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85

توانمندی های استان

به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید چرا استان آذربایجان غربی جزء استان ها و قطب های برتر در زمینه گردشگری است.
روز جهانی جهانگردی و روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را در تقویم پیدا کنید. 

         درس دوازدهم :گردشگری در استان  آذربایجان غربی»سرزمین  زیبایی ها »

ـ 5 ــ دریاچۀ مارمیشو ـ 5 ــ بازار فرش ارومیهشکل 1ـ شکل 2ـ

ـ 5 ــ عمارت کاله فرنگی ماکو شکل 3ـ
ـ 5 ــ آبشارسلوک ارومیه شکل 4ـ
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استان آذربایجان غربی با برخورداری از تمدن کهن، آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از 
قطب های مهم فرهنگی و گردشگری ایران و جهان محسوب می شود. مهم ترین توانمندی های گردشگری استان عبارت اند از:

١ــ شرایط آب  و هوایی مناسب، تنوع پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، پارک های جنگلی، جزایر، گونه های 
مختلف گیاهی و جانوری، جلگه ها و دامنه های پر از گل های وحشی

٢ــ قلعه ها، دژها، مساجد، بازارها، اماکن و بناهای تاریخی
٣ــ تاکستان ها، توتستان ها و باغات اطراف شهر ارومیه، سوغات نقل و بیدمشک ارومیه، قالیچه های تکاب، دست بافت های 

عشایر و روستاییان، لباس های رنگی و محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز 
٤ــ همجواری با سه کشور، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق که موقعیت خاصی برای گردشگری استان ایجاد کرده است. 

با توجه به توانمندی های ذکر شده، این استان را می توان »سرزمین زیبایی های« ایران نامید. 

ـ 5  ــ نقل ارومیه ـ  5  ــ آبشار شلماششکل   5  ـ شکل 6  ـ
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جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد:
1ــ طبیعت گردی

در ایران چه روزی را روز طبیعت نام گذاری کرده اند؟

تفرجگاه ها از مراکز مهم طبیعت گردی و گذران اوقات فراغت استان به شمار می روند که مهم ترین آنها عبارت اند از: سواحل 
دریاچٔه ارومیه، تفرجگاه بند، نازلو، درٔه شهدا، دریاچٔه مارمیشو   ، پیست اسکی خوشاکو در ارومیه، تفرجگاه فیرورق، چشمٔه زلزله 

پَسک در خوی، غار سهوالن، دریاچٔه پشت سد مهاباد، چشم ثریا در ماکو، جنگل ها و آبشار شلماش در سردشت و … .

ـ 5 ــ چمن متحرک چملی تکاب شکل 7ـ

ـ 5 ــ تفرجگاه  تابستانی شکل 8 ـ
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دریاچۀ ارومیه: سینهماوستهبسلنوبدریالریندوزدریاسیوارئیریگرسویلیهممندنیانیندوزدانیهم
)رویسینهامدریاچٔهنمکدریاهایدنیاپرورشیافتهاستجادارداگربگوییممننمکداندنیاهستم(

دریاچٔهارومیهمهمترینجاذبٔهطبیعیگردشگریاستاناستکهمهمترینجاذبههایآنعبارتانداز:

ـ 5 ــ چشم اندازی از دریاچه ارومیه شکل 11ـ ـ 5 ــ بزرگراه شهید کالنتری بر روی دریاچه ارومیه شکل12ـ

فعالیت  
طبیعی جاذبههای به دیگری موارد میتوانید آیا ــ

دریاچهارومیهاضافهکنید.

که ارومیه دریاچٔه آب و لجنمخصوص گرم، 1ــشنهای
درمان را روماتیسمی و عفونی پوستی، بیماریهای از بسیاری

میکند.
2ــوجودجزایرزیباومنحصربهفرددریاچٔهارومیهووجود

زیستگاههایبکرودستنخوردٔهآن
ـاورمیانا»میگوی 3ــوجودنوعیسختپوستبهنامآرتمیاـ

آبهایشور«
4ــتوانهایتحقیقاتیوآموزشیدریاچه
5ــبزرگراهوپلمیانگذرشهیدکالنتری

6ــپوششگیاهیوحیاتوحشپارکملیدریاچٔهارومیه
ـ 5 ــ آرتمیا شکل9ـ

ـ 5 ــ فالمینگو شکل10ـ
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غار آبی ــ خاکی سهوالن: این غار در 35 کیلومتری شهر مهاباد قرار دارد و یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین غارهای 
طبیعی ایران است. غار سهوالن از چند حوضچٔه بزرگ که به وسیلٔه داالن های آبی به    هم متصل شده اند، تشکیل شده است. ارتفاع 
سقف غار از سطح آب در حوضچٔه آخر 50 متر و عمق آب در حوضچٔه وسط 35 متر است. این غار پس از غار علی صدر همدان 

دومین غار آبی و خاکی ایران است که همه ساله هزاران نفر را جذب می کند. 
آیا در شهرستان محل زندگی شما هم غار مهمی وجود دارد؟

ـ 5 ــ غار سهوالن در مهاباد ـ 5 ــ غار بام فرهاد ماکوشکل 13 شکل 14ـ

به  زیبا،  جنگل های  استان:  غربی  جنوب  جنگل های 
زاب  درٔه  پیرامون  و  استان  نوار جنوب     غربی  در  پراکنده  صورت 
کوچک و ارتفاعات اطراف سردشت و پیرانشهر جای گرفته اند و 
مساحتی حدود 60 تا 80 هزار هکتار دارند. این جنگل ها دارای 
چشم انداز بسیار زیبایی اند که چشم هر بیننده ای را خیره می کنند.

بخش های  سایر  و  غار  درون  از  هرگز  ١ــ 
طبیعت چیزی را به عنوان یادگاری جدا نکنیم.

یا غار افتخار بزرگی است.  ٢ــ فتح یک قله 
تبدیل  ارزش  به ضد  یادگاری  نوشتن  با  را  ارزش  این 

نکنیم.
٣ــ از نوشتن یادگاری روی تابلوهای راهنما و 

تنه های درختان و دیوارها بپرهیزیم.
٤ــ هرگز در طبیعت اقدام به بوته کنی نکنیم.
5 ــ در نزدیکی درختان آتش روشن نکنیم.

فرهنگ سازی گردشگری

ـ   5   ــ جنگل های سردشت شکل 15ـ
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2ــ گردشگری درمانی
همانطور که قبالً خواندید، در قسمتی از نقاط استان: 

١ــ آبگرم ها و آب معدنی های متعددی با خواص ویژه ای وجود دارند که در طول سالیان متمادی از آنها استفاده شده است.
٢ــ لجن درمانی، شن درمانی و نمک درمانی دریاچٔه ارومیه  نیز از دیر باز اهمیت فراوانی داشته است. 

٣ــ در سال های اخیر تعداد زیادی از مردم کشورهای مجاور جهت استفاده از امکانات پزشکی، بیمارستان های مجهز، پزشکان 
مجرب و گذران دوران نقاهت به استان آذربایجان غربی روی آورده اند. 

شهرستان محل زندگی شما کدام جاذبٔه گردشگری درمانی را دارد؟ 
1ــ ……………………                        2ــ ……………………                        3ــ ……………………

3ــ گردشگری تاریخی و فرهنگی

ـ 5 ــ آب معدنی کانی گراوان در سردشت شکل 16ـ

استان آذربایجان غربی سرزمین ادیان و شاهراه تمدن ها و فرهنگ های ایران است و دارای آثار فراوانی در این 
زمینه است؟ 

  آیا می دانید
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ـ 5 ــ حمام شیخ سلماس شکل 17ـ

ـ 5 ــ دروازه سنگی خوی شکل 18ـ

در این استان بیش از 2000 اثر و یادمان تاریخی، فرهنگی و 
هنری از ادوار مختلف وجود دارد که دو اثر ارزشمند تخت سلیمان 
ثبت  به  آثار جهانی  کلیسا در چالدران در فهرست  قره  و  تکاب  در 
رسیده اند و به همراه گوی تپه ارومیه ، تپٔه اهرنجان سلماس، تپٔه کردلر 
قره ضیاءالدین و ... دارای  و دژ بسطام  نقده  تپٔه حسنلو  ارومیه، 
شهرت جهانی اند و نقش مهمی را در جلب و جذب گردشگران ایفا 
می کنند. بنابراین استان آذربایجان غربی را می توان شاهراه تمدن ها و 

فرهنگ های ایرانی نامید.

ـ 5 ــ مقبره سید صدرالدین ــ چالدران شکل 19ـ
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ـ 5 ــ مقبرۀ شمس تبریزی ــ خوی ـ 5 ــ مقبره فخریگاه ــ مهابادشکل 20ـ شکل 21ـ

  آیا می دانید

و  تاریخی  جاذبه های  مهم ترین  جمله  از 
فرهنگی استان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
در  حسنلـو  بـاستانی  تپـه  حسنلـو:  تپۀ 
کیلومتری      45 در  و  نقده  شهر  22 کیلومتری 
جادٔه ارومیه به مهاباد، در کنار روستای حسنلو 
دارد  جهانی  شهرت  تپه  این  است.  شده  واقع 
طالیی  جام  است.  دژمانایی  شهر  یک  بقایای  و 
تپٔه  تپه کشف شده است. قدمت  این  حسنلو در 

ـ     5   ــ تپۀ حسنلو ــ نقدهحسنلو به 6000 سال قبل از میالد می رسد.  شکل 22ـ

بیشتر بدانیم

یادبود قالیچی بوکان تنها اثر ارزشمند به خط آرامی کهن در ایران است؟
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ــ قلعه و دژ باستانی بسطام: یکی از بزرگ ترین محوطه های باستانی اورارتویی جهان به شمار می رود و از 
نظر وسعت، سومین محوطٔه اورارتویی شناخته شده در دنیاست. این قلعه طبق کتیبه ای توسط پادشاه اورارتویی در 
حد فاصل بین سال های 6٤5 تا 685 قبل از میالد ساخته شده است. این قلعه در باالی کوهی در کنار روستای بسطام 

در قره ضیاء الدین در شهرستان چایپاره قرار دارد و دارای دیوارهای مستحکم سنگی است.
ــ تخت سیلمان: تخت سیلمان و مجموعه آثار باستانی و تاریخی آن یکی از مهم ترین و مشهورترین مراکز 
تاریخ و تمدن ایران و جهان محسوب می شود. این مجموعه در 45 کیلومتری شمال شرقی شهر تکاب واقع شده است و 
شامل آثاری از دورهٔ ساسانی و ایلخانی است. یکی از سه آتشکدٔه مهم و معتبر عهد ساسانی یعنی آتشکدٔه آذرگشنسب 
نیز در این مجموعه است که خسرو پرویز نیز کاخی در جوار آن ساخته است. دورٔه رونق و عمران مجدد آن مربوط 
به زمان حکمرانی دومین ایلخان مغول و برادرزادٔه هالکوخان یعنی آبا قاخان است که آنجا را به عنوان قصر تابستانی 

خود انتخاب کرد. 
ــ کتیبۀ خان تختی: این نقش برجستٔه دورٔه ساسانی در 16 کیلومتری شهر سلماس، روی سنگ صاف و 
بزرگی در کوه پیرچاووش کنده شده است. در این کتیبه دو نفر سوار بر اسب نقش شده اند. احتماالً این دو سوار، یکی 

اردشیر پادشاه نامدار ساسانی و دیگری پسرش »شاپور اول« است. در این نقش دو نفر پیاده نیز دیده می شوند. 

تپه حسنلو بزرگ ترین شهر و دژ عصر آهن در خاورمیانه است؟

  آیا می دانید

ـ  5   ــ کتیبۀ خان تختی ــ سلماس ـ   5   ــ کتیبۀ کله شین ــ موزۀ ارومیهشکل 23ـ شکل 24ـ
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ــ کاخ موزۀ باغچه جوق ماکو: این بنا به فاصلٔه 2 کیلومتری سمت غرب جادٔه ماکو ـ بازرگان در روستای 
باغچه جوق واقع شده است. این کاخ توسط اقبال السلطنٔه ماکویی از حکام مقتدر اواخر دورٔه قاجاریه و یکی از 
سرداران مظفرالدین شاه ساخته شده است که با 2500 متر مربع زیربنا داخل باغ باصفایی واقع شده است و در نوع 

خود منحصر به فرد است. 

ـ 5 ــ باغچه جوق ماکو شکل 25ـ

ــ پل میرزا رسول: پل  میرزا رسول در غرب شهرستان میاندوآب و در 3 کیلومتری جادٔه میاندوآب ــ مهاباد 
برروی رودخانٔه سیمینه رود )تاتائو( ساخته شده است. این پل ظاهرًا توسط میرزا رسول و در اوایل دورٔه قاجار احداث 

شده است.
ارومیه  ،  خوی ،    موزه های  در  استان  و…  تاریخی  بناهای  و  تپـه ها، قلعه ها  از  شده  کشف  آثـار  موزه هـا: 
میاندوآب، نقده    و  موزٔه باغچه جوق ماکو نگهداری می شود. موزٔه تاریخی ارومیه نیز از مکان های جذب گردشگران 

داخلی و خارجی به شمار می رود.

ـ 5 ــ پل میرزا رسول در میاندوآب ـ  5   ــ پل قاالتاسیان سردشتشکل 26ـ شکل 27ـ
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4 ــ گردشگری مذهبی و زیارتی
ــ آیا شهرستان محل زندگی شما جاذبه های مذهبی و زیارتی دارد؟ 

ــ تصاویری از مراسم مذهبی شهرستان محل زندگی خود تهیه و به کالس ارائه کنید. 
استان آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تمدن بشری و سرزمین ادیان ایران است. از زمان های گذشته پیروان ادیان و 
مذاهب مختلف در این استان زندگی می کردند. زرتشت  پیامبر ایرانی در اطراف دریاچٔه ارومیه به دنیا آمده است، تعدادی از حواریون 

و پیروان زرتشت و حضرت مسیح )ع( و چند تن از اصحاب صدر اسالم در این استان مدفون اند. 
در این استان صدها امامزاده، مسجد، کلیسای قدیمی و… وجود دارد. مراسم عزاداری و سوگواری مذهبی مردم استان در 
روز عاشورای حسینی و مراسم جشن مولود خوانی در مناطق کردنشین و مراسم مذهبی ارامنه در قره کلیسا، همه ساله تعداد زیادی 

از گردشگران را جذب و جلب می کند. 
از مهم ترین جاذبه های مذهبی استان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

امامزاده تازه شهر سلماس: این امامزاده در پنج کیلومتری شهر سلماس قـرار دارد و مدفن چهار تن از فـرزندان حضرت 
امـام   علـی  النقی)ع( بــه اسامی »  اسحاق     بن   محمد، ابــراهیم بـن محمد، محمود بن عمر،جعفر بن محمد« و زیارتگاه عاشقان اهل بیت 

عصمت و طهارت است. این امامزاده از سده های گذشته زیارتگاه مردم تازه شهر سلماس بوده است.

١ــ با کمک دبیر خود دربارٔه یکی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان خود روزنامه دیواری تهیه کنید. 
٢ــ دربارهٔ یکی از آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان های ماکو، ارومیه، سلماس، خوی، مهاباد و تکاب عکس 

تهیه و در کالس ارائه کنید. 

فعالیت  

ـ 5 ــ امامزاده برکشلوی ارومیه شکل 28ـ
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ـ 5 ــ امامزاده سید بهلول )ع( ــ خوی شکل 29ـ

دیگر امامزاده های مهم استان عبارت اند از: بـرکشلوی ارومیه، سید بهلول خـوی، میر هادی خوی، سید یعقوب خوی 
بقعۀ دیزج تکیه: این مقبره مدفن یکی از نوادگان امام موسی کاظم )ع( است و در 15 کیلومتری جنوب    شرقی ارومیه قرار 

دارد. بنای این بقعه از آجر ساخته شده و مربوط به دورٔه قاجار است. 
بقعه های متبرکٔه استان عبارت اند از: بقعٔه دیزج ارومیه، بقعٔه ذهبیه خوی و بقعٔه ایوب در تکاب

ـ   5   ــ امامزاده تازه شهر سلماس شکل 30ـ

ـ 5 ــ بقعۀ دیزج تکیه شکل 31ـ
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کهن  آثار  از  یکی  جامع  مسجد  ارومیه:  جامع  مسجد 
بازار  میان  این مسجد در  ارومیه  است.  تاریخی  و قدیمی شهر 
قدیمی شهر واقع شده است. برخی معتقدند این بنا ابتدا آتشکده 
قرن  در  سپس  است.  شده  ویران  مسلمین  تسلط  از  بعد  و  بوده 
هفتم )هجری قمری( روی آن مسجدی ساخته شد. این بنا شامل 

مجموعه آثاری از دوره های مختلف به شرح زیر است: 
ــ شبستان گنبددار قدیمی که هستٔه اولیه بنا را تشکیل و 

قدمت آن به دورٔه سلجوقی می رسد. 
مسجد  محراب  از  پس  که  گنبدخانه  گچبری  محراب  ــ 
جامع اصفهان بزرگ ترین محراب گچ بری شده در دورٔه ایلخانی 

است. 
ــ چهلستون قدیمی متصل به شبستان گنبددار

دورٔه  به  مربوط  که  مسجد  صحن  اطراف  حجره های  ــ 
زندیه است. 

مسجد مطلب خان خوی: در بافت قدیمی شهرستان  خوی 
این  است.  ایلخانی  دورٔه  به  مربوط  آن  اولیٔه  بنای  و  شده  واقع 
است.  شده  نوسازی  و  مرمت  قاجاریه  دورٔه  اوایل  در  مسجد 

مشخصٔه مهم بنا، روباز بودن شبستان آن است. 
مسجد جامع مهاباد: قدمت این مسجد به زمان حکومت 
می رسد.  بداق السلطان  حکمرانی  و  صفوی  اول  عباس  شاه 
و  است  معروف  نیز  ُسور«  »ِمزگَوتی  سرخ  مسجد  به  مسجد  این 
قدیمی ترین بنای تاریخی دورٔه اسالمی در شهر مهاباد است که از 

زیباترین بناهای تاریخی استان به شمار می رود. 
 مساجد مهم دیگر استان عبارت اند از: مسجد سردار و 
مناره در ارومیه، مسجد حمامیان بوکان، چورس قره ضیاءالدین، 
مساجد داش آغلیان،سیدالشهدا،شیخ مالحسن در خوی و ... .

ـ 5 ــ مسجد سردار ــ ارومیه شکل 32ـ

ـ 5 ــ مسجد جامع ارومیه شکل 33ـ

ـ 5 ــ مسجد جامع مهاباد شکل 34ـ

 برای مطالعه 
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ـ 5 ــ کلیسای زورزور در ماکو ـ 5 ــ کلیسای ملهذان خویشکل 37ـ شکل 38ـ

ـ 5 ــ کلیسای ننه مریم ــ ارومیه ـ 5 ــ کلیسای سیر ــ ارومیهشکل 39ـ شکل 40ـ

ـ 5 ــ قره کلیسا در چالدران شکل 36ـ

ـ 5 ــ مسجد جامع بوکان شکل 35ـ

این مسجد در سال  دارد.  قرار  بوکان  در  قلعه سردار  قدیمی  تپٔه  کنار  در  این مسجد  بوکان:  مسجد جامع 
١٢68 با ١٢ گنبد و 6 ستون از سنگ های آهکی بنا شده است. این مسجد یکی از بناهای تاریخی و مذهبی است که 

از محبوبیت خاص و عام مردم برخوردار است که هر هفته مراسم نماز جمعه در آن برگزار می شود. 
قره کلیسا در چالدران: این کلیسا که به کلیسای تاتائوس هم 
به شمار  مسیحیت  عالم  کلیساهای  قدیمی ترین  از  است،یکی  معروف 
می رود و مزار یکی از مبشران حضرن مسیح )ع( به نام تاتائوس است.

بنای آن در دو قسمت متعلق به قرن هفتم و دوازدهم میالدی است.این 
کلیسا بر فراز تپه ای در دشت چالدران بنا شده و همه ساله تعداد کثیری 
از ارامنٔه داخل و خارج کشور در مرداد ماه جهت شرکت در مراسم ویژٔه 

مذهبی از این کلیسا دیدن می کنند.  
از دیگر کلیساهای مهم استان می توان به کلیسای سیر، ننه مریم و 
حضرت مریم در ارومیه، سورپ سرکیس، ملهذان در خوی،هفتوان در 

سلماس و… اشاره کرد.
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5ــ گردشگری اقتصادی
موقعیت جغرافیایی و همجواری استان با سه کشور ترکیه، آذربایجان و عراق، هم کیشی و هم زبانی ساکنان دو سوی این کشورها، 
وجود هفت بازارچٔه مرزی و نُه گمرک فعال و نمایشگاه های بین المللی زمینه های مساعدی را برای توسعٔه گردشگری اقتصادی در این 
استان به وجود آورده است و توجه بازرگانان و تجار داخلی و خارجی را به آن جلب کرده است. در این استان دو بازار سنتی سرپوشیدٔه 

ارومیه  و خوی وجود دارند که دارای ویژگی های منحصر به   فردند و همه ساله هزاران نفر را به سوی خود جلب می کنند.

به نظر شما بازارهای سنتی و سر پوشیدٔه استان در گذشته چه نقش هایی داشتند؟ به کمک دبیر و اعضای گروه 
خود بحث کنید. 

بحث کنید و پاسخ دهید

بیشتر بدانیم
قدیمی  بافت  در مجموعٔه  بازار  این  ارومیه:  بازار 
شهر قرار دارد. قدیمی ترین بخش های باقی ماندٔه آن به دورٔه 
و  سبک  از  راسته  هر  ارومیه   بازار  در  دارد.  تعلق  صفویه 
مانده  به جا  بقایای  و  پیروی می کند  شکل خاص دورٔه خود 
نمایانگر ذوق معماری دوره های مختلف است. سردر ورودی 
اصلی بازار ارومیه یکی از زیباترین جلوه های قدیمی معماری 
اهالی  فروش   خرید  و  مرکزی  هستٔه  بازار  این  است.  ایران 
منطقه است. درون بازار مسجد جامع ساخته شده که قبالً با 

آن آشنا شدیم.
بازار قدیمی خوی: این بازار، بازماندٔه بازار وسیع 
بقایای  بازار خوی و دروازٔه سنگی،  و قدیمی  خوی است. 
است  آن  پشت  و خندق  قدیم خوی  دیوار شهر  ماندٔه  جا  به 
که مجموعٔه کاملی از شیؤه شهرسازی در دوره های افشار، 
بازار  این  می دهد.  نشان  را  پهلوی  اوایل  و  قاجاریه  زندیه، 

فاقد تزئینات خاص گچبری، کاشی کاری و کتیبه است.
ـ 5 ــ بازار خوی  شکل 41ـ
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6 ــ گردشگری سیاسی
موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با سه کشور خارجی، وجود حدود 823 کیلومتر مرز مشترک با این کشورها و اهمیت 

مرزهای آن و روابط دیپلماتیک با این کشورها موجب توسعٔه گردشگری سیاسی در استان آذربایجان غربی شده است. 
مسافرت مسئوالن عالی رتبٔه کشورهای همسایه، شرکت در اجالس و مجامع بین المللی و جشن های ملی، مذهبی و سمینارهای 

سیاسی شکل هایی از گردشگری سیاسی به شمار می روند. 
7ــ گردشگری جنگ )»بازدید از نقاط یادمانی دوران دفاع مقدس استان آذربایجان غربی«(

همه ساله هزاران نفر به یاد شهدای جنگ تحمیلی و فداکاری مردم استان آذربایجان غربی از نقاط به یاد ماندنی دوران دفاع 
مقدس بازدید می کنند. بعضی از این مناطق عبارت اند از:

١ــ شهر اشنویه: نقطٔه یادمانی عملیات قادر و شهدای اشنویه در سه راهی پوش  آباد اشنویه )محل شهادت امیر سرلشگر حسن 
آبشناسان فرمانده لشگر 23 نیروی مخصوص نزاجا(

٢ــ نقطه یادمانی محل دفن 8 شهید گمنام در تپٔه نورالشهدای پارک جنگلی ارومیه
٣ــ نقطه یادمانی شهدای حاج عمران )عملیات های والفجر 2،کربالی 2،کربالی 7 و…( در محور پیرانشهر ـ تمرچین

٤ــ نقطٔه یادمانی زندان دولتو و محل به شهادت رسیدن بیش از 50 نفر از آزادگان سرافراز جمهوری اسالمی ایران در اثر 
بمباران هوایی رژیم بعثی عراق

5 ــ نقطٔه یادمانی شهدای بمباران شیمیایی شهرستان سردشت در ورودی شهر
بیوران ،  سردشت  ،  مسیر  در  دوپاز  و  بلفت  ارتفاعات  دامنٔه  در  سردشت  مناطق  تحمیلی  جنگ  شهدای  یادمانی  نقطٔه  6 ــ 

بردپهن ،کیله ، قلعه دیزه 
و غیره ...

ـ 5 ــ یادمان شهدای گمنام حاج عمران ــ پیرانشهر  شکل 42ـ


