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آيا تاكنون رنگين كمان را در آسمان الجوردى ديده اى؟ همان نوارهاى 
هفت رنگ زيبايى كه گاهى پس از بارش باران در آسمان ديده مى شوند. 
باور مى كنى رنگين كمانى به همان زيبايى روى زمين كشورمان وجود دارد؟

يك سر اين رنگين كمان زمينـى، در استان زنجان و سر ديگرش در استان آذربايجان 
شرقى است. به اين رنگين كمان جادويى، كوه هاى رنگين كمانى ايران يا «آال داغ الر» 

مـى گويند.
«آال» به معناى «رنگارنگ» و «داغ» بـه معنـى «كوه» است. همـه بـا ديدن اين پديده ى 
شگفت انگيز مـى گوينـد: «آفرين بـر نّقاش هنرمنـد و خوش ذوقـى كـه اين كـوه هاى 

زيبا و رنگارنگ را كشيده است.» 
كوه هاى «آال داغ الر» خيلى بلند نيستند، بيش تر آن ها تپّه هايى به رنگ هاى قرمز، قهوه اى، 
سبز، نارنجى، زرد و سفيدند. به همين دليل به آن ها كوه هاى رنگين كمانى گفته مى شود. 
اّما اين رنگ ها از كجا آمده اند؟ در واقع اين كوه ها ميليون ها سال پيش به وجود آمده اند و 
پر از مواّد معدنى هستند؛ مثالً رنگ سبز نشان دهنده ى وجود مس و رنگ قرمز نشان دهنده ى 

وجود آهن در خاك اين منطقه است.
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با آن که کوه های رنگین کمانـی »آال داغ الر« بسیار دیدنـی اند، بسیاری از 
مردم ایران آن ها را ندیده اند. 

اگرچه درتمام روزهای سال، مـی توانیم به دیدن این کوه هـا برویم و از 
تماشای آن ها لّذت ببریم؛ اّما این کوه ها در هر فصل و هر وقت، تصاویر 
متفاوتی دارند. مثاًل هنگام طلوع و غروب خورشید زیباتر به نظر می رسند. 
 مداد رنگی هایت را بردار و کوه های رنگین کمانی را نّقاشي کن. چند 

ابر سفید هم در آسمان آبی بکش.
نّقاشي قشنگت یا تصویر آن را براي ما بفرست و جایزه بگیر. 


