسی با 
كه بر روی آن ها سنگ های  لون شروع شده،  رنگ تشکيالت ال
سنگ های  این  دارد.  قرار  ميال  تشکيالت  دولوميتی  و  آهکی 
گسترش يافته اند  قديمی در مناطق شمال درۀ الموت و آبگرم 

)مهندسين مشاور شرق آيند، 1382 :3(.

نهشت های دوران اّول )پالئوزوئیک(  

گسترش  اّول در منطقه، دارای  اواخر دوران  تشکيالت سنگی 
كمی از تشکيالت آهکی  محسوسی بوده و تنها بیرون زدگی های 
شمال  منطقۀ  در  رود  دو  تشکيالت  سنگ های  ماسه  و  روته 
شاهرود و شمال قزوین قابل رؤيت می باشد )مهندسين مشاور 

شرق آيند، 1382 :4(.
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نهشت های دوران دّوم )مزوزوئیک(  

دوران دّوم زمين شناسی در منطقه با تشکيالت آهکی اليکا و 
گرديده و بر روی آن سنگ های تخریبی دانه  با سن ترياس آغاز 
ریز و ماسه سنگ ها و شيل های زغال دار تشکيالت شمشک 
و  آبیک  شمال  قزوین،  شمال  در  تشکيالت  این  می گيرد.  قرار 

گسترش داشته است )همان(. آبگرم 

نهشت های دوران سّوم )سئوزوئیک(  

پايان دوران دّوم با سنگ های ولکانيکی بازيک و رسوبات آهکی 
این  می گردد.  مشخص  كوه  تيز  تشکيالت  هرمی  بیو  اليه ای 
كمی بوده، اما  گسترش  سنگ ها در بخش شمال قزوین دارای 
در مناطقی نظير آبگرم و آوج این تشکيالت نفوذ چشمگيرتری 
داشته است. مجموعه سنگ های پالئوژن، بیشترین مساحت 
اند. این سنگ ها متعّلق به سازند  را به خود اختصاص داده 
و  آواری  و  آذر  رسوب های  گدازه ها،  شامل  اغلب  و  بوده  ج  كر
و  آهک  سنگ های  سنگ،  ماسه  مرا،  كنگلو  از  كمی  مقادیر 
به  استان  غربی  بخش های  در  مذكور  سازند  می باشد.  ژیبس 
كثر ضخامت خود رسيده و دارای روند غرب، شمال غرب  حّدا
آواری  آذر  رسوبات  بین  در  می باشد.  شرقی  جنوب  و  شرق  تا 
گرديده است. این توده های  توده های نفوذی متعّددی تزریق 
گابرویی  و  مونزونيتی  گرانودیوريتی،  تركيبات  دارای  رسوبی 
و  قزوین  كستان،  تا سفلی،  طارم  نظير  مناطقی  در  كه  بوده 
رسوبات  هم چنين  اند.  داشته  گسترش  زهرا  بوئين  جنوب 
دورۀ  سنگ های  البرز،  در  كوهستانی  بین  تبخيری  و  تخریبی 

نئوژن منطقه را تشکيل داده اند و شامل رسوبات دانه ریز قرمز 
گچ و نمک به طور محّلی  رنگ، ماسه سنگ و مارن به همراه 

می باشد )همان:3-4(.

نهشت های دوران چهارم )کواترنری(  
و  قزوین  دشت  سيلتی  رسوبات  ای،  دامنه  آبرفتی  رسوبات 
چهارم  دوران  نهشت های  محّلی،  فشانی  آتش  فوران های 
با  فوق  فشانی  آتش  فوران های  می شوند.  شامل  را  منطقه 
مشاهده  الموت  و  قزوین  شمال  منطقۀ  در  كيتی  ترا تركيب 
فّعالّيت های  به  مربوط  می تواند  فوران ها  این  می شوند. 

گمایی دوران چهارم در البرز باشد )همان: 4-۵(.  ما

در خصوص زمين شناسی ساختمانی منطقه، می توان اذعان 
داشت كه محدودۀ فعلی استان تحت تأثير تحّوالت دوران های 
عوامل  كه  به نحوی  قرار داشته است.  زمين شناسی  مختلف 
كوهستانی  قسمت های  پیچيدگی  موجب  ساخت  زمين 
اطراف آن شده است. و نيز رسوبات دوران های مختلف در آن 
مشاهده می شود. منطقۀ قزوین بخشی از سيستم تکتونيکی 
كه خود قسمتی از نولد  پیچيدۀ البرز مركزی به شمار می آيد، 
و  بر طبق مطالعات  آلپ- هيماليا می باشد.  فّعال  نيکی  تکتو 
كه نفوذ مّواد درونی همراه با  مشاهدات می توان عنوان نمود 
گسل های این استان نقش  فشارهای داخل زمين در پیدايش 

مؤّثری داشته اند )حّجی زاده، 1381(.

نيز  منطقه  اقتصادی  زمين شناسی  خصوص  در  هم چنين 
از مّواد معدنی  كه قدمت بهره برداری  می توان اذعان داشت 
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كشف  كه این موضوع با  در منطقۀ قزوین بسيار طوالنی بوده، 
حوالی  در  آن  به  مربوط  سرباره های  و  مس  ذوب  كوره های 
پ.م   4900 حدود  در  قدمتی  با  زهرا  بوئين  آباد  سگز  روستای 
كه در دامنه های  قزوین  نيز منطقۀ  و  اثبات رسيده است،  به 
كانی هایی  دارای  اقتصادی  لحاظ  از  گرفته  البرز جای  جنوبی 
از مواد معدنی مختلف نظير ذخایری از سيليس، آلونيت )زاج 
ک های صنعتی، زغال سنگ، گچ و نمک،  كائولين و خا سفيد(، 
سنگ های آهکی، سرب و روی و مس، منگنز، آهن و بوكسيت 
ذخایر  نمود  عنوان  می توان  كه  طوری  به  می باشد.  باريت  و 
كارخانۀ بزرگ سيمان در  غنی آهک و مارن آبیک باعث ايجاد 

این منطقه از قزوین شده است )همان(.

بهره  با  ناحيه ای  و  بین المللی  كتشافی  ا الگوهای  به  توّجه  با 
گيری از داده ای ماهواره ای و به صورت مطالعات زمين شناسی، 
كتشافات ژئو شيميایی، زمين شناسی اقتصادی و ژئوفيزيک  ا
هوایی به طور هم زمان در چهار چوب پنج سالۀ سّوم در شهریور 
با تلفيق نتایج حاصل از سيستم اّطالعات جغرافيایی  1380و 
گرديده  كشف  كه در نتيجۀ آن، دو بخش  گرديده،  GIS انجام 
است. این دو بخش  بخش های »الف« و »ب« نام دارند. بخش 
كه يکی از پهنه های  كتشافی »الف«همان منطقۀ طارم است  ا
و  آغاز  زنجان  شرق  سمت  از  كه  است  داری  كانی  گانه  بیست 
در يک روند شمال غربی تا حاشيۀ شمالی استان قزوین ادامه 
می يابد. در بیشتر بخش های منطقۀ فرهنگی - تمّدنی طارم، 
سبز  كالستيک های  پیرو  نوع  از  زمين شناسی  رخنمون های 
ج( همراه با روانه های خروجی قرار دارد،  كر رنگ ائوسن )سازند 

ویژه  به  تر،  جوان  نفوذی های  تأثير  تحت  محّلی  شکل  به  كه 
بدین  اند.  به خوبی دگر سان شده  محلول های هيدروترمال 
جهت در این بخش ذخایری از مس پور فيری، سرب، روی، 
كائولن و طال در خور انتظار است )آقا نباتی و  سيليس، آلونيت، 

ديگران، 1380: 694(. 

گی های مهّم زیست محیطی و جلوه های  1-3-2 ویژ
طبیعی

كوهستانی بودن موقعيت جغرافيایی منطقۀ فرهنگی - تمّدنی 
نه  منطقه  این  تا  شده  منجر  سفلی(،  طارم  )خصوصًا  طارم 
اطراف  نقاط  ديگر  به  نسبت  متفاوتی  هوای  و  آب  دارای  تنها 
نيز در بخش طارم سفلی  اقليم متفاوت  نوع  پنج  بلکه  باشد، 
گياهی  پوشش های  ظهور  به  منجر  كه  است  گرفته  شکل 
رويش  محّل  طارم  بلند  كوه های  است.  شده  آن  در  متنّوعی 
كم  مترا نيمه  زارهای  و درخت  انبوه  نيمه  و جنگل های  مراتع 
كوه ها محّل مناسب برای  گاه ماليم این  می باشد. شيب تند و 
گون، اسپرس و خارشتر،  گياهان خودرو، هم چون  رويش انواع 
ارس  و  بلوط  زالزالک،  نظير  منطقه،  درختچه های  و  درختان 
كنش  به شمار می آيد. تنّوع اقليمی منطقۀ طارم در نوع و پرا
كه دّره ها  به طوری  بوده،  گذار  تأثير  بسيار  گياهان  و  درختان 
و مسير رودخانه و چشمه سارها، بیشتر محّل رويش درختانی 
هم چون تبریزی، بید، سپیدار و انواع درختان ميوه هستند. در 
صورتی كه در ارتفاعاتی كه آب آن از بارش فصلی تأمين می شود، 
گونه ای ديگر است و در این مناطق شاهد رويش مراتع  وضع به 
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گياهان و  كنش رويش  و درختان بلوط، ارس و ... هستيم. پرا
درختان در منطقۀ طارم، از منطقه ای به منطقۀ ديگر متفاوت 
گر  است و این از تنّوع اقليمی آن سرچشمه می گيرد. چنان كه ا
برخی از مناطق طارم دارای پوشش جنگلی مناسب هستند، 
برخی  و  دارند،  مرتعی  و  استپی  پوشش  ديگر  مناطق  بعضی 
و جنگل مناسب می باشند.  گياهی  فاقد پوشش  مناطق هم 
در ارتفاعات شمال غرب و جنوب طارم سفلی، جنگل و مرتع 
مناطق  به  نسبت  مناطق  این  و  می شوند،  ديده  هم  كنار  در 
شروع  با  و  می باشند،  دارا  را  بیشتری  بارندگی  طارم  ارتفاع  كم 
گياهان خشک می شوند. روند خشک  گرما به تدریج این  فصل 
كشاورزان و  كه،  گونه ای است  شدن فصلی مراتع و چمنزارها به 
كوچرو اقتصاد معيشتی خويش را با  دامداران به ویژه دامداران 
آن هماهنگ و سازگار می نمايند. ارتفاعات منطقه، ییالق این 
كوچرو در فصل بهار تا اواسط  مردم شمرده می شود و دامداران 
پاییز در این ارتفاعات به سر می برند و با شروع فصل سرما به 
كم ارتفاع منطقۀ طارم نقل مکان می نمايند  گرمسير و  مناطق 
)طرح مطالعات شناسایی منابع زیر زمينی محدودۀ مطالعاتی 

طارم- منجيل، 1384(.

به  می توان  منطقه،  گياهی  پوشش  خصوص  در  هم چنين 
كم ارس )نوعی درخت(  جنگل های بلوط و جامعۀ تنک و مترا
گرفته اند.  كوچکی از منطقه قرار  كه در بخش های  اشاره نمود، 
كه در قبل نيز ذكر شد،  پوشش عمدۀ علفی منطقه، همان طور 
خارشتر  گون،  انواع  يعنی  بقوالت  و  گرامينه  خانوادۀ  از  اغلب 
چند  قدمت  با  كهنسال  درختان  وجود  می باشد.  اسپرس  و 

صد سال در روستاهای شيزر و سيردان از جمله شاخص های 
طبيعی منطقه محسوب می گردد. رويش عمدۀ منطقه، غالبًا 
كمپوزيتۀ  خانوادۀ  كه  نحوی  به  می باشد،  زار  بوته  و  مرتعی 
را  منطقه  گياهی  پوشش  غالب  بقوالت،  و  گرامينه  مينا،  گل 
كاربری و پوشش،  گر بخواهيم از منظر  تشکيل می دهند. اّما ا
زیر  صورت های  به  می توان  نمائيم؛  معّرفی  را  منطقه  اراضی 

تقسيم بندی نمود:

كه خود موارد زیر را شامل می شود : الف. اراضی زراعی 

مخلوط زراعت و باغ: اراضی روستاهای شمال طارم دارای - 1
اراضی زراعی مخلوط زراعت و باغ می باشند. 

روستاهای - 2 اراضی  در  باغات:  و  درخت  مجتمع های 
شمال، مركز و شرق منطقه، اغلب اراضی درختی و باغات 

قابل مشاهده هستند. 

و - 3 طارم  شمال  روستاهای  اراضی  از  بخشی  زيتون كاری: 
مركز آن دارای این نوع زراعت هستند. 

كه خود شامل موارد زیر می شوند: ب. اراضی مرتعی 

كم: شامل قسمت اعظمی از اراضی شمال و - 1 مراتع نيمه مترا
جنوب )رودخانه قزل اوزن را شامل می شود و تقریبا يک سّوم 
كم می باشد.( منطقۀ طارم دارای اراضی مرتعی نيمه مترا

اراضی - 2 از  بزرگی  بخش  شامل  ديم:  و  مرتع  مخلوط  اراضی 
غربی  جنوب  و  منجيل  سّد  و  شاهرود  رودخانه  جنوبی 
كوه های سندان  منطقۀ طارم سفلی و دامنه های شمالی 

داغ است. 
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حاشيۀ  از  بزرگی  بخش  شامل  زار:  بیشه  و  جنگلی  اراضی  ج. 
سطح  از  متر   1000  -  2000 ارتفاع  در  سنگان  رودخانۀ  شرقی 
و  آباد(  حسين  روستای  تا  يحيی  زاده  امام  )از  آزاد  آب های 
از  متر   1000  -  1۵00 ارتفاع  در  قوشچی  رودخانۀ  شرقی  حاشيۀ 

سطح آب های آزاد می باشد. 

تاّلقی  )محل  منجيل  سّد  جنوبی  حاشيۀ  در  بایر:  اراضی  د. 
جاّدۀ  از  قسمتی  در  اوزن(،  قزل  و  شاهرود  بزرگ  رودخانۀ  دو 
حجم  شاهد  پوش،  سياه  منطقۀ  در  كلج،  لوشان-  ارتباطی 
ک در  كه ناشی از فرسايش خا زيادی از شن های روان هستيم 
طول 3۵ سال و انباشته شدن آن در مخزن سّد منجيل است، 
خروجی  دبی  با  ورودی  دبی  كه  زمانی  در  تا  گرديده  باعث  كه 
شده،  خشک  منجيل  سد  درياچۀ  بستر  و  نداشته  هماهنگی 

دشت وسيع ماسه ای در منطقه به وجود آيد.

كه منطقۀ طارم سفلی به لحاظ پوشش جنگلی  گفتنی است 
مشهور  و  عمده  زار های  درخت  ولی  است  ضعيف  حدودی  تا 

منطقه عبارتند از :

شرقی - 1 ارتفاعات  آباد:  حسن  و  آباد  حسين  بلوط  جنگل 
ارتفاعات  و  آباد  حسين  روستای  شرق  و  سنگان  درۀ 
از سطح آب های  ارتفاع 2000 متری  تا  غرب شهر سيردان 
علمی  نام  با  بلوط  زارهای  درخت  كم  مترا پوشش  با  آزاد 
كه يکی از مهم ترین  Quercaus Marcanthero وجود دارد 

گاه های جنگل بلوط استان به شمار می رود. ذخيره 

واقع - 2 آباد  آباد: در جنوب روستای علی  بلوط علی  جنگل 

متر   2400 ارتفاع  تا  داش  یوک  كوه  شمالی  دامنۀ  و  شده 
بلوط  درختان  كم  مترا پوشش  آزاد،  آب های  سطح  از 

محسوس می باشد. 

ارتفاعات - 3 در  لو:  مصطفی  و  قاللو  ارتفاعات  ارس  جامعۀ 
كم  غربی روستای قاللو و مصطفی لو، جامعۀ تنک و مترا
 Juni perus - poly carps علمی  نام  با  ارس  درختان 
منطقۀ  در  مذكور  درختان  كنش  پرا می شود.  مشاهده 
- 1۵00 متری از سطح آب های  از ارتفاع 2000  طارم سفلی 

آزاد و به صورت تنک می باشد. 

ارتفاعات - 4 اغلب  نمونه ها در  این  زالزالک:  جامعۀ درختان 
منطقۀ طارم مشاهده می شوند. 

نيز  زیر  خانواده های  از  گياهانی  مذكور  منطقۀ  در  هم چنين 
كمپوزيتۀ  مشاهده می شوند: پر سياوشان، سيركوهی، ترياقی، 
مير  كاله  بند،  هفت  علف  له،  آال نعناعيان،  زرشک،  مينا،  گل 
ثعلب،  لوئی،  گزنه،  شمعدانی،  چای،  گل  بارهنگ،  حسن، 
بلوط راش، ريش  تره،  بو، قنطریون، شاه  كتان، شب  پنيرک، 
گل  گل حسرت و  گاوزبان، ميخک، اسفنجيان،  گل  بز، سنجد، 

ميمون )اعلمش، 1379 :42 - 1( )نقشۀ شمارۀ 7(.

حوزۀ فرهنگِی طارم سفلی به جهت دارا بودن شرايط اقليمی و 
از  حيوانی  گونه های  انواع  دارای  مناسب  گياهی  پوشش 
گرفته تا پستانداران و پرندگان نيز می باشد. می توان  خزندگان 
يک  جانوری  گونه های  نظر  از  منطقه  این  كه  نمود  عنوان 
منطقۀ غنی به شمار می آيد. در آن جا حيواناتی از قبيل پازن، 
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كنگاور، قوشچی و مصطفی لو  كلج، سنگان،  كه در دربند های 
كوه های  ارتفاعات مركزی منطقه،  يافت می شوند. پلنگ، در 
در  قهوه ای  خرس  و  منطقه  مركزی  دربندهای  و  دشت  شمه 
كنگاور، جنگل های حسين آباد و حسن  ارتفاعات شمه دشت، 
منطقۀ  جنوبی  ارتفاعات  در  ارمنی  قوچ  می شود.  يافت  آباد 
و  آباد  علی  و  سندان داغ  باسار،  سرین  كوه  نظير  سفلی  طارم 
به  كه در سرتاسر منطقه  گراز  و  گرگ و شغال  حيواناتی مانند 
چشم می خورند. سایر پستانداران منطقۀ طارم سفلی عبارتند 
از: خار پشت اروپایی، حشره خوار دندان سفيد، خفاش نعل 
سمور،  راسو،  معمولی،  روباه  دار،  سبيل  خفاش  بزرگ،  اسبی 

گربه وحشی و ..... 

گياهی منطقۀ طارم. نقشۀ شمارۀ 7: نقشۀ طبقات پوشش 

گسترده ای  كنون شناسایی جامع و  كه تا می توان عنوان نمود 
گونه های موجود در منطقه طارم سفلی  در خصوص پرندگان و 
كتاب پرندگان  صورت نگرفته است. طبق اّطالعات موجود در 
كتور در خصوص مطالعۀ پرندگان اهّمّيت دارد: 1.  ایران، سه فا
كه فقط در منطقه، زاد و ولد می كنند. 2. پرندگانی  پرندگانی 
كه  پرندگانی   .3 می گذرانند.  را  خود  زمستان  منطقه،  در  كه 
در منطقه، زاد و ولد می كنند و زمستان خود را می گذرانند. از 
كتورهای ذكر شدۀ باال را  كه برخی از فا پرندگان منطقۀ طارم 

دارا می باشند، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

كم ارتفاع و يا بلند طارم وجود  تيهو، در تّپه ماهورهای سنگی و 
كبک معمولی بیشتر در ارتفاعات شمه دشت، حسن  دارند و 
آباد و ديگر ارتفاعات و جنگل های طارم زندگی می كنند. عقاب 
كوه های مرتفع،  طالیی، در ارتفاعات طارم، دال در صخره ها و 
كه بیشتر در مناطق پر درخت و بیشه ای  ليل از خانواده شاهين 
است  ذكر  قابل   .)۵1-63 )همان:  می شوند  مشاهده  طارم 
كه  گونه های متعّددی از خزندگان نيز در طارم زندگی می كنند، 
از  برخی  ناقص می باشد.  آن ها  مورد  در  گرفته  مطالعۀ صورت 
این خزندگان شامل: مارهای غير ّسمی نظير: تور مار تاتالی، مار 
چليپر، مار آتشی، قمچه مار، مار پلنگی، مار شتری، مار شاّلقی، 
ماركوتوله، تيرک مار و ..... مار های نيمه ّسمی نيز شامل: مار 

افعی البرزی و مار افعی زنجانی است )نقشۀ شماره 8(.

دو زيستان موجود در منطقۀ طارم نيز به مانند برخی از انواع 
جانوران به خوبی مورد مطالعه واقع نشده اند. دوزيستان این 


