معرفي شهرستان چالذران
چالذراى یکی از شْرستاى ّای استاى آررتایجاى غرتی است کِ در ًاحیِ ی شوال تاختری ایي استاى قرار گرفتِ است.
ایي هٌطقِ عالٍُ تر جارتِ ّای طثیعی ٍ تٌاّای تاریخی ٍ دیذًی از اّویت تاریخی ًیس ترخَردار است .آٍردگاُ چالذراى
کِ هحل جٌگ هعرٍف چالذراى تَدُ در ایي شْرستاى قرار گرفتِ است .هقثرُ شیریي ٍ فرّاد ًیس از هْن تریي هکاى
ّای دیذًی ایي شْرستاى هحسَب هی شَد .هردم چالذراى تِ کشاٍرزی ،دام داری ٍ تازرگاًی اشتغال دارًذ.
مکان های دیذني و تاریخي
شْرستاى چالذراى عالٍُ تر جارتِ ّای طثیعی ٍ تٌاّای تاریخی ٍ دیذًی از اّویت تاریخی ًیس ترخَردار است .آٍردگاُ
چالذراى کِ هحل جٌگ هعرٍف چالذراى تَدُ ٍ هقثرُ شیریي ٍ فرّاد از هْن تریي هکاى ّای دیذًی ایي شْرستاى تِ
شوار هی رًٍذ.
صنایع و معادن
صٌایع شْرستاى چالذراى هحذٍد تِ صٌایع دستی ٍ صٌایع کَچک کارگاّی است .ایي هٌطقِ در هسیر تَسعِ قرار دارد ٍ
ٌَّز صٌعت تسرگ ٍ قاتل تَجْی در آى دیذُ ًوی شَد.
کشاورزی و دام داری
چالذراى یک هٌطقِ ی کشاٍرزی است ٍ اغلة ساکٌیي آى تِ کشاٍرزی ٍ دام داری اشتغال دارًذ .هحصَالت گٌذم ٍ جَ،
ترُ تار ،گیاّاى علَفِ ای ٍ سیة عوذُ تریي هحصَالت آى تِ شوار هی آیٌذ .در زهیٌِ ی دام داری ّن تِ لحاظ
کَّستاًی تَدى ٍ ٍجَد هراتع ًسثتا کافی دام ٍ اًَاع فراٍردُ ّای داهی ًیس در لیست صادرات ایي شْرستاى قرار دارد
وجه تسميه و پيشينه تاریخي
ًام ساتق سیِ چشوِ « قرُ عیٌی» تَد کِ طثق رٍایتی از ًام پذر ٍ پسری کِ« قرُ» ٍ«عیٌی» ًام داشتٌذ ٍ اٍلیي ساکٌاى
ایي هٌطقِ تَدًذ؛ گرفتِ شذُ است .تِ رٍایتی دیگرً ،ام سیِ چشوِ از هٌطقِ ای ًیوِ تاتالقی ٍ چوي زار تِ ًام قرُ تالغ
(سیِ چشوِ) گرفتِ شذُ است .سیِ چشوِ یا چالذراى ،تیي شْرّای خَی ٍ هاکَ تا ٍسعتی هعادل  5000کیلَهتر هرتع
ٍاقع شذُ است .هٌطقِ چالذراى کِ در ایي قسوت از استاى قرار گرفتِ ،تِ علت ٍقایع جٌگ ّای شاُ اسواعیل اٍل تا
سلطاى سلین عثواًی اّویت تاریخی دارد .هرکس ایي هٌطقِ ّواى سیِ چشوِ است کِ ساتقِ تاریخی آى تِ حذٍد پٌج
قرى پیش هی رسذ .از آثار تاریخی آى ،هی تَاى تِ قرُ کلیسا ٍ هقثرُ صذرالذیي ٍ -زیر شاُ اسواعیل  -اشارُ کرد .در
پیراهَى ایي هٌطقِ؛ هقثرُ یا سکًَت گاُ صخرُ ای فرّاد ٍ شیریي قرار دارد کِ قذهت آى تِ دٍرُ اٍرارتَ ّا هی رسذ.
مشخصات جغرافيایي
چالذراى یکی از شْرستاى ّای استاى آررتایجاى غرتی است کِ در ًاحیِ ی شوال تاختری ایي استاى قرار گرفتِ است.
هرکس شْرستاى چالذراى در درازای خاٍری  44درجِ ٍ  22دقیقِ ٍ پٌْای شوالی  39درجِ ٍ  3دقیقِ ٍ ارتفاع
194هتری از سطح دریا ٍاقع شذُ است .ایي شْرستاى از شوال تِ هاکَ ٍ از تاختر تِ هرز ایراى ٍ ترکیِ ٍ از جٌَب تِ
شْرستاى خَی هحذٍد هی شَد .چالذراى در هٌطقِ ای کَّپایِ ای ترافراشتِ شذُ ٍ آب ٍ َّای آى هعتذل ٍ ًیوِ
هرطَب است .راُ سیِ چشوِ  -خَی ،تِ سوت جٌَب خاٍری تِ درازای  87کیلَهتر از هسیرّای دسترسی تِ ایي هٌطقِ
ّستٌذ .ایي هسیر عثَری از  7کیلَهتری سیِ چشوِ تِ صَرت راُ اصلی تِ درازای  9کیلَهتر تِ سَی هرز تازرگاى پیش
هی رٍد .راُ فرعی سیِ چشوِ  -قرُ ضیاء الذیي ،تِ سَی خاٍر تِ درازای  65کیلَهتر ًیس از دیگر راُ ّای دسترسی تِ
ایي هٌطقِ است.

