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  با سالم

پا اولیه هزار سال پیش انسان  40در حدود . از جمله کشورهایی است که سابقه دیرینه داشته و تاریخ پیدایش آن به ماقبل تاریخ می رسد ایران کشور

  .دندبه اینجاآم سال قبل از میالد 1700ماد ها حدود  سپس .ایران به چشم می خورد ناطقآثار مربوط به دوره نوسنگی در بسیاري از م وگذاشته به ایران 

اشکانیان و ساسانیان . بر این کشور حکومت کردند از پارس ها بوده اندآنها هم پس از مادها، هخامنشیان که  .بودندهندواروپایی  پارسی ومی اقواماد ها 

طاهریان، صفاریان، سامانیان، زیاریان،  :از حکومت هاي پس از اسالم نیز به ترتیب می توان به این موارد.نیز پس از هخامنشیان بر روي کار آمدند

ایران از نظر  .جمهوري اسالمی اشاره کرد بهبوییان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، پهلوي و در نهایت 

از بخش شمال شرقی با کشور ترکمنستان  ،انستان و پاکستان از قسمت شرق با کشورهاي افغ. قرار گرفته است اي منطقهموقعیت جغرافیایی در بهترین 

عمان کل بخش جنوبی ایران دریاي آب هاي خلیج فارس و . می باشدهم مرز ترکیه و عراق  از غرب  ،از شمال غربی با جمهوري آذربایجان و ارمنستان  ،

است  خشک نیمهو  کوهستانیبه شکل کلی،  است با اقلیم هاي متفاوت و میهن پهناورمان کشوري. دریاي خزر بخش شمالی ایران را در بر گرفته استو 

به دلیل قرار گرفتن  .استه کویري بیش از نیمی از بخش هاي ایران مناطق کویري و نیم. است سطح دریامتر از  1200میانگین بلندي آن، بیش از  که

گاه  ذخیره 13 ما  ایران.داده استتشکیل  بوده و دو قسمت کوچک را جلگهیک سوم اراضی آن را کوهستان  حدودرشته کوه هاي زاگرس و البرز در 

پارك ملی ، رپارك ملی کوی، المللی خور خوران شده حرا و تاالب بین منطقه حفاظت، پارك ملی گلستان، گنو، ارژن، ارسباراندارد که شامل  کره زیست

همه تاریخ دان ها و گردشگران  .شود می داغ کپهو  دریاچه هامون، تنگ صیاد، دنا، شده توران منطقه حفاظت، جزیره میانکاله شبه، دریاچه ارومیه

کشوري که تنها با حدود یک . معتقدند بهترین نمونه تاریخ، فرهنگ و طبیعت در کشور چهار فصل ایران به زیبایی هرچه تمام تر در کنار هم وجود دارد

بز به اقلیم گرم و خشک سفر کنید بدون آنکه نیاز داشته باشید هزینه زیادي را براي سفر خود هزینه ساعت زمان می توانید از اقلیم سرد و سرس

 فرهنگی ،تاریخی طبیعی، متنوعبیشمار و  جاذبه هاي  ما شاهد  ،پهناور بودن سرزمینمانو فرهنگ متنوع به واسطه تاریخ غنی ، تمدن پر فروغ ،  .کنید

اگر شما اهل سفر و گردشگري  .استدنیا و غنی ترین معادن طبیعی همزمان در سرزمین زیباي ما داراي بهترین اقلیم چهار فصل . هستیمدر آن ...و

بسیاري از سفرنامه نویسان و جهانگردان ماه ها و سال .سفر کنید را ببینید و به آنها جاي جاي ایران تا باشد می دانید که چندین سال متوالی الزم است 

از گذشته تا به امروز و در .ا در یک استان از کشورمان جستجو می کنند و در پایان بر این باورند هنوز همه مکان هاي دیدنی استان را کشف نکرده انده

انسان می  سفر موجب نشاط روح و جسم. ال به الي سطرهاي کتاب فرهنگ غنی ایرانیان، سفر کردن و دیدن نادیده ها، به همه مردم توصیه شده است

اخته شود ولی به رغم وجود این فرهنگ غنی و آن حس زیباي وطن دوستی که در میان ما ایرانیان موج می زند هنوز بسیاري از بخش هاي ایران ناشن

بنا و مجموعه  وجود صدها. وري نموده و توضیحات مختصري را همراهشان کنمآلذا بر آن شدم تا بخشی از دیدنیهاي سرزمینمان را یاد . مانده است

ایران اولین جامعه بشري ثبت شده و داراي اولین قانون . تاریخی ثبت شده و نشده، گواه این است که ایران گویی دفترچه خاطرات تاریخ بوده است

  .افتخار کنیمامید است با افزایش شناخت از کشورمان ، خودباوریمان افزایش یافته و بیش از پیش به کشورمان .مدنی نگاشته شده می باشد

بدون هیچگونه کشور عزیزمان ایران  يدوست داشتنی و زیبا صد مکان خصوص در ی ولو مختصر،اطالعات ام کرده تالش الکترونیکی کتاب این در

 نکاتی و  مستندات ، منابع  بررسی ،  حضور، جستجو حاصل گردد می عزیزان شما تقدیم که اي مجموعه. گیرد قرار مندان عالقه اختیار دراولویت بندي 

قطعاً دیدنیهاي این سرزمین بیشمارند و گزینش آنها بر مبناي سالیق مختلف ، متفاوت خواهد .گردد حاصل اطمینان  آنها صحت از  شده سعی که است

  .است امتنان  موجب و پذیر امکان ko_maghsoudi@yahoo.com ایمیل طریق از کند می کاملتر را مجموعه که نکاتی و پیشنهادات ارائه .بود

 

 توانید نمائید ، می ارائه رایگان دانلود براي خود سایت در آنرا توانید می ولی شما. ندارید را آنرا فروش و الکترونیکی کتاب این محتویات تغییر حق شما

 از استفاده و بازنشر و بوده مولف به متعلق اثر این معنوي و مادي حقوق کلیه کنید هدیه دارید دوستشان که کسانی و گردي ایران مندان عالقه  به آنرا

 ،که جانم از عزیزتر فرزندان و همسر به این اثرطبق معمول  .است تشکر موجب و ستودنی بلکه مجاز، تنها نه مولف نام ذکر با و دستکاري بدون مطالب

  .تقدیم می گردد است نموده تحمل قابل و شیرین را) سفرها باالخص( زندگی لحظه لحظه حضور و همراهیشان،

  99مهر ماه -با احترام                                                                                                                                                        

  کورش مقصودي                                                                                                                                                            
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 بخش اول
 

 

  میراث فرهنگی 

ثبت شده در 

  یونسکو
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موضوع آن حفظ . رسید یونسکومیالدي به تصویب کنفرانس عمومی  1972 نوامبر 16المللی است که در تاریخ  اي بین نام عهدنامه جهانی یونسکومیراث 

بر پایه  .باشند خاص، می ملیتو  مذهب، نژادهاي زمین، فارغ از  میت جهانی دارند و متعلق به تمام انسانبشر است که اه فرهنگیو  طبیعی، تاریخیآثار 

حفاظت از این . کشور خود را نامزد ثبت به عنوان میراث جهانی کنند فرهنگیتوانند آثار تاریخی، طبیعی و  ، مییونسکواین کنوانسیون کشورهاي عضو 

هاي میراث جهانی ثبت شده در  مکان. تمام کشورهاي عضو خواهد بود آثار پس از ثبت در عین باقی ماندن در حیطه حاکمیت کشور مربوطه، به عهده

تواند یک نامزد  هایی مانند جنگل، کوه، آبگیر، صحرا، بقعه، ساختمان، مجموعه یا شهر هستند،که هر کشور در هر سال فقط می سازمان یونسکو، مکان

مورد از مکان هاي تاریخی فرهنگی و طبیعی  24نسکو در ایران شامل فهرست میراث جهانی یو .براي ثبت میراث فرهنگی یونسکو درخواست دهد

و فضاي  ارگ بم .اثر میراث طبیعی است 2مورد از میراث فرهنگی و  22این فهرست شامل . اند به ثبت رسیده نسکومیراث جهانی یوباشد که در  می

. ژوئن برگزار شد از این فهرست خارج شدند 27تا  16که از  2013س سال هاي در خطر نابودي قرار داده شده بودند ولی در اجال مکان ءفرهنگی آن جز

هاي انجام شده در طول  ارگ بم ایران پس از زمین لرزه در بم به شدت تخریب شد و از آن زمان در فهرست آثار در خطر قرار گرفت، اما با توجه به مرمت

در تاریخ  یونسکوایران سه سال پس از تصویب کنفرانس عمومی  .ر خطر خارج کردهاي گذشته سازمان یونسکو ارگ بم را از فهرست آثار د سال

با  تخت جمشید، (III, IV) با معیارهاي چغازنبیل 1979در سال  .پیوست میراث جهانی یونسکوبه کنوانسیون  1975سال  فوریه 26، چهارشنبه

اضافه  اث جهانی یونسکوفهرست میربه  ایرانهایی بودند که در  نخستین مکان (I, V ،VI) با معیارهاي میدان نقش جهانو  (I, III, VI) معیارهاي

انداز فرهنگی  ، چشمشهر تاریخی ماسوله، دماوند، طاق بستان، نقش رجب، نقش رستمهایی مانند،  مکانتا کنون هاي ثبت شده  افزون بر مکان .شدند

نیز براي ثبت در میراث جهانی یونسکو پیشنهاد  …و  مسجد کبود، هگمتانه، کوه سبالن، شده ارسبارانمنطقه حفاظت ، پارك ملی گلستان، الموت

اثر بنایی ظرفیت ثبت جهانی  2000ایران تا کشورست که این در حالی ا. اثر ایران در نوبت ثبت جهانی در یونسکو قرار دارد 49 درحال حاضر .اند شده

به عنوان » شهر تاریخی یزد«) تیر 18(در فهرست میراث موقت جهانی، روز یکشنبه  یزد سال از قرار گرفتن پرونده شهر تاریخی 9پس از گذشت  .دارد

کی از نخستین شهرهاي خشتی دنیا در چهل و یکمین اجالس کمیته ی ، بعنوانبیست و دومین اثر تاریخی کشور و) پس از بم(دومین شهر تاریخی ایران 

  .میرات جهانی یونسکو به ثبت رسید
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  چغازنبیل - 1
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منحرف می شود و  هفت تپهبه سمت  شوش-اهوازمسیري که از جاده . دسترسی به چغازنبیل از دو مسیر امکان پذیر است :راههاي دسترسی 

 .که تا چغازنبیل امتداد می یابد کشت و صنعت کارونبه  ترشوشهمچنین از مسیر . سپس به سمت چغازنبیل امتداد می یابد

و در توسط ایالمی ها است که  ساله4000و  ا نام امروزي چغازنبیل نیایشگاهی باستانییا ب (Ziggurat Dūr Untash)به ایالمی زیگورات دوراونتاش 

ل این سازه در سا .قرار دارد استان خوزستاناست و در  دوراونتاشجا مانده از شهر  چغازنبیل بخش به. پیش از میالد ساخته شده است 1250حدود 

المللی براي آن ارزش استثنایی و جهانی قائل  جامعه بین. جاي گرفت ی یونسکوفهرست میراث جهانمیالدي اولین اثر تاریخی از ایران بود که در  1979

 35و شوش  شهر باستانی کیلومتري جنوب شرقی  40این سازه در  .دانند خاورشناسان چغازنبیل را نخستین ساختمان مذهبی ایران می .است

واقع است، اما به دلیل واقع شدن در غرب رودخانه دز، مرز این دو شهرستان، در تقسیمات کشوري جزء  شوشترکیلومتري غرب شهر باستانی 

باشد و چون این محل تا قبل از  گویند و زنبیل نیز به معنی سبد می می» چغا«هاي غیرطبیعی،  ساکنان محلی به تپه. گردد محسوب می شهرستان شوش

، در زبان Zigurat زیگورات است "تپه سبدي"به معنی  زبان لريواژه چغازنبیل در  .گفتند حفاري به شکل سبد وارونه بوده، به آن چغازنبیل می

، و براي ایالم باستان، پادشاه بزرگ )م. پ 1250حدود ( اونتاش ناپیریشاه توسط این نیایشگ ..باشد سومري به معنی معبد چند طبقه و پله اي شکل می

در . به همراه تمدن ایالمی ویران گردید آشور بانیپالاست؛ و در حمله سپاه  ، ساخته شدهشوش شهر باستانی، الهه نگهبان اینشوشیناكستایش ایزد 

گویا شرکت نفت ایران در پی . دهد که در ناحیه چغازنبیل معادن نفت وجود دارد گزارش می ژاك دو مورگانمیالدي زمین شناس سرشناس  1890سال 

 1936در سال  شرکت نفت ایران و انگلیسکارشناس نیوزلندي  Boraven براون«این بنا نخستین بار توسط  .همین گزارش بود که پایه گذاري شد

پس از گذشت پنجاه سال مهندسانی که سرگرم فعالیت  .حفاري گردید رومن گیرشمنمیالدي توسط  1963تا  1953میالدي کشف گردید و طی سالهاي 

کردند فرستادند و پس از  باستان شناسانی که در شوش کاوش میآجر را براي . هایی بود هاي نفتی در چغازنبیل بودند آجري را یافتند که روي آن نوشته

طبقه  5متر و  52 زیگورات بلندي آغازین .آن یک زنجیره کاوشهایی در چغازنبیل صورت گرفت که به کشف معبد چغازنبیل و آثار مهم دیگري انجامید

متر است، یعنی دو برابر  105/20×  105/20زیر بناي چغازنبیل یک مربع  .است هطبقه و نیم از آن باقی ماند 2متر و تنها  25امروزه ارتفاع آن . است بوده

گیرند، تمامی طبقات پنجگانه زیگورات چغازنبیل،  النهرینی که طبقات آنها بر روي یکدیگر قرار می هاي بین برخالف احداث زیگورات. یک زمین فوتبال

اند، بقیه طبقات توپر  جز طبقات اول و پنجم که توخالی بوده و داراي الحاقاتی به شکل اتاق، بودهبه  .اند به موازات یکدیگر و از سطح زمین احداث شده

، لعاب دار زیگوراتبرخی از آجرهاي بکار رفته در . است بافت داخلی دیوارها از خشت و نماي بیرونی با آجر ساخته شده. اند بوده که با خشت پر شده

دور تا دور زیگورات، . روند شمار می هاي جهان به ترین کاشی باشند که در نوع خود از زمره قدیمی بوده و برخی دیگر داراي تزئیناتی به شکل گل میخ می

هاي شمال غربی  در جبهه .دهد آن را نشان می خورد که خطوط نوشته شده، نام سازنده بنا و هدف از ساخت به چشم می ایالمی خط میخیآجرهایی به 

و  پیشگویی، محل ساعت خورشیديشود که نظرات مختلفی از جمله سکوي قربانگاه، محل نصب مجسمه،  و جنوب غربی، دو سکوي مدور دیده می

گیري از  خانه با بهره این تصفیه .خانه آب چغازنبیل، واقع در جبهه غربی معبد اصلی قرار دارد تصفیه .است ، درباره وجود آنها ابراز شدهشناسی ستاره

، حفار چغازنبیل، اعتقاد دارد که آب مورد مصرف رومن گیرشمن .شود خانه دنیا محسوب می ترین تصفیه ظروف مرتبط ساخته شده و از این بابت قدیمی

همانند بسیاري ) دوراونتاش( معبد چغازنبیل و شهر بزرگ آن ..است شده تأمین می رودخانه کرخهکیلومتري و توسط کانالی از  45تصفیه خانه از فاصله 

در محوطه اصلی چغازنبیل سه بناي آجري وجود  .ویران گردید )پال آشوربانی( م توسط آشوري به سرکردگی. ق 645دیگر از شهرهاي ایالم، در سال 

از این سه بنا تنها یکی .دارد که به شکل دایره اي ساخته شده اند و اطالعات بدست آمده گویاي این است که آنها چیزي شبیه به ساعت آفتابی هستند

وش ها ذکر شده که این بناها پایه اي براي مجسمه ها بوده اند که در چهار طرف چغازنبیل وجود داشته در بعضی کا.از آنها تا حدودي سالم مانده است

این بناها در کنار یکدیگر مجموعه واحدي را تشکیل می . اند اما با کمی دقت می توان فهمید که از آنها براي تشخیص زمان استفاده می شده است

یم آفتابی براي حساب سال و سالشماري و استخراج تقویم و یا تشخیص روزهاي اول و میانی هر فصل سال یا دادند، در واقع یک رصد خانه یا تقو

تغییرات بین زاویه هاي آفتاب سنج ها با تغییرات زاویه طلوع . اعتدالین بهاري و پاییزي و همچنین تعیین انقالب هاي پاییزي و زمستانی بوده است

در واقع آفتاب سنج ها کاربردي براي تشخیص سایه ها در هنگام طلوع و غروب خورشید داشته .هاي سال برابر است خورشید در آغاز هر یک از فصل

 آجرهاي استفاده شده براي ساختن این آفتاب سنج ها نیز اختصاصا براي همین کاربرد ساخته و قالب ریزي شده اند و داراي شکل هشت ضلعی می.اند

استان شناسان موفق شده اند سنگ نگاره اي را پیدا کنند که به دوره عیالم برمی گردد و مربوط به اونتاش ناپیریشا بوده در جریان جستجوها ب .باشند

این اثر تاریخی و یادگار . روي این سنگ نگاره هم تصویر جالبی قرار دارد، تصویري از یک زن با دم ماهی که مارهایی را در دست گرفته است. است

هنگ و تاریخ ایران که نشان دهنده ي تمدن چندین هزار ساله ي ایران است، مثل خیلی از آثار تاریخی دیگر در ایران نگهداري نمی شود ارزشمند از فر

  .بهتر است در فصول بهار و پائیز به اینجا سفر کنید.و در موزه ي لوور فرانسه است
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  .قرار دارد شیرازکیلومتري 57و در  مرودشتکیلومتري شمال شهر 10حدود ، استان فارستخت جمشید در  :راههاي دسترسی

به یونانی یعنی   «پولیسپِرس»آن را  یونانیان .است زیرا به ایالت پارس منسوب بود» شهر پارسیان«به معناي  نام تخت جمشید در زمان ساخت، پارسه

صد (به تخت جمشید سدستون  ساسانیاندر زمان  .است هاي اروپایی بازتاب یافته یونانی یادشده امروزه در بیشتر زبان واژه. می نامیدند » شهر پارسه«

تاورنیه جهانگرد فرانسوي که در . نامند اي ایران می پادشاه اسطوره جمشیدیا قصر شاهی  «تخت جمشید»ا در فارسی معاصر این بنا ر .گفتند می) ستون

و در زمانی که یاد و  اعرابو  اسکندرصدها سال پس از حمله  .کند یاد می» چهل منار«جمشید با نام  عصر صفوي چندین بار به ایران سفر کرد، از تخت

دیدند که  کردند، تصاویر حکاکی شده تخت شاهی را می هاي پارسه عبور می خاطره پادشاهان هخامنشی فراموش شده بود، مردمی که از نزدیکی خرابه

پنداشتند که این همان اورنگ  ها را بخوانند، می هاي حک شده روي سنگ کتیبه خط میخیتوانستند  است و از آنجا که نمی روي دست مردم بلند شده

شناسان  بعدها که باستان .به همین خاطر نام این مکان را تخت جمشید نهادند. است خود از آن یاد کرده شاهنامهدر  فردوسیجمشید است که 

در دوره اسالمی این مکان را محترم شمرده و آن را هزار  .است مه کنند، متوجه شدند که نام اصلی آن پارسه بودهتوانستند خط میخی کتیبه را ترج

در  سال قبل از میالد مسیح500ساخت تخت جمشید در  دادند هایی چون سلیمان نبی و جمشید ربطش می نامیدند و با شخصیت ستون و چهل منار می

بر . فتآغاز گردید و سپس توسط جانشینان وي با تغییراتی در بناي اولیه آن ادامه یا داریوش بزرگدامنه غربی کوه رحمت یا میترا یا مهر و در زمان 

شماري  هاي کشف شده در تخت جمشید در ساخت این بناي با شکوه معماران، هنرمندان، استادکاران، کارگران، زنان و مردان بی نوشته اساس خشت

سال به طول  120ساخت این مجموعه بزرگ و زیبا بنا به روایتی . کردند شرکت داشتند که عالوه بر دریافت حقوق از مزایاي بیمه کارگري نیز استفاده می

ها به فاصله بین دو  طور نسبت ارتفاع ستون ها و همین انجامید یکی از هنرهاي معماري در تخت جمشید این است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آن

 .این نشانگر هنر ایرانیان باستان در معماري است. است که در طبیعت وجود دارد هندسهنسبت طالیی نسبت مهمی در  .است نسبت طالییستون 

مؤسسه خاورشناسی وي توسط . صورت گرفت رضاشاهتحت نظر  1931آلمانی در  ارنست امیل هرتزفلدهاي علمی در تخت جمشید توسط  اولین کاوش

هاي دروازه کاخ صد ستون در  در گذر زمان تعدادي از ستون .شوند داري می هاي وي هنوز در این مؤسسه نگه یافته. فرستاده شده بود دانشگاه شیکاگو

تکه هستند و روي  رسند اما در حقیقت تکه ها در نگاه اول یکپارچه به نظر می آن. اند را پشت سر گذاشته و سر پا مانده زلزلهتخت جمشید حوادثی مثل 

. اند مذاب به هم متصل شده سربهاست، جایی که دو تکه ستون به وسیله  در محل اتصال این تکه زمین لرزهها مقابل  راز پایداري آن. اند هم سوار شده

و نرمی  چکش خوارسرب فلز . است محکم کردن اتصال دو تکه ستون، نقش مهمی براي مقاومت سازه در مقابل زمین لرزه داشته این سرب عالوه بر

 فنرهاي امروزي و مدرن بر عهده  شود، این همان نقشی است که در ساختمان ان داده و خرد نمیاست که هنگام بروز زمین لرزه از خودش واکنش نش

یکی چسباندن . آراستند می ها را از سه طریق عماران و هنرمندانی که در ساخت تخت جمشید نقش داشتند، نقشمشود  ها گذاشته می الي ستون

هایی که در دو طرف شی مورد نظر براي گوهرنشانی  ها به صورت رویه تاج، گوشوار، طوق، یاره و نظایر آن به اصل نقش و توسط سوراخ ب فلزهاي گران

و )تچر( هاي کاخ داریوش ه آن بر درگاهدوم نگاریدن و نقر کردن تزئینات اصلی لباس، تاج و کاله با سوزن، به نحوي بسیار ظریف که نمون. کندند می

به کار برده  مالتیها  براي روي هم گذاشتن سنگ .و صد ستون موجود است کاخ سه دريهایی از آن در  آمیزي، که نمونه سوم رنگ. حرمسرا وجود دارد

اند، فقط قسمت میانی دو  گشته شده و به خوبی روي یک دیگر سوار می صاف میاند که  تراشیده شده، بلکه دو سطح برهم چسبیده را چنان می نمی

گرفت، یکی قفل و جفت بود، که قسمتی از  عمل پیوستن به چند راه انجام می. اند تا هر دو سطح خوب به هم بچسبند گذارده تراش باقی می سطح را زبره

چسباندند، اما راهی که بیشتر  کندند و دو سنگ را به هم می ر تخته سنگ دیگر مییک تخته سنگ را برجسته ساخته و به همان نسبت یک گودي د

ها را با میله آهنی به هم بسته و روي آن سرب  کندند و آن گرفت این بود که در دو سنگ مجاور دو گودي همانند و مرتبط می مورد استفاده قرار می

 125هاي تخت جمشید  وسعت کامل کاخ.شدند اي، استوانه، قلمی و سرتبري ساخته می چلچله ها به صورت دم دادند، این بست مذاب ریخته و صیقل می

ه  - ملکه -هدیش - تچر - آپادانا:این بنا شامل کاخهاي .اردتخت جمشید دو دروازه یکی به سمت شرق و دیگري به سمت جنوب د است متر مربعهزار 

توان در حالت خضوع یا سرافکنده دید و  کس را نمی جمشید هیچ هاي تخت نگاره در سنگ .شورا و خزانه شاهنشاهی است - سه در صد ستون - یا اج

، ها هنديتا  مادهاه بزرگ جهانی هستند و همه ملل از طور یکسان عضو جامع نمایندگان ملل نه به عنوان شکست خوردگان یا برده بلکه همه به

هایی است که  جمشید کتیبه سنگ نگارهاي تخت در .اند و یونانیان همه به صورت شخصیت مستقل و متکی به خود نقش شده ها آفریقایی، ها تونسی

 عربیهاي دیگري هم به  به یادگار گذاشته و کتیبه خط کوفیبه  کتیبهدر آنجا دو  عضدالدوله دیلمی .شود نمی هخامنشیانمربوط به دوران شاهنشاهی 

هاي تخت جمشید،  مجموعه کاخ است قاجارها مربوط به اواخر دوره  مانده که آخرین آن هاي بعد و اشخاص تاریخی دیگر در آنجا باقی از سده فارسیو 

 1979از سال  مکان تاریخیاین .به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و تمام بناهاي آن به صورت ویرانه درآمد) یالدپیش از م 330(در سال 

ترین بناي ایران است که مرمت شد و به موزه  در تخت جمشید کهن موزه هخامنشیبناي  .است میراث جهانی یونسکویکی از آثار ثبت شده ایران در 

برخی از افراطیون تالش کردند تا با حمله به تخت جمشید، این بناي تاریخی را تخریب کنند که با  ایران 1357انقالب پس از . است اختصاص یافته

  .بهترین فصل سفر به اینجا بهار است.ر این کار ناکام ماندندمخالفت و ایستادگی مسئوالن و مردم محلی د
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  اصفهان شهر میدان مرکزي :راههاي دسترسی 

است که  اصفهانبا نام رسمی میدان امام، میدان مرکزي شهر  ایران 1357انقالب چنین معروف با نام تاریخی میدان شاه و پس از  میدان نقش جهان هم

میدان، میدان بزرگ، میدان اصلی شهر، : عبارتند از هایی که براي میدان نقش جهان ذکرشده سایر نام .در قلب مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد

مسجد شاه ، قاپو عالیاي تاریخی موجود در چهار طرف میدان نقش جهان شامل بناه . میدان نو، میدان قصر، میدان سلطنتی، میدان بزرگ شاهی

عالوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان . که ورودي اصلی بازارچه اصفهان است سردر قیصریهو  اهللا سجد شیخ لطفم، )مسجد امام(

محل این برگزیده شود در  صفويایران  پایتختیکه شهر اصفهان به  پیش از آن .باشند یاصفهان م صنایع دستیاست که عموماً جایگاه عرضه  واقع شده

و  تیموريهاي دولتی و کاخ فرمانروایان  این باغ همچنین محل استقرار ساختمان. »نقش جهان«است به نام  گسترده و وسیع وجود داشته باغیمیدان 

عالی  کاخمیدان نقش جهان امروزي و در محل ساخت  غربیبخش در ضلع این . نام داشت «در کوشک»در آن زمان بخش میدانی باغ، . بود قویونلوها آق

 اعداممیدان کوشک، جایگاه . است بوده» کوشک«، دست کم بخشی از باغ نقش جهان به نام به میدان سلجوقیانر دوران د .است قرار داشته قاپو

سطح میدان در اندازه بسیار  ،شاه عباس اولاز ابتداي سلطنت  .است بوده جشن نوروزهاي رسمی همچون  محکومان به اعدام و برگزاري برخی از آیین

را در دوره نابع گوناگون، بناي به شکل فعلی ماست  در آن برپا شده بازي آتشبزرگتر از میدان کوشک سابق تسطیح شده و بارها آیین چراغانی و 

ریزي  اکبر اصفهانی، نام دو تن از معمارانی است که میدان را طرح ستاد محمدرضا و استاد علیااند  قمري دانسته 1011سلطنت شاه عباس اول و به سال 

ن طراحی و نظارت بر اجراي بناهاي همچنی .خورد نام این دو معمار بر سردر بناهاي پیرامونی میدان به چشم می. اند نموده و آن را به شکل فعلی بنا نهاده

شود و پیوندي از بازار، مرکز  بر روي هم رفته این نوع طراحی میدان، که از آن با نام میدان ایرانی نام برده می .اطراف بر عهده شیخ بهایی بوده است

مان عتیق که الگوي اصلی میدان نقش جهان و است، پیش از میدان نقش جهان نیز در اصفهان در میدان کهنه یا ه) مسجد(حکومتی و محل مذهبی 

ترین نمونه این نوع از میدان است، در یزد در میدان امیرچخماق، در قزوین در میدان شاه و در تبریز در میدان صاحب آباد داراي سابقه  قدیمی

فرانسوي  شوالیه ژان شاردن .است هاي جهان بوده ترین میدان یکی از بزرگ) سده هفدهم میالدي(یازدهم هجري قمري  این میدان در سده .است بوده

هاي سلطنتی برپا بود،  و جانشینان او، این میدان در روزهایی که جشن شاه عباس بزرگدر دوره . است میدان نقش جهان را زیباترین میدان دنیا دانسته

دو دروازه سنگی چوگان از آن  .است هاي گوناگون بوده و در سایر روزها محل گردش و خرید مردم بوده ارتش، چراغانی، و نمایش ، رژهچوگانمحل بازي 

طرح این میدان تا جایی در . ترین دروازه چوگان دنیاست کند و قدیمی دوره هنوز در میدان باقی است که از انجام ورزش چوگان در آن دوره حکایت می

. اند هاي چوگان معروف، کم و بیش از روي این میدان ساخته شده هاي ورزشی هارلینگام و سایر زمین است که زمین نحوه اجراي بازي چوگان تأثیر داشته

است، بازگشت پیروزمندانه  ن مراسم رسمی که در این میدان برگزار شدهیکی از اولی. است این میدان همچنین محل برگزاري جمعه بازارهاي عظیم بوده

کند که در مواقع جشن، تا پنجاه هزار چراغ در میدان روشن  شاردن نقل می. است بوده) اصفهان(به پایتخت  جزیره هرمزاز فتح  امام قلی خان

و  انگلبرت کمپفر، سانسون، پیترو دالواله، ژان باتیست تاورنیههانگردان نامدار اروپایی مانند شوالیه شاردن، شرح مفصل این میدان را ج. است شده می

، این انقالب اسالمیس از پیروزي پ .اند ایی میدان را ستودهاند و همه آنان زیب دست داده اند، به دیگران که از روزگار صفوي به بعد از اصفهان دیدن کرده

دهاي دیگري نیز در میدان نقش جهان وجود اي که اکنون موجودند، یادبو غیر از ابنیه .باشد نیز می سیاسیو اجتماعات  نماز جمعهمیدان محل برگزاري 

به اصفهان آمده بودند  شیراز تخت جمشیدکه احتماالً از  مرمرینهاي  سرستون .اند داشته که به تدریج کاربرد خود را از دست داده و از میان رفته

به وسیله  جزیره هرمزغنیمت فتح ( اسپانیایی توپعراده  110، )قرار دارد تهران موزه ایران باستانمنتقل شده و دیگري در  چهلستونامروزه یکی به (

آن نصب شده بوده و نیز بنایی که ساعتی اروپایی در ) است که امروزه به کلی از میان رفته(به ارتفاع چهل متر در مرکز میدان  میله قپق، )امام قلی خان

وجود داشته که در زمان ) اهللا بعدها مدرسه شیخ لطف(ملک  اي به نام مدرسه خواجه اهللا، مدرسه همچنین در مجاورت مسجد شیخ لطف .اند جمله از آن

تمامی بناهاي پیرامون میدان به  در دوران قاجاریه میدان و اطراف آن از بین رفته و تخریب شده بود اما در دوران پهلوي. است  قاجاریه از میان رفته

در  1313بهمن  8جهان در تاریخ  میدان نقش  .تا امروز کار بازسازي و تعمیر این بناها بصورت مداوم انجام میشود. صورت کامل تعمیر و بازسازي شدند

به ثبت جهانی  یونسکو میراث جهانیو جزء نخستین آثار ایرانی  1358در اردیبهشت  نقش جهان میدان. است ثبت شده فهرست آثار ملی ایران

پل خواجو، سی چهل ستون، عالی قاپو،مساجد شیخ لطف اهللا شاه جمعه،: اگر گذرتان به اصفهان زیبا افتاد بازدید از اماکن زیر را از یاد نبرید.است رسیده

قلعه  ارچی،حمام شیخ بهائی، خانه شیخ بهائی،پل چوبی، پل مارنان، توحید خانه،و سه پل ، بازار قیصریه،آتشگاه، منارجنبان، میدان عتیق،حمام ج

وانگ،مناره باغ قوشخانه،مناره درالضیافه،مناره ساربان،مناره علی،عصارخانه،خانه مشروطه،تاالر اشرف،برج  و محله سارویه،کاخ هشت بهشت،کلیسا

باغ موزه پروانه ها،باغ خزندگان،مادي نیاصرم، موزه آب،آرامگاه صائب تبریزي،سراي بدیع، گلها،کبوتر خانه،کوه صفه، باغ پرندگان،اکواریوم اصفهان،باغ 

دي،خانه پارك ناژوان،مناره چهل دختران،عمارت رکیب خانه،آرامگاه خواجه نظام الملک،کاروانسراي عباسی،خانه مالباشی،خانه امین التجار،خانه بخر

خانه شهشهانی،خانه سوکیاس،خانه جناب،خانه دکتر ،خانه کیانپور،خانه وثیق انصاري انه شیخ دارالسالم،خخانه حقیقی،خانه قزوینی ها، دهدشتی،

  .می توان به اینجا سفر کردباالخص بهار و تابستان در همه ایام سال  ....و ، مدرسه چهارباغاعلم
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  غربیکیلومتري شمال شرقی تکاب آذربایجان  45:راههاي دسترسی  

گنجک هم می (  شود محل تولد زرتشت باشد، شهر شیز است اگرچه این سخن مورد قبول همه محققان نیست، ولی یکی از جاهایی که حدس زده می

 .سال پیش میزبان سازه هایی مقدس در میان حصارهاي خود بوده است 1600محوطه اي باستانی که از .که می گویند در آذربایجان و اینجاست)گویند

سال پس از وي، قباد اول به گسترش بناهاي آن پرداخت تا اینکه در زمان خسرو  70بهرام پنجم ساسانی این محوطه را همچون یک شهر بنا نهاد و 

 12وسعت هجري قمري در این  11کشف نشانه ها و بقایاي حضور انسان از هزاره اول قبل از میالد تا قرن   .انوشیروان ساسانی به اوج عظمت خود رسید

تخت سلیمان به باور بسیاري، محل تولد زرتشت به حساب می آمده و احداث  .هکتاري رمز و رازهاي شهر را براي کارشناسان آشکار ساخته است

ین باور آتشکده آذرگشنسب در این محوطه به عنوان مهم ترین معبد مورد احترام ایرانیان زرتشتی در زمان ساسانیان می تواند مهر تاییدي براي ا

اجتماعی ساسانیان نقش مهمی داشت و شعله هاي آتش جاویدان آن به مدت هفت قرن خاموش نشد تا به  - این آتشکده در حیات سیاسی  .باشد

از سوي دیگر افرادي معتقدند که این شهر محل نگهداري جام مقدس حضرت مسیح بوده است که در . عنوان نماد اقتدار آئین زرتشت محسوب شود

باوري عامیانه نیز این شهر را محل سکونت سلیمان نبی می داند و به این  .این جام، به جام گرال شهرت دارد. ین شامگاه حیاتش از آن می نوشدآخر

ها بر نمی نموضوع اشاره دارد که نیروهایی فرازمینی به دستور حضرت سلیمان سازه هایی عظیم را در آنجا بنا نهاده اند که انسان از عهده ي ایجاد آ

ایلخانی، به جر بقایاي زندگی شهري و آثار به جا مانده از انسان ها، سازه هاي باقیمانده در این محوطه شامل حصار محیطی، دروازه هاي ساسانی و .آید

چه مدفون شده است ساختار آتشکده آذر گشنسب، معبد آناهیتا و ایوان غربی معروف به ایوان خسرو می باشند به جز شهرِ پر از گنج که در قعر دریا

) چشمه آرتزین ( اي رنگ تخت سلیمان در واقع یک چشمه ي جوشان   دریاچه فیروزه. شگفت انگیز این پدیده ي طبیعی نیز بسیار قابل تامل می باشد

یک بیضی نامنظم شکل گرفته  متر می باشد و به صورت 80و  110طول و عرض دریاچه به ترتیب . است که آب خود را از اعماق زمین تامین می کند

مسأله جالب توجه درباره این دریاچه این است که این دریاچه هیچ وقت سرریز نمی شود و اگر جلوي جریان آب را نیز باز کنند از حجم آب . است

بوده و بررسی ها و پژوهش هاي  کاسته نمی شود به همین خاطر دریاچه تخت سلیمان را دریاچه سحرآمیزي می دانند که داراي ناشناخته هاي بسیاري

و به همین دلیل امکان استفاده از آن در کشاورزي و آبیاري زمین هاي اطراف  آرسنیک فراوان دارد مواد رسوبی و و می گویند هدفمند را می طلبد

اینجا توریست هاي انرژي و . فرو برودر آن متر د 40متر هم ذکر می شود اما تا کنون کسی نتوانسته است بیش از  120عمق این دریاچه تا  .وجود ندارد

این دریاچه و مجموعه بناهاي اطرافش به تخت سلیمان شهرت .خاص خود را دارد که معتقدند اینجا یکی از چاکراهاي زمین است و انرژي بخش می باشد

گنزك یا کنزك، گنجک، گنزه، . گري خوانده می شده استاین نام تقریبا نامی جدید به شمار می رود و این محوطه در طول تاریخ به نام هاي دی. دارند

این مجموعه باستانی به ارمنی گنزکا یا کادزا، به سریانی گنذزك یا گنژگ، به . جیس، جنزه، گنجه، گزن و گنگ از جمله نام هاي این مجموعه بوده اند

امروزه  .ت، در اوستا چئچست و به مغولی ستوریق خوانده می شده استیونانی گنزکا، گادزاکا و گادزا، به عربی جزن، جزنق و شیز، در شاهنامه چیچس

دلیل این کار می تواند باور به زیستن حضرت سلیمان و ساخته شدن این . تنها نام تخت سلیمان باقی مانده است و همه آن را به این نام می شناسند

اعراب به منظور جلوگیري از تخریب این مجموعه که مجموعه اي مرتبط به دین  مکان توسط وي باشد اما دلیل محتمل تر این است که در زمان حمله ي

همان گونه که در تاریخ آمده است در زمان حمله ي اعراب آنها سازه هاي مرتبط به ادیان دیگر را از بین می . زرتشت بود این نام را بر آن نهاده اند

موعه بی نظیر چشم را خیره می کند حصار عظیم دوره ساسانی است که با ظاهري تدافعی به نخستین صحنه اي که در روبه رو شدن با این مج .بردند

در حالی که هسته اصلی دیوارها از . متر به شکل بیضی، تمام مجموعه و دریاچه مقدس را احاطه کرده است 80.3کیلومتر و عرض حدوداً  120.1طول 

متر ارتفاع دارد و سالم ترین  13این حصار  .اند سنگ هاي بزرگ حجاري شده زینت بخشیدهالشه سنگ و مالت ساروج است پوشش بیرونی حصار را 

برج به صورت  38حصار مربوطه داراي . قسمت باقیمانده آن در جبهه غربی و جنوب غربی که بخشی از آن به تازگی به شکل اولیه مرمت شده است

ده آذرگشنسب در ضلع شمالی دریاچه قرار گرفته و داراي نمایی چهارطاقی است که درون آن آتشک قوس در جبهه بیرونی بوده و داراي دو دروازه است

در ضلع شمال غربی، ایوان بلند و شکوهمند ساسانی معروف به  .اند محراب آتش قرار گرفته و راهروهاي مخصوص مراسم عبادي اطرافش را فراگرفته

ده قرار دارد که تنها دیوارهاي باقی مانده هنوز به عنوان شاخص این مجموعه تلقی می ایوان خسرو که از آجر قرمز و مالت ساروج ساخته ش

  .بهترین زمان سفر به اینجا فصول غیر سرد سال است.شود
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یخچال  سمت شرق به سمت شمال به رودخانه بم وصل است، از ارگ بم از. دارد شمال شرقی شهر بم در کرمان قرار ارگ بم در: راههاي دسترسی

اد وصل شده و از و قسمتی از محله حافظ آب  هاي دروازه، واز سمت جنوب به پارك تازه ساخت ارگ قسمتی از بقایاي مسجد رسول و باغ قدیمی و 

 .ار خواجه مراد متصل استمز  سمت غرب به محله

گیري ارگ  مورد زمان شکل در.واقع شده استشهر بم  باالترین نقطه  دراز نظر نظامی و امنیتی باشد که  ارگ بم بزرگترین بناي خشتی در جهان می

اما بیشتر بناهایی که تاقبل زلزله برپا . دانند آن را مربوط به دوره هخامنشی و یا حتی مربوط به دوره اشکانی می. تاریخی بم اختالف نظر وجود دارد

مانند قرن چهارم (تر هاي مختلف آن قدمت قدیمی هایی مانند ایوان مساجد با مقیاس و اندازه قسمت .شود نسبت داده می  دور تیموري تا قاجار  بودند به

شک و شبهاتی  ا ارگ بم در دوره قاجار بدون سکونت شد البته ظاهر. آورد یاد می را به) مربوط به دوره سامانیان تا قرن هفتم هجري در دوره سلجوقیان

هکتار است و مساحت ارگ و قلعه قریب نیز با هم  20شود که مساحت آن حدود  شهر قدیم و قلعه قریب را شامل می ارگ بم .نیز در این مسئله هست

باشد و ساختمان هاي آن به قلعه روبرو  اندهی نظامی تکمیلی میقسمت باالیی نیز شامل ارگ نیشین و فرم .رسد به حدود حدود شش هزار هکتار می

هاي گوناگون، مسجد، بازار، گودال، کاروانسراها، مدرسه، حمام،  این ارگان شامل اشکال مختلف معماري مانند دیوار حصار، برج و نوار، دروازه. هستند

فرمانداري با سربازخانه اصطبل، کارخانه، خانه فرمانده نیروهاي قبیله اي و بخش هاي مسکونی با خانه هاي اشرافی و فقیرنشین، بخش  زورخانه و محله

دارد که با  زمان تشکیل ارگ تاریخی بم، اختالف نظرهایی وجود توجه به با .حاکم نیز داراي یک دولت، یک عمارت چهار طبقه و یک برج دیدنی است

 . شود قاجار مربوط می تا  دوره تیموري  داشتند، به هایی که تحت تاثیر زلزله قرار تر ساختماناما بیش. دوره هخامنشی یا حتی دوره اشکانی مرتبط است

به سامانیان تا قرن هفتم هجري شمسی در دوره  مربوط 4مانند قرن )تر  هاي مختلف آن قدمت قدیمی هایی مانند ایوان مساجد با مقیاس و اندازه قسمت

. بین رفت ، ارگ بم کامال از1382دي  5در زلزلۀ  .بم بدون اقامت بود، شک و تردید نیز در این زمینه وجود دارد ظاهرا در دوره قاجار ارگ ) .سلجوقی

کشور فرانسه با تهیه نقشه ارگ بم و بانک جهانی هم با . به اتمام رسید 1390پروژه بازسازي ارگ بم با همکاري متخصصین ایرانی و ایتالیایی در سال 

زلزله به دلیل تخریب شدید ارگ بم یونسکو آن را در لیست آثار در خطر قرار داد   پس از. مبلغ زیادي پول به این پروژه یاري رساندند اختیار گذاشتن در

. است ثبت رسیده ارگ بم در فهرست میراث فرهنگی یونسکو به.را از فهرست میراث و آثار در خطر خارج کرد آن 1392اما پس از بازسازي آن در سال 

پس از میالد نیز مورد استفاده  1850است و تا سال  پیش از میالد مسیح ساخته شده 5سده  ین بناي تاریخی در مسیر جادة ابریشم قرار گرفته و در ا

ع ترین بخش مجموعه واق است، اما به علت عظمت و هیبت ارگ که در مرتفع کل بنا، یک دژ بزرگ است که درمرکز آن، ارگ بم قرار گرفته .بود

 1815متر و با طول  7تا  6اندازه  متر مربع است که با دیوارهایی به 180،000حدود  مساحت این مکان تاریخی .گویند است، به کل بناي دژ ارگ بم می شده

ج در این مجموعه بر 67حدود . هاي منحصر به فرد را دارد این ارگ از دو قسمت مجزا تشکیل شده است که هر قسمت ویژگی. است متر در برگرفته شده

هاي ارگ صرف  تعدادي از خانه. است کنار بعضی از آنها اصطبل جدا از محل زندگی بوده ها حمام خصوصی بوده و در بعضی خانه در .دارد باستانی بم وجود 

دروازه دوم این ارگ قسمت  از. اند قبیل کشاورزي و قالی بافی داشته مردم ارگ بم شفل هایی از. شدند طبقه احداث می 2ها در  ن مقاومت ستو نظر از

  چاه اصل آب آشامیدنی محله ارگ از در .داشت مخزن آب و چاه در کنار اصطبل حیوانات قرار. است حاکم نشین ارگ دید دارد که باالي کوه قرار گرفته

دروازه دیگر در ضلع . باشد ي دوره ساسانی میها یک ورودي داشت که طاق ورودي آن قابل قیاس با قوس. شده است هاتامین می حیاط خانه موجود در

یک  ارگ بم  .شده است و کمی بعد از احداث حصار مسدود گشت محلی به نام کت کدم معروف است که استفاده چندانی از آن نمی شمالی است که به

در قسمت دروازه سوم بناهاي فرماندهان . داردگذر هم در راستاي آن و بخش شرقی و غربی  2طرف حاکم نشین داشته و  راه اصلی از بخش جنوبی به

فصل و  4بناي  2نشین، داراي  قسمت حاکم. است بخش جنوب غربی قلعه واقع شده آسیابی بادي که از زمان قاجار در ارگ بم بوده در. است نظامی بوده

توانست وارد  بستند هیچ حیوان و انسانی نمی دي شهر را میهاي ورو زمانی که دروازه .است حوض و چاه بوده  حمام، برج مراقبت مرکزي،   خانه حاکم،

شهر توسط . طوالنی زندگی کنند  ها و حیواناتی اهلی که در داخل ارگ وجود داشت مدت توانستند به واسطه چاه آب، باغ ساکنان شهر می. شهر شود

ترین دیوار واقع شده و  قسمت حکومتی در داخلی :ین قسمت استاین مجموعه شامل چند .شد ها محافظت می سربازان نظامی و دیوارهاي بلند و برج

قسمت رعیت نشین که در اطراف بخش  .اسب است 200متر عمق و اصطبل با ظرفیت  40فصل، سرباز خانه، چاه آب با حدود  4داراي دژ نظامی، عمارت 

خانه و ساختمان  400شهر به دژ و بازار و در ادامۀ آن حدود حکومتی واقع شده است و شامل ورودي اصلی شهر، مسیر اصلی ارتباط دهنده ورودي 

اتاق  3یا  2هایی با  خانه -1.پردازیم شود که به بررسی آنها می نوع خانه در این مجموعه دیده می 3  .هاي ورزشی وجود دارد عمومی مانند مدرسه و مکان

ها ایوان  هاي سطح متوسط جامعه، حتی برخی از این خانه اتاق براي خانواده 4- 3ی با های خانه -2شد تر اختصاص داده می هاي فقیر و ضعیف براي خانواده

هاي  هاي به دلیل فصل این خانه. هاي بیشتر با یک حیاط بزرگ و یک طویله در نزدیکی براي حیوانات تر با اتاق هاي بهتر و اشرافی خانه -3هم داشتند

اند و ارگ بم قبل زلزله جزء  ها با خشت ساخته شده تمام خانه .ها مانند خانه یهودیان و سیستانی. دندبو هاي متفاوتی ساخته شده مختلف سال در مکان

  .بهترین زمان سفر به اینجا فصول غیر گرم سال است .است بزرگترین مجموعۀ خشت و گلی در جهان بوده
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کیلومتر می  20 »مادر سلیمان«ي فرعی به سمت روستاي  جاده و از سعادت شهراز شیراز به سمت اصفهان رقته و با عبور  :راههاي دسترسی

  .استکیلومتر  130این مسیر حدود . کیلومتر به پاسارگاد خواهید رسید 4پس از طی حدود و از اینجا  .رانیم

هایی چون  این مجموعه دربرگیرنده ساختمان.است  هخامنشیمانده از دوران  هاي باستانی برجاي اي از سازه مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه

آرامگاه ، نماهاي باغ شاهی ، آبکوشک، دو کاخ اختصاصی، کاخ بارعام، پل، کاخ دروازه، باغ پادشاهی پاسارگاد، پاسارگاد، آرامگاه کوروش بزرگ

متر از سطح  1900پاسارگاد در دشتی بلند به بلنداي  .است تنگه بالغیو  محوطه مقدس، کاروانسراي مظفري، تل تخت، ساختارهاي دفاعی کمبوجیه

پارس درنزدیک آرامگاه کورش بزرگ مسجدي ساخت که در آن از  سلغریاندر سده هفتم قمري اتابکی از . است دریا، در حصار کوهستان جاي گرفته

ها دوباره به جاهاي اصلی خود بازگردانده  این سنگ 1971در سال  ساله شاهنشاهی ایران 2500هاي  جشنبه مناسبت . بود ها استفاده شده سنگ کاخ

پایتخت لیدي، ) ساردپیش از میالد  545گویا هنگامی که کورش در سال . یر و نقش معماري یونانی داردکاخ محل سکونت بی تردید نشان از تأث. شدند

چه بسا او همان زمان شماري از . است قرار گرفته لیديرا به تصرف درآورد به شدت تحت تأثیر بناهاي مرمرین شاهان ) شهري در غرب ترکیه امروزي

این . کند ها، جلب نظر می هاي مرمر تیره و روشن، مخصوصاً در پایه در کاخ تناسب جذاب سنگ. است استادان اهل لیدي را در پاسارگاد به کار گماشته

 میانی پارینه سنگیشناسی به دوره  هاي باستان قدمت منطقه پاسارگاد بر اساس پژوهش .است مرودشت آورده شده شهرسیوندها از پیرامون  سنگ

بر اساس مدارك و شواهد موجود نام پاسارگاد براي نخستین بار در دوره . ترین دوره فرهنگی دشت پاسارگاد، دوره هخامنشی است اما شاخص. رسد می

شود که کوروش بزرگ به عنوان مرکز فرماندهی خود برگزید و در آن اقدام به ساخت  شود که از لحاظ مکانی به دشتی اطالق می منشی مطرح میهخا

ه آتشکد هاي دروازه، بارعام، اختصاصی و بناي برج سنگی فرهنگی پاسارگاد شامل آرامگاه کوروش بزرگ، کاخ - مجموعه تاریخی .بناها و کاخهایی نمود

هاي این مکان، بناهایش را به  هاي بکار رفته در این مجموعه در دوره اسالمی به علت عظمت سنگ. است محوطه مقدس، پل و باغ شاهی .دژ ،تخت

به  1383تیرماه  16این مجموعه ارزشمند در . النبی یا مشهد مادر سلیمان معروف گشت مشهد اماند و خود پاسارگاد هم به نام  سلیمان نبی نسبت داده

استان در قلب  هخامنشیشهر باستانی پاسارگاد نخستین پایتخت شاهنشاهی  .به ثبت رسید) یونسکو(عنوان پنجمین اثر ایران در فهرست آثار جهانی 

در سده )کوروش دوم( کوروش بزرگشهر توسط . داللت از موقعیت مکانی شهر دارد» اردوگاه پارس«نام شهر . قرار دارد رودخانه پلوار، در دشت فارس

محوطه اصلی شامل این بناهاي . )است  هکتار، توسط یک منطقه طبیعی بزرگ احاطه و محافظت شده 160(اصلی  محوطه. ششم قبل از میالد ساخته شد

و استحکامات، واقع بر یک تپه در شمال محوطه اصلی؛ مجموعه ) سریر پادشاهی سلیمان( سلیمانتخت  در جنوب؛ کورش بزرگآرامگاه  :تاریخی است

در شمال مجموعه سلطنتی . )چهار باغ(باغ سلطنتی قصر مسکونی ، و کاخ  تاالر عمومی ساختمان دروازه: سلطنتی در مرکز محوطه اصلی، شامل بقایاي

است، اما  شده حفاري اصلی شامل منطقه محوطه .تاریخ ساخت این بنا مشخص نیست. متر ارتفاع 14قرار دارد، یک برج سنگی، باحدوداً  زندان سلیمان

: هاي دیگري نیز هستند مانده حفاظتی اطراف، باقی در محوطه. است و هنوز حفاري نشدهعتر از این منطقه بوده اي بسیار وسی پایتخت باستانی منطقه

هاي تل نوخودي، تل خاري، تل سه آسیاب، دوتالن، که برخی از اینها متعلق به ماقبل تاریخ  ، و محوطه)پیش از میالد 530–550حدوداً (مقدس  محدوده

تر مشهور به است که پیش آرامگاه کورش بزرگترین بخش مجموعه پاسارگاد، بناي  برجسته). میالدي 14سده (یا کاروانسرا طور مدرسه  هستند، همین

است و چون  شناسی، هویت اصلی بنا به عنوان آرامگاه کوروش بزرگ مشخص شده هاي باستان پس از پژوهش 1820در سال . بود» مشهد مادر سلیمان«

بناي آرامگاه . است پیش از میالد از سنگ آهکی به رنگ سفید ساخته شده 540تا  530این آرامگاه نزدیک . کند گوهري در میان دشت خودنمایی می

هاي آرامگاه با  تخته سنگ .است رسد، ساخته شده ها به هفت متر می اي از آن هاي بزرگ، که درازاي پاره قرار داشته و از سنگ هاي سلطنتی باغمیان 

شود  هایی دیده می اند و اکنون جایشان به صورت حفره ها را کنده و برده اي، به هم پیوسته بوده، که بعدها آن هاي فلزي معروف به بست دم چلچله بست

متر مربع  165آن مربع مستطیلی به وسعت اي که قاعده  پله 6سکویی  :بناي آرامگاه دو بخش شناخته شده دارد .اند که بیشترشان را بازسازي کرده

خزانه آرامگاه، در باالترین  .رسد متر می 5/1متر مربع که سقف شیب بامی دارد و ضخامت دیوارهایش به  5/7یک چهاردیواري کوچک به وسعت  .است

راخ بزرگ وجود دارد که براي سبک کردن در شیب سقف آرامگاه دو سو. نقطه، ریخت یک خانه شیروانی ساده با یک ورودي کوچک در غرب را دارد

پس از کشته شدن کوروش در .اند است و برخی ندانسته، جاي نگهداري کالبد کوروش و همسر وي دانسته ها و کم کردن از بار سقف ایجاد شده سنگ

یا ایرانیان شمالی، جسد وي را مومیایی کرده و درون تختی از زر نهاده و اشیاي ارزشمند پادشاهی و جنگی او را در کنار وي گذارده  سکاهاجنگ با 

در درون به گزارش باستان نگاران زمان اسکندر، وقتی اسکندر به پاسارگاد آمد و از آرمگاه کوروش که در میان باغی بزرگ قرار داشت دیدن کرد . بودند

کرد یا به  مقبره تابوتی زرین، یک میز و تعدادي ظروف زرین و سالحهاي گرانقیمت و لباسهاي شخص کوروش و کلیه جواهراتی را که زمانی به دست می

و کلیه اشیاء شود اما در زمان اسکندر مورد دستبرد قرارگرفت  این آرامگاه در آن زمان توسط شماري مغ محافظت می. آویخت مشاهده کرد خود می

 .بهترین زمان سفر به اینجا فصول غیر گرم سال باالخص اردیبهشت ماه است .گرانقیمتش به سرقت رفت
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از تهران به سمت قزوین حرکت کنید، اگر مسیر جاده قدیم را انتخاب کرده اید باید از تاکستان عبور کنید تا به زنجان و پس  :راههاي دسترسی

عالئم خروجی اگر مسیر انتخابی شما اتوبان قزوین به زنجان است باید از با استفاده از . کیلومتري زنجان قرار دارد 36از آن به سلطانیه برسید که در 

کیلومتر در مسیر فرعی در میان  5گنبد سلطانیه با انشعاب از جاده اصلی و طی .وارد جاده قدیم شوید و مسیر را به شکلی که گفته شد ادامه دهید

   به شما نشان می دهد شهر سلطانیه، درخیابان اریباددشت هاي اطراف خود را 
که حاکم هجري قمري به دستور الجایتو یا همان سلطان محمد خدابنده  703این گنبد در سال شهر زنجان پایتخت دولت ایلخانان مغول بوده است و 

گنبد در طول . کار طراحی این گنبد هشت ضلعی هم بر عهده شیخ فضل اهللا همدانی وزیر محبوب ایلخانیان بود..ه استشد  ساختهوقت بوده است 

بعد از اتمام ساخت کار تزیین بنا آغاز شده و سه  .کارگر این بناي زیبا را برپا می کنند 3000دت ده سال توسط معماري به نام سید علی شاه به همراه م

ایلخانیان پایتخت ( شهر سلطانیهمیالدي به دستور او در  1312تا  1302هاي  است که بین سال اُلجایتوگنبد سلطانیه آرامگاه  .سالی زمان می برد

موجود در  گنبد دوپوشترین  نیز در اطراف گنبد دارد؛ و قدیمی منارههشت . رود یشمار م به اسالمیو  معماري ایرانیساخته شد و از آثار مهم )مغول

باشد در  متر می 5/25متر و قطر دهانه داخلی آن  5/48ارتفاع بنا . ندا بر روي این اضالع گنبد بلندي قرار نوشته. رنگ گنبد آبی است. ایران است

ها و  بري هاي باال با گچ اي رنگ پوشیده و سقف داخل اتاق هاي فیروزه خود گنبد از کاشی. گرفته ها و غرفه قسمت باالیی آن ساختمان دور تا دور اتاق

هاي  هایی در آجرهاي دیوارها و سقف حکاکی. است نوشته شده خط جلیبا  اسمااهللارآنی و در حاشیه طاقها آیات ق. است آجرهاي رنگارنگ تزیین یافته

دور اول تزئینات آجر و کاشی بوده که به واسطه آجر و کاشی آیاتی از قرآن و نام . باشد بنا دربرگیرنده دو دوره تزئینات می .شود رنگین بنا نیز دیده می

ت اما پس از مدتی به دلیلی ناشناخته سلطان محمد خدابنده دستور پوشانیدن تزئینات کاشی با اندود گچ اس اهللا و محمد و علی و نام سلطان نوشته شده

گنبد است و البته از نظر ارتفاع  مسجد ایاصوفیه، و گنبد کلیساي سانتا ماریا دل فیورهگنبد این بنا سومین گنبد بزرگ جهان بعد از گنبد .دهد را می

اول و  امامان ند سلطان محمد خدابنده این گنبد و بناي عظیم را بنا کرد که اجساد ا بعضی از تاریخ نویسان نوشته .بلندتر از گنبد سلطانیه است کاووس

خوابی که دید مخالفت علما و علیه السالم را از آرامگاهاي خود به آنجا منتقل کند؛ ولی به علت  حسینعلیه السالم و امام  علیسوم شیعیان یعنی امام 

علی است و بیانگر ارادت سلطان محمد به این حضرت  اي که در بنا وجود دارد در حروف ابجد مترادف نام حضرت پله 110تعداد .از این عمل منصرف شد

سلطان سفارش کرده بود . است رفته شود براي اجراي مراسم خاصی به کار می هاي تودرتویی در سردابه این بنا موجود است که حدس زده می داالن.است

اي  سرداب، محل دفن سلطان است اما عده .ثر بیماري درگذشتسالگی بر ا 34سال پس از پایان ساخت گنبد در سن  2الجایتو  .که در سردابه دفن شود

زنند که سلطان محمد خدابنده پس از مدتی از  حتی حدس می.است اند که سلطان در جایی غیر از سردابه دفن شده گونه نوشته از تاریخ نگاران این

البته  .است ها و فضاها براي اجراي مراسم مذهبی خاص پس از مرگ وي بوده و این داالن شده شمناسالم روي برگردانده و دوباره به اصل خود برگشته و 

از این گنبد الگوبرداري  فلورانسشود در ساخت گنبد بزرگ شهر  استگفته می هاي اطراف دفن شده جسد وي نیز به جاي دفن در سردابه، در کوه

بنا دربرگیرنده دو دوره . است الگو گرفته) ابواب البر یا درهاي نیکی(در بهشت  8شود از  مناره است که گفته می 8ایوان و  8این بنا شامل  .است شده

است اما  دور اول تزئینات آجر و کاشی بوده که به واسطه آجر و کاشی آیاتی از قرآن و نام اهللا و محمد و علی و نام سلطان نوشته شده. اشدب تزئینات می

گنبد سلطانیه شامل سه بخش اصلی  .دهد پس از مدتی به دلیلی ناشناخته سلطان محمد خدابنده دستور پوشانیدن تزئینات کاشی با اندود گچ را می

سلطان الجایتو پس از نومید شدن از انتقال پیکر امیرالمومنین، مقداري از خاك نجف و کربال را به سلطانیه انتقال داد  .خانه و سردابه است ورودي، تربت

 .ساعت آفتابی نیز قابل توجه و حائز اهمیت می باشدالبته کتیبه هاي گنبد و . و در ساخت قسمتی از گنبد استفاده کردکه به تربتخانه مشهور است

و از این ساعت  آفتابی تشبیه کرده اندبرخی نورگیرهاي این بنا را به ساعت . کند اي را مبهوت می العاده گنبد سلطانیه هر بیننده هاي خارق نورگیر 

تابد ساعت را  هاي بزرگ می نوري که از پنجره و بد زمان اذان ظهراستاگر نور از سوراخ گنبد اصلی بتا آفتابی در مراسم مذهبی استفاده می شده است

بنا هم به همین علت ن شود که هشت ضلعی بودن بر همین اساس گفته می. گذارد هاي کوچک، حدود دقیقه را به نمایش می دهد و نور پنجره نشان می

سال از عمرش و با تحمل وزنی  700عجایب این بنا وزن گنبد است که با گذشت یکی از بنا چندین بار در دوران مختلف مورد مرمت قرار گرفته،  .است

تا  8بستر این بنا از طبقات فشرده شن و ماسه به عمق تقریبی  .است متر نشست کرده سانتی 8تن هیچ آسیبی ندیده و فقط در حدود  1600نزدیک به 

سال  از انجام شده اما مرمت اساسی گنبد این بنادر دوره صفوي و قاجار ترمیم هایی روي .متر تشکیل شده و از مقاومت بسیار خوبی برخوردار است 10

و علی رغم دوره طوالنی بازسازي این بنا ، متاسفانه روند تخریب و افتادن کاشی ها ادامه داشته و در برخی ادامه داشته تا حدود چهل سال بعد  1348

در داخل فضاي گنبد و در زیر آن داربست هایی دیده می شود که توسط هیات ایتالیایی . مشهود استموارد دورنگی در رنگ کاشی هاي فیروزه اي 

در خارج از بناي گنبد موزه کوچکی وجود .  .مرمت گر گنبد کار گذاشته شده و هنوز بدون آنکه تغییر بنیادي در مرمت صورت بگیرد در آنجا وجود دارد

بهترین زمان . در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است 1384گنبد سلطانیه در سال  .اي بازدید وجود داردداردد که عکس ها و اشیایی در آن بر

 .سفر فصول غیر سرد سال می باشد
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  کوه بیستونبر دامنه  کرمانشاهکیلومتري شهر  30در  شهرستان هرسین  :راههاي دسترسی 
ها همچنین نظامیان از شهر هاي بابل و بغداد بـه سوي  وآمد قرار داشته و این راه، مسیر محل عبور کاروان ستون در کناره یک راه باستانی پر رفتکوه بی

باستان شناسی،  هکتار را به خود اختصاص داده است اثر اصلی این مکان 1650این سایت تاریخی فضایی به اندازه . اسـت زاگرس و اکباتان بوده  هاي کوه

) ع(سال پیش از میالد مسیح  521کتیبه برجسته و میخی است و به دستور داریوش اول هخامنشی، هنگامی که به تخت امپراتوري پارس رسید نزدیک 

وش اول و شرح این کتیبه تنها اثر هخامنشیان است که به صورت مستند درباره سلسله هخامنشی و کنترل شورش هاي داخلی توسط داری. ساخته شد

کـه پسوند مکان » ستان«بـه معنی خدا و » بغ«اسـت؛ کـه از دو واژه  نام داشته در آغاز بغستان بیستون در اصل و. دقیق این واقعه، توضیح داده است

یبه شرح فتوحات خودرا داریوش شاه دراین کت. اسـت اسـت و روي هم بـه معنی جایگاه خدایان بوده بـه معنی جایگاه و سرزمین اسـت تشکیل شده

اي اسـت کـه فقط زبان پارسی  عظمت این کتیبه بـه گونه. بـه خط میخی و بـه سه زبان پارسی باستان، عیالمی و بابلی بر دل سنگ نگاشته اسـت

ها را بـه  یار یاد کرده و انساندراین کتیبه داریوش شاه عالوه بر شرح فتوحات خود از اهورا مزدا خداي نیکی بس .سطر می باشد 414داراي  آن باستان

هایی از جنس آهک ایجاد شده که از آثار رنگ لعاب  سنگدامنه کوه پروا و بربیستون بر  نبشته سنگ .راست گفتاري و نیک کرداري دعوت کرده اسـت

آید در  است به نظر می نخست اثر دیده شدهاي مانندي که پس از همراه شدن با ذرات اکسیده شده آهک و همچنین بقایاي سربی که در چند سطر  قهوه

متر  22و طول آن  متر سانتی 80متر و  7ارتفاع کلی کتیبه  .اند اثر تمام نماي آن را با اندودي ناشناخته پوشانده  طول عمر  پایان کار براي افزایش

. متر ارتفاع دارد 4متر عرض و  2اولیه قدري کمتر از ستون  4هر یک از . شود دیده می خط میخی فارسی باستان  ستون به 5باشد و در مرکز آن  می

اي قرار گرفته و بر روي همه این اشکال در حال  بر روي پنج ستون مذکور اهورامزادا بر روي صفحه برآمده. سطر دارد 525جمعاً  فارسی باستان متن

نوار یک فرص خورشید بسیار بزرگ که در حال نورافشانی، پدیدار اهورامزدا با چهره انسانی و ریشی مستطیلی تجسم یافته و از میان ا. پرواز است

اي به سوي  اهورمزدا دست چپش را با حلقه. هایی قرار گرفته که نشانه و رمز خدایی بودن اوست بر روي سر او یک تاج تابناك با شاخ. گشته است

وي با دست راستش که بلند . باشد ت و سلطه پادشاهی به داریوش میداریوش دراز کرده و به این ترتیب مشغول انجام مراسمی مبنی بر تسلیم قدر

سبیلهایش تابیده و ریشش مستطیلی شکل و به شیوه ریش . خود داریوش تاج پادشاهی بر سر دارد. خواهد کرده خیر و برکت براي داریوش می

ز به سوي اهورمزدا دراز است و با دست چپش کمانی را گرفته دست راست داریوش به حالت دعا و راز و نیا. پادشاهان آشور است که ده طره داشته

داریوش با پاي راست خود گئومات را زیر لگد انداخته به طوري که یک  .متر نشان داده شده است سانتی 180داریوش به اندازه معمولی بعنی به قد . است

اند و هر  دار و کماندار با تیرکش ایستاده سر داریوش دو نفر از درباریان نیزهاز سمت چپ، در پشت . پا و دو دست گئومات به حالت تضرع باال آمده است

تر  این دو نفر قدشان از داریوش کوتاه. باشد می »آسپاتینا«و کماندار  »گبري«دار مذکور  نقش رستم، نیزه هاي با توجه به نقشه. هاي بلندي دارند دو ریش

نفر  8پشت گئومات بالفاصله . ، بلندترند)متر سانتی 120(داریوش است  اهان یاغی که مجسمه آنها تا سینهمتر است، ولی از پادش سانتی 150و در حدود 

متر از داریوش بلندتر است، نقش  که نظر به تیزي نوك کالهش هشت سانتی  »تیگراخائودا«از غاصبین تخت و تاج پادشاهی و پیشواي قبیله سکاها، 

موقعی که سربازان   جنگ جهانی  هاي کتیبه بیستون در زمان دو قسمتی از مجسمه. نجیري به یکدیگر متصل هستندهمه آنها به وسیله ز. گردیده است

نخستین کسی که موفق به خواندن  .متر طول دارد 5٫48متر ارتفاع و  3مجموعاً این نقوش حد متوسط . اند، ویران گردیده است از کنار آن عبور کرده

هایی از این کتیبه باستانی به علت فرسایش در برابر باد و باران از  بخش. بودافسر ارتش هند انگلستان  لینسون انگلیسیکتیبه بیستون شد، هنري را

 .گرفت خبري ایرانیان، نقوش و خطوط آن به عنوان نشانه تیراندازي مورد استفاده قرار می اي از بی میان رفته و ناخواناست؛ و نیز بدین خاطر که در دوره

. قرن پیش از میالد مسیح، هخامنشیان، ساسانیان، ایلخانیان و صفویه در محوطه بیستون قرار دارد 8هم اکنون بقایاي با ارزش دیگري از دوره مادها در 

به صورت جدا گانه در  غار شکارچیان و غار مرخرل به دوران پارینه سنگی باز می گردند و نیایشگاه مادي نیز از آثار بجا مانده مادها است که هر کدام

در محوطه بیستون مجسمه هرکول بر روي سنگ تراش خورده اي قرار گرفته شده و قدمت آن را به دوران  .خورشیدي ثبت ملی شدند 1380سال 

رداد دوم و سنگ از آثار اشکانی این مجموعه نقش برجسته گودرز دوم اشکانی، نقش میتریدات اشکانی یا همان پیکره مه. سلوکیان نسبت داده اند

کاخ . ساسانیان در بیستون آثار بسیاري را از خود به یادگار گذاشته اند و شاید گفت در توسعه این مجموعه نقش به سزایی داشتند. نگاره بالش است

دیگر ردپاي این . ر می گرفتبیستون یکی از این آثار ساسانی است که در سال هاي حکومتی سایر فرمانروایان به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرا

در زمان ایلخانیان بر بقایاي کاخ . سلسله تاریخی را می توان در آثاري نظیر فرهاد تراش، پل ساسانی یا همان پل خسرو و بناي ساسانی نظاره کرد

این سایت کاروانسرا دیگري را بنا نهاد و هم ساسانی، کارونسرایی ساخته شد اما زلزله تمام آن را از بین برد، با این وجود شاه عباس صفوي در نزدیکی 

به ثبت میراث  6463با شماره  1381مهرماه سال  7اثر در  28 این سایت در.  اکنون یکی از دیدنی ترین بخش هاي مجموعه بیستون به شمار می رود

اثر از مجموعه بیستون را همچون کتیبه  13ونسکو، ، سازمان جهانی ی1383دي ماه  19میالدي، مصادف با  2005ژانویه سال  8در . ملی ایران رسید

 .بهترین زمان سفر فصل بهار می باشد .به ثبت خود رسانید 1222برجسته داریوش هخامنشی را اثري ارزشمند براي تمامی جهانیان خواند و با شماره 
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و در  شهرستان چالدرانناحیه به  استان آذربایجان غربیدر  ایراندر شمال غرب  )قره کلیسا( کلیساي تادئوس مقدس- ١ :راههاي دسترسی 

قرار دارد؛ و همچنین در  ضیاءالدین قرهو هفت کیلومتري شمال جاده چالدران به  چشمه سیهکیلومتري شمال شرقی  20قره کلیسا در  روستاي 

کیلومتري کرانه  3و در فاصله  جلفاکیلومتري غرب شهر  17در  استان آذربایجان شرقیدر  کلیساي استفانوس مقدس-2 .واقع است ماکوجنوب 

، استان آذربایجان غربیدر  کلیساي مریم مقدس زورزور-3.است واقع شده) صومعه سرخ(» قزل وانک«در محلی به نام  ارسجنوبی رودخانه 

 از آن جاریست رودخانه زنگی ماراي که  ، در دهنه درهبارونو در نزدیکی روستاي  قره کلیساکیلومتري شمال غرب  12و در  شهرستان ماکو

مسیح است  حواریونتادئوس مقدس یکی از   .شد سورپ تادئوسی وانک یعنی کلیساي مقدس تادئوس نامیده می زبان ارمنیدر  کلیسااین : قره کلیسا

، دختر پادشاه و تنی چند، که دخت سانمیالدي، تادئوس مقدس به همراه  66در . آمدند فالت ارمنستانبه منطقه جنوب  مسیحیت دینکه براي تبلیغ 

مقدس در مکان فعلی  تادئوسدستگیر شدند و پس از شکنجه به قتل رسیدند و  ارمنستانبه دین مسیحیت ایمان آورده بودند، به دستور پادشاه وقت 

از جزئیات معماري این کلیسا، که . است هاي مهم ارمنیان بوده گردد و از ابتدا یکی از زیارتگاه بناي اولیه آن به اوایل سده چهارم بازمی .دیر مدفون شد

مورخان سده هشتم هجري به بعد گاهی به . ساخته شده، اطالعی در دست نیست،واژه قره ترکی و به معناي سیاه است گریگور روشنگربه دست 

این کلیسا به  است یسا با سنگ سیاه ساخته شدهچون قسمت خاوري بناي کل .اند نامیده» قرا کلیسا«اند و آن را  مناسبتی یادي از کلیساي تادئوس کرده

هر سال در روزهاي آخر تیرماه و و تعدادي از سفراي کشورهاي مسیحی  ي ایرانها ارمنی .شود عنوان اولین کلیساي جامع جهان مسیحیت شناخته می

در سال اینجا . دارند که مصادف با قتل تادئوس مقدس و پیروان مسیحی اوست در کلیساي تادئوس مقدس مراسم خاصی برپا می) هفته اول مرداد ماه

ولیعهد  عباس میرزا .شود ي در حمایت از ارمنیان بر روي سردر آن دیده میفرمان شاه عباس اول صفو. هجري قمري تجدید بنا شد 645یا  644

 1387تیر ماه  17نین در تاریخ ثبت ملی گردیده و همچ 405به شماره  1334بهمن  11در تاریخ  کلیسااین   است نیز تزئیناتی بر آن افزوده شاه علی فتح

به عنوان نهمین اثر تاریخی  کلیساي زور زورو  کلیساي سن استپانوس، ، طی نشست سی دوم، مجموعه کلیساي تادئوس مقدس2008ژوئیه  7برابر با 

 .ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید

است و در اغلب کشورهاي جهان کلیساهاي متعددي با  مسیحیتشهید اول راه  استپانوسبرگرفته شده از نام  این نام: کلیساي استفانوس مقدس

و تزئینات  الح ساختمانیمصدانند شیوه معماري بنا،  می .همچنین به دلیل متروکه بودن محل، به خارابا کلیسا نیز شهرت دارد . همین نام وجود دارد

دهم تا (در بین قرن چهارم تا ششم هجري  قره کلیسازمان با کلیساهایی چون  مفصل و زیباي آن مؤید این مطلب است که کلیسا همانند و هم

هاي مختلف معماري اورارتو، اشکانی و رومی است که بعد از به وجود آمدن  است و سبک معماري آن تلفیقی از شیوه ساخته شده) دوازدهم میالدي

کلیساي .شهرت یافت معماري ارمنیو سنت استپانوس به شیوه  کلیساي صلیب مقدسو  قره کلیسا، کلیساي جامع اچمیادزینبناهاي شگرف سنت 

هاي  دچار آسیب زلزلهگیرد این کلیسا به علت  قرار می کلیسا قرهاست که از نظر اهمیت بعد از  هاي ایران ارمنیمهم  کلیساياستفانوس مقدس دومین 

آثار ملی عنوان یکی از  به 429با شماره ثبت  1341اسفند  15این اثر در تاریخ . مورد مرمت و بازسازي قرار گرفت صفویهجدي شده بود که در دوران 

در . تعلق دارد کلیساي حواري ارمنیت اما در واقع به و کم و بیش تمامی ادیان اس مسیحیاناین کلیسا مورد احترام تمام  .است به ثبت رسیده ایران

  .جاي آورند آیند تا ضمن زیارت، مراسم و مناسک خاص خود را به در این نقطه گردهم می ارمنیانیک روز از سال هزاران نفر از 

، به کلیساي تادئوس مقدسمیالدي تخمین زده  و توسط اسقف اعظم  1342–1315   هاي تاریخ بناي زور زور بین سال :کلیساي مریم مقدس زور زور

اداره  لکین آن منطقه، ساخته و به صورت مدرسه تعلیمات دینی و فرهنگی و ادبی، زیر نظر اسقف هوانس یرزنقاتسیاز خاندان بزرگ و ما» زکریا«نام 

شکل همانند سایر کلیساهاي  صلیبی کلیساياین  .نامند نیز می میالدي مقیم این کلیسا بود، و به این سبب او را زور زورتسی 1341شد؛ او در سال  می

است و فقط اطراف  نماي کلیسا بسیار ساده. است هاي تراشیده شده در حجمهاي مختلف ساخته شده شد، با سنگ ارمنی که در آن روزگار ساخته می

کلیسا . نمودشروع  سد بارون را عملیات ساختمانی وزارت نیرو1366در سال شوند هاي کاذبی که به قوس جناغی ختم می ها و نورگیرها با ستون پنجره

س از اتمام آن و آبگیري دریاچه، هاي مصوب، پ گردید و طبق نقشه بایستی در آنجا بر پا می اي قرار گرفته بود که دیوار حائل سد نیز می در همان نقطه

هاي انحرافی و یک رشته انفجارهاي ساختمانی به بقیه بناي کلیسا  از طرفی عملیات خاکبرداري تونل. شد کلیساي مزبور در دریاچه سد غرق می

مهاب قدس (هاي  یرو و همکاري شرکتبه همین علت مدیریت اجرائی سازمان میراث فرهنگی کشور، با موافقت وزارت ن. آسیب فراوانی وارد نموده بود

 جمهوري ارمنستانو به همکاري متخصصین و معماران  میراث فرهنگیاي و همچنین توسط کارشناسان سازمان  و سازمان آب و برق منطقه) و پیماب

متر و به فاصله  110هاي دیوار چینی شماره گذاري، پیاده و به محل دیگري با ارتفاع حدود  روز، با رعایت نکات علمی، سنگ به سنگ، الیه 25در مدت 

 .بهترین زمان سفر فصول غیر سرد سال می باشد .اي، از نو بنا گردید متري آن نقطه، منتقل و بر روي یک برآمدگی صخره 600



  23          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

 هاي آبی شوشتر سازه -10
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  شهر شوشترمرکزخوزستان :راههاي دسترسی

اثر تاریخی شامل پلها، بندها،  13اي به هم پیوسته از  هاي آبی تاریخی شوشتر نیز نامیده می شود، مجموعه سیستم آبی تاریخی شوشتر که به نام سازه

با عنوان سیستم آبی تاریخی شوشتر در  واند  واقع شدهدر محدوده شهر شوشتر  هاي عظیم هدایت آب  هاي دست کند و تونل ها، آبشارها، کانال آسیاب

با شماره  فهرست میراث جهانی یونسکودر  ایرانبه عنوان دهمین اثر و   بیشتر از آب ساخته شدهگیري  ، جهت بهرهساسانیانتا  هخامنشیاندوران 

قدر حیرت انگیز است که امروز هم با وجود  سال پیش آن 1700ساخت این سیستم آب رسان و کاربري درست آن در حدود  .اند به ثبت رسیده 1315

آب . شود این نظام آبی بزرگ، از سد گرگر آغاز میعملکرد  .هاي شهر شوشتر و ایران است ترین بخش جدي که به بنا وارد شده، یکی از مهمهاي  آسیب

 در نتیجه هر. زند در باالي این سد و در ارتفاعی کامال محاسبه شده، آب از سه حفره بزرگ بیرون می .شود از مسیر انحرافی، پشت سد گرگر جمع می

همچنین باید بدانید که اندازه این سه حفره با هم تفاوت داشته و . کردند رفت، این سه حفره به تخلیه آن کمک می زمان که آب از سطح خاصی باالتر می

صورت آبشاري بر روي  پس از آن، آب به. تا از نیروي آب بیشترین بهره را ببرند رندهاي آبی قرار دا در مسیر جریان آب، آسیاب. هاي مختلفی دارند دبی

 :مهمترین قسمتهاي این سازه مهندسی آب به شرح زیر است.بهار بهترین زمان سفر به اینجا است .ریزد اي بزرگ می حوضچه

در این . است ) هاي آبی تاریخی شوشتر سازه(هاي آبی بزرگترین و پربازدیدترین بخش سیستم آبی تاریخی شوشتر  مجموعه آبشارها و آسیاب - 1

توان در آن  ها را می مجموعه باستانی تعداد قابل توجهی آسیاب آبی وجود دارد و نمونه کامل و بزرگی از به کارگیري نیروي آب براي چرخاندن آسیاب

 مشاهده نمود

حرم ،نقاره خانه  ،قورخانه ،ها  هباغچ ،ها  برج ،ها  شبستان ،ها حمام،ها  طویله ،ها  سربازخانه ،هاي متعدد حیاط شاملقلعه سالسل دژي بسیار بزرگ  - 2

 . بوده است و همچنین محل استقرار والی خوزستان  نهر داریوناین قلعه مرکز کنترل . است حصار و خندق بوده ،هاي بزرگ حوض ،آشپزخانه ،خانه 

را در کنار این پل بند  حصار شوشترهاي ششگانه تاریخی شوشتر بوده و هنوز آثاري از  ، یکی از دروازهو پل شاه علی پل بند لشکر یا دروازه لشکر -3 

  . توان دید می

 والریانوسپس از اسارت  ساسانیشاهنشاه  شاپور یکمبه موجب روایات شرقی . است ساسانیپل شادروان شوشتر یا بند قیصر مربوط به دوران  -4

  .است خود ابیاتی را در وصف ساخت پل شادروان آورده شاهنامهدر  فردوسی .کار کند شوشترور کرد که در ساخت پل بندامپراتور روم او را مجب

 4با نسبت مشخص  گرگررا به دو شاخه شطیط و  رودخانه کارونبسیار مهم در مجموعه بناهاي آبی تاریخی شوشتر است که  یک اثر بند میزان -5

  .در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است 2331این بند با شماره . کند دانگه تقسیم می 2دانگه و 

این بنا را کاله فرنگی  شوشترمردم . است ساخته شده بند میزانضلعی در کنار رود شطیط است که بر فراز تپه کوتاهی مشرف به  8بقایاي برج  - 6

  .است شده می و دیدبانی استفادهو نظارت بر کار کارگران  بنا بر مقدار و شدت جریان رودخانهو می گویند از این مند نا می

توسط  شوشترحفر شده و در شمال شهر  ساسانیانتا دوره  هخامنشیاناز رود کارون است که در دوره ) دست ساز(اي مصنوعی  شاخه نهر گرگر -7

  .در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است 17599این نهر با شماره . گیرد شود و راه جنوب را در پیش می از رود کارون جدا می بند میزان

در فهرست آثار  4141این نهر با شماره . است حفر شده و وظیفه آبیاري دشت میاناب شوشتر را داشته داریوش اول هخامنشیدر دوره  نهر داریون -8

  .ملی به ثبت رسیده است

غربی قرار  - ریون موسوم به نهر رقت به صورت شرقیاي از نهر دا شوشتر و بر روي شاخه) کمیته سوخت(بند شرابدار در منطقه شرابدار  - 9

  .در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است 4218با شماره  و  قرار گرفتهاین سازه بین دو بناي آبی مهم پل بند لشکر و پل بند ماهی بازان . است گرفته

در فهرست آثار ملی  4207این بند با شماره . است بند ماهی بازان در اراضی شهر تاریخی دستوا و به منظور باال نگهداشتن سطح آب ساخته شده -10

  .به ثبت رسیده است

  .است کند، بنا شده بند دختر در آخرین تنگه کوهستانی که رود کارون از آن عبور می - 11

  .و بر روي رود گرگر ساخته شده و مربوط به دوران هخامنشیان است بند دارا در منطقه میاناب - 12
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 تبریز بازار -11
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راسته ( هاي دارایی، شهدا، فردوسی، شهید مطهري قسمت اعظم مساحت بازار در جنوب میدان چایی در حد فاصلی خیابان :راههاي دسترسی

هاي دارایی، خاقانی، ارتش شمالی، فردوسی، شهدا و جمهوري اسالمی، قسمتی  احداث خیابان. است و جمهوري اسالمی قرار گرفته کنار چاي )کوچه

  .است ده و بخشی از بازار را از کل مجموعه جنوبی جدا کردهاز بازار را دچار تخریب نمو

این بازار با مساحتی حدود . است در ایران واقع شده تبریزرود که در شهر  شمار می سرپوشیده در سطح جهان به بازارترین  ترین و مهم بازار تبریز بزرگ

به ثبت  اث جهانی یونسکومیرخورشیدي در فهرست  1389بازار تبریز در مردادماه سال . ترین بازار سرپوشیده جهان است بزرگ ،کیلومتر مربعیک 

بر سر  تبریز تر به جهت قرارگرفتن شهر پیش. است متعددي تشکیل یافته کاروانسراهايو  سراهاها  ، تیمچهها داالنها  این بازار از بازارچه. است رسیده

از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی  اروپاییو  آفریقایی، آسیاییزاران کاروان از کشورهاي مختلف و گذر روزانه ه جاده ابریشمچهارراه 

حاکم وقت تبریز  نجفقلی خان دنبلیقمري توسط  1193لرزهتاریخی تبریز در سال  سده پیش و پس از وقوع زمین 3این بازار حدود  .است برخوردار بوده

تاریخ بناي این مجموعه مشخص نیست؛ ولی . است به ثبت رسیده فهرست آثار ملی ایرانخورشیدي در  1354بازار تبریز در سال . است بازسازي شده

بسیاري از گردشگران و  .اند اند، درباره آن اطالعاتی ارائه داده از این بازار بازدید کرده قاجاریانگردانی که از سده چهارم هجري تا دوره  بسیاري از جهان

، جان ژن فالندناو، ژان شاردنس سوکتیکف، ، الکسیگاسپار دروویل، یاقوت حموي، جاکسن، اولیاي چلبی، مارکو پولو، ابن بطوطهجهانگردان نظیر 

انداین بازار با داشتن حدود  از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کرده مقدسیو  حمداهللا مستوفیرایت، جملی کاردي، کالویخو، رابرت گرنت واتسن،  کارت

باب حمام و  5باب داالن،  11بازار،  باب راسته و راسته 20باب مسجد،  30باب تیمچه،  25باب سرا،  35گونه شغل،  40باب حجره، مغازه و فروشگاه،  5،500

به عنوان  1346نیز این مجموعه با شماره ثبت  2010در سال  .شود ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز و ایران شناخته می عنوان اصلی باب مدرسه، به 12

ی از این بازار فروریخت بخش 98/2/19و اما با آتش سوزي گسترده در تاریخ .به ثبت رسید فهرست میراث جهانی یونسکودر  میراث جهانی ایرانیکی از 

مجروح برجاي گذاشت و تا به حال این حادثه غیر عمد بوده است این حادثه پس  29این حادثه.ها مغازه در شعله هاي ویران کننده سوخت 100و بیش از 

زیرین مخصوص انبار کاال، طبقه دوم تجارتخانه و محل کار  باشند که طبقه می داراي سه طبقه ها بازار ها و سراي اغلب تیمچه .از ده سال دوباره تکرار شد

ها  اند و در فضاهاي بین آن هاي فرعی به هم متصل شده هاي اصلی توسط راسته راسته. است و طبقه سوم جهت استراحت و آسایش طراحی شده

هاي آجري گنبدي پوشانده است که بزرگترین گنبد بازار، گنبد  ها را طاق ها و چهار راهی ها در سه راهی تقاطع راسته. است ها و سراها بنا شده تیمچه

ترین و ارزشمندترین بخش بازار تبریز  بازار و تیمچه و کاروانسراي بزرگ امیر که مهم .است تیمچه مظفریهو زیباترین نوع معماري آن  تیمچه امیر

و مرکز بورس طال و جواهرات و منسوجات است، توسط میرزا  شود و در حال حاضر مراکز عمده تجارت و صادرات فرش و صنایع دستی محسوب می

شود در زمان ولیعهدي  ترین بخش بازار تبریز محسوب می که معروف هتیمچه مظفری .است قمري احداث شده 1255محمدخان امیرنظام زنگنه در سال 

ه شده و بانی آن حاج شیخ محمدجعفر قزوینی از بازرگانان مشهور و بزرگ شهر تبریز است و اکنون قمري ساخت 1305به سال  مظفرالدین میرزاي قاجار

اکثر بازارهاي تبریز به جهت تولید یا  .این تیمچه یکی از مراکز عمده تجارت و صدور فرش آذربایجان و ایران به سراسر دنیا است و شهرت جهانی دارد

گرخانه مخصوص تولید و فروش اقسام شیشه و بلور، بازار کفاشان  توان از بازار شیشه اند که می صی شهرت یافتهعرضه و فروش کاال یا کاالهاي مخصو

سازان، سراجان، زرگران، عطاران، عباچی، بازار مخصوص تولید عبا، بازار  گران، حالجان، کالهدوزان، آئینه هاي دست دوخت، بازار مس مرکز تولید کفش

ت و داد و ستد ابریشم، قندفروش بازار مخصوصی واردات قند از روسیه قدیم، بادامچیالر ویژه خرید و فروش و صادرات شعربافان مخصوص تجار

 … صادرات کشمش و سبزه به خارج از ایران، اطلسچی بازار ویژه داد و ستد اقسام گونی و تلیسی، کاغذچی بازار و خشکبار و بادام، کشمش چیلر ویژه

تعدادي از این مشاغل . است هاي بازار تبریز مانده ها و راسته ها بر روي بازارچه ري از این صنوف و مشاغل از بین رفته و تنها نام آندر حال حاضر، بسیا

فروشی  فروشی و بنکداري قدیم جایگاه خود را به خرده اند و عمده در طی زمان و به علت رونق کاالهاي مدرن و جدید از میان رفته یا تغییر ماهیت داده

بازار  وزي، سمساري که به کلی در مجموعهگري، سراجی، زین اسب، نعلبندي، پاالندوزي، کالهد ، حالجی، ریخته)قاالیچی(مسگري، رویگري . داده است

ي تجاري شده و باراندازها ها هاي اخیر تبدیل به پاساژها و مجتمع باراندازهاي اطراف بازار در دهه. است مانده ها باقی اند و فقط نام آن شهر منقرض شده

 2013در سال  جایزه معماري آقاخانپروژه نوسازي بازار تبریز به عنوان یکی از پنج طرح برگزیده هیئت داوران  .اند کاربري قدیمی خود را از دست داده

باب مدرسه علوم  12در بازار تبریز حدود  .به عنوان مجري این طرح تعلق گرفت» ، دفتر آذربایجان شرقیسازمان میراث فرهنگی ایران» جایزه به. شد

باب مسجد تاریخی که با گنبدهاي ضربی،  30 وجود دارد و حدود …دینی و اسالمی چون مدرسه طالبیه، صادقیه، جعفریه، اکبریه، حاج صفرعلی و 

االسالم، مسجد خاله اوغلی، مسجد دینوري، مسجد  ، مسجد حجت)جمعه مسجد(توان از مسجد جامع  اند که می هاي سنگی مزین شده مقرنس و ستون

 شهیدي، مسجد موالنا، مسجد دباغ خانه، اهللا ، مسجد مقبره، مسجد مجتهد، مسجد هفتاد ستون، مسجد آیت)میرزا یوسف آقا(مفیدآقا، مسجد قیزللی 

در تمام طول .تعدادي گرمابه قدیمی و تاریخی نیز در بازار تبریز وجود دارد …اي، مسجد اشراقی، مسجد صادقیه و مسجد حاج صفرعلی، مسجد بادکوبه

  .سال امکان بازدید وجود دارد
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 الدین اردبیلی آرامگاه شیخ صفی -12
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  محله عالی قاپو شهر اردبیل :راههاي دسترسی  

 در قرن هشتم  گذار فرقه صوفی و بزرگ خاندان صفوي و بنیان ، شاعرعارف ملقب به شمس الدین معروف به شیخ صفیالدین ابوالفتح اسحاق، صفی

اش آذري بود و  هجري قمري، به دنیا آمد و زبان مادري 650او در شهر اردبیل، در سال  .واسطه به امام موسی کاظم رسانده اند 19با نسب او را .است

پدر و اجداد پدري شیخ در کلخوران اردبیل به کار زراعت . هاي صفوه الصفا و سلسله النسب سروده است شعرهاي زیادي به زبان ترکی در کتاب

الدین، صدرالدین و  هاي محیی دختر زاهد گیالنی را انتخاب کرد و از اون سه پسر به نام الدین براي همسري فاطمه خاتون شیخ صفی اشتغال داشتند

عالقه شیخ به مسائل  پرداخت نیاز می و ها به عبادت و راز نشینی عالقه داشت و ساعت الدین فردي بود که به عزلت و گوشه شیخ صفی. ابوسعید داشت

 الدین اردبیلی در سال آخر عمرش صفی شیخ. تاسیس کند و شاگردان و پیروان زیادي را پرورش دهدمذهبی باعث شد تا در شهر اردبیل یک خانقاه 

مجموعه نفیس بقعه شیخ . سالگی  درگذشت 85هجري شمسی سن  735به حج مشرف شد و در پایان همان سال و در راه بازگشت در سال 

پس از . بنا شد صدرالدین موسیق به دست فرزند وي . ه 735، در سال صفویهجد سالطین  الدین اردبیلی شیخ صفیالدین به نام عارف نامدار  صفی

و از  شاه عباس اولبه ویژه در دوره . هاي مختلفی به این مجموعه اضافه شدقسمتروع حکومت صفویه، به سبب ارادت شاهان صفوي به جد خود، ش

رفت، براي تکمیل و تزیین این اثر، کارهاي فراوانی صورت  که وي ارادت فراوانی به شیخ صفی الدین داشت و بسیار به زیارت مقبره وي میآن جا 

در عصر صفوي، بقعه شیخ با حضور استادان بزرگ عهد صفوي چنان به زیور آراسته شد که هم چنان پس از گذشت چندین قرن به عنوان  .گرفت

منزل و خانقاه شیخ صفی در همین مکان قرار دارد، و بر طبق وصیت شیخ، جنازه اش را در  .آید شمار می به ایرانخر تاریخی و فرهنگی یکی از مفا

 - بر قبر او بنایی ایجاد کردند تا عالوه بر مقبره شیخ صفی و مرقد شاه اسماعیل اول اتاقی جنب خلوتخانه و باغچه و حوضخانه دفن کردند و

الدین  شیخ صفیدر این مکان عالوه بر آرامگاه .هاي دیگري از شاه زادگان صفوي و فرزندان وي را در این بقعه و محل شهیدگاه قرار دهند آرامگاه

و نیز برخی از مشایخ و )آق قویونلو اوزون حسندختر (و مادر شاه اسماعیل ) نخستین پادشاه صفویه) شاه اسماعیل اولهاي  ، مقبرهاردبیلی

خانه، مسجد، جنت سرا، خانقاه،  هاي این مجموعه چینی از دیگر بخش. ، قرار داردجنگ چالدرانمنصبان دوران صفوي و نیز شهیدان ایرانی  صاحب

ها اثر بدیع در مضامین مختلف  هفرد این مجموعه این است که این بقعه حاوي د یکی از موارد منحصربه .است ؛ پناهگاهخانه چله خانه، شهیدگاه و چراغ

زیبا و نفیس و خط خطاطان بزرگ  کتیبههاي بري گچو  مقرنسو  معرق کاشی کاريترین نوع  توان به عالی هاي هنري است که از آن جمله می رشته

. و غیره اشاره کرد تنگ بريو  نقاشی، طالکاريو  تذهیب، نقره کاريمنبتهاي ارزنده، ) …و محمد اسماعیل، میر قوام الدین، میر عماد) دوره صفوي

مایز هاي تاریخی ایران شاخص و مت فخیمی برخوردار است که گرد هم آمدن فضایل هنري نامبرده، آن را در مجموعه معمارياین اثر از ساختار 

ها به غارت  الدین اردبیلی توسط روس ، نسخ خطی کتابخانه شیخ صفیاردبیلو سقوط  هاي ایران و روسیه در دوره قاجار جنگدر جریان  .است نموده

مشهور اردبیل است که » فرش«از جمله اشیاي نفیس بقعه شیخ صفی،  .شوند نگهداري می روسیهدر  موزه سن پترزبورگن نسخ در اکنون آ هم. رفت

اگر چه اینجا سرپوشیده  .ثبت شده است میراث جهانی یونسکودر فهرست این بنا  .شود لندن نگهداري می ویکتوریا و آلبرتدر حال حاضر در موزه 

  .رد سال به اردبیل برویداست اما پیشنهاد می شود سفر فصول غیر س
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  این نه باغ در مناظق محتلف ایران قراردارند :راههاي دسترسی

شود که بر پایه معماري و عناصر تشکیل دهنده آن از جمله ساختار هندسی، آب و درختان و کوشک میانی و غیره عمدتاً  هایی گفته می باغ ایرانی به باغ

، پردیس یا فردوس، بوستان یا بستان »باغ سرا«در ادبیات ایران به باغ ایرانی  .است ایران و مناطق پیرامونی متأثر از فرهنگ آن رواج داشتهدر فالت 

جوي آب اول در مسیر عبور : باغ ایرانی سه ساختار و طراحی منحصر به فرد دارد واژه باغ ایرانی جدید و ترجمه پرشن گاردن است. است شده گفته می

هاي ایرانی را متمایز  این سه مشخصه باغ. محصور است با دیوارهاي بلند سوم در داخل باغ عمارت تابستانی و استخر آب قرار دارد: دوم .قرار دارد

باغ «باغ ایرانی یا . دندوصف کر» پرشن گاردن«در واقع این باغ سراهاي ایرانی را جهانگردان اروپائی که مشاهده کردند آن را با مشخصه و نام . کند می

ها  هاي ایرانی در مسیر خروجی قنات باغ ایرانی با تاریخ پیدایش قنات پیوند دارد اولین باغ .به ساختار و طراحی منحصر به فرد آن اشاره دارد» سراي

هاي باغ ایرانی عبور جوي  یکی از مشخصه. ري دیدتوان در طبس، یزد، گناباد، و بیرجند و اکثر مناطق کوی ها را می گونه باغ نمونه این. است شکل گرفته

ها به صورت  بعضی باغ. است آب در داخل باغ هست که معموالً در این باغ سراها در وسط باغ استخر و یک عمارت یا ساختمان تابستانی وجود داشته

شخصاً دستور داده بود که  کوروش بزرگ .اند ها دانسته معماري این باغ را ریشه باغ ایرانی پاسارگاد .اند داده مسیر عبور می 4چهار باغ بوده و آب را در 

غ ایرانی ز دیدگاه کوروش به باسازي باغ و شکل و شمایل آن ا ها نیز به چه شکل کاشته شوند و در واقع هندسی باغ پاسارگاد چگونه ایجاد شود و درخت

ترین سند  قدیمی .اسالمی نیز ادامه یافت شکل گرفتند و این موضوع در دوره ها و معابد ها در جلوي کاخ نیز باغ ساسانیان در دوره. است گرفته شده

شکار - در نقش برجسته طاق بستان، صحنه شکار خسرو پرویز، طرح باغ. گردد کشد به دوره ساسانیان بازمی تصویري که نظم باغ ایرانی را به تصویر می

شهرها و روستاهاي ایران در تمام  .کند این نقش برجسته تا حدود زیادي هندسه باغ و عملکرد آن را هویدا می. دهد او را در طاق بستان نشان می

 زندگی در باغ و آرزوي باغ که نمائی از جنت و بهشت است .است بخصوص در مناطقی که داراي قنات هستند باغ ایرانی یا باغ سراي ایرانی وجود داشته

فرش  .ل یک عدد از آنها یافت می شودنماد این باغ ایرانی فرش ایرانی است که در خانه ایرانیان حداق. در زندگی همه ایرانیان مشهود بوده و هست

سه ساختار و  .قالی ایرانی است. هاي فرش باغ، موضوع بسیاري از نقش. ایرانی بهترین تجسم باغ، پس از تجسم معمارانه آن در فرهنگ ایرانی است

عمارت  -3. با دیوارهاي بلند محصور است -2. ارددر مسیر عبور جوي آب قرار د- 1:طراحی منحصر به فرد، باغ ایرانی را از سایر باغ ها متمایز می کند

  رفتن به این باغها همیشه جذاب و دیدنی است باالخص در بهار و فصل گل و شکوفه هاي بهاري.در آن دیده می شود تابستانی و استخر آب

ها  اغاین ب. اند به ثبت رسیده یونسکو میراث جهانیبه عنوان  2011مجموعه نه باغ ایرانی در ایران و دو باغ در هند و یک باغ در پاکستان، در سال 

باغ  - کرمان باغ شازده - مازندران آباد باغ عباس -کاشان باغ فین -اصفهان باغ چهلستون -شیراز باغ ارم -شیراز باغ ایرانی پاسارگاد :عبارتند از

  الهور پاکستان باغ شالیمار -دهلی نو هند آرامگاه همایون -آگرا هند تاج محل -بیرجند باغ اکبریه -مهریز پور باغ پهلوان -یزد آباد دولت
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  میدان قیام، خیابان مجلسی و در آخر بازار بزرگ اصفهان  :راههاي دسترسی

 سالکه قدمت آن به  است اصفھانتاریخی شهر مسجد جامع اصفهان که به مسجد جامع عتیق و مسجد جمعه اصفهان هم معروف است، یکی از بناهاي 

، عباسی معتصم خلیفهم به فرمان  846/ق. ه 226در سال  .این مسجد را با مسجد جامع عباسی نباید اشتباه گرفت .گردد ازمیب هجري بازمیگردد 156

 .است ها و دیوارهاي آن باقی مانده اکنون هم قسمتی از ستون دار به همراه سقفی چوبی ساخته شد که هم بنایی ستونمسجد پیشین تخریب شد و 

هاي  فاصله گرفتند و با ساخت چهار ایوان در ضلع» مسجد عربی«انجام شد؛ معماران این دوره از الگوي  سلجوقیترین تغییرات مسجد در دوران  مهم

ق این مسجد توسط . ه 515سال  االول ربیعدر ماه . معروف شد» مسجد ایرانی«شمالی، جنوبی، شرقی و غربی، سبکی جدید پدیدآوردند که به 

نیز این  قاجارو  صفوي، تیموري، مظفري، ایلخانیهاي  هاي بعد و در دوره در سده. هاي بعد دوباره ترمیم شد شد که در دوران آتش کشیده به اسماعیلیان

، سرعت ساخت باال و عوامل دیگر، آجربود اما به خاطر پایداري  ساخته شده خشت خاممسجد جامع اصفهان ابتدا از  .مسجد تغییرات مهمی داشته است

چهارگانه، سردرها، جرزهاي آجري و تزئینات متفاوتی که متناسب با معماري هر دوره  هاي ایواناي،  هاي چشمه طاق. در بازسازي آن از آجر استفاده شد

و حتی  ایراندر این مسجد به کار برده شده، اثري را پدید آورده که الگویی براي مساجد  رازيو ) یا عربی) هاي خراسانی سبکاز تاریخ ایران و در 

و  شبستانیا گنبد خاکی، چهلستون،  الملک تاجگنبد  ضلع شمالی مسجد از ایوان درویش، مدرسه مظفري، .است نشین دیگر شده مناطق مسلمان

هایی  و آجر ساخته شده و با خط گچز ها با استفاده ا این کتیبه. است جا مانده، تشکیل شده هاي سلجوقی و صفوي به مختلفی که از دوران هاي کتیبه

به سبک عربی هاي اساسیِ بنا در آن  ضلع جنوبی مسجد، ضلعی است که ساختمان. است تزئین شده قرآنو آیاتی از  ییبناو  نستعلیق، ثلث، کوفیچون 

ها  بندي شد ترك با تخریب شبستان، گنبدي به صورت دوپوسته ساخته شد که باعث می الملک نظامدر دوران . بود خشت خام ساخته شده و به وسیله

هایی به این قسمت اضافه شد و بناي ضلع جنوبی کمی  و صفوي نیز کتیبه آق قویونلو، آل مظفردر دوران . شود تر نشان داده پوشیده بماند و گنبد بزرگ

فرش و  براي صدور حواله به نام افراد اصفهان، کتیبه سنگ ه اسماعیلشانامه وي، کتیبه  مبنی بر بخشش مالیات و توبه شاه طهماسبکتیبه . تغییر کرد

هاي شاهان صفوي و  ، کتیبهالجایتوضلع غربی از شبستان زمستانی، مسجد مصلی، مسجد و محراب . کتبیه آب مباح مسجد از جمله آثار این ضلع است

محمد بن الجایتو، . مانده دیوار خشتی ساخته شده در قرن هشتم هجري است قسمتی از دیوار این ضلع باقی. است محمد امین اصفهانی ساخته شده

ترین قسمت مسجد، ضلع شرقی است  تازه. از جمله افرادي بودند که باعث تغییراتی در این قسمت شدند شاه سلطان حسین صفويو  بایسنقر تیموري

اي مربوط به این بازسازي  دوباره ساخته شد و کتیبه شاه سلیمان صفوير دوران این قسمت به مرور زمان تخریب و د. که متعلق به دوران سلجوقی است

 الجایتومحراب منبر و  .است نیز در این قسمت باقی مانده شاه طهماسب صفويو  آل مظفر، هوتکیانهایی از دوران  کتیبه. نیز در ایوان شرقی قرار دارد

زدند و در همین زمان بناهایی عالی داراي  در قرن هشتم هجري ایلخانان دست به بازسازي اماکن مختلف می. است واقع شده» ایوان استاد«مال در ش

ایتو البته ساخت طبقه دوم نماي اصلی مسجد که رو به صحن قرار دارد هم در همین دوره و به دستور اولج. هاي بسیار ماهرانه ساخته شده است بري گچ

بري، نقوش  این محراب داراي گچ. است هاست که اجزاي آن با منطقی دقیق ترکیب شده محراب الجایتو جزو این نمونه. است و به شیوه رازي انجام شده

محمد ساوي و زیر نظر ق به کمک وزیر . ه 710در . است اي که بر لوح مرکزي طاق فوقانی آن قرار گرفته گیاهی و هندسی بسیار زیبایی است و بنابر کتیبه

در سمت راست این محراب منبري قرار دارد که سال ساخت آن ذکر نشده و اطالعاتی از آن در دست نیست اما . است عضد بن علی ماستري ایجاد شده

در  است به ثبت رسیده آثار ملی ایرانعنوان یکی از  به 95با شماره ثبت  1310دي  15ین اثر در تاریخ کاري شده موجود در کل بناست زیباترین منبر منبت

. به یونسکو پیش آمد و مدیران میراث فرهنگی اصفهان مسئول این امر شدند» امع اصفهانمسجد ج«ش بود که موضوع ارسال پرونده . ه 1389سال 

نتیجه  هایی صورت گرفته، اما به دلیل وسعت بنا و عدم تداوم آن هربار به صورتی کار بی جبل عاملی در سه دهه پیش از آن هم تالش البته به گفته

اي براي آثار  پس از آن موزه. اي جامع ثبت و ارسال شد ام معیارهاي یونسکو برآورده شده و در پروندهش تم. ه 1389تا اینکه در دي ماه سال . ماند می

تابلوهاي راهنما را به دو زبان در مسجد قرار دادند؛ پایگاه و فضایی براي معرفی مسجد مختص آشنایی . شده در مسجد و ماکتی براي بنا ایجاد شد کشف

متخصصان از مسجد دیدن کردند و پس از  1390در سال . شد هایی براي نمایش و فیلم هم در مسجد قرار داده ستگاهبازدیدکنندگان ایجاد شد و د

  .در طول سال امکان بازدید و دیدن وجود دارد. هاي الزم، این بنا ثبت جهانی شد بررسی
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  برج گنبد قابوس -15
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  خیابان امام خمینی شمالیt، در شمال شهر )پارك قابوس(باغ ملی  گنبدکاووس: راههاي دسترسی

المعالی،  این برج در زمان پادشاهی شمس. ي چهارم هجري است ي تاریخی مربوط به سده میل گنبد که بلندترین برج تمام آجري جهان است جزو ابنیه

ي آجري موجود در بنا که به خط کوفی نگاشته شده و گرداگرد برج نصب  کتیبهبر اساس . قابوس ابن وشمگیر از پادشاهان آل زیار ساخته شده است

. و بنا به دستور قابوس ابن وشمگیر بنا شده است) هجري یزدگردي 375هجري شمسی برابر با  385(هجري قمري  397شده است، این برج در سال 

بر طبق  باشد و تنها داراي یک سبک و آن هم معماري ایران بوده، ولی نمیهاي مختلفی همچون معماري اروپایی  اگر چه معماري ایران داراي سبک

ي معماري خراسانی و رازي محسوب  هایی است که مرز بین شیوه بندي سبکی معماري ایران از دیدگاه مرحوم پیرنیا این بنا یکی از اولین ساختمان دسته

یکی از بارزترین . ساختمان این بنا تماما از آجر و مالت ساروج ساخته شده است. رازي استي معماري  ي شیوه شود و در واقع، مربوط به اوایل دوره می

محل فعلی قرار گرفتن این برج، یعنی شهر گنبدکاووس در زمان ساخت  .ي معماري رازي، استفاده از آجر با بهترین کیفیت ممکن است هاي شیوه ویژگی

متر که با همان مصالح به کار  15ي میل گنبد، بنایی است با ارتفاع  پایه. حکومت آل زیار بوده است کهن، پایتخت) گرگان(ي شهر جرجان  برج، حومه

هاي کف آن به  البته امروزه جز قسمتی از پاکار طاق این سرداب، تمامی قسمت. رفته در برج ساخته شده و داخل آن به شکل سرداب طراحی شده است

ي خاکی قرار دارد و فقط دو متر از ارتفاع آن خارج از  این پایه در میان یک تپه. هاي باستانی، تخریب شده است هاي فراوان جویندگان گنج دلیل کاوش

متر از این ارتفاع متعلق به سرپوش میل است که به شکل  18متر است که  70اش در حدود  سطح این تپه است و ارتفاع میل گنبد با احتساب ارتفاع پایه

مرغی  این گنبد مخروطی که شیب تندي دارد، دو پوسته است؛ گنبد درونی مانند گنبدهاي خاکی به شکل نیم تخم .ه شده استگنبدي مخروطی ساخت

ي رأس این میل در قسمت  روزنه. ساخته شده است) دار ي قرمزرنگ دنباله پخته شده(ي کفشکی  ي بیرونی با آجرهاي ویژه و با آجر معمولی و پوسته

. شکل آن است بندهاي مثلثی فرد آن، پشت هاي منحصربه ي این میل مدور است و از ویژگی ساقه. ل گنبد همین یک روزنه را داردشرقی آن است و می

در ضلع جنوبی  .شوند بست بنا شروع شده و به قسمت زیرین گنبد ختم می گانه که به فواصل مساوي از یکدیگر قرار دارند از پاي بندهاي ده این پشت

هاي  محققان معماري این طاق را از نخستین نمونه. کاري شده است گردي است که مقرنس سردر این درب، طاق نیم. درب ورودي آن قرار دارداین میل، 

نبد متري پاي آن و دیگري باال در زیر گ 8ي بنا را تزیین کرده است که یک سوي آن در  دو کتیبه به خط کوفی، کمربندوار، بدنه .دانند کاري می مقرنس

مضمون آن چنین و  شکلی از آجر قرار دارد ها، قاب مستطیل ها ساده و آجري، برجسته و خوانا هستند و دورتادور آن این کتیبه. مخروطی قرار دارد

 397ال به نام خداوند بخشاینده مهربان ، این قصر عالی متعلق به امیر شمس المعالی قابوس بن وشمگیر است که در زمان حیات خود در س :است

. در مورد کاربري حقیقی این برج، بین مورخان و محققان اختالف نظرهایی وجود دارد .میالدي امر به بناي آن نموده است 997هجري قمري مصادف با 

که بنا به دستور  است  دانند و معتقد هستند که سرداب درون تپه محل دفن قابوس بوده نظران این عرصه این برج را بناي آرامگاهی می برخی از صاحب

کنند چون در اکتشافات درون تپه، تا عمق مورد حفاري،  این دسته از مورخان به مصنوعی بودن تپه استناد می. وي و به همین منظور ساخته شده است

. ي هیچ جسدي پیدا نشده استهاي این بنا بقایا شناسی ندارد چون در کاوش تایید یا رد این نظریه، راهکار باستان. زیرسازي آجري وجود داشته است

قابوس به کیاکوشکار گیالنی که از . کنند برخی از مورخان به شخصیت ادبی و علمی قابوس و مراوداتش با عالمان زمان خود به ویژه منجمان استناد می

ه ساخت این رصدخانه اشاره شده است در منابع تاریخی ب. اي را در پایتخت داده است ي آن زمان بوده است دستور ساخت رصدخانه منجمان برجسته

ي کاربري  ي حائز اهمیت درباره نکته .طبق نظر این دسته از مورخان، برج گنبد، همان رصدخانه است .اما در مورد مکان ساخت آن گزارشی وجود ندارد

ها نیز  حیث ساختار، برج گنبد با بسیاري از میلگرچه از . ي موجود منافاتی ندارد این برج آن است که میل بودن آن با پذیرش هیچ یک از دو فرضیه

هاي تاریخی پیرامون برج گنبد، آن چیزي که موجب امتیاز این بناي  فارغ از بحث. متفاوت است و هنوز علت ساخت آن به درستی مشخص نیست

این امتیاز در یک نظرسنجی . قرار داده است ي بهترین آثار مهندسی تاریخ بشر نقص آن است که این برج را در زمره ي بی تاریخی شده است سازه

اي ندارد و  برجی که فقط از آجر ساخته شده و هیچ گونه استوارکننده. المللی که بین معماران مشهور جهان برگزار شده به برج گنبد داده شده است بین

این برج در طی عمر خود سه بار  .مچنان استوار و پابرجا استریشتر، ه 6ي شدیدتر از  لرزه اش حتی با تحمل دو زمین در طول عمر بیش از هزار ساله

در هنگام ساخت  .تعمیر اساسی آن انجام شد تا این شاهکار معماري حفظ شود و مصون بماند 1349آخرین بار نیز در سال . تعمیر و مرمت شده است

اي، تا انتهاي آن  ه و متراکم کردن خاك به دورِ نما به شکل مارپیچ و پلهبست از کوب این بنا، به دلیل نبودن امکانات و تکنولوژي پیشرفته به جاي چوب

 86ي  و به شماره 1310دي ماه سال  15میل گنبد که در تاریخ  .اند ها را به صورت تپه در اطراف بنا پخش کرده استفاده شده است که بعد از اتمام بنا خاك

بهار بهترین .ي میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شد ششم یونسکو، در زمره و ها در همایش سی سال در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود، پس از

  .بازدید است براي فصل پیشنهادي
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  کاخ گلستان-16
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 تاریخچه کاخ گلستان به زمان شاه عباس صفوي خیابان پانزده خرداد، ضلع شمالی میدان ارگ، کاخ گلستانتهران خیابان  :راههاي دسترسی

در . محوطه فعلی کاخ شکل گرفته است ، اي دیوانخانهق با ساخت . ه 1180تا  1173هاي  و میان سال با کریمخان زنددر روزگار . گردد برمی) ق. ه 988(

 1392در یکشنبه دوم تیرماه . و پهلوي در آنجا انجام می گردید محل زندگی پادشاهان قاجار بوده و تاج گذاري شاهان قاجارزمان قاجاریه اینجا 

وهفتمین اجالس ساالنه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در کامبوج  قمري و در سی 1434شعبان  14میالدي و  2013ژوئن  23خورشیدي برابر با 

  .کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی این سازمان به ثبت رسید

  : قسمتهاي مختلف این کاخ عبارتند از

است و اولین  در زمان ساخت بلندترین ساختمان آن دوره تهران بوده ان دارد وهمسکه دو برج  متر ارتفاع 35پنج طبقه و عمارتی : شمس العماره

، این سردر باغ ملیپیش از ساخته شدن  ها چدنی هستند هاي طبقات باال و حفاظ کلیه ستون. اند ساختمانی که از فلز در سازه آن استفاده کرده

  .شد ساختمان به عنوان نماد شهر تهران شناخته می

  .که محل تاجگذاري پهلوي دوم بوده و هم اکنون بعنوان موزه استفاده می گردد کاخ گلستانهاي  یکی از اتاق: تاالر سالم 

  .است در باالي سردر ورودي عمارت اصلی و در غرب تاالر سالم واقع شده کاخ گلستانهاي  یکی از اتاق: تاالر آئینه

 قدیمی ترین بناي کاخ که عده اي ساخت آنرا به کریمخان نسبت می دهند و پادشاهان قاجار در نوروز مردم را بحضور می پذیرفتند،: ایوان تخت مرمر

کریمخان و حتی در  را به این ایوان ساخت  .در این ایوان قرار گرفته است یکی از زیباترین متعلقات این ایوان ، تخت مرمر یا تخت سلیمانی است که

   .نسبت می دهنددوره صفوي 

که قطعه مرمر زرد معادن یزد  65 با تخت مرمر .به سبب دشواري جابجایی تخت طاووس، دستور داد تختی بسازند1221در سال  فتحعلی شاه:تخت مرمر

هاي تخت و هرکدام در پشت  بعضی از ستونها در زیر تخت و بقیه در کناره. بر دوش سه مجسمه دیو و شش فرشته و بر یازده ستون مارپیچی قرار دارد

پس از انقالب  .است دو مجسمه شیر حجاري شده بر روي سطح عمودي کنار دو پله جلو تخت، نقش دو اژدها و در دوسوي پله اول. اند شیري قرار گرفته

  .است اسالمی سر یکی از فرشتگان حامل تخت به سرقت رفته

چون در ، پادشاه عثمانی مقداري اثاثیه ارزشمند و گرانبها براي شاه ایران فرستاده سلطان عبدالحمید، شاه ناصرالدین شاهدر اواخر سلطنت  :کاخ ابیض

، از این رو ناصرالدین شاه تصمیم گرفت ، کاخ جدیدي بنا کند و هدایاي سلطان را در آن جاي پر بودآن هنگام تقریباً همه کاخها و تاالرهاي سلطنتی 

  در حال حاضر موزه است. دهد

اینجا وجود دارد و در اینجا ناصرالدین شاه  تخت مرمر کوچکی نیز در.و در زمان کریمخان احداث شده است 1173این بنا در سال :خلوت کریمخانی

  .همچنین تختی متعلق به فتحعلی شاه در اینجا قرار دارد.قلیان میکشیده است ور حال حاضر سنگ قبر ناصرالدین شاه در اینجا قرارردارد

 معرقتنها بادگیرهاي  آنهاي بادگیر برج .شد ا به دستور فتحعلی شاه ساخته و در دوره ناصرالدین شاه بازسازي: و حوض خانه بادگیر عمارت بادگیر

 باشند ایران می

در زمان پهلوي محل پذیرایی و  .شد هاي خارجی نگهداري می هدایاي پادشاهان دولتو در زمان وي  از بناهاي دوره ناصرالدین شاه است :تاالر عاج

  .به زبان ترکی است بعضی میگویند اینجا سالن آج و گرسنگان.برپایی مهمانیهاي رسمی دربار بود

  تاالر برلیان - تاالر الماس - حوض خانه

  .بدلیل سرپوشیده بودن همیشه فرصت و امکان بازدید فراهم است
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شهر سوخته-17  

:  
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کیلومتري شمال زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و در  160کیلومتري جنوب زابل و  56شهر سوخته در  :راههاي دسترسی 

   زابل به زاهدان واقع شده است  حاشیه جاده 
. و زمانی در ساحل آن رودخانه بنا شده بودهیرمند به دریاچه هامون هاي مصب رودخانه  شهر سوخته نام بقایاي دولت شهري باستانی در که روي آبرفت

 280شهر سوخته . اند کرده شهر زندگی میسال پیش در این  6000قارن است و ایرانیان در حدود عصر برنز تمدن جیرفت دوره بناي این شهر بزرگ با

هاي مرکزي؛ منطقه صنعتی؛ بناهاي یادمانی؛ و گورستان  این شهر داراي پنج قسمت اساسی بوده که شامل بخش مسکونی؛ بخش. وسعت داردهکتار 

سال قبل از میالد پایه گذاري  200بر اساس نظر متخصصان این شهر در سه هزار و  .اند هاي متوالی و چسبیده به هم واقع شده است که به صورت تپه

به دلیل آتش سوزي در دو دوره زمانی . قبل از میالد در آن سکونت داشته اند 800تا هزار و  200شده و مردم آن در چهار دوره بین سال هاي سه هزار و 

این شهر از نادرترین شهرهاي باستانی است که در آن، زنان  .نامیده می شود» شهر سوخته«ل از میالد قب 750تا دو هزار و  200بین سال هاي سه هزار و 

هکتار وسعت دارد و بقایاي آن نشان می دهد که این  151عهده دار امور مالی خانواده شان بوده اند، بر مبناي یافته هاي باستان شناسان شهر سوخته 

در شمال شرقی شهر سوخته، بخش هاي مرکزي، منطقه صنعتی، بناهاي یادمانی و گورستان است که به صورت تپه  شهر داراي پنج بخش مسکونی واقع

در حفاري هاي اخیر شهر سوخته مشخص شد که با توجه به صنعتی بودن آن و وجود کارگاه هاي صنعتی  .هاي متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند

براي نخستین بار در شهر  .ه، ساکنان شهر سوخته از درختان موجود در طبیعت براي سوخت استفاده می کرده اندساخت سفال و جواهرات در این منطق

ساله بوده که در یکی از گور هاي 30تا  25سال قبل کشف شد، این چشم مصنوعی متعلق به زنی  800سوخته یک چشم مصنوعی متعلق به چهار هزار و 

چشم مصنوعی یافت شده در چشم چپ این زن کار گذاشته شده و با  مصنوعی بر روي جمجمه او قرار داشته است شهر سوخته مدفون شده بود و چشم

جنس این چشم مصنوعی یافت شده بطور کامل مشخص نشده اما به نظر می رسد در ساخت آن از قیر  .وجود گذشت زمان هنوز سالم مانده است

در روي این چشم مصنوعی ریزترین مویرگ هاي داخل چشم توسط مفتول هاي طالیی به . شده استطبیعی مخلوط به نوعی چربی جانوري استفاده 

ند قطر کمتر از نیم میلی متري طراحی شده و مردمک این چشم نیز در وسط طراحی شده و تعدادي خطوط موازي که تقریبا یک لوزي را تشکیل می ده

در  ترین یافته هاي این شهر باستانی، پیدا شدن نشانه هاي کهن ترین جراحی مغز در آن استیکی از شگفت انگیز در پیرامون مردمک دیده می شود

سال قبل پزشکان آن دیار براي درمان بیماري هیدروسفالی  800این رابطه جمجمه اي از دختر دوازده یا سیزده ساله کشف شده که در چهار هزار و 

در . ه او را برداشته و جراحی کردند و این دختر بچه نیز مدت ها بعد از این عمل زنده مانده استبخشی از استخوان جمجم) جمع شدن مایع درجمجمه(

: سرپرست گروه باستان شناسی شهرسوخته گفت .کاوش هاي انجام شده در شهر سوخته یک خط کش ساخته شده از چوب آبنوس کشف شده است

از جنس چوب آبنوس است و کشف آن نشانگر این امر است که ساکنان این شهر باستانی  سانتیمتر با دقت نیم میلیمتري و 10این خط کش به طول 

مهره پیدا  60در شهر سوخته کهن ترین تخته نرد جهان به همراه  761از گور باستانی شماره  .پیشرفت هاي زیادي در زمینه علم ریاضیات داشته اند

باستان شناسان هنگام  .در بین النهرین پیدا شده بود» اور«ي است که در گورستان سلطنتی این تخته نرد بسیار قدیمی تر از تخته نرد .شده است

روي کاوش در یک گور پنج هزار ساله جامی را یافتند که نقش یک بز و یک درخت روي آن دیده می شد، آن ها پس از بررسی این شی دریافتند نقش 

تاریخی شهر سوخته، تکراري هدفمند دارد، به گونه اي که حرکت یک بز به سوي درخت را نشان  جام برخالف دیگر آثار به دست آمده از محوطه هاي

ثانیه اي به دست  20باستان شناسان با نزدیک کردن این تصاویر به یکدیگر موفق شدند نمونه اي ازیک تصویر متحرك را در قالب یک فیلم  .می دهد

درصد این شهر  5در حال حاضر کمتر از  .خطی یافت نشده نام واقعی این شهر نیز ناشناخته مانده استا توجه به اینکه در شهر سوخته هیچ بآورند 

از کل پیکرك هاي حیوانی یافت شده در این  .تاریخی کاوش شده که در این کاوش ها به شواهد خوبی از زندگی مردم پنج هزار سال قبل رسیده ایم

مردم این شهر در آیین  .یکرك گاو است که نشاندهنده اعتقاد به برکت و نیز حاصلخیزي این منطقه استدرصد مربوط به پ 90منطقه تاریخی حدود 

گی پس از تدفین خود مردگان را به حالتی خاص به همراه خوراکی و گاه سکه و اشیا دفن کرده اند که این موضوع نیز نشانگر اعتقاد این مردم به زند

  .غیر گرم سال می باشدبهترین زمان سفر فصول  .مرگ است
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میمند شهر بابک -18  
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  سمت چپ روستاي صخره اي میمندجاده شهربابک به بندر عباس  30کیلومتر :راههاي دسترسی

کردند و  میها جستجو  ها خدایان خود را بر فراز کوه اي و دستکند با چند هزار سال قدمت یادآور ایامی است که انسان میمند شهر بابک روستایی صخره

د رو هاي بشري در ایران به شمار می گمان از نخستین سکونتگاه این بناي دستکند باستانی، بی. شد کوه نماد استواري، توان، پایداري و اراده شناخته می

نخست این که مجموعه میمند در قرون هشتم و هفتم پیش از میالد همزمان  :هاي زیرزمینی میمند دو نظریه مطرح شده است در رابطه با پیدایش سازه

این احتمال نیز . اند، توسط گروهی از اقوام آریایی به وجود آمده است اي متعددي را به یادگار گذاشته با قوم ماد، که در غرب ایران آثار معماري صخره

آیین مهرپرستی است، زیرا یکی از ارکان این آیین مبتنی بر شکست ناپذیري و جاودانگی  اي میمند ناشی از اعتقادات وجود دارد که بناهاي صخره

اندو عقاید مربوط  معماران و حجاران میمندي نیز پیرو آیین مهرپرستی بوده. ها کشانده است ها را به سوي تقدیس کوه ها است و همین عقیده آن پدیده

در زمان اشکانیان در . میمند شهر بابک احتماالً متعلق به قرون دوم و سوم میالدي است. اند پیاده کرده هایشان به آیین خود را در معماري سکونتگاه

ها در دوره اشکانیان به طور کامل جا به جا نشده بودند و در اواخر دوره  این قبیله. کردند بخش جنوبی کرمان قبایل کوچ نشین به هر سو کوچ می

اتاق مدور  150وجود محلی موسوم به دژ میمند، با بیش از . کردند یان نقاط خوش آب و هوا را براي سکونت انتخاب میاشکانیان و اوایل دوره ساسان

رسد که گورستان یاد شده مربوط  ها به نظر می با توجه به موقعیت این استودان. بخشد هایی براي قرار دادن اموات، به این نظریه قوت می سنگی با دخمه

عالوه بر . اي کوهستانی و به دور از شهر و محل سکونت ساخته شده بودند ها در منطقه انیان بوده است، چرا که طبق سنت آن زمان، دخمهبه دوران ساس

، نماید هاي شکار که داللت بر زندگی اهالی گذشته منطقه می اي موجود در این منطقه، با صحنه ها و نقوش صخره هاي فوق و بر اساس سنگ نگاره نظریه

هاي یافت شده  دهند که نمونه هاي کشف شده در این منطقه نیز نشان می مطالعات انجام شده بر سفال. گردد قدمت میمند به چند هزار سال پیش بر می

ستخوش میمند شهر بابک به دلیل استحکام دفاعی در طول تاریخ کمتر د. هاي مختلفی از جمله اشکانی، ساسانی، و اسالمی هستند مربوط به دوره

آنچه مورد اهمیت است و بی شک بر نحوه شناخت میمند . است و بیشترین تغییر در آن مربوط به چند دهه اخیر است  تحوالت کالبدي و اجتماعی شده

هایی در  ا، تاقچهه به همین دلیل در هر یک از اتاق .اثر گذاشته ساخت مسکن با از میان برداشتن انبوهی از خاك بدون نیاز به خشت و آجر و مالت است

اي به این سبک و سیاق داراي یک یا چند اتاق  در این حالت، خانه. است  کنده شده... هاي گوناگون براي جاي رختخواب، ظروف، صندوق، چراغ و  اندازه

ها یک ساختار  همه کیچه. رندیک واحد یک ورودي مشترك دارد و طویله و اتاق نشیمن در دو سوي پاگرد قرار دا. نام دارد» کیچه«و اصطبل است و 

. گیرد اي صورت می ها با پردهاي پارچه جدا کردن اتاق از پستو یا پوشانیدن برخی از تاقچه. ها باهم متنفاوت هستند ندارند و از نظر اندازه و تعداد اتاق

درجه متفاوت از  5ها حدود  درجه حرارت این اتاق. یرددهند تا زبانه پشت در قرار گ شود، کلید را در آن قرار می کلیدون در دیوار کنار درب نصب می

در  1384درجه و در خرداد ماه  15درجه سانتیگراد بود، در درون  10در بهمن ماه در حالی که در بیرون حرارت  1383در سال بطور مثال . بیرون است

ایجاد اجاق و در زبان محلی دیدون در درون اتاق ها و سوزاندن  .بوددرجه سانتیگراد  18ها  درجه سانتیگراد بود، دماي درون کیچه 24حالی که بیرون 

ها باعث شده تا بدنه داخل  ها شده و برپا کردن آتش و تهیه غذا در درون اتاق هیزم طی سالیان متمادي در آن موجب سیاهی رنگ سقف و بدنه اتاق

ها به تدریج  شود خاك سقف هاست که در خیلی از اتاقها آتش افروخته نمی ن مدتالبته چو. ها شود ها ایزوالسیون شده و باعث عمر بیشتر اتاق اتاق

متر معمولی است و  10/2تا  90/1به بلندي  4×3ها که البته از نظر هندسی منظم نیستند، متفاوت است و یک اتاق  اندازه این اتاق. اند دچار ریزش شده

ساکنان این روستا داراي  .اتاق است 2560کیچه و  406تاي میمند شهربابک روي هم رفته داراي روس .کند متر مربع تجاوز نمی 90بزرگترین کیچه از 

هزارساله میمند شهربابک تنها روستاي  3روستاي . شود ها هنوز از کلمات پهلوي ساسانی استفاده می آداب و رسوم خاص هستند و در زبان و گویش آن

. توان تعامل انسان و طبیعت در هزاره دوم میالدي را به خوبی در آن دید ندگی در آن جریان دارد و میتاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی ز

در سی و نهمین اجالس میراث فرهنگی یونسکو پرونده منظر فرهنگی میمند  2015ژوئیه  4هجري شمسی مصادف با  1394تیرماه سال  13روز شنبه 

ترین شاخصه این روستا  مهم . به ثبت رسید یونسکو اکثریت آراء به عنوان نوزدهمین اثر جهانی ایران در شهربابک مورد بررسی قرار گرفت و با کسب

اي میمند است به عبارت دیگر زندگی هنوز معناي  ترکیه مسکونی بودن واحدهاي صخره (Cappadocia)در مقایسه با مواردي چون دهکده کاپادوکیه 

طبیعی و تاریخی  - سه هزار ساله میمند که به عنوان هفتمین منظر فرهنگی) اي صخره(ساکنان روستاي دستکند . خود را در میمند از دست نداده است

نیز  در جهان موفق به دریافت جایزه مرکوري شده است داراي آداب و رسوم خاص بوده و هنوز روابط سنتی زندگی در آن حفظ شده و در زبان و گویش

بهار بهترین .توان تعامل انسان و طبیعت در هزاره دوم میالدي را به خوبی در آن دید شود به نحوي که می ی استفاده میهمچنان از کلمات پهلوي ساسان

  .فصل بازدید است

  

  



  41          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

  شوش -19
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  خیابان طالقانی)کیلومترقبل از اهواز115کیلومتر پس از دزفول و   36( شهر شوش :راههاي دسترسی

5ها با  تمدن ایالم و امپراتوري هخامنشی ،ترین شهرهاي جهان  شوش شهري در جنوب غرب ایران و از کهن شهر .بوده استکیلومتر مربع مساحت  6

 قبل از میالد پایتخت 2700شوش از حدود . کیلومتري شرق رود دجله در استان خوزستان واقع است 150باستانی شوش مرکز تمدن عیالم بوده که در 

ها  نخستین کاوش قاجار شناسان فرانسوي در دوره باستان .شود سال می 3000یابد که بالغ بر  بوده و این پایتختی تا پایان امپراتوري هخامنشی ادامه می

یین کردند، اما در بررسی عنوان عرصه باستانی شوش تع هکتار از این محوطه را به 400بر اساس برآوردهاي اولیه نزدیک به . را در این منطقه انجام دادند

منطقه باستانی شوش، محوطه وسیعی  .هکتار افزایش یافت 800شناسی کارشناسان میراث فرهنگی محوطه باستانی شوش به اضافه حریم آن تا  باستان

» آپادانا«کاخ . خود جاي داده است هاي معماري بسیار متنوعی پیش از تاریخ تا دوران اسالمی را در گیرد که بناها و سازه را از کل شهر شوش در برمی

تا  521هاي  کاخ آپادانا به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در حدود سال .هاي آن و از شهرت عالمگیر برخوردار است ترین کاخ یکی از باشکوه

کاخ داریوش داراي  .از جنس سنگ است هاي آن دیوارهاي کاخ از خشت و ستون. پیش از میالد در شوش روي آثار و بقایاي عیالمی بنا شد 515

دیوارهاي داخلی کاخ با آجر لعابدار منقوش با . هاي مختلفی از جمله تاالر بار عام، دروازه و کاخ پذیرایی و همچنین داراي سه حیاط مرکزي است قسمت

 نگهداري وداخلی خارجی هاي موزه در مانده آنها جاي بهاند که بقایاي  هاي سربازان گارد جاویدان، شیر بالدار و نقش گل نیلوفر آبی مزین بوده طرح

سر ستون به . ستون، ساقه ستون، گل ستون و سرستون است هاي سنگی این کاخ متشکل از چند قسمت زیرستون، پایه ستون، شالی ستون .شوند می

ها کمتر و  متر ارتفاع داشتند، اما بلندي بقیه قسمت 22ها و دیوارهاي آپادانا  ستون .اند است شکل نیمه جلویی دو گاو که زانو زده و پشت به هم داده

ها از مصالحی ساخته شده که  از تزئینات کاخ اطالعی در دست نیست، ولی کف بسیاري از قسمت. اي و از خشت ساخته شده است  ها گهواره سقف آن

پیش از  359(دچار حریق شد که در زمان اردشیر دوم ) پیش از میالد 461(زمان اردشیر اول  هاي مهمی از کاخ آپادانا در بخش .قرمز رنگ بوده است

شناسی در محوطه تاریخی  هاي باستان اولین حرکت .پیش از میالد ویران شد 320آپادانا در حمله اسکندر مقدونی در حدود سال . بازسازي شد) میالد

هاي او را ادامه داده و کارشان توسعه  مدتی بعد، ژان و مارسل دیوالفواي فرانسوي فعالیت. از شدآغ توسط کنت لفتوس انگلیسی 1851شوش در سال 

چون در این زمان آثار ارزشمندي از  .فرانسوي جهت تحقیق و اکتشاف به شوش آمد» ژان ماري ژاك دو مورگان« بعدها در  دوران ثاجاریه  .پیدا کرد

این آثار وجود نداشت، هیئت فرانسوي تصمیم به ساخت مکانی در این محوطه تاریخی براي نگهداري آثار  این منطقه کشف شد و امنیتی براي حفظ

براي این کار بلندترین  .میالدي ژان ژاك دومورگان قلعه شوش را از آجرها و آثار بازمانده از بناي کاخ داریوش ساخت 1898در سال . تاریخی گرفت

معماري قلعه شوش شباهت . اي شکل روي آن ساخته شد هاي قرون وسطا و ذوزنقه اي به شکل قلعه انتخاب و قلعه »آکروپل«هاي شوش یعنی  نقطه تپه

هاي مختلف که در محوطه  هاي دوره ساختمان این قلعه اغلب با خشت و بقایاي باستانی آجرها و خشت .بسیاري به زندان باستیل در فرانسه دارد

از این قلعه اکنون نیز به عنوان مرکز نگهداري و تحقیق آثار . میالدي کار ساخت آن به پایان رسید 1912ا شد و در سال باستانی شوش باقی مانده بود بن

در زیر . تر از حیاط اول است هاي قرون وسطی در اروپا از دو حیاط تشکیل شده که حیاط دوم آن مرتفع قلعه شوش مثل قلعه .شود باستانی استفاده می

ها قرار دارد که این آجرها مربوط به  مصالح قلعه از خشت ساخته شده، اما روکشی از آجر روي این خشت. تعبیه شده است) زیرزمین(االر ت 2حیاط دوم 

هاي قوسی و تزیینات آجري است که از معماري ایرانی  هاي رومی، درگاه دهنده معماري قلعه شوش شامل طاق عناصر تشکیل. ادوار مختلف تاریخی است

استفاده شده و اشیاي  عنوان نوعی موزه از قلعه شوش به 1371اند از سال  معماران اصلی این بنا دو تن از معماران دزفولی بوده. اند هام و مایه گرفتهال

که در ضلع  اي همچنین برج استوانه. اي است که به کاله فرنگی شهرت دارد قلعه شوش داراي اتاقی کوچک شیشه. شوند تاریخی در آن نگهداري می

برج دیگر این بنا در وسط حیاط قرار گرفته است که به برج . گرفت عنوان کبوترخانه مورد استفاده قرار می غربی بنا قرار دارد، مربعی شکل است و به

. نی شوش گشایش یافتدر جوار قلعه و محوطه باستا 1345موزه شوش در سال ..صورت دایره تعبیه شده است شکل این برج به. شمالی نیز شهرت دارد

دیدن این موزه را به شما پیشنهاد  هاي اشیاي ایران باستان است و آثار با ارزشی از دوره هاي مختلف تاریخی دارد ترین موزه این موزه یکی از مهم

 .میکنیم

. به ثبت جهانی رسید  آلمان  »بن«در شهر در نشست یونسکو  1394تیر ماه  13پس از بررسی پرونده ثبت جهانی محوطه باستانی شوش، این پرونده روز 

شاوور، آپادانا، دروازه شرقی، هدیش، شهر پانزدهم، روستاي هخامنشی، مسجد جامع شوش و مجموعه بناهاي  کاخ پرونده میراث فرهنگی شوش شامل

بهترین  .را در خود به امانت محفوظ داشته است اي از چغازتبیل و کاخ داریوش قلعه شوش تکه .ها است هاي آکروپول و قلعه فرانسوي دوره اسالمی، تپه

  .زمان سفر فصول غیر گرم سال می باشد
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  شهرهاي گناباد،فردوس،مهریز ، زارچ، اراك،میمه، اردستان،جوپار، بم و بروات: راههاي دسترسی

قناتهاي ایران ، از پنج یا شش هزار سال متجاوز است و عمري  ازقدمت بسیاري . قنات که توسط مقنیان ایرانی اختراع شده ، هزاران سال قدمت دارد

ر قسمت مهمی از گذرد، مع هذا هنوز هم این روش استفاده از آب ، د با وجود این که چندبن هزار سال از اختراع آن می .برابر با تاریخ کهن ایران دارد

قنات، ابتدا یک فن آبیاري نبوده، بلکه به طور کامل از تکنیک معدن . روستاها و مناطق مسکونی و کشاورزي و دامداري کشور معمول و متداول است

آب یا کانالی است که در  یز راهقنات یا کار.به هنگام حفر معادن بوده است) زه آبها(آوري آبهاي زیرزمینی مزاحم  نشأت گرفته و منظور از احداث آن جمع

هایی است که از  چاه این جوي یا کانال در عمق زمین براي ارتباط دادنِ رشته. زیرِ زمین حفر شده، تا آب در آن براي رسیدن به سطح زمین جریان یابد

آید و ظاهر می شود و  آب از دل قنات بیرون می مظهر قنات جایی است که. ها معموالً یک چشمه زیرزمینی هستند مادرچاه. گیرد مادر چاه سرچشمه می

قنات ، تشکیل شده از یک دهانه که روباز است و یک مجراي تونل مانند زیرزمینی و  .تواند براي آبیاري و دیگر مصارف مورد استفاده قرار بگیرد می

چاهها که به آنها در موقع حفر ، میله هم گفته . سازد یچندین چاه عمودي که مجرا یا کوره زیر زمینی را در فواصل مشخص با سطح زمین مرتبط م

روبی ، تعمیر و  دهد و راه ارتباطی براي الي شود، عالوه بر مجاري انتقال مواد حفاري شده به خارج ، عمل تهویه کانال زیرزمینی را نیز انجام می می

باشد، شروع و به مناطق آبده مادر چاه ،  حفر قنات معموال از مظهر ان که همان سطح زمین است و خشک می .رود بازدید از داخل قنات نیز به شمار می

رایط بستگی به شیب زمین این ش. طول یک رشته قنات که در میزان آبدهی آن نیز موثر است، نسبت به شرایط طبیعی متفاوت است. شود ختم می

طویلترین قناتی که تاکنون در ایران حفر  .شود ه سطح آب زیرزمینی پایینتر باشد، عمق مادر چاه بیشتر میاز طرف دیگر هرچ. در چاه داردوعمیق ما

 350متر و به روایت دیگر  400کیلومتر طول آن است و عمیقترین مادر چاه قناتهاي ایران به روایتی  70شده ، در حوالی گناباد از توابع خراسان است که 

هرچه شیب زمین . باشد کند، شیب زمین می مهمترین عاملی که طول قنات را مشخص می. گناباد است "قصبه"بوط به قنات متر عمق دارد و آن مر

سیستم استخراج در قنات طوري است که آب بدون کمک و صرف  .کمتر باشد طول قنات بیشتر و هرچه شیب بیشتر باشد طول قنات کمتر خواهد بود

کیلومتر  274000رشته قنات فعال با طول کلی  36300ایران داراي . شود ارزانتر تمام می و. گردد از زمین خارج می نیروي ثقلهزینه فقط با استفاده از 

ترین،  ترین، طوالنی هاي منحصر به فردشان، مانند عمیق ها با در نظر گرفتن ویژگی هاي مرتبط با احداث آن ها شامل فناوري بی بدیل بودن این قنات.است

با قنات ایران  عمیق ترینو کهن ترین در شهر گناباد قراردارد و ( یا کیخسرو قنات قصبه گناباد :قنات شامل 11این . است ترین قنات ایران بوده یا قدیمی

در (قنات بلده فردوس )که می گویند جن ها آنرا حفر کرده اندلیتر آب  150ی حلقه جاه دورشته و دب 427متر 300کیلومتر و عمق مادر چاه  33طول 

نیه آب دهی و لیتر در ثا 200در مهریز یزد قرار دارد با ( آباد مشیر قنات حسن، )رشته و دو دهنه چشمه 27 مسیر فردوس به گناباد قرار دارد، قناتی با

سه شاخه که وچاههائی با مقطع مربع حلقه  2115کیلومتر با  71طوالنی ترین قنات جهان با طول واقع در زارچ یزد ،( قنات باغ زارچو  )کیلومتر طول 70

کیلومتر طول  11،  حلقه چاه 311داراي ،در روستاي ابراهیم آباد از توابع مشک آباد اراك قرار دارد( آباد اراك قنات ابراهیم، )از زیر شهر یزد عبور می کند

 74کیلومتر عمق 18در میمه اصفهان و دومین قنات قدیمی کشوراست طول (قنات مزدآباد )متر عمق مادر چاه 110تنها قنات مخروطی و  و سه رشته

در میمه اصفهان است (قنات عمومی وزوان )که می توان در زمستان خروج آب را متوقف کرد سد زیرزمینی دارايدو رشته سرد و گرم و  متري مادر چاه

متر  1.5متر و ضخامت آن  1.2ترین قسمت  متر، در کوتاه 1.5ترین بخش  یو طول آن در طوالن متر 9در زیر زمین به ارتفاع  دداراي سدي منحصر به فر،

 )و قنات در زمینی رسوبی وسنگی کنده شده است است  متر از یکدیگر تعبیه شده 1.5هاي متفاوت یک تا  روي دیوار سد پنج دریچه به فاصله. است

ترین علت آن این است که آب قنات رویی و آب قنات زیري  شود و مهم ترین سازه قناتی دنیا شناخته می عجیبدر اردستان یزد قرار دارد (قنات مون

، )متر 31حلقه چاه و عمق مادر جاه 40کیلومتر طول  4 کنند بدون اینکه آب قنات رویی در قنات زیرین نفوذي داشته باشد روي همدیگر حرکت می

در روستاي اکبرآباد (قنات اکبرآباد بم: قناتهاي دوقلو، )حلقه چاه و در شش رشته 129متر طول و  3556با  واقع در جوپار کرمان( قنات گوهرریز جوپار

آباد در روستاي بروات از توابع بخش مرکزي،  قنات قاسم(آباد بم قنات قاسمو  )میله چاه 35، تعداد  ومتر  1100طول باابع بخش ریگان، شهرستان بم از تو

  پرونده قنات هاي یازده گانه ایران در .)است لیتر بر ثانیه 139همچنین دبی این قنات . میله چاه دارد 50متر است و تعداد  2300ول آن طشهرستان 

امین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو  20در چهلمین اجالس کمیته میراث جهانی در شهر استانبول ترکیه به عنوان   1395تیرماه  25تاریخ 

  . بهترین زمان دیدن قنات زمان پر آبی آنهاست .به ثبت رسید
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  مرکز استان یزد شهر یزد می باشد و تقریبا در مرکز ایران قرار دارد :راههاي دسترسی

واقع  خرانقو  شیرکوههاي  اي خشک و پهناور بین کوه در دره ایرانمی باشد که در مرکز  شهرستان یزدو  استانایران و مرکز  کالنشهرهايیزد یکی از 

. است یزد در دشت یزد ـ اردکان قرار گرفته. آید شمار می شهر یزد یکی از قطبهاي پزشکی ایران به. ثبت جهانی شد 1396این شهر در سال   .است شده

به بعد بوده و » هشتم هجري« ◌ٔ اوج آبادانی یزد، از سده. است سال پیش در حوضه تمدن این شهر بنا نهاده شده 1700نخستین صندوق امانات جهان 

روند شهر یزد به دلیل معماري تاریخی ارزشمند و بافت سنتی دست  شمار می هاي گذشته به پیشرفت این شهر در سده ترین عوامل از مهم اتابکان یزد

این شهر تاریخی به عنوان اولین شهر ایران و بیست و دومین اثر . به ثبت رسید فهرست میراث جهانی یونسکودر  1396تیرماه سال  18اش در  نخورده

ور هاي میراث فرهنگی یک کش انگیزترین نمونه بافت تاریخی شهر یزد یکی از اعجاب. .به ثبت رسید فهرست میراث جهانی یونسکوتاریخی کشور در 

شهر تاریخی یزد منطقه اي وسیع و باستانی با پیشینه اي چندین هزار ساله است که گسترده ترین، .است که هر گوشه از آن، اسراري براي کشف دارد

نگی یزد از اصولی ترین و بکرترین بافت تاریخی ایران و دومین بافت خشتی مسکونی دنیا به شمار می رودآثار گردشگري، تاریخی، طبیعی و میراث فره

کوچه ها و خانه هاي سنتی و خشتی، مناره ها وگنبدها  ساختار تاریخی شهر، بادگیرها، سیستم قنات،. بهترین مقاصد گردشگري ایران و جهان هستند

بازارها، مساجد، تکیه،  نزدیکی به جاده ي ابریشم، وجود بناهاي تاریخی، آب انبارها، حمام ها،. از مهم ترین شاخصه هاي معماري شهر تاریخی یزد است

شهر تاریخی یزد  .زندان، حسینیه، عبادتگاه ها، باغ هاي قدیمی، معابد زرتشتیان، موزه ها و غیره از دیگر ویژگی هاي این شهر تاریخی به شمار می رود

نیز به عنوان یک شهر تاریخی جزو میراث جهانی ها، مساجد، معبد زرتشتیان و باغ دولت آباد  بازارها، حمام هاي سنتی، نیز که داراي سیستم قنات، خانه

در . ترین جنبه ظاهري معماري شهر است و گنبدها مشخص ها مناره، بادگیرها .خاص کویري آن است معماريترین وجهه شهر،  مشخص .قرار گرفته است

بافت و ساخت معماري ویژه منطقه یزد از  .است رفته براي گرفتن جریان باد و خنک کردن فضاي ساختمان به کار می بادگیراري، از این سبک معم

فرهنگی مردم منطقه، گذشته از زیبایی  -تناسب آن با نیازها و شرایط اقلیمی. خشک در جهان استهاي گرم و  هاي معماري خاص اقلیم بارزترین نمونه

براي (هاي کوچک، جوي آب  ، لرد، کارگاهحسینیه، مسجد، آب انبار، بازارچهدر مرکز هر محله، معموالً حمام،  .هاي آن است خاص این معماري، از ویژگی

پایه اصلی مسجد جامع یزد در عصر ساسانی بنا شد،بر روي یک آتشکده  قرار دارد که بسیاري از این امکانات هنوز پابرجا هستند) دسترسی به قنات

ساله،  900، بنایی با قدمت مسجد جامع یزد سوم هجري قمري بنا شدمسجد جامع عتیق با طرح شبستانی در عصر عمرولیث صفاري در سده  .ساسانی

متر  8متر و قطر آن  52هاي مسجد جامع، ارتفاع مناره ..قرار دارد یزدترین و زیباترین بناي تاریخی استان یزد با بلندترین مناره در مرکز شهر  باشکوه

مسجد جامع . است مسجد جامع فعلی یزد در طول صدسال ساخته شد و درواقع این مسجد ترکیبی از سه مسجد قدیمی در ادوار مختلف تاریخی است

اي  شده است، این نکته  ها و خاك مصالح مسجد جامع از خاك کربال و گالب استفاده تهیه خاك کاشی براي .یزد در دوره قاجار به شکل امروزي درآمد

و در جایی دیگه از ) ع)نظیر کار شده در این مسجد از کاشیکاري و و طرح هاي نام علی  در تزئینات بی .کنند ها به آن اشاره می است که بسیاري از یزدي

به کار رفته است این نماد نماد مقدسی بوده که از ایران باستان در بناهاي مهمی همچون تخت ) ر اصلی و گردونه مهرچهار عنص(نماد ایرانی آخشیج 

مجموعه امیر چخماق، مسجد جامع یزد،کاروانسراي زین الدین،خانه الري  :دیدنیهاي شهر یزد.شود و تا کنون نیز باقی مانده است جمشید دیده می

خان،دخمه زرتشیان،آب انبار شش بادگیر،آب انبار گیو،آتشکده ورهرام،حمام ابوالمعالی،آرامگاه سید شمس الدین،بقعه سید گل  ها،باغ دولت آباد،حمام

انه نواب سرخ،بقعه دوازده امام،محله فهادان، میدان ساعت،بازار خان،موزه آب،موزه قصر آئینه، برج و بارو یزد،بازار حاجی قنبر، خانه رسولیان،خ

زورخانه صاحب الزمان، روستاي خرانق و تک منار جنبان آن،قلعه ان سکندر یا مدرسه ضیائیه، کویر کاراکال، خانه آقازاده،کویر سیاه کوه،زندوکیل،

  .بهترین زمان سفر فصول غیر گرم سال باالخص بهار و پائیز می باشد .....سریزد، نارین قلعه،خانه کالهدوزان،دامنه شیرکوه و
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 سروستان - کازرون - فیروزآباد :شهرهاياستان فارس : راههاي دسترسی

به اوائل و اواخر  این آثار .اند واقع شده استان فارسدر جنوب غربی  سروستان، بیشاپور، فیروزآبادهشت سایت باستانی است که در سه منطقه باستانی، 

  . شوند بعد از میالد، در سراسر این منطقه گسترش یافت، مربوط می 658تا  224، که از شاهنشاهی ساسانیدوره 

متر  300پس از طی مسافتی حدود  در دامنه کوهی مشرف به جاده قرار دارد که شیرازبه  فیروزآبادر شش کیلومتري جاده د :قلعه دختر فیروزآباد

در  .است  اند عظمت بناي این قلعه، مبهوت کننده هاي نما، تراشیده شده هاي درشت ساخته و سنگ این قلعه تماماً از سنگ .توان به قلعه رسید می

  .است تهدر جلگه فیروزآباد داش کاخ اردشیر بابکانها این غار راهی به  شود که به قول بعضی از محلی دیده می ريغاقسمتی از قلعه دهانه 

جاده فیروزآباد به شیراز واقع شدهدر این  5و  3، کیلومتر فیروزآباداست و در  دوره ساسانیاناین اثر مربوط به  :سنگ نگاره پادشاهی اردشیر بابکان

دهد،  در حالی که حلقه پادشاهی را از روي محراب آتش به دست اردشیر می اهورامزدااند و  در مقابل هم ایستاده اردشیر بابکانو  اهورامزدانگاره  سنگ

  متر 70/3متر در  7: ابعاد. اند ایستادهدیگر  در پشت سر اردشیر، ولیعهد شاپور و دو شاهزاده. نماید وي را به شاهی منصوب می

در آن صحنه و  جاده فیروزآباد به شیراز واقع شده 5و  3، کیلومتر فیروزآباداست و در  دوره ساسانیانمربوط به  :سنگ نگاره پیروزي اردشیر بر اردوان

نگاره با هیجده متر طول و تقریباً چهار  این سنگ. است ردیدهحجاري گ 224آخرین شاه اشکانی در سال  اردوان پنجمبا  اردشیر بابکاننبرد پیروزمندانه 

است  اي قرار گرفته و پیرامون رودخانه فیروزآباد و برفراز صخره شهرستان فیروزآباداین اثر در . متر ارتفاع، بزرگترین سنگ نگاره بازمانده در ایران است

  .و چندین سال پیش شمشیر حجاري شده آن به سرقت رفت

بنیاد  اردشیر بابکانبه دستور  قرن سوم میالدياین شهر در اوایل  .استان فارس، شهرستان فیروزآبادحلی باستانی است در م :)شهر گور(اردشیر خوره 

اي شکل است و به قطر دو کیلومتر  طرح و الگوي این شهر دایره .بود کوره اردشیرخورهبه نام  ایالت فارسگور در زمان آبادانی خود، مرکز بخشی از . شد

شهر گور باستانی اکنون متروك مانده و شهر کنونی . است چهار دروازه اصلی بوده و بناهاي حکومتی و محل اقامت درباریان در آن قرار داشتهداراي 

  .کیلومتري آن قرار دارد در سه فیروزآباد

بخش باالي دیوارهاي درونی آن  بري گچسال  1800تو در تو است و با گذشت  تاالرهاياین کاخ داراي این کاخ در فیروزآباد قرار دارد : کاخ اردشیر بابکان

باال رفته که  پوش فیلوجود دارد، این گنبدها به وسیله  عظیمشکل  گنبديدر ضلع شرقی کاخ، چهار ساختمان  .است همچنان آسیب نادیده مانده

  شود دیده می )قلعه اردشیر( قلعه دخترمشابه آن در 

اي خوش آب  دستور داد در ناحیه وي، رومامپراتور  والرینپس از پیروزي بر و پادشاه ساسانی  ولشاپور امیالدي و به دستور  266سال  در :شهر بیشابور

  .کنندشهري بنا  تیسفونبه  تخت جمشیدوا بر سر راه و ه

بسیار بزرگ اي پیکره . در غاري وجود دارد که در آنکازرون کیلومتري شهرستان  6، و در بیشاپوردر شش کیلومتري شهر باستانی  :شاپور یکمپیکره 

ارتش مجسمه  40در اثر زلزله این مجسمه فرو افتاد و در دهه  .از جنس استالگمیت تراشیده شده استمتر  2ه بیش از  متر و پهناي شانه 70/6بلنداي  به

  .را بر پایه اي بتونی مجدداٌ قرار داده اند

. وسعت دارد هکتار 25و محله تزنگ قرار داشته و کل مجموعه  شهرستان سروستاندر  سروستانکیلومتري جنوب شهر  9در  :ستانکاخ ساسانی سرو

. متر ارتفاع دارد 18متر طول و عرض، و  13دهد که داراي  تشکیل میاین کاخ از سنگ و گچ ساخته شده و ایوانی مربع شکل بخش مرکزي آن را 

  .باشد همچنین در مرکز و حیاط داراي گنبدي می

 .ر فصول غیر گرم سال می باشدبهترین زمان سف .به ثبت رسیدند کمیته میراث جهانی یونسکو 2018ژوئن  30این آثار در جلسه 
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ثبت شده در 

  یونسکو
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 کویر لوت-23
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پیشنهاد می شود اولین بارمسیر .کرمانو  سیستان و بلوچستانجنوبی،  هاي خراسان استاناي است بین  دشت لوت محدوده: راههاي دسترسی

   .کرمان سیرچ شهداد طی شود

درصد از  10حدود ،هزار کیلومتر مربع  40این دشت در جنوب شرق ایران با مساحتی بیش از . در جنوب شرقی ایران است بیابانیدشت لوت دشتی 

بیابان بیابان لوت، بیست و هفتمین .آب و علف و فاقد هرچیز است ، تشنه، بیلختبه معنی  زبان بلوچیدر  لوت کلمه .است را دربر گرفته ایرانوسعت 

شود  استفاده می» کویر لوت«، از عنوان دشت کویرها با  دلیل برخی مشابهت در بین عامه مردم و در بسیاري از خبرها به .رود شمار می به بزرگ جهان

زیرا  »وتکویر ل«است نه  ثبت شده» لوتبیابان «نیز عنوان  یونسکودرحالی که استفاده از کویر براي لوت درست نیست و در پرونده ثبت جهانی لوت در 

. د دشت لوت از جمله مناطق فراگرم و خشک جهان استده و کویر بخش کوچکی از مساحت دشت لوت را تشکیل می کویراست نه  بیاباندشت لوت 

با بیشینه  2005شناخته شده است که بیشترین آن در سال  زمینترین نقطه بر سطح کره  گرم 2009و  2007، 2006، 2005، 2004هاي  هسته آن در سال

موجب جذب گرماي اند که  دانشمندان علت گرماي باالي آن را رنگ تیره و خشکی سطح آن دانسته. است ثبت گردیده درجه سانتیگراد 7/70دماي 

است ولی  ترین نقطه لوت و دنیا معرفی شده عنوان گرم به (شهدادکیلومتري شمال  80هاي ایرانی و خارجی در  در بسیاري از رسانه .شود خورشید می

ترین نقطه لوت و کره  عنوان گرم گندم بریان به کیلومتري شمال شهر بم است و معرفی 75در  )چاله مرکزي لوت(یابان لوتترین نقطه زمین در ب گرم

 900طول آن از شمال به جنوب حدود . است دشت لوت از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده.بوده و ریگ یالن گرمترین نقطه استزمین نادرست

است که در  «شهداد» ه جمعیتی دشت لوتترین ناحی بزرگ .استو تقریباً ده درصد کشور ایران کیلومتر  300کیلومتر و غرب به شرق حدود 

اندازهاي سر سبز حاشیه این دشت اسرار  دره سیرچ و ناحیه مسکونی آن به همین نام، یکی از زیباترین چشم .گفتند هاي دور به آن خبیص می گذشته

ماند که  هاي شهري بزرگ می ها از دور به خرابه منطقه کلوت. )شهر کلوخی(و طوالنی ترین کلوت هاي جهان ترین  بزرگبلندترین، .است آمیز

ریگ یالن قرار دارد که محل تالقی سه  اي دنیا در لوت هاي ماسه ترین هرم مرتفع .شهر خیالی یا شهر لوت: است نظیر هاي گوناگون از آن شده توصیف

مخروط  40 ..متر هم می رسد 500الی  480ارتفاع هرمهاي ماسه اي در ریگ یالن گاه به .استان خراسان جنوبی و کرمان و سیستان و بلوچستان است

که یکی از  )نبکاها( هاي شنی پوشیده از گیاه پهت )متر 12تا ارتفاع ( ترین نبکاهاي جهان بزرگیکی از .آتشفشان کواترنر در سطح دشت لوت وجود دارد

رسد  مینظر  ها اینطور به کویر پاشتري، سطح این نوع زمین.اند این نبکاها به گلدان بیابان نیز نامیده شده. هاي همزیستی خاك و آب و گیاه است شگفتی

هاي مشرف به دشت بزرگ لوت، آثاري از سکونت انسان از هزاره  در پاي کوه.اند که پس از بارندگی زیاد خیس شده و تعدادي شتر روي آن راه رفته

که » گدار باروت»اي روشن تا خاکستري و سیاه نظیر  هاي وسیع ماسه و ریگ با طیف رنگی قهوه پهنه.است مشاهده شده میالد مسیحچهارم پیش از 

هاي متعدد که حاصل قشر نمکی ضخیم و تبخیر شدید  هایی به شکل چندضلعی پهنه .شود چون خاك آن سیاه و شبیه باروت است به این نام خوانده می

با اجماع همه  1395تیر  27در  .که دیدنی است )حلی در شمال بم و نرماشیر کرمانم .(لوت جنوبی به لوت زنگی احمد مشهور است.ح زمین استسط

اساس این کویر بر  .کشورهاي عضو در کمیته میراث جهانی، بیابان لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت

تقسیم شده و هرگونه ورود ) ممنوعه(و قرمز ) نیازمند مجوز و با هماهنگی(، نارنجی )ورود آزاد(مصوبات امنیتی و مالحظات ایمنی به سه بخش سبز 

کویر به سالمت می گویند کسی از عرض این  .تواند مخاطرات جدي براي امنیت گردشگران به دنبال داشته باشد بدون مجوز به مناطق نارنجی و قرمز می

این منطقه در جنوب سمنان، ترین منطقه ایران است،  ترین و ترسناك آمیز ترین اسرار انگیز شگفت معروف به برموداي ایران ریگ جنعبور نکرده است 

داده است در  این منطقه رويپاسخ و توجیه نشده بسیاري در  اتفاقات بی، هاي سهمگین با باتالق.شرق دریاچه نمک، شمال انارك و غرب جندق قرار دارد

جن توسط علی پارسا، کویرشناس مقیم آمریکا به همراه آقاي میران زاده، رئیس وقت پارك ملی کویر، با هواپیما برافراز ریگ  طلسم ریگ 1997سال 

صدایی که حرکت باد بر روي این  .دگذشتن» ریگ جن«شد و بعدازآن بسیاري از کویرنوردان از » ریگ جن«با ماشین وارد وي یک سال بعد،  .جن رفتند

اختالف زیاد دماي شب و روز  .هاي متافیزیکی در این منطقه است وجود قدرتو ) صداي جن ها(کرده قطعاً از عوامل مؤثر بر باور عمومی  ها ایجاد می تپه

از آن زمان  .شده است تافیزیکی منسوب میشهرت دارد نیز به همین عوامل م )گریه سنگ(ها در اثر این اختالف فاحش که به  و خرد شدن سنگ

  .بهترین زمان سفر فصول غیر گرم می باشد. تاکنون گروههاي ماجراجوي دیگري از ریگ جن عبور کرده اند
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 جنگل هاي هیرکانی-24

  

  



  56          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

   استان گلستان غربدر  گلیداغتا  استان گیالندر شمال  آستارااز نوار شمالی کشور :راههاي دسترسی

 ٪7 و حدود کیلومتر مربع 55000به مساحت  البرزو کناره شمالی  دریاي خزربرگ حاشیه جنوبی  هاي مختلط پهن جنگل بوم زیستمنطقه در  یک زیست

جمهوري و  ایراناستان شمالی ایران قرار گرفته و در دو کشورِ  5هایی از  که در کتاره جنوبی و جنوب باختري دریاي خزر در بخش است ایرانمساحت 

این جنگل با قدمت  .در ایران امتداد دارد اسان شمالیاستان خرجمهوري آذربایجان آغاز و تا  پارك ملی هیرکاناین جنگل از منطقه . است آذربایجان

در آن زمان بیشتر مناطق . شود آید و از آن به عنوان موزه طبیعی یاد می شمار می هاي جهان به میلیون سال یکی از ارزشمندترین جنگل 50تا  25

رش ها کوچکتر شدند اما با پایان عصر یخبندان دوباره گست این جنگل عصر یخبنداندر . ها پوشانده بودند را اینگونه جنگل زمینمعتدل شمالی کره 

  .یافتند

نزدیک هفت و . کنند زندگی می پلنگ ایرانیاز جمله  پستاندارگونه  58، پرندهگونه  58، آوندداراندرصد  44، گونه گیاهی 3200بیش از ها  در این جنگل

این منطقه شامل پارك ملی آبشوران،ذخیرگاه ایالتی قزل آقاج،پارك ملی هیرکان در کشور آذربایجان  .کنند ها زندگی می نیم میلیون نفر در این جنگل

کشور در این  پستاندارانهاي  درصد از گونه 50بیش از که  قدیمی ترین و بزرگترین پارك طبیعی وثبت شده کشور( پارك ملی گلستان:منطقه  12و 

ایرانی  و پلنگ محل زیست ببر(بند  هاي میان ترین جنگل نخورده ترین و دست سالم (، منطقه حفاظت شده جهان نما )کنند پارك زندگی می

این منطقه بدلیل وضعیت طبیعی خود و نزدیکی به مراکز (، منطقه حفاظت شده البرز مرکزي )شمال کشور در کردکوي گلستان هاي دامنه کوه جنگلدر،

منطقه حفاظت شده ، ).تفرجگاهها و شکارگاههاي غنی در این ناحیه از ویژگیهاي آن استحکومتی مورد توجه حاکمان وقت بوده و بنا شدن قصر ها، 

پناهگاه حیات وحش  جنوبی ترین بخش تاالب انزلی،(   منطقه حفاظت شده سیاه کشیم،)در منطقه تالش که دریاچه نئور در آن قرار دارد( لیسار

در شرایط نیمه  مرالمرکز تکثیر و احیاي جنوب شرقی ساري ( گاه حیات وحش سمسکندهپناه ،)کیلومتري جنوب ساري 95در (دودانگه و چهاردونگه

 ،)سالم ترین و بکرترین ساحل دریاي خزر که آسیب کمتري توسط بشر به آن وارد شده است(، شبه جزیره میانکاله نکا)با تغذیه دستی و انسانی اسارت

، )معروف به خوفناك( کیله قسمت ده متريه ، پناهگاه حیات وحش سکیلومتري ساري و محل تکثیر گوزن زرد ایرانی 29(پناهگاه حیات وحش دشت ناز

هاي ، قسمت )اي شمال ایران  هاي جنگلی جلگه هاي اکوسیستم اي و بکر از آخرین بازمانده جنگل جلگهدر تنکابن و ( منطقه حفاظت شده خشکه داران

  ..استدر ایران ) )و شرق سوادکوه  شهرستان هاي بهشهر، نکاء، ساري(زیادي از منطقه هزارجریب نکا 

ها، توسعه ناپایدار  وساز، تصرف غیرقانونی زمین رویه، برداشت غیرقانونی از منابع جنگلی، ساخت بی چرايهاي گذشته توسعه سریع عمرانی،  در دهه

سازمان حفاظت . است ها و از دست رفتن تنوع گیاهی و جانوري آن شده باعث تخریب این جنگل سوزي آتشرویه کشاورزي، و  ، توسعه بیگردشگري

  .اند ها آغاز کرده یک برنامه مشترك پنج ساله را براي حفظ تنوع زیستی این جنگل برنامه عمران ملل متحدمحیط زیست ایران و 

مه رفتن به جنگل در ه.پذیرفته شدبیست و چهارمین مورد از میراث تاریخی و طبیعی ایران در فهرست یونسکو این جنگل ها بعنوان  1398تیر  14در 

  .طول سال دیدنی و روح افزا است
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 بخش سوم
 

 

    مناطق

  ایران دیدنی
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  بیابانک و خور بیابان-25
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  .واقع شده است) کیلومتري شهر اصفهان 420(در شرقی ترین نقطه استان اصفهان  :راههاي دسترسی

روستاهاي بخش خور به صورت متراکمند و اکثر خانه ها در کنار چشمه یا بیشتر  .آبادي بزرگ و کوچک وجود دارد 126شهرستان خور و بیابانک در 

خانه هاي قدیمی این منطقه معموال مصالحی از گل و خشت دارند، اگرچه در قسمت هاي مدرن تر خانه هایی به شکل امروزي نیز . جویبار بنا شده اند

 توانید، از رمل هاي زیبا تا قلعه هاي باستانی و جلوه هاي طبیعی شگفت انگیزشما می . مساحت زیادي از این منطقه شامل کویر است .خواهید دید

 60کیلومتري شرق جندق و در  45در روستاي مصر :بعضی از دیدنیهاي این منطقه یه شرح زیر می باشد ..لذت ببرید... رصد ستارگان ، آفرود و طبیعی،

براي همین نام . روستا را بنا کرده و براي آبیاري و زنده بودن آن تالش زیادي کرده است فردي به نام یوسف این.کیلومتري شمال خور واقع شده است

که محل زندگی یوسف پیامبر » مصر«اما به درخواست خود یوسف، نام  نام قدیم اینجا چاه دراز بوده .دیگر این روستا، مزرعه یا کالته یوسف هم هست

با رفتن به روستاي . کیلومتري خور و بیابانک در روستاي بیاضه واقع شده است 53قلعه بیاضه  .ه استبوده است، براي این روستا در نظر گرفته شد

متر به کار رفته که  13تا  7دور تا دور این بنا خندق هاي عریض و عمیقی به طول . بیاضه، بناي چند طبقه اي خواهید دید که به ارگ بیاضه معروف است

به دوران ساسانیان بازمیگردد که براي سال ها ساخته شده از خشت و گل این قلعه ي تاریخی قدمت . ظت می کردنداز ارگ در برابر دشمنان محاف

در شهر جندق واقع شده است که قدمت آن به دوران ایلخانی و ساسانی بر جندق قلعه تاریخی . کارکرد دفاعی و همچنین مسکونی داشته است

آن می  با قدم زدن در کوچه پس کوچه هایی. است و هنوز هم در جاي جاي این قلعه بزرگ افرادي ساکن هستندو نیم هکتار  1مساحت قلعه . میگردد

قلعه جندق که با وجود قدمتش و . توانید از خانه هاي قلعه، مسجد، حسینیه، حمام و همچنین خانه ي شاعر معروف کشورمان یغما جندقی دیدن کنید

برخی اعتقاد دارند که این قلعه زندان انوشیروان  .در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید 1393سرپاست در سال عوامل طبیعی تخریب کننده، هنوز 

در مرکز قلعه جندق به سراغ مسجدي بروید که نشان از اعتقاد ساکنین آنجا  .بوده است اما بافت و بزرگی آن این فرضیه را تا حدودي رد کرده است

شما با ورود به . قمري ساخته شد تا جایی باشد که ساکنین قلعه بتوانند براي عبادت به آنجا بروند 960احتماال در سال  نهدو شبستا این مسجد. دارد

اگر با دیدن ..صحن مسجد به صورت مستطیل می باشد و در اطراف آن غرفه هایی با طاق هاي ظربی نمایان است. مسجد میدان بزرگی را خواهید دید

این روستا در مسیر جاده ابریشم قرار . آبی دلگرم می شوید بهتر است از گرمه، یکی از مناطق زیبا و دیدنی این منطقه دیدن کنید نخلستان و آسمان

قلعه ي گرمه را به دوره ساسانیان نسبت می دهند که احتماال هم کاربرد دفاعی و هم مسکونی . داشته که در آن قلعه ي کهنی نیز باقی مانده است

روستایی وجود دارد که به  17در غرب روستاي خور و در کیلومتر .این روستا چشمه زیبایی هم دارد که با سوال به آن خواهید رسید. استداشته 

معروفیت این روستا به این نام به دلیل آن است که . نامیدند در گذشته مردم خور و بیابانک این روستا را داراالمان می. روستاي فرخی معروف است

چند . آمدند و نزد قاضی آن جا که شخصی داراي احترام بود، پناه می آوردند فرادي که از حاکمان ستمگر آن زمان شکایت داشتند به روستاي فرخی میا

ور و می گویند که حاج سید میرزا جندقی مجتهد مشهور خ .معروف است» پیر«شوند که یکی از آنها به  بناي چهارطاقی در گورستان فرخی دیده می

سال اخیر به علت کمبود  50غرفه آن در  3غرفه دارد که  7شبستان مسجد . را داده است جامع فرخی بیابانک در دوره قاجاریه دستور ساخت مسجد

در .مسجد داراي دو قسمت است که تا همین اواخر نیز در فصول مختلف از بخش مخصوص به همان فصل استفاده می کردند. فضا ساخته شده است

شما می توانید چشم انداز زیبایی از افق با انعکاس آسمان روي دریاچه را  ودریاچه نمک شگفت انگیزي وجود دارد  ، سمت مرکز تا جنوبی کویر مرکزيق

براي دریاچه نمک خور و بیابانک در فصول پر باران به صورت مخلوطی از گل و رس در می آید و در فصول خشک شبیه دریاي سفیدي می شود . ببینید

از . کیلومتر به قسمت جنوبی دریاچه برسید 50به طبس بعد از مسافتی حدود دسترسی به دریاچه شما می توانید از مسیر آسفالت شهرستان خور 

بهترین زمان سفر  .آنجایی که زمین هاي اطراف دریاچه و گاهی خود دریاچه به صورت باتالقی در می آیند، بهتر است از مسیرهاي دیگر به آنجا نروید

 .فصول غیرگرم سال می باشد
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  کویر مرنجاب- 26
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کیلومتر در جاده آسفالته به    سمت  5کیلومتري شمال کاشان پس از طی مسافتی در حدود  5شهرستان آران و بیدگل در  :راههاي دسترسی

  .از اینجا مسیر خاکی و اصلی مرنجاب در جهت شمال شرقی آغاز میگردد. راهی کارخانه فوالد کویر میرسیم 3شمال به 

مرنجاب در اصل نام کاروانسرا و قناتی بوده است . آران و بیدگل از توابع شهرستان کاشان در استان اصفهان قرار داردکویر مرنجاب در شمال شهرستان 

در اصل منطقه مرنجاب جزیی از بیابان . که در زمان شاه عباس صفوي بنا نهاده شد و پس از آن مناطق پیرامونی آن به کویر مرنجاب شهرت یافته است

از غرب به کویر مسیله و بیابان آب شیرین، از , ) آران و بیدگل(این کویر از شمال به دریاچه نمک مسیله . ر شمال آن واقع شده استبند ریگ است و د

و کاشان شرق به بیابان پشت ریگ و پارك ملی کویر و از جنوب به بیابان بندریگ و تپه هاي ماسه اي روان این بیابان و شهرستانهاي آران و بیدگل 

متر می باشد قسمت عمده این کویر پوشیده از تپه هاي شنی و ریگزار  850ارتفاع متوسط کویر مرنجاب از سطح آبهاي آزاد در حدود . دود می شودمح

عمده پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهان شور پسند از جمله درختهاي گز و تاق و بوته . کویر مرنجاب از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی است . است 

, کفتار , شغال , است پوشش جانوري منطقه به دلیل وجود آب و غذاي فراوان بسیار غنی است  از جمله حیوانات موجود می توان به گرگ   هاي قیچ

گ نیز در در سالهاي اخیر یک جفت پلن. تیهو  عقاب و شاهین اشاره کرد , عقرب , مار , انواع مارمولک , آفتاب پرست , گربه شن بزمجه , روباه شنی 

جاده آران و بیدگل به مرنجاب و دستکن یکی از راههاي ارتباطی بوده که اصفهان را به شهرهاي کاشان، یزد، مشهد . منطقه مرنجاب مشاهده شده است

صفهان را از مسیر مرنجاب، ا. و مشهد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است) پایتخت(در زمان صفویه مسیر اصفهان. و تهران متصل می ساخته است

این مسیر از گرمسار به طرف پایین منحرف شده و تا سیاهکوه ادامه می یابد و . مشهد متصل می ساخته است-طریق کاشان به جاده سنگفرش اصفهان

می ساخته و دستکن در ادامه مسیر مرنجاب، محل انشعاب جاده اي بوده که کاشان را به گرمسار و ورامین مرتبط . به جاده دستکن متصل می شود

آب . پس از ساخت کاروانسراها، تامین آب مورد نیاز آن از ملزومات بوده است. شاخه اي به طرف اردستان و شاخه اي به جانب یزد ادامه می یافته است

ه هاي متعدد در این کندن چا. متر از قسمت شمالی کاروانسرا و در زمینهاي سست ماسه اي تامین گردیده است 2500مرنجاب توسط یک قنات به طول 

به مرنجاب تغییر می  ظزمینهاي ماسه اي به قدري مشقت بار بوده است که این منطقه به مرد رنج آب مشهور میگردد و در مرور زمان براي سادگی تلف

ز خطب شکن در سمت شرقی پس از عبور ا. میگویند "خطب شکن "کیلومتري، به شیب تندي میرسیم که به آن  45  در میانه مسیر جاده خاکی . یابد

این کویر در چاله اي . کیلومتر است 2کیلومتر و عرض آن در حدود  4طول این کویر در حدود . مسیر، نمکزاري قرار گرفته که به چاه کنجه معروف است

رار گرفته که به چاه کنجه معروف پس از عبور از خطب شکن در سمت شرقی مسیر، نمکزاري ق .آبرفتی ما بین کویر مرنجاب و شهر آران واقع گردیده 

این کویر در چاله اي آبرفتی ما بین کویر مرنجاب و شهر آران واقع . کیلومتر است 2کیلومتر و عرض آن در حدود  4طول این کویر در حدود . است

از حوزه خیس دور کویر را ) متر 500دودا ح(پس از خاکهاي پف کرده نوار باریکی . در حاشیه کویر زمینهاي پف کرده رسی به چشم می خورد . گردیده 

این کویر حوزه آبریز رودخانه مشخصی . در این کویر پلتفرمهاي نمکی دیده نمی شود.فرا گرفته و پس از آن قشر نمکی نا منظمی به چشم می خورد 

امه مسیر مرنجاب پس از طی کردن مسافتی در در اد. تغذیه می شود "چاه کنجه"نیست و از چشمه اي که در قسمت جنوب شرقی آن واقع شده به نام 

این جاده براي عبور ایمن کامیون هاي معدن نمک که در قسمت غربی این نمکزار . کیلومتر از جاده خاکی به دو راهی دریاچه نمک میرسیم 35حدود 

کیلومتر و  65قاعده آن در حدود . ت شمال استدریاچه نمک داراي فرمی شبیه به مثلت است که که راس آن به سم. قرار گرفته احداث گردیده است

زمین این دریاچه پوشیده از رسوبات نمک است که بر اثر انباشته شدن سیالبها و ابهاي سطحی در طول قرنها پدید .کیلومتر است 60ارتفاع این مثلث 

ز یکدیگر جدا شده اند و بر روي حجم وسیعی از آبهاي متر متغیر است که توسط الیه هاي خاك رس ا 54تا  5عمق نمک این دریاچه بین . آمده است 

با هر بار بارش و تبخیر آب در این دریاچه نمکهاي موجود کرت بندي هاي زیبایی به شکل پلی گن تشکیل می دهند که . زیرزمینی شور شناور است

شمال شرقی خودنمایی میکند که کامال توسط قشر سفید  پس از ورود به دریاچه نمک، کوه کم ارتفاعی در دید .دیدن مناظر آن خالی از لطف نیست

) معروف به مرنجاب( درباره دالیل ساخت قلعه و کاروانسراي. این جزیره معروف به سرگردان عاري از هرگونه پوشش گیاهی است.نمک احاطه شده است

عدد در سراسر کشور، در این منطقه تأسیسات دفاعی تعبیه نکرده در کنار دریاچه نمک، نقل است که شاه عباس با وجود ایجاد کاروانسرا و قلعه هاي مت

حمله ازبکها و افغانها از طریق دریاچه . بود، چون تا آن زمان دشمنان به خاطر دریاچه نمک و گستره کویر، از این سوي به پایتخت هجوم نبرده بودند

قمري سریعاً یک پایگاه نظامی در این منطقه ایجاد کند و  1012خت تا در سال نمک به کاشان که تا اصفهان پیش رفتند، شاه عباس را به صرافت اندا

پاسدار مسلح در قلعه حضور داشتند و  500باالي کاروانسرا به شکل سنگرهاي دیدبانی است و ذکر شده است که همیشه . جلوي تهدیدات را بگیرد

کیلومتري شرق کاروانسرا چاه آب شیرینی قرار دارد که به چاه  4در فاصله . أمین می کردندامنیت عبور کاال از چین به اروپا و بالعکس را در این منطقه ت

وجود آب شیرین در این چاه بدلیل وجود فیلترهاي عظیم ماسه اي است که شورابه هاي زیزمینی را تصفیه کرده و آب نسبتا . دستکن شهرت دارد

  .بهترین زمان سفر بهار و پائیز می باشد .گوارایی با درصد نمک پایین در دسترس قرار میدهد



  62          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

 الر شتد -27

 

 



  63          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

از . از بزرگراه بابایی وارد جاده هراز شوید) بهترین مسیر(مسیر جاده هراز و پلور -1:مسیر قابل دسترسی است 5دشت الر از   :راههاي دسترسی

رسید به  دقیقه که رانندگی کنید می 10حدود . بینید مدتی دماوند را میبعد از . گردنه امامزاده هاشم را پشت سر بگذارید. رودهن و بومهن رد شوید

مسیر فرعی . دهد را در پیش بگیرید مسیر فرعی که مجسمه با دست خود نشان می. در سمت چپ خود دنبال مجسمه طالئی کوهنورد بگردید. پلور

از رودهن و بعد از  :مسیر گردنه قوچ خانی -2 ید به محیط بانی سد الررا بدون پیچیدن به چپ و راست ادامه دهید تا بعد از حدود ربع ساعت برس

خوبی این مسیر این است که بعد از رسیدن، درست وسط . روستاي آردینه رد شوید و نیم ساعت در جاده خاکی رانندگی کنید تا برسید به دشت الر

. از محیط بانی تا گردنه خاتون بارگاه را یا پیاده بروید یا با ماشین عشایر. ویدبا ماشین تا فشم و روستاي گرمابدر بر :مسیر گرمابدر -3 .دشت هستید

این مسیر یک مسیر مالرو قدیمی . براي طی این مسیر باید کوهنوردي کنید: مسیر افجه -4. رسید روي به نزدیکی چشمه دوبرار می بعد از کمی پیاده

 .داران بومی است این مسیر مورد استفاده مرتع: ور روستاي امامهمسیر صعب العب -5  گذرد است که از روستاي افجه می

و ) کیلومتر 70(این دشت شقایق از تهران خیلی دور نیست . هاست به پارك ملی الر تغییر نام داده، دشتی است بکر و پر شقایق دشت الر که مدت

محدوده دشت الر منطقه مسکونی وجود ندارد اما محل رفت و آمد و ییالق  در .بینید دقیقا کنار لواسان واقع شده است طور که در نقشه زیر می همان

به این سو به یک منطقه حفاظت شده تبدیل  61به پارك ملی الر تغییر نام داده و از سال  54دشت الر به دلیل حیات وحش غنی از سال . عشایر است

مازندران از شرق و  شهرستان نورهاي  دشت الر از شمال به کوه.اعالم شده استشهریور منطقه شکار ممنوع  15خرداد تا  15هم از  70از سال . شد

و از غرب به خاتون بارگاه و  لواسان بزرگو  امامهو  افجهمازندران از جنوب به  پلورو  شهرستان دماوند، ایرا، از جنوب شرق به کوه دماوندشمال شرق به 

کوه الر در  .هکتار است 73500وسعت الر در حدود . تبدیل شد پارك ملی الربه عنوان  54عنوان دشت الر در سال . است کشیده شده گرمابدر

در شمال قریه گرمابدر از توابع  )سفیدآب(رشته شمالی پس از تشکیل گردنه کهو . همسایگی خاوري این دشت، بخشی از ارتفاعات البرز مرکزي است

شود که بخش شمال غربی آن با تشکیل قلل تخت خرس و سه سنگ، در جهت غرب  رودبار قصران به دو رشته شمال غربی و جنوب شرقی منشعب می

. آورد سران را به وجود می هفت بخش جنوب شرقی آن نیز پس از امتداد در دشت الر، قلل معروف. آورد یابد و قله عظیم دماوند را پدیدمی امتداد می

ها که همان خط الرأس اصلی است، در جنوب دشت الر امتداد دارد و پس از تشکیل قلل مهرچال، آتشکده، ریزان، سیاه چال و ماز  بخش جنوبی این کوه

بخشی از آب سد الر از راه تونل . پیوندد رود الر پس از سدالر در پلور به هراز می .شود هاي خنسک و شادکوه متصل می در جهت شمال شرقی به کوه

هایی احاطه شده است که مانند  این منطقه بین کوه. اگر اهل کوهنوردي باشید دشت الر راست کار شماست .شود آب بر کالن به تهران فرستاده می

رد، کوه پهنک، کوه زرشکی، کوه کمردشت، کوه نمک کوه دماوند، کوه دیو آسیاب، کوه یخ کمر، کوه گل ز:هایی مثل  کنند؛ کوه نگهبان از آن محافظ می

رود الر، رود دیو آسیاب، رود سفیدآب، رود ورارود، رود الرم، چهل رودهاي . کوسر کوه سیاه چال، کوه آرو برارو، کوه اسب کلک، کوه کافر راه، کوه کبود

ترین این جانوارن شاید ماهی قزل آالي خال  مهم. هاي جانوري دشت الر پر است از گونه .در این منطقه جاري هستند بره، آب امام پهنک، آب سیاه چال

ماهی جانوران این دشت .رود قزل آالي خال قرمز الر یکی از نادرترین آبزیان به شمار می. شود قرمز باشد که هم در رودخانه و هم در سد الر یافت می

افعی البرزي، افعی دماوندي، بزمجه،  . بوده که در دوران پهلوي جهت تکثیر به این دشت منتقل شدهقزل آالي خال قرمز ماهی بومی کشور کانادا 

پشت، واشه، شهباز، عقاب، کبک،  اي، پلنگ، گراز، کل و بزکوهی، قوچ و میش، آهو، موش صحرایی، قورباغه، الك مارمولک، روباه، گرگ، خرس قهوه

از . شود به طوري که صد گونه پرنده در این پارك ملی یافت می. هاي پرندگان شت الر پر است از انواع گونهبه جز قزل آال، د .هستند کبک دري، خفاش

هاي جذاب دشت الر  زندگی عشایر از دیگر دیدنی .کند ترین گونه پرندگان دشت الر، عقاب طالیی است که در ایران فقط در این ناحیه زندگی می مهم

آبشار سفید آب دشت الر یکی از  .شان است اي ورامین و پیشوا در استان تهران هستند و دشت الر ییالق تابستانیعشایر دشت الر از شهره. است

بهترین زمان  .این آبشار از طریق روستاي ایرا یک مسیر ماشین رو دارد؛ یک جاي خوب براي گذران تعطیالت خانوادگی. جاهاي دیدنی دشت الر است

چرا که در دیگر ایام سال به علت زاد و ولد حیوانات، عبور وسایل نقلیه موتوري  .شهریور هر سال است 15خرداد تا  15از بازدید و سفر به دشت الر 

روي مشکلی نداشته باشید، براي ورود به دشت در دیگر ایام سال باید وسیله خود را در محیط بانی پارك کرده و تا دشت  البته اگر با پیاده. ممنوع است

از . کنید کیلومتر هم تا رودخانه سفید آب طی می 10کیلومتر تا رودخانه دلیچاي و  5. از محیط بانی تا سد الر دو کیلومتري راه است .ه برویدرا پیاد

ل وجود این نکته را در نظر بگیرید که در دشت الر آنتن موبای .رسید به پست تفرجگاهی انتهاي سد کیلومتر را که پیاده بروید می 20سفید آب هم 

آب آشامیدنی در  .آید پس کاله لبه دار و کرم ضد آفتاب حتما به کارتان می. روید، یادتان باشد که از سایه خبري نیست اگر تابستان به اینجا می .ندارد

اسب در ناحیه پا ضروري در هر صورت پوشش من. شود به دلیل وجود انواع مار سمی توقف شبانه توصیه نمی. حتما با خود آب ببرید. دشت وجود ندارد

  .است 011 - 43342441شماره تماس اداره . قبل از سفر اطالعات الزم را از اداره پارك ملی الر کسب کنید. است
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قریه اینچه کیکانلو تا : ورودي جنوبی - کیلومتر 12از نوخندان تا زیارتگاه بابانستان به طول  -شهرستان درگز:رودي شمالیو :راههاي دسترسی

  کیلومتر 30از درگز تا پاسگاه چهلمیر به طول : ورودي شرقی - کیلومتر 10پاسگاه شکر آب به طول 

. و در شهرستان درگز واقع شده است خراسان رضويپارك ملی تندوره که یکی از گسترده ترین مناطق تحت حفاظت کشورمان می باشد، در شمال 

هاي ژرف و پر شیب و  ترین دره بود، از زیباترین و عمیق شهرستان قوچانو  شهرستان درگزتندوره که زمانی تفرجگاه و محل تفریح مردم پارك ملی 

چنانچه صبح زود یا غروب در  ،باشد  ران وحشی به ویژه پلنگ ایرانی ،قوچ و میش اوریال میباشد و از بهترین زیستگاهاي جانو تپه ماهورها بهره مند می

به طور دقیق تر باید بگوییم که این پارك در حوزه آبریز کشف رود و  .باشند توانید بینید که در حال چرا می هاي کل و بز را می این منطقه باشید گله

. یایی این پارك سبب شده که جانوران وحشی بتوانند به راحتی در میان دره ها و تپه هاي آن ادامه حیات دهندموقعیت جغراف. هریرود قرار گرفته است

قرار دارد که همین امر دلیلی بر  کویر قره قوماین پارك از یک سو بر روي ارتفاعات کپه داغ قرار گرفته و از سوي دیگر در جوار جلگه پست درگز و 

در قسمت هاي جنوبی پارك شاهد آب و هواي سرد و مرطوب هستند در حالی که اگر به قسمت هاي  ارك شده است؛ گردشگرانتنوع آب و هوایی این پ

متري بوده و پست ترین نقطه آن  2586در بخش جنوبی داراي ارتفاع  مرتفع ترین نقطه پارك .شمالی پارك بروند، شاهد آب و هوایی گرم می باشند

 7از  .این پارك از تعداد زیادي کوه مرتفع و متصل به هم ایجاد شده و رشته کوه مشخصی ندارد. متر می باشد 884دارد که نیز در بخش شمالی قرار 

در این منطقه وجود دارد که شامل گربه جنگلی، سیاه گوش اوراسیا، پلنگ ایرانی، گربه پاالس و گربه دشتی گونه  5موجود تعداد  گونه گربه سان ایرانی 

از دیگر حیواناتی که در بخش هاي مختلف پارك ملی تندوره دیده می شود می توان به بز، کل، بز وحشی، روباه قرمز، خرگوش بدون دم،  .دمی باشن

خزندگانی که در این پارك زیست می کنند  .قوچ و میش اوریال، گراز، گرگ، سمور سنگی، گوسفندان وحشی، شغال، رودك، کفتار و تشی اشاره کرد

برخی دیگر از خزندگان هم در این مکان . گونه مار سمی می شوند 5گونه مار غیر سمی و  9گونه مار نیمه سمی،  4گونه سوسمار و الك پشت،  6شامل 

 .حضور دارند که در خطر انقراض هستند؛ قرقاول بال سفید، کفچه مار، هما و دال از این دسته می باشند

در این پارك زیبا هم می . دامه حیات خود نواحی پست یا اطراف چشمه ها و حاشیه پارك را ترجیح می دهندهمان گونه که می دانید پرندگان براي ا

عقاب دشتی، سهره سینه سرخ، هدهد، کورکور، جغد، سارگپه پابلند، زردپره مزرعه، عقاب شاهی، توکاي : توانید گونه هاي بی شمار پرندگانی نظیر

الیی، الیکایی، کرکس، کالغ ابلق، لیل، هما، کالغ گردن بور، کوکر، کبوتر چاهی، بلدرچین معمولی، شبگرد بلوچی، سیاه، قرقاول، کبک، تیهو، عقاي ط

مرغ حق، سار، زاغی، بادخورك کوهی، یاکریم، قمري، بادخورك معمولی، سسک، زنبورخور معمولی، قرقی، دم جنبانک ابلق، چکاوك طوقی، چکاوك 

   .ه، سنگ چشم دم سرخ و پپت خاکی را مشاهده نماییدآسمانی، چکاوك شاخ دار، دلیج

. م می شوداین منطقه را می توان بهشت گیاهان دارویی نامید به گونه اي که اغلب پژوهش ها و تحقیق ها در زمینه گونه هاي گیاهی در این مکان انجا

گونه گیاه در این مکان شناسایی شده که  400ا به امروز حدود ت. وجود درختان و درختچه ها در نقاط مختلف پارك، سبب تلطیف هوا نیز شده است

چاه موجود در آن تامین می  8چشمه و  31بخش قابل توجهی از منابع آبی این پارك را  .بخش چشمگیري از آن ها را گیاهان دارویی تشکیل می دهند

چرالق، قره لوکه، رف سو، چهلمیر، ادانه، باش تپه، رجبه، مدخان، بید، تندوره، ادانه و : مهم ترین چشمه هاي موجود در این منطقه عبارت اند از. کنند

 .بهترین زمان سفر فصول غیر سرد سال باالخص بهار می باشد .الق و چهل میر دارا هستندتوغی که بیشترین میزان آب را چشمه هاي چر
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  کیلومتر راه آسفالته وجود دارد 75از دزفول تا شهیون حدود  -کیلومتري شمال شرق اندیمشک 23دزفول  –خوزستان :راههاي دسترسی

هر ساله گردشگران پرشماري از . کیلومتري شهر دزفول قرار گرفته و دریاچه سد دز یا شهیون نام دارد 15ایران در  هاي یکی زیباترین دریاچه

. متر ارتفاع دارد 203آید که  سد مرتفع جهان به شمار می 50این سد در حال حاضر جز . کنند ي بسیار زیبا بازدید می نقاط کشور از این دریاچه اقصی

کیلومتري  23این دریاچه در . ي شهیون استان خوزستان واقع است ي پشت دز یا شهیون در منطقه دریاچه .گردد سال پیش برمی 50قدمت آن هم به 

کیلومتر مربع یکی از  30ي شهیون با مساحت تقریبی  منطقه. شرق اندیمشک و پشت دو کوه شاداب و تنگوان در کنار روستاي پامنار قرار دارد شمال

ي فرعی و خاکی نیز وجود دارد تا  البته تعدادي جاده. کیلومتر راه آسفالته است75اش با آن تقریباً  آید که فاصله شمار می ن دزفول بهتوابع شهرستا

 50هکتار مساحت دارد و عمق آن در برخی از قسمت به  6000ي سد دز حدود  دریاچه .تر به این منطقه دسترسی داشته باشند روستاییان اطراف راحت

هاي  ، وجود دره هاي زیبایی این منطقه یکی دیگر از جلوه. باشد هاي ساالنه، متغیر می البته این عمق با توجه به میزان بارش. شود تر نیز نزدیک میم

ریز و درشت  هاي سنگ ي دریاچه شهیون قلوه در منطقه .سرسبز و زیبا در پیرامون آن و شمال آغاجاري است که مناظري تماشایی به وجود آورده است

هاي زاگرس به شمار  کوه ي دریاچه شهیون به نوعی ادامه رشته منطقه .اند توان مشاهده کرد که با لباسی از ماسه و شن پوشانده شده بسیار زیبایی را می

هاي  هاي پر آب و دره ها، چشمه پایه وجود کوه. گردد اي ایجاد می هاي ماسه سنگ ها و تخته آید که با نزدیک شدن به مرکز منطقه، تپه ماهورها، صخره می

هاي زاگرس در شمال و جلگه گرم  ي دریاچه شهیون به دلیل نزدیکی به کوه آب و هواي منطقه. آبرفتی زیبایی این منطقه را چندبرابر کرده است

ال به خصصو تابستان کمک زیادي کرده البته وزش باد هم به معتدل بودن هوا در چهار فصل س. باشد خوزستان در جنوب بسیار مطبوع و متنوع می

هاي متعدد، به این دریاچه  هاي زاگرس و دریافت ریزآبه گیرد و پس از عبور از کوه است آب دریاچه سد دز از ارتفاعات اراك و الیگودرز سرچشمه می

ترین قسمت حوزه،  رود سزار در شمال. بختیاري استهاي سزار و  ي اصلی با نام شاخه 2شود شامل  اي که به دریاچه شهیون ریخته می رودخانه .رسد می

 40آید که در  شمار می ي دز به ي اصلی رودخانه رود بختیار نیز دومین سرشاخه. باشد ي ماربره، تیره و سبزه می شاخه 3جریان دارد و متشکل از 

جهی در مراتع اطراف این دریاچه وجود دارد و در آن حیات وحش بسیار عجیب و جالب تو ..یابد کیلومتري پیوند سرخاب به رود سزار اتصال می

هاي استثنایی خداوند متعال لذت  توان مشاهده کرد و از جلوه حیواناتی مانند روباه، خرگوش و پرندگانی همچون کبک، پرندگان دریایی و تیهو را می

همچنین تعدادي جزیره بزرگ و کوچک در این منطقه  .ز وجود داردالعبور امکان دیدن پلنگ نی جالب است بدانید که حتی در برخی از مناطق صعب .برد

از دیگر . اند ها قابل مشاهده است و زیبایی منطقه را چندین برابر کرده اند که انبوهی از درختان کُنار و بادام کوهی در آن سر از آب بیرون درآورده

به دلیل موقعیت  .توان به کلخنگ و بدي اشاره نمود کنند می ب، خودنمایی میها که همچون نگینی درخشان در وسط آ درختان موجود در این جزیره

روند  لذا مسافرانی که به این منطقه می. جغرافیایی مناسب و مسطح بودن زمین جزیره، مراکز تفریحی و اقامتی زیادي در این منطقه ساخته شده است

ها در این دریاچه، ماهیگیري است که البته صرفاً در برخی از  ترین تفریح یکی از شیرین .ندنباید نگرانی زیادي بابت استراحت و اقامت خود داشته باش

 .رانی، شنا، اسکی روي آب، پرش از روي صخره نیز در منطقه طرفداران بسیاري دارند تفریحات دیگري مانند قایقی. باشد پذیر می هاي سال امکان فصل

 .گذارند دانند و براي گردش و لذت بردن از هواي مطبوع، پاي به این مکان می نیک خود می بساط پیکاي مناسب براي برپایی  اي هم منطقه عده

دریاچه شهیون دزفول  هاي اطراف این دریاچه آنقدر دیدنی و جذاب است که دوست ندارید بازدید از این منطقه به پایان برسد، راي دسترسی جاذبه

براي گردشگران در . ه جاده ي انحرافی دریاچه، مسیري را که تا پاي دریاچه به شکل آسفالته است را طی کنیدباید ابتدا به جاده شهیون تا رسیدن ب

دریاچه ي شهیون پارکینگی مناسب به همراه تعداد زیادي قایق فراهم شده است که می توانند موجب لذت بردن شما از دریاچه ي شهیون دزفول 

در این محل . طقه سرسبز و پوشیده از درختان نخل هم دسترسی پیدا کنید باید تقریبا یک ساعت پیاده روي کنیدبراي این که بخواهید به من. باشند

درختان خرمایی در بخشی از محوطه . داده است اي وجود دارد که از باالي کوه جاري شده و در بخش پایین نیز منظره چشم نوازي را به دریاچه  چشمه

تقریبا در تمام طول سال .قبل به زیر آب رفته بودند ولی در حال حاضر یکی دو سال است که سر از آب بیرون آورده اند وجود دارند که پنجاه سال

 .میتوان بازدید داشت اما ممکن است در تمام طول سال همه خدمات در دسترس نباشد
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از شمال غرب به اللی از جانب شمال به سردشت دزفول از طرف . قرار دارداین شهرستان در شمال شرقی استان خوزستان  :راههاي دسترسی

  .شود شمال و شمال شرق به استان چهارمحال و بختیاري از مشرق به ایذه و از جنوب به مسجدسلیمان محدود می

مرکز بخش اندیکا از  1368در سال . مرکز آن شهر قلعه خواجه است. بختیاري نشین استان خوزستان استهاي  شهرستان اندیکا یکی از شهرستان

) کوه+اندي(در گذشته در زبان بومی آن را اندکو  .و تا آن موقع جزئ توابع مسجد سلیمان بود .بود روستاي اللی به روستاي قلعه خواجه انتقال یافته

دانیم ساکنین میان  همانگونه که می .هاي شگفت باشد یعنی سرزمین کوه می» کوه«همان » کو«به معناي شگفتی و  لريگفتند که اندي در زبان  می

دارد، ) خوزستان(هاي بلند  طور خاص اشاره به ساکنین کوه دانستند و معناي عیالم از نظر آنان به هاي بلند می رودان عیالمیان را مردمان ساکن کوه

هاي اسکان قوم لر در  این مکان از نخستین مکان. اند هم گفته انبار غلهو محل نگهداري » دهگاه»به معنی ) گا+ده +ان (همچنین این شهرستان را 

سد مسجد آب و هواي خوب و دو  .در قلعه بردي اندیکا نمایان است) سنگ چین بدون مالت(بود که آثار نخستین معماري پارسی  غرب ایرانجنوب 

از مهمترین آثار بصري این  .هاي این شهرستان هستند و شهید عباسپور و همچنین جاده مسجدسلیمان شهرکرد از پتانسیل) گدار لندر( سلیمان

..) قلعه خواجه و قلعه بردي،قلعه لیت،دژملکان،قلعه ارکی شال، قلعه دلی محمدحسین خان، قلعه دزورا،(شهرستان می توان به قالع باستانی همچون 

نگارکندهاي تنگ بتا ،کتیبه نگین، کتیبه چلو،نقش برجسته سوزتینا ، نقش برجسته موري ، نقش برجسته ( کتیبه هاي نقوش برجسته ایلیمایی همچون

بابا احمد ، امیرالمومنین ،ممی ،بابازاهد،بویر،صالح ابراهیم،شیخ احمد،سلطان ابراهیم،..شاهزاده عبدا(بقاع متبرکه )تاراز، نقش بر جسته سوسن سرخاب،

نقوش برجسته تنگ بتا، یکی از مهمترین  .اشاره کرد …و آثار شاخص دیگري همچون پل نگین، بند قلعه خواجه،بند آبزالو و ) …هموم ، آقا سلیمان و

این اثر گرانسنگ در دامنه ي . ل می باشدسا2200قدمت این نقوش برجسته . مفاخر ایران و از معدود نقوش برجسته و کتیبه هاي به خط الیمایید است

ازجاذبه هاي جانبی  .داراي مسیر کوهستانی و صعود به صورت کوهپیمایی آرام با همراهی راهنمایان محلی امکان پذیر است. کوه دال قرار گرفته است

قلعه بردي که  .ا و سبزه زارهاي بهاري می توان اشاره کردآن کوه باشکوه دال ، اشراف به دشت زیباي شیمبار، جنگل هاي متراکم بلوط ، انواع بوته زاره

شناس شهیرفرانسوي ضمن بررسی علمی این اثر آنرا یکی از مهمترین تختگاه هاي اوایل هخامنشی دانسته و معتقد بود که زادگاه  گیرشمن باستان

داراي وجه اشتراکات هنر معماري هخامنشی همچون ایجاد یک کوروش می باشد به تعبیري از نخستین الگوهاي معماري هخامنشی به شمار می رود و 

بر روي تراس  …تراس مصنوعی در دامنه کوه، ایجاد سایه روشن با تغییرات ساده درنما، استفاده غالب از سنگ و استقرار فضاهاي همچون کاخ ،معبد و 

نقش سه فرد که در یک تابلو . در مسیر تاراز و دامنه شرقی این کوه قرار گرفته است نقش برجسته موري . از ویژگی هاي بارز بنا به شمار می رود

که بر روي یک .جایگاهی ویژه در بین بختیاري ها دارداسد خان دژ . قدمت دژاسدخان یا دژملکان به دوران ساسانیان برمی گردد .حجاري شده است

داراي چندین آب انبار،اصطبل،چشمه وزمین زراعی . قلعه در دو طبقه ساخته شده است. ودسترسی به آن دشوار است .سازه صخره اي بنا شده است

این بنا به شکل مکعب است که از طرفین داراي . چهارطاقی یا آتشکده سیم بند سالم ترین ومقاوم ترین آتشکده موجود در خوزستان است .است..و

متاسفانه قسمت گنبد بنا فروریخته اما هنوز . از عناصر متشکل وتوازن ترکیب بنا استحالت بزرگی وعظمت بنا ناشی  .ورودي هاي هاللی شکل است

و به شکل ماهرانه اي در عین سادگی . بنا به صورت خشکه چین می باشد و با پشت بندهایی تقویت شده است. ابهت وشکوه خود را حفظ نموده است

اثر برروي جاده آسفالته در مسیر منتهی به روستاي . ویمی آن به اثبات رسیده استدر بررسی هاي اخیر کاربري تق. پرداخته وساخته شده است

سال پیش بر می  2200یکی از شاهکارهاي مهندسی باستان است و قدمت آن بهپل نگین  به جرأت می توان گفت  .قرار گرفته است)ع (امیرالمومنین 

پل دریک سازه صخره اي بدون استفاده از هیچ گونه مصالح فقط با حفاري . شال منتهی می کرداین پل سر ریز آب تاالب شیمبار را به شالیزارهاي . گردد

در پایین دست پل آسیاب هاي زیبا و آبشار پل . متر ایجاد شده است 3-4متر وعرض 6متر در جهت غرب به شرق با ارتفاع حدود 250صخره به طول 

تراکم و تعداد  .دها دست کندصخره اي در اندیکا موسوم به استودان یا بردگوري وجود داردص .نگین وجود دارد که جزء عرصه اثر محسوب می شود

از دیدگاه بومی کاربري این نوع فضا فقط براي محافظت از کهنساالن وناتوانان از عمل .زیاد این اثر دراندیکا نسبت به شهرهاي دیگر کشور بی نظیر است

زرتشتیان براي .کاربري تدفینی داشته است)استخوان دان(دخمه یا استودان .اشت نادرست استاز دیدگاه علمی این برد. کوچ بوده است

آنان مردگان خود را نمی سوزاندند و در زمین دفن نمی کردند بلکه آنان را دخمه هاي .حرمت زیادي قائل بودند)آب،خاك،هوا و آتش(عناصراربعه

قدمت این آثار به دورِة ساسانیان . مردگان را به این بردگوري ها یا استودان ها منتقل می کردند محصور رها می کردند و پس از چند وقت استخوان هاي

زارها،  از زیباترین جزایر کشور به دلیل وجود طبیعت بکر، پوشش گیاهی متنوع، چمن جزیره کوشک در پشت سد شهید عباسپور یکی. برمی گردد

ي شهرستان مسجد سلیمان به سمت  ي کوشک باید از جاده ردشگران براي حضور در جزیرهگ .شدمی باهاي رنگارنگ و درختان متنوع میوه  گل

انجام  .ي کوشک در دل آن قرار دارد جزیره و بروندپس از رسیدن به اندیکا به سمت دریاچه سد شهید عباسپور . شهرستان اندیکا حرکت کرد

آنجا بسیار لذت بخش و آرامش روي در طبیعت بکر  سواري و پیاده سواري، دوچرخه ، قایقنوردي، غارنوردي نوردي، صخره هایی از جمله کوه فعالیت

  .بهترین زمان سفر بهار  می باشد .دهنده است
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نو خرقان  کیلومتر به روستاي 18بعد از . برویداز شاهرود به سمت آزاد شهر . خودتان را باید به شاهرود یا بسطام برسانید :راههاي دسترسی

  .بعد از این روستا در ابتداي روستاي ابر قرار دارید. رسید می

استان و  استان سمنانواقع شده و تقریباً مرز  )شاهرود(دهستان خرقان و  بخش بسطام، شاهرودشهرستان در منطقه البرز شرقی و در جنگل ابر

هاي گیاهی و جانوري نادر، یکی از زیباترین  است با گونه جنگلهاي هیرکانیترین و زیباترین  قسمتی از قدیمی هرودشاجنگل ابر شاهرود .است گلستان

هاي سرسبز شمال کشور به دلیل این که در اغلب مواقع  هزار هکتار وسعت در ادامه جنگل 35این جنگل با . باشد کشور می نقاط ایران و شمال شرق

رسد جنگل بر روي  نظر می ها نزدیک اند که به ابرها آنقدر به درخت در این جنگل .فراگرفته به این نام مشهور است ابرفضاي این جنگل را اقیانوسی از 

اندازهاي طبیعت ایران محسوب  توان در میان ابرها گشت و گذار کرد و به باور بسیاري از گردشگران یکی از زیباترین چشم ابرها سوار است و می

این ناحیه داراي  اکوتن -2نظیري دارد کم گیاهان داروییاست و  هیرکانیتانی هاي باس قسمتی از جنگل-1 :جنگل ابر به سه دلیل اهمیت دارد .شود می

برگ  هاي این ناحیه درختان سوزنی توان در جنگل که می طوري به. جنگلی است بند بین دو اکوسیستم منطقه نیمه بیابانی و اهمیت است؛ یعنی مرز میان

جغرافیاي خاص منطقه که دو منطقه کم ارتفاع و بلند را در  -3 .است هاي جانوري هم تأثیرگذار بوده برگ دید که این امر در گونه را در کنار درختان پهن

 .شود نظیري در دنیا محسوب می که شاهد تشکیل اقیانوس ابر در این منطقه هستیم که پدیده کم طوري است داراي اهمیت است؛ به کنار هم قرار داده

، بلوط، راشهاي گیاهی بسیار نادري مانند  به همراه گونه گیاهان چوبیهاي متفاوت  نظیري مانند وجود گونه افزون بر زیبایی طبیعی، مشخصات کم

اي زنده براي جذب گردشگران  ها این قابلیت را پدیدآورده که این اراضی همچون موزه و مانند آن نمدار، سرخدار، بارانک، گیالس وحشی، نارون، توسکا

هاي نادر گیاهی موجود در  هستند که براي دیدن گونه شناسانی گیاهخشی از گردشگران خارجی این منطقه، ب. داخلی و خارجی مورد استفاده قرار بگیرد

جنگل ابر  .آیند می خاورمیانهو  آسیاي میانهآیند و دسته دوم، گردشگران عمومی هستند که اغلب از کشورهاي  هاي هیرکانی به ایران می جنگل

شوند؛  ها به سمت جنوب سرازیر می ي درهال شود و ابرهاي گرفتار در پشت این دیواره از البه هاي البرز کاسته می درمحلی واقع است که از ضخامت کوه

مجاورت دو ناحیه کم فشار و . است نماید که جنگل به روي ابرها سوار شده هاي شب با سرد شدن هوا چنان می به همین خاطر تقریباً از بعدازظهر تا نیمه

این . آیند نظر برسد که ابرها از آسمان به زمین می وند و بهجا ش گیرد ابرها جابه باعث شده هر وقت زمین انرژي می) دشت گرگان و منطقه ابر(پرفشار 

هاي کاله میر حسن،  نوع گونه گیاه مانند راش، بلوط، ممرز افرا، شیردار، توسکا، آزاد داغداغان، گونه 85وجود  .است اتفاق منطقه ابر را دگرگون کرده

اي طبیعی  ها جنگل ابر را به موزه و مانند آن سرخدار، بارانک، ناروننادر مانند  هاي گیاهی چوبک، اسپرس، دم روباهی، آویشن و شبدر به همراه گونه

ها با شکل خاص خود روي زمین  آب و هواي خاص این جنگل، درختان متفاوتی را در خود پرورش داده که برخی از این درخت. است تبدیل کرده

است، که همه ساله مشتاقان و عالقه  هاي گیاهان دارویی سرشار در کشور شناسایی شده جنگل ابر یکی از بانک. اند اند و منظره زیبایی پدیدآورده خزیده

تر است پوشش  هاي جنوبی جنگل، یعنی قسمتی که به روستاها نزدیک در قسمت .کند مندان زیادي را از گوشه کنار جهان به سوي خود دعوت می

. است اورسمشهورترین درخت منطقه . هاي پرشیبی وجود دارد که سراسر پوشیده از درختان بلند است تپه در عمق جنگل. شود گیاهی تنک دیده می

. شود بتدایی جنگل ابر ییالق چوپانان گلستانی است، اما در عمق جنگل اثري از انسان دیده نمیمناطق ا. خزد هاي بلند که روي زمین می درختی با ریشه

، کبوتر کبکو مار و از پرندگان  شوکا، خرگوش کل و بز، روباه، شغال، خوك وحشی، پلنگ، گرگ، اي وهخرس قهتوان  هاي جانوري این منطقه می از گونه

رسیدن به اولی . جنگل ابر، دو آبشار معروف شرشر و آلوچال دارد .برد  را نام قرقاول، فاخته و شاهین، کرکس، عقاب جنگلی، بلدرچینجنگلی، 

آلوچال از دو آبشار تشکیل شده که روي . کیلومتر پیاده روي در دل جنگل میتوان به دومی رسید 64ایست، ولی با حدود  مخصوص کوهنوردان حرفه

در حاشیه شمال غرب روستاي . گذرد اي تماشایی به اسم داالن بهشت می راه رسیدن به آن هم از منطقه. ر ارتفاع داردمت 25این آبشار . ریزند هم می

در کنار این کوه مسیري . رسد و با در پیش گرفتن ادامه مسیر، کوه رستم پیش رویتان است اي خاکیست که در انتها به روستاي شیرین آباد می ابر، جاده

آبشار آلوچال اَبر در   . رسید در ادامه مسیر به یک فرعی می. ادامه بدهید تا به داالن بهشت برسید در این راه به حرکتتان. جود داردپایکوبی شده و

این  .تر است دو چشمه ترش و قطري هم در جنگل وجود دارد که کمپ کردن در کنار اولی متداول .فاصله یک ساعته از ابتداي این جاده فرعی است

شوراي عالی در جلسه . قرار گرفت میراث طبیعی ایراندر فهرست  1389بهمن  20در  سازمان میراث فرهنگیاُمین اثر طبیعی است که توسط 114 جنگل

. جنگل ابر منطقه حفاظت شده اعالم شد و در فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت از محیط زیست درآمد 1393بهمن سال  29در  محیط زیست

به دلیل سوز و سرما و بارش برف شدید، در طی مدت زمستان از  فیلبند. هم می توان دید)یا بقول محلی ها فیلبن( فیلبندرا در روستاي جنگل ابر 

جاده تابلوي روستاي چالو را مشاهده  راستسمت کیلومتر مانده به آخرین تونل  2 جاده هراز نرسیده به آمل :مسیر رفتن به فیلبند .سکنه خالی است

اواخر فروردین ماه تا اواخر شاهرود بهترین زمان سفر به جنگل ابر واهید کرد که با پشت سر گذاشتن این روستا اول به روستاي فیلبند خواهید خ

واي شاهرود اگر هواي علی آباد کتول در استان گلستان ابري و بارانی باشد و ه. ولی قبل از رفتن به آن باید هواشناسی را هم چک کرد. است خرداد ماه

  .شوند از ظهر تا نیمه هاي شب ابرها پدیدار می. میتوان به دیدن ابرها امیدوار بود ،آفتابیصاف و 
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راه مستقیم به سمت یاسوج . رسید  ي شیراز به یاسوج، بعد از روستاي گویم و شهر آسپاس، به دوراهی می جاده - شیراز :راههاي دسترسی

گذرید  در این راه از کنار سد درودزن می. مسیر باصفایی در انتظارتان است. ي مرودشت است رود، اما شما سمت چپ را در پیش بگیرید که جاده می

پیش از ورود به تنگ باستانک، یک پارکینگ وجود دارد که . بلوي راهنمایی به سمت کامفیروز و دشت گمشده وجود داردتا .رسید و به کامفیروز می

  .توانید انجا بگذارید و پیاده به مسیر ادامه بدهید ماشینتان را می

است که  مکان تنگ بستانک بودهنام اصلی این . است شهرستان مرودشت کامفیروزاي خوش آب و هوا و سرسبز در در بخش  هشت گمشده منطقه

 120اصله و در ف استان فارسهکتار در شمال غربی  15324منطقه حفاظت شده تنگ بستانک با مساحت  است اکنون به بهشت گمشده مشهور شده

اي است عمدتاً کوهستانی با  تنگ بستانک منطقه .است واقع گردیده بخش کامفیروزدر  مرودشتکیلومتري شهر  100کیلومتري شهر شیراز و در فاصله 

درجه میانگین . هایی سرد؛ با ریزش برف و یخبندان است هایی خشک و زمستان پوششی جنگلی اقلیم منطقه ایرانی تورانی بوده و داراي تابستان

گذر می کند و  کامفیروزو  بیضامسیر دسترسی به تنگ بستانک از میان روستاهاي . متر است میلی 479/42درجه و متوسط بارندگی  16-14بین  حرارت

اي زیبا تا محل  از ورودي تنگه کوچه باغی نسبتاً وسیع در پیچ و تاب رودخانه. هاي انبوه بلوط نیز در این مسیر هستند و جنگل سد درودزندریاچه 

اي نه چندان باریک به همراه پیچ و تاب روسوباتی از جنس آهک یکی از  گل چنار در تنگهیابد و اینجاست که انبوهی از جن آبشار تنگ بستانک ادامه می

از بستر رودخانه تا روستایی بکر در نقطه اي دور از ذهن زیبایی و  رو پیادهامتداد این مسیر . گذارد هاي طبیعت را به نمایش می انگیزترین چهره شگفت

هاي کامفیروز و بیضا محسوب  نگ بستانک درگذشته بیشتر شهرت محلی داشت و منطقه ییالقی بخشت.کند جذابیت این منطقه را تکمیل می

براي مصرف شرب، کشاورزي و گردشگري موردي  منابع آباستفاده از هاي پایین دست  ترین سودمندي آن براي روستاه در گذشته مهم. گردید می

 60است، اما از اوائل دهه  ي فشرده قرار گرفتهبراي شهرنشینان نامی ناآشنا بوده و کمتر مورد استفاده گردشگر 50است وتا اواخر دهه  جوامع محلی بوده

فرد،  طبیعی منحصربه انداز چشمکننده و  هاي خیره هاي کوهنوردي و گردشگران طبیعت معرفی گردید و به لحاظ زیبایی تدریج توسط گروه این منطقه به

ماه از سال در فصول بهار و تابستان منطقه مورد استفاده  6در حال حاضر در حدود . گذاري گردید مند، بهشت گمشده نام توسط بازدیدکنندگان عالقه

موقعیت جغرافیایی تنگ  .کنند نندگان به منطقه مراجعه میگیرد و در چهار ماه اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد بیشترین بازدیدک بازدیدکنندگان قرار می

نقش رستم و  تخت جمشید،هاي تاریخی  اي آن با یادمان بستانک در مجمو عه شبکه گردشگري محور شمال و شمال غرب و امکان ارتباط جاده

ین مجموعه از بعد توسعه اکوتوریسم اي را براي ا و تنگ براق از طرف دیگر اهمیت ویژه آبشار مارگوناندازهاي طبیعی  پاسارگاد از یک طرف و چشم

ها و کشتزارها را هم  از روستاهاي بیضا و کامفیروز که بگذرید، کوچه باغ. نواز در یک جا جمع شده چشم  اي این همه منظره در کمتر منطقه. کند ایجاد می

ط، روستاهاي دیدنی و شالیزارهاي سرسبز، گردشگران هاي بلو سد درودزن، جنگل  دریاچه. شوند هاي تماشایی شروع می که پشت سر بگذارید، منظره

شوید، جایی که هم خوش  بعد از پشت سر گذاشتن همه اینها به آبشار تنگ بستانک نزدیک می .کند زیادي را در روزهاي تعطیل راهی این منطقه می

پوشش  .کند کشیده و بلند خستگی راه را از تنتان بیرون میهاي سربه فلک  آبشارهاي کوتاه در کنار درخت. آب و هواست و هم سرسبز و پردار ودرخت

زرشک، شیرخشت، خار شتر، . هاي بلوط، چنار، گردو، پسته و بادام کوهی در بهشت گمشده هست تا دلتان بخواهد درخت. گیاهی این تنگه متنوع است

اي، سمور،  هم در این منطقه زیاد است؛ قوچ، بز وحشی، خرس قهوهتنوع جانوري  .شوند آویش شیرازي، شیرین بیان و گون هم در این محدوده پیدا می

به گفته محلی ها حجم آب زمانی خیلی باال بوده  .سنجاب ایرانی، خرگوش، روباه، میش، کبک و پرندگان شکاري، حیات وحش این منطقه را متنوع کرده

اینچ هم وجود دارد که آب به وسیله آنها از سرچشمه  6ر طول مسیر دو لوله فلزي د. اش کاسته شده گرفته، اما به مرور زمان از حجم و کل بستر را را می

. جایی که آب فراوان است و براي کمپ کردن مناسب. کیلومتر به سرچشمه می رسید 3بعد از  .شود تنگ بستانک به روستاهاي پایین دست منتقل می

هاي روستاي  هاي سیب و گردو و بعد خانه ها به باغ و در دامنه شود  تمام میسمت راست تقریبا تنگه  . خورید اینجا به یک دو راهی برمی

متر  3متري معروف است و عمقش حدود  9اینجا به استخر . شود راه سمت چپ ادامه تنگه است و بعد استخري هویدا می .رسید می (Jiderzar)جیدرزار

هاي چنار و گردو زیاد و همه اینها که  جایی با درخت . اش شده است مین باعث زیباییاین استخر زیر یک طاق سنگی قرار گرفته و ه. رسد به نظر می

رود کر، بزرگترین رود استان  .گردشگري مهم است  اش به چند جاذبه ییالقی نزدیکی  یک ویژگی خوب این منطقه .شود تمام شود جنگل بلوط هویدا می

تنگ بستانک تا تخت جمشید   فاصله. در مسیرش قرار دارد، از جاذبه هاي نزدیک است فارس که در بهار خیلی تماشایی ست و سد دوردزن هم

در  بهشت گمشده  تنگه .دقیقه، و تا تنگ براق یک ساعت و ربع است 40دقیقه، تا آبشار مارگون دو ساعت و  50ساعت، تا نقش رستم یک ساعت و 2

بنابراین، بهترین زمان سفر به تنگ . ها آب و هواي سرد و برفی دارد ها هواي خشک و زمستان تابستان به همین دلیل در اي کوهستانی قرار دارد منطقه

  .باستانک از اردیبهشت تا آخر مرداد ماه است
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 .پارس آباد به اسکانلو. 4جاده جلفا به خمارلو، . 3شهر به کلیبر،  جاده مشگین. 2 اهر کلیبر، تبریزجاده . 1 :راههاي دسترسی

هایی هم با زاگرس و ناحیه هیرکانی دارد و هم به منطقه  هاي شمال غرب ایران در ساحل رودخانه ارس که به قره داغ هم معروف است مشابهت جنگل

هاي ممرز و بلوط و طغال اخته و مناطق پست ساحل ارس اکوسیستم خاصی را به وجود  فع در کنار جنگلاي و مرت هاي صخره قله .قفقاز شبیه است

توان  اند، می قلعه درسی مجتمع شدهو در روستاهاي اسکلو وینق و مناطق آینالو و   کلیبر در مناطق جنگلی ارسباران که در اطراف .آورده است

تر که از  جاق، کوکوي خالدار، سنگ چشم سرحنایی،سهره سرسیاه، توکاي سیاه را مشاهده کرد هم چنین در نواحی کوهستانی جی: چون هایی هم گونه

آنزا و نوجه ده . کنند اب مارخور زندگی میسیاه خروس، الچین کبک، چیل و عق: چون هاي ارزشمندي هم اند گونه ها و گیاهان بالشتکی پوشیده درختچه

شان در ارسباران ادامه  هاي منطقه در مناطق کم ارتفاع به زندگی با وجود سرماي به نسبت زیاد منطقه در زمستان اکثر گونه .از جمله این مناطق هستند

ترین گونه جانوري شناخته شده جنگلهاي ارسباران   رین و کمیابمهمت .است  آبان بهترین زمان براي بازدید از این تاالب فصل پاییز در ماه. دهند می

قرقاول ارسبارانی و مارال دو گونه . آید  حساب می هاي آن به  است که این منطقه یکی از معدود زیستگاه» سیاه خروس قفقازي«نوعی پرنده نادر به نام 

پارك  .هاي حفاظتی احیاء و جمعیت آنها در حال حاضر آمار مطلوبی دارد  ا برنامهدیگر در معرض خطر انقراض این منطقه هستند که نسل در خطر آنها ب

گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده  1,000ملی ارسباران داراي تنوع گونه هاي گیاهی و زیستگاه هاي جنگلی منحصر به فرد بوده و تاکنون بیش از 

ها وسعت جنگل بیش از  قبال. هاي این ناحیه به آن داده بودند فتند و این اسم را به خاطر کثرت کوهقبال به ارسباران قره داغ و قره جه داغ میگ .است

جنگل  .بینیم اما در حال حاضر به دلیل تخریب جنگل ها، این منطقه تنها به سه شهر کلیبر، ورزقان و اهر محدود شده است چیزي بود که اکنون می

دوره سوم ها بازمانده جنگل هاي میلیون ساله هیرکانی هستند که از  این جنگل .استجنگل هاي ایران  وه ترینهاي ارسباران یکی از بکرترین و انب

هاي جنوبی این منطقه بیشتر  بخش .گویند تنوع حیات وحش این منطقه آنقدر باالست که به آن موزه حیات وحش ایران می. اند مانده شناسی باقی زمین

درصد از  15. نیست در کنار تنوع جانوري، تنوع گیاهی این منطقه هم کم. اند متر قرار گرفته 800هاي جنگلی در ارتفاع کمتر از  مرتع است و بخش

اخته و در  هاي تمشک و زغال بلوط، کیکم، سماق، زرشک، انار وحشی، سیب وحشی، گالبی وحشی و بوته . هاي گیاهی ایران مختص این ناحیه است گونه

تان را اگر براي سفر انتخاب کنید، اند و اواسط تابس ها رسیده خرداد که بروید زغال اخته. گونه گیاهی و قارچی در این ناحیه وجود دارد 400کل هزار و 

اینطور معروف است که دماي هواي تبریز را چک کنید و دماي هوا هرچه قدر . هواي ارسباران خنک است .ها را بچشید توانید طعم ترش قره قورت می

خواهد کمی از هواي خنک اینجا را با خودت  میتر است، انقدر که در روزهاي داغ تابستان دلت  درجه از آن خنک 10بود، دماي هواي کلیبر و ارسباران 

هاي مه  دامنه  ست سرسبز با کلیبر شهري. از همان ابتداي ورودي تبریز تابلوهایی به سمت اهر و کلیبر وجود دارد اگر با خودروي شخصی میروید، .ببري

پل . شود جاهایی مثل مسجد جامع را دید داخل شهر می .استاین شهر که به پایگاه بابک خرمدین هم معروف است، پوشیده از جنگل و مرتع   . گرفته

به تازگی، از داخل شهر کلیبر راهی به سمت جانانلو کشیده شده که مردم و گردشگران از آن مسیر  .خدا آفرین یکی دیگر از جاهاي دیدنی کلیبر است

کیلومتري، کاروانسرایی به نام شاه عباسی وجود دارد که  5فاصله  در این مسیر و در. به سمت رود ارس و مرزهاي آذربایجان و ارمنستان می روند

قلعه  .سی است اما مشهورترین جاذبه هاي گردشگري کلیبر، قلعه بابک، آینالو و مکیدي دره. اما دیدنش هم خالی از لطف نیست. چندان بزرگ نیست

این دژ تاریخی در ارتفاعات ارسباران واقع . مبارزان با خلیفه عباسی گرفتهبابک در زمان ساسانیان ساخته شده و اسمش را از بابک خرمدین، رهبر 

سی  کمی بعد از اینکه دره. هاي ایران برسید شده و کافیست سه کیلومتر از کلیبر به سمت جنوب غربی خارج شوید تا به دره سی، یکی از زیباترین دره

کیلومتري کلیبر و در  45در  .روي بروید توانید با جیپ به اول مسیر پیاده از آنجا می. سیدر را پشت سر گذاشتید، به کمپ قلعه بابک و هتل بابک می

ها و آهوها سیم  دورتادور این منطقه که هنوز دست نخورده مانده است را براي حفاظت از مارال. بخش خداآفرین، منطقه حفاظت شده آینالو قرار گرفته

هاي اقامتی  در این منطقه امکاناتی براي گردشگران نیز وجود دارد که از جمله آنها کانکس. هاي سرسبز و جنگلاین منطقه پراست از مراتع  .اند کشیده

اگر مسیر دره قلعه بابک را همین طور به سمت غرب بروید به  .عمارت آینالو، به جا مانده از دوره قاجار یکی از جاذبه هاي این منطقه است. رایگان است

مکیدي تا چند سال پیش جنگلی بکر و دست نخورده و پر از درختان فندق و خرگوش بود، اما با ساخته شدن آالچیق و . رسید می پارك جنگلی مکیدي

هکتار بخشی از منطقه حفاظت شده ارسباران  8,941ارك ملی ارسباران با وسعت پ.هاي قبل کمتر در آن خبري هست بوفه و پارکینگ از آن بکري سال

به عنوان منطقه  1352به عنوان منطقه ممنوعه شکار و در سال  1346کلیبر و خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی است که از سال در شهرستانهاي 

 370به عنوان ذخیرگاه زیستکره تحت مدیریت قرار گرفته است و پس از قابلیت سنجی طی مصوبه شماره  1355حفاظت شده ارسباران و از سال 

بهترین زمان سفر فصول غیر سرد سال باالخص  .به پارك ملی ارتقا می یابد 1391/2/31مورخ ) کمیسیون زیر بنائی دولت(زیست شوراي عالی محیط 

 .اردیبهشت و خرداد ماه می باشد
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. مازندران، تهران، بخش مرکزي قزوین و رودبار شهرستان واقع شده است این عرصه در منطقه کوهستانی بین استان هاي :راههاي دسترسی

 –الموت، جاده خاکی اکبرآباد و جاده بهرام آباد است که عمده ترین تردد از مسیر جاده قزوین  - راه هاي ارتباطی منطقه، جاده آسفالت قزوین

در این میدان . رسید می) میدان مینودر(ه میدان ورودي استان قزوین کیلومتري بزرگراه تهران ـ قزوین ب 135بعد از طی فاصله  .الموت است

  .کند هاي راهنما شما را به سمت الموت راهنمایی می  تابلو

اي در میان  الموت منطقه. کند هاي طبیعی، بخشی از اتفاقات تاریخی کشورمان را روایت می هاي مهمی است که عالوه بر جاذبه الموت یکی از مکان

قدر شناخته شده نبود و کمتر  شاید اگر دژهاي الموت و لمبسر در این منطقه وجود داشتند، امروز الموت این. البرز و در استان قزوین است هاي کوه

، شرقی در رشته کوه هاي البرز  الموت غربی و الموت اَلَموت نام منطقه اي در استان قزوین است که خود متشکل از دو بخش کرد کسی به آن سفر می

عمده . و خاور رودبار زیتون قرار دارد طالقان و گیالن، باختر مازندران واقع در شمال شرقی یکی از بخش هاي شهرستان قزوین در استان قزوین، جنوب

. یر دیگري شویدکه به قزوین برسید، باید وارد مس براي رفتن به الموت قبل از این .شهرت این منطقه به علت وجود دو دژ الموت و لمبسر در آن است

کند  قدر شما را مسحور می شوید، زیبایی کوهستان و جاده آن وقتی وارد این مسیر می. ساعت فاصله دارد 2/5این مسیر تا قلعه تاریخی الموت حدود 

این . در مسیر پر پیچ و تاب الموت نزدیک به پانصد روستا وجود دارد .که ناچار هستید در میان راه توقف کنید و ساعاتی را در دل طبیعت سپري نمایید

روستایی به نام معلم کالیه در این مسیر قرار دارد که نسبت به دیگر  .هاي فرعی شوید ها باید وارد راه روستاها بسیار کوچک هستند و براي رفتن به آن

روستاي معلم کالیه تا قلعه حسن صباح حدود سی دقیقه فاصله  .کنند ز این روستا تهیه میتر است و بیشتر مسافران ملزومات خویش را ا روستاها بزرگ

این . گردد شهرت منطقه الموت به خاطر وجود دو قلعه تاریخی است که قدمت یکی به قرن سوم هجري قمري و دیگري به دوران ساسانیان باز می .دارد

قلعه الموت مقر اصلی حسن صباح، بنیانگذار  .به عنوان پایگاهی نظامی مورد استفاده قرار گرفتند دو قلعه در زمان حسن صباح توسط وي و طرفدارانش

در برخی . متر از سطح دریا ارتفاع دارد 2100اي قرار گرفته که حدود  این دژ در شمال شرقی روستاي قصر خان و بر روي تپه. فرقه اسماعیلیه بوده است

هاي خطرناکی که اطراف قلعه را فرا  هاي عمیق و پرتگاه شیب تند قلعه و دره. باشد قلعه شبیه به یک شتر خوابیده مینوشتارهاي تاریخی آمده است که 

ترین پایگاه براي پنهان شدن طرفداران فرقه  به همین دلیل این دژ مناسب. اند ترین عوامل عدم دسترسی راحت به قلعه الموت بوده اند از مهم گرفته

مانده بنا  باقی .اند رنگ هستند و ابهت قلعه را دو چندان کرده هاي اطراف قلعه الموت خاکستري و سرخ صخره. ست دشمنان بوده استاسماعیلی از دی

این دژ که در دوره . ترین پایگاه اسماعیلیان بعد از قلعه الموت، دژ لمسر بوده است اصلی .در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 1381در سال 

لمسر به  .امید را حاکم این قلعه کرد بعد از تسلط حسن صباح بر روي دژ لمسر، وي کیابزرگ. اسانی ساخته شده، در قسمت الموت غربی قرار داردس

ه رود و هاي عمیق و ترسناك نین قلعه در جایی بنا شده که وجود دره. قلعه لمسر با شهر رازمیان حدود سه کیلومتر فاصله دارد .معنی روي بوته است

به همین دلیل دژ لمسر کامال فتح . هاي شمالی و جنوبی ممکن است ورود به دژ فقط از طریق دروازه. لمه دسترسی به آن را تقریبا غیر ممکن کرده است

نوع حیات وحش و منطقه حفاظت شده الموت از نظر ت .رسد و پایگاه اصلی دفاع از الموت در مقابل هجوم از سمت غرب بوده است نشدنی به نظر می

هزار هکتار از مناطق شکار و تیراندازي ممنوع  118این منطقه با مساحت . غناي ساختارهاي طبیعی در استان قزوین و در کشور منحصر به فرد است

دن و ویژگی هاي منطقه الموت به دلیل کوهستانی بو .استان قزوین است که داراي مراتع مناسب، زیستگاه هاي صخره اي و پوشش جنگلی می باشد

خاص خود، زیستگاه گونه هاي مختلفی از حیات وحش مانند کل و بز کوهی، سیاه گوش، گرگ، گراز، پلنگ، خرس قهوه اي، خرگوش، جوجه تیغی، 

انواع مارمولک  .می باشد) سهره، بلبل(روباه، شغال، انواع پرندگان همچون عقاب، هما، کبک، کبک دري، تیهو، کبوترسانان، الشخور و گنجشک سانان 

در زیستگاه هاي آبی منطقه حفاظت شده الموت . ها، مارها، الك پشت ها از خزندگان این منطقه و وزغ و قورباغه از دوزیستان آن به شمار می روند

دارویی در طارم سفلی و و انواع گونه هاي ) ذخیره گاه جنگلی( بلوط جنگل پهن برگ 3. ماهی سفید رودخانه اي، زردپر و قزل آال ساکن می باشند

درخت چنار خونبار زر آباد ، غار حاجت خانه اکوجان ، آرامگاه هاي سنگی شاه کوه و حسن  .گونه دارویی و معطر در الموت وجود دارد 250جنگل ارس و 

قلعه  :سایر جاذبه هاي این منطقه عبارتند از .بناي مذهبی تاریخی دیگر را نیز باید به آثار تاریخی و جاذبه هاي گردشگري الموت افزود 30آباد و بیش از 

غار  ،غار ولی غار حاجت خانه ،دریاچه اوان ، آرامگاه سنگی حسن آباد و کاروانسراي سنگی پیچ بن ، قلعه شیرکوه ،قلعه لمبسر ،قلعه نویزر شاه ،الموت

زیرا این منطقه کوهستانی در فصول سرد . براي سفر به الموت اواخر بهار و تابستان را انتخاب کنید .سرچشمه نینه رود ،سفید آب سرچشمه خار رود

اگر به سمت  .هاي تابستان هم در این منطقه بسیار خنک است و شاید نیاز به یک دست لباس گرم داشته باشید البته شب. براي سفر مناسب نیستند

 آبشار .دکن نظیرترین مناظر آرام و درخشان را به چشمان شما هدیه می یکی از بی دریاچه اوان .ا از دست ندهیدالموت رفتید، دیدن این دریاچه زیبا ر

اي عمیق  هایی سخت جاي گرفته که از روي آن روانه دره ورچر در دل صخره. ستاي رزجرد قرار گرفته استحدود سی متر ارتفاع دارد و در رو ورچر

بهترین زمان سفر اردیبهشت تا آبان ماه  .مسیر دسترسی به این آبشار کمی دشوار است و در بخشی از راه باید مسیرهاي خاکی را طی نمایید .شود می

 .می باشد
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اگر قصد دارید از سنندج به اورامان بروید، از تهران وارد اتوبان ساوه به سمت همدان شوید، بعد از همدان به سنندج بروید  :راههاي دسترسی

خروجی کیلومتر  35وارد آن شده پس از . کیلومتر خروجی نودشه و پاوه را میبینید 15و از سنندج به سمت مریوان راهی شوید، در این جاده بعد از 

اما از کرمانشاه به سمت سنندج، در . رسید کیلومتر به روستاي اورامان می 10به آن وارد شوید، بعد از . جاده اورامان در سمت چپ شما مشخص است

اهی می رسید، کیلومتر از پاوه به یک دور 15بعد از حدود . مسیر بعد از پلیس راه، وقتی تابلوهاي روانسر و پاوه را دیدید، به سمت چپ بپیچید

  .کیلومتر پس ازنودشه، خروجی اورامان در سمت راست شماست 30حدود . شما مسیر نودشه را انتخاب کنید. دوراهی نو سود و نودشه
اورامانات آنقدر . کیلومتر فاصله دارد 170کیلومتر و تا سنندج  75اورامانات یا هورامانات منطقه اي وسیع در جنوب استان کردستان است که تا مریوان 

ارد که از این منطقه در دل کوه هاي سر به فلک کشیده زاگرس قرار د. پهناور است که اورامان تخت تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل داده است

، بنا بر اعتقاد مردم محلی اورامان در گذشته، شهر بسیار بزرگ . جنوب غربی به ارتفاعات اورامان تخت و از شرق به ارتفاعات کوساالن منتهی می شود

گرفتن این ناحیه در دره اي نامند اما شاید قرار  و پرجمعیتی بوده طوري که پایتخت قلمرو اورامی ها بوده است به همین دلیل آن را اورامان تخت می

دهد مردم این ناحیه قبل از  در این منطقه آتشکده هاي فراوانی پیدا شده که نشان می. مقابل ارتفاعات تخت دلیل دیگري براي این نامگذاري باشد

منطقه هستند، اجاق، وسایل انسان هاي  باستان شناسان در غارهاي شانیدر و بیستون که از غارهاي مهم این. اند اسالم از دین زرتشت پیروي می کرده

اند که  یافته) یعنی انسان هایی که قامتی کوتاه، سري بزرگ و بینی کوچکی داشتند اما بسیار پر زور بودند)نخستین و اسکلت انسان هاي نئاندرتان 

ها که پشت بام یک خانه حیاط  سیستم پلکانی خانه وستاي شگفت انگیز اورامان به سبب ر.ي مردم این منطقه است هزار ساله 40ي زندگی  نشان دهنده

اورامان در قلب . خانه دیگر یا قسمتی از محل گذر است و از این نظر به روستاي ماسوله گیالن شباهت زیادي دارد، به روستاي هزار ماسوله معروف است

ي ساخت یعنی استفاده از سنگ  به این شیوه. این روستا باشدي اصلی در ساخت خانه هاي  کوهستان قرار گرفته و همین امر سبب شده که سنگ ماده

در منطقه اورامان  .بهترین زمان سفر به این منطقه اردیبهشت تا آخر تابستان است.ها و عدم استفاده از مالت خشکه چین می گویند براي ساخت خانه

لباس محلی مردان اورامی . باشند ي لباس و آداب و رسوم خاص خود میزنند و دارا کنند که به زبان هورامی حرف می خانواده زندگی می 540حدودا 

 .کنند میچوخه، پانتول، هلکی شال، دستار، فرنجی و کله بال است و زنان اورامی از جانی، کلنجه، شال، کاله و کلله به عنوان لباس محلی استفاده 

.. بافند که این شال قسمتی از لباس مردان اورامانی است هایی می طیفی دارد شالکه پشم بسیار ل "مه ریز"مردمان اورامان از کرك نوعی بز به نام 

هاي گروهی جزء  اي دارد البته موسیقی اصیل و سنتی خودشان همچون چیله و کنالیل، در ضمن پایکوبی موسیقی در فرهنگ مردم اورامان جایگاه ویژه

هاي منحصربفرد و زیبایی دارند که یکی از  مدار اورامان آداب و رسوم و آئین رهنگمردم ف. الینفک زندگی مردمان کرد خصوصا اورامانی هاست

تاریخچه . این مراسم دوبار در سال یکبار در نیمه اردیبهشت و بار دیگر در نیمه بهمن انجام می شود. است )کومساي(مهمترین آنها مراسم پیر شالیار

وي از مریدان . نام پیر شالیار سید مصطفی بود. کرده  ی که پیر شالیار در این منطقه زندگی میاین مراسم به سالهاي بسیار دور برمی گردد، زمان

داستان این است که شاه بهار خاتون کر و الل بود، . ي کرامات او شفا دادن شاه بهار خاتون دختر پادشاه بخاراست از جمله. عبدالقادر گیالنی بوده است

ان او ناتوان شدند و آوازه پیر شالیار به گوش پادشاه بخارا رسید، او دخترش را نزد پیر شالیار آورد و سید مصطفی ي اطبا از درم پس از اینکه همه

همه ساله در نیمه اردیبهشت و نیمه بهمن مردم دیار اورامان سالگرد این ازدواج . توانست دختر او را شفا دهد، پادشاه هم دخترش را به عقد او در آورد

. برند اند به خانه پیر شالیار می هایی را که براي قربانی نذر کرده در روز اول تعدادي از اهالی، دام. این مراسم سه روز طول می کشد. گیرندرا جشن می 

ردم سه روز م. پزند ها داده شده از بقیه آن غذاي رسمی این مراسم یعنی آش جو یا هولوشینه تشی می مقداري از این گوشت به عنوان تبرك به خانواده

رقصند، شاد هستند و از این غذاي محلی نوش جان می کنند و در پایان روز سوم مراسم را با دعا  نوازند، می صبح تا شب در نزدیکی خانه پیر شالیار می

تعداد تماشاگران این مراسم در  .همه ساله گردشگران زیادي از سراسر ایران و جهان براي دیدن مراسم پیر شالیار به اورامان می روند. نمایند تمام می

هاي عمیق، سبب می شود شما از  هاي منتهی به این روستا به دلیل داشتن پیچ و خم زیاد و دره ضمن اینکه جاده .هزار نفر بوده است 8حدود  95سال 

ورامان، دریاچه زریبار یا زریوار است که در واقع دیگر جاذبه ي طبیعی ا. اید همان ابتدا مطمئن شوید که بهترین مکان را براي گشت و گذار انتخاب کرده

هاي ناشناخته زیادي در مورد آن براي  آب این تاالب، شیرین است و با وجود اینکه نکته. گیرد یک تاالب بین المللی است و از هیچ رودي سرچشمه نمی

 25اگر به اورامان سفر کردید، به هیچ وجه روستاي نگل که در . دباش هاي آب شیرین جهان می محققان وجود دارد، اما یکی از منحصر بفردترین تاالب

اگر . دکیلومتري سرو آباد قرار گرفته و در آن قرآنی وجود دارد که به قرآن نگل معروف است و متعلق به قرن پنجم هجري می باشد را از دست ندهی

هاي  اما اورامان به غیر از جاذبه .می رسید وآبشار زیبا و خاطره انگیزش اي بلبر روستکیلومتر به  4هنگام پیاده روي از روستا خارج شوید بعد از حدود 

مقبره و خانه پیر شالیار، مسجد حضرت عبداهللا که از سنگ و چوب گردو ساخته : هاي تاریخی زیادي هم در خود جاي داده است، از جمله طبیعی، مکان

ج به اورامان می روید، مکان هاي تاریخی سنندج مثل مسجد جامع، عمارت خانه کرد، حمام خان، توانید در صورتی که از سنند شده ضمن اینکه شما می

  .بهترین زمان سفربهمن و اردیبهشت هنگام برگزاري مراسم پیر شالیار است .بازار سر پوشیده و حمام شیشه اي را هم ببینید
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  دیلمان - 36
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از سیاهکل . کیلومتر به سیاهکل می رسید 15کیلومتري را به سمت الهیجان بروید، از آنجا پس از  42مسیري  رشتر از شه :راههاي دسترسی

  .دیلمان می رساندکه شما را به کیلومتري در پیش رو دارید  45مسیري پرپیچ و خم و 

اي  سیاهکل شهري جلگه. این ییالق در شرق گیالن و در نزدیک شهر سیاهکل قرار دارد. اي در استان گیالن است اي جلگه دیلمان منطقه

  شرقی به الهیجان، از شرق به لنگرود، از جنوب شرقی به املش و رودسر، از جنوب  کیلومتري الهیجان است که از شمال و شمال 15در 

اي  هزار متر از سطح دریاست و براي رسیدن به آن باید از جاده 2ارتفاع دیلمان بیشتر از . رسد شت میغربی به رودبار و از غرب به ر

دارند و ام پسوند  دیل به معنی جایی است که در آن دام نگه می. نام دیلمان ترکیبی است از سه پاره واژه دیل و ام و ان .جنگلی عبور کنید

در نتیجه معنی این ترکیب جاي بلند نگهدارندگاه دام است و در حقیقت دیلمان سرزمین . وند مکاننمایشگر ارتفاع و بلندي است و ان پس

از نظر تاریخ سکونت، دیلمان یکی از . ترین ییالق استان گیالن است گویند دیلمان مرتفع می .گردد بلندي است که در آن دامداري می

آید، به طوري که آثار زندگی غارنشینی و ابزار و ظروف مسی و مفرغی و سفالی نشان  هاي بشر در ایران به شمار می گاه ترین سکونت قدیمی

هایی سرد  هایی خنک و زمستان این منطقه تابستان .هزار سال پیش از میالد مسیح در این منطقه زندگی وجود داشته است 2دهد از  می

برخی از  .شود و تا اواخر تابستان ادامه دارد به طور کلی، به دلیل آب و هواي خنک این منطقه سفر به آن از اواسط بهار شروع می. دارد

قدمت این کارونسرا به . ترین بناهاي این منطقه است بخانم یکی از جال تی کاروانسراي تی کاروانسراي تی تی خانم: دیدنیهاي این منطقه عبارتند از

درنتیجه  .خواست که کاروانسرایی ساخته و به نامش زده شود تی می هاي سالطین صفوي به نام تی شود که یکی از عمه گفته می. گردد دوره صفویه برمی

تی تا چندسال پیش محلی براي نگهداري و  کاروانسراي تی .است تی در زبان گیلکی به معنا شکوفه درختان تی. تی خانم ساخته شد کاروانسراي تی

رود پیدا  توانید این کاروانسرا را در دوراهی رودخانه باباکوه و میثم می. تی در ابتداي جاده سیاهکل به دیلمان قرار دارد چراي دام بودکارونسراي تی

کند که راهش را به  برد و هر گردشگر را مجبور می هر مسافري را میاین آبشار زیبا و درختان سرسبز اطرافش، دل  :آبشار لونک. کنید

کیلومتر از جاده را  22براي رسیدن به این آبشار باید . وآمد منطقه است آبشار لونک یکی از مناطق طبیعی شلوغ و پررفت. سمتش کج کند

هاي ایران  ترین جنگل این جنگل یکی از محبوب. کیلومتري دیلمان قرار دارد5جنگل الریخانی در  :چشمه و جنگل الریخانی.جلو بروید

در دل جنگل الریخانی، چشمه آب معدنی . کشاند نواز جنگل الریخانی مسافران بسیاري را به این نقطه می طبیعت زیبا و چشم. است

روستایی زیبا با مزارع . نرسیده به منطقه دیلمان است :روستاي اسپیلیستالریخانی هم قرار دارد که سر زدن به آن خالی از لطف نی

مخصوصا اگر روزهاي . توانید مواد غذایی موردنیازتان را از این روستا تهیه کنید می. نواز و مهربان داشتنی شالی و مردم مهمان دوست

 :پیر کوه. آید جاي جالبی براي تماشا و خرید مایحتاج به حساب می دوشنبه و یا پنجشنبه گذارتان به این روستا خورد، بازار روز اسپیلی هم

وهوایی خود، یکی از زیباترین روستاهاي اطراف دیلمان به  این روستا با شرایط خاص و آب. کیلومتري دیلمان واقع شده است 20پیرکوه در 

پس اگر قصد کردید به آنجا سر بزنید، . بینی کرد را پیش توان وضع هواي آن پیرکوه از آنجاهایی است که به هیچ وجه نمی .آید حساب می

نواز سیاهکل که باالتر از دیلمان قرار دارد،  هاي زیبا و چشم یکی دیگر از ییالق :کوه درفک.لباس گرم و بارانی با خودتان داشته باشید

براي . ناطق مستعد و زیبا براي کمپ زدن استاین منطقه با داشتن غارهاي تاریخی زیاد و طبیعت زیبا، یکی از م. روستاي درفک است

حمام میربلوك عضدي، یکی از بناهاي معروف دیگر  :موزه مردم شناسی دیلمان. کیلومتر از سیاهکل دور شوید 25رسیدن به درفک باید 

این . آید یدن به حساب میشناسی و آشنایی با فرهنگ بومی و محلی عالقه دارید، جاي بسیار جذابی براي د دیلمان است که اگر به مردم

اي براي آشنایی با فرهنگ  در سالهاي گذشته حمام دیلمان توسط سازمان میراث فرهنگی خریداري شد و به موزه. سال قدمت دارد 500بنا، 

از اسالم  ساخت این قلعه به دوره قبل. بر دهانه کوه گرماور قرار گرفته است :قلعه و برج گرماور.هاي مردم منطقه تبدیل شد و سنت

هاي اطراف  درواقع ساخت این قلعه بر لبه کوه و خندق پذیر نباشد هایآن امکان گردد و طوري طراحی شده است که دسترسی به برج برمی

جنوب دیلمان، روستاي داماش، میزبان دشتی پر از گل  :دشت سوسن چلچراغ.آن باعث شده است تا دسترسی به آن بسیار سخت باشد

این دشت پر از گل در خردادماه . هاي دیلمان است دشت سوسن چلچراغ، از زیباترین جاذبه. ایم ها دیده ن را فقط در عکساست که مشابه آ

هاي گل در جهان است و به عنوان سمبل ایران شناخته  ترین گونه سوسن چلچراغ جزو کمیاب .نشیند تا دل هر گردشگر را ببرد به بار می

کیلومتري غرب دیلمان و روستاي 6 :دشت شقایق.هستندهاي جهان  ترین گل میزبان رویش یکی از کمیابمردم روستاي داماش  .شود می

 .بهار تا پائیز اینجا دیدنی است و توصیه میشود.جاذبه گردشگري این روستا است ماههاي شقایق وحشی در خرداد  دشت گل،پس کوه 
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  )خالد نبی(ترکمن صحرا-37
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 ...شهرهاي گنبد کاوس علی آباد و:استان گلستان :راههاي دسترسی

ی را در منطقه اي زیبا و بکر در شمال شرقی ایران عزیزمان به نام ترکمن صحرا وجود دارد که بخش هاي زیادي از استان هاي گلستان و خراسان شمال

  تپه، کالله، سیمین  دکاووس، بندر ترکمن، کالله، آق قال، مراوهبر می گیرد، از جمله شهرهایی که جزئی از منطقه ترکمن صحرا هستند نیز عبارت از گنب

این منطقه از لحاظ آب و هوایی، پوشش گیاهی، خاك و زندگی جانوري از سایر مناطق شمال کشور . شهر، انبار آلوم می باشند تپه، نگین  شهر، گمش 

ترین  قدیمی .است) طوقه جانوري پاله آرکتیک(ان منطقه نیمه بیابانی تا جنگلی جانوران این منطقه از انواع جانور.متمایز است ) گیالن و مازندران(

هاي بشر، پیشینه سکونت و زیست در این منطقه را به بیش از هفت هزار سال پیش  ها و دست ساخته شناسی منطقه شمال سفالینه هاي باستان یافته

از . بسیاري است....کوهستان، دریاچه، رودخانه، آبشار، گل افشان ، بناهاي دیدنی و ترکمن صحرا بدلیل وسعت زیادش داراي دریا، جنگل،.رساند می

ي چهارم  رود که از سده بلندترین برج آجري جهان به شمار می :گنبد قابوس:ترکمن صحرا می توان به دیدنیهاي زیر اشاره کردجمله مناطق دیدنی 

اي کوهستانی در شمال شرق شهر گنبد کاووس بر فراز   در منطقه :زیارتگاه خالد نبی. این برج در شهر گنبد کاووس واقع شده است. هجري به جا مانده

ي خالد نبی، گورستان عظیمی  در نزدیکی مقبره .کالله و تمرقره قوزي است راه رسیدن به این منطقه از سمت. ي کوه گوگجه داغ قرار گرفته است قله

سنگ قبرهاي این . رود هاي گردشگري منطقه به شمار می به دلیل خاص بودن منظره، این گورستان یکی از جاذبه. قبر وجود دارد 600متشکل از 

ي پارینه سنگی  ي این قبرستان به دوره تاریخچه. رسد ها به دو متر هم می هستند و ارتفاع برخی از آن و کله قوچی اي گورستان به شکل استوانه

وجود دارد برخی از این پیکره هاي سنگی دشمنان خالد نبی بوده اند که گرفتار  که مطابق با افسانه هایی .رسد و قدمت آن حدود هزار سال است می

از دست قوم خورشید به  )آخرین پیامبر و مبلغ مسیحیت( گویند خالد بن سنان هم میها  برخی روایت. خشم خداوند شده و به شکل سنگ در آمده اند

به عنوان یک اثر این محل اکنون . آیند تا اسیر دشمنان نشوند آورد و با یارانش به خواست خداوند به شکل سنگ در می قله کوه گوگجه داغ پناه می

این بقعه به صورت  :بقعه چوپان آتا. هاي تاریخی وارد شده است یر صدمات زیادي به این تندیسهاي اخ متاسفانه طی سال. ملی نیز به ثبت رسیده است

گنبد بقعه . است پنجره شمالی تبدیل به مدخل شده. باشد بنایی ساده، مسقف با پالن چهار ضلعی است؛ که در هر ضلع آن یک پنجره با طاق هاللی می

اي بسیار زیبا است که ظاهري عحیب و باورنکردنی دارد؛  هزار دره نام منطقهاست  سقف ساخته شده فلزي و به صورت نوك تیز شش ضلعی در مرکز

هاي  ه کند، کوه و در به طوري که تا چشم کار می. شماري سرتاسر آن را فرا گرفته هاي بی ها و دره هاي پهناور، تپه اي وسیع که به جاي دشت منطقه

متر از سطح  3874ي هزار دره،  ي منطقه بلندترین قله. متر ارتفاع دارند 3600قله است که بیشتر از  17شامل حدود هزار دره . شود شکل دیده می یک

یک بناي ساده چهار ضلعی  :بقعه عالم بابا. ي گرگان ساخته شده است ؛ پلی که در دوران صفویه روي رودخانه آق قالپل آجري تاریخی  .دریا ارتفاع دارد

سقف و گنبد این بقعه نیز . است پنجره ضلع جنوبی آن تبدیل به مدخل و در ورودي با طاق هاللی شده. ضلع آن یک پنجره وجود دارداست که در هر 

 7(آبشار کوچک و بزرگ از جمله آبشار شیرآباد، لوه، کبودوال، گلستان، باران کوه، زیارت ، دوآب و شادان  60بیش از  .است آتامشابه گنبد بقعه چوپان 

کیلومتري از  5به فاصله ي  و بودهتنها آبشار تمام خزه اي ایران  است که آبشار کبودوال قرار دارند اما معروفترین آنها در جاي جاي این استان) طبقه

در این مکان هم گل فشان می بینید و : گل فشان اینچه .قرار دارد استان گلستاناز توابع  آباد کتول علیمرکز شهر و در جهت جنوب شرقی شهرستان 

از تفرجگاه هاي مردم شهر گمیشان است و دو  )شکم پاره(قارنیارقیکیگل افشان . کیلومتري شمال آق قال26و کمتر فعالیت می کند آدرس هم نمکزار

یکی اینکه اگر بر روي گل و الي حاصل از آن فندك و آتش بگیرید، شاهد آتش گرفتن این گل ها خواهید بود و دیگر اینکه بخشی از دیوار . ویژگی دارد

شامل پنج چاله  گل فشان گوبکلجه .ر روستاي سقرتپهکیلومتري شمال غربی آق قال، مجاو 18: آدرس .دفاعی تاریخی گرگان از این مکان می گذرد

گل فشان نفتیجه در نزدیکی شهر گمیشان .  شمال تپه گوبکلجه، حاشیه شرقی جاده صوفی کم به اینچه برون آدرس استو هنوز فعال مخروطی شکل 

مده است، موضوعی که فرایند وجود ید در اعماق دشت این روزها حوضچه نفتلیجه تغییر رنگ داده و به رنگ بنفش درآ .و بوي نفت می دهدواقع شده 

براي بازدید از مناطقی مثل خالد نبی . گل افشان فیروز شاه در در شرق جاده اینچه برون به گرگان و نزدیک تاالب آالگل .هاي گلستان را اثبات می کند

توان راحت در  ها می العبور بودن، فقط در این ماه به دلیل صعب. هاي فروردین و اردیبهشت به ترکمن صحرا سفر کرد و هزار دره بهتر است در ماه

  .اي دارند العاده زیبایی فوق زو پائی تابستان ،هاي بهار اما سایر مناطق در فصل. هاي این مسیر تردد کرد جاده
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  جنت رودبار- 38
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مسیر مسافرت به ابتداي جاده جنت رودبار از . بست استتنها راه رفتن و جاده دسترسی به جنت رودبار، یک جاده بن  :راههاي دسترسی

  . است در استان مازندران طریق رامسر یا روستاي هریس در میانه جاده رامسر به تنکابن
و زیبایی  ددر شهرستان رامسر ، دهستان سر سبز و زیباي جنت رودبار که در مسیر جنگل انبوه و پر از درخت دالیخانی قرار دارد داراي روستاهاي متعد

مرکز دهستان جنت رودبار که همان روستاي جنت رودبار است و از مهم ترین جاذبه  . است که هر کدام براي خود جاذبه هاي گردشگري زیبایی دارد

سر و گیاش هاي گردشگري رامسر محسوب می شود در میانه دو کوه و در دشتی کنار یک رودخانه قرار داشته که آب این رود از چشمه هاي کوه لپا

این منطقه داراي آبشارهاي  . سرچشمه می گیرد و با به هم پیوستن چند رود دیگر به رودخانه چالکرود و در آخر به دریاي مازندارن سرازیر می شود

زارك و آبشار حسینیه از بسیار زیبایی می باشد که می توان آبشار سیاسرت ، آبشار ریش بزار ، آبشار هیسیان ، آبشار خشکا ، آبشار چاردر ، آبشار آ

رقی کوه سماسوس کیلومتر وجود دارد که از دامنه ش 40همچنین در این منطقه رودخانه ایی زیبا به نام چالکرود با طول  . این نمونه ها بر شمرد

دریاي خزر ختم ارمو و جالیسان به و پس از گذر از کوه ها ، جنگل ها و دره ها و پس از مخلوط شدن با رودخانه هاي الك تراشان ، سرچشمه می گیرد 

 .می شود

ناطق بسیار زیبا از ییالق هاي شگفت انگیز و فوق العاده جذاب این منطقه می توان به اکراسر ، نمکدره ، چاك ، ایزکی ، چرته و جیرود اشاره کرد که از م

ین مناطق در فصل هاي بهار و تابستان میزبان تعداد کثیري از ا . و بکر با آب و هواي دلنشین هستند که رامسر را به بهشت گمشده ملقب کرده اند

هکتار از اراضی شهرستان رامسر به عنوان عروس شهرهاي ایران زمین به کشت گل  250 .عالقه مندان و گردشگران از داخل و خارج کشور می باشد

می شود هر زمان مهمان روستاي جنت رودبار در حوالی شهر رامسر بیشتر آن در روستاي جنت رودبار تولید نوع مرغوب و گاو زبان اختصاص دارد که 

همچنین شاید جالب باشد بدانید که در هر سال در این روستاي دلبرانه . عطر گل گاوزبان بزنید نواز و خوش بودید حتماً سري هم به مزارع چشم

ماه،  اردیبهشتهر سال در  در ه مصادف است با زمان برداشت محصولزمان برگزاري این جشنوار. شود اي مخصوص به گل گاوزبان برگزار می جشنواره

از زیبایی هاي نادر جنت رودبار روز هاي مه آلودش است که با زمین گیر  .شود نظیر برگزار می شود این جشنوارة بی زمانی که محصول سال برداشت می

جنت رودبار رامسر از آب و  . شدن مه به وجود میاد اگر در چنین روزهایی در این منطقه باشید شاهد صحنه هایی شگفت انگیز ار طبیعت خواهید بود

رود، آب و هوا در این منطقه سرد است بارش برف و باران بیش از  ستانی انتظار میهمان طور که از آب و هواي کوه .هوایی کوهستانی برخوردار است

رسد و در عوض در طول فصل گرم تابستان  البته این سرما و سردي کوهستانی در فصل سرد زمستان به اوج خود می. خورد سایر مناطق به چشم می

اگر در فصل تابستان به این . باشد و نسیمی خوش به استقبال مهمانان روستا بشتابد بخش برخوردار شود این منطقه از هوایی دلپذیر و لذت سبب می

محسوسی  شدن هوا و غروب خورشید دماي هوا به صورت روستاي دلبرانه سفر کنید روزهایی گرم و آفتابی را تجربه خواهید کرد و به محض تاریک

جنگل دالخانی، روستاي  .مناسب داشته باشیدسرد دبار بودید حتماً همراه خود لباس گرم و بنابراین هر زمان مهمان روستاي جنت رو. پایین خواهد آمد

فاصله زمانی رامسر تا روستاي جنت رودبار با ماشین سواري بیش از  .از بهترین جاذبه هاي دیدنی اینجاست ییالقی گرسماسر، نمک دره و جنت رودبار

  .ومتر را باید طی کنیدکیل 55براي این مسیر تقریبا . ساعت است 1.5

از دیگر آبشارهاي . ییالق هاي جنت رودبار مانند اکراسر، چاك، چرته، نمکدره، ایزکی و جیررود مناطقی بسیار زیبا بوده و آب و هواي دلنشینی دارند

شکا، آبشار ریش بزار و آبشار هیسیان نام برده شده از منطقه جنت رودبار همچنین می توان به آبشار آزارك، آبشار حسینیه، آبشار چاردر، آبشار خ

هواي جنت رودبار در تابستان عالی و در فصول معتدل شامل بهار و اوایل . آب و هواي جنت رودبار خنک و منطقه در زمستان برفگیر است .اشاره کرد

  .می شود و براي سفر مناسب نیستحتی زمستان با وجود سرمایش، فصل مناظر برفی و سپید است اما منطقه صعب العبور . پاییز خوب است
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  تنکابن هزار سه و دوهزار جنگلهاي-39
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قلعه گردن آباد  بخش خرم) شهسوار(هاي دوهزار از تهران، جاده چالوس و بعد هم شهر تنکابن  رسیدن به جنگلاصلی راه  :راههاي دسترسی

دوراهی  .رسیدبد تا به ورودي جنگل نیسواري ک کیلومتر ماشین 30تا  20انتخاب کنید، باید اي را که براي ورود به جنگل  آباد هر نقطه از خرم .است

و  است که داراي جاده اي خاکی است رود تا جاده سه هزارراه دیگر از قزوین سپس الموت و روستاي گرماشما را به دوهزار یا سه هزار می رساند  

  .براي ماشین هاي سواري توصیه نمی شود
 گل ها با چشم اندازي بدیع، چمنزارها، جنگل هاي مرتفع، جلگه اي و رودخانه پر آب، یک مجموعه بی نظیر طبیعی را فراهم کرده تا مشتاقاناین جن

یکی  وجود آب گواراي روان و آب و هواي مطبوع و طبیعتی بکر و آرامش رویایی این جنگل را به. طبیعت، منطقه اي بسیار خاص و رویایی را تجربه کنند

بلند و سربه فلک کشیده که با آسمان پیوند خورده، صداي پرندگان و طنین نوك زدن دارکوب درختانی . از مکانهاي دیدنی شمال ایران بدل کرده است

گیرید مکانی مرموز و زیبا را خلق کرده که نباید دیدن آن  هاي دوهزار و سه هزار تنکابن را فرا می ي درختان، و مه غلیظی که گهگاهی کل جنگل به تنه

هاي دو هزار،  جنگل. هاست ي آن ها وجه تسمیه برخی معتقدند که ارتفاع این جنگل .استهر تنکابن قرار گرفته ها در کنار ش این جنگل. را از دست داد

برخی دیگر نیز معتقدند وجود دو رودخانه در دو هزار و سه رودخانه . هاي آزاد ارتفاع دارند هاي سه هزار، سه هزار متر از سطح آب دو هزار متر و جنگل

شود و به مرور زمان این کلمه تبدیل به هزار شده  چرا که در زبان مازندرانی کلمه هراز براي رودخانه استفاده می. ن نامگذاري استدر سه هزار علت ای

این منطقه  .شوند ها هم مانند تمام رودهاي مازندران، به دریاي خزر وصل می این رودخانه. ها به دو هزار سه هزار تغییر کرده است است و نام جنگل

اي زیبا با پوشش گیاهی بکر و سرسبز  در سه هزار، دره. داراي پوشش گیاهی مانند راش، ون، چنار و هیرکانی است که از درختان بومی مازندران هستند

هاي سه  آبگرمهاي زیبا هیرکانی، رودخانه چشمه کیله، دشت زیباي دریاسر،  قله سیاالن، جنگل .گذرند هاي سه هزار از آن می وجود دارد که رودخانه

از مناطق  هزار ساله و فلکده از مناطق طبیعی، آثار تاریخی ثبتی مسجد و حمام تاریخی امیر اسعد در روستاي باال اشتوج، روستاي زیباي مران، نوشا

زمستان از این جاده در زمستان به علت بارش برف عبور و مرور کمی سخت است اگر اهل منطقه نباشید سفر در  .هستندتاریخی و بکر این منطقه 

 .روستاهاي منطقه سه هزار به دو دسته جنگلی و کوهستانی تقسیم می شود.اما در بهار، تابستان و اوایل پاییز بسیار جاده زیبایی است. توصیه نمیشود

هم بر پیچ و خم جاده افزون شده و هم ابتداي مسیر آسفالته بوده و در اواسط . بازدید از هر کدام از این روستاهاي منطقه زیبایی خاص خودش را دارد

در طول کل مسیر آب شرب به وفور یافت می شود و همچنین تا آخرین روستا منطقه .ناهمواریها و عملیات جاده سازي و تعمیرات به چشم می خورد

است که   اي عسل محله آخرین نقطه .رددر این جاده ماهی سرا و مرکز پرورش ماهی نیز وجود دا.یعنی درجان میتوان برخی مایحتاج را فراهم کرد

و به دشتی در اینجا جنگل تمام می شود  .برسید روي کنید تا به دریاسر از عسل محله نزدیک به دو ساعت باید پیاده. شود با ماشین به آنجا رسید می

ها و  تال، همچنین چشمه کل و کل  خان بن، سیاه هاي زیباي تنگ الت وجود کوه .وسیع خواهید رسید که در تابستان آب و هواي بسیار مطبوعی دارد

توانید در  هاي ازگیل و آلوچه جنگلی است که می این دشت پر از درخت. هاي گردشگري، تبدیل کرده است رودهاي پرآب، دریاسر را به یکی از جاذبه

پیش روي شما است تا به   از دریاسر حدود یک ساعت مسیربعد   . بهتر است کمی در دریاسر استراحت کنید. ها براي خودتان بچینید فصل میوه از آن

بعد از هرسنگ وارد جنگل . کند هاي زیادي از آن عبور می اینجا منطقه پرآبی است و چشمهسپس به هرسنگ می رسید  .برسید» هرسنگ«منطقه 

سه ساعت در مسیري جنگلی راه بروید که تقریبا تمام مسیر  بایداگر قصد رفتن به قله سیاالن را ندارید بهتر است از همین جا برگردید چون  .شوید می

اینجا گوسفندسراي  .پس از آن به گوسفند سراي وینی رسیده و باید شب مانی کنید .گردان خواهید رسید بعد از آن به راه. سرباالیی و شیبدار است

حتی در تابستان هم در . آن باال هوا بسیار سرد است. ، شب را صبح کنیدتوانید در نزدیکی محلی که ییالق این دامداران است چوپانان الموتی است، می

از اینجا تا خود قله سیاالن حدود چهار تا پنج ساعت راه است و بیشتر مسیر سرباالیی است و شیب آن در مناطقی بیشتر  .شود برف دید این منطقه می

بهترین زمان  به قله که برسید،. اي فصلی در پاي قله سیاالن است هم عبور خواهید کرد اچهدر راه احتماال از دریاآب که دری .شود و در مناطقی کمتر می

البته در تابستان نیز شب مانی در این .ها که خیلی از مناطق آنها هنوز بکر مانده، اواخر شهریور تا اوایل آذرماه است نوردي در این جنگل براي جنگل

  .لطیف آن می توان بهره مند شد جنگل ها خالی از لطف نبوده و از هواي
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االحداث مسجدسلیمان به شهرکرد است که در حال حاضر تا ابتداي منطقه  ترین راه دسترسی به منطقه، مسیر جدید مهم :راههاي دسترسی

مسیر دیگري . هاي شنی روستاي وجود دارد منطقه، راهداخل . کاري است صورت آسفالت شده است و داخل منطقه نیز در حال زیرسازي و آسفالت به

  .هایی از آن شنی است بخشی از این مسیر آسفالت و قسمت. گذرد از بخش اندیکا به سمت بخش بازفت امتداد دارد و از وسط منطقه می

از توابع  .قرار دارد اهوازکیلومتري  225و  کیلومتري مسجد سلیمان 100گردشگري در مرز استان خوزستان و چهارمحال و بختیاري و در  این منطقه

شمال شرق به دشت شیمبار از شرق به کوه دمه و از جنوب غرب به چال منار و از جنوب به کوه قلندر و کوه دال و از  .است شهرستان اندیکا  بخش چلو

. ي کوه دال قرار دارد از یک طرف در دامنه )شیرین بهار(دشت زیباي شیمبار.هاي بلند و پر برف کینو و لیله متصل است منطقه للروکُتُک و کوه

ات، انگور کوهی، توت، هاي وحشی، انواع قارچ و مرکب هاي پوشیده از درختان بلوط، بادام، بوته شط شیمبار و جنگلهاي متعدد، آبشارهاي زیبا،  چشمه

هاي دشت شیمبار کوه  از دیدنی.باشند اکثر مردم این سرزمین از ایل موري و گمار می .نظیر طبیعت در این منطقه هستند هاي بی انار و سیب، از جلوه

از طرف .ست که مالک خصوصی ندارددشت پر از انگورهاي یاقوتی ا.هاي وقت بود ها و مخالفین حکومت قلندران است که درگذشته پناهگاهی براي یاغی

حیات وحش این . نوردي هستند هاي متنوع هستند، بهترین انتخاب براي کوه ها و بوته ي این منطقه که پوشیده از گل هاي سر به فلک کشیده دیگر، کوه

. دارد، زیبایی آن را دوچندان کرده استشط شیمبار که در این دشت جریان  .دشت نیز جالب توجه است و به زیبایی طبیعی این منطقه افزوده است

هاي گراز و پرندگان شکاري مانند عقاب و کرکس در  در گذشته انواع خرس، گرگ، کفتار، گله .هاي زیادي نیز در گوشه وکنار دشت وجود دارند چشمه

ي  دلیل شکار غیرقانونی، چرخه روزه بهام. قلب جنگل شیمبار را نداشت کردند به نحوي که هر کسی جرات وارد شدن به این منطقه زندگی می

ها به دامداري و کشاورزي در  نشین بختیاري هستند که قرن مردمان شیمبار و اطراف آن، ایالت کوه .اکوسیستم این منطقه با مشکل مواجه شده است

هاي محلی، پنیر  بافی، لباس بافی، قالی گلیم این عشایر صنایع دستی و تولیدات دامی متعددي دارند از جمله چوقابافی،. این منطقه مشغول هستند

شیمبار در مسیر اصلی کوچ عشایر بختیاري از مناطق گرمسیري خوزستان به سوي  .محلی، کره محلی، روغن محلی، کشک، قارا، عسل و نان تیري

دهند که به دوران  ها و آثار باستانی متعدد، خبر از قدمت این منطقه می کتیبه .کوهرنگ و زرد کوه و مناطق سردسیري در چهارمحال و بختیاري است

متري  سانتی 140نیم متري و یک نقش  و ي هشت نقش برجسته 12تنگ بتا با  .هاي تنگ بتا یکی از این آثار باستانی است نگاره سنگ. گردد اشکانیان برمی

اند، در اندیکاي  هاي مختلف در این منطقه داشته شناسان در دوره هایی که باستان طبق بررسی. رددر ارتفاعات کوه دال در شهرستان اندیکا قرار دا

هاي خوزستان است که با  ترین نقش برجسته تنگ بتا از متفاوت .محوطه و بناي تاریخی و باستانی، شناسایی شده است 700خوزستان نزدیک به 

حکومت محلی (به الیمائیدها  ي اشکانیان و مربوط زمان با دوره توان تخمین زد که هم ها، می نگاره درنظرگرفتن نوع پوشش و آرایش موي سر این سنگ

در فهرست آثار ملی  25989  ي به شماره 1389تنگ بتا در سال   .هستند) شده است ها محسوب می زمان با اشکانیان که اندیکا جزئی از قلمرو آن هم

در این . ي دیگر وجود دارد نقش برجسته 12یک تابلو که نقش یک نفر روي آن حجاري شده و در تابلوي دیگر . کشور ثبت شده و شامل دو بخش است

دان دیده  ي آتش انسان، کتیبه، گرز و پایه 12ي نقش این  در میانه. دارندتري  قد و در بخش دیگر، سه نفر قامت کوتاه نفر هم 9نفري،  12ي  نقش برجسته

حالت افراد به . رسد که ملکه و همسر شاه باشند کند و به نظر می ها تاجی قرار دارد که این دو نفر را از سایر ممتاز و جدا می از آن بر سر دو نفر .شود می

ه ایرانیان دوران باستان به دلیل اعتقاد داشتن به قداست خاك ک :)استودان(انواع بردگوري  .نحوي است که گویی در حال انجام مراسم مذهبی هستند

همین یکی از عناصر چهارگانه خلقت می باشد، پاك بودن آن را ضروري می دانستند لذا از تماس اجساد مردگان با خاك به شدت پرهیز می کردند به 

باقی می ماند  منظور مردگان خود را در هواي آزاد قرار می دادند تا گوشت آنها طعمه جانوران و پرندگان شود و بعد از مدتی که تنها استخوانهاي مرده

د کنده می آنها را درون استودان ها قرار می دادند این استودانها در دل کوه و یا در دل سنگهائی که به صورت مجزا در جاههاي مختلف پراکنده بودن

 یعی و تاریخی این منطقههاي طب از میان سایر جاذبه.در جاهاي دیگر به همراه نقش برجسته هستند) استودانها(شده اند بعضی از این بردگوریها 

هاي آبی  ، بقایاي آسیابمربوط به دوره اشکانیان ي شیمبار، آبشار پل نگین، دشت جنگلی جلگه شیمبار، پل نگین توان تاالب گندیکال، رودخانه می

امامزاده بابا زاهد، امامزاده محمد ابن  تتگ سنان، قلعه دختر، کوه قلندرون، قلعه کله قندي، قلعه آهنگري، امامزاده صالح ابراهیم در دامنه کوه دمه،

اي  متر در منطقه 50آبشار دیدنی شیمبار با ارتفاع بیش از  .توان نام برد حمام در ضلع شرقی شیمبار و شیرهاي سنگی و کهریزهاي عهدکهن را می

نخورده و بکر باقی مانده  اطراف آن کامال دست العبور قرار گرفته است به نحوي که دسترسی به آن بسیار مشکل است و به همین دلیل، مناطق صعب

این تاالب به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات استان . کوه هاي زاگرس قرار دارد ي شیمبار و در امتداد رشته شده ي حفاظت تاالب شیمبار در منطقه .است

هاي بسیاري از پرندگان  گونه .باران به ویژه در پاییز و زمستان داردهوایی معتدل و بارش فراوان  و هواي کوهستان است و آب و خوزستان تحت تاثیر آب

  .بهترین زمان براي دیدن این منطقه بهار است  .کنند در این تاالب زندگی می... مانند پلیکان، چلچله، کشیمیان و
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ساعت و  2از دزفول . آباد است شوي در شمال شرق دزفول و جنوب خرمآبشار  - 1 :براي رسیدن به آبشار دو راه وجود دارد :راههاي دسترسی

اي معروف به نان پیر یا  کیلومتري منطقه 5در . باید از دزفول در جاده شهیون حرکیت کنیم. ساعت و نیم تا این آبشار راه است 4آباد  نیم و از خرم

نوردي  روي یا کوه ساعت تا آبشار پیاده2ر انتهاي مسیر ماشین را پارك و د. رود رو وجود دارد که تا نزدیکی آبشار میگوشه، مسیري ماشین

کیلومتر است و از لحاظ دسترسی  10فاصله ایستگاه تا آبشار . تر است این مسیر کمی کوتاه. زنگ است از طریق راه آهن و ایستگاه تله - 2.کنیم می

شود، که مسیر دوم براي افراد کم توان مسیر مناسبی  همین امر سبب می. بسیاري داردزیرا کوهپیمایی و راهپیمایی  .تر خواهد بود مسیري سخت

زنگ  سه ساعت بعد از ایستگاه درود ما به ایستگاه تله. رسانند درود خودشان را به این ایستگاه می-بعضی از مسافران هم از مسیر اندیمشک .نباشد

 .رسیم می

  

کیلومتري از  65آبشار شوي که در نزدیکی کوه سالن و فاصله  .استرمیانه و یکی از زیباترین آبشارهاي ایران ترین آبشار طبیعی خاو آبشار شوي بزرگ

 .ساعت و نیم راه است 4ساعت و نیم و از خرم آباد  2از دزفول فاصله این آبشار  قرار دارد شهرستان دزفولکیلومتري مرکز  110و  بخش شهیونمرکز 

ارتفاع . شود بلند به پایین سرازیر می صخره هاییاز  ي جاري شده وغاردرون پس از بیرون آمدن از وده و چورویک بسرچشمه این آبشار از کوهی با نام 

ها، به رود دز و  ها و دره آب آن پس از عبور از کوه. متر است 70 تا 45متغیر و در زمانهاي کم  آبی و پر آبی و تغییر فصول  بین  متر و عرض آن 85آبشار 

لرستان قرار دارد برخی از مردم لرستان بر  و از آنجایی که شوي در نزدیکی مرز بین خوزستان  .ریزد می خوزستانه دریاچه سد دزِ در استان نهایتاً ب

در زبان . وجود دهستانی به نام شوي در اطراف آبشار سبب نامگذاري آن به این اسم شده است .این باورند که این آبشار متعلق به استان لرستان است

ر برخی جاها به دلیل نزدیکی آبشار شوي به ایستگاه راه آهن تله زنگ از آن به نام آبشار تله زنگ هم یاد البته د. دهد محلی شوي معنی لطافت می

ترین  اگر بخواهیم از مهم. دهند جاندارانی همچون کل بز، پلنگ، خرس و سمندر ایرانی بخش مهمی از زیستگاه اطراف آبشار را تشکیل می .شود می

. گنجشگ، افرا، کیکم و بلوط اشاره کنیم اند نام ببریم، باید به درختانی همچون بید، انجیر، مو، زبان منطقه رشد کردههاي گیاهی که اطراف این  گونه

وشان را مشاهده کرد که خاصیت دارویی  کند و در زیر آن رویش گیاهی به نام سیاه اي که آبشار از آن سقوط می هاي صخره توان روي دیواره همچنین می

در  .هاي کلیوي بسیار مفید است هایی مانند زردي یا یرقان و کمک به دفع راحت سنگ بد نیست بدانید این گیاه براي درمان بیماري. اي دارد فوق العاده

دود نیم روي ح این آبشار با پیاده. شود نزدیکی آبشار شوي آبشار دیگري وجود دارد که اغلب با عنوان آبشار شوي دوم یا آبشار سنگ مار از آن یاد می

. خواهید شدساعت از آبشار اصلی فاصله دارد اما مطمئن باشید پیمودن این راه ارزشش را دارد که با چشم اندازي کامال متفاوت از آبشار اصلی روبرو 

  .ندک دسترسی نه چندان آسان به این آبشار تا حد مطلوبی باعث بکر ماندن آن شده است و همین مورد لذت دیدن آن را دوچندان می

گذرد که شاید تا به  زیبایی می بسیارمسیر قطار در ارتفاعات اشترانکوه از جاده  اگر راه دوم را براي رفتن به این آبشار زیبا انتخاب کرده اید باید بدانید

بعد از ارتفاعات از کنار رود سزار . بهتر است از قبل بلیط مان را کنار پنجره رزرو کنیم تا حسرت چیزي را نخوریم. حال دست کسی به آنها نرسیده باشد

راي خوشبختانه تقریبا در تمام روزهاي هفته قطار از سمت تهران به اهواز و بالعکس وجود دارد، ولی بهتر است یکی از روزهاي اول بهاري را ب .گذریم می

راه دسترسی به این  .دیدنی و زیباستروستا هم خود . رسد قطار معموال در ساعت یک صبح به ایستگاه تله زنگ می ددیدن این بهشت انتخاب کنی

بسیاري از مسافران شب تا سحر را در مسجد روستا استراحت . شود در آن هیچ خودرویی دیده نمی همین دلیلمنطقه فقط همین قطار بوده و به 

در مسیر هم باید از  .ساعت تا شوي پیاده راه است 5تا  4. افتند کنند و به خاطر اینکه گرمازده نشوند قبل از طلوع خورشید به سمت آبشار به راه می می

حدود یک  .رسد نوردي هم نوبت به کوهنوردي می بعد از رودخانه. داین ریسک را بکنیرودخانه پرآب باشد نباید ، ولی اگر درودخانه بگذری دل یک

   .دهد ما نشان میشها، آبشار روي زیباي خودش را به  و سر انجام بعد از این سختی دنوردي سختی پیش رو داری نیم کوه ساعت و

آبشار شوي از نظر مکانی  .است به ثبت رسیده استان خوزستانو اولین اثر طبیعی ملی  آثار ملی ایرانی از عنوان یک به 1393دي  29این آبشار در تاریخ 

براي جلوگیري از گرمازدگی و داشتن . شود دن آب و هواي این منطقه میدرست در قسمت ابتدایی استان خوستان قرار گرفته و همین امر سبب گرم بو

که هواي بهاري طراوات و  ماه به اینجا سفر کنیدخصوصاً فروردین آب و هوایی خوش به هنگام بازدید بهتر است، در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار 

در این دوماه . ه براي سفر به آبشار شوي، ماههاي اسفند و فروردین خواهد بودبه عبارتی بهترین ما .است سرسبزي بیشتري به این منطقه بخشیده

توانید شب را در اطراف آبشار چادر بزنید اما حتما  اگر مایل بودید می .منطقه هم از لحاظ آب و هوایی و هم از لحاظ حجم آب آبشار بهترین زمان است

  .هاي شدید فصل بهار آماده کنید همچنین خودتان را براي بارش. دبه تجهیزات مربوط به سفر توجه کافی را داشته باشی
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  از لوندویل جاده. از تالش تا لندویل کمتر از یک ساعت راه دارید. دهید رشت را به سمت تالش ادامه می –اتوبان تهران  :راههاي دسترسی

تقریبا نصف این مسیر . کیلومتر است 14فاصله لوندویل تا آبشار التون حدود . فرعی به سمت جنوب را دنبال کنید و به روستاي کوته کومه برسید

بعد از آن هم مسیر کوتاهی باید بین جنگل پیاده . کیلومتري آبشار خاکی است 1آسفالت شده و بقیه آن تا حدود » کوته کومه«یعنی تا روستاي 

کنید یا از نیسان ها و ماشین هاي روستائیان با پرداخت روي  دقیقه راه است و به آن که رسیدید باید پیاده 15تا روستا .رفت تا به پایین آبشار رسید

مسیر دوم  .و نیم ساعت فاصله است 6از تهران تا لوندویل بیشتر از  .کیلومتر است 6مسیر کمی سرباالیی و مسافت آن حدود  . .استفاده کنید کرایه

ارع بیگلو بروید و بعد از پشت سر گذاشتن سه روستا که میان مز از شهر اردبیل یا نمین باید به شهر آبی .از روستاي سوها در استان اردبیل است

توانید با کمک خودروي اهالی  کیلومتر هست که می 3اي به همین نام جاده خاکی به طول  بعد از سوها تا دریاچه .رسید هستند در نهایت به سوها می

 .اي وجود دارد اي نیست و فقط یک استراحتگاه کلبه از دریاچه سوها تا آبشار التون روستا یا دهکده .روستا بروید

» اسپینه«کیلومتر خود نیز از کوه اسپیناس  17سرچشمه گرفته و به رودخانه لوندویل که با طول » اسپینه» کوه اسپیناسهاي شرق  امنهاین آبشار از د

مسیر صعود آبشار  .شود می دریاي کاسپینو لوندویل حرکت کرده و در آخر وارد  کومه کوتهشود و با شیب تندي به سمت  سرچشمه گرفته سرازیر می

متري قابل رویت  600آبشار از فاصله . شود هاي فراوانی با آبی خنک و نوشیدنی دیده می هایی جنگلی و بسیار زیباست که در طول مسیر چشمه تپه

نخورده گیالن با انبوهی از درختان آلو، به، گالبی، گردو، فندق و سیب وحشی  هاي متراکم بکر و دست ر حاشیه آبشار یکی از زیباترین جنگلد .است

که درختان فندق، ازگیل، گردو و  در حالی  هاي گیالن، روي در دل جنگل پیاده .کند یی خود را حفظ میماه از سال سرسبزي و زیبا 9وجود دارد که در 

گذرید و وارد مرتع  هاي سرسبز می از کوه. رسید به کوه و تپه می  پیمایی، بعد از جنگل. کند تان را کمتر می اند، خستگی گالبی دورتادورتان را گرفته

بهترین حالت . دهید صورت، راه جنگل را ادامه می درغیراین .گذرید آب باشند، از عرض رودخانه می ها کم مسیر اگر رودخانههایی از  در بخش .شوید می

کم صداي  رساند که کم اي می پیمایی شما را به نقطه چند ساعت راهپیمایی و کوه .نقشه کمک بگیرید  از این است که از راهنماي محلی کمک بگیرید یا 

در مسیر صعود به آبشار  ودر طول مسیر  .هم هست خوشبختانه نزدیک آبشار التون، سرویس بهداشتی، بوفه و اتاق براي کرایه. رسد گوش می آبشار به

که براي رفع خستگی و خوردن  داردمانند کلبه عمو یداهللا  چند کافهاما  م که تقریباً خالی از سکنه استرسی التون به روستاي قدیمی آسیو شوان می

عمیقی وجود دارد   در پاي آبشار دره .باشد به زبان تالشی، آسیو به معنی آسیاب و شوان به معنی کنار رودخانه می  .شود رویشان حساب کرد چاي می

نظر خیلی ها متر است که به  105یبی آبشار التون ارتفاع تقر .بنابراین، الزم است به آبشار که رسیدید، مراقب باشید. ریزد که آب آبشار التون به آن می

متر ارتفاع  65متري آن قرار دارد که  10عالوه بر آبشار اصلی، آبشاري دیگر در  .اما اینطور نیست دآی میبه حساب  ایرانترین آبشار  لحاظ بلندي، مرتفع

متري  10در باال دست آبشار بزرگ التون، سه حوض بزرگ طبیعی با سه آبشار . دارد و سرریز آب آن نسبت به آبشار اصلی بیشتر و پر عرض تر است

از دیدنیهاي نزدیک و اطراف  .اشاره کرد …، جوجه تیغی، اسب، گاو، و)نادر(گرگ، گراز، خرس  توان به از تنوع جانوري اطراف آبشار نیز می .وجود دارد

اي  اگر اهل کوهنوردي حرفه . آب گرم و استخري دارد که میتوانید در آنها دوش بگیرید  وستاي کوته کومه چشمهر:اینجا می توان به نقاط زیر اشاره کرد

در مسیر پیاده روي از دریاچه سوها هم خواهید . گیرد، کوهنوردي کنید پیناس که آبشار التون از آن سرچشمه میکوه اس  توانید در دامنه باشید، می

از  .شما از مراتع و چمن ها و پرچین ها خواهید گذشت. کیلومتري آبشار قرار دارد و یکی از قشنگترین هاست 15دریاچه سوها در فاصله . گذشت

در  1399این آبشار در سال .بزنید هاي ساحلی آستارا بازارچهتري آستاراست پس قبل از رفتن به آن میتوان سري هم به کیلوم 15آنجایی که آبشار در 

ز زیباترند یا هاي نارنجی پایی شود گفت برگ شود به تماشاي آبشار التون رفت، نمی هاي سال می فصل  در همه .ه استثبت شد فهرست آثار ملی ایران

زمانی که هوا . است )فروردین و اردیبهشت(اوایل بهار  پیشنهاد ما .کنیم زمستان را براي این سفر توصیه نمی  البته نیمه. سبزي درختان در فصل گرما

  .آورد است و هنوز گرما و شرجی هوا آدم را از پاي درنمی  معتدل
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ي کمربندي  اگر از پلیس راه در جاده. کیلومتر است 52دورود، -بروجرد- آباد راهی خرم آبشار نوژیان از پلیس راه سه  فاصله :راههاي دسترسی

حال . سمت چپ بپیچید از این سه راهی به. کیلومتر، تابلوي آبشار نوژیان را در سمت راست جاده خواهید دید 14آباد حرکت کنید، پس از طی  خرم

 32کیلومتر راه است که  38راهی تا آبشار دقیقا  از ابتداي سه. هاي بلوط قرار گرفته است شوید که در میان جنگل نی و زیبا میاي کوهستا وارد جاده

اما باید حسابی مراقب . کیلومتري شوسه قابل طی کردن با ماشین است  6کیلومتر آن آسفالت و شش کیلومتر آخر خاکی است، البته این مسیر 

اما اگر عجله ندارید، . هاي تندي هم منتظر شما هستند م راهنمایی و رانندگی هشداردهنده و گاردریل در آن وجود ندارد و پیچباشید، چون عالئ

  .هاي راه لذت ببرید حتما با آرامش رانندگی و سعی کنید تا حد امکان مسیر را پیاده طی کنید تا از زیبایی

هاست؛  شان یکی از قشنگترین وجود دارد و آبشار نوژیان بین که سومین استان پر آب کشور محسوب می شود،  لرستان استان آبشار در 50حدود 

روي در میان  اما از پیاده  شاید مسیر رسیدن به آبشار طوالنی باشد،.. زنند هاي دارویی به آن سر می کردن گیاه  ها براي جمع آبشاري بلندباال که خیلی

براي دیدن آبشار نوژیان باید به دل جنگل . بکري قرار گرفته  رود، در منطقه نوژیان که بلندترین آبشار استان به شمار می .شوید یکوه و جنگل خسته نم

ي گردشگاه جنگلی نوژیان باال.بینید کنید و هم یکی از بلندترین آبشارهاي ایران را می نوژیان بروید؛ بنابراین، هم در این تفرجگاه جنگلی تفریح می

بخش ) آباد خرمکیلومتري جنوب شرقی  38این آبشار در . است واقع شده استان لرستاندر  ششمین آبشار بلند ایرانآبشار نوژیان  .کوه تاف قرار دارد

مردم و گردشگران . رویند و داراي طبیعتی زیبا و دیدنی است می گیاهان داروییانواع در کوه تاف  .متر است 5متر و عرض تاج  90به ارتفاع  (پاپی

به گردنه نوژیان جاده آسفالته یا  آباد خرمراه ارتباطی آن از طریق . آیند ري گیاهان دارویی به این ناحیه میآو زیادي براي تماشاي این آبشار و براي جمع

اینجا یک آبشار دو تکه است، تکه باالیی آن  روي به سمت آبشار است ساعت پیاده 2به ایستگاه کشور و از آن طرف هم با یاي پیاده حدود  آهن راهاز 

. البته اگر سرماي آب را بتوانید تحمل کنید. ریزد کشید و آبشار رویتان می می روي آب دراز. یک حوضچه دارد که از آبتنی توي آن شگفت زده می شید

نیک یک  براي پیک ست و  تفرجگاه جنگلی نوژان که آبشار در دل آن قرار گرفته، خیلی دیدنی .براي رفتن به قسمت باالیی هم باید خیلی مراقب باشید

پس وسایل الزم را همرا . بینید بکر چیزي شبیه به رستوران، فروشگاه یا پمپ بنزین نمی  دهالبته در این محدو. توانید رویش حساب کنید روزه می

دارد که از آب   این منطقه چند رودخانه. بینید هاي پرورش ماهی را می کمی که از آبشار پایین بیایید، حوضچه .خودتان ببرید و باك بنزین را هم پر کنید

پس از دیدن آبشار  .اي پرورش پیدا کنند هاي قزل آالي چاق و چله آب اینجا باعث شده ماهی. ریزند سزار می  انهشوند و به رودخ ها تامین می چشمه

 .کند هاي دارویی زیادي هم رشد می هاي این کوه گیاه در دامنه. توانید بکنید، گشت و گذار در دل کوه تاف است انگیزترین کاري که می نوژیان، هیجان

رود و از غرب به آبشار وارك  رسید که سمت چپ به آبشار نوژیان می آباد به یک سه راهی می کمربندي خرم  در جاده. ست آبشار وارك هم همان نزدیکی

ار دوقلوست و در این آبش . با آبشار وارك فاصله داشته باشید و سري به آن نزنید  دقیقه 9شنوید حیف است تا نوژیان بروید، فقط  از ما می .رسید می

آباد  ترین شهر به آبشار نوژیان خرم نزدیک هاي گالبی و زالزالک است اطراف این آبشار پر از درخت. رسد متر می 57بلندترین قسمت، ارتفاع آن به 

را هم جاهاي دیدنی این شهر  آباد باشید و  توانید چند ساعتی در خرم اگر زمان کافی داشته باشید، می. است که حدود یک ساعت از آن فاصله دارد

 .قرار گرفت میراث طبیعی ایراندر فهرست  1387اسفند  27در  سازمان میراث فرهنگیملی است که توسط  آبشار نوژیان چهل و ششمین اثر.ببینید

هترین راه رسیدن ب.پذیر است آباد امکان به شول الیگودرزدسترسی به این آبشار از طریق مسیر  .هاي خاص خودش را دارد ین آبشار در فصلی قشنگی

پیشنهاد ما اول بهار تا اول  .باشد می آباد شول، سپیددشت، آباد خرمراه دیگر از طریق . آباد و بهارکار است شول -به آبشار چکان از طریق جاده مورزرین

آب مواجه شوید،  که با آبشاري کم را به آخر تابستان موکول کنید، احتمال این اگر سفرتان. ترین وضعیت خود قرار دارد تابستان است که آبشار در پرآب

  .زیاد است
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پس از رسیدن به جیرفت  .قرار داردروستاي رودفرق در کیلومتري شرق شهرستان عنبرآباد  40 جیرفت جنوب استان کرمان:راههاي دسترسی

  .برویدکیلومتر به سمت مردهک و روستاي رود فرق 20و از دو راهی جهادآباد حدود  نیدککهنوج عبور  –جاده جیرفت از 

و سد بزرگی که » هلیل رود«ها رودخانه بزرگ پرآب و دائمی نظیر  وجود ده. انگیز است هاي طبیعی دیدنی و شگفت جنوب استان کرمان مملو از جاذبه

انگیز دیدنی جنوب استان کرمان  طبیعت شگفت. ترین گلخانه طبیعی جهان شناخته شود نوان بزرگبرروي آن بسته شده، باعث شده تا این منطقه به ع

این آبشار بلندترین .العاده دیدنی این خطه از ایران است انگیز و فوق هاي اعجاب آبشار وروار یکی از دیدنی. کند گردشگران زیادي را به خود جلب می

با ارتفاع ( شاه علمو آب آن از کوه  متر است176ارتفاع این آبشار. قرار دارد جبال بارزکه در رشته کوه . ودمحسوب می شآبشار ایران و خاورمیانه 

 .ترین رشته کوه در جنوب شرقی ایران است کیلومتر، طوالنی 250رشته کوه جبال بارز با درازاي . گیرد سرچشمه می )متر بلندترین قله جبال بارز3740

 .متر می باشد 105حال آنکه ارتفاع آبشار التون تنها ،دلیل عدم شناخت وآشنایی با این آبشار  بلندترین آبشار ایران را التون می دانند اکثر مردم ب

متر و بلندترین پله که پله دوم است  150همچنین آبشار پیران یا ریجاب سرپل ذهاب در مجموع از سه پله تشکیل و جمع کل ارتفاع پله ها حدود 

جنوبی و رود فرق در دهانه خروجی آب رودخانه اي قرار دارد که از منطقه جبالبارز . رسیدن به آبشار چندان آسان نیست .متر ارتفاع دارد 100حدود 

کیلومتر است که کوههاي دو طرف  10خصوصا قله علم شاه سرچشمه می گیرد و از آبشار سرازیر می شود فاصله روستاي رود فرق تا آبشار حدودا 

و ناهموار و وجود  رودخانه با شیب بسیار تندي که دارند مانع از عبور می شوند و تنها راه عبور از مسیر رودخانه است که آن هم به دلیل شیب بسیار تند

سبب  سنگهاي گرانیت بسیار بزرگ که در بعضی از مسیرها طوري بر روي هم قرار گرفته اند که اگر شیئی از دستت بیفتد پیدا کردن آن ناممکن است

که در تارنماي ي آنچه  برپایه.ساعت طول می کشدالی چهارکیلومتري حدود سه  10کندي حرکت می شود و به همین دلیل طی کردن این مسافت 

ي آبشار در دید  ي شکست آن در باالترین جا تا سطح حوضچه ریزي استان کرمان آمده است، اگر بلندي آبشار را از جاي زاویه سازمان مدیریت و برنامه

تر و پربارتر به  شاه، انبوه ي علم هاي گستره درست است که جبال بارز پوشیده از جنگل است، اما جنگل .متر خواهد بود 150حدود آنبگیریم، بلندي 

هاي پرشمار  هاي گل نرگس و گونه هاي آن گستره، دشت هاي پوشیده از درختان بلند، باغ ي زیبایی و شکوه آبشار به کنار؛ از جنگل همه .آید چشم می

در باالي آبشار وروار نیز . توان دید را هم می» تخت«و » دو قلو«هنگام پیمودن راه براي رسیدن به آبشار وروار، آبشارهاي  .پرندگان آن نیز باید یاد کرد

سنگی  قلعه. هاي تاریخی ي یادمان ي پیرامون آن، جایی چشمگیر است و دربردارنده آبشار وروار و گستره .گویند می «وود«اي هست که به آن  پهنه

شکوه ي  به جا مانده است، اما در دوره هاها و دیوارهایی از آن تنها پیهرچند اکنون   آنجا هستند هاي تاریخی سازه قلعه فرق و قلعه ساالر رضا» سموران«

  .گردد به دوران باستانی ایران بازمی هاشناخته شده بوده ساخت آنهاي مستحکم و خود دژ
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پس از رسیدن به دامغان در کمربندي دامغان . مشهد حرکت کنیدبراي رسیدن به این منطقه زیبا باید از تهران به سمت  :راههاي دسترسی

آباد روبروي پمپ بنزین مسیر  پس از رسیدن به روستاي صلح. رود و نام آن به معلمان شهرت دارد اي فرعی وجود دارد که به سمت جنوب می جاده

براي پیدا کردن این مسیر . رسیم خاکی به دریاچه نمک میشوید و پس از طی مسافتی از یک جاده  روستاي خورزان وجود دارد که وارد آن می

   .ها راهنمایی بگیرید خاکی بهتر است حتما از محلی

 

روستاي حسن گستره این کویر از کوه آهواند در شرق تا . است دامغانکویر و نمکزاري در جنوب شرقی  )کویر دامغان، کویر چاه جم(قلی  کویر حاج علی

این کویر با  .دارند کوه در کرانه جنوب غربی این کویر جاي کرانه جنوبی، و کوه پنج و سرخدیار در  گدار، خرس و دولت هاي ترکمن کوه. در غرب است آباد

ترین منطقه این کویر در قسمت مرکزي و  عمیق. آن نیز نمکزار است 19%باتالقی و  پهنه 34%پهنه رسی،  47%کیلومتر مربع داراي  2391مساحت 

هاي این کویر  زمین  .شود سرازیر می آنجا  از جنوب غرب به سوي دریاچه نمککه  فصلی کر استرود آن  رار دارد و معروفترین رودجنوب شرقی ق

از کویرهاي نزدیک به این منطقه . باشند هاي اطراف آن باتالقی با درصد چسبندگی متوسط می هاي نمکی چندوجهی است و زمین پوشیده از پلتفرم

براي دسترسی به این  .کیلومتري در جنوب نام برد 100در فاصله )کویر بزرگ( دشت کویرکیلومتري در شرق و  60در فاصله  دق بیارجمندتوان به  می

کیلومتر به روستاي حسن آباد برسید و سپس مسیر روستاي  35کویر زیبا می توانید از دامغان به سمت اصفهان حرکت کرده و پس از پیمودن حدود 

رجیحا از این روستا آب و مواد خوراکی تهیه کرده و مسیر خود را به ت. کیلومتر به خورزان خواهید رسید 6خورزان را در پیش بگیرید که پس از طی 

حال و هواي دیگري به خود می گیرند و امالح نمک را می توانید از البه ،از خورزان که بگذرید کم کم جنس و رنگ خاك  .سمت جنوب شرق ادامه دهید

جاده اي نمکی و رسی وارد کویر حاج علی قلی می شوید جایی که تا چشم کار  پس از طی مسیري حدود یک و نیم کیلومتر و گذر از. الي خاك ببینید

  .می کند نمک است و کویر نمکی
قلی  علی حاجنمک دریاچه  .ترین راه سفر به این منطقه زیبا، همراه شدن با افرادي است که به این منطقه آشنایی کامل داشته باشند بهترین و راحت

ها در  توانید ساعت می .تان خواهد بود اي جوابگوي اي که اگر به آنجا سفر کنید قطعا با هر سلیقه به گونه. و چندان کرده استزیبایی و آرامش کویر را د

شما  ها که بازتاب خوبی از نور را به توانید در تاللو سفید نمک اگر اهل عکاسی هم باشید می. اي از آرامش کویر را از آن خود کنید آنجا قدم بزنید و گوشه

اي شدن زمین  توانید از پدیده آینه شانس باشید و در هنگام بارش باران به آنجا برسید می اگر کمی خوش. هاي زیبا بپردازید خواهد داد به ثبت عکس

به بافت تشکیل اي که راجع  نکته. و در برخی نقاط درختچه تاغ را خواهیم دید شورپسند با توجه به کویري بودن این منطقه گیاهان. مسرور شوید

با توجه به  .استبسیار لیز  شوند می در حالت خشکی بسیار سخت بوده و در زمستان و بهار که خیساست که دهنده کویر وجود دارد جنس خاص آن 

کنید در طول  کویر با توجه به فصلی که به آن سفر می. کویري بودن این منطقه، بهترین زمان براي سفر به این منطقه در پاییز، زمستان و اوایل بهار است

وز و هنگام غروب بسیار زیاد اختالف دما در ر. گرماي دلنشین و گاه طاقت فرسا و پس از غروب سرماي خنک و البته گاهی سوزناك خواهد داشت،روز 

 .در فصول غیر گرم به اینجا سفر کنید .است و الزم است آمادگی آن را داشته باشید
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را به بینید که شما  اي در سمت راست می کیلومتر که به سمت سر پل ذهاب بروید جاده 15از کرمانشاه به سمت غرب بروید :راههاي دسترسی

   .رساند داالهوي زیبا می

شود و از  جالب است بدانید عقاب در گویش کردي دال خوانده می. کردند داالهو در واقع نام کوهی است که در آن عقاب و آهوان بسیاري زندگی می

هاي خروشان و آثار تاریخی مختلف منحصر به فرد  نظیر، آب شهرستان داالهو با داشتن آب و هواي بی .تلفیق دال و آهو نام این کوه به دست آمده است

کوه . کرند غرب مرکز شهرستان داالهو است .ترین آثار دیدن خواهید کرد آورد و از باستانی  ها شما را به وجد می در سفر به داالهو، صالبت کو. شده است

ي زالل آب در  چند چشمه. هاي سرسبز است و جویبارهاي فراوانی در پایین آن جریان دارند ر دارد که کوهی زیبا با دامنهریجاب هم در این منطقه قرا

سراب خروشان ی مانندهای سرابها و رودخانه .ریزند پیوندند و بعد از آن به رودخانه الوند می کوه ریجاب وجود دارد که در پایین کوه به جویبارها می

این منطقه دیدنیهاي زیادي دارد که به تعدادي .از رودهاي این منطقه هستندسراب کرند غرب، رشمینه قورچی باشی ، سفرشاه  ،همان ریجاب شاالن یا 

 نام ریجاب از واژه کردي. اي گردشگري و تفریحی سرسبز و پر آب است ریجاب منطقه :منطقه ریجاب: اشاره میکنیم در این منطقه و اطراف آن از آنها

. اند به معناي آب ریز گرفته شده است؛ چراکه در این منطقه از داالهو آبشارهاي کوچک و بزرگی وجود دارد که از کوه داالهو سرچشمه گرفته "ریژآو"

و لطافت ریجاب  کند و زیبایی ي الوند از این منطقه عبور می رودخانه .نواز این آبشارها آرامشی وصف نشدنی بر این منطقه حاکم کرده است صداي گوش

بلندترین آبشار این شهرستان است  که به آبشار ریجاب نیز مشهور است، آبشار پیران در روستاي شاالن قرار دارد:آبشار پیران .را چند برابر کرده است

آبشار پیران در لیست . ی آن استي پایین هاي اول و دوم بیشتر از طبقه ارتفاع طبقه. متري دارد و از سه طبقه تشکیل شده است 100که ارتفاع حدود 

کیلومتري کرند غرب و  30کیلومتري شهر سرپل ذهاب،  25از توابع شهرستان داالهو، در  :یزهددره سرخه   .میراث طبیعی کشور نیز ثبت شده است

پوشیده از درختان بلوط، ارجن و ون است که هاي استان کرمانشاه است که  سرخه دیزه داراي یکی از زیباترین دره .کیلومتري کرمانشاه قرار دارد 125

در روستاي سرخه دیزه بقایاي قلعه عظیمی از روزگار ساسانیان  .اي برخوردار است در فصول مختلف سال به ویژه بهار و تابستان از زیبایی فوق العاده

معروف به طاق : طاق گرا  . ت آن به کار برده شده استبرجاست که از قلوه سنگ و مالط ساخته شده ودو نوع آجر با دو رنگ نخودي و قرمز در ساخ

ترین آثار  گرا، یکی از سالم طاق. رسد هاي سنگی ساخته شده است و قدمت آن به زمان ساسانیان می در گردنه پاتاق، بنایی است که با بلوكشیرین 

این طاق عظیم در آن دوران به عنوان  بعضی می گویند.ی وجود داردباستانی به جامانده از دوره باستان است و در مورد کاربردهاي آن ابهامات مختلف

توقفگاه موکب شاهی و عده اي دیگر عالمت سرمدي ایالت ماد از نیز آنرا عده اي  .مکانی براي استراحت افرادي که در سفر بودند، کاربرد داشته است

هاي بلوط اطراف داالهو قرار دارد و متعلق به دوره ساسانیان  و باشکوه در میان جنگلي باستانی  این قلعه :قلعه یزدگرد .ایالت اشکانیان تصور کرده اند

این قلعه خیلی بزرگ نیست اما ساختمانی . ي یزدگرد محل اختفاي پادشاه ایران یزدگرد و دخترش شهربانو بوده است مردم اعتقاد دارند که قلعه. است

این مقبره مکان مقدسی است که  :مقبره بابا یادگار. بخش شمال غربی قلعه یک آسیاب بادي قرار دارددر . محکم دارد و بر کوهی بلند ساخته شده است

. شود یادگار برگزار می هر سال مراسم آیینی مختلفی در مقبره بابا.است هاي پیروان اهل حق  زیارتگاهو . در دل طبیعت زیباي ریجاب واقع شده است

هاي جوشان دیدن  روي در میان دهات خوش و آب و هواي ریجاب خواهید داشت و از درختان کهنسال و چشمه پیادهبراي رسیدن به این مقبره اندکی 

گردد وساالنه  ایست که به زمان مادها و هخامنشان برمی کیلومتري جنوب غربی سر پل ذهاب، منطقه 3درست در  :گور دخمه دکان داود .خواهید کرد

ست که در شهر مرزي قصرشیرین  اي مربوط به دوره ساسانی چهارقابی، آتشکده :عمارت چهار قابی .کشاند خود میشماري را به سمت  گردشگران بی

براي تشخیص  جالب است بدانیم چهارقابی، یکی از بناهاي تقویمی ایران بوده و . سقفی گنبدي دارد این آتشکده مربعی شکل، . ساخته شده است

سال پیش از میالد  2000ها و  اي از زمان پیش از آریایی در نزدیکی سر پل ذهاب، نقش برجسته :نگ نگاره آنوبانی نیس .شده ها از آن استفاده می فصل

این بنا علی الظاهر از بناهاي قبل از اسالم بوده ، که  :مسجد عبداهللا ابن عمر.کل نقش بسته است اي به اسم میان به یادگار مانده است که بر روي صخره

اسالم در ایران به مسجد تبدیل شده است ، اهالی منطقه بناي مسجد را به عبداهللا بن عمر فرزند خلیفه دوم نسبت می دهند و به همین نام  پس از ظهور

محراب و منبر این مسجد  گفته می شودنیز معروف شده است و قدمت آن را همزمان با دوران ساخت مسجد تاریخانه دامغان و حتی قدیمی تر از آن 

مربوط به دوره ساسانیان است و در شهرستان داالهو، بخش مرکزي، دهستان بان زرده، در میان  :آتشکده قلعه داور.داً به مسجد اضافه شده استبع

مقبره  .ستعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده ا به 21803با شماره ثبت  1386اسفند  26بافت روستاي زرده باال واقع شده و این اثر در تاریخ 

بوده که در جنگهاي اُحد، بدر و دیگر غزوات نبی ) صل اهللا علیه و آله(براي اهل تسنن متبرك و محترم است، او یکی از یاران پیامبر : ابو دجانه

اماکن زیارتی مانند پیر عالوه بر موارد یادشده  .حضور داشته و در جنگ یمامه با مسیلمه کذاب به درجه شهادت رسید) صلی اهللا علیه و آله(اکرم

داالهو یکی از اماکن مقدس اهل حق   .موسی، بنیامین، سید رزاوه، مرقد شاه تیمور و مرقد سید حیدر حیدري نیز در داالهو و روستاهاي آن وجود دارند

ر را بهترین زمان براي سفر به داالهو و آب و هواي داالهو معتدل مایل به سرد است و گردشگران از ماه اردیبهشت تا پایان شهریو .هم هستو یارسان 

  .دانند؛ با این حال می توان گفت که در فصل بهار هنوز داالهو آب و هواي سردي دارد روستاهاي اطراف آن می
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  .به طالقان می رسید پس از عبور از منطقه زیاراناتوبان کرج قزوین نرسیده به آبیک  50کیلومتر  :راههاي دسترسی

ب به ساوجبالغ و است که از شمال به مازندران و الموت و از جنو» شهرك«استان البرز به مرکزیت منطقه اي ییالقی در طالقان نام شهرستانی زیبا در 

شهرك، گلینک، هاي  از به هم پیوستن چهار محله بناممنطقه اي است که طالقان  .کیلومتر با شهر تهران فاصله دارد 120حدود و  رسد فشگلدره می

داشتن دریاچه، حیات وحش و  پوشش گیاهی متنوع، مراتع سرسبز،)علم کوه( دومین قله بلند کشورطالقان به داشتن . است کولج و پردسر تشکیل شده

تاي فشندك، روستاي ، روستاي میناوند، روس ریزان، روستاي میر  روستاهاي اوریزان یا آب .روستاهاي زیاد مشهور است و نواز  آبشار و طبیعت چشم

) اولین جهانگردان ایرانی(اله طالقانی و برادران امیدوار  احمد، آیت آل جالل. ي دیدنی و سرسبز منطقه هستندروستا 80دیزان و روستاي کرکبود ازجمله 

آبشارهایش است، مانند آبشار شله بن،  هاي معروف آن طالقان درمیان دره قرار گرفته و یکی از جذابیت .اند در روستاهاي طالقان چشم به جهان گشوده

دریاچه و سد : مهمترین دیدنی هاي منطقه عبارتند از.آبشار کرکبود، آبشار سوهان، آبشار خرس چر، آبشار آسکان، آبشار وارکش و آبشار فصلی میلین

. کند گیرد و از دره طالقان هم عبور می سرچشمه می استان مازندرانهاي  ساخته شده است؛ رودي که از کوه شاهرودسد طالقان بر روي رود  :طالقان

توان چمنزارهاي متعددي را  به واسطه شرایط محیطی، اطراف این سد می. شود هاي این شهر محسوب می ترین جاذبه دریاچه سد طالقان یکی از مهم

آالي  هایی همچون کپور، زردپر و قزل توانند ماهی ي میگیر مندان به ماهی همچنین عالقه. نیک و گردش بسیار مناسب هستند پیدا کرد که براي پیک

ها و آبشارهاي که همیشه  کیلومتري شمال طالقان قرار گرفته و با چشمه 12در فاصله  :درآبشار روستاي اورازان. گمان را در این منطقه صید کنند رنگین

جالب است بدانید این شهر زادگاه . اورازان را در پیش گیرید-اي گورانبراي رفتن به اورازان باید مسیر فرعی روست .پر از آب هستند، شهرت دارد

همچنین در روستاي اورازان، بسیاري از آبشارهاي زیباي طالقان مثل آبشار حیاط، آبشار خشکه  .نویسنده مشهور ایرانی، جالل آل احمد نیز هست 

 14در این آبشار بسیار زیبا که در نزدیکی روستاي کرکبود  :آبشار کرکبود .اند چال، آبشار سرخ بند آبشار وري ید و آبشار سیاه بند جا خوش کرده

هایی با ارتفاع  در میان صخره» کرکبود«متر ارتفاع دارد، اما حجم و سرعت باالي جریان آب سبب شده تا  5، این آبشار فقط کیلومتري طالقان واقع شده

در ارتفاعات روستاي سوهان، یکی دیگر از بهترین جاهاي دیدنی طالقان یعنی آبشار  ):چره(وهانآبشار س. متر، بسیار باعظمت به نظر رسد 50تا  30

 25این آبشار در  .شود، جا خوش کرده است شناخته می» چره«سوهان که مجموعا از شش آبشار مختلف تشکیل شده و بلندترین آبشار آن با نام 

آبشار  :آبشار شله بن .شود از آبشارهاي همیشه پرآب طالقان محسوب می» سوهان«. .استاقع کیلومتري شهرك طالقان و نزدیکی روستاي سوهان و

 10آبشار شله بن که در فاصله . شود ترین مشخصه این آبشار محسوب می طبیعت بکر، مهم .ترین جاهاي دیدنی طالقان است شله بن یکی از محبوب

این آبشار زیبا . دهد اي به همین نام را نیز شکل می گیرد و در ادامه، رودخانه سرچشمه می هاي خسبان کیلومتري شمال طالقان واقع شده، از قله

روستاي  .هاي بسیار زیبا عبور کنید باغ هاي روستاي و کوچه مجموعا از سه طبقه تشکیل شده است که براي رسیدن به باالترین بخش باید از گذرگاه

 :روستاي دیزان. هاي جانوري است وب طالقان واقع شده و به خاطر طبیعت بکر، زیستگاه بسیاري از گونهکیلومتري جن 40این روستاي سرسبز در  :میر

ترین جاهاي دیدنی طالقان در روستایی به نام  یکی از مشهورترین و قدیمی :ارژنگ دره .است آن بخش ویژگی بارز این روستا، محیط ناب و آراماز

به منظور » امیر کیا محمد بزرگ امید«هجري، به دستور  544این قلعه زیبا در سال  .رسد ن ششم هجري میاست که تاریخچه آن به قر» میناوند«

. هاي احتمالی دشمنان در دوره اسماعیلیان احداث شد و امروزه تنها بخشی از این بناي کهن و بسیار قدیمی به جاي مانده است جلوگیري از حمله

لوحی از دوره قاجار است که با نام  :کتیبه گردنه عسلک  .شده است هم شناخته می» دل جنگ«و » قالدوش«مثل  هاي دیگري تر این قلعه با نام پیش

ایوب «ظاهرا کتبیه به دستور شخصی به نام . دي در مورد این لوح در دست نیست متاسفانه اطالعات زیا. شود شناخته می» نبشه گردنه عسلک سنگ«

» گراب»براي دیدن این لوح قدیمی باید به روستاي . شود شاه و حواشی مربوط به ساخت یک نهر آب مربوط می رالدیندر زمان پادشاهی ناص» میردفتر

در شهرستان ساوجبالغ بخش طالقان واقع شده و محبوبیت زیادي میان  :امامزاده قاضی میرسعید .کیلومتري جنوب غرب گردنه عسلک بروید 3در 

هاي عادالنه در زمان صفویه، مردم چنین لقبی را به او  بوده است که به خاطر قضاوت) ع(ز نوادگان امام محمدباقر حضرت قاضی ا. اهالی محلی دارد

جالب است بدانید این . در روزهاي تاسوعا و عاشورا در این امامزاده، یکی از دالیل شهرت آن هستند  برگزاري پرشور مراسم عزاداري اباعبداهللا .اند داده

براي بازدید از آستان امامزاده قاضی میرسعید باید به روستاي حسنجون و . به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است 1381ه در سال مکان متبرک

ه قاجاریه، یکی از مبارزان اثرگذار در دوران پهلوي با برخورداري از معماري سنتی مربوط به دورخانه  :خانه آیت اهللا طالقانی .سید آباد در طالقان بروید

و شمال رودخانه شاهرود است که به یکی از » جوستان«در روستاي  :امامزاده هارون.قرار دارداز خشت و گل ساخته شده و در روستاي گیلرد طالقان 

سیار کوچکی دارد و در است، اما بارگاه ب) ع(و حضرت معصومه ) ع(اگرچه این فرد بزرگوار برادر امام رضا . تعلق دارد) ع(فرزندان امام موسی کاظم 

 صب شدهآن روي دیوار ورودي ناز دوران صفویه اند و سنگ مرمر سفیدي   گذشته شاه طهماسب اول و شاه عباس اول، بقعه این امامزاده را تعمیر کرده

این غار دو ! هزار ساله دارد تی سهشود قدم غاري بسیار بزرگ در ضلع شمالی روستاي میناوند در جنوب روستاي باریکان که گفته می :غار پنجعلی .است

دیدن از منطقه طالقان در  .نام غار پنجعلی در لیست آثار تاریخی کشور ثبت شده است. رسد متر می 6ورودي بزرگ دارد و عمق فضاي داخلی آن به 

   .به و زیبائی هاي خاص خود را دارد اما اگر سرمائی هستید در زمستان به آنجا نرویدفصول مختلف جاذ
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براي رسیدن به کال جنی از طریق  .قراردارد روستاي ازمیغانو در اطراف  شهرستان طبسکیلومتري شمال  35این دره در  :راههاي دسترسی

از جاده اصلی خارج شده و و طی ) دو راهی استخر شاعر(از سمت راست یا همان شرق جاده  طبس فرودگاهجاده شمالی شهر و بعد از عبور از کنار 

راي ورود به دره ب. رد کرده و به یک سنگچین می رسیم که دره نمایان می شود سه نخل سربریده می رسیم و آنها راکیلومتر جاده خاکی به 5حدود 

راه دوم . وارد دره شد و هم میتوان راه را تا انتهاي جاده و تا کوه ادامه داد و از همانجا وارد دره شد دو راه وجود دارد هم میتوان از کنار سنگچین

 شیب کمتري دارد 

کال جنی دره اي بسیار قدیمی در استان خراسان  .شود ها و جریان آب اطالق می مسیر ایجاد شده به وسیله سیالبکال اصطالحی است که به دره یا 

اي است که در شمال طبس و در  ها دره کال جنی یا دره جن. است که از دوره ساسانیان تاکنون در این مرز و بوم باقی مانده است) شهر طبس(جنوبی 

اي داغ و  یک دره خاموش، خنک و آبدار در دل پهنه. در امتداد خروجی قناتی که در نزدیکی آن قرار دارد واقع شده استاطراف روستاي ازمیغان و 

اند و  ها نامیده انگیز که بومیان قدیمی آن را دره جن اي زیبا و حیرت دره. گردد کم به دوران امپراتوري ساسانی بازمی دار که آثار حیات در آن دست تب

هم آب روانی است  شاناز نظر بومیان این منطقه با تمامی اراضی دیگر فرق دارد و دلیلاینجا  .دانستند ها می انگیز و محل زندگی ارواح و جن وفآن را خ

هاي  نقش و نگارهاي روي دیواره .متر که براي آب تنی در روزهاي گرم تابستان یک گزینه بی نقص است15/1حوضچه هایی با عمق . که در آن وجود دارد

اي خروشان از  شاید در روزگارانی رودخانه. گویند که این دره در طول هزاران سال و در اثر فرسایش و حضور سیالب به وجود آمده است بلند به ما می

اي  باالي سرت را که نگاه کنی تنها ذره. رسد می به نظر V گیرد و در جایی دیگر مانند به خود می U این دره عمیق گاهی شکل .کرده است اینجا گذر می

اینجا با همه جاي  .بینی و در جاهایی به دلیل نزدیک شدن دو دیواره به یکدیگر از این تصویر هم خبري نیست از آسمان را در فاصله دو دیواره بلند می

ها به  آبشارهاي کوچکی در اینجا هستند که محلی. شود مشاهده میجاي آن  اینجا آب عنصري نایاب نیست و در جاي. کند هاي اطرافش فرق می بیابان

متر عمق دارند و جاي خوبی براي تن به آب زدن و خنک شدن در گرماي این سرزمین  5/1هایی هم تشکیل شده که تا  حوضچه. گویند ها شُلَن می آن

بعد از این منطقه . و فرج عجیبی را در کف رودخانه ایجاد کرده است ها و خلل در این محل فرسایش آب به اوج خود رسیده و نقوش و برجستگی .است

دهیم که در  کمی دیگر در مسیر دره به راه خود ادامه می. نصیب از آب آب به داخل قنات هدایت شده و دره بی. شود آب و علف می دیگر دره خشک و بی

ها نیز حاصل فرسایش طبیعت باشد اما با کمی کنکاش  ه اول احساس کنیم که اینشاید در نگا .سازد دیواره دره حفراتی نگاه ما را متوجه خود می

هاي  کند که سالیان بسیار دور، زرتشتی نظریه اول بیان می. در مورد علت پیدایش آن، دو نظریه وجود دارد. ها ساخته دست بشر است یابیم که این می

گوید که این مناطق، محل  اما نظریه دوم می. پناه بردند تا بتوانند در این منطقه استتار کنند ها منطقه، براي فرار از دست سپاه اعراب، به این صخره

توان به درون آن رفت و سپس از  در ارتفاع دو متري از سطح زمین چاه ورودي قرار دارد که با کمک یک همراه می .ها بوده است نشینی زرتشیتی چله

در دو طرف این تاالر دو . خوریم رویم و به تاالري برمی ها و حفرات بدنه آن باال می وسیله جاي دست اع دارد و بهاین چاه که حدود هفت تا هشت متر ارتف

توان رد تیشه  هنوز می. وسیله بشر و در دل دیواره این دره عجیب پدید آمده است ها به همه این. داالن قرار دارد و هر کدام شامل چندین اتاق است

گردد و به  طبق نظر کارشناس سازمان میراث فرهنگی تاریخ بناي این مکان به دوره ساسانیان برمی .ها مشاهده نمود ر در و دیوار اتاقکمعماران آن را ب

 خوریم چنینی برمی اگر مسیر دره را باز هم به سمت انتهاي دره ادامه دهیم به یک محل دیگر این. نشینی یکتاپرستان بوده است رسد محل چله نظر می

هاي آن از بین رفته و دسترسی به آن را از راه پایین دره غیرممکن  هاي موسمی، چاه و محل دسترسی از پایین دره به اتاقک که بر اثر فرسایش سیالب

و مشاهدات وي وسیله ایجاد کارگاه فرود به داخل آن رفته  نوردي از فدراسیون کوهنوردي از باالي دره و به یک مربی صخره 1380در سال . کرده است

به دلیل ساختار خاصی که این دره دارد، وقتی باد در آن می وزد، باعث تولید صداهاي عجیب و  .هاي قبلی بوده است حاکی از شباهت این محل با اتاقک

هاي فرعی  اصلی و کال کال جنی شامل یک کال .غریب می شود و به همین دلیل این تصور به وجود می آید که موجودات دیگري در آن زندگی می کنند

اي آب مهمان  آب جریان یافته در کال اصلی که سر راهش گیاهان سبز را به جرعه. رسد کال اصلی از نخلستان آغاز شده و به روستاي ازمیغان می. است

نظیر و  هاي بی شگفتی. کند ترك میرسد شده و کال را  این آب در ادامه مسیرش وارد کانالی که به قنات می .شود کند از چشمه ازمیغان آغاز می می

ها که براي سکنی زرتشتیان زمان خود ساخته شده  هایی به نام خانه گبرها در دل دیواره ها و خانه وجود تونل .شود وجود گبرها از همین مکان آغاز می

هاي  ها در دامنه جداره ها و تونل این حفره. گردد ازمیها و حفرها احتماال به زمان ساسانیان ب ساخت این تونل. هاي این دره است است از دیگر جذابیت

ها  هاي ارتباطی آن شد که احتماال راه هایی دیده می ها تونل در مسیر این حفره. ها بسیار دشوار است مسیر دسترسی به این حفره. اند این دره قرار گرفته

سیاري از  .توان به راحتی از کنارش گذشت هایی است که نمی است از جذابیت خود در دل این بیابان روییده نخلستانی که خودبه  .با هم بوده است

مخصوصا این شباهت با قسمتی به نام دره . شناسان معتقدند کال جنی، شکل کوچک شده گرند کنیون در یوتا، واقع در ایاالت متحده است طبیعت

مابهتران هم اعتقادي به صورت گروهی سفر کنید حتی اگر به جن و از "براي دیدن چنین دره اي حتما بلوجان این پارك ملی، شباهت زیادي دارد

براي گردشگري در منطقه طبس و بویژه این منطقه توصیه  و بهار توجه به نوع آب و هواي منطقه طبس بیشتر فصول پاییز و زمستان با. دنداشته باشی

  .که شهرهاي شمالی و غربی با سرماي و برف روبرو هستند، شما در این منطقه گرمایی مطلوب را خواهید داشتبه این ترتیب که در زمانی . گردد می
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به یک سه راهی به نام  از گذر از آن و بازار این شهرستان پسبه سمت رامسر بروید واز جاده چالوس یه نوشهر و سپس :راههاي دسترسی

  .دامنه کوههاي مرتفع سماموس به جواهر ده می رسید  ودرکیلومتري  27فاصله در فلسطین می رسید که در جنوب رامسر قرار دارد، 

  

قت یک مسیر افسونگر است که می تواند هوش از سفر این روستاي زیبا در که به داالن بهشتی در عروس شهرهاي ایران در رامسر معروف است، در حقی

ساخته شده و مسیر آن با پیچ هاي  1350الزم به ذکر است که بگوییم مسیر دسترسی به آن با تالش مهندسان آلمانی در سال . هر بازدیدکننده اي ببرد

اهید یکی از مناطق ایران که اقیانوس ابر معروف است را اگر می خو .جالبی که دارد، سبب می شود شما تا پایان مسیر به هیچ وجه خسته نشوید

این . در صورتی که در زمان مناسبی به سمت این روستا بروید در انبوهی از ابرها غرق خواهید شد. مشاهده کنید، روستاي جواهرده یکی از آن ها است

 .ردم این روستا سرك می کشد و حال و هواي منطقه ي را تغییر می دهدابرهاي کنجکاو در بامدادان و عصرگاهان به کوچه ها، مغازه ها و خانه هاي م

این زیبایی . جاذبه هاي دیدنی بسیاري دارد که براي جنگل نوردان و طبیعت گردان حرفه اي و گاها نیمه حرفه اي می تواند گزینه ي بسیار خوبی باشد

در طول مسیر جاده ي جواهرده، آبشارهاي  :آبشارهاي دائمی و فصلی: همراهی می کنندها در تمام طول مسیر وجود دارند و شما را تا رسیدن به روستا 

ناظر فصلی و دایمی بسیاري وجود دارد که سبب جذابیت مسیر شده است، اگر خواستید می توانید چند دقیقه اي دم یکی از آبشارها بایستید و از م

در کنار این آبشار . کیلومتري این جاده قرار گرفته است 15ین منطقه صفارود نام دارد و در یکی از آبشارهاي زیباي ا. ناب آن نهایت لذت را ببرید

حتی دکه هایی هم در آن وجود دارد که به فروش سوغاتی و صنایع دستی . آالچیق هایی فراهم آورده شده که در آن می توانید به استراحت بپردازید

فارود چندین جشمه دیگر به نام هاي سلیمان، برشی و کوه کنین وجود دارد که هر کدام می تواند آب به غیر از آبشار ص .شمال ایران می پردازند

در زمان هاي گذشته اهالی این روستا آب این چشمه را به داخل جواهرده هدایت کرده .آشامیدنی بخشی از روستاي جواهرده در رامسر را تامین کنند

کیلومتري جاده جواهرده وجود دارد که  9یک بوستان جنگلی هم در فاصله  :ا رود و چشمه هاي اب معدنیجنگل صف .اند تا منبع آبی روستا باشد

درون این جنگل صداي آرومی از آب روان به گوش می رسد که دلیل آن هم وجود رودخانه صفارود می . پیشنهاد می کنیم حتما به سمت آن بروید

یر خود را آغاز می کند و با عبور از روستاي جواهرده، تنگ دره و صیقل محله به سمت دریاچه خزر از سرچشمه هاي شرقی کوه سماموس مسکه باشد

در بخشی از این پارك جنگلی، چشمه اي وجود دارد که مردم محلی از آب آن براي نوشیدن استفاده می کنند، اگر خواستید می توانید آبی که . می رود

این دریاچه در حقیقت با توسعه برکه کوچکی درست شده که با تالش در بخش خصوصی نیز  :دریاچه قو .از این چشمه ها می جوشد را میل کنید

به منظور دسترسی به این   .در حال حاضر این دریاچه یک دریاچه مصنوعی است که هدف جذب مسافر نیز توسعه داده شده است. تشکیل شده است

2دریاچه در روستاي جواهرده می بایست حدود  براي استراحت و سپري  .کیلومتر یک مسیر پرپیچ و خم خاکی را طی کنید تا به این دریاچه برسید 5

ی توانید کردن روزتان در روستاي جواهرده کنار دریاچه قو یکی از بهترین مکان ها است چرا که آالچیق هایی در کنار دریاچه فراهم آورده شده که م

همچنین براي سرگرمی قایق هاي پدالی هم در این منطقه در نظر گرفته شده است که می توانید از آن ها براي . داگر چادر ندارید به درون آن ها بروی

زمانی که در مسیر جاده روستاي جواهرده در رامسر پیش میروید تا به  :جنگل نوردي وقله هاي روستاي جواهرده .سرگرم شدن خودتان استفاده کنید

قله . ه از پوشش گیاهی انبوهی که در این منطقه وجود دارد کاسته می شود و بر مراتع و چمنزارهاي آن نیز افزوده می شودخوده روستا برسید رفته رفت

هاي  هایی افراشته، از دیدنی و قله سماموس، بلندترین قله رامسر، با گردن) رجه(، واژك سه براره رژه )بخش شرقی قله سماموس(هاي سرخ تله 

چندین بار توسط بالیاي طبیعی آسیب دید؛ اما اصلی ترین آسیب در سال هاي اخیر به ساله  700این مسجد قدیمی  :جد آدینهمس .جواهرده هستند

در حال حاضر ساختمان مسجد آدینه بعد از اینکه دوبار . دلیل برخورد صاعقه با درخت زبان گنجشک کنار آن و آتش سوزي کل مسجد، به آن وارد شد

از “ شل شریف”سال پیش به همت  700این مسجد .مجدد بازسازي شده و در ورودي روستاي جواهرده پذیراي مسافران و مردم می شوددر آتش سوزي 

در مسجد تاریخی آدینه در رامسر جشن هاي مذهبی و سنتی گلکاري دیوارهاي . بزرگان جواهرده برپا شد و نام او را در میان مردم روستا جاودانه کرد

جز یکی از رسم هایی بوده که مردم از گوشه و کنار مازندران، گیالن و الموت در جواهرده کنار هم می آیند و  ”دزگا مزگتی”ه با نام قدیمی مسجد آدین

نذر و به غیر از مسجد آدینه، مقبره شاه یحیی در چکاد قله سماموس از مکان هایی است که مردم براي برآورده شدن .از احوال یکدیگر باخبر می شوند

گورهاي تاریخی گبري در این  :گورهاي تاریخی گبري.نیاز خود به آن مراجعه می کنند و آرامش، روزي و حل مشکالت شان را از خداي خود می خواهند

به شکل سرداب این گورهاي تاریخی  .روستا وجود دارد که دو تا سه هزار سال هر کدام قدمت دارند و مربوط به دوره هخامنشیان و زرتشتیان می شود

این موضوع نشان دهنده ي . یا خمره اي ساخته شده است و گنجینه هایی از زندگی روزمره یا اشیا گرانقیمت مردم آن زمان را در خود جاي داده است

مردال «، »اول ماه«: اند از هاي سال به ترتیب عبارت در این تقویم ماه. است تقویم گالشیجواهرده داراي  .اعتقاد مردمان آن زمان به رستاخیز بوده است

بهترین زمان رفتن به  .»امیرماه«و » شرر ماه«، »سیه ماه«، »تیرماه«، »ارکه ماه»، «کرچه ماه«، »اهنوروز م«، »اسفندار ماه«، »ورفه ماه«، »ده ماه«، »ماه

 .درجه سانتیگراد است 12تا  10هواي معتدل و سردي در این منطقه حکم فرماست، متوسط دماي هوا هم بین است که در اواخر بهار و تابستان جواهرده 

  .و سرسبزي منطقه به اوج خودش می رسددر این زمان برف ها آب شده اند 



  109          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

  چمستان-50

  

  



  110          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

 22کیلومتر، تا شهر  180در بین شهرهاي نور، آمل و محمود آباد واقع شده، فاصله این شهر تا تهران در حدود  چمستان :راههاي دسترسی

  .استکیلومتري ساري مرکز استان مازندران  100کیلومتر با جاده آسفالته شهر نور و  12کیلومتر، 

شود، دو رود وازرود و الویج در دو  هاي البرز و از شرق به آمل منتهی می از شمال و غرب به شهر نور، از جنوب به بخش بلده و کوهپایهمنطقه اي که 

این منطقھ بھ دلیل وجود  .اي با طبیعت بکر و عالی که زیبایی و خرمی برخی مناطق آن گفتنی نیست اند، منطقه را احاطه کرده چمستانطرف شهر، 

ها و درخت تا دریا و کوه و کوهپایه  تر در مناطق کوهستانی و ظاهر و طبیعت سرسبزي که از منبع غنی جنگل جنگل، نزدیکی به دریا، آب و هواي خنک

 -واز - هاي میرخمند  است، کوهچمستان در بین کوه و دریا و جنگل احاطه شده  .دارد طیف وسیعی از سالیق مختلف را در کنار هم جمع کرده است

واقع  ها از مناطقی هستند که در بین رشته کوه سر به فلک کشیده البرز و در منطقه چمستان گزناسرا و برخی دیگر کوه–رودبارك  - طارم - الویج

در این منطقه واقع  یاچه سد الیماالتدر .است هاي زیباي خداوند، دشت و کوه و جنگل و دریا اند، یک منطقه تمام عیار از تجمیع بیشتر آفریده شده

. با ترکیب یک دریاچه با انبوه درختان و جنگل سر سبز روبرو خواهید شد. کیلومتر که به سمت نور حرکت کردید 3از جاده چمستان حدود  .شده است

روي به سمت جنوبی روستاي  قیقه پیادهبعد از حدود ده د. دریاچه الیماالت در واقع حاصل یک سد خاکی است که در دل جنگل بوجود آمده است

سواري و ماهگیري نیز براي لذت بردن هر چه  امکاناتی از جمله رستوران، قایق. کارگرکال دریاچه زیباي تفریحی سد الیماالت را مشاهده خواهید کرد

هاي زیر زمینی نزدیک به سطح  سرسبزي وجود آبیک روستاي سرسبز و زیبا بوده که دلیل این  اینجا :روستاي گزناسرا..بیشتر شما فراهم شده است

رساند ولی در کل کمبود آب در آن منطقه هست و با وجود چند  زمین است، در حقیقت در این منطقه حفر تنها یک چاه چند متري شما را به آب می

هاي زیرزمینی زیادي در عمق آن موجود  شده تا آب چشمه هنوز هم آب کافی براي آن وجود ندارد، شاید به این دلیل که شیب منطقه و بلندي آن باعث

، چمازچال »افراجار«هاي این روستا جنگل پنسا، اتراجار  از دیدنی .هاي سطحی در حرکت و روان به سمت پائین است نباشد و این آب اکثراً در دره

هایی که به قول معروف قل  چشمه(قلقلک چشمه  .گردد رمیاست که پوشش گیاهی آن قدمتی بسیار باال و به دوران ماقبل تاریخ ب» هاي کرفی سرخس«

در باالي قله از دیگر اماکن زیبا و دیدنی این منطقه ) پارسی(و مقبره آقاباال شاه ) گنج کوه(، قله مرتفع گنج کول ) قل در حال جوشیدن هستند

هاي دیدنی و  ها مناسب نیست ولی جاذبه ریا دارد براي تمام فصلاین روستا با توجه به آب و هواي بسیار سرد و ارتفاع زیادي که از سطح د.هستند

یک جنگل با درختان بلند  :جنگل واز.شود هاي زیبایی در همین خطه کوهستانی شهر نور منطقه چمستان هست که باعث شادي شما می گردشگري

کیلومتر طول را آماده یک سفر پرخاطره کرده  80یه درختان باستانی با که پائیزي پر از رنگ و زیبایی و تابستانی خنک در زیر سا... بلوط، افرا، راش و 

انگیز به  کیلومتر از مرکز شهر، جنگلی شگفت 2در فاصله  .است هاي قرار گرفته در میانه راه شهر چمستان و الویج یکی از پارك :پارك کشپل .است

خورده توسکا،  درختان درهم تنیده و گره. شود هاي الویچ ختم می از جنوب به کوه هکتار که از شمال به شهرستان چمستان مازندران و نور و 7بزرگی 

مثل اینکه یک قسمت از بهشت در این پارك جنگلی قرار دارد تا شما یک پیک نیک عالی و . انجیر و افرا زیبایی خاصی به این جنگل بخشیده است

 .توان به عنوان یک جاذبه گردشگري مهم به حساب آورد گلی وجود دارد که هر کدام را میها چشمه در این پارك جن ده .یادماندنی را تجربه کنید به

اي جنگلی با چشمه آبگرم و طبیعتی  نظیري که در دل دره روستاي بی .کیلومتري جنوب شهر چمستان مازندران قرار دارد 17روستاي ییالقی الویچ در 

بد . الویچ خواص درمانی فراوانی دارد همچنین امکانات رفاهی براي اقامت مسافران فراهم است چشمه آب گرم. نواز در انتظار گردشگران است چشم

هنگامی که از پارك جنگلی کشپل عبور کنید، اندکی با  .کنند نیست بدانید اکثر مردم محلی روستاي الویچ از طریق تولید عسل طبیعی امرار معاش می

ها به دلیل حجم باالي گوگرد  اي از جانب خداوند دانست؛ در حقیقت آن توان هدیه هاي آبگرم طبیعی را می چشمه .روستاي الویج فاصله خواهید داشت

مندان و گردشگران  ها تاثیرگذار باشند و همین مسئله باعث شده است در سال، عالقه توانند در درمان بسیاري از بیماري و امالح معدنی که دارند، می

بعد از گذر از آب (سنگ بزرگی قرار دارد که در اثر عوامل فرسایشی طبیعی به شکل فیلی بزرگ  در مرکز روستاي الویچ  د،زیادي وارد این روستا شون

افسانه جالبی در مورد این فیل سنگی در میان مردم . دیده می شود)گرم الویج با حداقل ده دقیقه پیاده روي می توانید از فیل سنگی هم دیدن نمایید

شود که  کند و باعث آزار و اذیت مردم محلی می افسانه از این قرار است که روزي فیلی سیاه به روستاي الویچ حمله می. شود شنیده میمحلی الویچ 

ي این روستا دارا :روستی جوربند.شود  کند و تبدیل به سنگ می که به این دیار سفر کرده بود با عصاي خود اشاره به این فیل می) ع(امام حسن مجتبی 

توانند خواص بسیار خوبی  ها داراي امالح معدنی هستند و می تمام این چشمه. شود هاي اطراف آن تامین می آب آشامیدنی باکیفیتی بوده که از چشمه

رین فصل هتب. وجود این همه زیبایی و نعمت خدادادي در روستاي جوربند باعث شده تا به یک قطب گردشگري تبدیل شود. براي سالمتی داشته باشند

تواند زیبایی و جذابیت خاص خود را داشته باشد و  ها هم می سفر به این شهر توریستی، بهار و تابستان است، البته سفر کردن به چمستان در سایر فصل

  .هوا، فصل پاییز و زمستان را هم براي سفر انتخاب کرد و توان در صورت مساعد بودن آب به همین علت، می
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به سمت سردرود رفته و قبل از پلیس راه تبریز آذرشهر از سمت راست و روي تبریز باید از براي رفتن به روستاي کندوان  :راههاي دسترسی

از . مسیر جاده را از سمت اسکو به جنوب این شهر شروع کنید و راه خیابان چایکنار را در پیش بگیرید .برویداسکو پل به خیابان سهند و بسوي 

  .رساند روستاي کندوان میبه ارد و شما را راهی که در سمت چپ قرار د. رسید کیلومتري جاده می 7شهر اسفنجان که گذشتید به یک دوراهی در 

  

 20فاصله اسکو تا کندوان . تبریز واقع شده و یکی از روستاهاي دهستان سهند از توابع شهر اسکوست کیلومتري جنوب غربی 60این روستا در 

اي جهان هستند که هنوز زندگی در آنها جریان دارد، ساالنه  تنها روستاهاي صخره روستاي میمندکیلومتر بیشتر نیست و از آنجایی که به همراه 

این روستا که برخی .البته در جهان سه روستاي اینچنینی وجود دارد که یکی در ترکیه و دیگري در امریکاست .شوند اش می گردشگران زیادي راهی

متر است و رودخانه کندوان در امتدادش جریان  2200ارتفاع روستا از سطح دریا . سلطان داغی قرار دارد  دانند، در دل کوه هزار سال می 7را  قدمتش

آتشفشان و ها و مواد مذاب به جا مانده از دل  روستاي کندوان که به دلیل گدازه .هاي اینجا باعث شده جزو آثار ملی نیز به ثبت برسد زیبایی. دارد

هایش  ها به این شکل و شمایل درآمده، روستایی مخلوطی شکل است که به خاطر کله قندي بودن و شباهت خانه ها در طی سال همچنین دخالت آدم

چه هاي افقی، ستونی، مخروطی و هرمی شکل که بعد از عقب نشینی حوضه دریا هاي سنگی با شکل سازه .به کندوي عسل به این نام معروف شده

مخروط ها بعد از اینکه از دل آب بیرون آمدند، به صورت پله پله تا باالي . برآوردند، نماي اولیه روستاي کندوان هم نمایان شد  کندوان سر از خاك 

جایی کوه ها و هاي نخستین زمین شناسی، زمانی که هنوز پوسته زمین سرد نشده بود، در اثر جابه  این مخروط هاي نرم در دوره. کوه را پوشاندند

ها که از جنس خاکسترهاي آتشفشانی  این شکل .فشارهاي ناشی از این موضوع به صورت طبقه طبقه از محیط اطرافشان جدا شدند و فرم گرفتند

باران تغییر حالت  اي ساده، سایش باد و بارش برف و اي حفظ کردند، به صورتی که به راحتی با ضربه بودند، حالت نرمشان را به مرور زمان تا اندازه

کم کم به شکل امروزي درآمدند و مناسب براي ) گویند که به آن کران نیز می(هاي کله قندي  هاي روستا و الیه که طبقات، پله  اینطوري بود. دادند می

طره دیوارها بسیار نازك و ق. ایست اینجا روستایی سنگی و صخره. هایش است معماري روستا یکی از شگفتی .ها و ساخت خانه شدند کار دست ادم

ه  ارتفاع این توده .ماند ها هم به طور طبیعی گرم می و زمستان  ها خیلی خنک است  ها در تابستان متر است از اینروست که داخل خانه 2حدود 

هم مستقلند و براي رسیدن به طبقات این طبقات از . رسند طبقه می 4ها به  هاي کله قندي یا همان کران متر است و بیشتر الیه 40اي در حدود  صخره  

کندوان تبریز، روستایی  .ایست جنسشان چوبی یا شیشه   نورگیرها در طبقات باالیی قرار دارند و. هایی از خود کران به وجود آمده باالیی پله

تاریخ سکونت آن را نیز به   .دانند پیش می هزار سال 3و برخی دیگر تاریخ آن را مربوط به  زنند هزار سال تخمین می  6برخی عمر آن را . ست تاریخی

آنها از  .هایی مبنی بر سکونت عشایر در این منطقه به عنوان ساکنان اولیه در دسترس است روایت. دهند ها نسبت می قرن هفتم هجري هجوم مغول

کیلومتري کندوان قرار داشته  2این روستا در . ور استروایت دیگر در مورد مردم روستاي حیله  .کردند ها به عنوان اقامتگاه موقتی استفاده می حفره

یک عده هم ساکنان اولیه را جنگجویانی میدانند که در حال گذر از این منطقه آن را . اند ها فرار کرده و به کندوان پناه برده و مردم آن از دست مغول

داند که از دست  دارد که ساکنان اولیه را مهاجران دریاچه ارومیه می و اما روایت دیگري هم وجود .اند براي دفاع و استفاده نظامی مناسب دیده

این روستا دو مسجد بزرگ و کوچک، . در کندوان آب و برق هست .ها و مارهایشان در جنگ ایالم و آشور فرار کرده و به این منطقه آمده بودند ایالمی

زردآلو و آلبالو، خشکبار، . مشهورترین سوغات کندوان عسل است .رستوران دارد هاي فروش سوغات، بوفه و به اضافه مدرسه، پارك تفریحی، مغازه

هاي  فروشند براي درمان بیماري آب معدنی کندوان که در تبریز هم آن را می. هاي اینجا هم معروف است لواشک،گلیم و جاجیم و دست بافته  آلوچه،

تا اردیبهشت و اوایل خرداد هنوز این منطقه به دلیل کوهستانی بودنش  .است امیدنکلیوي مناسب است و از چند شیر آب در داخل روستا قابل آش

  .هاي این منطقه به سرد و سخت بودن مشهور است پاییز و زمستان. سرد است، بنابراین بهترین فصل سفر تابستان تا اواخر شهریور است
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از دو راهی مسیر کاشان . قابلیت دسترسی دارد اصفهان – کاشانو هم از اتوبان  نطنز – کاشان این روستا، هم از طریق جاده :راههاي دسترسی

  کیلومتر فاصله است 22به نطنز تا ابیانه حدود 

 35و )حدود یک ساعت با ماشین(کیلومتري کاشان88راین روستا د .قرار داردشهرستان نطنز از توابع استان اصفهان  دهستان برزروددر  روستاي ابیانه

قرار  کوه کرکس، در دامنه )حدود یک ساعت و نیم با ماشین (،ي اصفهانکیلومتر 107و)با ماشین جهل و پنج دقیقهحدود (نطنزکیلومتري شمال غربی 

به اعتبار معماري بومی و بناهاي تاریخی پرتنوع آن، . باشد متر می 2222ارتفاع از سطح دریا  بااز بلندترین نقاط مسکونی در ایران این روستا یکی . دارد

آثار عنوان یکی از  به 1088با شماره ثبت  1354مرداد  30این روستا در تاریخ . ي گرم و خشک استابیانه با آب و هوا. است ایراناز روستاهاي مشهور 

ابیانه  .معناي بیدستان است به (Viyane)به معناي بید و ویانه (Vi)وي .گویند می (Viuna)در زبان محلی به ابیانه ویونا  .است به ثبت رسیده ملی ایران

مدرکی که دقیقاً قدمت زمانی ابیانه را معلوم کند در دست نیست؛ ولی  .است اس در طول زمان ویونا به ابیانه دگرگون شده در گذشته بیدستان بوده

آثار و بناهاي . دانند هاي انسانی در حاشیه دشت کویر ایران می گاه ترین زیست زنند و آن را از کهن پیشینه هزار و پانصد ساله را براي آن تخمین می

گاه انسانی  دهنده قدمت تاریخی این زیست این آثار نشان. ی، سلجوقی، صفوي و قاجار استهاي ساسان تاریخی که در ابیانه وجود دارد مربوط به دوره

هاي چوبی  ها به پنجره اتاق. توان مشاهده کرد آید که در بعضی موارد تا چهار طبقه آن را می نظر می ابیانه در نگاه نخست، روستایی چند طبقه به .است

اند که خود به صورت مناظر جالبی  هاي تنگ و تاریک هاي چوبی پیش آمده مشرف بر کوچه ها و طارمی مانند مجهزهستند و اغلب داراي ایوان ارسی

از خانه هاي قدیمی ابیانه نیز می توان به . است یده شدهها، با خاك سرخی که معدن آن در مجاورت روستا قرار دارد پوش نماي خارجی خانه. است درآمده

هاي موردنیاز وجود ندارد در  دار فضاي کافی براي ساختن خانه هاي شیب از آنجا که در دامنه .خانه غالم نادر شاه و خانه نایب حسین کاشانی اشاره نمود

این . هاي یک کیلومتري روستا، در کنار جاده و نرسیده به ابیانه، ایجاد نماید هاست که هر خانواده انبار غار مانندي در تپ این روستا چنین رسم شده

اند و از بیرون تنها درهاي کوتاه و محقر آن نمایان است براي نگهداري دام و نیز آذوقه زمستانی و اشیاء غیرضروري  ها حفر شده غارها که در دل تپه

ها در انزوا  هاي ارتباطی، قرن ها از مراکز پرجمعیت و راه کوهستانی بودن منطقه و دور بودن محل آن سبب ردم ابیانه به .گیرد مورد استفاده قرار می

هاي ایرانی شمال  زبان مردم ابیانه از زبان .اند قدیم خود را حفظ کرده زیسته و در نتیجه بسیاري از آداب و رسوم قومی و سنتی و از جمله زبان و لهجه

پوشش  .شود هاي اصیل پهلوي در گویش آنان شنیده می مان دچار تغییر و تحوالت زیادي شده و اکنون فقط تعداد کمی از واژهغربی که البته در طول ز

دوید یا همان (در مردان شلوار گشاد و درازي از پارچه سیاه . دهند ها رواج دارد و در حفظ آن تأکید و تعصب از خود نشان می سنتی، هنوز هم میان آن

 .هاي ابیانه معموالً چارقدهاي سفیدرنگی بر سر دارند زن. دار و رنگارنگ است هاي گل ها، پیراهن بلندي از پارچه و در زن) وار مردان بختیاريدبیت، شل

معابد زرتشتی اي از  آتشکده ابیانه را نمونه. است اي است که مانند دیگر بناهاي ده در سراشیبی قرار گرفته ترین اثر تاریخی ابیانه آتشکده قدیمی

هامان که در جنوب غربی ابیانه قرار دارد و  پال همونه یا تخت - 1:ابیانه سه قلعه دارد که عبارتند از .شد اند که در جوامع کوهستانی ساخته می دانسته

ن سند سهم افراد در ساخت در ای. ساخته شده و سند ساخت آن نیز موجود است سال پیش 200این قلعه حدود . متعلق به محله باال و یوسمون است

پاله که در شمال غربی روستا قرار دارد و به محله  - 3.هرده که در شمال شرقی روستا قرار دارد و به محله هرده تعلق دارد - 2 .است قلعه مشخص شده

اند و در آن به نوبت کشیک  هاي محلی ساخته هاي یاغیگري بوده که مردم براي حفظ امنیت خود در مقابل یاغی ها مربوط به دوره این قلعه .پل تعلق دارد

هاي این  در دل صخره. زیارتگاه هینزا این زیارتگاه در جنوب شرقی ابیانه در دره باریکی قرار دارد :ابیانه دو زیارتگاه و یازده مسجد دارد .اند داده می

 .است و رفتگی نیز همانند غاري، جزیی از ساختمان زیارتگاه شدهاست، و ت دره، تو رفتگی وجود دارد که ساختمان امامزاده در جلوي آن ساخته شده

کنند که بی بی زبیده خاتون تحت تعقیب بوده و مردم  اهالی عنوان می .ظاهراً این زیارتگاه مربوط به بی بی زبیده خاتون، بنت موسی بن جعفر است

زیارتگاه هینزا در . است در هنجن نیز زیارتگاه بزرگی متعلق به ایشان ساخته شده .اند ابیانه وي رادر این اتاقک پناه داده، سپس به روستاي هنجن برده

طبق باور مردم این مکان معجزه نما است و  .برخی نیز عنوان کردند که این زیارتگاه مربوط به زمان آناهیتا است. بی زبیده خاتون است واقع گذرگاه بی

اهزاده یحیی و شاهزاده عیسی این زیارتگاه که در شرق ابیانه در محله هرده قرار دارد، بقعه شاهزاده زیارتگاه ش .شود در آن مراسم خاصی برگزار می

نماي بزرگی که از شاخه  هاي روستا داراي حیاط مرکزي است و آب یحیی و شاهزاده عیسی، فرزندان امام موسی بن جعفر است و برخالف ساختمان

هایی  رواق حرم منقش به کتیبه. اي دارد این زیارتگاه گنبد هشت ضلعی باکاشی کاري فیروزه. ن قرار داردشود در وسط آ اصلی نهر روستا سیراب می

هاي  اي وجود ندارد؛ ولی در سقف بنا تاریخ در ضریح زیارتگاه نوشته. ایوان جنوبی آن به تپه جنوبی ابیانه مشرف است .است است که اخیراً مرمت شده

. اند هاي سقف قیمت انواع غالت، چون جو و گندم در زمان گذشته را نوشته شود که در پشت تخته عنوان می. است نوشته شده مرمت بنا و اشعار و آیاتی

یکی از این مساجد  .است توسط اهالی ابیانه بازسازي شده 1386این زیارتگاه در سال . منبري چوبی و قدیمی نیز در ایوان جنوبی زیارتگاه قرار دارد

اواخر اما ما  تمام فصول سال براي سفر به ابیانه مناسب است .هجري قمري است477با تاریخ ساخت) ده ملقب به میان(ام مسجد جامع ابیانه قدیمی به ن

  .را پیشنهاد می کنیم  فروردین تا خرداد ماه 
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در مسیر جاده سربیشه به  سربیشهکیلومتري شرقی شهر  78در فاصله  وکیلومتري شهرستان بیرجند  142در فاصله  :راههاي دسترسی

  .روستاي درح قرار دارد

یکی از هفت روستاي  .است واقع شده استان خراسان جنوبی بخش مرکزي شهرستان سربیشه دهستان درحماخونیک روستایی است که در 

روستا از جمله  12جلگه ماخونیک را . دارد که انگیزي هاي حیرت ، جذابیت«ها پوت لی لی» باشد و به لحاظ شهرت آن به شهر انگیز جهان می شگفت

الزم به ذکر است که این . دهد نو، خارستو و جالرو تشکیل می بالوچ، دامدامه، میش ماخونیک، کفاز، چاپانسر، توتک، سفالبند، سوالبست، لجونگ، کالته

باشند که در چند قرن  مردم ماخونیک اصالتاً افغانی می .دارد آید و حدود نیم ساعت تا افغانستان فاصله روستا بزرگترین روستاي این منطقه بشمار می

و پیرو ) حنفی(مردم منطقه ماخونیک مسلمان، داراي مذهب اهل تسنن  .اند اند و ماخونیک را جهت زندگی برگزیده پیش از افغانستان کوچ کرده

جاذبه این روستا این است که در . کنند و با لهجه خاص محل تکلم می فارسیابوحنیفه نعمان بن ثابت از ائمه چهارگانه اهل سنت است، که با زبان 

کرد و به دلیل بهبود تغذیه و ازدواج با نژادهاي دیگر در گذر زمان قد اهالی  متر تجاوز می 40/1بوده و به زحمت قدشان از قد کوتاهگذشته اهالی آن 

. کشند نمی سیگارخوردند و هنوز  هم نمی گوشتکردند و اصالً  نمی شکارنوشیدند،  نمی چايسال پیش،  50مردم ماخونیک تا  .روستا بلندتر شده است

به این روستا به معناي ورود شیطان بود و اهالی تا چند سال پیش به تلویزیون  تلویزیونورود   .دانستند مردم ماخونیک این قبیل کارها را گناه می

درباره این روستا هیچ سابقه تاریخی مکتوبی وجود .شوند جادودادند کودکان پاي صفحه تلویزیون بنشینند و  ها هرگز اجازه نمی آن .شیطانگفتند  می

اي  شود در گذشته عده گفته می .است رسد، نام روستا مادخنیک ذکر شده سال قبل می 300ها به  در برخی اسناد قدیمی که تاریخ نگارش آن.ندارد 

ها این نام را براي روستا انتخاب  اند و آن ها برخورد سردي داشته اند و با آن ها استقبال نکرده مأموران دولتی به این روستا آمده و اهالی به گرمی از آن

ان به ماخونیک تغییر نام شده که به مرور زم گویند به دلیل وجود شکافی در کوه نزدیک روستا به آنجا ماده ماخونیک گفته می برخی می .اند کرده

هاي بعد در منطقه ماخونیک و به ویژه در روستاي ماخونیک سکونت  اند و در دوره نشین بوده ساکنان روستا در ابتدا دامدار و کوچ .است یافته

ن صنعت از عمده صنایع دستی روستا کنند و ای کنند و تعدادي دیگر نیز قالیبافی می اند،عالوه بر این تعدادي از اهالی در معادن سنگ کار می گزیده

هاي چوپانی و بسیار قدیمی بر روي آن نقش بسته نیز گواهی بر قدمت سکونت  اي در نزدیکی قنات ماخونیک که نقش نگاره وجود سنگ  .رود شمار می به

ها شکل هندسی خاصی  خانه. اند ساخته شدههم و در گودي زمین  به طور فشرده ها به بافت مسکونی روستا در دامنه تپه و خانه .در ماخونیک است

براي رفتن به داخل خانه باید دوال شده و به زحمت خود  .تر است و داراي یک درب کوتاه چوبی است کف خانه حدود یک متر از سطح زمین پایین.ندارند

ها را کوچک و  باشد، مردم خانه هواي این ناحیه سرد میبه علت آنکه . کنند اغلب یکی دو پله درگاهی را به کف خانه متصل می .را داخل خانه کرد

. هاي روستا بسیار کوچک بوده و فقط داراي یک اتاق ده یا دوازده متري هستند خانه .تر صورت گیرد ساختند تا گرم شدن خانه راحت ارتفاع می کم

در . ست و بجز درب ورودي کوتاه هیچ منفذي به بیرون ندارندشان با شاخ و برگ درختان پوشیده شده ا و سقف  ها با سنگ و خاك ساخته شده خانه

هر خانه داراي .کند دیدن این سبک معماري انسان را شگفت زده می. ها خیلی محقر، بدون حیاط و ایوان چسبیده به هم هستند بافت قدیم روستا خانه

باید دانست عمده  .است طاقچهو  طاق، (ق گلی براي طبخ غذااجا) Koresk ، کرشک)مخزن نگهداري گندم و جو) Kandik فضاهایی همچون کندیک

یکی از نقاط دیدنی روستاي ماخونیک برج سنگی آن است که این برج در طبقات  .است هیزمو  چوب، سنگبه کار رفته در مسکن روستا شامل  مصالح

احتمالی دشمن،  ي باالي روستا ساخته شده، به طوري که به اطراف روستا اشراف دارد، از این برج جهت دیده بانی استفاده می کردند تا در صورت حمله

از دالیل کوتاه بودن قد مردم روستا ازدواج  .تر است سانتیمتر که از حد متوسط پایین 140قد اکثر مردم روستا حدود  .ي اهالی روستا اطالع دهند به همه

 .اند با دنیاي اطراف خود انجام ندادهسال گذشته هیچ راه ارتباطی نداشته است و مرد تعاملی  30روستا در . توان نام برد فامیلی و نوع تغذیه را می

هاي بسیار ژنده و  مردم لباس.بافتند در گذشته مردم لباس خود را با کرباس می. طراحی لباس مردان و زنان در روستاي ماخونیک با هم بسیار تفاوت دارد

سال گذشته  30ش اهالی روستا از جنس چوبی بود که از کف کف. کشیدند هایی اصال خجالت نمی کردند و اهالی از پوشیدن چنین لباس مندرس به تن می

ولی با تعامل با شهر افراد جوان . کردند همچنین در قدیم مردم روستا از ظروف سفالی که ساخت دست خودشان بود استفاده می. تغییر کرده است

  .غیر گرم به اینجا سفر کنید پیشنهاد میکنم بدلیل گرماي هوا در فصول .اشتیاقی به استفاده از این ظروف را ندارند
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کیلومتر بعد از قم و  110 (بروید سپس از اتوبان قم کاشان تا مقصد به مسیر ادامه دهید آنش هراز اتوبان تهران قم به طرف :دسترسی ها

  )کیلومتر قبل از اصفهان218
از جمله نام هاي قدیمی این شهر می  .باشد می اصفهانترین شهرستان پس از مرکز استان  بزرگترین و پرجمعیت در استان اصفهان کهشهري تاریخی 

هاي جهان در منطقه اي بنام  ترین تمدن این شهر زادگاه یکی از کهن .اشاره کردتوان به مواردي از قبیل کاسیان، چهل حصاران، کی آشیان و کاه افشان 

نشینی و شهر نشینی را  این شهر اولین تمدن یکجا. کاشان بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران است.با قدمتی بیش از هشت هزار سال است سیلک

این شهر داراي بیش از هشت هزار سال قدمت شهرنشینی و یکی از زیباترین شهرهاي ایران . کاشان مهد تمدن و فرهنگ سنتی ایران است .دارد

یم این شهر که داراي دو بخش اقل .و داراي روستاهاي تاریخی و زیبا با آب و هواي ییالقی مانند روستاهاي زیبا و تاریخی قهرود و ابیانه میباشد.است

شویان از مراسم سنتی این شهر  و قالی گیري گالبآداب و رسوم . است هاي مهم در ایران بدل ساخته آن را به یکی از سکونتگاه کویریستکوهستانی و 

در  شویان مراسم قالیمعموالً از اوایل اردیبهشت ماه شروع شده و  گیري گالبمراسم . دهد است که ساالنه بازدیدکنندگان زیادي را به خود اختصاص می

توان  از مناطق کوهستانی کاشان نیز می. را نام برد …توان نوش آباد، سفیدشهر و از مناطق کویري کاشان می. گردد مهرماه هر سال در کاشان برگزار می

نوردي  دیکی نیاسر مکان مناسب و خوش آب و هوایی براي کوهروستایی بکر و زیبا در نز) آباد ساق(اسحق آباد . را عنوان کرد …قمصر، نیاسر، برزك و

اش را تا اوایل قرن  کاشان همانند دیگر شهرهاي قدیمی ایران معماري سنتی شهري .باشد هاي اطراف کاشان می کویر مرنجاب نیز از دیگر جاذبه .است

و به ویژه  پهلوي ادامه یافته بود، در دوره قاجارشکل گرفته بود و تا دوران  صفويو  سلجوقیهاي  بیستم حفظ کرده بود، این چینش سنتی که در دوره

وآمد به درون شهر توسط چند دروازه صورت  کرده و رفت شهر قدیمی کاشان را دیواري بلند محصور می .نیمه دوم قرن بیستم به شدت تغییر یافت

 قلعه جاللی .است شده و محالت تقسیم می بازار، مدارس، ارگاسالمی به چهار قسمت  فضاي درون شهر مانند دیگر شهرهاي دوران میانه. است گرفته می

ها،  ساخته شده بود، در طول قرن هجده و نوزده میالدي از میان رفته در حالی که برج سلطان ملکشاه سلجوقیکه در زمان ) ارگ حکومتی کاشان(

است و دیگر فضاهاي شهري در دو طرف آن  در مرکز این شهر واقع شده بازار کاشان .مانده بودند هاي شهر در سراسر قرن نوزدهم باقی ها و دیواره دروازه

هاي  افزوده. اي از آن رونق کاسته شده میزان قابل مالحظه قاجاراست که البته در دوره  فراوانی داشته رونق صفویهاند، این بازار در دوره  قرار گرفته

ه از این تعداد سیصد و در کاشان هزار و هفتصد بناي تاریخی شناسایی شده ک .، دو مدرسه و یک مسجد استالدوله تیمچه امینجدیدتر بازار شامل 

مقبره توان  اند یا آثارشان پابرجاست می از بناهاي تاریخی مهم کاشان که هنوز استوار مانده. سیزده مورد ثبت ملی و یک مورد ثبت جهانی شده است

، عمسجد جام، )مسجد میرعماد( مسجد عمادي، آرامگاه سلطان عطابخش، الدین مناره زین، خانه عباسیان، خانه طباطبایی ها، خانه بروجردي، ابولؤلؤ

هاي معماري  اشاره کرد، در همه این بناها ویژگی کاروان سراي امین الدولهو  حمام سلطان امیراحمد، قلعه جاللی، مسجد آقابزرگ، مدرسه سلطانی

این . اند عمارت تاریخی دارد که به خوبی محفوظ مانده کاشان حداقل نوزده .شود، جز مناره زین الدین که در این زمینه یکتا است مشابه دیده می

ها داراي فضاهاي بزرگتر، معماري ماهرانه تر و عناصر مجلل تري  باشند، اما نسبت به آن هاي سنتی کاشان را دارا می ها عناصر عمومی خانه عمارت

ترین فضاهاي سبز  از معروف باغ فین .اشاره کرد خانه مرتضويو  خانه بنی کاظمی، ها خانه بروجرديتوان به  ها می ترین این عمارت از معروف. هستند

هاي ایرانی است که هنوز زنده و پابرجاست، وجود عناصر آب و درخت که عناصري پویا هستند در کنار ابنیه که  هاي باغ ترین نمونه کاشان است و از مهم

هاي ایرانی مشابه، باغ فین با  این باغ در مقایسه با بسیاري از باغ .است اریخی بخشیدهعناصر ثابت معماري هستند، هویتی زنده به این اثر فرهنگی و ت

نده و گردشگر استان اصفهان را به ، بیشترین بازدیدکنکاخ چهلستونو  جهان میدان نقشین مجموعه که در کنار  .شود قابل توجهی مشروب می آب

شاه در حالی که ساختمان باغ فین فعلی به دوران  رسانند می بویه آلبرخی منابع تاریخی قدمت این باغ را به دوران سلطنت  نماید، سوي خود جلب می

معرفی  شیخ بهاییمنابع دانشگاهی طراح باغ را  داند و می الدین جمشید کاشانی غیاثمیراث فرهنگی ایران طراح باغ را .نسبت داده شده عباس بزرگ

 .دندرسان قتلآن به  حمامرا در  امیرکبیرمعروف ایران  صدراعظممیالدي  1852، در سال شاه ناصرالدینباغ فین همان جایی است که به دستور . کنند می

در این شهر زیرزمینی کانال هاي . متر است 18تا  4شهر زیرزمینی نوش آباد در زیر زمین ساخت شده است که عمق قسمت هاي مختلف آن بین 

بسیاري از باستان شناسان معتقدند که این شهر براي دفاع در مقابل . متعددي وجود دارد که قسمت هاي مختلف آن را به یکدیگر متصل می کند

آتشکده نیاسر یکی دیگر از جاذبه هاي گردشگري تاریخی شهر  .دشمنان خارجی ساخته شده است و در واقع یک قلعه زیرزمینی نظامی استحمالت 

غار نیاسر یک جاذبه گردشگري بسیار زیباي  .و محل برگزاري آئین هاي مذهبی بوده استکاشان می باشد که قدمت آن مربوط به دوران ساسانیان 

 2شهر کاشان است، این غار در نزدیکی روستاي نیاسر در شهر کاشان واقع شده است و برخی از باستان شناسان قدمت آن را حدود   در طبیعی دیگر

شهر کاشان خواهر خوانده .در این غار تونل هاي سنگی و پیچ در پیچی وجود دارد که به زیبایی این غار افزوده است. هزار سال پیش بینی کرده اند

پیشنهاد می شود براي دیدن این شهر زیبا اواخر فروردین و اوایل بلغارستان و سبزوار  کازانالك -اومئو سوئد - بوخوم آلمان: ي زیر استشهرها

ي سفر برا البته اوائل مهر تا اوایل آبان نیز هوا. اردیبهشت تشریف ببرید تا هم در مراسم گالب گیري شرکت کنید و هم گرماي هوا شما را آزرده نکنند

  .مطلوب و قابل تحمل است اینجا به
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 20کیلومتري شهر فومن و  36کیلومتري شهر رشت،  60ماسوله در جنوب غربی استان گیالن در بخش سردار جنگل فومن :راههاي دسترسی

  .کیلومتري شهر ماکلوان واقع است

غرب این شهر واقع است به همراه مردمانی از نقاط مختلف  کیلومتري شمال 8مردم کهنه ماسوله که در ) میالدي 14قرن (ي هشتم هجري  حدود سده

 .دند خوبی بوو چرم کاران این مردم فلزکاران  .شود کوچ کردند ماسوله شناخته مینو عنوان شهر  اي که هم اکنون به سرزمین گسترده ایران به نقطه

سراهاي  کاروان. بیشتر جمعیت خود را از دست داد 1320ي ارتباطی جدید بین گیالن و آذربایجان و نیز قحطی سال  ماسوله به دنبال احداث جاده

ه به پایتخت و سایر در پی آن اکثر مردم متمول ماسول. شاهراه ارتباطی شمال و آذربایجان و بازار داد و ستد و صنایع فلزي و چرم آن نیز از رونق افتاد

زیبا ترین .خورد به چشم می کیلومتري ماسوله نو 8در  کهنه ماسولهاکنون سنگ دیوار بناهاي  .شهرهاي بزرگ یا به خارج از کشور مهاجرت کردند

فهرست آثار ملی کشور به  در 1090ي  شمسی به شماره 1354عنوان یک اثر ملی در سال  به که اکنون نام شهر به خود گرفته ، روستاي پلکانی ایران 

ي بلند  قلههاي آن نزدیک دومین  اي قرار دارد که سرچشمه ي رودخانه ي مرطوب خزري، واقع در دره الیه منطقه ماسوله در منتهی. ثبت رسیده است

ي این شهر  ترین و باالترین نقطه متر و اختالف بین پایین 1050ارتفاع آن از سطح دریاي آزاد . است)  متر 3050ماسوله داغ با ارتقاع (هاي طالش  کوه

متري را باال  120اگر بخواهید از پایین ترین نقطه این شهر تا باالترین و آخرین خانه این منطقه بروید باید ارتفاعی یعنی  متر است 120کوهستانی بیش از 

همین امر، . است کوهستانی، مرتعی و جنگلیي  گانه هاي سه ي طالشی، ترکی و گیلکی و طبیعت گانه هاي سه اي از فرهنگ شهر ماسوله، آمیزه .بروید

ماسوله، بازاري در چهار طبقه دارد که هر چهار محله به طور مستقل به بافت بازار شهر ارتباط  .اري متفاوت ماسوله را ایجاد کرده استفرهنگ و معم

وجود  .رسید واحد می 600، این تعداد به )حدود صد سال پیش(واحد مسکونی وجود دارد که در گذشته  350در حال حاضر در ماسوله بیش از . دارند

زاده حاکی از  ي عمومی، ده مسجد و پنج امام چشمه 33سرا، دو حمام قدیمی، بیش از  کاروان 6ي بازار آن، بیش از  واحد تجاري در محدوده 120از  بیش

به عنوان ها هر دو  ها و پشت بام ي جلوي خانه محوطه. فردي است ماسوله داراي معماري منحصربه .هاي اخیر است رونق و شکوفایی این شهر در دوره

ي نقلیه موتوري  هاي بسیار، به هیچ وسیله هاي کوچک و پله بافت معماري ماسوله در دوران زندیه شکل گرفته است و خیابان. شوند رو استفاده می پیاده

ها  اد طبقات ساختمانتعد. حیاط ساختمان باالیی پشت بام ساختمان پایینی است :شود معماري ماسوله در یک جمله توصیف می. دهد اجازه ورود نمی

زبان مردم غرب  ،زبان تالشیاست؛ که بسیار شبیه  (moosli) ها موسلی اي زبان اصلی مردم ماسوله، به روایت خود ماسوله .رسد معموال تا دو طبقه می

. گویند آن زبان باشد می گویشوراست و همچنین به فردي که  هاي ایرانی شمال غربی زباننام یکی از  تالشی .گیالن و جنوب جمهوري آذربایجان است

ریشه با  تالشی همچنین هم. باشند باشد اما در عین حال متفاوت از هم می نزدیک می زبان تاتیو به  هاي کناره دریاي خزر زبانزبان تالشی از خانواده 

هایی سخن  به زبان ها گیلکو  ها مازندرانیو  ها تالشو  ها تات .ها تفاوتی آشکار دارد است ولی با آن مازندرانیو  گیلکیهاي کرانه خزر همچون  دیگر زبان

 کرديو  اوستاییهاي  زبان تالشی مشابهت با زبان. ی مشابهت داردتفاوت داشته و با مادي و پارتی و اوستای زبان فارسیگویند که در بسیاري موارد با  می

شود که با زبان مادي، پارتی و  محسوب می انی شمال غربیهاي ایر زباناز  زبان تالشی. نزدیک است زبان آذري باستانهمچنین این زبان به .دارد

فات زیبا و بلندترین کوه استان از جمله دیدنیهاي بازارماسوله آبشار ماسوله ییال..و نه ترکی ـ شباهت بسیاري دار - زبان آذري باستاناوستایی و نیز با 

، تصرف به منظور توسعه عمرانی و انسانی و تخریب لرزه زمین، رانش زمین، سیلاکنون در برابر مسائلی مانند ریزش سنگ،  این شهر هماین محل است

در دستور کار  90ثبت جهانی ماسوله از سال  .ثبت به عنوان میراث جهانی براي حفاظت بیشتر قرار داردشود؛ و در صف انتظار جهت  حفاظت می …و

ساختمان اداره برق، آب و فاضالب، مخابرات، هواشناسی، تعاونی صنایع دستی، درمانگاه، دو  11قرار گرفت، اما نبود مدیریت یکپارچه شهري و وجود 

نواحی پایین دست بافت تاریخی  76اگرچه از سال  .است حریم فضاي سبز مانعی بر سر راه جهانی شدن ماسوله شدهواحد تجاري، دو واحد مسکونی در 

ساختمان ناهمگون که در این قسمت این شهر تاریخی قرار دارد  11ماسوله در حریم فضاي سبز قرار گرفت و ساخت و ساز در آن ممنوع شد، اما مشکل 

رودخانه پر آبی در اطراف ماسوله در جریان است که به ماسوله رودخان شهرت دارد و در کنار این آبشاري دیدنی با ارتفاعی در  .است تاکنون حل نشده

آبشارهاي فراوانی در ماسوله وجود . متر قرار دارد، مسافران در این شهر ساعات خوشی را در کنار مناظر این رود و آبشار به تفریح میگذرانند 20حدود 

 30این آبشار که ارتفاعی . رد که یکی از زیباترین آن ها آبشار کوشم است که در ارتفاعات این منطقه و انتهاي دره جنگلی ماسوله واقع شده استدا

آن پدید متري دارد را میتوانید پس از حدود یک ساعت پیاده روي در شیب مالیمی از کوه مشاهده کنید و از مسیر زیبا که چند آبشار کوچک نیز در 

یکی دیگر از جاذبه .خرم بو، توریشوم و الرچشمه از دیگر آبشارهاي دیدنی در ماسوله اند که بازدید از آن ها خالی از لطف نیست. آمده است لذت ببرید

ویی، درختانی نظیر گیاهان دار. هاي طبیعی در ماسوله پارك جنگلی این شهر است که هواي خنک و طبیعت بکر آن روح هر آدمی را به جد وامیدارد

ماسوله در تمامی فصول .  .مسافران میتوانند از آالچیق ها و رستوران هاي این پارك نیز استفاده کنند. جزئی از طبیعت این پارك هستند  راش و فندق

. شهرهاي شمال کشور قرار بگیرد این شهر در زمره سرسبز ترین و خوش آب و هوا ترین. دیدنی است و در هر فصل جلوه اي زیباتر از فصول دیگر دارد

سوله را در بیشتر روزها هواي مه آلود در ماسوله حاکم است این شهر تابستان هایی خنک و زمستان هایی پر برف دارد از این رو اگر قصد سفر به ما

  .دارید بهترین زمان سفر از اواسط فصل بهار تا اوایل پاییز است
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از این روستا نیز عبور . و از طریق کمربندي آن وارد جاده روستاي نغندر شوید رفتهبه شهر طرقبه سپس  مشهد برویدبه  :راههاي دسترسی

  .کنید تا به آخرین روستاي این جاده، یعنی روستاي پلکانی کنگ برسید

  

اي دیگر را از دوران قبل از اسالم به  و ماسولهقرار دارد  متر3211با ارتفاع  بینالودقله هاي شمال شرقی ارتفاعات  وستاي پلکانی کنگ در یکی از دامنهر

باشد که از طریق  کیلومتري مشهد قرار دارد و آخرین روستا در محور دره رودخانه کنگ می 29کیلومتري غرب طرقبه و  19در کنگ .گذارد نمایش می

معماري و سبک ساخت  .شود به روستاي نغندر و سپس شهر طرقبه و از آنجا به شهر مشهد مرتبط می نغندریک جاده آسفالته در محور مشهد طرقبه 

همانند بسیاري از  .دیگریستپشت بام هر خانه، حیاط خانه . خانه ها در این روستا، دقیقا همانند معماري روستاي ماسوله گیالن، به شکل پلکانی است

روستاهاي کشور، مصالح مورد استفاده در خانه هاي این روستا، سنگ، خشت و چوب می باشد که بر روي آن الیه اي زخیم از کاهگل کشیده شده 

وستا محلی براي توقف کاروانیان و در واقع قبل از اسالم، این ر .قدمتی فراتر از اسالم و مربوط به دوران باستان. وستاي کنگ قدمت زیادي دارد .است

این روستاي باستانی در گذشته هایی دور به قدري شهرت داشته است که نام آن در کتب تاریخی . استراحت آنان در مسیر طوس به نیشابور بوده

کنگ .مه فردوسی به چشم می خوردبند هشن، متون دوره ساسانی و همچنین شاهنا بسیاري، از جمله مهم ترین کتب دینی آئین زرتشت مثل اوستا و 

 .قرار دارد دهستان جاغرقین روستا در ا .هاي مرتفع درختان فراوان و نوزیدن بادهاي خشک از آب و هواي معتدل برخوردار است به دلیل وجود کوه

پرنده اي قوي پنجه که در مناطق کوهستانی زندگی می کند و در معنی دیگر از آن به عنوان دژي مستحکم تعبیر شده : کنگ در لغت دو معنا دارد

هاي تفریحی و  شمار می رود که براي فعالیتهاي طبیعی و دیدنی حومه مشهد به  اندازهاي زیباي کنگ یکی از جاذبه ها و ارتفاعات و چشم کوه .است

کنگ به دلیل چشم اندازهاي کوهستانی زیبا و وجود چشمه ها و درختان گوناگون بر دامنه کوهپایه هاي آن، بسیار مورد عالقه  .ورزشی مناسب است

پلکانی و ماسوله اي خراسان شناخته شده که این به دلیل استقرار سکونت گاه هاي آن بر روي کوهپایه ، با عنوان روستایی . کوهنوردان می باشد

شیوه استقرار خانه ها با توجه به اقلیم، جهت باد و جهت تابش خورشید در راستاي شمال . موضوع نقش بسزایی در جذب توریسم خارجی داشته است

دلیل وضعیت خاص جغرافیایی منطقه و به دلیل روستاي تاریخی کنگ به  .جنوب غربی است که صرفه جویی در مصرف انرژي را در پی دارد –شرقی 

از دیگر جاذبه هاي تاریخی این روستا می  .وجود کوههاي مرتفع و درختان فراوان و عدم وزش بادهاي خشک، از آب و هواي معتدلی برخوردار است

رباط شاه عباسی در زیرزمین . رودخانه کنگ اشاره کردتوان به رباط پاي کوه کنگ یا رباط شاه عباسی در انتهاي دره کنگ و بر روي دامنه اي مشرف به 

به مشهد از کنار این رباط عبور می کرده  نیشابورکنده شده و سقف آن ، هم تراز با شیب دامنه کوه است و بنا به گفته مردم روستا، روزگاري راه قدیم 

 در دل این منطقه تاریخی، رودخانه پرآب کنگ در کنار درختان میوه ، چشم انداز بی نظیري را ایجاد کرده و ارتفاعات، باغ سرسبز و حاشیه .است

چشم انداز این باغ ها در فصول بهار، . سوب می شود و این منطقه به درختان میوه اش معروف استرودخانه یکی از مهمترین ظرفیت هاي این منطقه مح

روستاي کنگ جزئی از بخش طرقبه است و براي رسیدن . تابستان و پاییز بسیار تماشایی است و باعث جذب گردشگران بسیاري در طول سال می شود

گورستان کنگ که بر روي تپه مشرف به روستا واقع شده ، داراي سنگ قبرهاي با ارزشی  .سر گذاشت نغندر را پشت –به آن باید راه آسفالته طرقبه 

اکثر سنگ قبرها از جنس شیست است و بر روي هر قبر، دو سنگ قبر . است و به عنوان یکی دیگر از جاذبه هاي تاریخی این روستا شناخته می شود

ها بیشتر به هجري قمري است و عالمت مخصوص هر متوفی به شکلهاي گوناگون از جمله شانه و صورت بر تاریخ قبر. قلوه اي شکل قرار داده شده است

بنابراین بهترین زمان سفر به این . به دلیل قرارگیري در دامنه کوه بینالود، در پاییز و زمستان هواي این منطقه سرد است .روي آنها حک شده است

  .شدروستا، فصول بهار و تابستان می با
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  .است ساعت 5/2حدود  کیلومتر 165از بندرعباس تا کنگ حدود .دارد ار کیلومتري شهرستان بندرلنگه قر 5در  :راههاي دسترسی

از قدیمی ترین بندرهاي ایران است که داراي جاذبه هاي گردشگري بی نظیري است چرا که  واستان هرمزگان قرار گرفته این بندر تاریخی و زیبا در 

هسته هاي شکل گیري  در حاشیه خلیج فارس یکی از ارزشمند ترین شهر تاریخی بندر کنگ.. توانسته تاکنون بافت تاریخی خود را کامال حفظ کند

سال می رسد و در طول تاریخ بارها دچار تخریب و احیاي مجدد شده  1000قدمت این هسته تاریخی به بیش از .زندگی جمعی در ایران به شمار می رود

هاي وارد آمده در طول  آنچه امروز از این هسته تاریخی به جاي مانده بندري زیبا با معماري منحصر به فرد است که با وجود تمام آسیب. است

هاي   در کنگ تعداد زیادي مسجد و مغازه .انسجام و هویت بافت تاریخی آن حفظ شده و مانند نگینی در حاشیه خلیج فارس خود نمایی می کند,تاریخ

در زمان هاي دور همانطور که  .سندهایشان به زبان عربی می نوی گوناگون وجود دارد، بیشتر اهالی بندر کنگ به زبان فارسی صحبت می کنند ولی نوشته

اکز مهم می دانید منطقه ي جنوبی ایران تحت تصرف پرتغالی ها بوده و بر مناطق اطراف آن تسلط کامل داشته اند و در آن دوران بند کنگ یکی از مر

یک قلعه بزرگ به عنوان مرکز . انداخته اند در دولت پرتغال به شمار می رفته و انبوهی از کشتی هاي بزرگ پرتغالی در آب هاي بندر کنگ لنگر می

 165فاصله ي بندرکنگ تا بندرعباس حدود  .شود حکومت در آنجا وجود داشت که اکنون نیز آثاري از آن در کنار دریا در زمان جزر آب دیده می

طور که از نام این شهر  یار گرم و مرطوب دارد هماناین شهر آب و هوایی بس. کیلومترمربع می باشد 5بندر گنگ داراي مساحتی برابر با  .کیلومتر است

هاي بزرگی نیز  این بندر جنوبی ایران در گذشته این شهر مکانی براي تجار بود و کشتی .است و در نزدیکی دریا قرار دارد آید، بندرکنگ یک بندر بر می

تجار این منطقه خرما، الورد، المستکی، . شد هاي آفریقایی استفاده می کشورها براي تجارت به هند، بصره، ممباسا و  گرفتند که از آن در آن پهلو می

اکثر تاجرهایی که به این بندر می آمدند تا تجارت کنند . کردند بردند و از آنجا نیز چوب، چاي و پارچه وارد می هاي مقصد می جوز، لوز و سجاده به کشور

اال همه آن ها بادگیرهاي زیبایی وجود دارد و در حال حاضر برخی از آن ها باقی مانده و به عنوان در این شهر خانه اي براي خود می ساختند که در ب

شود راهی زیرزمینی بین آن و  گفته می قلعه لشتیان یکی دیگر از قلعه هایی است که در این منطقه وجود دارد و .جاذبه ي گردشگري برشمرده می شود

براي اینکه بخواهید در  .شد از این مسیر براي رفتن به قلعه دیگر یا رساندن تجهیزات در هنگام جنگ استفاده می ها وجود داشته است و قلعه پرتغالی

در این منطقه می توانید با توجه . هکتار از آن را بافت هاي تاریخی در بر گرفته است 56این شهر بندري به گشت و گذار بپردازید باید بدانید که تقریبا 

و هوایی که دارد بادگیرها و منظره هاي زیبایی از دریا در این شهر قابل تماشا است که هر کدام می توانند تجربیات سفري عالی را براي  به شرایط آب

لنج توان به قلعه لشتان، موزه مردم شناسی، موزه شخصی محمد ابراهیمی، مجسمه  از دیگر جاذبه هاي گردشگري این منطقه می. شما به ارمغان بیاورند

این لنج ابعاد بسیار بزرگی داشته و . تن ظرفیت داشته است 700تاکنون لنجی شخصی در بندر کنگ ساخته شده است که حدود  1273از سال  :مسی

ده قرار این لنج مسی براي مقاصد تجاري مورد استفا. هاي مسی پوشانده اند گرفته است و همین بخش را نیز با ورق بخش زیادي از آن در زیر آب قرار

یک هواپیماي  1322در سال . کرد هندوستان، پاکستان و یمن حمل می  ناخدا داشت که وسایل مختلف را به آفریقا، 2نفر سرنشین و  60گرفت و  می

همان بخشی که این  در حال حاضر در. ژاپنی از این لنج فیلم برداري می کند و پس از آن زیردریایی این کشور به لنج حمله می برد و آن را بین می برد

پارك جنگی، خانه هنرمندان، خانه  .سال پیش است 113اند که نمادي از حدود  لنج ساخته شده بود، تندیسی از آن را به یاد قربانیان آن حمله ساخته

گلبتان است که از دوران قاجار  یکی دیگر از جاذبه هاي گردشگري که در جنوب ایران قرار دارد خانه :ها، خانه گلبتان قلعه پرتغالی صنایع دستی، 

این خانه در حیاط مرکزي شهر تشکیل شده که اتاق هاي زیادي دورتادور آن را فرا گرفته است همچنین چندین . تاکنون در این منطقه وجود دارد

الزم به ذکر است که خانه گلبتان در . افزایند یهاي آن نیز بر این زیبایی م ها و گچبري بادگیر در آن هم در آن وجود دارد، این خانه بسیار زیباست و طاق

در بندر کنگ در جنوب ایران مردم  :برج مدور، برکه پنج تا، برکه دریا دولت .به عنوان اثر ملی ایران ثبت شد 2229با شماره ثبت  1377سوم اسفند ماه 

انبار را که محلی براي جمع آوري آب به صورت دایره اي است را برکه ي محلی این منطقه به برکه اي که در آن وجود دارد برکه دریا می گویند و این آب 

ي دیگر آن   نیمی از این آب انبار داراي سقف است اما به دلیل بزرگی، نیمه. متر است 14متر است و عمق آن  28قطر این برکه . دریا دولت می نامند

هاي حفاظت شده آکاسیاتورتلیس  بازار ماهی فروشان و جنگل   .گیرد بزرگی آن نشات می انتخاب نام دریا دولت نیز براي این آب انبار از. سقف ندارد

  .بروید اینجاپاییز و زمستان به ،پیشنهاد می کنیم که حتما در فصل هاي بهار  .اشاره کرد
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  شهري در غرب ایران و در سر راه کرمانشاه:راههاي دسترسی

نامیده می شده است و  …مختلفی مثل اَمدانه، هگمتانه، اکباتان، آمدانه، آنادانا و در گذشته اسامی  وي کوه الوند واقع شده  در دامنه این شهرسردسیر

و ا نخستین شاهنشاهی ایران، ماده همدان اولین پایتخت .نام همدان ظاهرا برگرفته از آمدانه یا آماداي به معنی محل تجمع و سکونت مادها می باشد

همچنین در روزگار  .ساخته شده است  سال قبل از میالد مسیح زندگی می کرده 700دیا آکو پادشاه ماد ها که در حدود  بدستقدیمی ترین شهر ایران 

اي  مجلس شوراي اسالمی در مصوبه 1385در سال  . است هاي کشور بوده ، ساسانیان ، آل بویه و سلجوقیان نیز یکی از پایتخت هخامنشیان ، اشکانیان

برخی از  .ترین کوه همدان است ي الوند که در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده، معروف قله . اعالم کرد» پایتخت تاریخ و تمدن ایران«را  همدان

ها هوایی خنک  راث طبیعی ایران به ثبت رسیده در تابستانترین غار آبی ایران که در فهرست می معروف:غار علیصدر: دیدنیهاي این شهر عبارتند از

کیلومتري شمال غربی  75حدود  و در به گفته بسیاري طوالنی ترین مسیر قایقرانی درون غار در جهان را دارد این غار. ها گرم است دارد و در زمستان

معروف ترین جاذبه هاي گردشگري همدان آرامگاه طبیب و فیلسوف یکی دیگر از : آرامگاه ابوعلی سینا.استشهر همدان در شهرستان کبودرآهنگ 

و در  در مرکز شهر همدان  آرامگاه ابوعلی سینا .مشهور ایرانی یعنی شیخ الرئیس بوعلی سینا است که به نماد و سمبل شهر همدان تبدیل شده است

آرامگاه .این آرامگاه زیبا و سرسبز هم دیدن کنندوسط میدانی به همین نام قرار گرفته و مسافران در مسیر بازدید از جاذبه هاي دیگر می توانند از 

به باباطاهر عریان معروف است یکی دیگر از جاذبه هاي گردشگري همدان است که در میدانی مستطیل شکل و سرسبز و مشجر در شمال که  :باباطاهر

باباطاهر یکی از شعرا و عرفاي بزرگ قرن چهار و پنجم است و امروزه دوبیتی هاي مشهورش که با لهجه لکی سروده زبانزد . غربی شهر قرار گرفته است

ساخته شده و ترکیبی هنرمندانه از معماري هاي قرن هفت و  1344گنبد هشت ضلعی و فیروزه اي بسیار زیباي این آرامگاه در سال . ام استخاص و ع

کتیبه ها یا سنگ نبشته هاي گنجنامه دو لوح سنگی به جا مانده از دوران داریوش و خشایارشاي  :کتیبه هاي گنج نامه .هشت و معماري مدرن است

این کتیبه ها را شاید بتوان مهم ترین دلیل براي شهرت . نشی است که در یک از صخره هاي کوهستان الوند در منطقه گنجنامه حکاکی شده استهخام

 :هآبشار گنج نام .سطري و به زبان هاي پارسی باستان، بابلی و عیالمی نوشته شده اند 20این کتیبه ها در سه ستون . و معروفیت این منطقه دانست

این آبشار در فصل بهار و تابستان . متر ارتفاع دارد 12مسیر صعود به قله الوند و در نزدیکی کتیبه هاي باستانی قرار گرفته است و  در آبشار گنجنامه

 :تپه هگمتانه  .باعث خنک شدن و تلطیف هوا می شود و در زمستان ها هم کل این آبشار به قندیل هاي کوچک و بزرگ بسیار زیبایی تبدیل می شود

شهر هگمتانه . ونانی از آن به اکباتان نام برده شده استهگمتانه پایتخت پادشاهی مادها و بعدها پایتخت تابستانی هخامنشیان بوده و در کتب ی

تپه هگمتانه در قسمت شمالی و در . نخستین پایتخت ایران بوده و یکی از معدود شهرهاي کهن باستانی است که هنوز هم مهم و پابرجا باقی مانده است

کاوش هاي . زیرزمینی به قدمت سه هزار سال را در خود جاي داده استبافت قدیمی و بازار همدان، در انتهاي خیابان اکباتان قرار گرفته و شهري 

آمده از باستان شناسی مختلف که در طول سالیان مختلف انجام شده ابعاد بیشتري از این شهر بزرگ و باستانی را کشف کرده و آثار و اشیاء به دست 

اگر به دیدن تپه  :کلیساي گریگوري استفان .می توانید از آن ها دیدن کنید این حفاري ها در موزه هگمتانه در معرض نمایش عموم قرار دارند که

این کلیسا در محله قدیم ارامنه قرار . هگمتانه رفتید در انتهاي محوطه به کلیسایی قدیمی به نام کلیساي گریگوري استپان یا استفان قرار گرفته است

در نزدیکی میدان امامزاده عبداهللا قرار گرفته و یکی از  :گنبد علویان .انه به شمار می روددارد که امروزه بخشی از مجموعه و محوطه تاریخی هگمت

این گنبد توسط خاندان علویان و در ابتدا به عنوان مسجد ساخته شده و بعدها قسمت سرداب این . شاهکارهاي معماري و تاریخی دوره سلجوقیان است

علویان در مسیر آرامگاه باباطاهر و تپه تاریخی هگمتانه قرار دارد و به دلیل موقعیت و دسترسی آسانش  گنبد. بنا به مقبره خاندان تبدیل شده است

این آرامگاه محل دفن ملکه ، دومین محل مورد احترام یهودیان جهان: مقبره ایستر و مردخاي .بازدیدکنندگان زیادي را به سمت خود جذب می کند

به  :حمام قلعه.  ردخاي است که نقش مهمی در حفظ جان یهودیان و جلوگیري از نسل کشی آن ها داشته استاستر، همسر خشایارشا و عموي او م

اکنون به موزه و بخشی از آن به رستوران سنتی تبدیل شده و در مرکز شهر همدان و در یکی از محله . سبک معماري ایرانی اسالمی ساخته شده است

میدان اصلی و مرکزي شهر همدان میدان امام نام دارد که به دلیل نقشه و  :میدان امام خمینی. ر گرفته است هاي قدیمی به نام قاشق تراشان قرا

توسط مهندسی آلمانی به نام کارل فریش طراحی و اجرا شده و برخالف تمام میادین شهري، به  جااین. طراحی منحصر به فردش شهرتی جهانی دارد

به سنگ شیر هم شهرت دارد  :مجسمه شیر سنگی.می شود که در امتداد نقشه شهري با یکدیگر مرتبط می شوند خیابان تشکیل 6خیابان از  4جاي 

تا قبل از حمله اعراب به ایران این تندیس شیر به . یک تندیس سنگی به شکل شیر است که امروزه در گوشه اي از میدان سنگ شیر قرار گرفته است

محل دفن  :برج قربان.دان قرار گرفته بود و اعراب هنگام فتح همدان آن را باب االسد به معناي دروازه شیر نامیدند همراه قرینه اش در دروازه شهر هم

است و  حسن بن عطار حافظ ابوالعال همدانی و گروهی از امراي سلجوقی است که در حد فاصل خیابان شهید مدنی و خیابان طالقانی همدان قرار گرفته

باغ  مسجد جامع ،موزه تاریخ طبیعی ،تپه هاي عباس آباد،القضات،  آرامگاه عینبازار سنتی همدان،.ري و خاصش شهرت زیادي دارد به دلیل معماري آج

تواند در  می...، خانه شهبازیان،حمام امیر افخم و سد اکباتان،دهکده تفریحی گردشگري گنج نامه،پیست اسکی الوند،روستاي ورکانه  ،نظري عمارت 

  . اگر از سرما فراري هستید، بهترین زمان سفر به همدان از اردیبهشت تا انتهاي شهریور است .زدید شما جا بگیردلیست با
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  پس از شهرهاي یزد و رفسنجانو شهري تقریبا در جنوب ایران :راههاي دسترسی

به دلیل موقعیت خاص تاریخی، جغرافیایی و  و .نامیده می شده است …و ،کجاران کارمانیا ،کارمانا،کرمانیا، گواشیرمختلفی مثل در گذشته اسامی کرمان 

برخی از دیدنیهاي .پنجمین شهر تاریخی ایران است و ترین مراکز گردشگري و توریستی ایران مطرح بوده فرهنگی خود همیشه به عنوان یکی از مهم

حاکم شهر ) همزمان با حکومت شاه عباس صفوي(شمسی  1004تا  975ی بود و از سال گنجعلی خان فرد مهم :حمام گنجعلی خان: این شهر عبارتند از

متر مربع  11000این مورد از جاذبه هاي کرمان حدود  .او براي رفاه مردم شهر سازه هاي زیادي را بنا کرد که حمام نیز یکی از آن ها است. کرمان بود

سازه  با توجه به اهمیت تاریخی و ویژگی هاي معماري. می شود …آب انبار، گرم خانه و   مسجد،وسعت دارد و شامل بخش هاي مختلفی از جمله حمام، 

مردم براي استحمام  1316جالب است بدانید که تا قرن اخیر و سال  .، نامش در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید1347در تاریخ اردیبهشت ماه سال 

این قسمت از بازار توسط  :بازار وکیل .مورد بازسازي قرار گرفت و به موزه مردم شناسی تبدیل شد 1347سال  به این جا مراجعه می کردند سرانجام در

بود و یکی از بزرگ ترین تاجران ) ولیعهد محمد میرزا( او پیشکار شاهزاده . ساخته شده است) پسر فتحعلی خان نوري(اسماعیل خان وکیل الملک 

 .سراي وکیل، بازار وکیل، حمام وکیل، مسجد وکیل و آب انبار وکیل است تنها بخشی از سازه هاي اوست راي کاروان مجموعه وکیل که دا. شهر کرمان

ر گنبد جبلیه یکی از اسرا :گنبد جبلیه.بازار وکیل داراي تمامی پارامترهاي بازاري ایرانی است و یکی از دیدنی ترین بخش هاي بازار کرمان است

برخی می گویند که در اواخر دوره ساسانی احداث شده و در اوایل دوران پس از . رمان است و هنوز سرگذشت آن مشخص نیستآمیزترین جاذبه هاي ک

عالوه بر تاریخ نا معلوم کاربري اولیه گنبد جبلیه هم بر ما روشن نیست و . اسالم مرمت گردیده است، گروهی دیگر آن را به سلجوقیان نسبت می دهند

در هر حال  .ابتدا آتشکده بوده یا مقبره بزرگان دین زرتشت و روایت دیگري نیز می گوید سید محمد تباشیري در آن دفن شده است معلوم نیست که

از جاذبه هاي کرمان که متعلق به دوران قاجاریان  :باغ فتح آباد. تبدیل به موزه سنگ شد 1383در سال است و گنبد جبلیه به گنبد گبري نیز معروف 

در فهرست آثار ملی کشور به  1381کیلومتر بوده و در سال  25فاصله آن تا مرکز شهر . یا بیگلر بیگی اشاره کرد باغ عمارت فتح آباداست می توان به 

انعکاس  .مترش را ساختمانی به سبک ایرانی اروپایی ساخته اند 1500هکتار است که  13در توضیحات آن الزم است بگوییم که وسعت باغ . ثبت رسید

از بخش هاي مختلف آن می توان به ساختمان  .ساختمان در حوض زیباي جلویش بسیار با شکوه است و می توانید عکس هاي زیبایی را این جا بگیرید

حکام کرمان، موزه . اصلی اشاره کرد که دو طبقه است و داراي طاق نماهایی در اطراف می باشد، براي ساختش از خشت خام و مالت استفاده شده است

یکی از مهم ترین جاذبه هاي کرمان  :بازار کرمان .اتاق نقاشی، عمارت چهار فصل و زمین هاي کشت داروهاي گیاهی از بخش ها دیگر این جاذبه هستند

ن ها را تهیه کرد تا محلی که می توان با فرهنگ مردم منطقه بیشتر آشنا شد و صنایع دستی آ. یا هر شهر و کشوري که به سفر می کنیم بازار است

بازار کرمان عالوه بر ویژگی هاي باال نوعی . مان هدیه دهیم همیشه یادگاري از این سفر داشته باشیم یا آن ها را به عنوان سوغاتی به دوستان و آشنایان

این جا  .ملی کشور نیز ثبت شده استتاریخ ساخت قسمت عمده آن به قرن هشتم باز می گردد و در فهرست آثار . جاذبه تاریخی نیز محسوب می شود

درصد دیدنی هاي شهر به نحوي به بازار  60بیش از . طوالنی ترین راسته بازار ایران است و می توانید ساعت ها در کوچه و پس کوچه هایش گردش کنید

دل السلطان از نظامیان رده باالي کرمان ساخته قمري توسط محمد رضا خان ع 1290ین مورد از جاذبه هاي کرمان در سال ا :باغ هرندي. متصل شده اند

رضاخان در مسیر سفر تبعیدي خود چند روزي را این جا . هزار تومان خریداري کرد 40هزار متري را به مبلغ  25سال بعد ابوالقاسم هرندي باغ  23. شد

مدتی از آن براي ساختمان سازمان میراث  .هنگ و هنر اهدا کردمالک باغ را به وزارت فر 54سال ها بعد یعنی سال . توقف کرد که از دالیل شهرتش شد

فرهنگی، صنایع دستی و گردشکري شهر استفاده می شد و اما در حال حاضر دو موزه سازهاي سنتی و باستان شناسی در طبقات اول و دوم عمارت 

این  :موزه مردم شناسی زرتشتیان  .ار ملی کشور به ثبت رسیددر فهرست آث 1354باغ هرندي هم سال ،مانند دیگر دیدنی هاي شهر . ساخته شده اند

اي متعلق به منزل  تا قبل از آن بناي مجموعه آتشکده . ساخته شده است 1380جا تنها موزه مردم شناسی زرتشتیان در سراسر جهان بوده و در سال 

هزار متر مربع وسعت دارد و داراي بخش هاي مختلفی از  8ل حاضر موزه در حا. بود) خورشیدي 1303ساخته شده در سال (مسکونی جهانگیر اشیدري 

داخل مجموعه اشیایی متعلق به . جمله سالن کنفرانس، ساختمان آموزشی، سالن اجتماعات، کتابخانه، مرکز کامپیوتري و مرکز پشتیبانی است

ست آثار ملی ایران به ثبت رسیده در حال حاضر در شرایط خوبی علی رغم این که نامش در فهر. سال نگهداري می شوند 200زرتشتیان با قدمت حدود 

طبق اسناد موجود مسجد  .سال قدمت دارد 700که با اسم مسجد جامع مظفري نیز شناخته می شود بیش از  :مسجد جامع کرمان .نگهداري نمی شود

نام مظفري برگفته از مبارزات محمد مظفري . قرار گرفته استخارج شهر ساخته شده بود و با گذشت سال ها و بزرگ تر شدن منطقه شهري داخل شهر 

در  .مسجدي چهار ایوانی با کاشی کاري هایی تماشایی. او نذر کرده بود که اگر زنده ماند مسجدي را به یادگار بسازد. میبدي با قوم جرمان اوغان است

ار عمده به جا مانده بر روي دیوارهاي آن متعلق به شاهرخ در زمان شاه طول صده هاي گذشته مسجد بارها خسارت دیده و بازسازي شده است اما آث

مسجد  .نام این مورد از جاذبه هاي کرمان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید 1315در سال . عباس صفوي و تقی خان درانی در دوران زندیه است

از جاذبه هاي دیگر و ... وولی ،ارگ راین، ارگ بم، کلوت ها،سرو سیرچ  مت اهللاملک،یخچال زریسف،تخت دریا قلی بیک،باغ شازده ماهان، قبرشاه نع

  .بهتر است در فصول غیر گرم و ترجیحاً در بهار به کرمان و اطراف ان سفر کنید. دیدنی کرمان و اطراف آن هستند
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  شاهرود قرار دارند شمال شرقیکیلومتري  23و خرقان در کیلومتري  6بسطام در:راههاي دسترسی

که این تاریخ را هم از آثار یافت شده در تپه معروف سنگ چخماق در شمال بسطام تخمین  رسد سال قبل از میالد مسیح می 8000به بسطام قدمت 

رسد از  سال می 500اند ولی قنات صادق خان که قدمتش به  در گذشته این شهر دو رشته قنات داشته که آب قنات ها شیرین و گوارا بوده. اند زده

هاي طبیعی بسیاري نیز  هاي تاریخی، جاذبه هاي مصفا است که عالوه بر دیدنی سطام شهري با چنارهاي تنومند و باغ .اهمیتی بسیاري برخوردار است

هاي شاهوار همسایه است که این بخش از شهر  یک سو با کوه بسطام از. آب و هواي بسطام در تابستان خنک و در زمستان سرد و خشک است. دارد

این شهر عالوه بر آب  .اي و بسیار مطبوعی دارد هاي سردي دارد و از طرف دیگر با کویر طالقی دارد که این قسمت از شهر آب و هواي کوهپایه زمستان

بزرگ ایران به نام بایزید بسطامی است، در میان مقاصد محبوب گردشگران  و هواي مطبوعی که دارد، به دلیل اینکه زادگاه و آرامگاه یکی از عارفان

بایزید بسطامی یکی از . مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی مجموعه زیبا و وسیعی است که از دوران سلجوقیه باقی مانده است. عرفانی قرار گرفته است

بایزید از عارفان قرن دوم و سوم هجري بوده و پدرش . اند ي بسیاري گفته و نوشتهها بزرگ مردان عرفان است که در شرح احوالش، بزرگان و شخصیت

شود بعد از دفن بایزید در این محل در قرن سوم هجري، تا قرن هشتم هجري هیچ  گفته می .از زرتشتیان بسطام بوده که بعد به اسالم روي آورده است

اي نیز  اي براي مزار امامزاده محمد، بقعه دهد که همزمان با بناي بقعه جري غازان خان دستور میدر قرن هشتم ه. بنایی بر روي آرامگاه بنا نشده است

در نزدیکی مجموعه  .براي آرامگاه بایزید ساخته شود تا بازمانده جسد وي بدان جا منتقل شود که این انتقال به دالیل نامعلوم صورت نگرفته است

مسجد داراي . این مسجد نیز توسط غازان خان در قرن هشتم هجري ساخته شده است .جد جامع قرار داردتاریخی بسطام و در قسمت جنوبی آن مس

هاي  ضلع جنوبی صحن روباز داراي سه دهنه است که بوسیله درگاه هایی با طاق. صحن مستطیل شکل روباز و دو شبستان زمستانی و تابستانی است

در قسمت جنوبی مجموعه  .هاي قرآنی است شود که داراي کتیبه ایوان مرکزي محراب گچبري زیبایی دیده میبر . شوند دالره تیزه دار به هم مربوط می

خان است، ولی بنا در دوران الجایتو  بناي اولیه این بقعه مربوط به دوران غازان. واقع شده است (ع(بایزید بسطامی آرامگاه یکی از فرزندان امام صادق 

در . ایوان امامزاده بلند و داراي تزئینات آجري فوق العاده زیبایی در نماي خارجی و همچنین دري از چوب مشبک ساده است. تعمیر و مرمت شده است

گنبد است که از دو گوشواره تشکیل شده  سقف ایوان نیم. خورد هاي ظریف و یک ردیف مقرنس ساده به چشم می اي با گچبري قسمت باالي ایوان کتیبه

واقع شده برج کاشانه  در مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی و در جنوب شرقی مسجد جامع بسطام  .هاي شش پر است ایی به شکل ستارهه و شامل نقاشی

در اطراف و سردر داالن . کند ضلعی لبه دار و تا زیر گنبد ادامه پیدا می 30متر است و شکل خارجی آن  20متر و از بیرون  24که ارتفاع آن از داخل 

فضاي داخلی برج ده ضلعی است  .سازد، آیه الکرسی و حدیثی از پیامبر گچبري شده است ی که شبستان مسجد را به در ورودي برج متصل میکوچک

. شود اي به خط کوفی دیده می در قسمت باالي برج بر دو حاشیه از آجرهاي بزرگ نوشته. ها طاق نماهاي تزیینی کم عمقی کار شده است که برروي آن

توانید در بسطام  کی از زیباترین مدارس علمیه استان سمنان را می .بخش گنبد داخلی آجرچینی و بندکشی بسیار استادانه و ظریفی اجرا شده استدر 

سه در به دلیل اینکه این مدر. حجره و معماري بسیار زیبایی احداث گردیده است 28مدرسه شاهرخیه در شرق مجموعه و به صورت دو طبقه با  .ببینید

هایی در اطراف آن  ه مدرسه داراي صحن مستطیل شکلی است که داراي حجر .دوران شاهرخ تیموري ساخته شده، به نام وي شهرت یافته است

رگاهی ها د در طبقه دوم بین ایوان. شده است ها ایوان وجود دارد که در فصل تابستان از آن براي تدریس و بحث استفاده می جلوي تمام حجره .باشد می

نماي عمیق به  در طرفین سردر، دو طاق. نماي شمالی مسجد داراي سه در بلند با طاق جناغی است. کند ها را به هم متصل می وجود دارد که تمام ایوان

اقع شده ي شاهرخیه و حمام تاریخی بسطام در ضلع جنوب شرقی مدرسه .هاي گچی جالبی است نماي سمت چپ داراي مقرنس  خورد که طاق چشم می

سربینه مفصل حمام در پس داالن واقع شده . در آن اجرا شده استهاي قاجاري  این بنا که در دوران قاجار احداث شده، همان طرح معمول حمام. است

برج و باروي قلعه ، )جارقا -کاروانسرا (قلعه شهر آباد  ،) ساسانی(کهنه قلعه مهمترین آثار دیدنی قلعه نو خرقان آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی،  .است

مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب به صورت  .است ق. ه 5آرامگاه ابوالحسن خرقانی مربوط به سده  .تپه کولی می باشند )قاجار(ها  یخدان ،)قاجار(نو 

ساختمان آرامگاه از آجر ساده و لعابدار  .اند باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی براي استراحت گردشگران در نظر گرفته

است که برابر نوشته برخی از  بوده مسجديدر کنار این آرامگاه . است است که اشعاري بر آن حک شده مرمرروي قبر خرقانی یک قطعه سنگ . است

 محراباکنون از مسجد و گنبد یاد شده فقط یکی از دو  هم. است و نیز دو محراب بوده زیبا هاي کاشیشکل و آراسته به  مخروطی گنبديمؤلفان داراي 

چندي پیش از  .زیبا و استادانه است هاي بري گچمحراب مذکور داراي . ر استاست که بر خالف مسجدهاي دیگر این نواحی رو به باخت آن باقی مانده

 ابوالحسن خرقانیاست که اکنون نیایشگاه زائران  شناسی در اطراف محراب یادشده و بر پایه آن مسجدي بنا شده انقالب اسالمی با نظر اداره کل باستان

به ثبت  آثار ملی ایرانعنوان یکی از  به 645با شماره ثبت  1346فروردین  22تاریخ این اثر در  .ها هنگام توقف در آن مکان است و مورد استفاده آن

روزگاري یکی از مهمترین مراکز عرفان اسالمی بوده و امروزه جزو مقاصد محبوب در میان گردشگران عالقمند به عرفان و خرقان سطام ب .است دهرسی

در آن شهر کسی را درد چشم و عشق عارض نشود و اگر عاشق وارد آن شهر : گونه آمده است که در کتاب منتهی االرب در وصف بسطام این .هستند

  .تابستان باشدبهار و تواند پیشنهاد خوبی در فصل  سفر به بسطام به منظور سفر روح و جسم می .گردد از عشق تسلی یابد
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  شهري تقریبا در جنوب غرب ایران : راههاي دسترسی

هاي تاریخی ارزشمند کشور  بافت تاریخی دزفول یکی از معدود بافت.استان خوزستان است و دومین شهر بزرگترین شهرهاي جهان  از کهن دزفول

هایش تا  دار بودن ارزش که با وجود همه تغییرات فرهنگی در نحوه معیشت، زندگی و معماري شهرها هنوز هم به دلیل اصالت و ریشه شود می  محسوب

این بافت با ساختی آجري، کوچه هایی کم عرض ، وجود شوادان ها و نحوه ي همجواري با رود دز، متناسب . حدود زیادي هویت خود را حفظ کرده است

این آثار شامل . اثر ثبت شده ملی شده است  113هکتاري بافت تاریخی دزفول، بیش از  240در محدوده  .هواي دزفول شکل گرفته استبا آب و 

به خاطر داشتن هویت . ها هویت اصیل معماري سنتی و ایرانی را در خود جاي داده اند ها وگذرهاي تاریخی هستند که قرن ها، خانه مساجد، حمام

از . متاسفانه بافت قدیم و تاریخی دزفول حال ویرانی و نابودي است .وص به شهر دزفول، از آن به عنوان موزه ي آجري ایران یاد می شودمعماري مخص

ه ترین شهرهاي ایران تبدیل کرد نظیري خلق کرده و این شهر را به یکی از جذاب اندازهاي بی طرفی دیگر جریان داشتن رودخانه دز از میان شهر، چشم

هاي آبی در بستر رودخانه دز است که  اي از سازه آسیاب هاي آبی دزفول، مجموعه .ترین آبشار خاورمیانه است متر ارتفاع بزرگ 85آبشار شوي با  .است

قوب لیث صفاري، آرامگاه یع .گردد ها به دوره تاریخی صفویه و قاجاریه برمی عنوان بند و آسیاب کاربرد داشته است و عمده قدمت آن در گذشته به

کیلومتري دزفول به شوشتر نزدیک به محوطه باستانی جندي  12آباد در جاده  بنایی چهار طاقی با گنبدي مخروطی شکل است که در روستاي اسالم

داراي امکانات  ها تفریحگاه کله علی است که ترین آن هاي ساحلی زیادي قرار گرفته که محبوب درحاشیه رود دز تفریحگاه .شاپور واقع شده است

هاي سینمایی بیرون آمده  انگیز و عجیب است که انگار از داخل فیلم اي شگفت دره کوه خرسون، دره .رفاهی و تفریحی مناسبی براي گردشگران است

قدر  راه عبور در این دره آن گاه. شوند العاده و متفاوتی در جلوي چشمانتان نمایان می هاي خارق با برداشتن هر قدم در این دره اسرارآمیز جلوه. است

قرن پیش از میالد به دوران پیش از اختراع خط  50قدمت شهر باستانی چغامیش به حدود  .شود که تنها امکان عبور یک نفر وجود دارد باریک می

هاي زیادي از جمله  چغامیش گنجینه تمدنهاي ارزشمند و باستانی  تپه. در چغامیش بود که براي اولین بار در ایران خط و کتابت ظهور کرد. گردد بازمی

سلطان علی «علی صفوي معروف به مقبره  .ساسانیان، پارتیان، عیالمیان است که در حال حاضر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

یم به دزفول سفر کرده و با انجام است که در قد» شاه اسماعیل صفوي«و پدربزرگ » شیخ صفی الدین اردبیلی«، نوه »پیر رودبند«یا » سیاهپوش

قلعه شاداب یکی از  .هاي زیارتی دزفول شده است امروزه مزار او تبدیل به یکی از مکان. کراماتی مردم دزفول را به آیین تشیع دعوت کرده است

ي از بناهاي دیگر که نام قلعه به خود دارند، کیلومتر عرض دارد و با بسیار 4کیلومتر طول و  10هاي طبیعی ایران در دل کوه است که  ترین قلعه بزرگ

هاي بنا و همچنین فرسایش ناشی از طغیان رودخانه  شناسی در اثر ریزش یکپارچه و عمودي دیواره دیواره این قلعه در دوره چهارم زمین. متفاوت است

العاده  این دریاچه فوق. در عمرتان در ایران و کل دنیا خواهید دیدهایی خواهد بود که  دریاچه شهیون مطمئنا یکی از زیباترین دریاچه .اند به وجود آمده

خانه تاریخی سوزنگر یادگاري  .نظیري را براي منطقه شهیون به ارمغان آورده است انداز بی دیدنی پشت دو کوه شاداب و تنگوان پدید آمده و چشم

بناي این خانه تاریخی از آجر ساخته شده است و معمار هنرمند و . در محله قلعه است هاي تاریخی دزفول جاذبهجاي مانده از دوران قاجاریه و یکی از  به

بازار کهنه یا قدیم  .کمتر دیده باشید نظیري خلق کرده است که شاید نمونه آن را هاي مختلف ترکیبی بی ماهر آن با تراشیدن آجرها در اندازه و شکل

در میان بازار، کاروانسرایی تاریخی قرار گرفته . فروشان و بازار خراطان تشکیل شده است دزفول از چهار بخش بازار آهنگران، بازار بزازان، بازار خرده

سید  .رسد قصر است که قدمت آن به قرن ششم هجري میترین بناي موجود در بازار بقعه شیخ اسماعیل  همچنین قدیمی. است که بسیار دیدنی است

اصل بناي بقعه سبز قبا متعلق به دوره تیموري و . است که آرامگاه او در مرکز شهر دزفول قرار دارد» امام موسی ابن جعفر«محمد سبز قبا از اوالد

حمام کرناسیون یکی از بناهاي دوره  .براي آن ساخته شده است شکل جدید تغییر و توسعه یافته و گنبد زیبایی نیز سلجوقی است که در عصر جدید به

توان با انواع مشاغل قدیم در  شناسی دزفول تغییر کاربري داده است و در آن می عنوان موزه مردم به 1385قاجاریه است که پس از بازسازي در سال 

هاي غار مانند در کنار رودخانه دزفول حفر  صورت حفره ستند که بههاي کهن ه ساز انسان هاي دست هاي دزفول خنک کننده کت ..دزفول آشنا شد

خانه تاریخی تیزنو    .در روزهاي گرم سال براي فرار از گرماي خوزستان در جوار رود جاري و زالل دز است جاهاي دیدنی دزفولها از  این کت. اند شده

است  صفویهخانه تاریخی تیزنو یادگاري به جاي مانده از دوران . گذارد هاي دزفولی را به نمایش می خانه معماريدر محله قلعه بنا شده و نمونه کاملی از 

محمد بن جعفر طیار، یادگاري به جاي مانده از دوره تیموریان است و یکی از بقعه  که در زمان قاجار و پهلوي نیز تغییراتی در آن صورت گرفته است

و داماد وي یعنی » امام علی«جعفر طیار پسر عموي . کیلومتري آن قرار گرفته است 5شود که در فاصله  حسوب میهاي دزفول م ترین زیارتگاه مهم

پل قدیم - روستاي پامنار - آرامگاه حزقیل نبی از پیامبران بنی اسرائیل - روستاي نورآباد -صوفی احمد - روستاي لیوس..است» ام کلثوم«همسر 

از دیدنیهاي دیگر .. آبشار شوي و-دره توبیرون - دریاچه میانه - چال کندي - بقعه شاه رکن الدین - ظهیراالسل آرامگاه- مسجد جامع دزفول -دزفول

 .پیشنهاد میشود در بهار و ماه هاي غیر گرم به این شهر سفر کنید. این شهر هستند

 



  133          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

  سرآقا سید - 62

  
  

  



  134          صد جائی که در ایران باید دید   

 

 Ko_maghsoudi@yahoo.com                                                کورش مقصودي                                                        : جمع آوري و تالیف

 

  کوهرنگکیلومتري شمال  45کیلومتري شهرکرد و  140در  :راههاي دسترسی

سرآقاسید، . رسیم از شهرکرد که دو ساعت و نیم در ماشین بنشینیم به روستاي سر آقاسید می. نیست ماسوله تنها روستاي پلکانی ایران

سفرمان از شهر چلگردم . را به سمت شمال برویم کوهرنگبراي رسیدن به آن باید  .شود نمایان می درپیچ  هاي پیچ ست و بعد از گذر از جاده کوهستانی

با شروع جاده خاکی . شود بعد از روستاي سنگی شیخ علیخان، جاده آسفالته تمام می. شود ب شروع میدر مرکز شهرستان کوهرنگ به سمت غر

ها خودش را به ما نشان  کیلومتر رانندگی، روستاي سر آقا سید از پشت کوه 50تا  40پس از . افتد خم چشممان به غار یخی چما و قله زردکوه می و پرپیچ

. هایش از خشت و چوب ساخته شده هاي قله هفت تنان جا خوش کرده و خانه متر از سطح دریا و در یکی از دامنه 2500سر آقاسید در ارتفاع  .دهد می

اما . خورد و امامزاده سرآقا سید عیسی ها به چشممان می خانه را که باز کنیم، طبیعت سرسبز کوه  بام یک خانه، حیاط خانه دیگر است و پنجره پشت

سال  600آید که عمر روستا به  ها اینطور برمی نامه از شجره .کند نعمت وجود پنجره برخوردار نیستند و روشنایی تنها از در عبور میها هم از  همه خانه

گویند در قدیم، آنهایی که براي زیارت امامزاده به آن  برخی می. رسد و اسم روستا از امامزاده سرآقاسید عیسی که در روستاست، گرفته شده پیش می

هاي روستا باالي  ها هم معتقدند چون خانه بعضی. رویم سر مزار آقاسید عیسی، براي همین هم روستا به این اسم معروف شده گفتند می رفتند، می می

و محل  ترین روستاهاي ایران عجیبروستاي سرآقا سید، یکی از  .روستا، باالي سر امامزاده است گویند؛ یعنی  سر امامزاده قرار گرفته به آن سرآقا سید می

ولی زمستان که از راه برسد، دیگر خبري  .شود و شور زندگی در آن جریان دارد می تر از همیشه  ها این روستا سرزنده ار و تابستانبه. ییالق عشایر است

اینجا فقط برق . در سرآقاسید، خبري از امکانات و زندگی شهري نیست. کنند ها به مناطق دیگر کوچ می از جمعیت بهار و تابستان نیست و بیشتري

تواند رفتن به  خواهی از زندگی شهري دور شوي، یکی از جاها می بنابراین اگر می. خبري از مدرسه هست، نه از درمانگاه مجهز و نه حتی جاده نه دارد، 

توان در  هاي روستا، می کوچه پس  هاي میوه و کوچه هاي بلوط و گردوست و جز امامزاده سرآقا سید و باغ سرآقا سید پر از درخت .همین روستا باشد

براي رسیدن به این غار باید از رودخانه  .در همان نزدیکی غار یخی چما هم قرار گرفته. اش به آبشار شیخ علی خان رسید کیلومتري 40بیرون از آن و 

بافند و با موي بز سیاه  د میهاي پشمی رنگارنگ قالی، گلیم و جاجیم و نم ها با نخ زن .اي که دماي آبش چندان با ما مهربان نیست عبور کنیم، رودخانه

هاي  کنند و در کنار دامداري و کشاورزي از حوضچه شود و زن و مرد در کنار هم کار می ها شنیده می صداي زنگوله بزها در کوه. کنند چادر درست می

   .کنند کوچک روستا نمک استخراج می

اعتقاد به این علم . جنگیدن و دعوت مردم به اسالم، در دستان سید آقا عیسی بودهگویند موقع  هست که مردم روستا می اینجا یک علَم داخل امامزاده

روي روستا  روي کوه خیمه و روبه 8اي به شکل  نشانه .شود تا حدي است که در مواقعی مثل خشکسالی، براي رفع آن در جاهاي مختلف چرخانده می 

اي در همین کوه به اسم مراد چشمه  چشمه .سیدعیسی با پرتاب نیزه آن را به مردم نشان داده اي از قبله است و آقا وجود دارد که مردم معتقدند نشانه

. آید اي براي برآورده شدن آرزویش توي دستش می مردم معتقدند اگر کسی نیت پاك داشته باشد و دستش را در آب آن فرو ببرد، نشانه. هم وجود دارد

شویند، چون  همچنین مردم روستا در چشمه خدر لباس نمی .هر چیز دیگري که تعبیر خاصی در آن است اي مثل سنگ ریزه، برگ، گل سر و یا نشانه

  .پیشنهاد می شوداواخر بهار تا اوایل پائیز  از براي رفتن به اینجا .معتقدند این چشمه متعلق به حضرت خضر بوده است
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  میرجاوهکیلومتري جنوب غربی  65 :راههاي دسترسی

بهشتی در دل کویر است روستاي تمین در سیستان و بلوچستان .این روستا یکی از منحصر به فردترین مناطقی است که در شهرستان تفتان قرار دارد 

روستا سه قسمت دارد این . یکی از زیباترین روستاهایی است که در قسمت شمالی قله تفتان و باالتر از روستاي بسیار زیبا و دیدنی الدیز قرار داردو 

براي مردمی که در  .اندمتري از هم واقع شده  300ها در فاصله   که شامل جش، روپس، تمین باال، تمین مرکزي و تمین پایین می شود و هر کدام از آن

بسیار مرتفع ایران به شمار می  این قله یکی از قله هاي. اطراف آتشفشان نیمه فعال تفتان زندگی می کنند شهرستان تفتان بسیار حائز اهمیت است

 رود و همین سبب شده که آب و هواي سیستان و بلوچستان متنوع باشد و در کنار تنوع آب و هوایی پوشش گیاهی مختلفی هم در این منطقه وجود

فت شده است که همین نشان در چندین هزار سال پیش آثاري از پیشینیان ما در اطراف تفتان یا. دارد سبب جذب مردم به این منطقه شده است

هاي باستانی  قبیل تپه روستاي تمین در سیستان و بلوچستان هم تحت تأثیر آن داراي آثاري از . دهنده تمدن طوالنی این خطه از ایران می باشد

ب فلز در نواحی مختلف و غارهاي باستانی هاي ذو  ها و قبرستان هفتاد مأل، کوره هاي آبی، قلعه  ایی آسیاب  قبرستان باستانی، چله خانه، معماري صخره 

امروزه باستانشناسان آثار و تمدن اطراف تفتان را با توجه . است که تمام این آثار بیانگر تمدنی عظیم در این روستا و سایر روستاهاي اطراف تفتان است

از جمله محصوالت کشاورزي که در این روستا کشت  ..ده اندهزار سال پیش تخمین ز 100تا  80به شواهد و مدارك علمی و باستانی به دست آمده بین 

یوه هاي مناطق می شود انجیر، توت، شاه توت، گالبی، انگور، هلو، آلبالو و زرد آلو هستند که این ها جزء میوه هاي مناطق گرمسیري به شمار می رود و م

توان به انجیر کوهی، بنه،  خودرویی که در این روستا رشد می کند نیز می  همچنین از جمله درختان. سردسیر آن شامل بادام، پسته و گردو می باشد

شغل اصلی مردمان تمین در  .شود جاتی همچون گندم و جو نیز در این منطقه کاشت می   اشاره کرد، همچنین صیفی) بادام کوهی(ارچن، گز وگواتام 

هاي جوي و تمایل بیشتر عشایر به یکجا  چند سال گذشته به دلیل کمبود شدید ریزشگذشته کشاورزي و دامداري بوده اما حرفه دامداري در تمین طی 

هاي تمین منابعی غنی و سرشاري از گیاهان دارویی درمنه،  کوه .نشینی و استفاده از امکانات مراکز روستایی نسبت به گذشته کم رنگ شده است

از صمغ درخت موسوم به گونجک براي مسائل . ها در این منطقه کاربرد دارد یاري از بیماريکلپوره، اسپنتان، مور، زامبول و درنگ است که در درمان بس

 25مترمربع و ارتفاعی برابر با  3000بنایی با مساحت حدود  - قلعه تمین:از دیدنیهاي اینجا می توان موارد زیر را نام برد.شود دندان پزشکی استفاده می

این . صخره اي بلند با مصالح بومی قابل مشاهده است که جنس آن از هم سنگ و گل رس نیز ساخته شده استمتر از سطح دره تمین مرکزي بر فراز 

. سال دارد و در آن زمان مرکز فرماندهی حاکمان این منطقه نظیر سیدخان و مدت خان و نورمحمدخان نیز بوده است 250قلعه ي تاریخی قدمتی برابر 

مترمربع از خود بنا باقی مانده است که نیازمند توجه مسئوالن و همینطور تالش و همت مردم  500الی و حدود هاي قسمت شم در حال حاضر دیواره

یکی دیگر از جاذبه هایی که در روستاي تمین در سیستان و بلوچستان می  :قبرستان تمین .بلوچستان است تا از تخریب و نابودي آن جلوگیري شود

در این قبرستان شما می توانید قبرهاي چهار . توان نام برد، قبرستان باستانی آن است که از جمله آثار ارزشمند و باستانی این روستا محسوب می شود

 %60یکی از نکات قابل توجه این گورستان این است که در بیش از . اند  نگ پوشانیده شدهدارد که با س 70/1در  50در  50گوش ساده به ابعاد تقریبی 

البته شواهد . کند که در این گورها مربوط به بزرگان زرتشتی است قبرهاي آن اصل رو به قبله بودن رعایت نشده است و این احتمال را تقویت می

همانطور که گفتیم  :آب معدنی موسی .به اطراف تفتان در کتب تاریخی ثبت شده است) بودندکه زرتشتی (تاریخی همچون هجرت بزرگان اشکانیان 

بب روستاي تمین در سیستان و بلوچستان در شهرستان تفتان که منطقه نسبتا کوهستانی است قرار دارد و وجود قلخ تفتان در جنوب این دهستان س

ها و  وجود این چشمه. هاي سرد سال به وجود بیایند که تعداد آن ها از شمارش خارج می شود شده تعداد زیادي چشمه و قنات در این منطقه در فصل

چشمه «هاي منطقه،  هاي بسیار زیبایی را خلق کرده و یکی از بهترین چشمه هاي سر سبز و باغات میوه، محیط ها از میان دره ها و حرکت آب آن قنات

. اد بومیان این منطقه، علت نامگذاري این چشمه فرود آمدن عصاي حضرت موسی در این نقطه استاست که بر اساس اعتق» آب معدنی حضرت موسی

این چشمه ها منبع اصلی تامین آب روستا تمین در سیستان و بلوچستان محسوب می شود و خارج شدن آن از دل صخره هاي این منطقه چشم انداز 

هزار مترمربع وجود دارد که معماري آن صخره اي بوده و  4سیستان و بلوچستان مساحتی بالغ بر  در روستاي تمین در .بی نظیري را فراهم آورده است

مطابق با اسناد و مدارك باستان شناسی که موجود است قدمت این سازه هاي معماري . در نوع خود بی نظیر و در واقع می توان گفت جز موارد نادر است

سالمی باز می گردد و زمانی که شما به این روستا می روید می توانید بناهایی را که در دل کوه کنده شده اند را به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره ا

  .این روستا بروید بهمی توان گفت که هر زمان از سال که خواستید می توانید براي بازدید تمین،خنک و زمستانی ي آب و هوابا توجه به  .مشاهده کنید
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  مریوان - کیلومتري شهر سنندج و در مسیر سنندج  65در  :راههاي دسترسی

روستاي نگل در کردستان جز قطب هاي گردشگري این استان محسوب می شود و این منطقه ي گردشگري روستایی است که در بخش کالترزان 

کیلومتري شهر سنندج که در مسیر سنندج  65کردستان باید به براي دسترسی به روستاي نگل در . شهرستان سنندج در کردستان نیز واقع می باشد

حسن «این روستا از طرف شمال به کوه . گذرد  از جنوب آن می» شوشیر« ◌ٔ این روستا در میان دره اي قرار دارد و رودخانه. مریوان قرار دارد نیز بروید –

، از غرب و جنوب غربی به »کوره میانه«و کوه » کانی چرمو«از شمال غربی به دره  ،«قژاکان«، از جنوب به کوه »پل چرمو«، از جنوب شرقی به کوه »عالی

این منطقه زمستان هاي بسیار سرد و تابستان هاي بسیار معتدلی را دارا می  .شود محدود می » رسنی دره«و از شمال شرقی به » کاچول«دره 

درباره روستا و نسخه خطی قرآن نگل . معروفترین جاذبه  این روستا است: ن نگلقرآ: بطوز مختصر برخی از جاذبه هاي نگل اشاره می کنیم.باشد

داستان پیدا شدن این قرآن و پیدایش روستایی به قدمت اسالم . داستان ها و حکایات بسیار جالبی گفته می شود که شنیدنشان خالی از لطف نیست

. از آبادي هاي اطراف گوسفندانش را براي چرا به یک دره اي با صفا برده بود می گویند که حدود هزار سال قبل، یک چوپان. بسیار شنیدنیست

به ناگاه گلی بسیار زیبا و خوش آب و رنگ توجه این چوپان را به خود  .گوسفندان مشغول چرا بودند و چوپان هم در گوشه اي مشغول استراحت کردن

ین چوپان تالش می کند تا گل را به طور کامل و بدون هیچگونه آسیبی از خاك بیرون ا. جلب می کند و چوپان براي چیدن آن از زمین بر می خیزد

در این هنگام، یک صندوقچه در زیر این گودال پدیدار می شود که چوپان به تنهاي از . همین امر باعث پدیدار شدن چاله اي در خاك می شود. بکشد

تاي خود را به این دره می کشاند و همه با هم صندوقچه را که حامل یکی از ارزشمن ترین این چوپان اهالی روس .پس بیرون کشیدن آن بر نمی آید

از این پس اهالی روستا، این مکان را مقدس می شمارند و یک مسجد را در آن . گنجینه هاي خطی و تاریخی کشور است از دل خاك بیرون می کشند

فته اهالی روستا خانه هایشان را هم به این مکان انتقال می دهند و روستاي نگل شکل می پس از احداث این مسجد، رفته ر. مکان احداث می کنند

بنا به . قرآن نگل در داخل مسجد تاریخی این روستا نگه داري می شود .قرآن نگل بر پوستی مانند پوست آهو و به زبان کوفی نگاشته شده است  .گیرد

نسخه اي از قرآن است که در آن زمان به  4ن قرآن مبارك در زمان خلیفه سوم نگاشته شده است و جزء عقیده مردم این روستا و برخی کارشناسان، ای

این نسخه . و رنگ آن قهوه اي است) پوست آهو(جنس کاغذهاي این قرآن از چرم . فرستاده شده است) که یکی از آن ها ایران بود(مناطق مختلف دنیا 

طول  .نقوش گیاهی زیبایی هم در حاشیه هاي قرآن نگل مشاهده می شود.  اعراب گذاري و تزئین شده استبا خط کوفی نوشته شده و توسط آب طال

این نسخه خطی . سانتی متر است 21سانتی متر و عرض آن  38این قرآن بزرگ که به تازگی مرمت و بازسازي خوبی هم بر روي آن صورت گرفته است، 

در سال  :موزه نگل.اما خوشبختانه هر بار دوباره پیدا شده و به روستاي نگل بازگردانده شده است. رفته استارزشمند در طول تاریخ بارها به سرقت 

با توجه به همکاري اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري استان کردستان موزه اي به همین نام تاسیس شد که شامل دو بخش قرآنی و مردم  1392

با تاسیس این موزه که اولین موزه روستایی کشور نیز محسوب می شد، روستاي توریستی نگل از لحاظ گردشگري در واقع می توان گفت . شناسی بود

تا  50ز تکمیل شد و همه اجناس موزه را مردم به صورت خود جوش تهیه و به موزه نگل اهدا کرده اند که شامل کلیه اقالم معیشتی و فرهنگی منطقه ا

در مسیر صعود به قله :» چال ئاو«دریاچه طبیعی  .را شامل می شود…االت گرفته تا اجناس و ابزار کشاورزي و منزل و سال پیش بوده و از زیور 200

در مسیر : آبشار قه لوه زه .کیلومتري این روستا قرار دارد و می تواند گزینه مناسبی براي استراحت در روزهاي گرم سال باشد 5/1در » کوره میانه«

قرار دارد که در تمام فصول سال جاري است و از آب » قه لوه زه«آبشاري زیبا و بلند به نام » کانی چه رمو«و در دره » کوره میانه«له روستاي نگل به ق

و پل بزرگ  .تپه می خان و قلعه دي یه ر، از جمله تپه هاي باستانی موجود در روستاي نگل هستند :تپه قلعه گاه .برف هاي دامنه قله تغذیه می شود

در زمان حکومت امان اهللا خان اردالن والی سنندج و همزمان با بناي مسجد داراالحسان سنندج و به دلیل ارادت ویژه اي که او به  :قدیمی روستاي نگل

را هم میتوانید  سمت جنوب روستاي نگل در کردستان بروید و قلعه ي معروف به قلعه یزدگرد سوم .نگل و قرآن موجود در آن داشته، ساخته می شود

براي کسانی که انرژي باالیی دارند پیشنهاداتی نظیر پیاده روي در . کیلومتري روستاي نگل از دریاچه سد نگل هم دید کنید 5در ببینید همچنین 

بهترین فصل سفر به این  .طبیعت بکر اطراف رودخانه و همچنین کوهنوردي در ارتفاعات کوه کوره میانه هم می تواند گزینه هاي بسیار مناسب باشند

ایتان روستا، فصل هاي بهار و تابستان هستند، اگر در فصل بهار به این منطقه سفر کنید زیبایی ها و سرسبزي منطقه بدون شک خاطرات خوشی را بر

   .رقم خواهد زد
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در . از دارخوین راهی شادگان شوید. راه به دارخوین برسیدحرکت کنید تا در میان ) یا بالعکس(از اهواز به سمت آبادان  :راههاي دسترسی

  .فاصله دارداهواز از کیلومتر  100حدود  .توانید روستاي صراخیه را ببینید کنید و می مسیر از میان تاالب شادگان عبور می

معروفند و در روستا  بلَم شوید که در زبان محلی به هایی چوبی توانید سوار بر قایق در اینجا می.ها جریان دارد  زندگی مردم این روستا در میان آب

هزار  400المللی شادگان قرار دارد؛ تاالبی به وسعت  هاي تاالب بین اینجا ونیز ایران است که در میان آب. ها و مردم گذر کنید گشت بزنید و از کنار خانه

هاي طبیعی منطقه و جهان  ترین سرمایه ن است و نامش به عنوان یکی از مهمهکتار در استان خوزستان و جنوب شهر شادگان که بزرگترین تاالب ایرا

جاذبه این  .شود هاي هورالدورق یا هورالفالحیه نیز شناخته می این تاالب در زبان محلی با نام. المللی یونسکو ثبت شده است در فهرست سازمان بین

کنند و کل روستا و اطراف تاالب را به شما  شان می هاي اهالی روستا شما را سوار بر قایق. ستسواري در تاالب شادگان و گذر از میان روستا روستا، قایق

شوید که براي  هایی مواجه می در میان آب با آالچیق. ها در قسمت شرقی شاخه غربی روستا قرار دارد ایستگاه سوارشدن به قایق. دهند نشان می

توانید به دو روستاي کوچک دیگر در اطراف صراخیه،  سواري در تاالب می با قایق .کنند ان محلی سرو میاند و غذا و ن استراحت گردشگران ساخته شده

توانید آن را در  یکی از مشاغل روستاییان، ماهیگیري است و اگر اهل این تفریح باشید می .نیز سري بزنید) خروسی(هاي حدبه و خروسیه  به نام

هاي خاص  یکی از جاذبه .شوند در تاالب شادگان یافت می... مانند بنی، شیرید، حمري، شانک، ماهی هاي پرورشی و انواع ماهیان . صراخیه تجربه کنید

گراز، با نام محلی خنزیر، گربه جنگلی با نام محلی . آید هاي گاومیش است که یکی از جانداران شاخص این منطقه به شمار می این منطقه تماشاي گله

بطري نیز در  ها به نام دلفین بینی اي از دلفین گونه. لی چلیب آلماي و گرگ بانام محلی ذئب از دیگر جانداران این منطقه هستندبزون، شنگ با نام مح

 تاالب شادگان تنها زیستگاه و. کنند نگري ایجاد می آیند فرصتی را براي پرنده پرندگانی که به هنگام کوچ به سوي تاالب می .کند این تاالب زندگی می

در  .لک، غاز وحشی و اردك از پرندگانی هستند که در این تاالب مشاهده می شوند فالمینگو، حواصیل، لک. محل زاد و ولد اردك کرکري در جهان است

یا حفاظی از برخی خانه ها نیز در حصاري از نی . اي خانه خود را می سازد؛ برخی با آجر و بلوك سیمانی و برخی دیگر با گل صراخیه هر کس به شیوه

هاي دیرینه در این  حکایت از استحکام سنت مردم، محلی  هاي بلند و پوشیده لباس  .کند برگ نخل قرار دارند که فضاي اطراف خانه را مشخص می

پرورش . آورند ت میگویند و روزي خود را از تاالب به دس اهالی روستا به زبان عربی سخن می .روستا دارد و گویاي بخشی از فرهنگ بومی منطقه است

روستاي صراخیه   .هاي غاز و گاومیش اهوازي نیز یکی از مشاغل روستاییان است و وجود تاالب شادگان، بستر مناسبی براي آن فراهم کرده است گله

بیشترین مساحت این بخش  .ها، قسمت بیشتري از آن در تاالب شادگان است که نسبت به سایر بخش شاخه غربی :منطقه مسکونی است 3داراي 

المللی شادگان درست در ابتداي این شاخه قرار گرفته  گردشگري تاالب بین مرکز تفریحی .روستا را به خود اختصاص داده و بیشترین جمعیت را دارد

روي شاخه غربی  پیش روي آن در تاالب به اندازه نیمی از که پیش شاخه شرقی  .شود است و به نوعی ورودي اصلی روستا براي گردشگران محسوب می

که کوچکترین قسمت روستا محسوب  بخش میانی  .ها در شمال بیشتر است مردم در شمال و جنوب این بخش سکونت دارند و تعداد خانه. است

محلی از جمله ماهی که انواع محصوالت  بازارچه صراخیه :برخی از دیدنیهاي این روستا عبارتند از .خورد شود و تعداد کمی خانه در آن به چشم می می

هاي جانوري تاالب آشنا شوید و در مورد پرندگان مهاجر و زمان مهاجرت  توانید با گونه موزه حیات وحش که در آن می .در آن به فروشو سوغاتی تازه 

در روستاي  .نی پوشیده شده استمسجد که گنبد و گلدسته ندارد و با مصالح بومی ساخته شده و دورتادور آن با   .آنها اطالعاتی را به دست آورید

شادگان برسید و مسیر را ادامه دهید تا به نقاط دیگر روستا -به سمت شمال روستا بروید و به جاده دارخوین :صراخیه دو راه براي تردد وجود دارد

المللی شادگان در غرب  گردشگري تاالب بین یمرکز تفریح: امکانات روستاي صراحیه .با قایق و با همراهی بومیان منطقه در روستا گردش کنید  .برسید

سرویس  -مسجد - هاي محلی رستوران -محل استراحت ساخته شده از نی و برگ درخت نخل به نام مضیف براي استراحت و پذیرایی -روستا

هاي زیادي دیده و بهتر  این روستا در اثر سیالب، آسیب .کپرهاي استراحت- گردشگري تاالب شادگان پارکینگ در نزدیکی مرکز تفریحی - بهداشتی

بهترین زمان بازدید از صراخیه  .ها در منطقه را چک کنید ریزي براي سفر حتما وضعیت بارش پیش از برنامه. است پیش از سفر از وضعیت آن آگاه شوید

شود و اعتدال در اوایل فصل بهار مانند دیگر مناطق وجود ندارد؛  ان گرم میهوا زودتر از سایر نقاط ایر :بهار .اواخر پاییز و در طول فصل زمستان است

در تابستان درجه حرارت هوا در حد باالیی قرار دارد و هوا  :تابستان .زنند اما با این حال بسیاري از مسافران در سفرهاي نوروزي به این روستا سر می

هاي تماشایی روستا افزوده  رم است؛ اما با رسیدن به اواخر آن و حضور پرندگان مهاجر به جلوهاویل پاییز هنوز هوا کمی گ :پاییز .بسیار گرم است

  .شود یابد و با نزدیک شدن به بهار بر گرما افزوده می به دلیل هواي مناسب حضور پرندگان در تاالب تداوم می : زمستان .شود می
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  کیلومتر با تنکابن فاصله دارد 55حدود  –جاده دوهزار  تنکابن بخش خرم آباد :راههاي دسترسی

متر از  2100این روستا با ارتفاعی در حدود . روستاي سبزرنک نوشا واقع در دهستان دو هزار تحت عنوان نوشا دوهزار تنکابن هم شناخته می شود

مانمان به تصویر می کشد که شاید نظیر آن را فقط در خواب و سطح دریا روستایی مرتفع است که تجمع ابرها در اطراف آن مناظري را در مقابل چش

این روستاي بکر و زیبا بخشی از طبیعت مازندران است که هنوز پاي هیچ ماشینی به آن باز نشده است و تنها وسایل نقلیه ي  .رویا بتوان مشاهده کرد

موتور تنها توسط مردم بومی و آن هم فقط گاهی اوقات استفاده می شود و هلیکوپتر به . ماشینی که پا بر دل آن نهاده اند موتور و هلیکوپتر بوده اند

مسیر رفتن به روستاي نوشا تنکابن بدین صورت است که تا نیمه هاي راه با ماشین اما بقیه ي آن بایستی . بنا بر ضرورت در آن دیده شده است ندرت و

گیز براي هر خبر خوب اینکه قطعا پیاده روي در این مسیر خیال ان. با پاي پیاده یا با اسب طی شود که معموال اسب تنها توسط مردم بومی به کار می رود

دلیل این گفته نیز اثار تاریخی و . قدمت روستاي نوشا در حدود دوهزار سال تخمین زده شده است .فرد گردشگري از جذابیت باالیی برخوردار است

از  .را رقم می زندباستانی با ارزشی است که در این روستا یافت شده است و هر یک در جایگاه خود صفحه اي از کتاب تاریخی قدمت روستا و منطقه 

شف شده جمله ي این اثار می توان به کوزه هاي سفالی، کاشی هاي قدیمی و ابزار آالت کشاورزي اشاره کرد که همگی به مرور زمان در زمین روستا ک

ن نشانه ها می توان به یک حمام جداي از تمام اینها نشانه هایی از حضور حاکمان بزرگ در طول تاریخ در این منطقه وجود دارد که از جمله ي ای .است

بزرگان  بسیار زیبا با کاشی کاري هایی از نوع الوان و یک دشت شاه نشین با محل بستن و استراحت چارپایان اشاره کرد که همگی نشانه ي توجه خاص

القی است که البته در فصل سرما بسیار سرد و روستاي نوشا عالوه بر اینکه یک روستاي مرتفع می باشد روستایی یی .در گذشته به این روستا بوده است

در این منطقه روستاها و ییالق هاي . این روستا در بخش، منطقه یا به عبارتی دهستان دوهزار واقع شده است. در فصول گرم سال بسیار پرطرفدار است

ه می توان در ان به کوهنوردي و جنگل نوردي پرداخت و از فراوانی وجود دارد که ییالق نوشا یکی از بهترین و زیباترین و پرطرفدارترین آنهاست ک

معموال افرادي که براي تفریح به منطقه ي تنکابن و به طور خاص منطقه ي دوهزار عزم سفر می کنند به  .گشت و گذار در قلب طبیعت لذت فراوان برد

در بخش . ی است که وسیله ي نقلیه ي حرکت معموال مینی بوس استاین در حال. صورت گروهی، با تورهاي گردشگري و با برنامه قبلی پیش می روند

ی برند و هایی از مسیر هم که طبیعت اجازه ي ورود وسایل نقلیه امروزي را صادر نمی کند گردشگران با پاي پیاده از حضور در دل وسیع طبیعت لذت م

می شوند و دعا می کنند که اي کاش امروز دیرتر از هر روز دیگري به پایان برسد اینجاست که هر قدم که برمی دارند با منظره اي به شدت زیبا روبه رو 

روستاي فوق العاده زیباي نوشا در تمام این تورهاي تفریحی همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و  .تا از بودن در این بهشت برین محروم نشوند

در کنار روستاي نوشا چشمه اي به نام میانلت وجود دارد که معموال در برنامه هاي  .تهست و لذت سفر را براي هر گردشگري دوچندان کرده اس

رکت گردشگري و تورهاي طبیعت گردي ییالق هاي دوهزار، افراد بعد از توقف در روستا و لذت بردن از آن در زمان خروج از روستا به سمت چشمه ح

کلمه ي نوشا به معناي نسیم خنک صبحگاهی است و  .برسند )میانکوه(ارند تا به روستاي بعدي کرده و در جوار رودخانه همراه جریان آب قدم برمی د

با قرارگیري بر دامان این روستا می توان نظاره گر کوه هاي سربه فلک . البته که نامی بسیار برازنده براي روستاي زیباي نوشا از توابع تنکابن می باشد

براي رفتن به این قطعه بهشت کوچک بایستی از دل جنگل هاي دوهزار و از کنار رودخانه ي نوشارود که . نشسته بودکشیده و درختان با ابهت بر زمین 

این مسیر طی می شود تا بتوان بر تن . خود از کوه هاي نوشا سرچشمه می گیرد و یکی از سرچشمه هاي اصلی و بزرگ رود دوهزار است عبور کرد

این در حالی است که بخشی از مسیر به صورت راه . را در یک تصویر رویایی از منطقه اي بکر بر زمین مشاهده کردروستاي نوشا پا گذاشت و خود 

 پیمایی و بخشی از آن نیازمند کوه پیمایی است و ممکن است تا حدي سخت باشد پس براي کودکان و افراد سالخورده چندان مناسب نیست و قدرت

تمام زیبایی ها در اواسط راه چشمه آبی وجود دارد که در دشتی خوش آب وهوا قرار گرفته و با ابی گوارا از گردشگران  در میان. جوانی را طلب می کند

این روستاي مرتفع ییالقی تنها در چهار ماه از سال جمعیت دارد و در  .منطقه و افراد بومی پذیرایی می کند تا با انرژي مجدد به ادامه ي راه بپردازند

بشر تاب تحمل آن   توان زیستن در آن را ندارد چون بارش برف به قدري شدید می شود و سرما به قدري بیداد می کند که کسه هاي سال هیچسایر ما

ران است که گردشگ زماناین دوره ي چهار ماهه از اواخر اردیبهشت شروع می شود و حدودا در اواخر شهویور به پایان می رسد و تنها در این . را ندارند

  .نیز می توانند به سیر و سفر و تفریح در این روستاي رویایی بپردازند
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طبس را بگذرانید و با طی - براي رسیدن به این روستا باید جاده اردکان. کیلومتري شهر یزد قرار دارد 85این روستا در  :راههاي دسترسی

  .کیلومتر به این روستاي تاریخی برسید 50کردن 

در امتداد این شن زارها روستایی به نام خرانق با قدمت . خیلی ها شهر یزد را تنها به کویر و شن زارهاي بی نهایتش بشناسند، اما این طور نیست شاید

ن روستا به این نقطه در مرکز شهر یزد به اندازه اي بین گردشگران اروپایی مورد توجه است که با شنیدن نام کشور ایران ای. سال وجود دارد 4500

نخستین بار  .از آن تعبیر می شود زادگاه خورشید خورانق مطرح است که به معناي روستاي خرانق که به زبان محلی هاي شهر یزد به. ذهنشان می آید

و  هیاد شد خرانقهجري شمسی که همزمان با دوازدهمین سال سلطنت یزدگرد ساسانی از  24گزارش هاي یکی از هیربدان زرتشتی در سال  در میان

می   شغل اصلی مردم روستاي خرانق کشاورزي و دامداري .تاجرها و مسافران محسوب می شده است استراحت گاه بین راهی براي به عنوان یک از

باریت، روي و گرانیت همچنین این روستا از لحاظ اقتصادي براي کشور از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا داراي معادن سنگ آهن، اورانیوم،   باشد و

 جانوران زیادي هم در دل این روستاي کویري زندگی می کنند که از جمله ي آنها یوزپلنگ، قوچ، میش، بز، گربه وحشی، خرگوش و روباه هستند. است

دنیهاي خرانق می توان به قلعه از دی .و پرندگانی مثل تیهو، کبک، چکاوك بیابانی، زاغ بور و دودك از جمله پرندگان ساکن در روستاي خرانق هستند

هکتار بوده و یکی از بزرگترین قلعه هاي مسکونی شهر یزد به حساب  1/1وسعت این قلعه . از اسالم می باشد یشکه متعلق به دوران پ خرانق  اشاره کرد

 .قلعه بر استحکام و امنیت آن افزوده استحصارهاي موجود در . سال پیش بر می گردد 1800قدمت این قلعه به زمان ساسانیان چیزي حدود . می آید

دلیل آن هم این است که این به . البته دور تا دور اکثر قلعه ها خندق کنده می شود. همچنین دور تا دور این قلعه خندق هایی عمیقی کنده شده است

هبانی شامل یک برج در شمال و دومی در جنوب غربی برج نگ 6. منظور جلوگیري از حمله و یورش دشمن کنده می شد تا از ساکنین قلعه محافظت شود

عدد است، که بیشتر آنها داراي دو یا سه طبقه  80تعداد خانه هاي این قلعه  .قلعه و چهار برج دیگر هم در جبهه غربی به بدنه ي قلعه متصل هستند

در اکثر روستاهاي شهر یزد شما چیزي جزء خشت و گل نخواهید . این خانه به تناسب وضعیت اقتصادي و اجتماعی افراد در نظر گرفته می شد. بوده اند

الزم به ذکر است . دید عطر خاك زمانی که آب بر روي آن ریخته می شود سبب احساس خوش آیندي در گردشگران و مسافران می شود

منارجنبان تکی خرانق  .ثبت رسیده است 1383اسفند  24روستاي خرانق در یزد از جمله بناهایی است که در فهرست آثار ملی ایران در تاریخ  قلعه که

طبقه بوده و  3منارجنبان خرانق داراي  .متر است 15این مناره قدمتش به دوره ساسانیان بر می گردد و داراي ارتفاع  :نیز از عجایب این سرزمین است

ساختاري چوبی در باالي آن قرار داشته  .سط مردم خرانق قرار می گرفتکه از طبقه باالیی این برج به منظور دیده بانی و فانوس خانه مورد استفاده تو

 .این اثر تارخی هم در لیست فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. که اهالی پس از کج شدن آن بر اثر زلزله و وزش باد آن را بریده و پایین آورده اند

. این حمام در کاروانسرا و در نزدیکی کشت زارها این روستا قرار دارد. ق وجود داردحمامی مربوط به دوران قاجار که در روستاي خرانحمام خرانق 

رفته شده معماري حمام به منظور این که دسترسی مردم به آب قنات راحت تر باشد در سطح پایین تري از قلعه و باالتر از سطح متوسط روستا در نظر گ

ن حمام از آجر و به ساخت سقف آن از آجرهاي آب انباري استفاده شده است که به صورت گنبدي در مصالح به کار رفته براي ساخت دیوارهاي ای. است

حمام از صبح تا شب در اختیار بانوان و از شب تا صبح مخصوص . آمده و براي تامین نور حمام از روزنه هاي کوچکی در سقف حمام استفاده شده است

قدمت آن به قرن  :مسجد جامع  .در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید 1389اردیبهشت  9انق در تاریخ این حمام در روستاي خر. آقایان بوده است

خشت و گل مهم ترین مصالح به کار رفته در ساخت مسجد جامع و حسینیه خرانق هستند و در بعضی از قسمت . هشتم تا دهم هجري قمري می رسد

عنوان یکی دیگر از آثار تاریخی  به 2440با شماره ي  1378آبان  18این اثر در تاریخ . ه کار رفته استهاي نماي حسینیه و مناره ي آن ، آجر نیز ب

قلعه قرار  در یزد داراي دو آسیاب آبی قدیمی می باشد، که یکی در داخل قلعه و یکی هم در بیرون از :آسیاب آبی.روستاي خرانق به ثبت رسیده است

آب انباري به سبک آب انبارهاي صحرایی در روستاي خرانق یزد وجود دارد، که با بارش هاي فصلی آب . زده شده است تخمینسال  140عمر آنها . دارد

خورشیدي  1395در سال  قمري می باشد 1318کتیبه اي در سردر این آب انبار قرار دارد که نشان می دهد قدمت آن مربوط به سال . آن تامین می شود

در فصل هاي بهار تابستان هواي خرانق نسبت .با پوشش سکوریت در ورودي روستا نصب شده که به نماد خرانق مبدل شده استینه زیبا مدور شکل آ 9

راموش به سایر مراکز این استان خنک و معتدل تر است و زمان مناسبی است براي سفر اما اگر خواستید در زمستان به این روستاي زیبا سفر کنید ف

  .گرم با خودتان ببرید نکنید که لباس هاي
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، به کردیدآباد عبور  آباد و علی  و پس از اینکه از سد اکباتان و روستاهاي یلفان، شمس را ادامه دهیدمالیر  –جاده همدان  :راههاي دسترسی

  .کیلومتري شهر همدان قرار دارد 25تقریباً .دیروستاي ورکانه همدان می رس

کیلومتري همدان، در جنوب شرقی این شهر و در دره آبشینه واقع شده است، به روستاي  20ساله در  400روستاي ورکانه استان همدان که با قدمت 

این روستا به عنوان نگین گردشگري . سنگی شهرت یافته است، چرا که اصلی ترین مصالح به کار رفته در ساخت بناهاي این روستا، سنگ است

نام گرفته است و تمام کوچه هاي آن با سنگ هاي الشه شکل گرفته است و در زیر نورهاي موضعی به رنگ قهوه اي سوخته در همدان ایی استان روست

سال و اوایل دوران صفویه تخمین زده شد و  400پیشینه ورکانه در حدود  .در ذهن می آوردآیند به گونه اي که شمایل اروپاي دوران رنسانس را می 

به معنی  «کانه» به معنی کنار و «ور» روستاي ورکانه در گویش لري .نشان دهنده قدمت دیرین این روستا است» درب مسجد«قدیمی ترین محله آن 

از نقطه نظري دیگر روستاي ورکانه به دلیل اینکه در پیرامون آن معادن . باشد آب و چشمه می ورکانه نیز به معنی قرار گرفتن در کنار. چشمه است

ت، آورده سنگ به فراوانی مشاهده میشود، نام ورکانه را به خود گرفته و وجه تسمیه روستاي ورکانه را معادل محلی که در نزدیکی معدن یا ورکان اس

ها، بافت متراکم و استفاده از مصالح بومی و محلی در این روستا به همراه  ، بافت کالبدي، سادگی معماري خانهدلیل وجود چشم اندازهاي طبیعیبه  .اند

مطابق با جریان طبیعی جوي آب است، چشمه هاي فراوان میان روستا، درختان سر به فلک کشیده  کوچه باغ هاي باریک و پر پیچ و خم داراي شیب که

قلب اولین مخترع (راستی پروفسور موسیوند . معروف و منحصر به فرد استروستا  ، اینه هاي مشبک چوبی و معماري سنتیو خانه هاي قدیمی با پنجر

هر روز سالگی در این روستا چوپان بوده و  14تا  )اختراع پزشکی دیگر 14گیري و  انسان با اثر انگشت و بدون نیاز به خون DNA تعیینجهان،  مصنوعی

پیمود اما تالش و پشتکار موجب شد تا همین کودك روستایی به عنوان دانشمند برتر جهان شناخته  انه تا همدان را براي تحصیل میمسیر طوالنی ورک

برخی از گزینه هاي گردشگري روستاي ورکانه استان همدان شامل مراکز فرهنگی از قبیل   .پرور ثبت کند شود و نام ورکانه را به عنوان روستایی نخبه

ها و مراکز تاریخی مثل  هاي روستایی و سکوهاي نشستن رهگذران در میان کوچه ها و فضاهاي نیمه باز در خانه و مسجد جامع روستا، وجود ایوان حمام

 بامتر دارد و  75در  22بعادي برابر که ادر دو کیلومتري روستا اصطبلی وجود دارد  . و قلعه اربابی می شود)قراگزلو مري لیلی(اصطبل مهري خانم 

به عنوان مرکزي براي پرورش اسب دربار فعالیت می کرده است و  40و دهه  در سال هاي پیش از انقالب.متر مربع ساخته شده است 1650زیربنایی برابر 

نماینده سابق مجلس،ریس فدراسیون  (بختیاريهري خانم قره گوزلو همسر مجیدخان  .امروزه به عنوان یکی از دیدنی هاي روستا به شمار می آید

که در مجیدیه تهران ساکن بود و نام این محله از نام وي گرفته شده است وي بسیار خیر بوده و خدمات  کشتی، بوکس، وزنه برادري حاکم خوزستان

سب اصیل عرب ایرانی و ثبت آن در سازمان جهانی بنیانگذار تبارنامه ا ومادر پرورش دهندگان اسب اصیل در ایران )زیادي به مردم خوزستان نمود

خان قراگوزلو، خان روستاي ورکانه که پس از  دختر دکتر نقی،این بانوي زبده پرورش اسب  .و نیز موسس کانون اسب اصیل ایران بود ˈواهوˈاسب عرب

بر اثر عارضه سرطان در بیمارستان آتیه تهران، چشم از  1381سال  دروي  فوت پدر، به عنوان بزرگ روستا نزد مردمان از احترام خاصی برخوردار بود

گیري و قدرت بر  هاي قدیم نیز نظام تصمیم جایگاه خاصی دارند و در زمان سفیدان روستاي ورکانه مانند سایر روستاهاي استان، ریش.جهان فرو بست

عالوه بر و، خان روستا بوده و بعد از او نیز دخترش ارباب و حاکم روستا شده استرعیتی بوده است به طوري که در آن زمان نقی خان قراگوزل اساس ارباب

یکی دیگر از مکان هاي عجیب در این روستا گورستانی است که  .این که جذابیت هاي این روستا موجب شده است تا در فهرست آثار ملی به ثبت برسد

از دیگر  .اصلی ارتباط روستا از همدان هم شامل چشم اندازها و مناظر زیبایی است گذشته از این، مسیر .در آن هیچ سنگ قبري دیده نمی شود

قدیمی ترین  0درب مسجد: ورکانه شامل محله هاي. دیدنیهاي ورکانه امامزاده غیب و مسجد جامع و طبیعت زیباي اطراف رووستا را می توان نام برد

که مناطق تازه   آباد محله عباسا مدرسه روستا در آن قرار دارد و خرمن جا در ان قرار دارد کرد محله که تنه)محله که حمام و مخابرات آنجا هستند

روستاي ارزانفود قرار گرفته که ،در مجاورت ورکانه همچنین .توسعه یافته روستا را شامل می شود و یک نانوایی و یک آسیاب، را در خود جاي داده است

فیلم پرواز  ساخت فیلم هاي سینمائی .امکان بازدید عموم از آن فراهم نشده و اینکار در دست پیگیري استداراي یک شهر زیرزمینی است و هنوز 

موجب افزایش شهرت این روستا  سریال علی البدل کاري از سیروس مقدمو فیلم شیر تو شیر کاري از ابراهیم ،  مرغابی ها کاري از علی شاه حاتمی

در سفر به روستاي .به ورکانه اواسط بهار تا پایان تابستان است چرا که آب و هواي معتدلی بر منطقه حاکم می شودهترین زمان براي سفر ب .شده است

  .ورکانه بردن لباس گرم را فراموش نکنید چرا که آب و هواي این روستا در بیشتر روزهاي سال سرد است
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  کیلومتري شمال غربی چابهار5 :راههاي دسترسی

 هندو  آسیاي شرقیدر آن دوران کاالها از . اند گفته است و پیشتر به آن تیز می بوده هخامنشیاندر زمان  دریاي مکرانتیس یکی از بنادر مهم ایران در 

هاي اولیه اسالمی نیز بندري مهم  تیس در سده. شدند فرستاده می قفقازو  آسیاي میانه، خاورمیانهاند و به مناطق مختلف  آمده به بندر تیس می

و محل تجارت تاجران و پلی بین هند،  رسد اي قرار دارد که از طرف دیگرش به دریاي عمان می اي کوهپایه شمال غرب چابهار، در ناحیهدر ست و ا بوده

خود را ق چیرگی .ه 1031پرتغالیها نخستین کشور استعماري بودند که بر چابهار و تیس تسلط یافتند و تا سال  .خاورمیانه و آسیاي مرکزي بوده است 

اما امروزه تیس روستایی بیش نیست که در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار گرفته و . ها بعد از پرتغالیها به این منطقه وارد شدند انگلیسی. حفظ کردند

هاي چندي مانند کوه هاي  بلندي. کنارك توجه هر مسافري را به خود جلب می کند، رودخانه الوري از میان روستا می گذرد - در مسیر ارتباطی چابهار 

ها هنگام  رود که پرتغالی ترین دیدنی هاي روستاي تیس به شمار می ها از مهم شهباز، پیلبند و الوري، روستاي تیس را احاطه کرده است قلعه پرتغالی

رسد روستاي ساحلی تیس  گونه که به نظر می آن .حمله به بندر تیس آن را ساخته بودند و در حال حاضر بقایایی از دژ آن براي بازدید عموم وجود دارد

ترین دالیل کاهش اهمیت روستاي تیس به عنوان یک بندر را توقف  شاید بتوان یکی از مهم. ي قاجار از شناخت چندانی برخوردار نبوده است در دروه

ترین دیدنی هاي تیس قبرستانی  یکی از معروف .تچرا که این بندر خروجی اصلی این محصوالت بوده اس. تولید نیشکر و پانیذ در مکران یاد کرد

اي ایجاد شده است، به  ها یا جن سنط میگویند؛ این گورستان بر روي سطحی صخره ها به آن گورستان جن اسرارآمیز و عجیب و غریب است که محلی

دایی آن زمان مانند بیل و کلنگ امري غیرممکن و بعید به اي که هر قبر با ابزاري ابتدایی در درون سنگ کنده شده است و کندن آن با ابزارهاي ابت گونه

هاي  در همین رابطه افسانه. ها چه بوده است کند که چگونه این قبرها کنده شده و دلیل انتخاب صخره رسد و دیدن آن ذهن را مشغول این می نظر می

بزرگی این . این قبرستان سنگ قبرهاي بزرگی دارد  .دهند بشر نسبت میزیادي بین مردم رواج دارد و مردم تیس حفر این گورها را به نیروهاي مافوق 

اي بزرگ این باور را تشدید  حفر قبرها در کنار هم و روي سطح صخره. ها بومیان را به این باور رسانده است که قبرها متعلق به انسان نیستند سنگ

اي براي جمع  ها تنها شیوه البته احتمال دارد که این حفره. به این گورستان پا بگذاردها  تر کسی جرات کند شب این باور باعث شده است تا کم. کند می

ها  سپارند، اما مراقبند که شب گذرشان به گورستان جن مردم روستا اگرچه درگذشتگان خود را در این گورستان به خاك می .آوري آب باران بوده باشند

، به دلیل حفظ مردگان و در گذشتگان از گزند جانوران و خورندگان زیر زمینی، رنج کندن سنگ را بر خود اي معتقدند که شاید حفرکنندگان عده. نیفتد

و وحشت مردم از نزدیک شدن   قرار گرفتن قبرستان در دامنه کوه .شان احترام بگذارند ساختند تا به مردگان چنین می  کردند و گورها را این هموار می

ها و  گروه اندکی نیز معتقدند در هنگام غروب صداي گریه .ها است شب یکی از دالیل نامگذاري این محل بنام قبرستان جن به این مکان هنگام غروب و

توان به کالت، قلعه بلوچ گت، مسجد جامع  تیس آثار تاریخی قابل توجهی دارد که از آن جمله می .رسیده است هایی از این گورستان به گوش می مویه

، بندر صیادي تیس  ،ها  غارهاي طبیعی و مصنوعی بان مسیتی، قلعه پیروز گت، قلعه انوشیروان، آرامگاه سید غالم رسول، قلعه پرتغالی  تیس، مجموعه

ترین مساجد ایرانی است که قدمت آن به صدر اسالم  مسجد جامع تیس نیز از قدیمی .اشاره کردبرکه تمساح پوزه کوتاه و باقیمانده محل فیلبند 

غارهاي بان . کند اش، مساجد پاکستان را در ذهن تداعی می د، این مسجد که به مسجد تک مناره هم مشهور است، سبک معماري و طراحیرس می

اي را مجذوب خود  رود که اشکال زمین شناختی عجیب و غریبش نگاه هر بیننده میستی نیز از شگفت انگیز ترین جاذبه هاي چاهبار به شمار می

متر از سطح زمین، دو غار مصنوعی و یک غار طبیعی در کنار یکدیگر قرار دارند که این سه غار را مردم  25کوه شهبازبند و با ارتفاع    امنهدر د .کند می

غارها شود و بر اساس شواهد این  بان در زبان بلوچی به مرد صالح و خداپرست و مسیتی معبد و پرستشگاه خوانده می.بومی منطقه بان مسیتی می نامند

هر سه غار ساخته شده  محلی براي ذبح یا پرستشگاه بوده است که سکویی نیز براي انجام اعمال مذهبی یا تشریفات دیگر در سر تا سر پهنه جلوي 

رین مناطق در ت ترین مناطق ایران در تابستان و گرم تیس و چابهار یکی از خنکدیوارهاي غار و صخره هاي اطراف آن بسیارزیبا وکم نظیر است . است

البته پیشنهاد می شوددر بهار و زمستان به  .توانید در هر فصلی روي سفر به این ناحیه حساب باز کنید روند، بنابراین می می طول زمستان به شمار

  .منظقه چابهار و تیس سفر کنید
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حدود و با از سمت غرب  اگر کیش رفتید یا شویدجزیره هندورابی وارد  دقیقه  20پس از   شده و قایق  سوار بندر چیروئیه از :راههاي دسترسی

  .دآی هنوز پروازهاي انگشت شماري در آن فرود می فرودگاه هندورابی افتتاح شده اما .هم به این جزیره می رسیدقایقرانی  کیلومتر 30

یعنی دو جزیره کیش و  شکیلومتر مربع است که همانند بچه اي کوچک در میان پدر و مادر 23کوچک، با مساحت حدود  جزیره هندورابی جزیره اي

. محیطی بسیار متفاوت تر از مناطق گردشگري در کیش و قشم دارد و ار توابع کیش است کهاین جزیره را جزو استان بندرعباس . الوان واقع شده است

جزیره هندورابی در خلیج فارس  .کنند آیند و باهم زندگی می هم هند و رابی اسم یک زوج عاشق بوده که به این جزیره می براساس یک افسانه محلی

همگی ما ایرانی ها، براي سفر  .واقع شده و جزیره اي بکر و آرام است که می تواند سواحلی بسیار عالی براي تفریحات ساحلی و حتی شنا داشته باشد

ر این جزیره به د .ما به یاد جزیره هایی مانند کیش، قشم و هنگام می افتیم و کمتر پیش می آید که جزیره هندورابی را در نظر بگیریبه جنوب عموم

باید گفت که بلندترین . راحتی متوجه خواهید شد که با جزیره اي بسیار مسطح و صاف و بدون هیچ گونه ارتفاعات و کوه ها ي بلندي روبرو هستید

نفر، آن را در گروه جزیره هاي کم جمعیت قرار می دهد، به طوري که می توان آن را به نوعی  100جمعیتی کمتر از . متر ارتفاع دارد 45این جزیره  نقطه

به حساب خانه هاي اهالی این جزیره، قدیمی ساز، گچی و با نماهایی سفید هستند که خود جزو جاذبه هاي فرهنگی مردم این جزیره . متروکه دانست

جزیره هندورابی، روستایی  .اینجا جذابیت هاي خاص خود را دارد. در اینجا، با صمیمیت مردمانی مهربان و خانه اي بسیار سنتی روبرو هستید .می آیند

ها، به شیوه خانه هاي تعدادي از آن . به دیدن روستایی با خانه هایی سنتی که از سنگ، مرجان ها و گچ ساخته شده اند، بروید. به همین نام دارد

زبان مردم این . در این روستا اتاقی به عنوان مدرسه و یک مغازه کوچک به عنوان فروشگاه و سوپرمارکت وجود دارد .امروزي مرمت و بازسازي شده اند

باز هم می توانید فارسی با تعدادي از . با این وجود، تعدادي نیز فارسی می دانند و اگر عربی نمی دانستید هیچ نگران نباشید. جزیره اغلب، عربی است

کودکان مدرسه اي این روستا را در لباس هاي محلی خواهید دید که به شما گردشگران بسیار کنجکاوانه می نگرند و شاید . اهالی روستا صحبت کنید

دو . صحنه هاي تاریخ ایران نیز، روبرو می شویددر سفر به جزیره هندورابی با یکی از  .براي فروش یکی از صنایع دستی خود، به سمت شما بیایند

در هنگامی که پرتغالی ها در جنوب ایران پایگاه داشتند، در این جزیره سکونت می . روستاي الدورات و الصراة در کنار روستاي هندورابی قرار گرفته اند

شاید هنوز بتوانید خرابه ها و ویرانه هاي روستاي پرتغالی را ببینید و . کردند و هندورابی یکی از پایگاه هاي جنگی ارتش پرتغالی ها در جنگ بوده است

. هنگامی که به بازدید از روستاها و خرابه هاي الدورات و الصراة می روید، قبرستانی قدیمی را در کنار آن ها خواهید دید .گذشته را تصور کنید

قبور با سنگ هایی که نشان دهنده جنسیت دفن شده است، تنها . به خاك سپرده شده اندقبرستانی که در آن، نه تنها ایرانیان، بلکه پرتغالی ها هم 

بر روي قبرهاي مردان تنها یک سنگ و بر روي قبرهاي زنان دو سنگ گذاشته . نشان دهنده شخص بوده و هیچ نشانی از نام شخص مدفون شده نیست

مسجد تک مناره اهل سنن در این جزیره، تنها مسجدي  .هاي ایران بسیار متفاوت است در نتیجه، این قبرستان قدیمی، با دیگر قبرستان. شده است

با این وجود، . این مسجد زیبا گنجایش تمام اهالی جزیره را دارد و با سیمان و خاك ساخته است. است که به شیوه هاي سنتی ساخته شده است

خوشبختانه هنوز هم می توان در خلیج فارس، جزیره اي را تماشا کرد که هنوز  .استهمچنان حال و هواي سنتی و بافت تاریخی خود را حفظ نموده 

سواحل شن هاي نرم، آب هایی . براي بازي هاي ساحلی بسیار مناسب استبکر این جزیره سواحل .. گردشگران و شلوغی محیط آن را تغییر نداده است

صخره ها، . که توسط امواج دریا تراشیده شده اند، در سوي دیگر جزیره قرار دارندسبز رنگ و مرجانی خلیج فارس با صخره هایی عجیب و غریب 

از دیگر بناهاي قدیمی جیره که مربوط یه  .در اینجا، غارهایی کوچک و بزرگ وجود دارد. محیطی مرموز و جذاب را براي عکاسی به وجود آورده اند

این . آب انباري که آب باران را براي مصرف اهالی جزیره در خود جمع می نماید .جزیره استحیات جزیره است و بسیار اهمیت دارد، آب انبار قدیمی 

سفر به  .دآب انبار البته، مکمل چاه هاي آب شیرین جزیره است و هنگامی که چاه ها در سال هاي کم بارش، خالی می شوند، مورد استفاده قرار می گیر

کلوپ تفریحات دریایی براي گردشگران، تفریحات آبی جذابی را فراهم . روستاها و جاذبه هاي فرهنگی نیستجزیره هندورابی تنها به معنی بازدید از 

. دبه طور مثال اگر به غواصی عالقه دارید، یکی از زیباترین سواحل مرجانی را با الکپشت ها و دیگر موجودات دریایی انتظار شما را می کشن. می کنند

همچنین تفریحات دیگري همانند جت اسکی، موتور سواري  .جزیره، محیط روشن و مناسبی براي غواصی فراهم نموده استسواحل کم عمق و زالل این 

سواحل جزیره، از  .از جمله هیجان انگیز ترین تفریحاتی است که می توانید آن ها را در کلوپ تفریحات دریایی انجام دهید …در سواحل، سافاري و 

الك پشت هاي کوچک و بزرگ، همه ساله به . اواسط اسفند تا اواخر خرداد ماه، تبدیل به بستري براي تخم گذاري تمام الك پشت هاي منطقه می شوند

اترین صحنه هایی باشد که در این منظره می تواند یکی از زیب. این جزیره می آیند و در آرامش و امنیت جزیره، چاله هایی براي تخم گذاري می سازند

همچنین بیرون آمدن الك پشت ها از تخم و سرازیر شدنشان به سمت آب، یکی دیگر از اتفاقات محیط زیستی است که در راهنماي . زندگیتان دیده اید

این جزیره به هنگام غواصی می توان همچنین انواع گونه هاي رنگارنگ ماهی ها را، در زیر آب هاي . سفر به هندورابی می توانید، شاهد آن باشید

اگر همراه با تورهاي یک روزه از جزیره  .ماهیانی مانند دم زرد، پیکاسو، ملوان، یونیک، جراح ماهی و انواع مرجان ها قابل مشاهده هستند. مشاهده کرد

بهترین زمان براي  .و هر آنچه که الزم دارید را برداریدکیش راهی این جزیره می شوید، با خود تمام وسایل مورد نیازتان از قبیل آب معدنی، خوراکی 

  . اواخر اردیبهشت است سفر به هندورابی از اوایل آذر تا
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شهر شارجه در امارات متحده عربی با  کیلومتر 60 وکیلومتر با بندر لنگه  75کیلومتر با بندرعباس و  200این جزیره حدودا  :راههاي دسترسی

ساعت  2ساعت و از اسلکه بندر لنگه حدود  9هاي تندرو حدود  کشتی بااز بندرعباس تا جزیره ابوموسی  .فاصله داردکیلومتر از تنگه هرمز  160و 

  .برد ان میدقیقه زم 50ساعت و از بندرعباس حدودا  2:45استفاده از پروازهاي نظامی یا ویژه از تهران حدود . است

و ) آید ي ایران به حساب می ترین جزیره غربی  که دورترین نقطه سرزمینی ایران است، جنوب» فارسی«جزیره (ي ایران  ترین جزیره جنوبیاین جزیره 

یکی از  .نفر است 5200کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود  25مساحت این جزیره در حدود . هاي استان هرمزگان در خلیج فارس است یکی از شهرستان

. است برگرفته از نام یکی از سرداران کریم خان است که پس از حضور در این جزیره نام خود را بر آن نهاده بوموسی نام. است گانه ایرانی جزایر سه

جزیره  .گذاشتن عناصر ایرانی از این جزیره عنوان جعلی ابوموسی را براي جزیره به کار بردندفارس به منظور کنار  ها پس از نفوذ در خلیج انگلیسی

ترین هوا در کل خلیج فارس را دارد، ولی از نعمت آب قابل شرب طبیعی و زمین  معتدل،به خط استوا  جزیره ایرانی نزدیک ترین  نزدیکابوموسی 

آوري آب باران بوده است که امروزه آب مورد نیاز از یک کارخانه آب  هاي دور جمع آب شرب در سال تنها راه تامین. بهره است مناسب کشاورزي بی

پشت دریایی، مارماهی،  توان به الك کنند که از آن جمله می انواع گیاهان و جانوران دریایی در خشکی و دریاي آن زندگی می. شود کن تهیه می شیرین

فرودگاه به  بندرعباسپروازهاي مسافري منظمی از  .ابوموسی داراي فرودگاه و اسکله است .ي خوراکی اشاره کردها میگو، کوسه و انواع ماهی  شاه

عالوه بر شناورهاي ایرانی، شناورهاي . بار به این جزیره تردد دارند اي دو تا سه هفته بندرلنگهگیرد و همچنین شناورهاي مسافري از  صورت می ابوموسی

ها در جنوب جزیره  ایرانیان در شمال جزیره ابوموسی و اماراتی .بر عهده دارند شارجهمتعلق به امارات، حمل و نقل شهروندان اماراتی جزیره را به 

احل و هاي اطراف آن کنار س هاي آکواریومی و مرجان شفافیت آب خلیج فارس درساحل جزیره ابوموسی در حدي است که ماهی.کنند زندگی می

خاطر نبود پوشش  هرچند به. خاطر نزدیکی به خط استوا گرم و مرطوب است و هواي جزیره ابوموسی به  آب. شوند طور واضح دیده می ها به شکن موج

گیرد که بیشتر  ها در اواخر زمستان و اوایل بهار صورت می گیاهی زیاد و خالی بودن اطراف جزیره، از بادهاي نسبتا تندي برخودار است، بیشتر بارش

و تنها در شمال آن چند مسیل خشک وجود داردبرخی گیاهان نواحی خشک در این جزیره رشد  این جزیره رودخانه ندارد. اي دارد حالت رگبار لحظه

زیادي کرده و تمامی  ها، رشد هاي پرباران، گیاهان علفی و بوته در سال. هاي کمی که در جزیره است، کافی هستند کنند که براي مصرف چراي دام می

دهند و اقلیتی  در حال حاضر اکثریت جمعیت ابوموسی را شهروندان ایران تشکیل می.شود ها پوشیده از گیاه و یکپارچه سبز می سطح جزیره و کف دره

کایی دارند که با وعده گرفتن ملیت هندي، نپالی و سریالن  االصل نیستند و اصالتی بنگالدشی، ها عرب هرچند بیشتر آن. کنند اماراتی در آن زندگی می

قدیمی ترین .اند توسط کشور امارات و بر اساس توافقنامه قدیمی بین ایران و این کشور در این جزیره اسکان داده شده شان،  اماراتی براي خود و خانواده

ارتش و  ان انقالب اسالمیسپاه پاسدارواسطه  ایران به.بود به جزیره تبعید شده 52فرد زنده جزیره آقا جالل سوپر مارکتی با اصالتی یزدي است که سال 

، پاسگاهی در این جزیره دارد بیشتر جزیره در اختیار ایران 1971نامه  پلیس محلی شارجه از زمان تفاهم. نظامی دارددر جزیره ابوموسی حضور  ایران

و شهرك » فرمانداري«هاي مسکونی ایرانیان، شهرك  از جمله شهرك. است در شمال غربی جزیره در بخش ایرانی واقع شده شهر ابوموسیاست و 

دهد، که از طریق شناورهاي دریایی با خاك امارات در ارتباط  تشکیل می» شهرك ابوموسی«بخش اماراتی را شهرکی کوچک به نام . است» صیادان«

جزیره ابوموسی . محسوب شده و در خط زنجیره دفاعی اول ایران در تنگه هرمز قرار دارد فارس خلیجط مهم استراتژیک است این جزیره یکی از نقا

ابوموسی به همراه تنب بزرگ و کوچک اهمیت راهبردي باالیی دارند . کند خام کشور است که با ظرفیتی قابل توجه فعالیت می نفتیکی از مراکز صدور 

عالوه بر آن به دلیل عمق مناسب . کنند ضمین میفارس و به ویژه تسلط ایران بر تنگه هرمز را ت اي از جنوب خلیج و مالکیت ایران بر بخش قابل مالحظه

میالدي پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از  1971در سال  دهاي بزرگ جنگی در محدوده این جزایر قرار دار ها و کشتی تنها معبر حیاتی عبور نفتکش

سال  70پس از نزدیک به  تنب کوچکو  تنب بزرگ، ابوموسی به همراه امارات متحده عربیانگلیس از منطقه و تأسیس کشور  نیروهاي نظامیخروج 

ارتش ایران در این جزیره نیرو مستقر کرد و به شارجه اجازه داده شد که یک پاسگاه پلیس  یادداشت تفاهمطبق این . بازگردانده شد ایرانسرانجام به 

طور معمول به  ابوموسی به.ادعاي مالکیت این جزیره را نمودامارات متحده عربی  فارس جنگ خلیجو پس از خاتمه  1992در سال  .محلی در آنجا داشته

به دلیل استراتژیک بودن داراي محدودیت براي ورود است و  .در کنار آن جمعیت بومی نیز حضور دارنداست که  شده اي نظامی شناخته عنوان جزیره

هاي  هاي بومگردي و مهمانسراهاي متعلق به ارگان هتل ندارد و اسکان گردشگران در مجتمعاینجا . ورود افراد غیر مقیم به ابوموسی نیاز به مجوز دارد

سواحل در اختیار نیروهاي نظامی است که بازدید گردشگر  ع ابوموسی و سواحل بکر اینجا دیدنی هستند اما بیشترمسجد جام .گیرد دولتی صورت می

به جز قسمت مسکونی و بخشی از سواحل جزیره که به  .در حال ساخت است ساخت هتل و اسکله گردشگري در این جزیره .ها ممنوع است از آن

تردد شبانه در این  . هاي جزیره در طول روز ممنوع است و باید با ماشین در این مسیر تردد کرد بقیه قسمت شیالت معروف است، پیاده راه رفتن در

ابوموسی به دلیل استراتژیک بودن داراي  .هاي نگهبانی ممکن است مسیرها هم تقریبا غیرممکن و فقط در موارد خاصی آن هم براي تعویض شیفت

با  1391جزیره ابوموسی در سال  .ها باعث شده سواحل جزیره بسیار تمیز و بکر باقی بمانند که همین محدودیت هاي شدیدي براي ورود است محدودیت

  .در فصول غیر گرم و با هماهنگی سفر کنید.اعالم شد «منطقه نمونه گردشگري»هدف افزایش گردشگران توسط دولت ایران، 
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  و هنگام قشم جزایر -72
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کیلومتر 20است که فاصله آن تا محل سربندر قشم  بندرعباسترین بندر در ساحل اصلی کشور به جزیره قشم،  نزدیک :راههاي دسترسی

شهرستان ، در بندر پلتا ) در جزیره قشم( الفتترین فاصله این جزیره به ساحل اصلی کشور، در دماغه شمالی جزیره، در محل بندر  نزدیک .است

   .خواهد بود فارس پل خلیجمتر بوده و محل احداث  1800که فاصله آن در حدود ) در ساحل اصلی کشور(خمیر

خوانده  (Abarkāvān) ابرکاوان ساسانیانجزیره قشم در دوران . قراردارد تنگه هرمزنزدیکی در  و فارس خلیجبزرگترین جزیره  که آزاد  منطقه اي

هاي  از نقاط دیدنی این جزیره بازارها و دیدنی. است هاي توریستی و گردشگري تبدیل شده این جزیره در چند دهه اخیر به یکی از مکان .است شده می

بناجعلی  غار نمکدانو  جزایر ناز و سیمینها،  ، دره ستارهخلیج فارس هاي آبی دلفین، تنگه چاهکوه، غارهاي خربس، هاي حرا جنگلطبیعی آن چون 

شهر و روستا  69در حال حاضر این جزیره  .توان در نظر گرفت کیلومتر می 11عرض متوسط جزیره قشم را کیلومترو  120تا  115طول جزیره حدود  .است

است و به رغم آنکه این شهر نسبت به کل جزیره مرکزیت هندسی ندارد، اما به علت موقعیت مهم  ترین نقطه جزیره واقع شده شهر قشم در شرقی .دارد

ترین سکونتگاه  از قدیم واجد اهمیت بوده و عمده) …ال و شرق، دید به تنگه هرمز، نزدیکی به بندرعباس ودید گسترده به جنوب، شم(آن  استراتژیک

بعضی جزایر کوچک دیگري هم . هم هستند الركو  هرمز، جزیره هنگامر کنار جزیره قشم، سه جزیره دیگر شامل د .است شده جزیره محسوب می

گسلند همین باعث  پیوندند و می به ساحل جزیره می جزر و مداطراف قشم وجود دارند که فاصله کمی با ساحل جزیره دارند و هنگام برکشند و 

این جزیره، تنوع  سواحلهاي  از ویژگی !کنند است که گویی در پیوستن به جزیره ناز می شده جزایر نازنامگذاري این چند جزیره کوچک به عنوان 

فام و  اي نقره سواحل شنی و ماسه. شود اي یافت می طور یک جا در کمتر جزیره اي و گلی آن است که چنین خصوصیتی به اي، ماسه سواحل صخره

هاي  ت و جنگلاي زیتون، ساحل شنی سیمین و سواحل گلی الف ساحل صخره. شوند سیمین براق نیز از دیگر انواع سواحل در جزیره قشم محسوب می

ها نیز از دیگر سواحل زیباي جزیره قشم است که  پشت اي ریگو معروف به ساحل الك ساحل صخره .دهند حرا تنوع سواحل قشم را نشان می

زیستگاه سواحل زیباي جزیره هنگام در دو کیلومتري خط ساحلی جنوب جزیره قشم  .آیند گیري و تغذیه به روي آب می ها در آنجا براي نفس پشت الك

جاذبه هاي گردشگري که  .است مند به قشم و جزیره هنگام شده هاي باهوش و بازیگوش است که این مسئله موجب جذب گردشگران عالقه دلفین

جزیره  غربی وه نمکی یا کوه نمکدان در جنوبک :گنبد نمکی نمکدان: موجب جلب توریست در کنار خرید از بازارهاي قشم و درگهان می شود عبارتند از

هاي آذرین با رسوبات  ساختار نمکی این کوه از انباشته شدن صخره. رسد می) قله کوه نمکدان(متر  397شکل تا  ارتفاع این کوه مخروطی. قرار دارد

با امکانات » اثر تاریخی طبیعی دیدنی«هاي آب شور، به خودي خود یک  کوه گنبد نمکی با بقایاي معادن نمک باستانی و چشمه. است تشکیل شده

 70این دره در فاصله . هاي طبیعی جزیره قشم است یکی از جاذبه) کوه چاه یا تنگه(کوه  دره چاه :دره چاکوه .است وجود آورده آموزشی و تفریحی را به

متر نمایشی از  100کوه به عمق  دره چاه. باشد می ژئو پارك قشمقرار داشته و بخشی از  بخش شهاب چاهو شرقیکیلومتري شهر قشم و در کنار روستاي 

ها در واقع یک  دره ستاره :دره ستارگان .است رسیده ویونسکشود که به تأیید  محسوب می ژئوپارك قشمهاي رسوبی است و بخشی از  فرسایش سنگ

صورت کم و بیش دست نخورده  فالت اولیه که هنوز در بخش شمالی به. هاي سطحی، رگبارهاي فصلی و تندبادها است یافته توسط آب ناحیه فرسایش

هاي  مخروط. هاي فسیلی است سیمان آهکی سست و پر از پوسته متري از کف دره قرار دارد و جنس آن ماسه سنگ با 15تا  7مانده، در ارتفاع بین  باقی

 :غار خربس .شوند هایی هستند که در این دره مشاهده می هاي نواري از جمله بخش ها و دیواره ها و تیغه هاي فرسایشی، آرك ها و ستونک تیز، ستون نوك

و روستاي  خربسدر سمت راست جاده قشم به روستاي  قشمدر جنوب جزیره و پانزده کیلومتري شهر  شهرستان قشمهاي گردشگري  کی از جاذبه

شود که به عقیده برخی از محققین، نیایشگاه پیروان مهرپرستی و  یاي دیده م در دل ارتفاعات روستاي خربس، آثاري از معماري صخره. قرار دارد رمچاه

شم و دژهاي دیگري در خاور الفت، موسوم به ها در شهر ق پرتغالی) قلعه(آثار دژ  :دژ و قلعه پرتغالی ها .است بوده)خداي آب( آناهیتابا پرستشگاه 

را بر عهده داشته که شامل  قلعه هرمزاین دژ، وظیفه پشتیبانی . شود در قشم دیده می - است  هاي بزرگ آن روزگار مجهز بوده که با توپ - دژهاي نادري

ها و  اقدام به جنگ ضد پرتغالی شاه عباس بزرگباعث شد  میالدي 1621بناي این قلعه در . است ها در هرمز بوده تأمین آب شیرین براي قلعه پرتغالی

هاي آب  ، گنبد نمک، غارهاي نمک، چشمههاي حرا جنگل :نخستین ژیو پارك خاورمیانه شامل:ژیو پارك قشم .فارس نماید هاي خلیج اخراج آنان از کنره

پارك کروکودیل .انگیز هاي عجیب و اعجاب ها تخته سنگ و صخره با شکل ها، کالت کشتاران و ده قشم، دره تندیس ، تنگ عالی، بامدره چاهکوهمعدنی، 

تا  50در بندر الفت حدود  ):اشتباه طال(چاه هاي تال.همیار ژیو پارك و در جاده درگهان قشم قرار دارد ولین و بزرگترین پارك کروکودیل خاورمیانها :ها

است و تا مدتی خنک و سالم باقی  شده ها ذخیره می هاي قدیم هنگام بارندگی آب باران در داخل آن ود است که در زمانحلقه چاه موج 60

این دره به دلیل . در بخش جنوبی جنگل حرا واقع شده است :دره تندیس ها .تعداد این چاه ها در قدیم به تعداد روزهاي سال بوده است.است مانده می

،جزایر جزیره الرك.ی پرشمار، به دره تندیس ها معروف شده است که بازمانده یک زمین بلند به شدت فرسایش یافته استوجود احجام طبیع

مرجانی،جزیره هرمز،کاسه سلخ،چشمه گوري،تنگه عالی محمد، مقبره بیبی مریم،سد گوران،گورستان تاریخی قشم،آکواریوم قشم،غواصی، 

  .پیشنهاد می  شود در فصول غیر گرم به این جزیره سفر کنید. ع و ارزان از دیگر جاذبه هاي این جزیره هستندسافاري،موزه قشم و مراکز خرید متنو
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  مرکز شهر مشهد :راههاي دسترسی

 .شود گرامی داشته می مقدسو مکانی  حرم عنوان به اینجا. است امامی 12 شیعیان امام هشتم، علی بن موسی الرضا مدفنحرمِ امام رضا یا حرم رضوي 

را  ها موزهو  کتابخانه، ها صحن، ها رواق، ها آرامگاه، مسجدهاکه دیگر  )ع(اي است با کانونِ آرامگاه علی بن موسی الرضا حرم امام رضا مجموعه

 مجموعه .ترین بناهاي پیوسته به آن هستند از مهم) م 1418/ق. ه 821ساخته ( مسجد جامع گوهرشادو ) م 1033/ق. ه425( مسجد باالسر .گیرد دربرمی

 ایوان چهار بر مشتمل معماري مجموعه این. است قدس آستان مرکزي کتابخانه و غنی موزه ، رواق ، ها ایوان ، صحن شامل ، رضوي مطهر حرم شکوه با

هدایت، ، اسالمی جمهوري ،) ره( خمینی امام ، آزادي ، انقالب صحننه  و غربی ایوان و خانه نقاره یا شرقی ، طال ایوان ، عباسی ایوان نامهاي به مرتفع

 و بخشیده مجموعه به خاصی جلوه شریف احادیث و کریمه آیات به مزین سلجوقی دوره زیباي کاري کاشی.  باشد می کوثر و، غدیر  قدسجامع رضوي،

 سه به توان می حرم داخلی شکوه با آثار دیگر از. است گردیده تزیین شده کاري آینه هاي مقرنس با گنبد زیر سقف و دیوارها فوقانی قسمت تمامی

 که است رواق 28 داراي معماري مجموعه این همچنین.  نمود اشاره) ع( رضا امام مضجع روي بر پوش طال ضریح و هجري 7 قرن به مربوط زیبا محراب

نخستین ضریح حرم ازجنس چوب باتسمه اي فلزي و .  اند جمله آن از دارالعزه و دارالسرور دارالذکر، دارالسعاده، دارالسیاره، دارالحفاظ، هاي رواق

ضریح دوم از جنس فوالد و آراسته به نگین هاي یاقوت و زمرد بود .طهماسب صفوي بر مزار امام نصب شد توسط شاه  957پوششی ازطال و نقره در سال 

ضریح چهارم . ضریح سوم درزمان فتحعلی شاه قاجار ازجنس فوالد ساخته و نصب شد. ق  به وسیله شاهرخ نواده نادرشاه وقف گردید 1160که درسال 

پنجمین ضریح فعلی با طراحی استاد محمود فرشچیان .شمسی بر قبر امام رضا قرار گرفت 1338نقره بود؛ در سال که ازآهن و مفرغ با پوششی از طال و 

سال آینده  400نصب گردید؛ این ضریح براي .ش  1379تن ساخته شد و در سال  12و اجراي استاد خداداد زاده اصفهانی در مدت هفت سال به وزن 

 بیرون به اي روزنه هیچ متر 30/2 ابعاد به شکل مکعب سرداب این. دارد قرار ضریح زیر که است سردابی در رضا ماما واقعی مدفن. پیش بینی شده است

 شاه توسط. ق 1009 سال در ارتفاع متر 31 گنبد طالي باالي مدفن با. دارد قرار امام پاي پایین ضریح داخل که است اي دریچه آن ورودي تنها و ندارد

 درساخت. گردد می محسوب مشهد مقدس نمادشهر و بناشده) ع( رضا حضرت آرامگاه زیرین گنبد برروي مشهدآمد به پیاده اصفهان از وقتی عباس

ق به  821درسال : مسجد گوهرشاد .است گردیده درج عباسی رضا علی خط به گنبد ي برکتیبه آن داستان و کاررفته به طال خشت 777 گنبد این

. متر درجوار حرم بنا گشت 9500دستور گوهرشاد همسر شاهرخ بن امیر تیمور گورکانی با معماري  استادقوام الدین شیرازي با مساحتی حدود 

 در: ها منار وگلدسته. ار می رودمسجدگوهرشاد یکی از برجسته ترین بناهاي تاریخی ایران وجهان بوده و بزرگ ترین مسجد چهار ایوانی کشور به شم

 قرینه به و مقابل دیگري و طال گنبد نزدیک انقالب، صحن جنوب در یکی دارد، وجود قدمت اختالف با مناره دو رضوي، قدس آستان قدیمی مجموعه

 سابقه از شده، ساخته منفرد صورت به که گنبد نزدیک مناره و اند شده تزیین طال روکش با دو هر مناره دو  این.عباسی ایوان باالي و صحن درشمال آن،

. شد معمول زوج صورت به مناره ساختن بعد به آن از و داشته ادامه ششم قرن تا منفرد صورت به مناره احداث. است برخوردار بیشتري قدمت و تاریخی

 در صفوي طهماسب. شد ساخته مناره یک گنبد، کنار مناره دو احداث جاي  به که گردد می باز ششم قرن اوایل به گنبد کنار مناره بناي تاریخ بنابراین،

 باره دو نیز را گنبد کنار مناره امیرعلیشیر، ایوان طالکاري با زمان هم افشار نادرشاه آن، از بعد. کرد آراسته طال به و مرمت را مذکور مناره دهم قرن

 باالي و شده آجرچینی ایوان بام سطح از گلدسته پایین قسمت ابتداي. است متر 13 حدود آن محیط و متر 5/40 گنبد، کنار مناره بلندي.. کرد طالکاري

 گنبد کنار گلدسته.است شده پوشیده گنبد مطالي هاي خشت نوع از مطال هاي خشت با گلدسته انتهاي تا کاشی باالي از. است یافته تزیین کاشی با آن

 انقالب از پس. بود شده بدنما و فرسوده طبیعی، عوامل تأثیر و متر میلی هزارم 4 حدود کم، ضخامت دلیل به بود، شده طالکاري قبل سال 252 در که

 مسجد رفیع مناره دو احتساب با. دارد وجود گلدسته سطح بر زرین خشت مربع متر 145 حدود اکنون.. شد بازسازي جدید مطالي هاي خشت با اسالمی

 موزه - تجسمی هنرهاي ي موزه  - موزه مرکزي:حرم مجموعه هاي موزه .دارد وجود) ع( رضا امام حضرت حرم حوزه بناهاي در مناره دوازده گوهرشاد،

  - ظروف ي موزه- فرش ي موزه -  سالح ي موزه -قرآن ي موزه -  تمبرواسکناس ي موزه- رهبري هدایاي ي موزه -  مشهد تاریخ ي موزه- ومدال سکه ي

 اهللا ذبیح شیخ - حرعاملی شیخ - بهایی شیخ: تعدادي از دفن شدگان حرم عبارتند از. نقاشی  ي موزه -  وحلزون صدف ي موزه-وساعت نجوم ي موزه

 -شیرازي عبداهللا العظمی اهللا آیت - آشتیانی اهللا آیت -)اصفهانی( نخودکی علی حسن شیخ -محمدرضاکلباسی شیخ -قزوینی مجتبی شیخ -قوچانی

 حسام -السلطان  امین - مشیرالدوله  -شریعتی  محمدتقی - میرزا عباس -هارون الرشید -شیخ دکترمرتضی - تهرانی حسینی محمدحسین اهللا آیت

 ....ونیشابوري  ادیب محمدتقی - بابرشاه –جعفري  محمدتقی عالمه - صفوي  طهماسب شاه - امیرعلیشیرنوایی  - ملک  حسیم حاج -السلطنه 
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  ابتداي بلوار امام میبد، میدان شهرداريشهریزد؛  شمال غرب شهر کیلومتري50 :راههاي دسترسی

اند،  هاي بخش جنوبی شهر قرار گرفته که در حاشیه قلعههایی از  قسمت(متر با شیب کم از قسمت جنوب به شمال  25اي به ارتفاع  روي تپهاین بنا 

توان به  با ایستادن برفراز آن، میو  استقرار گرفته ) هاي واقع شده در شمال، از ارتفاع بیشتري برخوردار هستند متر نسبت به قسمت 20بالغ بر 

عده اي نیز ریخی و باشکوه ایران کهن در دوران ساسانی است تا ي میبد یزد، یکی از بناهاي نارین قلعه .تمامی شهر میبد و اطراف آن اشراف داشت

قلعه در بدو دوران   نارین .به ثبت ملی رسیده است 3490ي  با شماره 1354این بناي کهن سال .معتقدند این بنا بدست سلیمان نبی ساخته شده است

توان از آن به عنوان مکانی مستحکم و غیرقابل نفوذ در مقابل دشمنان و  نیز از ارزش و اهمیت بسیاري برخوردار بوده است که می اسالمظهور 

هاي زیرزمینی قابل تردد  توان به حضور شبکه از نکات جالب و قابل توجهی که در مورد این مکان تاریخی باشکوه وجود دارد، می. بیگانگان یاد کرد

هایی که گفته  راه. اند ي مایحتاج زندگی افراد از جمله آب و غذا احداث کرده ها را براي تدارك و تهیه کرد که طراحان و معماران آن دوران، آن اشاره

هزار  4 الی 3ي تاریخی را حدود  شناسان، قدمت سکونت در این مجموعه برخی از باستان .شود هرگز توسط هیچ بیگانه و متجاوزي فتح نشده است می

توان  می. قلعه روي زمینی بکر صورت نگرفته است  اند که قرارگیري و احداث نارین کارشناسان معماري براین عقیده. اند سال قبل از میالد برآورد کرده

یوار شمالی و بخش هاي زیر د هاي زیرین، قسمت ها و الیه آثاري از معماري را که به صورت ساختارخشتی در این مکان انجام شده است، در بخش

و   رسد که این بناي تاریخی در دوران مختلف مورد ساخت به نظر می .اي بسیار مهم و ارزشمند دارد نشین مشاهده کرد که نشان از مجموعه شاه

بل دسترسی نبودن رسد متعلق به دوران کهن است، به دلیل مستور بودن یا قا هاي زیرین که به نظر می سازهاي متعددي قرار گرفته هر چند بخش

ي خشتی وسیع قرار گرفته روي آن متعلق به دوران حکومت  شناسی بر این باور هستند که توده ولی کارشناسان باستان. همچنان نامشخص است

ساخته شده  42*28*12هایی با ابعاد  ي پهلوي مربوط به آن را دلیل این ادعا بیان کرده که با خشت ها مهر کشف شده و کتیبه آن. ساسانیان است

توان  چراکه می. دادند رسد که در دوران اوایل ظهور اسالم، این قلعه را به عنوان محل سکونت مورد استفاده قرار می همچنین به نظر می. است

و ساخت در  رسد عملیات تعمیر، مرمت هرچند به نظر می .مشاهده کرد  هایی از معماري قرن چهارم و پنجم هجري قمري را در این مجموعه بخش

و باروها و خندق  برجنشین،  نشین، مردم توان در بخش شاه ها را می ازجمله این بازسازي. قلعه، در دوران حکومت آل مظفر به پایان رسیده است  نارین

توان به  اي مرتفع احداث شده است که با قرار گیري بر آن می داالن نیز شهرت داشته روي تپهنارین قلعه که در بین گذشتگان به نام دژ .مشاهده کرد

را به دوران اشکانی و پیش از   شناسان و معماران، مساحت این بناي تاریخی که قدمت آن باستان. تمامی شهرستان میبد و اطراف آن اشراف داشت

مترمربع نام برده شده که به نظر این عدد، به بخش شارستان آن 15000نشین ودر بعضی منابع  ش شاههکتار در بخ 3 اند، بالغ بر اسالم نسبت داده

اي احداث کردند که از برج و باروها و  ي میبد را به صورت هفت طبقه و به گونه ي این اثر ایران کهن، قلعه معماران و طراحان سازنده. مرتبط است

توان به حفر  ي عظیم تاریخی، می نکات معماري جالب و مهم صورت گرفته در ساخت و احداث این مجموعهاز  .دربندهاي مختلفی برخوردار است

هاي ایران حفر خندق بخشی از امور  همان گونه که در تمامی شهر قلعه. هاي زیر آن تا امتداد یک فرسنگ نیز ادامه دارد، اشاره کرد خندقی که نقب

. اند ي بیگانگان در نظر گرفته قلعه نیز حفر خندق را به دلیل انجام امور دفاعی و نظامی در مقابل تجاوز و حملهدفاعی شهر بوده در طراحی این شهر 

اند که متاسفانه در عصر حاضر تنها بخش  برج گرد که از ارتفاع زیادي برخوردار است، تعبیه کرده 4ي میبد یزد،  قلعه  معماران ایران کهن، براي نارین

ریزي کرده و سپس پنج طبقه را با  برخی از کارشناسان معماري معتقد هستند که در ابتدا این قلعه را با حفر خندق پی .برجاي مانده استها  مرکزي آن

ر هایی که در ساخت این بنا مورد استفاده قرار گرفته است با یکدیگر متفاوت بوده و همین ام ابعاد خشت. استفاده از مصالح خشت و گل احداث کردند

رود در دوران مادها استفاده شده باشند، از  ها که احتمال می برخی از این خشت. ي ساخت و تکمیل قلعه در دوران مختلف تاریخی است کننده بیان

و با ساخت دو ي ورودي ساخته شده است، در بخش غربی قلعه  اي نیز که به عنوان دروازه دروازه .سانتیمتر برخوردار هستند 40*24*10ابعادي برابر با 

حضور چاهی بسیار قدیمی با ابعادي برابر با . را به عهده داشتند  اند، مسئولیت نگهداري و محافظت از آن برج که در دو طرف دربند قرار گرفته

اصلی براي سکونت توان گفت که نارین قلعه از دو قسمت  در واقع می .متر است که از شکل هندسی چهارضلعی برخوردار بوده است سانتی 301*30*1

توان  هاي بسیاري صورت گرفته است که می در بخش پایینی خسارات و خرابی. و زندگی تشکیل شده است که به دو بخش باالیی و پایینی شهرت دارد

معروف ها باقی نمانده است که به شارستان  هاي شهري اشاره کرد که امروزه اثري از آن ها و دیگر بخش و گذرگاه حمام، مسجدنشین،  به بخش مردم

قه احداث شده است که از دربند سوم هایی در سه طب نشین معروف است، عمارات و مکان این درحالی است که در بخش باالیی که به حاکم. است

فضاهاي سرپوشیده نیز به   ي نور تامین شده .یابد نشین مظفري معروف است، پایان می نشینی که به شاه شروع و با حرکتی حلزونی شکل در بخش شاه

ي میبد نیز بعد از ارگ بم بزرگترین شهر  قلعه ریننا. شود اند، ایجاد می هاي باالیی دیوارها قرار گرفته هایی که به عنوان روزنه در بخش صورت سوراخ

پیشنهاد ما سفر در  .و از خرید سفال هاي زیباي میبد غافل نشوید بروید اینجابهار و پائیز به دیدن  درپیشنهاد می شود . ي خشتی ایران است قلعه

 .بهار است
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گذرگاه دژ - 1 .باشد راه دسترسی به دژ از سه سو می-قرار داردرشهرستان کلیب ،شهرستان اهرکیلومتري شمال  50در  :راههاي دسترسی

 1/5گذرگاه ییالق که -3 .است آباد شجاعذرگااه هتل بابک که کمی باالتر از روستاي گ-2 .باشد سی که در جنوب دژ بوده و گذري دشوار می دره

  .توان با خودرو پیمود که نسبت به دو گذر دیگر بهتر است کیلومتر از گذر را می

. قرار داردو در روستاي شجاع آباد  کلیبرمتر، در نزدیک به سه کیلومتري شهر  2300در باالي کوهی به بلنداي قلعه و قصر جمهور بذ،  با نامهايدژ بابک 

خوانند  شخصیت بابک براي آنهایی که تاریخ می .است ، گرفتهخرمدینان، رهبر بابک خرمدینساخته شده و نام خود را از نام  ساسانیاندژ در زمان 

با دخالت  گیرند که اغلب داشتی می تیرماه است دوستدارانش پاي قلعه مراسم بزرگ 15احترام است و هرساله در سالروز تولدش که  جذاب و قابل

متر فرا  600تا  400هایی به ژرفاي  اي است که پیرامون آن را دره بناي دژ جمهور یا دژ بذ شامل قلعه و قصر، بر فراز قله.خورد نیروهاي فشار برهم می

بناي مستحکم دژ باید از معبري عبور کرد قبل از رسیدن به دروازه قلعه و ورود به . توان به این دژ راه یافت تنها از یک راه تنگ و دشوار می. است گرفته

فاصله .توانند از آن بگذرند نفر را دارد و دو نفر به سختی می 1هاي منظم طبیعی شکل گرفته و تنها گنجایش عبور که به صورت داالنی است و از سنگ

صعوبت راه و ابهت خاص این قلعه رفیع و موقعیت خیره  از همین نقطه است که. متر است و مقابل آن قرار دارد 200این معبر تا باروي قلعه در حدود 

شود  شود و دقیقاً در راستاي آن قرار دارد که باعث می امتداد بصري معبر در نهایت به دروازه قلعه ختم می .کننده آن بیننده را به اعجاب وا می دارد

براي نفوذ به داخل تنها راه ورود دروازه اصلی . وازه ورودي قابل رؤیت باشدورود هر تازه وارد و سپاهی و غیره از طریق دو برج دیده بانی در سمت در

با گذر از دروازه ورودي و پشت سر گذاشتن بارو، جهت رسیدن به دژ اصلی باید از گذرگاهی .است و از کوهستان امکان وارد شدن به قلعه وجود ندارد

دارد گذشت تا به مدخل ورودي قلعه رسید، مسیري صعب العبور که از یک سمت مشرف به  متر صعود از ارتفاع را نیز به همراه 100باریک که حدود 

 4ها و  هاي طبیعی این دیواره ه در تکیه گا .متر که به صورت تیغه و دیواره تا قعر دره ادامه دارد 400هاي تنک و ژرفایی در حدود  اي است با جنگل دره

اي را تا کیلومترها  ها و سربازانی است که هر جنبنده اینها مقر کوه بانیه. است  ورت نیمه استوانه ساخته شدهها به ص بان جایگاه براي دیده 4جهت بنا 

طرفین . هایی نامنظم باید عبور کرد پس از صعود، براي ورود به دژ اصلی از مدخل دیگري با پلکان.گرفتند ها زیر نظر می ها و کوهپایه دورتر، از فراز دره

بناي دژ که دو طبقه و سه طبقه است، پس از ورودي قرار گرفته است و پس از آن تاالر اصلی .وسیله دو ستون کاذب مشخص شده است مدخل دژ، به

ها و آب  در قسمت شرقی دژ تأسیسات دیگري مرکب از اتاق .هایی که به تاالر مرکزي را دارند اتاق فرا گرفته است، اتاق 7وجود دارد که اطراف آن را 

محوطه داخلی آنها نیز به وسیله نوعی ساروج غیر قابل نفوذ .اند اي استوار شده رها ساخته شده است؛ سقف آب انبارها با طاق جناغی و گهوارهانبا

غربی دژ  در سمت شمال.شده است ها از آب آنها استفاده می گردیده و به هنگام زمستان از برف و باران پر شده و در تابستان و هنگام مضایق و محاصره

از آثار  .هاي مرتفع تر بناست هایی از آن بیرون خاك است و تنها راه صعود به بخش هایی سرتاسري وجود داشته که اکنون ویران شده و قسمت پلکان

افت که ساختمان توان دری ها و مالت ساروج و اندود دیوارها از نوعی گچ و خاك می هاي زبره تراش و روش چفت و بست سنگ معماري و برخی از سنگ

این دژ در قرون دوم و سوم و تا چند قرن پس از آن مورد تعمیر و مرمت قرار .این دژ و قلعه در روزگار اشکانیان و بخصوص ساسانیان ساخته شده است

هاي منقوش و لعاب  ده، سفالینهاشیا و ابزاري که از قلعه بابک به دست آم.گرفته و تغییراتی در آن به وجود آمده و الحاقاتی در بنا ایجاد شده است

همچنین تعدادي سکه مسی کشف شده که برخی از آنها به علت  .داد خورده است که یک دوره استقرار تا اوایل قرن هفتم هجري را نمایش می

قرون ششم و هفتم (سیبان ها برخی مربوط به اتابکان آذربایجان و هزار ساییدگی و زنگ خوردگی فراوان غیرقابل خواندن است و در بین این سکه

نفر سپاهی قادر بودند هجوم یک سپاه صد هزار نفري را  20اي ست که  به لحاظ سوق الجیشی موقعیت استقرار بنا بر فراز قله به گونه.هستند) هجري

گرفتند به جهت بعد  ندي موضع میچون تیر و کمان و اسلحه معمول زمان به سربازان و مستحفظانی که بر بل .مانع شوند و تلفاتی هم نداشته باشند

معتصم کشته شد و قلعه توسط  ایرانی سال مبارزه با عباسیان و با خیانت افشین سردار خائن 22در نهایت بابک خرمدین پس از  .مسافت بی تاثیر بودند

 1376ایران ثبت شد و مرمت آن از سال  در لیست آثار ملی، تاریخی و فرهنگی 623با شماره  1345قلعه بابک در سال ..به تصرف عباسیان درآمد

اي کوهستانی واقع شده، بهترین زمان بازدید از آن  که قلعه بابک در منطقه باتوجه به این .توسط اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی آغاز شد

از فروردین تا اوایل خرداد و . فرسا ت بسیار طاقتفصل گرماست، اما نه خیلی گرم چون مسیر پیاده روي زیادي دارد و پیاده روي در گرما هم کاریس

  .همچنین از شهریور تا مهر بهترین زمان سفر است
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  .بلوار امام خمینی - شوش - کیلومتر بعد از اندیمشک  40- خوزستان  :راههاي دسترسی

پیش از میالد به دستور داریوش بزرگ پادشاه  521_515هاي  کاخ آپادانا در حدود سال .آپادانا در حقیقت نوعی تاالر ستون دار در ایران باستان است

داریوش شوش را براي این انتخاب کرد که در عصر عیالمی کانون بزرگ مذهبی و .روي آثار و بقایاي عیالمی بنا شد) شهر باستانی(هخامنشی در شوش 

مساحت تاالر یا کاخ  .است کاخ آپاداناي شوش قصر زمستانی شاهان هخامنشی بوده.ن شدبعد از ساخته شدن کاخ هم پایتخت زمستانی هخامنشیا

سوزي شد و در زمان اردشیر دوم  هاي مهمی از این کاخ که بارگاه یا آپادانه نامیده شده در زمان اردشیر اول دچار آتش بخش.متر است 10434آپادانا 

شناسی در  هاي باستان اولین حرکت .هجوم وحشیانه و مخرب اسکندر مقدونی یک بار دیگر تخریب شدپیش از میالد، با  330اما در سال . بازسازي شد

هاي او را ادامه داده و  مدتی بعد، ژان و مارسل دیوالفواي فرانسوي فعالیت. آغاز شد توسط کنت لفتوس انگلیسی 1851محوطه تاریخی شوش در سال 

 1880در سال  .دمورگان را بسیار به خود جلب کرد و با هدف یک تحقیق دراز مدت کار خود را شروع کرد هاي شوش نظر تپه. کارشان توسعه پیدا کرد

 1849هاي شوش از سال  هاي باستان شناسی روي ویرانه کاوش.میالدي، یک گروه از باستان شناسان فرانسوي این کاخ را از دل خاك بیرون کشیدند

ایوان ستوندار در جبهه  3طرح کاخ بنایی کوشک مانند با  .اتفاق افتاد 1314تا  1311هاي  هایی بین سال در حفاري میالدي آغاز شد اما کشف کامل آپادانا

ترین ساختمان  که بزرگترین و با شکوهشته دمتر 20به ارتفاع ستون  36متر است و  58در  58تاالر مرکزي داراي ابعاد . شمالی ، شرقی و غربی آن است

. است یودهستون عظیم  72با  دیگر عمارت .هزار نفر را در خود جاي دهد10توانست جمعیتی در حدود  تخمین باستانشناسان می مجموعه است که با

ها که قبال رنگ آمیزي شده بودند، به شکل قاشقی تراش خورده اند و ارتفاع آنها که با سرستون هایی به شگل گاو نر تزئین شده اند، به  تمام این ستون

. این بنا از سه طرف شمال، غرب و شرق ایوان دارد و سمت جنوبی تاالر با اقامتگاه شاهی و بقیه مجموعه کاخها مرتبط است ..یده استرس می متر 20

خشت  دیوارهاي این کاخ از .اتاق و تاالر کشف شده است 110از کلیه مجموعه کاخ  .باشند تایی می 6هاي مجموعه هر کدام داراي دو ردیف ستون  ایوان

دار پوشانده اند که نقش سربازان گارد جاویدان، شیر  دیوارهاي داخلی آن را هم با آجر لعاب .هاي آن از سنگ است با نماي آجري ساخته شده و ستون

تاالر کاخ شوش کمی از  .شوند هاي خارجی و داخلی نگهداري می آنها در موزه مانده جاي بقایاي بهتوانید ببینید که  بالدار و گل نیلوفر آبی را روي آنها می

شش حیاط که سه  .سرا، دروازه و کاخ پذیرایی و حیاط دارد کاخ داریوش واحدهاي مختلفی از جمله تاالر بار عام، حرماست تاالر تخت جمشید بزرگتر 

که به وسیله یک راهروي بزرگ به بخش  ها وجود داشته اند تاي آنها بسیار بزرگ دور یک محور شرقی و غربی قرار گرفته اند، در داخل مجموعه کاخ

ها  هاي مختلف کاخ به وسیله این حیاط ها و ساختمان اتاق. سه حیاط کوچکتر در بخش شمالی مجموعه کاخ قرار داشته. شمالی مربوط شده است

ل این حیاط هم نقش شیرها را به طول چهار ها با آجرهایی به رنگ قرمز اخرایی فرش شده اند در شما بستر این حیاط .شدند روشنایی گرفته و تهویه می

تر اشیا بیش .امروزه در شوش، فقط چند زیرستون وجود دارد و کاخ به شکل سابقش وجود ندارد .بینید که در گذر زمان کامال سالم مانده اند متر می

این مجموعه در  .متاسفانه اشیاائی که فرانسوي ها امکان انتقال نداشته اند با پتک خورد کرده اند شوند خارج شده، اکنون در موزه لوور نگهداري می

این قلعه که به قلعه .به آکروپل معروف است در مجاورت این بناي تاریخی مجموعه اي دارد که  .در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید 1380سال 

برخی از کسانی که از تاریخ ساخت قلعه مطلع نیستند، . سال دارد و در دوره قاجار ساخته شده است 120ود ها نیز مشهور است قدمتی حد فرانسوي

انداز خاص قلعه،  در حالی که آنچه سبب شهرت این قلعه زیبا شده است، عالوه بر معماري زیبا و چشم. کنند این قلعه قدمت بیشتري دارد تصور می

برخی از آجرهاي به کار رفته در این قلعه منقوش به خط . به دست آمده و در ساخت قلعه شوش استفاده شده استآجرهایی است که از کاخ داریوش 

چون  .شود یکی از معماران اصلی قلعه، با نام مصطفی دزفولی شناخته می. اند معمار دزفولی بنا شدهدو هستند که به دست  میخی زیگورات چغازنبیل

ه کشف شد و امنیتی براي حفظ این آثار وجود نداشت، هیئت فرانسوي تصمیم به ساخت مکانی در این محوطه تاریخی براي آثار ارزشمندي از این منطق

معماري قلعه  .میالدي ژان ژاك دومورگان قلعه شوش را از آجرها و آثار بازمانده از بناي کاخ داریوش ساخت 1898در سال . نگهداري آثار تاریخی گرفت

اي کوچک در سمت  این ذوزنقه قاعده. پالن قلعه شوش به شکل ذوزنقه ساخته شده است. ري به زندان باستیل در فرانسه داردشوش شباهت بسیا

بندي کلی قلعه با دو حیاط و  تقسیم. اند سمت حیاط، بر گرد آن قرار گرفته هایی به دورتادور این ذوزنقه راهرویی واقع شده است و ردیف اتاق. شمال دارد

این قلعه روي بلندترین نقطه شهر شوش . ها در حال مسدود شدن است قلعه داراي سه ورودي است که یکی از آن. پیرامون آن شکل گرفته استفضاي 

قلعه شوش داراي اتاقی . شوند استفاده شده و اشیاي تاریخی در آن نگهداري می عنوان نوعی موزه از قلعه شوش به 1371از سال  .قرار گرفته است

عنوان کبوترخانه  اي که در ضلع غربی بنا قرار دارد، مربعی شکل است و به همچنین برج استوانه. اي است که به کاله فرنگی شهرت دارد ک شیشهکوچ

خصوص  هبه دلیل وجود انواع آجر، ب. برج دیگر این بنا در وسط حیاط قرار گرفته است که به برج شمالی نیز شهرت دارد. گرفت مورد استفاده قرار می

هاي جنگ تحمیلی ایران و عراق،  این قلعه در زمان. اند دار با ابعاد مختلف و منقوش مینایی، نام دیگر قلعه شوش را موزه آجر گذاشته آجرهاي کتیبه

 1375در سال  قلعه شوش چندین بار مرمت اصولی شد، اما 1373تا  1371از سال . هاي بسیاري را متحمل شد مورد حمله دشمن قرار گرفت و آسیب

از  بهترین زمان بازدید .آمیزي کرد و بنا از بکر بودن و اصالت خود فاصله گرفت ها را رنگ میراث فرهنگی در یک اقدام نابجا قسمتی از راهروها و اتاق

  .استبهار و پائیز  این شهر باستانی و بناهاي آن
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  دوازده برجی - امام خمینیخرم آباد، خیابان  :راههاي دسترسی

آباد ساختند که بعدها ویران شد و در  ساسانیان شهري با نام شاپورخواست در حدود منطقه کنونی خرم. رسد قدمت این قلعه به دوره ساسانیان می

شاپورخواست باشد که در دوره ساسانی االفالك همان دژ  رود که قلعه فلک گمان می. آباد فعلی به جاي آن بنا گردید حدود سده هفتم هجري خرم

آباد معروف شد و احتماالً نام  آباد این قلعه نیز بنام خرم از قرن ششم هجري پس از ساخته شدن شهر جدید خرم. است کاربرد حکومتی و نظامی داشته

قرن چهارم هجري قمري به عنوان مقر حکومت آل  این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در .است االفالك در دوره قاجار به آن اطالق شده فلک

لرستان حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد همچنین خزانه حکومتی خاندان بدر در قرن چهارم هجري و مقر حکومتی اتابکان لر کوچک و والیان 

دوم از مهمترین کاربردهاي قلعه در گذشته محسوب در دوره صفویه تا قاجار و سرانجام پادگان نظامی و زندان سیاسی در دوران پهلوي اول و 

قلعه  امروزه . در گذشته دوازده برج درون قلعه خرم آباد قرار داشت که تنها هشت مورد از آن ها توانستند از گذر زمان جان سالم به در ببرند.شود می

ه معناي سپهر سپهران است و به دلیل دارا بودن دوازده برج می توان واژه فلک االفالك ب .تبدیل به نمادي از شهر خرم آباد و استان لرستان شده است

بناي باشکوه این قلعه مربوط به دوره ساسانیان می شود، زمانی به  .به دوازده برج فلکی اشاره کرد و نام فلک االفالك نیز از همین جا ریشه گرفته است

نیز به عنوان مقر حکومت انتخاب گردید، پس از آن تبدیل به خزانه داري حاکم لرستان عنوان زندان براي اسراي رومی استفاده شد و در قرن چهارم 

متر است و پالن هشت ضلعی  33بلندترین دیوار در این قلعه . شد و به خاطر معماري زیبا جزو شاهکارهاي مهندسی و معماري دنیا شناخته شده است

در سال . سازي شد و در دوران پهلوي نیز به عنوان پادگان نظامی و زندان سیاسی استفاده می شدقلعه فلک االفالك در زمان قاجار باز. نامنظمی دارد

در سال هاي اخیر نیز نماي بیرونی و داخلی قلعه بازسازي . ارزش شد قلعه فلک االفالك در آثار ملی ایران به ثبت رسید و تبدیل به موزه اي با 1349

  قلعه فلک االفلک در طول زمان نام .است اندازي شده   ، مردم شناسی، آزمایشگاه مرمت اشیا و چایخانه سنتی راهشناسی هاي باستان  شده اند و موزه 

االفالك به خود گرفته  برجی داشته است اما از زمان قاجار به بعد نام فلک  آباد، کاخ اتابکان، دوازده   هاي گوناگونی مانند دژ شاپورخواست، قلعه خرم

با توجه به اینکه خرم آباد شهري خوش آب . به کار رفته در ساخت این قلعه عبارتند از سنگ، آجر قرمز و بزرگ، خشت و مالت گچ و آهکمصالح  .است

 گیري دارد، به دلیل اینکه این قلعه با موادي مانند سنگ و چوب ساخته شده است سیستم رطوبت  هقلع این هاي سیل آسا است، اما و هوا همراه با بارش

. هاي قلعه را خشک نگه دارد پذیر است، در باالترین نقطه شهر خرم آباد ساخته شده تا باد به داخل ساختمان نفوذ کند و پایه  و در برابر رطوبت آسیب 

اصلی ترین تغییرات در  با اینکه چندین بار این قلعه تعمیر و مرمت شده اما. متر قرار دارد 3متر و ارتفاع  10ورودي قلعه در برج جنوب غربی با عرض 

به خاطر زیبایی معماري قلعه فلک االفالك توسط . انجام گرفته است 1389در نهایت آخرین بازسازي نیز در سال . زمان صفویه و قاجار انجام شده است

از تعدادي پله باال بروید، وقتی وارد  هنگام ورود به قلعه فلک االفالك باید .بسیاري از کارشناسان لقب شاهکار مهندسی و معماري به خود گرفته است

زیبایی   باال بروید و منظره  هاي برج االفالك و حمام قرار دارند، سپس از پله   قلعه شدید، در ابتدا حیاط قلعه را خواهید دید که در آنجا چاه معروف فلک

ط خلوت، چندین تاالر کوچک، اتاق ها و دروازه هایی ساخته شده در داخل قلعه، چهار سالن بزرگ، دو حیا. از شهر خرم آباد روبروي شما خواهد بود

دو مورد از این برج ها در شمال و شمال غربی و دو مورد دیگر در جنوب غربی و جنوب . دو حیاط در این قلعه توسط چهار برج احاطه شده اند .است

. فته است که به یکدیگر راه دارند و همین قسمت تبدیل به موزه شده استحیاط دوم نیز همانند حیاط اول از تاالرهاي بزرگی تشکیل یا. قرار دارند

و رسوم و اشیاي تاریخی این سرزمین به نمایش گذاشته شده   شناسی وجود دارد که آداب شناسی و باستان   البته در قلعه فلک االفالك دو موزه مردم

حمام نیز در قسمت . دنی از فرهنگ، باورها و زندگی بومی مردم لرستان را خواهید دیدهاي دی  شناسی جلوه  سالن موزه مردم 12در هر گوشه از . است

 .ده استشمالی اولین حیاط قرار دارد و آب مورد نیاز این حمام توسط چاه تامین می شده است که تا اواخر حکومت قاجار از این حمام استفاده می ش

از شهر اقامت دارید، به راحتی می توانید توسط وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و تاکسی به براي رسیدن به این قلعه مهم نیست در کدام قسمت 

هاي باستان  در سال هاي اخیر با مرمت نماي بیرونی و داخل قلعه موزه  .خیابان دوازده برجی بروید و به محض پیاده شدن از ماشین قلعه را خواهید دید

 .است اندازي شده   مت اشیاء، مرکز فروش تولیدات فرهنگی و چایخانه سنتی در این مجموعه فرهنگی تاریخی راهشناسی، مردم شناسی، آزمایشگاه مر 

این گونه آن ها  هنگامی که اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، حاکمان زمانه تصمیم گرفتند تا اشیا با ارزشی از جنس طال و نقره را در آن پنهان کنند و

پیدا شدند، تعدادي از این اشیا مرمت شدند و ! بعد از گذشت دوهزار سال اشیا عتیقه به صورت تصادفی توسط دزدان. ر محفوظ بدارندرا از دست اسکند

درون قلعه خرم آباد آزمایشگاهی مجهز براي مرمت اشیا باستانی احداث شده است و در کنار آن  .امروزه در موزه قلعه از آن ها نگهداري می شود

در غرب کشورمان اتفاق است، عالوه بر تمام خسارات جانی و مالی که به مردم هاي گذشته زلزله اي که در سال .ه اي با کتب نفیس قرار داردکتابخان

از قلعه بالفاصله پس از وقوع این زلزله کارشناسان حوزه میراث فرهنگی لرستان . منطقه وارد کرد به بسیاري از آثار باستانی کشور را نیز آسیب رساند

اما از آن زمان همواره وقوع زمین لرزه در منطقه ادامه داشته است و . خرم آباد بازید کردند و نسبت به عدم خسارت به این اثر تاریخی اطمینان دادند

بهترین . مشاهده می شود در حال حاضر ترك هایی به عمق سه متر بر روي دیوارهاي آن .این قلعه قدیمی توانایی مقابله با یک زلزله بزرگ را ندارد

  .این بنا منتظر ثبت در لیست یونسکو است.است تا از دیگر جاذبه هاي طبیعی این استان نیز لذت ببریدو پائیز ، تابستان زمان سفر بهار 
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  میدان پدرانتهاي خیابان طاق بستان  - کرمانشاه :راههاي دسترسی

و در غرب  کرمانشاهدر شمال غربی شهر  بستان محله طاقدر  انایراست که در  ساسانیهاي دوره  نوشته ها و سنگ نگاره اي از سنگ بستان مجموعه طاق

طاق بستان متشکل از دو طاق به هم . است و ارزش هنري و تاریخی زیادي دارد ساخته شده قرن سوم میالدياین مجموعه در . است واقع شده ایران

توان به عدم رشد گیاهان  ها می مزایا و خصوصیات بارز این سنگ در واقع از. اند پیوسته و از جنس سنگ خام خاکستري رنگ است که در کوه حفر شده

عنوان دقیق ترین و در عین حال  ها را به توان آن می این مجموعه از سه بخش اصلی و مهم تشکیل شده است که. هاي هرز در آن، اشاره کرد و علف

 - 380گذاري اردشیر دوم مربوط به سال هاي  کتیبه تاج -1 :عبارتند از بخش 3این  .زیباترین آثار سنگی بجا مانده از حکومت ساسانی در نظر گرفت

طاق کوچک - 3.میالدي است 628-590طاق بزرگ معروف به ایوان بزرگ که مربوط به زمان پادشاهی خسروپرویز و در سال هاي  -2 -میالدي 383

وجود کوه و چشمه در این مکان، آن را همچنین .میالدي است 383-380هاي  شاپور سوم در سال  معروف به ایوان کوچک که مربوط به تصویر برجسته

 شود سان گفته می وه تاق کردي کرمانشاهیبستان در زبان  طاق .است هاي دیرین تا به امروز مورد توجه بوده به گردش گاهی زیبا تبدیل نموده که از زمان

اردشیر هاي خود برگزیدند، اما از زمان  را براي تراشیدن تندیس تخت جمشیدنخست نواحی اطراف  یشاهان ساسان .است» طاقی از سنگ«بمعنی و 

قرار داشت و داراي طبیعتی سرسبز و پرآب بود که امروزه نیز به همین  جاده ابریشمبستان را انتخاب کردند که در بین راه  و شاهان پس از او، طاق دوم

در این حجاري  .آید نخستین تابلوي سنگی با رعایت قاعده و اصول نقاشی در جهان به حساب می شکارگاه سلطنتی طاق بستاننگاره  سنگ .شکل است

خورد  دان به چشم می چنین در طاق بزرگ آثاري از زنان موسیقی هم. است اي است که گویی اثر از روي نقاشی، نقش شده به گونه شبدیزخسرو سوار بر 

که از نظر حرکت و نمایش از خورد  به چشم می شکار گرازر قسمتی دیگري از طاق بزرگ صحنه د .مشغول هستند سازهاي باديو  چنگکه به نواختن 

طاق بستان، طاق  ترین اثر در همم .رود، که در سبک هنري، نزدیک به سبک نقاشی بر روي دیوار است شمار می به نگاري سنگجمله شاهکارهاي هنر 

تیمتر و عمق سان 90متر و  11سانتیمتر، ارتفاع  85متر و  7است که داراي ایوانی با فضاي مستطیل به عرض  خسرو پرویزگذاري  تاج بزرگ با سنگ نگاره

ان در ، مجالس شکار گراز و شکار مرغان و ماهیدرخت زندگیدار،  اي از فرشتگان بال ورودي طاق، سنگ نگاره  که در کناره.سانتیمتر است 65متر و  7

پوش سوار بر اسب  سواري زره خسرو پرویزگذاري  در زیر نقش تاج .باشد که حاکی از مراسم بزم و شادي است هاي فیل، اسب و قایق می مرداب و نقش

لباس . دهد دار بر سر دارد و حلقه فر ایزدي را به شاه می تاجی کنگره فروهر .قرار دارد فروهردر این تصویر شاه در میان و در سمت راست وي  .ر داردقرا

چنین هر دو داراي  مه. است دار به پا دارند که توسط بندي به مچ پایشان چسبیده ها شلواري چین هر دوي آن. سان است تا حدي یک فروهرشاه و نگاره 

در سوي راست  فروهرشاه در میان، . شود ترین طاق، سه تندیس مشاهده می در سترگ .قرار دارد میترادر سمت چپ شاه، . بند هستند کمربند و دست

نقش برجسته تاجگذاري  .هاست و نماد خرمی و سرسبزي ایزدبانوي آب آناهیتا .در سوي چپ شاه آناهیتاگذاري اردشیر دوم است و  وي، که مانند تاج

اي وجود دارد که  نگاره ن کوچک، سنگدر سمت راست ایوا .بستان است که در کنار طاق کوچک قرار دارد نخستین نقش برجسته طاق اردشیر دوم

در این صحنه، شاه ساسانی به حالت ایستاده با صورتی سه ربعی و بدنی تمام رخ در . دهد را نشان می ساسانی، نهمین شاه اردشیر دومستانی  صحنه تاج

یا  زرتشتگیرد، درحالی که  می اهورا مزداداري را از  مرکز صحنه نقش شده که دست چپ را بر روي قبضه شمشیر گذاشته و با دست راست حلقه روبان

. ارداست، قرار د امپراتور روم که در جنگ اسیر شده ژولیانزیر پاي اردشیر دوم،  .اي از نور در سمت چپ، پشت سر او قرار دارد با هاله میترابه قولی 

اي بر  وي گوشواره. است ها آویخته شده ریش او مجعد و موهاي سرش به صورت انبوه بر روي شانه. شاه ساسانی چشمانی درشت و ابروانی برجسته دارد

در میان  طاق کوچک .گوشواره او به شکل حلقه مدوري است که گوي کوچکی به آن آویزان است. بندي در مچ دارد بندي در گردن و دست گوش و گردن

سانتیمتر  30متر و  5سانتیمتر و ارتفاع  80متر و  5و طاق بزرگ قرار دارد که داراي فضاي مستطیل شکل به عرض  اردشیر دومگذاري  تاج سنگ نگاره

ها به خط  این کتیبه. کشد، این طاق داراي دو نقش در باالي دیواره طاق و دو کتیبه است گذاري شاهپور دوم و سوم را به تصویر می و مراسم تاج است

در صلع شرقی . خورد اي وجود دارد که آثار تاریخی دیگري در آن به چشم می ها چشمه بستان و در شرق طاق ر محوطه طاقد .هستند اي پهلوي کتیبه

همچنین یک طاقچه سنگی در دیواره باالدست محوطه چشمه وجود . است پله تشکیل شده 78ها پلکانی سنگی در دل کوه تراشیده شده که از  طاق

نگاره تصویري شبیه به یک انسان را  سنگ. است جدیدي در آن کشف شده برجسته ، نقش1398کند بودن آن داده شده و در آبان  دارد که احتمال دست

نگاره وجود دارد که به گفته  چند حرف نیز در کنار این سنگ. ئی در دست دارددهد که دستانش را به سوي آسمان باز کرده و شی نشان می

برجسته دیگري نیز در  عالوه بر این نقش. نگاره به درستی مشخص نیست قدمت این سنگ. شناسان به حروف التین شبیه بوده و ناخوانا است باستان

تصاویري را  بر روي این اثر قاجارمتأسفانه در زمان  .مکشوف دارد ّبرجسته تازه شکنار پلکان سنگی جنب چشمه وجود دارد که شباهت بسیاري به نق

بعد از  .دهد قاجار را نشان می فتحعلی شاهپسر  میرزامحمدعلی این حجاري، مجسمه . است بستان وارد کرده اند که لطمه فراوانی به طاق حجاري کرده

در این محل، در فضایی باز . ن کنیدتوانید از موزه سنگ این مجموعه که در شمال بلوار طاق بستان قرار دارد دید وگذار در محوطه طاق بستان می گشت

علت وجود همین آثار سنگی  گذاري این موزه به نام موزه سنگ، به علت نام. هاي ساسانی و اسالمی در معرض نمایش قرار دارند آثاري سنگی از دوره

  .ینجا بهار تا پائیز استبهترین زمان براي دیدن ا .است
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  .خیابان زند، ضلع شرقی میدان شهرداري قرار دارد وکیل ورودي اصلی بازار) میدان شهرداري(شهدا میدان –شیراز  :راههاي دسترسی

شیراز را به عنوان پایتخت  کریم خان زندپس از اینکه  .است ساخته شده سلسله زندیهدر دوره سلطنت  بوده و شیرازارگ کریم خانی در مرکز شهر 

میالدي انجام شد و  1767و  1766هاي  الساخت ارگ بین س .خانی معروف شد عنوان مکان زندگی خود انتخاب کرد، به ارگ کریم خود و این مکان را به

سرعت  او همچنین بهترین مصالح را از داخل و خارج کشور تهیه و ساخت بنا را به. کریمخان بهترین معماران زمان خود را جهت ساخت آن بکار گرفت

. نظامی است مسکونی و معماريبناي ارگ ترکیبی از دو  .شد عنوان محل زندگی فرمانداران محلی استفاده می به دوره قاجاریهاین بنا در . تمام کرد

سه ضلع شمال، جنوب و غرب هر یک داراي یک . ها از ظرافت خاصی برخوردار است هاي نقاشی شده، آبنماها و باغچه ها و اتاق بخش درونی ارگ با ایوان

رج و باروي چهارگانه به انضمام ب .خصوصی و برخی امکانات خدماتی است حمامضلع شرقی شامل . ایوان و شش اتاق مسکونی در دو طرف آن است

ي ها ارتفاع برج. متر است 12 ارتفاعمتر و  3ضخامت دیوارها در پایه . اند خندقی که سابقاً دور آن حفر شده بود نیز نقش دفاعی بنا را بر عهده داشته

ها محدود  ظاهر بنا حتی در محوطه داخلی تزیین زیادي ندارد و تنها به نماي داخلی اتاق .اند باشد و از آجر ساخته شده متر می 14نیز  چهارگانه گوشه ها

در  بیشترین ضخامت دیوارها .باشد که تنها سنگ مرمر به کاررفته و از تبریز آورده شده بود مصالح عمده به کار رفته دربنا آجر و سنگ می  .شود می

هایی جهت تیراندازي تعبیه  هایی سنگی جهت باران درست شده و نیز مزغل در این دیوارها در قسمت باال ناودان. دیوارهاي بیرونی ارگ وجود دارد

مناسب گفته شده در هنگام ساخت این بنا به علت نشست خاك و نا. متر شالوده دارد 6ها در چهارگوشه ارگ ساخته شده و هر یک  برج  .است شده

تشخیص دادن خاك شمال غربی جهت ایجاد برج میبایست وزن زیادي را تحمل کند محل ساخت آن چند متر به سمت غرب کشیده شده به همین 

هایی به  ها داراي سه طبقه مجزا هستند و توسط راه پله این برج. مده استآناقص در هاي دیگر نیست و به شکل ذوزنقه علت این برج در راستاي برج

یکی از . در این طبقات دو اتاق وجود دارد یک اتاق جهت استراحت نگهبانان و یک اتاق جهت نگهداري اسلحه. باشد وآمد می صورت دورانی قابل رفت

ورودي ارگ در نماي . دیآ شیراز به حساب می هاي گردشگري جاذبههاي چهارگانه این ارگ مانند برج پیزا کج شده بوده و به این خاطریکی از  برج

شیر سرها در دور تا دور لبه بام  وجود. قاجار است  ورهکاشیکاري صحنه نبرد رستم با دیو سفید مزین شده که مربوط به د رگبیرونی با یک تابلوي بز

 .کند هاي بزگ گره چینی محافظت می ها در هنگام بارندگی به خوبی از پنجره ضمن جلوگیري از تابش مستقیم خورشید در ظهر تابستان به داخل اتاق

ها عالمتی است که منحصر به افراد سنگتراش سازنده آن  سنگبر روي این .باشد هاي به کار رفته از جنس سنگ آهک معروف به گندمک می سنگ

شود و بدون بیرون آمدن از فضاي داخلی قابلیت  از قسمت داخل به هم مرتبط می ي اینجاها اتاق .باشد و به منزله مهر سنگتراش است قطعات می

غربی شاهنشین  در جبهه .و مانند میان دو اتاق فاصله انداخته استها کامالً روبروي یکدیگر است و تنها یک فضاي راهر ورودي اتاق. وآمد دارند رفت

چوب این .هاي چوبی با نقوش تزیین مارپیچ است هاي سنگی داراي ستون این شاهنشین به جاي ستون. اصلی که روب روي حوض بزرگ است قرار دارد

شاهنشین شمالی  .نشین ضلع غربی کاربردي تابستانه دارد شاه .است ها یک تکه و از جنس چوب سرو است و قسمت باالي آن مقرنس کار شده ستون

باشد که بر روي آن تزینات گل شاه عباسی  نشین از سنگ یکپارچه معروف به گندمک می دو ستون جلوي این شاه. باشد براي زمستان بسیار مناسب می

قرنس رو به حیاط وجود دارد و زیر آن بخاري قرار دارد و قسم دوال زیر نشین که نماي بسیار زیبایی دارد یک نیم کاسه م در این شاه. نقش بسته است

آباد  ب این مجموعه از آب قنات رکنآ .باشد قسمت جنوبی می  اتاقهاي شمالی کامالً قرینه.است سقف با مقرنس تزیین شده و سقف کاذب آن چوبی بوده

اکنون با خراب شدن این قنات سیستم  است و هم شده ترین آب شیراز محسوب میاین آب از نظر امالح معدنی به. است معروف به رکنی تأمین شده

هایی که  خانه توسط کانال باشد گرم هاي اختصاصی با این سبک در ایران می حمام ارگ جزو نخستین حمام .است آبرسانی این مجموعه از میان رفته

. شود در حال حاضر این مجموعه به عنوان یک بناي تاریخی و دیدنی محسوب می ..جهت جریان هواي گرم به زیر دیگ خزانه متصل است وجود دارد

هایی از این بنا به  قسمت .شوند هاي این بنا می که هر ساله افراد زیادي از سراسر دنیا براي دیدن این بناي تاریخی می آیند؛ و از نزدیک شاهد زیبایی

ها و  ها و نقاشی هایی از طرح با این حال با گذشت زمان قسمت. است ارشناس مرمت احیا شدههاي ک دیدگی توسط گروه منظور جلوگیري از شدت آسیب

و گردشگران زیادي را  اش بر هیچ کس پوشیده نیست اریخیو ارزش تاست  بازار وکیلاز دیگر دیدنیهاي شیراز، .است ها از میان رفته هاي سقف مقرنس

ست که به دلیل نقش و  از بناهایی دیگر حمام وکیل یکی .است بهترین محل خرید صنایع دستیسراي مشیر در انتهاي آن  .کشاند به سوي خودش می

این . گی قدیم را به بازدیدکنندگان نشان دهنددمجسمه مومی نیز در این حمام وجود دارد تا سبک زن 30نگارهاي کم نظیرش شهرت خاصی دارد امروزه 

شبستان جنوبی با  .جنوبی و شرقی است شبستاندو ایوانی بوده و داراي دو وکیل مسجد  .قرار دارد) مسجد سلطانی(ل بنا در غرب مسجد وکی

 .باشد ستون سنگی یکپارچه می 48است که داراي  هاي معماري ایرانی و از مناطق دیدنی این مسجد سنگی یکپارچه و مارپیچ از شاخصه هاي ستون

گویند به . باشد هاي قسمت شبستان می اي یکپارچه از سنگ مرمر از زیبائی هزار متر مربع است و منبر چهارده پله 5در حدود مسجد مساحت شبستان 

شمال مسجد طاق بلند و مهمی ساخته شده که به طاق مروارید معروف است و در دور سمت رب .به شیراز آورده شد مراغهفرمان کریم خان این سنگ از 

در .این بناها همه در فهرست آثار ملی ایران قرار دارند .است هاي قرآن به صورت هاللی نوشته شده این طاق با قلم درشت و خط ثلث عالی یکی از سوره

  .رد اما پیشنهاد میکنیم در اردیبهشت ماه به شیراز سفر کنیدکل سال امکان بازدید از ارگ، حمام و مسجد وجود دا
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 ماسولهکیلومتر، تا  25 ماکلوانفاصله مستقیم قلعه تا شهر  -  در نزدیکی روستاي رودخان فومنکیلومتري جنوب غربی  20 :راههاي دسترسی

 60کیلومتر و تا ماسوله  35کیلومتر، تا ماکلوان تقریباً  25اما از مسیر اصلی و آسفالته مسافت قلعه تا فومن . کیلومتر است 20 شفتکیلومتر و تا  45

  .کیلومتر است

در روستاي رودخان ساخته  شهرستان فومنکه بر فراز ارتفاعات جنگلی  امپراتوري ساسانیاي است متعلق به دوره  م قلعهدژ رودخان یا قلعه حسامی نا

و مقارن با حمله  ساسانیانبرخی کارشناسان، ساخت قلعه را در دوران  .متر دارد 1500برج و بارو و دیواري به طول  65هکتار مساحت و  6/2شده و 

بر روي کتیبه سردر  .است بوده اسماعیلیان الموتهاي مبارزاتی  این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه سلجوقیاندر دوره  .اند به ایران دانسته  اعراب

 الدین سلطان حسامهجري قمري براي  921تا  918شود، درج شده که این قلعه در سال  نگهداري می رشتورودي قلعه که اکنون در موزه گنجینه 

اي بود که از اطاعت از صفویان سرپیچی  پس اولین قدرت منطقه ، فرمانرواي بیه)سلطانمظفرال( امیره حسام الدین دباج فومنی .است تجدید بنا شده

در تبریز اعدام شد  کرد، و قلعه رود خان را بازسازي کرد تا از آنجا به مقاومت بپردازد ولی موفقیتی به دست نیاورد و به دربند گریخت و نهایتاً دستگیر و

فهرست در  3/1549خورشیدي، به شماره  1354مرداد  30هاي استراتژیکی و رزمی، در  بر ساختار، معماري و ویژگیاین دژ با ارزش تاریخی که دارد بنا.

ارگ در قسمت غربی این بنا در دو طبقه واقع شده و جنس آن . است تشکیل شده قورخانهو  ارگلعه رودخان از دو بخش  .ثبت شد آثار تاریخی و ملی

اي نیز میان قلعه و گودترین محل  چشمه. هاي متعدد بر اطراف مسلط است ها در قسمت شرقی در دو طبقه با نورگیرها و روزنه خانه قراول. از آجر است

بخش غربی دوازده ورودي دارد، چشمه، حوض،  .ي، زندان، در اضطراري، حمام و آبریزگاه استبخش شرقی قلعه شامل دوازده ورود .آن وجود دارد

برج  40. دهند اند، دیگر بناهاي این بخش را تشکیل می نشین و چند واحد مسکونی که با برج و بارو محصور شده انبار، سردخانه، حمام، آبریزگاه شاه آب

هایی  ها روزنه دور تا دور دیوارها و برج. است هاي گنبدي پوشانده شده هاي هشت ضلعی آن با طاق رده که اتاقبانی دور تا دور قلعه را احاطه ک دیده

گاه دشمنی به آن نفوذ  الزم است ذکر شود که در طول تاریخ قلعه، هیچ. اند شود که براي ریختن مواد مذاب و تیراندازي تعبیه شده دار دیده می شیب

نام قلعه رودخان، . خؤن معروف استۊهم به قله ر زبان تالشیباشد و در  خان میۊاین قلعه، قله ر گیلکینام بومی و  .را فتح کندنکرده و نتوانسته آن 

این قلعه در . اند نامیده) خانۊقله ر(اي  ا قلعه رودخانهاست؛ آن ر چون این قلعه تاریخی در کنار رودخانه، بنا شده. مترادف فارسی نام گیلکی قلعه است

در نزدیکی قلعه رودخان و بعضی هم می گویند  .است هاي قلعه هزار پله، حسامی، سکسار، سگسار و سگسال نیز خوانده شده هاي گوناگون به نام دوره

مردمان محلی این منطقه به آن قله رخون و . شود لعه رودخان گفته میاي به نام رخون جریان دارد به همین دلیل به این ق در سمت راست آن رودخانه

البته ناگفته نماند در گذشته قلعه رودخان دژ رودگان یا روگان؛ یعنی دژي که در کنار رود نام داشته و به مروز . گویند طور رسمی قلعه رودخون می به

میالدي ناشناخته بود تا اینکه در این سال، آلکساندر  1830عظمتی که دارد تا سال  لعه رودخان با وجودق .زمان به رودخان تغییر پیدا کرده است

قتی به قلعه رودخان برسید و .کند هاي خود به آن اشاره می شناس لهستانی، در نوشته ؛ محقق ایرانAleksander Borejko Chodźko شودزکو خچکو

پله را باال بروید و طی  1600هاي قلعه است؛ چون براي رسیدن به پاي قلعه باید در حدود  پله اولین چیزي که برایتان جالب و سوال برانگیز خواهد بود

ها از زیر  شناسی در امتداد دیوارها و برج هاي باستان هاي اصلی در طی کاوش پله. اند ها جدید هستند و براي گردشگران ساخته شده ها پله اما این. کنید

هکتار  6/2قلعه رودخان با  .رسد؛ براي همین این مکان به قلعه هزار پله معروف است پله می 935ها به  عداد آنخاك بیرون کشیده شده است که ت

مصالح به کار رفته در . رسد متر می 1500بلندي برج و باروهاي آن نیز به . متر طول دارد که در برخی نقاط عرضی متفاوت دارد 500مساحت، حدود 

سرا و  نشین قلعه رودخان و حرم طور کلی از دو قسمت ارگ و قورخانه تشکیل شده که ارگ محل شاه این قلعه به. است ساخت این قلعه آجر و سنگ

ها در قسمت شرقی  خانه ارگ در قسمت غربی در دو طبقه و از آجر ساخته شده و قراول. هاي نظامی و زندگی سربازان بوده است قورخانه محل فعالیت

نشین است که در باالترین بخش قلعه  ترین بناي قسمت غربی این قلعه شاه مهم .هاي متعدد بر اطراف قلعه مسلط هستند ها و روزنهدر دو طبقه با نورگیر

داراي دو بخش تحتانی، فوقانی و تراس است که این تراس مکان مناسبی براي . ها متفاوت است ساخته شده است و از لحاظ ساختار با دیگر قسمت

در گذشته در حیاط آن دیده ) اند گویند از ییالق زردخونی آورده که می( آبی که قبال منبع اصلی تأمین آب قلعه بوده   عالوه چشمه به .استتماشاي قلعه 

در انتهاي شمال شرقی قلعه یک  .فرهنگی این استان احیا شد گیالن خشک شد و بعدها مجددا توسط میراث 1369سال   شده است که پس از زلزله می

مردم محلی قبال محل استقرار   شود و به گفته بسیار زیبا وجود دارد و در ضلع جنوبی آن کوهی قرار دارد که غاري در آن دیده می  ساختمان دو طبقه

آثار ملی و تاریخی  به ثبت 1354زیبا که در سال   هاي زیادي از این قلعه با اینکه بخش. نگهبانان بوده است تا در صورت بروز حمله به قلعه عالمت دهند

محض رسیدن به این مکان  در قلعه رودخان بازار هم وجود دارد و به .رسیده است، از بین رفته اما کماکان یک مکان زیبا و دیدنی براي گردشگران است

دنبال  گردي هستند و در سفر به شگمبراي کسانی که براي کسانی که اهل . اي و چینی بیافتید هاي کره بینید و شاید یاد خانه آن را در پاي قلعه می

سفرتان را به این قلعه  زمانبهتر است  .ها معروف است جاي خوبی است اند بازارچه قلعه رودخان که به اسکموفروش هاي محلی خوردن غذاها و خوارکی

  .زیرا در زمستان اینجا سرد و باالرفتن مشکل است.هاي بهار و تابستان قرار دهید جادویی، فصل
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پی  اي به اسم نیک منطقه خروجی ماهنشان را در پس از زنجانکیلومتر  35. دتبریز شوی-وارد آزادراه زنجانپس از زنجان  :راههاي دسترسی

بعد از رسیدن به سه راهی  ..درس مینشان به بهستان  کیلومتر رانندگی در آن، قبل از ماه 60این جاده در ضلع جنوبی آزادراه است و بعد از.  دبینی می

ید جاده با بعد از گذشتن از روي پل قزل اوزن، بالفاصله . بالغ، باید مسیر را به سمت ماهنشان ادامه بدهیم و از روستاي میرآخورهم بگذریم ایلی

شود و به دودکش جن و در همانجا به قلعه بهستان  آغاج و بهستان رد می این جاده از روستاهاي سریک و تک. فرعی سمت چپ را انتخاب کنیم

  .رسد می

کیلومتري غرب زنجان قرار  113این شهر در فاصله . و شهر ماهنشان مرکز این شهرستان است زنجانهاي استان  شهرستان ماهنشان، یکی از شهرستان

ها به این سرزمین ساخته شده، گواه این موضوع هم وجود بنایی تاریخی  ساله دارد و در زمان مهاجرت آریایی 4000این شهرستان قدمتی . است گرفته 

خاك خیلی (شکل این قلعه، درواقع نوعی سنگ . ها از خاك سفت شده است عه مانند جنس دودکشجنس قل .مثل کهن دژ یا همان قلعه بهستان است

در اصطالح . اي بلند و نازك شبیه است که سنگ دیگري روي آن قرار گرفته است شکل است که بر اثر فرسایش پدید آمده و به مناره قارچی) شده سفت

هاي به هم پیوسته و تعدادي دودکش جدا  اي از دودکش نماي بیرونی قلعه به شکل دیواره .شود نامیده می (Hoodoo) «دودکش پري» شناسی زمین

نامند و  می «دودکش جن» برخی از مردم محلی این آثار را به دلیل شکل عجیبشان. رموز بدان بخشیده استهاي پایین قلعه، ظاهري م است که حفره

برخی، پیشینه این دژ را  .کنند ها استراحت می هاي مسطح باالي ستون نامند زیرا معتقد بودند دیوها روي تخته سنگ برخی نیز این قلعه را تخت دیو می

 15شدند و در روستاهایی همچون مادآباد در  فالت ایرانوارد  قزل اوزنهاي رودخانه  مادها از طریق مصب و کناره .دهند نسبت می مادبه زمان 

اي را به  معماري زیبا و هنرمندانه نشان ماهکیلومتري  12در » قلعه بهستان«هاي دفاعی همچون  و وجود قلعه .مستقر شدند نشان ماهکیلومتري شهر 

ین دژ در دوره پس از ا .ستا به اثبات رسیده هخامنشیانشناسی تاکنون، پیشینه این دژ به دوره  هاي باستان اما بر اساس پژوهش. است نمایش گذاشته

هاي بدون لعاب  وجود سفال. اند که مربوط به دوران اسالمی است در این قلعه پیدا شدهی های سفال .است اسالم و تا قرن پنجم پابرجا بوده و کاربرد داشته

ي با رنگ سبز و کرم حیات در این قلعه تا قرون ها هاي با زیرلعاب همچنین پیدا شدن قطعات سفال  هاي هندسی، ساده و طرح زینتی و تنها داراي شکل

ها  سازندگان قلعه با در نظر داشتن طرح اولیه، اقدام به کندن کوه و تخلیه خاك .رساند پنجم هجري قمري مصادف با دوره اسالمی به خوبی به اثبات می

هایی  ها به مجموعه نیز به صورت داالن هاي ارتباطی آن آن اضافه شده راه هاي ها را به وجود آوردند و به هر تعدادي که به اتاق اند و اتاق ها کرده و سنگ

اتاق و  64با  این قلعه  ..شد عنوان زاغه و محل نگهداري آذوقه مردم استفاده می تر به طبقات باالي این قلعه براي دفاع و طبقات پایین است افزوده شده

ها تقسیم  پله ها و راه ها، داالن فضاي کلی قلعه به سه دسته شامل اتاق .از آن بسیار خاطره انگیز است دو راه پله در لیست آثار ملی قرار دارد و بازدید

این دژ داراي . است سوز بوده هایی به شکل مثلث یا مدور روي دیوارها براي قرار گرفتن پیه دار و داراي محل است که گاه داراي سقفی تیزه گردیده می

اي تحمیل شده  شده و حاال جز ویرانه ترین قسمت ضلع شمالی آن شروع می هاي غربی و شرقی است که روزگاري از پایینی ر ضلعزاگی د هاي زیگ پله راه

 یقلعهها اتاق. بر هسته اصلی قلعه به چیز دیگري شبیه نیست و به دلیل فرسایش طبقات زیرین آن، تردد در این مسیر خطرناك و تقریباً ناممکن است

رسد و سقف  متر می 70/2متر و ارتفاع آن از کف تا سقف به  6/2در  5ها  هاي صورت گرفته، ابعاد اتاق در بررسی. هاي یکسانی نیستند داراي اندازه

 .بوده است تر به ابعاد یک در یک متر در نظر گرفته شده که ظاهرا نوعی انباري ها فضاي کوچک در قسمت انتهایی بعضی از این اتاق. مسطحی دارند

هاي  ها، اتاقی به شکل طاق محراب هاي ضلع شمال غربی قلعه به عنوان یکی از مناطق دست نخورده و سالم دژ بهستان است که باالي این پله پله راه

هم اکنون  .ک معماري استهاي زیاد با عرض یک متر نیز اقتباس از این سب پله مسجد دوران اسالمی تزئین شده متعلق به دوره اسالمی وجود دارد و راه

قسمت باالي قلعه با گچ اندوده شده و . هاي عظیم مسطح آن رسید توان بر باالي قلعه با تخته سنگ به دلیل تخریب زیاد تنها با عملیات کوهنوردي می

آب آن تأمین » گنگ«متري به اسم  یمهاي آب گلی ن متر و از جنس سنگ و ساروج قرار دارد که با استفاده از لوله 3در  7داخل آن حوضی با ابعاد 

  اوزن از کنار قلعه، به علت وزش بادهاي تند، فرسایش، همچنین عبور رودخانه قزل) شده خاك سفت(با توجه به جنس خاص این قلعه  .است شده می

ی شود در ایام غیر سرد به اینجا بروید و اگر پیشنهاد م.هاي سنگی دارد متاسفانه در حال تخریب است که نیاز به مراقبت و توجه بیشتري نسبت به قلعه

  .باد بود بر لب پرتگاهها نرفته و از نقاط حادثه خیز دوري کنید
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  آسبادهاي نشتیفان - 82
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دسترسی به نشتیفان با قطار دیگر راه  کیلومتري مشهد 280 -، نشتیفان خواف شهرستان ، تربت حیدریه ، خراسان رضوي :راههاي دسترسی

  .قرار دارد آسبادهاکیلومتري  20ایستگاه راه آهن در فاصله . به صورت یک روز درمیان از تهران به خواف است

که به وفور در نواحی گرم و خشک به ) محلی شده عقرب(کنایه از نیش کژدم » نیش«که محلی شده » نش«عبارت نشتیفان ترکیبی است از دو کلمه 

یا همان وزش بادهاي موسمی است که در تمام ایام سال این منطقه را به لحاظ » توفان«که محلی شده » تیفان«شود و  نشتیفان یافت می خصوص

در دوره گرم سال از اردیبهشت تا پاییز است روزه سیستان  120ها در نشتیفان به سبب بادهاي  ظهور آسیاب بادي .استموقعیت جغرافیایی ممتاز کرده 

 استان خراسان رضويساکنین گذشته شهر نشتیفان در  و .منشا این بادها که به بادکوه معروف هستند، ارتفاعات پربرف کوه بابا در هندوکش هستند و

اي آسیاب است که نیروي جنبشی  آسیاب بادي یا آسیاي بادي، گونه .با توجه به قدرت و شدت باد نیاز به ایجاد آسیاب بادي را حس کردندخواف شهر 

ي هم چنین در کارهاي دیگر مانند هاي باد از آسیاب. ساختند هاي بادي را براي آرد کردن گندم می معموال در گذشته آسیاب. شود آن از راه باد فراهم می

اغلب مورخین که در . ها اطالعات دقیقی در دسترس نیست درباره پیدایش این آسیاب .شود پمپ کردن آب استفاده کرد که به آن پمپ بادي گفته می

ها را  حتی برخی پا را فراتر نهاده و تکوین آن. کنند به دست مسلمین ذکر می ایرانها را قبل از فتح  اند، مبناي آن طول قرون متمادي به ایران سفر کرده

به یادمانده از دوران صفوي در روستاي خواف  ،شاهکاري از چوب، خشت و گل هستند فعلی کخآسبادهاي  .دانند سال قبل از میالد مربوط می 1700به 

 کنند، شباهت ندارند صورت چرخشی کار می هاي بادي دیگر که به هاي بادي نشتیفان معماري خاصی دارد و به آسیاب ساختار آسیاب اند واقع شده

و »  پرّه«هاي عمود میانی را   ، چوب»تیرك«، چوب عمود وسط را »خَرپل«چوب باالیی آسیاب را . اند هاي بادي از اجزاي مختلفی تشکیل شده  آسیاب

اند و ارتفاعشان از سطح  جنوبی ساخته شده- بینید که کنار هم و با جهت شمالی آسباد می 10در کلِ این مجموعه  .گویند می» باهو«هاي افقی را   چوب

 بسمتبادها که بدین صورت است  طرز کار آسبادها .باشد متر می 3شان  متر و عرض 13شود طول آسبادهاي چوبی  گفته می. متر است 4زمین حدود 

 رفتهدیوار  3، باد به سمت فضاي داخل هدایت می شود کاره است و به سمت غرب و مقابل جهت وزش باد قرار گرفته یکی از دیوارهاي آسبادها که نیمه

باد درگاه دارد بر بام آسیاب و جهت وزش   8پر و  32بال و  48هاي غول آسایی که ه چرخ و پر .شود و نیرویی قوي براي به کار افتادن آسبادها تولید می

رسد  گانه می هاي هشت اي بادگیر به زوایاي درگاه باد با عبور از دروازه. از خرپلی سنگین و محکم ساخته شده است ،اندام این چرخ و پر .خواهند چرخید

شود و چون سر دیگر به سنگ رویی آسیاب متصل است، الجرم  چرخ و پر نیرویی به تیر آسیاب منتقل میاز حرکت . آورد و چرخ و پر را به حرکت در می

آید، چوبی کوچک به نام لک لکی را با خود  وقتی سنگ رویی بدین ترتیب به حرکت در می .چرخد سنگ هماهنگ با گردش تیر باید بچرخد و می

دول بره در حرکت . شود می) رسد ها می که گندم از پرخو به وسیله آن به شیار سنگ  ناودان چوبی(ره و حرکت لک لکی باعث ارتعاش، دول ب. جنباند می

تر  طبیعی است هر چه باد سریع. کند به حفره میانی سنگ هدایت می (ریزند مخزنی که گندم را در آن می(افقی گندم را آهسته آهسته از پرخوي گندم 

در  .برد ها می ون سنگ به سرعت بچرخد حرکت لک لکی و لرزش دول بره مقدار گندم زیاد تري را به میان سنگتري دارد و چ بوزد سنگ گردش سریع

ها را به هنگام لزوم از  تواند به جاي ترمز، سنگ ها وجود دارد، دستگاهی است خیلی قدیمی و ابتدایی که بر اساس کار اهرم می اي که زیر سنگ حفره

کند، پس از آن بالفاصله  ها را کند می وجود دارد که از پایین و از داخل آسیاب حرکت سنگ» تخت وحشت«ابزاري به نام  در آسبادها .حرکت بازدارد

آسیاب بادي از آسبادهاي نشتیفان در خواف در حال  40حدود  .شود کامال مهار کرده و کار تعطیل می» باد نی«چرخ و پر را در باال با اهرم دیگري به نام 

مجموعه تاریخی و ارزشمند آسبادهاي نشتیفان خواف در انتظار ثبت در فهرست جهانی  .قی مانده است که منظره ي بی بدیلی را خلق کرده اندحاضر با

هاي مهم خراسان   عنوان یکی از جاذبه  با توجه به ساخت و معماري جذاب و جالبی که دارد به  مجموعه تاریخی آسبادهاي نشتیفان. یونسکو است

آسباد در  124  آسباد در کل ایران شناسایی و 430تاکنون .کنند صدها گردشگر خارجی و هزاران گردشگر داخلی از آن دیدن می رضوي ساالنه 

روزه چنان  120وزش بادهاي در طول سالیان دراز ، .آسباد به صورت اضطراري مرمت شده است   107  شهرستان خواف شناسایی شده که از این تعداد

از سخت و سنگین بوده که سبب فرسایش و تخریب بخشی از آسبادها شده است، به همین دلیل در دوره قاجار با ساخت مجدد این مجموعه بار دیگر 

یاز براي ساخت آسبادها به آن اندازه در شهرستان خواف اهمیت دارند که مردم نشتیفان به منظور تامین چوب مورد ن .آنها بهره برداري شده است

در کنار  .هاي آسبادها کردند و این جنگل هنوز هم در حاشیه نشتیفان قابل مشاهده است هاي محدود به منظور ساخت سازه آسباد اقدام به ایجاد جنگل

جیب و غریب که مردم هاي ع فضایی به مانند قبرستان با سنگ قبر. کند هاي عمودي فرو رفته در خاك توجهم را جلب می هاي نشتیفان سنگ آسباد

هاي ایستاده و  در قسمتی از آن، سنگ. هاي جالبی تشکیل شده است ها و نماد اینجا سنگ مزارات نشتیفان است که از فرم! آیند براي زیارت به آنجا می

پیر  44رسد  این مزارات مربوط به  تر میشود که ارتفاع آن ها با یکدیگر کامالً متفاوت است به طوري که ارتفاع برخی به بیش از چهار م بلندي دیده می

احداث گورستان در مجاورت آسبادهاي نشتیفان نیز با هدف جلوگیري از مسدود شدن کریدور بادي با ..است که مورد احترام مردم نشتیفان هستند

اثر تاریخی در شهر نشتیفان  30از   بیش .اردها در مجاورت آسبادها توانسته است آسبادهاي نشتیفان را تاکنون فعال نگاه د احتمال ساخت ساختمان

از اواسط .ها خالی از لطف نخواهد بود هاي نزدیک به نشتیفان هستند که بازدید از آن مدرسه غیاثیه و برج کرات از جاذبه ،قنات نشتیفان،وجود دارد 

  .هاي خشت و گل اسیر شده است این غول چوبی است که در میان الیه آسباد، بهار تا پاییز بهترین زمان براي دیدن
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 - ، قلعه بلند، مبارکیه و سپس قصر بهرامپیشوامسیر   :توانید از چهار مسیر استفاده کنید براي رسیدن به قصر بهرام می :راههاي دسترسی

، چرمشهر، بند علی خان، محیط ورامینمسیر  - که بهترین مسیر است;  ، لجران، کهک، جاده سنگفرش گرمسار و سپس قصر بهرامسارگرممسیر 

  ، آران و بیدگل، مرنجاب، سفیدکوه و سپس قصر بهرامکاشانمسیر  -  بانی شکرآباد، مبارکیه و سپس قصر بهرام

در استان سمنان، جنوب شهر گرمسار و در  –نیز شناخته شده است  کوه سیاههاي کاروانسراي شاه عباسی و رباط  که با نام - کاروانسراي قصر بهرام 

شمال شهر دریایچه  پیشوا، جنوب شرقی گرمسارنوب این مکان تاریخی در ج .شود قرار گرفته است نامیده می پارك ملی کویراي که اکنون  محدوده

شاه سپس توسط . است ساخته شده بهرام گورباشد و توسط شاه بهرام ساسانی یا  می دوره ساسانیمجموعه قصر بهرام مربوط به  .است اقع شدهنمک و

ي شکارچیان و  این بنا از آن رو قصر بهرام گور نامیده شده که، به گفته .است به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفته باز سازي شده و عباس صفوي

هاي نمکین اطراف سفیدآب و بیابان مخوف  روزي بهرام در باتالق .کرد در همین نواحی شکار می) میالدي 438 – 421(مسافران، بهرام پنجم ساسانی 

ي پیش  کردند، در این منطقه تا همین چند دهه الممالک، که خاندانش در اینجا شکار می ي احمد مستوفی به گفته. فرو رفت و دیگر برنگشت ریگ جن

شود این بنا  اي که باعث می از طرف دیگر نکته .مشاهده نشده است هیچ گورخري در این منطقه 1360ي  اما از اوایل دهه. گورخرهاي زیادي وجود داشت

ي آب شیرین، که  چشمه. آب شیرین دارد ي چشمهترین  اي است که بنا از نزدیک یا ساختمان شکاري بدانیم فاصله قصررا در آغاز کار نه کاروانسرا بلکه 

رسد  به نظر می. شده است هاي سنگی آبش به سمت سازه سرازیر می ي هفت کیلومتري بنا قرار دارد که با کانال ي شاهی نامور است، در فاصله به چشمه

 حیواناتهاي آن موجب فراري دادن  و سر و صداي احتمالی برخاسته از فعالیتاي از چشمه آن بوده که هیبت بنا  علت ساختن ساختمان در چنین فاصله

غیر از  اي دهند که زمانی اینجا کاربري تمام این شواهد نشان می .نشود و همچنان گورخر و حیوانات دیگر براي نوشیدن به حوالی این چشمه بیایند

ي ساسانی و بهرام گور  ي صفوي خورده شده اما مدرك و استداللی که ما را مجاب کند که آن را متعلق به دوره کاروانسرا داشته و کلنگش پیش از دوره

. ن و ري شده باشدکوه به عنوان معبر ارتباطی بین اصفهان و خراسا رسد در زمان صفویه توجه خاصی به راه سیاه به نظر می .بدانیم وجود ندارد

. شد؛ پایگاه ارتباطی و محل داد و ستد بازرگانان بود کویري  ترین مرکز ارتباطی بین شرق و غرب حاشیه کاروانسراي قصر بهرام در این زمان مهم

این جاده براي . کردند ، در قصر بهرام اتراق میمرنجابآمدند و با گذشتن از کاروانسراي  می آران و بیدگلهاي خود از سمت اصفهان و  بازرگانان با کاروان

ي کاال یا حمل کاال به شهرهاي مورد  در آنجا تصمیمات کلی براي مبادله..گی فرو نرود با ذغال و سنگ و ساروج زیر سازي شده استآنکه در زمان بارند

ي جالب آنکه بر  گردد نکته قمري برمی 1001ترینشان به سال  هایی نوشته شده که قدیمی ا یادگاريی اینجاه بر روي قشر گچی اتاق .شد نظر گرفته می

. تراشان هستند حک شده که ظاهراً عالئم سنگ Q, O, D, P, E, Y, W, M, S هاي کانال سنگی، حروف التین سنگ هاي تراش نما و تخته سنگروي 

ت؛ هاي روشن استفاده شده اس در ساخت بنا از سنگ .شاید از روي آنها بتوان به این نتیجه رسید که احتماالً پیمانکار یا بنا یک فرد خارجی بوده است

در ورودي به  .اي داشته است اند، چه جلوه هایش همه سیاه بوده کوه  اي که سنگ توان تصور کرد زمانی که کاروانسرا زنده بوده، در دل منطقه بنابراین می

کاروانسراهاي ایرانی در این کاروانسرا مثل دیگر  .سمت شمال باز می شود و سردري در باالي آن وجود دارد که با سنگ تراش خورده تزئین شده است

اتاق در اطراف آن ساخته شده است و اسطبل هایی براي نگهداري چارپایان هم در پشت این حجره ها قرار  24ضلعی می بینید که  8یک حیاط مرکزي 

و نیم   بع است و چهار برج بلندظاهر کاروانسرا از بیرون شبیه مر. که در آنجا پخت و پز انجام می شده است در طبقه باالي آن اتاق هایی هست. دارند

در سمت غربی حیاط . به غیر از حیاط مرکزي، حیاطی ساده و بزرگ هم در طرف شرقی کاروانسرا قرار دارد روازه شمالی و جنوبی دارد،  و د ایره و د د

در وسط حیاط، . انی هم در جلوي تاالر وجود داردو ایو مرکزي، تاالر بزرگی ساخته شده که در داخل آن شاه نشین و طاقچه هایی در اطرافش قرار دارد 

 5/7متر قرار دارد و براي آبرسانی به این کاروانسرا از چشمه شاهی در دامنه سیاه کوه استفاده می شد، چشمه اي که در  2حوض چهار گوشی به عمق 

این  .داري و از آنجا به درون کاروانسرا و حمام هدایت می شدمتري این بنا نگه 100آب این چشمه در مخزنی در . کیلومتري این کاروانسرا قرار دارد

و بازدید و  پارك ملی کویربراي ورود به  ..گیرد برداري قرار می سراي پاسگاه شکاربانی در پارك ملی کویر مورد بهره ساختمان اکنون به عنوان مهمان

الرشید و بقایاي  سراي عین ام کاروانبه فاصله کمی از قصر بهر.باشد اقامت در قصر بهرام نیاز به اخذ مجوز از اداره کل محیط زیست استان سمنان می

. گیرد شناسی قرار می هاي تورهاي کویرگردي و ستاره امروزه کاروانسراي قصر بهرام مورد استفاده مسافران کاروان .سرا نیز قابل بازدید است یک حرم

 13این اثر در تاریخ  .نشینند ملی شب را به نظاره میهاي فلکی و کهکشان راه شیري در آسمان مخ مسافرانی که با شبی اقامت در این کاروانسرا صورت

پیشنهاد می شود در زمانی به اینجا بروید که هوا معتدل بوده .است به ثبت رسیده آثار ملی ایرانعنوان یکی از  به 1059با شماره ثبت  1354اردیبهشت 

  .و گرماي روز و سرماي شب آزارتان ندهد
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 کاروانسراي سعدالسلطنه -84
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قرار در نزدیکی بازار قدیم و عمارت چهل ستون ) تر  رشت سابق و پهلوي سابق(خمینی  در مرکز شهر قزوین در خیابان امام :راههاي دسترسی

  .دارد

قزوین در . رونق یافت شاپور است که به دستور ساسانیریشه شهر قزوین متعلق به دوران . است ایرانیکی از شهرهاي تاریخی و توسعه یافته  قزوین

کاروانسراي سعدالسطنه که به سراي  .هاي تاریخی بسیاري دارد موزهاست و به همین دلیل اماکن و   سال پایتخت ایران بوده 57 حکومت صفوي زمان

حاکم وقت  «سعدالسلطنه» سراي سعدالسلطنه به دستور کاروانسعدالسلطنه، سراي سعدیه، سراي سعادت و بازارچه سعدالسلطنه نیز معروف است، 

عدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسراي سرپوشیده و مرکزتجاري داخلی شهري کشور است که با وسعتی افزون بر سراي س. ساخته شد قزوینقاجاریه 

طاق نما در  4ورودي اصلی کاروانسراي سعدالسلطنه از خیابان امام خمینی است که  .هکتار در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد 6/2

مجموعه . سازد دارد و به صورت عرقچین ساخته شده است و خیابان را به حیاط اصلی سراي سعدالسلطنه متصل میطرفین داشته و سقف آن نورگیر ن

این مجموعه در هسته تاریخی  .بناي منتخب میراث فرهنگی کشور است 38تاریخی سعدالسلطنه یکی از ارزشمندترین آثار دوره قاجاریه و یکی از 

این مجموعه سراها از لحاظ معماري و شالوده ساخته شده از پوشش آجري و یکی از . آید ه شهر قزوین به حساب میشهر دوره صفویه و مرکز ثقل امروز

بزرگترین بازار سرپوشیده دوره قاجار در ایران   گرا است و این مجموعه داراي ماهیتی درون.آید  سرپاترین و نمونه عالی یک سراي بازگانی به حساب می

شود که در عهد  ترین مجموعه کاروانسرایی شهر قزوین محسوب می راي محوطه تاریخی بسیار زیبایی است که در حال حاضر بزرگدا .آید به حساب می

کاروانسراي سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسراي سرپوشیده . قاجار و در زمان ناصرالدین شاه توسط سعدالسلطنه، فرماندار وقت قزوین بنا شده است

کاروانسراي درون شهري ایران و یکی از معدود کاروانسراهاي ایران است که داراي چندین حمام، سرا، تیمچه، شترخان، راسته،  جهان و بزرگترین

ترین بناهاي  یکی از بزرگ این مجموعه .این کاروانسرا در گذشته به عنوان یک سراي بازرگانی بوده است نقش. است …چهارسوق، مسجد، چایخانه و 

کاخ (برخی می گویند چون مجموعه کاروانسرا در محل میدان چوگان دوران صفویه  .شود اي بازرگانی کشور در دوره قاجار محسوب میعمومی و سراه

محمدباقرخان سعدالسلطنه اصفهانی حاکم وقت شهر قزوین در اواخر دوران  .گفتند بنا شده بود، به آن سراي سعادت می) باغ سعادت، میدان سعادت

با توجه به مراودات اقتصادي فراوان ایران با روسیه و ترکیه، دستور داد کاروانسرایی در زمینی ) هجري قمري 1310سال (لدین شاه قاجار سلطنت ناصرا

حجره در شهر قزوین بنا کنند و لقب خویش را روي آن نهاد و کاروانسراي سعدالسلطنه بعد از حدود دو سال با  400هکتار با حدود  7/2به مساحت 

کاروانسراي سعدالسلطنه تا قبل از جنگ جهانی اول،  .برداري رسید هجري قمري به بهره 1312همت دو معمار اصفهانی و دو معمار قزوینی یعنی در سال 

نی بین شد که بعد از تغییرات سیاسی حکومت روسیه، موقعیت خود را به عنوان پل ارتباطی بازرگا مرکز تجارت و فعالیت بازرگانی شهر محسوب می

هاي  هاي کاروانسراي سعدالسلطنه به صورت غرفه برخی از حجره. اروپا و آسیا از دست داد و حیات اقتصادي خود را به صورت نیمه فعال ادامه داد

تولید کشمش شد  شد و برخی نیز به صورت انبار و قسمتی از کاروانسراي سعدالسلطنه تبدیل به کارخانه آرد سالمت و کارخانه تجاري مستقل اداره می

بازار «مورد استفاده قرار گرفت و این باعث شد این اواخر مردم آنجا را  …هاي تولیدي کفش، فرشبافی، چوب بري و  کارگاه هاي دیگر به عنوان و قسمت

اي قرار  نبد بزرگ کاشیکاري شدهارزشمندترین قسمت این بنا، چهار سوق آن است که از تقاطع قائم دو راسته ایجاد شده و بر فراز آن گ .بنامند» چوب

چهار طرف گنبد را، . سقف آن نورگیر ندارد و به صورت عرقچین ساخته شده است و خیابان را به حیاط اصلی سراي سعدالسلطنه متصل می سازد. دارد

از درِ ورودى قرار دارد، با آجر و کاشى تزئین شده بنا که پس   هشتى. دهند اند که فضا را بزرگتر نشان می بندي و نورگیر فراگرفته گنبد با رسمی چهار نیم

سعدیه، سعدالسلطنه، : هاي حیاط به نام 6کاروانسراي سعدالسطلنه مشتمل بر تعدادي سراي تو در تو و پیوسته که شامل  .بندى شده دارد و سقف یزدى

حیاط : عبارتند از حیاط است که 7هکتار داراي  2/6ا وسعت سراي سعدالسلطنه در حال حاضر ب .نگارالسلطنه، قهرمانی، بهشتی و راسته وزیر است

باز است و در چهار جانب آن  مترمربع آن فضاي باز و باقی، فضاي بسته و نیمه 1593مترمربع که  3073بزرگی به نام حیاط سعدالسلطنه با وسعت 

و داراي دو حجره و دو انبار بسیار بزرگ است و در آن از  واقع شدهحیاط دیگري در سمت غربی این حیاط با نام نگارالسلطنه  .حجرات قرار گرفته است

این  .است  باب حجره و یک گرمابه 10داراي  و حیاط دیگر با نام سعدیه از شرق به حیاط سعدالسلطنه متصل. شود سمت غرب به راسته وزیر باز می

ها  ها داراي آجرکاري و سقف داخلی ایوان نماي ایوان دار دارد که طاق اطکاروانسرا به صورت چهار ضلعی ساخته شده و چهار ایوان در چهار ضلع حی

در زیر مجموعه بازار قزوین ثبت شد، سپس در مورخ  1021با شماره ثبت  1316/9/17این اثر تاریخی ابتدا در تاریخ  .کاري است داراي تزیین و مقرنس

از  1384/5/11در تاریخ  12598سعدالسلطنه ثبت و بعدها گرمابه سعدیه با شماره  به صورت مجزا به نام کاروانسراي 2089با شماره  1377/5/11

ها و  کارگاه ،هاي هنري دستی قزوین و آموزشگاه هاي صنایع در حال حاضر در این مجموعه چندین کافه، رستوران و فروشگاه .کاروانسرا منفک گردید

این مسجد قدیمی با مساحتی بالغ بر  .ر انتهاي این کاروانسرا، مسجدالنبی واقع شده استد .دستی مختص شهر قزوین وجود دارد هاي صنایع فروشگاه

موزه شاهنامه و اساطیر که متشکل از  .است و در زمان فتحعلی شاه ساخته شده استترین مسجد تاریخی شهر قزوین  هزار متر مربع، لقب بزرگ 14

  .بدلیل سرپوشیده بودن امکان بازدید در تمام طول سال وجود دارد.ا قرار داردهاي رضا ازي محمدي است نیز در این کاروانسر مجسمه
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البته . هاي استان سمنان یا مازندران استفاده کنید توانید به ترتیب زیر از جاده براي رسیدن به روستاي اروست از تهران می :راههاي دسترسی

تهران، سمنان، مهدیشهر،  :1مسیر  :هاي استان مازندران به مراتب زیباتر است تر است، اما جاده دارد و ایمنهاي استان سمنان مسافت کمتري  جاده

باداب  ساري، کیاسر، سه راه تلمادره، روستاي اروست، تهران، :2مسیر باداب سورت   روستاي اروست، شهمیرزاد، فوالدمحله، سه راه تلمادره،

انگیز باداب سورت که در یک  هاي شگفت روستاي اروست جاده کامال آسفالت است و از این روستا تا چشمه سورت از شهرهاي سمنان و ساري تا

  .ومتري شرق این روستا واقع شده، جاده خاکی استکیل

این   .باشد می شهرستان ساري ي بخش چهاردانگه ارستنظیر در جهان است که واقع در روستاي  نظیر در ایران و کم بی اورتنیترچشمه پلکانی 

وحشی و ارتفاعات باالتر  زرشکاي ه اطراف چشمه پوشیده از درختچه. نظیر هستند بی ایرانجاي دارند، در  تراز دریامتري از  1841 بلندايها در  چشمه

هاي کامالً  با آب چشمهین باداب شامل چندین ا .باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است  .هاي سوزنی برگ است پوشیده از جنگل

 و هرگز یخ نمی زند متر و عمق زیاد است 15پرآب داراي آب بسیار شور و استخري با قطر حدود چشمه . و حجم آب است مزه، بو، رنگمتفاوت از لحاظ 

شود و براي درمان دردهاي کمر و پا، امراض پوستی، روماتیسم و مخصوصا سردرد میگرن سودمند  عمدتا در تابستان براي آب تنی استفاده می

 رسوباطراف چشمه کمی  است، در نارنجیو  رنگ قرمزه قرار دارد، ترش مزه و داراي آبی به چشمه دوم که در باالدست و شمال غربی این چشم..است

ها حوضچه پلکانی  هستانی خود، صدها طبقه و دهها، در شیب پایین دست کو ها طی سال هاي رسوبی و معدنی این چشمه جریان آب. است نشسته آهن

ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد  این طبقات و حوضچه. است هاي مختلف پدیدآورده و قرمز در اندازه زردهاي نارنجی،  بسیار زیبا به رنگ

اندازهاي اطراف به ویژه در غروب  و چشم کوهستانزیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیري چشمه در دامنه . هاي باداب سورت است چشمه

شناسی در بدترین شرایط خشکسالی پر آب بوده و شایعاتی مبنی بر خشک  داشتن ساختار پیچیده زمینها به دلیل  این چشمه .برانگیز است تحسین

در  میراث طبیعی ایرانبه عنوان دومین  کوه دماوندپس از  1387در سال  سازمان میراث فرهنگیاین چشمه توسط  .شدن آن کامال بی اساس است

دیدار از چشمه و  .است آب شور جهان بوده ترکیه، به عنوان دومین چشمه کاله پاموكثبت جهانی این باداب نیز پس از . ثبت شد فهرست آثار ملی ایران

جو در کنکاش مناظر  کند و چشمان کنجکاو و حقیقت هاي باداب سورت مخصوصا در اردیبهشت ماه خستگی را از جان گردشگران بیرون می حوضچه

هاي منطقه به هنگام طلوع و غروب خورشید است  خیال انگیزترین صحنه. ماند ها مبهوت و خیره می تا دوردستطبیعی جنگلی و کوهستانی پیرامون 

هاي تحسین برانگیزي را از موهبت خداوندي به جلوه  ها همراه با سایه روشن طبیعت اطراف، جلوه ها و انعکاس نور آن که تاللو نور خورشید در حوضچه

 زرد در آمریکا؛ منطقه سنگ هیرو ال گوآرا در مکزیک؛ .هایی شبیه باداب سورت وجود دارد یه، آمریکا و نیوزلند چشمهدر کشورهاي ترک .گذارد می

در  اوانڕکانی گو در کشورمان  .هاي مطبق سفید و صورتی در نیوزلند ایوان کاله در ترکیه؛ پاموك بایشوایتاي در چین؛ فلیپو در ایتالیا؛ سان باگنی

کیلومتري جاده  13ندوشن از توابع شهرستان میبد و در » نیوك«واقع در روستاي چشمه هاي آهک ساز اشنیز و آذربایجان غربی  سردشتشهرستان 

هاي  در سال. شود تخریب میخوبی از باداب سورت محافظت به عمل نیاید،  اگر به .هستندشبیه باداب سورت  چشمه هاي از دیگر مواردندوشن به میبد 

کنند تا از ورود گردشگران به داخل آب چشمه  چین تالش می اخیر است که توجه مسئوالن به این ناحیه کمی بیشتر شده و با قرار دادن حفاظ و سنگ

هاي رنگی و  دیگر خبري از پلکان افتد و راحتی وارد چشمه شود، روند تخریب و فرسایش این مکان به جریان می اگر هر گردشگري به .جلوگیري کنند

شما هم در صورت بازدید از باداب سورت باید نکات بهداشتی را رعایت کنید و یادتان نرود که طبیعت براي همه ماست و . انگیز نخواهد بود شگفت

عادي کالن منجر به فجایعی شود که هاي دیگرش اثر بگذارد و ناگهان در اب تواند به شکلی زنجیروار روي بخش ترین بخش آن هم می تخریب کوچک

تا اکنون، سازمان میراث فرهنگی با اعزام نیروهایش به این باداب، سعی بیشتري در حفظ و مراقبت  1395از حوالی سال . گیرد دامان همه بشریت را می

توانند از حسینیه روستاي  در این منطقه مینین خانه ها و مراکز اقامتی براي شب مانی وجود دارد همچي اروست در روستا .از آن به کار گرفته است

  .سعی کنید در ماههاي پرآب سال و غیر از زمستان به این منطقه سفر کنید .دیاروست به طور رایگان استفاده کن
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 دریاچه ارومیه -86
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  .است قرار گرفته آذربایجان شرقیو استان  آذربایجان غربیاین دریاچه میان دو استان  :راههاي دسترسی

و  ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیا ترین دریاچه داخلی ایران، بزرگ بزرگ با نام سابق رضائیهارومیه  یاچهدر

یابد که  د میکیلومتر از شرق تا غرب امتدا 85کیلومتر از شمال تا جنوب و  140 این دریاچه. است دومین دریاچه از نظري میزان شوري پس از بحرالمیت 

هاي زیادي از پرندگان  این دریاچه گونه .گیرد مساحت کل کشور ایران را دربر می ٪3 کهشود کیلومتر مربع می 5200مجموعا شامل وسعتی بیش از 

هایش، زیستگاه مرتفعی نیز دارد  تاالببر   ي ارومیه عالوه دریاچه. ندک خوار را به سمت خود جذب می مهاجر مانند فالمینگو، پلیکان، مرغابی و مرغ ماهی

لحاظ کشاورزي بسیار حایز اهمیت است؛   ي این دریاچه به جلگه. دهد هاي دیگري همچون خزندگان، دوزیستان و پستانداران را در خود جاي می که گونه

آب  )رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچاي، نازلو و زوال رود، سیمینه زرینه مانند(رودخانه 13حدود  .میلیون نفر وابسته به آن هستند 6/4چراکه حدود 

از   .شود ارومیه محسوب می  ي اصلی آب دریاچه کننده رود تامین در واقع زرین. رود است شان، زرین ریزند که بزرگترین خود را به دریاچه ارومیه می

پارك ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب  .هاي زیرزمینی اشاره کرد جریان آب توان به بارش باران، سیالب و مقدار بسیار جزیی از منابع آب دیگر می

گونه  7گونه خزنده،  41  گونه پرنده، 212گونه پستاندار،  27در حال حاضر . رود شمار می هاي طبیعی جانوران در ایران به زیستگاه  ترین انزلی، از جالب

محل توقف  صد جزیره کوچک صخره اي این دریاچه با داشتن بیش از یک .اند شکیل دادهگونه ماهی حیات وحش این دریاچه را ت 26دوزیست و 

جزیره اسالمی،  .باشد و مرغ نوروزي می پرندگان مهاجر از جمله فالمینگو، پلیکان، کفچه نوك، اکراس، لک لک، اردك پیسه، نوك خنجري، چوب پا

آب دریاچه بعد از بحرالمیت از نظر امالح نمکی در رده دوم قرار دارد . عت قابل اهمیت می باشندوس  کبودان، آرزو، اسپیر، جزایر نهگانه از نظر وحوش و

آب دریاچه ارومیه بسیار شور و میزان نمک محلول در آن دو برابر   .که استحصال نمک آن معروف و تنها موجود قابل زیست در آن آرتمیا می باشد

از جمله  .زند وقت یخ نمی کنند و آب آن هیچ در آن زندگی نمی پوستان سختهایی از  به جز گونه تنی نرمو  به این دلیل، هیچ ماهی. ها است اقیانوس

این گونه . هاي بومی دریاچه ارومیه است اي میگوي آب شور و از گونه گونهتوان به آرتمیا اشاره کرد که  مهرگان موجود در دریاچه می ترین بی مهم

هاي کلروره سدیک است و گل دریاچه  آب دریاچه ارومیه از دسته آب .رود ترین منبع غذایی بسیاري از پرندگان آبزي مانند فالمینگوها به شمار می مهم

دریاچه ارومیه یکی از . است هایی چون رماتیسم و آرتروز  راي خاصیت درمانی براي بیمارياست که دا  هاي کلروره رنگ و جزو گل ارومیه خمیري سیاه

باشد،  هاي آبی همانند شنا، قایقرانی و اسکی روي آب نیز بسیار مناسب می هاي طبیعی مهم در منطقه آذربایجان که در عین حال براي ورزش زیستگاه

به (در زبان پارسی کهن، این دریاچه چیجست به معناي درخشنده  .وسال اخیر وضع آن بهتر شده استبود که با بارندگی هاي ددر آستانه خشک شدن 

شده   نیز نامیده) کبودان( "کبودا"در دوران میانه این دریاچه . نامیده شده است) شود دلیل امالح معدنی که در سواحل بصورت کریستال یافت می

دریاچه را مقدس دانسته و مولد زرتشت را در گوزن حوالی دریاچه ارومیه دانسته و آتشکده معروف گوزن همچنین در اوستا و کتب پهلوي این  .است

حکیم فردوسی در شاهنامه بجاي کلمه چیچست و استرابون یونانی و موسی .موسوم به آذرگشسب نیز به همین مناسب مورد توجه و احترام بوده است

و علماي اسالم مثل مسعودي و ابن حوقل و ابوریحان کبودان ) کبود  ) یالدي هستند از این دریاچه به نام کاپوتاکه از جغرافی نویسان قرن اول و پنجم م

اي نشان  بررسی تصاویر ماهواره. هنوز این خطر کامال رفع نشده استشروع به خشک شدن کرد و  1380این دریاچه از اواسط دهه  . ذکر کرده اند

درصد مساحت دریاچه  50تا  25هاي قبلی تنها به از دست رفتن  گزارش(درصد مساحت خود را از دست داده  88اچه دری 2015دهد که در سال  می

رویه از  استفاده بی ،احداث بزرگراه بر روي دریاچه  ،دالیل بسیاري براي خشک شدن دریاچه ذکر شده است از جمله خشکسالی). بودند اشاره کرده

سالی تنها  دهد که خشک تحقیق جدیدي توسط چند تن از محققان در امریکاي شمالی نشان می.و حفر چاه هاي غیر مجار منابع آب حوزه آبریز دریاچه

 15آبی به همراه ساخت بزرگراه - طلبانه توسعه اقتصادي هاي جاه درصدي بارش در حوزه آبریز دریاچه شده و عوامل انسانی شامل پروژه 5باعث کاهش 

 هاي اخیربعد از بارندگی هاي خوب و مناسب سال  .کیلومتري وضعیت دریاچه را به بحران کشانیده است 1/2چه با دریچه کوچک کیلومتري بر روي دریا

افزایش سطحی قابل توجهی برخوردار شد و این امر باعث افزایش فعالیت ارتیماهاي دریاچه شده و تغییر رنگ این دریاچه را به دنبال سطح آب از

پیشنهاد میکنیم در بهار و تابستان و اوایل پائیز به این دریاچه .ی این دریاچه را به رنگ قرمز در آورد و زیبایی آن را دوچندان کردکه رنگ آب. داشت

  .زیبا و منحصر به فرد رفته و از آن دیدن کنید
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اي به طول  بایست جاده سپس می. رسیم می بودااللوکیلومتر از شهر اردبیل به سمت شهر خلخال به ده  35پس از طی حدود  :راههاي دسترسی

به دریاچه ) کیلومتري دریاچه 5کیلومتري جاده و  8اصله در ف) آباد روستاي عباسپس از گذر از کنار کیلومتر را به سمت باالي کوه طی کرده و  13

 - 1:مسیرهاي کوهنوردي و گردشگري .باشد جاده کوهستانی براي رسیدن به این دریاچه آسفالت بوده، ولی جاده دور دریاچه خاکی می. رسید

، اسبوماررزه، بسک، ریک، کیشون بن،  -)تالش(هشتپر  -2.آباد عباسآباد و  ، ریک، کیشون بن، شیله وشت، مریان، قلعه جوق، حفظ)تالش(هشتپر 

، آبشار ورزان، گزنه هونی، ضلع شرقی )سووتن) سوباتانریک، کیشون بن، رزه، بسک،  -)تالش(هشتپر  - 3دسر، کانتی کت، ضلع شرقی دریاچه

  دریاچهاین .آباد عباساردبیل، هیر، شبلو و  -5.آباد عباسآباد و  خلخال، گیوي، فاراب، قره قشالق، کزور، خلفلو، هل آباد، حفظ - 4دریاچه

  .قرار دارد استان اردبیلو  استان گیالناست که در مرز بین  شهرستان خلخالو  شهرستان تالش مابین

اي با پنج  هاي وحشی و دریاچه این دشت با الله. شود هاي تالش، دریاچه نسبتا بزرگی هست که با رسیدن فصل گرما، شبیه یک رویا زیبا می پشت کوه

باشد در بلندیهاي  می آب شیریناچه طبیعی و دریاچه نئور یک دریشود،  هایی که هرچه نگاه کنیم از رنگ سبزشان کم نمی متر عمق، دقیقا وسط کوه

هاي کوهستان باغرو و در ارتفاع  طرف خلخال در یکی از دره به اردبیلکیلومتري جنوب شرقی  48این دریاچه در  .قرار داردباختري رشته کوه باغرو 

پیوندند و دریاچه واحد را  هکتار مشتمل بر دو دریاچه کوچک و بزرگ است که در فصل بهار به هم می 210متري از سطح دریا با مساحتی بالغ بر  2500

به  ترکی آذربایجانیدر  گویند نئور می،  دریاچهاست در زبان مغولی به  مغولیاي  یشه اسم نئور کلمهر .متر است 5آورند و عمق متوسط  یبه وجود م

 نئور ،شهرستان شکیسه دریاچه با نامهاي آجی نئوردر  جمهوري آذربایجاندر . شود ریزد نئور گفته می به آن نمی اي رودخانهدریاچه کوچکی که 

هاي فراوان سبب پایداري وضعیت دریاچه شده ضمن آنکه هواي مطبوع  بارندگی مناسب و وجود چشمه .وجود دارد شهرستان قبلهو نئور شهرستان قاخ

پوشش گیاهی متنوعی از گیاهان این منطقه داراي . است منطقه زمینه بسیار مناسبی براي جذب گردشگر خصوصاً در اوقات گرم سال را فراهم کرده

محدوده دریاچه نئور، به دلیل ضوابط خاص موجود بر  .عبوري است پرندگان مهاجرهاي  دریاچه نئور زیستگاه برخی از گونه. خشکی زي و آبزي است

شکار هر گونه پرنده آبی در این . قرار دارد سازمان حفاظت محیط زیست محیطی تحت نظارت زیست منطقه حفاظت شدهعنوان یک  این منطقه، که به

آالي رنگین  قزلبه نام  ماهیاین دریاچه داراي نوعی  .کند ریاچه ممنوع بوده لذا عوامل خاص طبیعی و انسانی حیات وحش این منطقه را تهدید نمید

در .گردد هاي رهاسازي می هاي موجود در دریاچه گامارس کنترل جمعیتهر ساله به میزان اندك بچه ماهی قزل آالي رنگین کمان جهت . باشد می کمان

هاي دریاچه نئور هر سال  ماهی .دوستداران ماهیگیري برگزار می شوددر این دریاچه بین » مسابقه ماهیگیري«حت عنوان ماه مسابقه تفریحی تشهریور

هاي  توانند در زمستان زنده بمانند و پس از زمستان دوباره ماهی ها نمی شوند زیرا در اثر یخ زدن دریاچه این ماهی آوري می پیش از زمستان صید و جمع

  . بندد در فصل سرما نئور سه تا پنج ماه یخ می .و این روند هر سال تکرار می شود شوند ی در نئور رها میکوچک پرورش

 .کند شود و آن را به یک پیست اسکی طبیعی تبدیل می مترش تبدیل به یخ می سانتی 80درجه، از پنج متر عمق دریاچه، حدود  20در دماي منفی 

هاي شرقی هستند، منظره خیلی زیبایی از این کوهستان  براي همین هم آنهایی که دنبال فتح قله. دریاي خزر فاصله داردکیلومتر تا  30نئور در واقع 

کنند  مردم محلی و مسئوالن، توصیه می .رسند کنند و به قله زیباي بغروداغ می ها، از مسیر دره گرگانرود به سمت نئور حرکت می مثال بعضی .بینند می

از جاذبه هاي نزدیک .شود کشد و به همین دلیل توصیه نمی گل و الي نئور و همچنین گیاهان داخل آب انسان را به پایین می. ور شنا نکنیمکه در آب نئ

دریاچه  تواند ما را به این ست که می کیلومتري سوباتان به نئور، یکی دیگر از دالیلی 19مسیر حدودا  اشاره کرد:سوباتان-مسیر نئور اینجا می توان به

 19جذابیت این مسیر براي برخی از گردشگران به حدي است که حاضرند رنج  .سوباتان است - جاده خاکی شمال شرقی مسیر اصلی نئور. بکشاند

شمال غرب  آبشار ورزان در :آبشار ورزان .ساعت در راه باشند تا مسیر تماشایی را به خاطر بسپارند 10روي را به جان بخرند و حدود  کیلومتر پیاده

متري  30ریزد این آبشار زیباي  هاي کوه به پایین می گیرد وقتی از صخره آب رودخانه ورزان که از رودخانه لیسار چشمه می. ست سوباتان بسیار دیدنی

روي  وان تا اینجا پیادهت معموال بدون راهنماي محلی نمی .هاي تندي دارد مسیر سوباتان به این منطقه جنگلی در برخی نقاط شیب .کند را درست می

روي از  پیاده. توانیم خط آبی دریا را ببینیم ارتفاعات شهر لیسار به دریاي خزر مشرف هستند و اگر از این مسیر حرکت کنیم با چشم غیر مسلح می. کرد

  .د تا این خستگی را شست و از بین بردبازي کر تنی و آب توان آب برد، اما در عوض در باالي آبشار می سوباتان تا این آبشار یک ساعت زمان می

 .سفر به اینجا فقط در بهار و تابستان توصیه می شود
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و  توانید با استفاده از اتومبیل شخصی تا الیگودرز را. قرار دارد ي اشترانکوه، بین دورود، الیگودرز و ازنا  منطقه حفاظت شده :راههاي دسترسی

اگر توانایی کافی ندارید  .می رسیدروي و از مسیر روستاي طیان به دریاچه  طی کنید و بعد از آن با حدود یک ساعت و نیم پیاده حدود سه ساعته

بودن  کیلومتر فاصله است که به دلیل کوهستانی 70از الیگودرز تا دریاچه گهر حدود . طی نمودن این مسیر کوهستانی برایتان مشکل خواهد بود

بهترین راه براي دیدن دریاچه اما . شود در کل این مسیر با وجود اینکه زیباتر است به دلیل امنیت پایین چندان پیشنهاد نمی. طلبد زمان زیادي می

در کل دسترسی  .کیلومتر فاصله دارد 416و با تهران  کیلومتري دورود لرستان قرار گرفته 35در  دریاچه .مسیر معدن کارخانه سیمان دورود است

  .ي گهر چندان راحت نیست به دریاچه

با ارتفاع  استان لرستاندر  شترانکوهادر منطقه حفاظت شده معروف به نگین زاگرس دریاچه کوهستانی  این.گهر به معنی آب جمع شده در گود است 

دي اولین شخصی که دریاچه گهر میال 1888بر اساس اسناد تاریخی، در سال  .استو در زمره آب شیرینها  قرار دارد   قرار گرفته سطح دریامتر از  2350

ترین عکس  قدیمی. رودلر نام داشت و نام خود را به عنوان کاشف دریاچه گهر در تاریخ به ثبت رساند- شناسی اتریشی بود که آ را کشف نمود زمین

دیگري که توسط گردشگران و نام  .است  میالدي توسط یک سیاح فرانسوي بنام ژان ژاك دومرگان گرفته شده 1891مستند دریاچه گهر در سال 

میالدي ایزاباللوسی بیشوپ انگلیسی تبار، به مدت سه  1890در سال . می باشد ”دریاچه ي ایران“جهانگردان خارجی به دریاچه ي گهر داده شده است، 

هاي گهر بزرگ  بخش به نام 2ر شامل گهدریاچه  .کیلومتر را به صورت پیاده طی کرد 1000ماه در منطقه ي دریاچه ي گهر به تحقیق پرداخت و حدود 

 ساحل این دریاچه به .متر ژرفا دارد 28تا  4متر پهنا و  800تا  400متر درازا و  1700دریاچه گهر بزرگ حدود . باشد می)کره گهر(و گهر کوچک ) کله گهر(

مناسب است در سایر نقاط داراي ساحلی  شنادارد و براي  اي ماسهکه ساحلی ) ضلع شرقی(اش  و قسمت مقابل) ضلع غربی(جز قسمت مدخل دریاچه 

در قسمت باالي آن نیز جنگلی . ر شرف نابودي استانبوه وجود دارد که د جنگلیدر قسمت پایین دریاچه، . مناسب نیست شنااي است که براي  صخره

اي دیگر منتهی  ریزد که ادامه آن به دریاچه به دریاچه می آبیاز قسمت باال، جوي . هم در معرض خطر نابودي است جنگلانبوه وجود دارد که این 

دریاچه را با کمی دقت کف  ماهیانعمق آن کم است و . رسید) گهر دوم یا گهر پایین(شود به این دریاچه  روي می دقیقه پیاده 40با حدود . شود می

علت افزایش حجم  .باشد فوت مکعب بر ثانیه می 20فوت مکعب بر ثانیه و جریان خروجی آن حدود  10جریان ورودي آب دریاچه . شود به خوبی دید می

ورودي آن یعنی رودخانه تاپله است  رودخانهکننده دریاچه از طریق  اصلی تأمین آب .تانی آن استهاي در قسمت تح خروجی دریاچه وجود چشمه آب

است که بدون افت و با کمی شتاب وارد دریاچه کوچک  قلوه سنگیا  سنگریزهداراي آبی بسیار خنک و رنگی شفاف و بلورین با بستري مملو از که 

، نارون، چنار، گالبی وحشی، پسته وحشی، بادام، بید، بلوطدرختان پوشش گیاهی منطقه  .شود شود و پس از طی مسافتی کوتاه وارد دریاچه گهر می می

الله  و زنبق، شقایق، الله واژگونهاي  گل. باشد می موي وحشی، گز، و انار، کنار کهور، ارژن، زالزالک، سیب، زبان گنجشک، انجیر، ردوگ، مازو بلوط

منطقه حفاظت شده اشترانکوه با حیات . تدریاچه گهر زیستگاه مناسبی براي آبزیان و دیگر حیوانات وحشی اس .باشند می اخترتاج خروسی و  وحشی

و انواع پرندگان مانند  خرگوش، شغال، روباه، کفتار، اي خرس قهوه، گراز، گرگ، پلنگ، کل، آهو، قوچ، بزوحش متنوع شامل حیواناتی است از قبیل 

گهر  .کنند در این دریاچه زیست می خال قرمزو  رنگین کمان قزل آالي ماهیو  قورباغه، پشت الك، مارماهیو آبزیان مانند  تیهو، شاهین، کبک، عقاب

قرار دارد؛ بنابراین احتماالً در اثر  زاگرساصلی امروزي  گسلاین دریاچه بر روي . است بزرگ به وجود آمده اي زمین لرزهبه احتمال زیاد در اثر وقوع 

هرهاي اطراف هایی براي مالکیت این دریاچه از سوي ش هاي اخیر تنش در سال.است لغزش سنگ ریزش تشکیل شدهو رویداد یک زمین  گسلجنبش 

وزارت کشور در پاسخ به . دعوي شد و به وزارت کشور ارسال شد، طرح دورودو شهرداري  دوروداین دریاچه صورت گرفت که از طرف فرمانداري شهر 

با یادآوري این  دورودهاي هم جوار شهر  ها و شهرداري را به فرمانداري دورودطرح دعوي، نامه اي به همراه نقشه و موقعیت جغرافیایی دریاچه گهر 

در اواخر فصول پاییز و زمستان، بارندگی بیشتر به صورت  .قرار دارد ارسال کرد دورودطور کامل در حوزه سرزمینی شهرستان  مطلب که این دریاچه به

از تفریحات  .نمایند بندد ساالنه در حدود هفتاد هزار گردشگر از دریاچه بازدید می  هاي پر برف سطح دریاچه یخ می باشد و در سال بارش برف می

در دریاچه گهر کوچک اشاره کرد اخیرا هم براي  خص قزل آالي رنگین کمانی و خال قرمزباال مرسوم می توان به شناکردن،قایق سواري و ماهیگیري

و توصیه می شود از دریاچه گهر بزرگ به هیچ وجه . جلب رضایت گردشگران تفریحات هیجان انگیزي مثل اسکی روي آب در این مکان صورت می گیرد

به ویژه اواخر ماه هاي (و فصل بهار ) هاي تیر و مرداد  ماه(ازدید از دریاچه گهر فصل تابستان بهترین زمان ب .براي شنا و تفریحات دیگر استفاده نشود

گرم می شود و برف و یخ هوا در این موقع از سال کمی  .، می باشد)هاي رنگی و الله واژگون است اردیبهشت و خرداد که تمامی مسیر پوشیده از شقایق 

ختان سرسبز می شوند و بهترین زمان براي گذراندن اوقات و فراغت در کنار خانواده و لذت بردن از تفریحات و در دریاچه و محیط اطراف آب شده 

  .دریاچه گهر کوچک است 
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سنندج؛ از این مسیر  -سپس بزرگراه ھمدان  - ساوه  -  اتوبان تھران - استان کردستان، سه کیلومتري غرب شهرستان مریوان :راههاي دسترسی

  .کیلومتر است ۶٢٠فاصلھ تھران تا دریاچھ زریوار 

اینجا . کیلومتري شمال غربی سنندج واقع شده است 125شهرستان مریوان در فاصله در ایران غرب تنها دریاچه آب شیریندریاچه زریبار یا زریوار 

دوم .اولی ریزش باران و برف ساالنه:ائمی در تامین آب آن نقش ندارد و عمدتا از سه منبع آب آن تامین میشودهیچ رودخانه دمنحصر به فرد است چون 

در خصوص نامگذاري  .چشمه هاي کف جوش بستر تاالب که به سفره هاي زیرزمینی مرتبط است و سوم ورود ابهاي سطحی از طریق آبراهه هاي جاري

واژه زریبار یا زریوار متشکل از دو واژه زري و یا زریا به معنی دریا در گویشهاي سورانی اربیلی و - 1 :ی وجود داردهاي مختلف تسمیه این دریاچه، وجه

،در گویش سورانی منطقه اربیل و مکریان به )زراه(zreh عنی دریا در پارتی اشکانیم -2هورامی و پسوند بار یا وار است که ترکیبش معنی دریاچه است

 derya و در گویش کرمانجی darya که در گویش اردالنی دریا drayah و در پارسی باستان به صورت zrayah،در زبان اوستا به صورت ) زره(صورت 

لوي به معنی دریاچه است بر می گردد و معناي زریوار به معنی در زبان په warدر واژه زریوار احتماال به ریشه واژه  war )وار( در واقع پسوند. می باشد

هاي طبیعی غرب  هاي آب شیرین ایران به شمار می آید و از معروفترین و زیباترین جاذبه اي که یکی از بزرگترین دریاچه دریاچه .دریاچه نزدیکتر است

تا دور آن با کوه هایی زیبا از درختان و مراتع احاطه شده است که جلوه اي  متر است و دور 1285ارتفاع دریاچه از سطح دریا . کشور محسوب می شود

و ) متر 5/5تا  2بین (متر  3کیلومتر و عمق آن به طور متوسط در حدود  6/1و عرض آن  5طول این دریاچه . منحصر به فرد به این دریاچه می دهند

آب دریاچه زریوار از  .موضوع باعث شده تا بتوان به راحتی بر روي آن قایقرانی کردو همین  تهکتار را در برگرفته اس 900تا  850مساحتی حدود 

این تاالب به دلیل شرایط مناسبی که دارد پذیراي گیاهان و . چشمه هاي جوشانی که در کف آن قرار دارد و همچنین از آب باران و برف، تامین می شود

تاالب زریبار یکی از منحصر به فردترین دریاچه هاي آب شیرین جهان . ماهیگیري در آن رونق داردحیوانات مختلفی ست و فعالیت هاي پرنده نگري و 

در فهرست میراث طبیعی ایران به  102با شماره  1389این دریاچه در تاریخ بیستم بهمن . رود و شرایط کلی یک تاالب بین المللی را دارد به شمار می

فضاي سرسبز اطراف  .به عنوان پناهگاه حیات وحش تحت نظر سازمان محیط زیست قرار دارد 1388ز سال همچنین این تاالب ا. ثبت رسیده است

اي  اگر ذره .دریاچه، قرارگیري آن در میان کوه ها و دشت ها، محصور بودنش در میان نیزارها و گستره آبی آن منظره اي تماشایی را خلق کرده است

تاالب زریبار محل زندگی تعداد زیادي از . ها و تصاویر زیبایی از سفر به زریبار را ثبت کنید ی توانید عکسخالقیت به خرج دهید و صبور باشید م

اردك . هاي مناسب پرنده نگري در غرب ایران شناخته شود همین موضوع باعث شده تا اینجا به عنوان یکی از محل. هاي بومی و مهاجر است پرنده

ها، حواصیل خاکستري، خوتکا، لک لک هاي مهاجر و پرندگان  گ و کوچک، انواع چنگر، پرستوهاي دریایی، کاکاییسرحنایی و سرسبز، بوتیمار بزر

توانید با کمک ابزار مناسب پرنده نگري و کمی صبر و حوصله به تماشاي آنها  هایی هستند که می شکاري همچون سنقر تاالبی و دلیچه از جمله پرنده

زریبار با قرار گرفتن در . باشد اي بسیار زیبا و نادر می عنوان یک واحد اکولوژیکی و یک اکوسیستم آبی در کردستان پدیده تاالب زریبار به .بنشینید

پوشش غالب اراضی در این منطقه را جنگل و بیشه . است هاي پوشیده از جنگل احاطه شده یک دره طولی نسبتاً وسیعی از دو طرف غرب و شرق با کوه

هاي جنگلی دیگر مانند گالبی وحشی، زالزالک،  دهند که گونه غالب جنگلی آن بلوط ایرانی بوده و در حالیکه سایر گونه انبوه تشکیل میزارهاي نیمه 

توان به گیاهان شناور چون سراتوفیلیوم، سریوفیلیوم و  هاي گیاهی دریاچه می از پوشش .کند ها و نقاط مختلف آن خودنمایی می بادام در شیب

، بزواشو  لوییها،  ، پیچکبند علف هفت، بارهنگ آبی، نیلوفر آبی، هزارنیهاي نی،  توان به گونه اي می هایی از گیاهان خاردار و از گیاهان حاشیه گونه

ها در دریاچه یافت  گونه در حال حاضر این(سیاه ماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی، عروس ماهی، ماهی گامبوزیا : هاي بومی گونه .اشاره کرد نعناعو  جگن

گونه  5، مارماهیضمناً یک گونه  .و فیتوفاك اشاره کرد کپور سرگنده، معمولیکپور اي،  ، کپور آیینهآمور سفیدماهی : هاي غیربومی گونه (شوند نمی

 توان به گونه ماهی هاي وارداتی اخیر توسط سازمان شیالت و آبزیان می در خصوص گونه .است گونه زئوپالنکتون شناسایی شده 17فیتوپالنکتون و 

Gambosia siaaffinhs از خانواده poecilidae گونه پرنده بومی و  31ر حال حاضر بیش از د .و یک گونه میگوي غول پیکر آب شیرین اشاره کرد

، (Anos platyrhynchos) اردك سرحنایی و سرسبز .گونه بومی و مابقی انواع پرندگان مهاجرند 14کنند که از این تعداد تقریباً  مهاجر زندگی می

، (Tachybaptus ruficolis) و کشیم کوچک (Podiceps cristafus) بزرگ کشیم، انواع چنگر، پرستوهاي دریایی، کوچکاگرتها، بوتیمار بزرگ و 

 آیند شمار می هاي با اهمیت و ارزشمند این تاالب به و دلیچه از گونه سنقر تاالبیهمچون  پرندگان شکاري، و گیالر، خوتکا، حواصیل خاکستريا، کاکائیه

حتی می گویند گنج عظیمی را در خود نگهداري می  اند دریاچه دادخواه لقب داده درباره این دریاچه افسانه هاي زیادر بر سر زبانها است حتی به آن

 باساز  هاي دست کیلومتري غرب مریوان قرار گرفته اهالی روستاي دره تفی النه 15لک لک ها نزدیک دریاچه زریوار،  دره تقی یا  وستاير همچنین.کند

هم دیدن تعداد زیاد آنها و  .پرندگانی که در فرهنگ این منطقه بسیار باارزش هستند .ساخته اندلک لک ها  برايهاي محکم،  هاي فلزي و آشیانه میله

دریاچه زریوار در  .کنیم براي سفر به این تاالب، این دو فصل را در اولویت قرار دهید پیشنهاد می.زیستیشان با انسان شما را ساعتها سرگرم می کند

زدن روي آن لذت رو خواهید شد و از قدم  فصل زمستان نیز جلوه و زیبایی منحصر به فردي دارد و اگر خوش شانس باشید با سطح یخ زده دریاچه روبه

  .کنیداز بازارچه هاي محلی با قیمت مناسب خرید  درصورتی که گذرتان به اینجا افتاد از ماهی کبابهاي آنجا غافل نشوید و حتماً .خواهید
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کیلومتر را به سمت شرق  100مسیر حدود با وسیله شخصی یا عمومی به وسیله هواپیما یا قطار خود را به چابهار رسانده و  :راههاي دسترسی

  .بروید تا در نهایت به آخرین نقطه ایران و ایستگاه مرزبانی برسید

جاي  تانپاکسالیه جنوب غربی  و منتهیاستان سیستان و بلوچستان شهرستان دشتیاریدر محدوده  ایرانالیه جنوب شرقی  در منتهیخلیج گواتر  

درصد وسعت آن  4/30درصد از آن متعلق به کشور پاکستان و  4/60. است دریاي عماندر  مکراننسبتاً کوچکی در طول ساحل  خلیجاینجا .است گرفته

خلیج .است  در سوي باختر قرار گرفته خلیج چابهارو  )در سوي خاور(خلیج غربی گوادردر امتداد ساحل مکران، خلیج گواتر در میان  .در ایران قرار دارد

محلی ها اغلب اجازه  ،این خلیج کوچک و زیبا مرز بین ایران و پاکستان است است  ایرانشرقی  دورترین نقطه جنوب وگواتر یکی از زیباترین مناطق 

کنار آزاد از زیبایی هاي هاي این خلیج می توان به وجود جنگل حرا، تماشاي شناي دلفینها و پرندگان مهاجر و شترهاي . ورود به پاکستان را دارند

اي در جنوب شرق ایران،  و منطقههاي ایران معروف  بندر گواتر به انتهاي جاده .هکتار است 33حدود اینجا وسعت جنگلهاي حرا  ...اشاره کردساحل 

ها کمی از رونق افتاده، اما  گواتر از مراکز اصلی پرورش و صادرات میگو بوده که در این سال .است سیستان و بلوچستان و جز استان مرز با پاکستان هم 

روستا با توجه . بافی مشغول هستند گیري و حصیر هزار نفر جمعیت دارد و بیشتر مردم این منطقه به ماهی 160روستاي گواتر حدود . ن وجود داردهمچنا

،خلیج دبه مرزي بودن منطقه از امکانات اقامتی خاصی برخوردار نیست، پس بهتر است هنگام روز از این منطقه بازدید کنید و شب به چابهار برگردی

تایی  100هاي  ها در قالب دسته هاي مختلف پرنده نوع از گونه 40حدود . شماري از پرندگان مهاجر است گواتر هر ساله در اوایل پاییز پذیراي تعداد بی

کافی به سمت گواتر حرکت  پس با پول نقد  خوان وجود ندارد و پیدا کردن پول نقد هم سخت است، در گواتر عابر بانک و کارت. شوند وارد این منطقه می

مردان و زنان گواتر بلوچ هستند، ولی ارتباط خویشی و نزدیکی با همسایگان  .از غذاهاي خوشمزه آنجا به ویژه کرائی و بریانی هم غافل نشوید. کنید

زبان بلوچی مردم این منطقه با سایر نقاط . ستها بسیار مرسوم ا آمد و حتی ازدواج بین آن پاکستان دارند و رفت و ) نام پاکستانی گواتر(خود در گوادر 

هرچند تعدادي زیادي از مردم این منطقه به زبان فارسی هم   تر است، قسمت بلوچستان ایران متفاوت است و به زبان بلوچی رایج در پاکستان نزدیک

زمین است، باعث شده تا گواتر دریایی کامال متفاوت نسبت  هاي اقیانوس هند که سومین اقیانوس بزرگ روي کره با توجه به نزدیکی به آب. تسلط دارند

یک نکته خاص درباره گواتر این است که اگر از آن به سمت . فارس و دریایی خزر داشته باشد که در نوع خود بسیار جالب و منحصر به فرد است به خلیج

هر کشوري که بدون واسطه به ،و طبق قانون  جنوب متصل است کنید و بدون واسطه به قطب قطب جنوب حرکت کنید، با هیچ خشکی برخورد نمی

هاي گیاهی و جانوري  به جز گونه .وصل شود میتواند پایگاهی در قطب جنوب داشته باشد اما این حق فعال براي کشورمان محقق نشده است جنوب قطب

هاي طبیعی آن است که بر اثر برخورد موج  شکن ها و موج کند، صخره می این منطقه را از دیگر سواحل ایران متمایز  حلچیزي که سوا  .ها ویژه اقیانوس

رسد  متر هم می 15هاي تیر و مرداد و به دلیل وزش بادهاي موسمی ارتفاع امواج به  در ماه .شود متر تشکیل می 5ها امواجی به ارتفاع  دریا با این صخره

سواري کرده و حتی توانسته است نظر گردشگرانی را از خارج از کشور به سمت خود  ورزش موجکه به تازگی این منطقه را تبدیل به مکانی مطلوب براي 

فشان  آید که به آن موج هاي زیبایی را به وجود می هاي ساحلی، فواره هاي موجود در صخره هاي مرتفع با سوراخ همچنین بر اثر برخورد موج. جلب کند

با  و روستاي درك زرآباد)مینیاتوري(هاي مریخی  توان به دریاچه صورتی لیپار، بندر بریس، کوه می و اطراف آن چابهارهاي  ترین جاذبه از مهم .گویند می

روید، سمت راست شما  تقریبا در تمامی طول جاده و وقتی از سمت چابهار به سمت گواتر می .اشاره کرد  .مرجانی، صخره اي، شنی، و ماسه اي :ساحل 4

ها به شدت  البته این کوه .اند شناخته شده مینیاتوريها با نام مریخی یا  این کوه. هاي خاص و متفاوت است که بیشتر رنگ خاکستري دارند پر از کوه

در فاصله تقریبا ده  .دشو ها اصال توصیه نمی شوند؛ براي همین باال رفتن از آن ها دست بزنید، تبدیل به خاك نرم می پذیر هستند و اگر به آن فرسایش

بخش مرکزي چابهار که دیدن اسکله » کمبل سلیمان«روستاي واقع در دهستان . رسید رمین می،اي به نام  کیلومتري چابهار به سمت گواتر به منطقه

آن است که ساختار آن با هر درخت دیگري  انجیر معابدخاطر  البته دلیل شهرت این منطقه به . هاي پر از صدف آن خالی از لطف نیست شکن آرام و موج

کیلومتر  55بعد از دیدن تابلوي  .کنند که ظاهري جالب توجه دارند هاي آن به جاي فرو رفتن در زمین به سمت آسمان رشد می متفاوت است و ریشه

شوید که به دریاچه صورتی  مسیر کوچک خاکی میمتوجه  نگاه کنید، ) ه قرار دارددریا نیز در سمت راست جاد(به سمت راست جاده  مانده به گواتر اگر

ا اي ر مسیر حدودا پنج دقیقه  ها کنار جاده، توانید بعد از پارك کردن ماشین البته فاصله دریاچه تا جاده زیاد نیست و می  رسد، رنگ معروف به لیپار می

آب،  ظتالبته به علت غل .هاي آبی است هاي این مسیر براي شنا و ورزش همچنین ساحل دریایی کنار دریاچه نیز یکی از بهترین ساحل. پیاده طی کنید

یک بندر . به سمت گواتر قرار دارد کیلومتري شهر چابهار  55بندر بریس در . هاي زیر آبی مانند اسنورکلینگ و غواصی وجود ندارد امکان انجام ورزش

زیباترین بخش این بندر یک صخره بلند در کنار ساحل است که به  .گردشگرها قرار گرفته استماهیگیري کوچک که به خاطر منظره زیبا مورد توجه 

اي تا انتهاي جاده و خلیج  رسیدید، مطمئن باشید که فاصله بندر پسابندر وقتی به .هاي یادگاري تبدیل شده است مکانی محبوب براي گرفتن عکس

طور  هاي رنگارنگ و پرنقش و نگار است که مردم محلی براي تجارت و صید به اي در اوج سادگی و پر از لنج پسابندر منطقه .گواتر باقی نمانده است

تبدیل به مکانی جذاب براي گرفتن عکس یادگاري  هاي زیبا  لنجپسابندر هم به خاطر وجود . ایران و پاکستان در حال رفت و آمد هستند مداوم بین

  )تا پایان اردیبهشت ماه است(فصل زمستان و فصل بهار  و این منطقه، ي گواترفصل براي رفتن به بندر زیبا بهترین.شده است
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به شهرستان ابرکوه در جنوب غربی یزد خواهید  ،پس از عبور از تفت، اسالمیه و دهشیر. به سمت تفت می رود، برویداز یزد  :راههاي دسترسی

  .کنار درخت برویدتابلوهاي راهنما به رسید که از آن جا می توانید با توجه به 

در نگاره ها و آثار باستانی مانند حجاري هاي دوره هخامنشی در تخت . به عنوان یکی از نمادهاي مهم در ایران باستان شناخته می شود نماد سرو

ر خاص، سرو آورده شده است در پارچه بافی هاي ایران گونه اي گیاه، درخت و در واقع همان سرو خمیده که بعدها در جمشید، نماد درخت و به طو

ین درخت کهنسال که تاریخ بشر به آن مباهات میکند، از قبل از اسالم به یادگار باقی مانده و با  ا.فرهنگ ایرانی بته جقه نامیده شده، دیده می شود

قرار دارد یکی از پیرترین ) ابرقو( ابرکوهاین درخت که در شهر  ..رد با شادابی قابل قبولی در حاشیه شهر ابرکوه استقرار یافته استسن زیادي که دا

دهند و برخی نیز به  نسبت می زرتشتها، کاشتن آن را به  برخی از افسانه .است آثار طبیعی ملی ایرانی از سرْو اَبرکوه یک. موجودات زنده دنیا است

 25اي با ارتفاع  cuppresus sempervirens شیراز و از سروهاي مدیترانه این درخت با نام علمیسرو باشکوه ابرکوه از گونه سرو .نوحپسر ) یافث(

متر یا  4متر است و تنه آن حدودا  14تاج درخت چیزي حدود است  5/11متر بوده و محیط تنه این درخت در روي زمین  4/5قطر تنه آن . متر می باشد

بسیاري از دانشمندان و کارشناسان  .متري دارند که دور درخت را بسیار با شکوه احاطه کرده اند 85/1شاخه هاي سرو ابرکوه قطر  .بیشتر قطر دارد

سال  4500تا  4000عمر درخت را  - دانشمند -الکساندر روف. داخلی و خارجی از این درخت بعنوان یکی از کهنسال ترین درختان جهان یاد می کنند

این درخت داراي ارزش  .هزار سال تخمین زده اند 7ه بود ولی پس از آن دانشمندان بازدید کننده روسی از ژاپن و روسیه عمر درخت را تا برآورد کرد

وانی از گان فراعلمی، قدمت و زیبایی خارق العاده اي بوده و نیز بعنوان میراث طبیعی ایران بعد از قله دماوند به ثبت رسیده است و هرساله بازدیدکنند

با توجه به ارزشهاي قابل توجه درخت و به منظور صیانت از این گنجینه ژنی ارزشمند برابر با مصوبه مورخ .داخل و خارج کشور را به خود جذب می نماید

تا قبل از این  .شورایعالی حفاظت محیط زیست سرو ابرکوه بعنوان اثر طبیعی ملی در زمره مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گرفت 1382/12/27

مصوبه حفاظت و مدیریت سرو به عهده شهرداري ابرکوه بود و پس از آن مدیریت بر عهده محیط زیست قرار گرفت که بر اساس تصمیمات کمیته 

طبیعی، مرکز نمایندگان استانداري، حفظ نباتات جهاد کشاورزي، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، اداره کل منابع  "راهبري درخت متشکل از 

مدیریت درخت انجام می میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، فرمانداري و شهرداري  "تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان، اداره کل 

استانداري یزد می توان از مهمترین اقدامات انجام شده توسط این اداره کل با همکاري برخی از ارگانها نظیر شهرداري و فرمانداري ابرکوه و  .ابرکوه شود

به کارگیري روشهاي مبارزه بیولوژیک به منظور دفع  -2حصارکشی و ساماندهی فضاي پیرامون اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه -1:به موارد ذیل اشاره نمود

نصب صاعقه گیر با وجود  - 4ختپیگیري از متخصصین ذیربط در کشور و خارج از کشور به منظور ترمیم تنه در -3و جلوگیري از آسیب آفات به درخت

اي از مردم از غفلت نگهبان و بازبودن حصار سوءاستفاده کرده و اقدامات تخریبی همچون  حصار کشی و حضور نگهبان در اطراف درخت، باز هم عده

این درخت کهن ترین میراث  .دهند ترین موجودات زنده ایران و جهان است را صورت می نویسی باالرفتن از این درخت کهنسال که از قدیمی یادگاري

این سرو در یک فضاي باز قرار گرفته است که از چندي پیش حصاري دور آن کشیده شده که  .زنده ایران است که حفاظت از آن بسیار مهم می باشد

ناخته شدن این سرو به ضرر آن تمام می البته بعضی اعتقاد دارند که بیشتر ش .عالوه بر تاکید بر اهمیت آن باعث شود که از آن به خوبی حفاظت شود

اي که از کنار آن عبور می کنند، بر  هایی که به آن منتهی می شوند باعث آلوده شدن آن شده و شاید حجم گردشگران و وسایل نقلیه وجود خیابان. شود

ه سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان یزد البت. ریشه هاي این درخت کهن سال که در زیر زمین رشد کرده اند تاثیر منفی و مخربی بگذراد

این  .دامه دهداقداماتی را نظیر کشتن آفت هاي موجود آن انجام داده تا سرو ابرکوه بتواند همانطور که از هزاران سال پیش زندگی کرده، به حیات خود ا

سرو ابرکوه شانزدهم . دومین درخت قدیمی دنیا می باشد در کالیفرنیا) صنوبري در کوه هاي سلسله جبال سفید(درخت را پس از درخت مسوساله 

در  1382و به عنوان سومین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ثبت شد و همچنین به عنوان یک اثر طبیعی در سال  3به شماره  1386تیرماه 

از جاذبه هایی که می توان در این شهرستان نام . در این منطقه دیدنی هاي تاریخی متفاوتی وجود دارند .شوراي عالی حفاظت محیط زیست ثبت شد

یکی از آثاري که در اینجا وجود دارد و . برد، گنبد عالی، مسجد جامع ابرکوه، گنبدخانه، یخچال خشتی، خانه صولت و آرامگاه عزیز الدین نسفی هستند

توانید عکس این خانه و بادگیر  هزار ریالی می 20هاي  در پشت اسکناس. کشور به ثبت رسید، خانه آقازاده و بادگیر آن استدر آثار ملی  1375در بهمن 

نکته قابل توجه این است که . متر ارتفاع دارد که یکی از بهتري نمونه هاي بادگیرهاي یزد به حساب می آید 18این بادگیر . معروف آن را مشاهده کنید

گنبد عالی ابرکوه نیز یکی از نمونه هاي خوب معماري زمان سلجوقی در یزد و  .بسیاري از بادگیرهاي دیگر، بادگیر خانه آقازاده دو طبقه است بر خالف

 1312گنبدعالی ابرکوه در در سال . این ساختمان از سنگ و ساروج ساخته شده و در آن سنگ نوشته هایی به خط کوفی دیده می شوند. ایران می باشد

  .بهترین زمان براي دیدن این درخت بهار و پائیز است .در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
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ماماتین در جاده رامهرمز به  روستايدر امتداد  این کوه..ویدرامهرمز بر به کیلومتر 100ابتدا به اهواز رفته سپس با طی  :راههاي دسترسی

کیلومتري جنوب شرق ماماتین در کنار جاده آسفالته  6در فاصله تقریبی  وگنبد لران  بعد از روستاي ماماتین و در مسیر خدیجه و رود زرد سمت

  .ندارد  هیچ تابلوئی جاذبه گردشگرياین  .داردقرار روستاي ابوالفارس–رامهرمز

روشنی آتش این کوه در تاریکی شب  .اند هاي کوچک و بزرگ آن را تشکوه نامیده در زبان محلی به معناي آتش است و به دلیل همین شعله »تش«

بسیاري را به خصوص هنگام  گردشگرانهاي دور تا به امروز در حال سوختن است و  سوزان و آتشین از گذشته کوهاین . هدمی دجلوه زیبایی به منطقه 

ي  به گفته .کند اي را به خود خیره می را در خود جاي داده، چشم هر بیننده آتشها که صدها شعله رنگی  این تپه. کند شب به سوي خود جلب می

گازهاي . ، گوگرد موجود در زمین و متصاعد شدن گاز طبیعی از عمق زمین به سطح استور شدن آتش کوه شناسی دلیل شعله کارشناسان زمین

شوند؛ به طوري که هنگام  ور می کنند و از هر درز و شکافی در سطح زمین به بیرون نشت کرده و شعله هاي مختلف زمین عبور می هیدروکربوري از الیه

هاي گازي گنبد لران این نگین سرخ فام انگشتري سبز دشت ودمن منطقه ماماتین یکی از جاذبه چشمه . شود شب، نور سوختن این گاز بیشتر دیده می

بینید  اگر در گوشه و کنار تشکوه گودالی کوچک حفر کنید، می .هاي گردشگري زمین شناسی کم نظیر مناطق نفت خیز جنوب ایران به حساب می آید

! کشد بینید که چطور از همان گودال کوچک خودتان شعله زبانه می و بعد از آن، به چشم خودتان میآید  که بالفاصله گاز طبیعی از گودال بیرون می

مگر اینکه گازي که متصاعد می شود . همچنین جالب است بدانید که در این منطقه، هیچوقت موفق نخواهید شد کبریت و یا فندکی را روشن کنید 

ترکیب هواي اطراف را بهم زده و زور اکسیژن موجود به این گاز نمی رسد و بنابراین به هیچ وجه آتش  زیرا گازهایی که متصاعد می شوند. تمام شود

میدان نفتی ماماتین اولین منطقه خوزستان است که بعلت تراوشات متعدد سطحی مورد توجه کاوشگران اولیه .دیگري در این منطقه روشن نخواهد شد

کیلومتري شمال خاوري اهواز در بین و در امتداد محوري میدان  100کیلومتري شمال خاوري شهرستان رامهرمز و  10این میدان در . نفت واقع شده است

پس ) نماینده دارسی و فرمانده عملیات حفاري درایران(به دلیل وجود همین چشمه هاي نفتی، ژرژبرنارد رینولدز . هاي نفتی هفتکل و پارسی قرار دارد

میالدي دو حلقه چاه در منطقه ماماتین حفر  1907متوجه مناطق جنوب غربی ایران شد و در ماه سپتامبر) منطقه چیا سرخ( از ناکامی در غرب ایران

تش هاي جاودان محل نشت آ!کشد اي روشن است و به هر سو زبانه می را در نظر بگیرید که عین اجاق خوراك پزي از هر جایش شعله کوهی .نمود

ه می گازهاي طبیعی هستند که به طریقی آتش گرفته اند و مدتها سوخته اند و در حال حاضر آثار و بقایاي سوختگی در سنگهاي مجاور محل نشت دید

بان زرتشتی زوهیات به معنی آتش به ز. در کیش ایرانیان باستان اینگونه آتش ها مقدس بوده و آنرا به زبان پهلوي اخورایشنیک می نامیده اند. شود

چشمه هاي گازي گنبد لران نیز یکی از این . جاویدان جهنم خوانده شده است که محل نشت گاز به سطح زمین و به عبارتی قبال آتش جاودان بوده است

یک سو به دلیل شعله هاي مشتعل و این اثر دائمی و همیشگی از . آتش هاي جاودان می باشد که از گذشته دور تاکنون، درحال سوختن می باشد

ن شناسی ازسوي دیگر به دلیل آنکه آثار و شواهد هیدروکربوري در سطح زمین را نشان می دهد، یک اثر ژئوتوریسمی ارزشمند و گرانبها در ایالت زمی

در زیر، این . عت جذاب و دیدنی می باشدو زمین ساختی زاگرس به حساب می آید که نه تنها براي زمین شناسان بلکه براي همه عالقمندان به طبی

در این محل شعله  .داراي اهمیت ویژه اي می باشد، معرفی می گردد) گردشگري زمین شناسی(جاذبه زمین شناسی که از دیدگاه تازه ژئو توریسمی 

ین تپه که در آغوش هم خفته اند در آتشی چند. هاي رنگین آتش سوزان و فروزان همچون سیلی خروشان از دامنه هاي تپه هاي مارنی بیرون می زند

سازندهاي تشکیل دهنده تپه . اطراف هاله آتش، سوخته و دود زده است ,رنگ ویژه تپه ها، آنها را از مناظر اطراف مجزا کرده . سرخ و سوزان می سوزند

از . ه طوري که پاي فرد به راحتی در آن فرو می روددر اطراف هاله سوخته و پخته شده اند ب) سازند تبخیري گچساران و سازند مارنی میشان)ها 

. آثار و شواهد بلورهاي گوگرد به چشم می خورد (گچ ترش غیر فعال(کمرکش تپه ها تا اوج آنها زمین گرم و داغ بوده و در بخش هاي خاموش شده 

  .باشدتغییر و تبدیل تدریجی فرایند گچ ترش فعال به گچ ترش غیر فعال به طور کامل مشخص می 

الي خاك و  از البه. نامند غیر از تشکوه در نزدیکی شهر صنعتی امیدیه و منطقه آغاجاري هم کوهی وجود دارد که مردم محلی آن را کوه سوخته می

هاي آتش  چشمهشود تا فضاي اطراف  تیرگی این دود باعث می .شود آید و دود سیاهی روانه آسمان می هاي آتش بیرون می هاي کوه سوخته زبانه سنگ

در قله کوه در . تر از تشکوه است و رنگ سیاهش آن را از سلسله جبال اطراف مجزا کرده است کوه سوخته کوچک. این کوه نیز سیاه رنگ به نظر برسد

اذبه طبیعی در لیست این ج .ور است اثر زمین لغزش یا رانش زمین شکاف عمیقی وجود دارد که دهانه اصلی خروج گاز بوده و آتش از درون آن شعله

  .بهترین فصل براي بازدید از این جاذبه طبیعی منحصر به فرد، فصل پاییز است.میراث ملی ایران ثبت شده است
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دسترسی به این غار به طور کلی سه مسیر  کیلومتري شهر همدان قرار دارد و براي 75در روستایی به همین نام واقع در  :راههاي دسترسی

همدان، شهر کبودرآهنگ، سه راهی نوژه، روستاي : مسیر دوم  همدان، الرجین، بیجار، غار علیصدر: مسیر اول  : مجزا وجود دارد که عبارتند از

  همدان، صالح آباد، غار علیصدر: مسیر سوم  علیصدر، غار علیصدر

علیصدر همچنین داراي . یکی از غارهاي تاالبی ایران و از معدود غارهاي آبی جهان است ذبه گردشگري استان همدانترین جا شده شناختهصدر  غار علی

 استان همداندر  شهرستان کبودراهنگ صدر علینزدیک روستاي  ساري قیهاین غار در ارتفاعات  .ترین مسیر قایقرانی درون غار در جهان است طوالنی

باشد که  کیلومتر می 11غار به طول . هاي پیچ در پیچ و دهلیزهاي متعددي دارد محوطه غار داالن .متر است 2100 سطح دریاارتفاع غار از . است واقع شده

از دوران دوم  ژوراسیکهاي این غار را به دوره  زمین شناسان قدمت سنگ .است کیلومتر آن کشف شده 3به علت صعب العبور بودن مسیر 

ی در درون غار به وجود آمده و از این رو نفوذ به ژرفاي بزرگ دریاچهاز مجموعه رشته آبها،  .دهند نسبت می) میلیون سال قبل 136–190(شناسی  زمین

 میراثدر فهرست  1387دي  15در  سازمان میراث فرهنگیغار علیصدر بیست و سومین اثر طبیعی ملی است که توسط  .غار تنها با قایق میسر است

. کردند برداري می االیام به وجود این غار پی برده بودند و از آب آن بهره مردم روستاي علی صدر و روستاهاي اطراف، از قدیم .قرار گرفت طبیعی ایران

فاده در فصل گرما بهره عالوه بر این، در صد سال گذشته، اهالی ده با هدایت مازاد آب نهر سراب به غار علیصدر، از آن به عنوان مخزن و سدي براي است

متر یعنی تا نزدیکی دهانه ورودي غار باال بیاید و امکان  20/2اند و همین موضوع باعث شده بود تا سطح آب در قسمت شرقی غار تا ارتفاع برده می

، آب نهر سراب غار سرابد شکاف در کف ، و ایجا1336آذرماه  22ها غیرممکن کند؛ تا اینکه با وقوع زلزله مخرب فارسینج در  دسترسی به غار را تا سال

دریج پاي سطح آب غار علیصدر به ارتفاع طبیعی خود رسید و ورود به غار میسر گشت و به ت 1342سال یعنی حدود سال  6به یکباره قطع شد و طی 

نفره از اعضاي  14شمسی توسط گروهی  1342مهرماه  5ریزي شده به غار علیصدر در  اي و برنامه اولین کاوش حرفه .کوهنوردان به درون غار باز شد

دریاچه، از شعبات هیئت کوهنوردي همدان انجام شد که توانستند با کسب اطالعات قبلی و همراه بردن تجهیزات الزم براي حرکت روي آب، با عبور از 

و ارتفاع  و تاالرهاي مختلف آن بازدید کنند و زیبایی و عظمت داخل آن را ببینند و اولین اطالعات را از وسعت و ژرفاي دریاچه و طول و عرض و عمق

سانتیمتر بود و دسترسی به داخل  50دهانه غار تنگ و در حدود  1352رغم انتشار خبر این بازدید و بازدیدهاي متعاقب، تا سال  علی .غار بدست آورند

ریاست هیئت کوهنوردي همدان را بر عهده داشت و از جلب  1341اي ممکن بود؛ تا اینکه عبداهللا حاجیلو که از سال  غار تنها توسط کوهنوردان حرفه

داشت با کمک مردم محلی و استفاده از بازوي  توجه مقامات براي توسعه غار مأیوس شده بود، شخصاً دست به کار شد و با مقبولیتی که در شهر و استان

در سال بعد، با . متر باز شد 3متر و ارتفاع  5به عرض  1353هیئت کوهنوردي و انجمن شهرستان و استان، سرانجام دهانه غار در اردیبهشت ماه 

ز غار به چند قایق و نیز تأمین روشنایی داخل آن، در ریزي قسمتی از کف غار، مسیر خشکی نیز براي راهپیمایی در غار ایجاد شد و سپس با تجهی بتون

 .همدان گردید تربیت بدنیبرداري رسید و بلیطهاي چاپ شده براي بازدید گردشگران تحویل اداره  ، غار علیصدر به بهره1355خردادماه  4تاریخ 

ترغیب کرد که طی آن مقرر شد عالوه  1355مهرماه  5از غار در  را نیز براي بازدید شاهموفقیت عبداهللا حاجیلو در توسعه و معرفی غار تا بحدي بود که 

هاي دسترسی به غار، نسبت به ایجاد مهمانسراي جهانگردي در ده علیصدر اقدام  بر ارتباط برق سراسري به علیصدر و روستاهاي اطراف و آسفالت راه

، ولی در »علی سد«از طرف دیگر، در بنچاقها و اسناد روستا، نام ده . ندا کرده استفاده می» سد«اهالی روستا از این غار به عنوان مخزن و  .شود

، پیمانکار مجري در تابلوي راهنماي پروژه نام جاده را 1350در زمان احداث جاده براي روستا در سال  .ذکر شده» علی سرد«هاي اهالی،  شناسنامه

ترین مسیر  طوالنیاست که از  از بزرگترین غارهاي آبی جهانغار علیصدر  .ار مصطلح شدنوشت و از آن زمان به بعد، این نام براي روستا و غ» علیصدر«

با  .هاي آتی دستخوش تغییرات جدیدي شود رود، یعنی ممکن است طی سال از غارهاي زنده دنیا به شمار می .قایقرانی در داخل غار برخوردار است

آب دریاچه  .د هرگونه گاز سمی بوده و هیچ مشکلی براي نفس کشیدن افراد به وجود نخواهد آورداینکه این غار در زیر سطح زمین قرار دارد، اما فاق

بیشترین ارتفاع مشاهده شده  .کند اي در آن زندگی نمی موجود در این غار سرشار از امالح معدنی است، بنابراین قابل آشامیدن نبوده و هیچ جانور زنده

غار علیصدر داراي دو مسیر  رسد متر می14ترین نقطه به  ارتفاع آب در غار علیصدر در عمیق.متر است 55ود از عمق آب تا سقف غار، چیزي در حد

ها و فضاي داخلی  زیبایی سنگ. هاي متعددي پایین رفته و در فضاي داخلی غار قدم بزنید شوید، باید از پله در ابتدا که وارد غار می خشک و آبی است

پس از قدم زدن و عبور از مسیر خشکی، با پوشیدن جلیقه نجات  .کند انگیزد و شما را در عمق افکارتان غرق می اي را برمی بیننندهغار قطعا حیرت هر 

و  هاي مختلف غار فرد راهنما به طور کامل درباره بخش. هاي آبی این غار دیدن کنید شوید، تا به طور کامل از قسمت و به همراه یک راهنما وارد قایق می

این غار ساالنه یک ملیون بازدید  .دمعرفی خواهد کرهاي مختلف موجود در قسمت سقف غار را به شما  ها به شما توضیح داده و اسامی سنگ قدمت آن

هده خواهند کرد، ترین اشکالی که افراد به هنگام بازدید از غار علیصدر مشا از معروف .ساعت بازدید از آن زمان می برد 2تا  5/1و حدود . کننده دارد

براي دیدن این  .ها و کلمه مقدس اهللا اشاره کرد ها، شیر غار، دروازه غار، تخت جمشید، میدان ستون توان به پنجه اژدها، پنجه عقاب، میدان ستون می

ا در زمستان ممکن است بخاطر ام.جاذبه دیدنی در تمام طول سال می توانید بروید زیرا  دماي داخل غار در تابستان خنک و در زمستان معتدل است

  .لذا پیشنهاد می شود نیمه اول سال از این غار زیبا بازدید داشته باشید بارش برف مسیر لغزنده باشد
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و  جاده برهان،  مهابادکیلومتري جنوب شرقی شهر  42 حدود ،سهوالنروستاي  جنوب استان آذربایجان غربی ودر این غار :دسترسی ها

  .استفاصله تا غارکیلومتر  25، بوکاناز سمت شهر . است مابین شهرستان مهاباد و شهرستان بوکان قرار گرفته ، عیسی کندروستاي 

دلیل این نامگذاري وجود تعداد زیادي . نامند یعنی النه کبوتر نیز می» ترۆکونه ك«را  غارسهوالن در زبان کردي به معنی یخبندان است و مردم محلی، 

تاریخ کشف غار مشخص نیست، به این دلیل که همیشه در حوالی آن، روستاها و مناطق ایران است و این غار دومین غار آبی  .النه کبوتر درون غار است

همراه اهالی  فرانسوي طور رسمی ژاك دمورگان  اند؛ ولی به مسکونی بوده و مردم همواره از آن به عنوان پناهگاه و محلی براي شکار استفاده کرده

درصد با واقعیت کنونی 60زدند و از مسیر ابی دیدن کردن و یک کروکی از غار کشیدند که ) چوبی کوچک قایق(روستاي سهوالن دست به ساختن کلک 

این غار از چند حوضچه بزرگ که به  .است متر از محدوده آبی این غار زیبا کشف شده 300متر از محدوده خشکی و  250تاکنون حدود . همخوانی دارد

ارتفاع سقف غار . رسد متر می 60تا  22به حدود  عمق این حوضچه و دریاچه هاي کوچک اند تشکیل شده است، وسیله داالنهاي آبی به هم متصل شده

درجه  10تا  5درجه خنک تر و بین  15به  نزدیکدماي درونی غار نیز در مقایسه با دماي بیرن از غار . متر است60الی  50از کف دریاچه در حدود 

ش از آن دیدن کرده بودند، غار سهوالن را به عنوان . ه 1350هاي یک هیئت غارنورد از دانشگاه آکسفورد که در سال  ر اساس نوشتهب. سانتیگراد است

گروهی براي شناسایی و انجام کارهاي نخستین از غار دیدن کرده و سرانجام در  1370در سال  .ترین غارهاي آبی جهان به شمار آوردند یکی عجیب

غار سهوالن در زمره  توسط شهرداري مهاباد مورد استفاده موقت قرار گرفت، 1379اند که در سال  مسیرهاي ورودي پرداختهبه بازگشایی  1376سال 

در انتهاي مسیر قایق سواري به . هاي این غار است ترین جاذبه سواري در دریاچه آن یکی از جذاب یکی از بزرگترین غارهاي آبی ایران قرار دارد و قایق

به گفته غارنوردان . دیواره هایی می رسید که ادامه راه را برایتان غیرممکن می کنند همین لحظه است که باید راه برگشت را در پیش بگیرید صخره ها و

اي دو غار سهوالن دار .شود ها تأمین می هاي زیرزمینی و جوشش چشمه ها از سفره آب این دریاچه .از اینجاي مسیر را فقط غواصان می توانند بروند

 پله  100رود به غار نیز در حدود در بدو و .اند درختان روي آن سایه انداختهو  است پله 107با  و دیگري خروجی پله 178یکی ورودي با ورودي است که 

اندازه اي شبیه به غار علیصدر همدان ین غار تا ا .اما مراقب باشید در هنگام راه رفتن لیز نخوریدتر کند است تا کار ورود به داخل غار را آسان تعبیه شده

هاي بسیار زیبا و فراوان موجود در غار علیصدر را به صورت  است با این تفاوت که قسمت کشف شده آن در حال حاضر چندان طوالنی نبوده و قندیل

پاي فیل، : بات داخل غار اشکال گوناگونی داردرسو. در این غار قندیل هاي آهکی زیبائی می توانید ببینید توان در این غار مشاهده کرد، موردي می

ها تنها ساکنان این غار  کبوتران چاهی و خفاش .هاي زیباي غار آنرا بسیار دیدنی کرده است قندیلنورپردازي که به همراه ... عروس دریایی، خفاش و

هاي داخل غار به اطراف  ها به خاطر اندك نوري که از چراغ خفاشهاي خود خوابیده و یا در حال استراحت هستند،  هستند که در کمال آرامش، روي تخم

اند صداي جیغ هاي مهیبی که شب ها از آن شنیده می شود، جیغ هایی که صداي ساکنان همیشگی این  هاي تاریک پناه برده شود به قسمت پراکنده می

هاي  ها و یا جوجه توانند، تخم سازند که گردشگران می ها می محل تردد قایقهاي خود را چنان در نزدیکی  برخی از کبوتران النه .غار یعنی خفاش هاست

به دلیل تاریک بودن و نبود نور هیچ نوع جلبکی در آب دریاچه این غار رشد نکرده و به غیر از جانداران میکروسکوپی هیچ موجوي  .آنان را لمس کنند

می % 75حداکثر رطوبت غار خدود . متر دارد 42*58بزرگترین تاالر ابعادي در حدود .است آب دریاچه غار بسیار شفاف و زالل. کند دیگري زیست نمی

 .چکد ها به روي سطح آب می اي پوشیده شده و گاهی قطرات آب از باالي ایوان هاي سبز و قهوه ها با خزه ها و صخره در اثر رطوبت باال روي سنگ و .باشد

 حدود دیرینگی آثار بدست آمده از غاربوده و  سنگ آهک-خاکی- آبی شناسی غار ساختار زمین .ده استحدوداً دوهکتار از مساحت این غار کشف ش

توان با اتومبیل تا نزدیکی غار رفت و گردشگران تنها مسیر کوتاهی را مجبور به پیاده روي هستند،  در حال حاضر می .می باشد هزاره دوم قبل از میالد

شود، ظاهراً در این منطقه با وجود سرازیري جاده بر  در کنار جاده دیده می "جاذبه معکوس"دارد که تابلویی با عنوان بر سر راه غار، منطقه اي وجود 

 .از نطر فاصله این غار به بوکان نزدیکتر است اما جزء دیدنیهاي مهاباد در نظر گرفته شده است .یابد اثر کشش کوه، سرعت و شتاب اتومبیل کاهش می

. ها برفی هستند هاي سرد سال جاده ولی آذربایجان غربی استان سردي است و حتما در طی ماه. توانید به دیدن غار سهوالن بروید ها می فصل  در همه

  .پس پیشنهاد می شود در بهار و تابستان به آنجا سفر کنید .درجه از بیرون سردتر است 15تا  10که هواي درون غار  ضمن این
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کیلومتر  95از سنندج تا شهر دیواندره : از طریق استان کردستان -1 .طریق امکان پذیر است چند دسترسی به غار کرفتو از :راههاي دسترسی

تکاب معروف  کیلومتر، یک سه راهی در سمت راست وجود دارد که به سه راهی 37پس از طی . از دیواندره به سمت سقز حرکت کنید .فاصله است

در این مسیر دو، سه راهی وجود دارد . کیلومتر فاصله است 33از سه راهی تکاب تا غار دقیقا  .تابلو غار کرفتو در ابتداي سه راهی نصب شده. است

 برویددیواندره و سپس بیجارزنجان  تهران بهاز - 2.که در هر دو الزم است به سمت چپ بپیچید هر چند تابلوي راهنمایی به سمت غار وجود دارد

سقز و از مسیر  - 3از مسیر شهر دیواندره و سه راهی تکاب گوربابا علی،  .کیلومتر است 590کیلومتر و تا غار کرفتو  520جمعا از تهران تا دیواندره (

   .از راه تکاب و جاده روستاي علی آباد -4روستاي صاحب به میرسعید و 

غار کرفتو در امتداد یک رشته کوه آهکی در .است متر از سطح زمین 25غار دستکند ایران با ارتفاعی حدود  و بزرگتریناینجا بزرگترین غار باستانی 

. هایی است که همگی در کنار غار اصلی قرار گرفته اند  ها و حفره  ها و دخمه  شمال دره اي عمیق قرار گرفته است و شامل آثار متعددي از پناگاه

عنوان یک دژ دفاعی و سکونتگاه در روزگار باستان استفاده شود و اگر این  ین غار موجب شده است که از این غار به موقعیت ویژه ي جغرافیایی ا

کسانی که در این غار سکونت می کردند توانسته اند تا در آن امکاناتی مانند تعدادي اتاق، راهرو، پنجره،  .خصوصیات نبود، هرگز این غار ایجاد نمی شد

جالب است تا بدانید که این امکانات همگی مشرف به دره و در اطراف دهانه ي طبیعی غار و همچنین در سه طبقه ي مرتبط به . نیز ایجاد کننددر و انبار 

ه افراد عنوان دژي دفاعی و سکونتگا از این غار به . در زیر دیواره ي غار کرفتوي کردستان، یک چشمه ي آب دائمی نیز وجود دارد .اند هم ساخته شده 

تغییرات به وجود آمده در غار کرفتو در کردستان احتماال مرتبط به دوره ي فرمانروایی مادها است،  .ده استشمی در دوران و روزگار باستان استفاده 

ه می کرده اند و آن ها را النهرین که هر از گاهی به ساکنان زاگرس حمل هاي قدرتمند و مهاجم در بین  زیرا آن ها در منطقه ي استقرار خود با دولت 

ها و   در زمستان .غارت می کرده و به اسارت می گرفته اند، روبرو بوده اند و به همین خاطر ساختن مکانی همچون کرفتو برایشان واجب بوده است

ارد که سالیان طوالنی مردم از آن هنگام سرما درون غار گرم و در تابستان به لحاظ کوران باد غار خنک است، دو چشمه ي آب در پایین غار وجود د

این غار آهکی است و در  .غار کرفتو در دوران مزوزوئیک زیر آب بوده و در اواخر همین دوره ارتفاعات کرفتو از آب بیرون آمده است. اند مند شده   بهره

وجود تصاویر و اشکال .ار هنوز هم آب وجود دارد در داخل غ. هاي مختلف انسان در آن سکونت کرده و به همین دلیل تغییر حالت داده است  دوره

غار کرفتو در کردستان از . کند اي را به خود جلب می  هاي موجود در این اثر باستانی است که چشمان هر بیننده   نقاشی شده داخل غار از جمله دیدنی

 2متري و  7دهانه ي این غار با عبور از دو نردبان فلزي  .هبخش دست کنده و بخش طبیعت ساخته شد: دو بخش مجزا تشکیل شده است که عبارتند از

در اتاق آخر . هستند و به هم راه دارند  هاي مشرف به دره ها داراي پنجره   تمامی اتاق. شود متر سنگ نوردي ساده به نخستین اتاق دست کنده باز می 

از انتهاي اتاق اول یک داالن دست ساز  .حل انجام مراسم آیینی بوده استکه دو نبش است، یک حوض ساروجی کم عمق و یک آتشدان قرار دارد که م

طبقه ي دوم این غار بر روي شکافی ساخته  .نماید  متر، طبقه ي اول را به تاالر غار و به طبقه ي دوم متصل می 12متر و طول  2متر و ارتفاع  4به عرض 

اخل شده است که دهانه ي طبیعی غار نیز هست که براي ساختن آن دیوارهاي دو طرف را افقی و به طور منظم سوراخ کرده اند و سرتیرهاي کف را د

متر  3اي یکپارچه از بیرون و یک تنوره به طول  پله  10هرو از طبقه ي دوم از طریق یک را .اند  متر مربع نیز ساخته 120آنها قرار داده و اتاقی به مساحت 

هاي  اتاق تو در تو و تقریبا به همان اندازه ي اتاق  4طبقه ي سوم غار شامل . توان به طبقه ي سوم غار کرفتو در کردستان راه پیدا کنیم از داخل نیز می 

. ها داراي درهاي سنگی یا چوبی هستند  ار زیادي به کار رفته است و تمامی اتاقدر ساختن طبقه ي سوم این غار دقت و ظرافت بسی .طبقه اول است

اند به جریان آب چشمه در زیر غار دست  هایی که فاصله ي آنها یکسان نیست، توانسته  درجه و ساختن پله  60اي به شیب  ساکنان غار با کندن تنوره 

در  .هاي طوالنی را بدون تحمل تشنگی هر محاصره اي را تحمل کنند فراهم کنند تا بتوانند مدت پیدا کنند و محلی براي ذخیره ي دائمی و تأمین آن 

ها، حالت اسیدي  متر است و به دلیل آلودگی آن به فضوالت خفاش  سانتی  50این غار داالن هایی وجود دارد که عمق آب آن ها در اواخر پاییز حدود 

در  :اي یونانی وجود دارد که آن آمده است هاي طبقه ي سوم این غار، کتیبه  بر سر در یکی از اتاق  .کند اد می دارد و در تماس با پوست بدن سوزش ایج

به همین علت غار کرفتو در کردستان را تاالر هراکلس یا همان هرکول  !ایـن جا هـراکـلـس سکـونـت دارد، باشـد که پـلـیـدي در آن راه نـیابـد

آثار . همین کتیبه باعث شده است تا این غار را که داراي تاریخی عجیب است را آرامگاه گمشده ي هرکول، پهلوان ایرانی بنامندوجود  .نامند  نیز می

دوره ي پیش از تاریخ، دوره ي اشکانی، دوره ي ساسانی و دوره ي اسالمی که البته : دوره ي مختلف سکونتی است 4زیـسـتی در غار کرفتو، داراي 

همین امر باعث به وجود آمدن شک و شبهه هایی درباره ي کتیبه ي هرکول نیز شده است که . کی آن چندان مورد اطمینان هم نیستدوره ي سلو

این مکان براي سالمندان ناتوان، بیماران . پله وجود دارد 220از پارکینگ تا طبقه اول غار  .ادعاي صحت و یا عدم صحت آن را به آینده موکول می نماید

  هاي یافت شده از غار و محوطه با توجه به مطالعات مقدماتی روي سفالینه  .آرتروز پیشرفته زانو و بیماران با ناراحتی قلبی پیشرفته مناسب نیستبا 

اما، هنوز هم هجري غار کرفتو در کردستان هنوز هم پذیراي افرد بوده است  8و  7هاي پارت و ساسانی و قرن هاي   هاي اطراف آن، معلوم شد در دوره

تحت  1318بهمن  20در  غار کرفتو !اثبات نشده است که این کتیبه اشاره به هرکول، پهلوان افسانه اي یونیان دارد و یا یک هرکول دیگر را مد نظر دارد

 .براي بازدید از آن بهار استو بهترین زمان . پیشنهاد می شود در ایام سرد سال به اینجا سفر نکنید در فهرست آثار ملی ثبت شده است 330شماره 
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و در  پاوه - روانسر، در دامنه کوه شاهو و مشرف بر جاده روانسرشهر  بهکیلومتر  25ابتدا به کرمانشاه سپس به پاوه رفته و پس از :دسترسی ها

  کیلومتر 87فاصله از کرمانشاه .روستاي در سمت چپ جاده و غار در سمت راست قرار دارد.. می رسیدهمسایگی روستایی به همین نام 

استان که در  است و طوالنی ترین غار آبی ایران میلیون سال 65شینه با پی خاورمیانهترین غار آبی  یا قوري قلعه، بزرگ )ال قه هڕقو :کردي(غار قوري قال 

اي شبیه به قوري که در  این غار نام خود را از قلعه می گوینداي  عده .متر است  3140کیلومتر و ژرفاي آن  12درازاي این غار . قرار دارد کرمانشاه

شهرت داشته چرا که در زبان کردي گورا به معنی بزرگ و » گورا قال«گویند این غار در ابتدا به  برخی نیز می. نزدیکی محل غار قرار داشته، گرفته است

غار قوري قلعه در منطقه اورامانات واقع شده  .طبیعتا نام این غار از نام مکان که روستایی نزدیک به غار بوده گرفته شده است. ال به معنی قلعه استق

گروه دیگري از غارنوردان  1356و در سال  انگلیسییک گروه از غارشناسان  1355در سال .کنند است و مردم محلی به زبان اورامی صحبت می

نیز گروهی از غارنوردان کرمانشاهی بخشهاي جدیدي از غار  1360در دهه . بخشهایی از غار را بطول پانصدوپنجاه متر بررسی و اکتشاف کردند فرانسوي

درجه است و  11تا  7رسد هم چنین دماي درون غار  متر می 14هاي این غار به  ژرفاي حوضچه .ی کردندرا تا عمق بیش از سه کیلومتر اکتشاف و شناسای

هاي تاالر مریم، تاالر کوهان شتر، تاالر مسیر برزخ، تاالر  متري به نام 500متري و  1400ین اثر طبیعی داراي تاالرهاي زیبا در ا.سال ثابت است طولدر 

گیري  متر طول، بستر شکل 500فاز اول با . گیرند غار قوري قلعه دو فاز اصلی دارد که بسیار مورد توجه گردشگران قرار می. دباش بلور و تاالر عروس می

متر طول دارد و تاالرهاي عروس، بتهوون و نماز در آن شکل  1000فاز دوم غار هم  .هاي تاالر مریم و تاالر کوهان شتر است دو تاالر معروف از غار به نام

هایی است که در  ترین دیدنی تاالر مریم یکی از معروف.روبرو خواهید شد) فاز اول(ابتدا با تاالرمریم اگر وارد غار شوید، از دهنه ورودي غار  .اند گرفته

اي  اي بزرگ و عظیم مانند حوضچه تاالر مریم محوطه .البته باید اضافه کنم که یکی از زیباترین آنها هم خواهد بود. غار قوري قلعه به آن برخواهید خورد

ها شکلی مانند شمایل حضرت مریم دارد و به همین خاطر اسم این تاالر  یکی از این قندیل. اند هاي زیبایی به آن زینت بخشیده گسترده است که قندیل

هاي این تاالر به نحو  شکل قندیل. تاالر کوهان شتر قرار گرفته استانگیز دیگري به نام  کنار تاالر مریم، تاالر شگفت .اند را تاالر مریم گذاشته

هاي تاالر  از جمله اشکالی است که دست هنرمند طبیعت با قندیل …هاي مختلف و کشتی، شیر، ساختمان. آوري شبیه به اشکال مختلف است اعجاب

هاي براق و سفیدرنگی وجود  در این تاالر، کریستال. هاست ترین قسمت یدنیقلعه، تاالر عروس یکی از د  در فاز دوم غار قوري .کوهان شتر ساخته است

متر از سقف تاالر  12هاي زیبایی به طول  قندیل .توانید ردپاي خودتان را ببینید دارند که به حدي زیبا و بدون لک هستند که با راه رفتن روي آنها می

انگیز فاز دوم غار قوري قلعه، تاالر  یکی از تاالرهاي اعجاب .اند باشکوه به تاالر زینت بخشیده هایی هایی که شبیه چلچراغ قندیل. عروس آویزان هستند

حدس شما . بله. اید که باید ربطی به موسیقی و آهنگ داشته باشد کنید علت نامگذاري این تاالر چه باشد؟ احتماال حدس زده فکر می. بتهوون است

هاي تاالر بتهوون دست بزنید،  اگر به هرکدام از قندیل .دهند ، به طرز اعجاب انگیزي صداهایی متفاوت میهاي درون این تاالر قندیل. درست است

نظیر و  هاي کم در تاالر بتهوون حوضچه .اند به همین علت اسم این تاالر را تاالر بتهوون گذاشته. هاي دیگر تولید خواهد کرد طنینی متفاوت از قندیل

این تاالر به تونلی تاریک . کی از تاالرهاي دیگر فاز دوم غار قوري قلعه، تاالر نماز نام دارد .شود جاي آنها در غار باشد باورتان نمیزیبایی قرار دارند که 

و فاز بعد از طی کردن د .نیمی از تونل برزخ را آب گرفته است. متر عرض دارد 3متر طول و  220تونل برزخ . شود که به تونل برزخ مشهور است ختم می

در این . متر را از دهنه ورودي غار طی کنید تا به محوطه آبشارها برسید 3000کافیست . رسید انگیز بخش ماجرا می ابتدایی غار قوري قلعه، به هیجان

هاي  نکته مهم درمورد قسمت .دارتفاع این آبشارها از ده تا دوازده متر هستن. اند نظیر در غار ایجاد کرده اي بی اند که صحنه آبشار قرار گرفته 4محوطه 

انگیزي از این غار را  هاي شگفت توانند بخش اند و بازدید کنندگان نمی ها در معرض نمایش قرار نگرفته آبی غار این است که بخش بزرگی از این قسمت

اي قرار دارد که پر از درختان جنگلی و  ار در درهدهانه انتهایی غ .شود اي زیبا ختم می و قسمت زیباي ماجرا، انتهاي غار است که به دره ختم .ببینند

از خفاش به نام خفاش موش شناسی غار مسکن گونه نادري  از لحاظ زیست .توانید ساعاتی را در طبیعت زیباي این دره کمپ بزنید تنومند است و می

توان یادگاري و شکستگی  ها می جاي جاي دیوارهمتأسفانه بازدیدهاي کنترل نشده باعث آسیب فراوان به داخل غار شده و در   .تگوشی اس

اي  هشت عدد ظرف نقره جمجمه انسان، در جریان تسطیح دهانه غار آثاري از اواخر دوره ساسانی در کف غار کشف شد که شامل .استالگمیتها را دید

هایی به خط پهلوي  بر روي دو ظرف نیز کتیبه. هاي سفال و پانزده سکه ساسانی مربوط به یزدگرد سوم است و درنا، تکه پرندگان شکاريبا نقش کبک و 

غارهاي . ظر متخصصان ساخت منطقه اورامان بوده و محلی هستندظروف نقره از ن. است میانه نوشته شده که توسط متخصصین ایرانی ترجمه شده

  .است بوده عصر سنگهزار سال پیش مسکن شکارچیان  12هزار سال پیش تا حدود  50شناسی از حدود  اطراف قوري قلعه بر اساس مطالعات باستان

اُمین اثر 54س به عنوان محیطی ثبت شد؛ و سپ ایران توسط سازمان حفاظت محیط زیست جهت حفاظت زیست اثر طبیعی ملیاین غار ابتدا به عنوان 

اگر گذرتان به روانسر افتاد از محل هاي دیگري  .قرار گرفت میراث طبیعی ایراندر فهرست  1387اسفند  27در  سازمان میراث فرهنگیملی توسط 

شش ماه .میتوانید دیدن کنید ...روستاهاي پلکانی منطقه اورامانات و -بازارچه مرزي جوانرود -گور دخمه هاي روانسر-واژگوندشت الله هاي : مانند 

تري دارد و سرما شما را  در این زمان هوا دماي مطبوع. است اینجااول سال، مخصوصا از اواخر اردیبهشت تا اوایل شهریور، بهترین زمان براي سفر به 

  .واهد کرداذیت نخ
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 5و  تهرانکیلومتري  410و  همدانکیلومتري شمال  173و  قیدارکیلومتري جنوب  80در  کیلومتري جنوب زنجان ، 155در  :راههاي دسترسی

  .واقع است گرمابکیلومتري شهر 

ویتنامی سون دونگ،  غار و پس ازجهان و خشک آهکی  هايغار جزء زیباترین ها، زیبایی و تعداد طبقات  قندیل ،از لحاظ کیفیت بلورها  خور  غارکتله

این غار نیز  وجه تسمیهگویند و احتماالً  می "کَتَله"ارتفاع  کوه کمدر بعضی مناطق غربی ایران به .لقب دومین غار وسیع دنیا را نیز یدك می کشد

خورشیدي گروهی  1331نخستین بار در بهار سال  .گویند کند و به جاي کتله خورشید به آن کتله خور می همین است که  خورشید از پشت آن طلوع می

یکی از اعضاي زنجانی گروه نامبرده به  .اقدام به کشف و بازدید غار کتله خور کردند "نیرو راستی"از اعضاي باشگاه ترین کوهنوردان ایران  از سرشناس

 1700دهانه غار در ارتفاع . است وجود آمده متر به 1500×2000غار در منطقه مستطیل شکلی به ابعاد  .نام سید اسداهللا جمالی اقدام به ثبت رسمی غار کرد

کیلومتر از غار  30  تا کنون حدود. هاي کشف نشده بسیاري دارد و انتهایی براي آن یافت نشده است هنوز این غار مسیر .قرار دارد سطح دریامتري از 

متري، آن هم در طبقه اول غار براي بازدید  1,200کیلومتر از این محدوده انجام شده، ولی فقط یک مسیر  22اري برد کتله خور شناسایی و نقشه

هاي  متر قرار دارد که احتماالً محل خروج آب 8ها چسبیده چاهی به عمق  در داخل تاالر کوچک بلورین، که به تاالر ستون .گردشگران مهیا شده است

بخش ورزشی آن که تنها مورد استفاده . است در حال حاضر این غار به سه بخش فرهنگی، تفریحی و ورزشی تقسیم شده .فرورو سازنده غار است

بخش تفریحی غار نیز که جهت بازدید عموم . است کیلومتر است که البته هنوز انتهاي آن کشف نشده 4گیرد، حدود  نوردان قرار می غارنوردان و صخره

بخش فرهنگی غار نیز در بخش . کل غار است 3/1شود این مسیر تنها  کیلومتر مسیر مستقیم است که گفته می 2گیرد حدود  مورد استفاده قرار می

البته این داالن هیچگونه . گیرد هاي مختلف مورد استفاده قرار می قسمت اصلی آن داالنی است طبیعی که جهت برگزاري مراسم. جنوبی آن قرار دارد

خور ازلحاظ کیفیت بلورها و  غار کتله .است ون نداشته و راه خروجی آن به صورت مصنوعی کنده شده اما خود داالن تماماً طبیعی بودهراه خروجی به بیر

البته هنوز هم کاوش و فعالیت  آغاز شده و 75بهره برداري از غار از سال .  است ها، زیبایی و تعدد طبقات اولین غار آهکی جهان شناخته شده قندیل

هاي حاوي اکسید  خور غاري است آهکی که در برخی نقاط آن گل رس و خاك غار کتله .هاي غار براي بازدید ادامه دارد سازي سایر قسمت براي آماده

ی اینکه غار سن غار علیصدر همدان است؛ البته این دو غار از دو جهت با هم تفاوت دارند؛ یک این غار ازنظر سنی تقریباً هم. آهن قابل مشاهده است

هاي  خور نسبت به آهک غار کتله هاي آهکدوم اینکه . خور زنجان غاري است تقریباً خشکی علیصدر همدان غاري است کامالً آبی، حال آنکه غار کتله

ها و در نتیجه عبور  ها موجب شفافیت آن تر هستند که این خود عاملی است جهت زیباتر شدن غار، چراکه خالص بودن آهک ر بسیار خالصغار علیصد

هاي این غار تعدد طبقات  همچنین یکی دیگر از عجایب و زیبایی .شود متصل می همداندر  غار علیصدراین غار در نهایت به  .شود ها می نور از قندیل

طبقه آن کشف  3طبقه باشد که البته تاکنون تنها  7رود که این غار داراي  ن میگما. نظیر هستند آن است که اینگونه غارها در جهان بسیار کم

خیز طی کرده و  متري را سینه 700طوري که رهنوردان اولیه غار این مسیر  است به سانتیمتر داشته 70متر اولیه غار قطري حدود  700حدود  .است شده

این مکان را افراد محلی  .به منظور جلوگیري از آسیب هاي احتمالی بسته شده است غارلیه ورودي او.اند مسیر خود را با عالمت گذاري مشخص کرده

اسکلت انسان و تکه هاي سفال قدیمی در  80دتعدا. می گفته اند که به زبان ترکی به معنی محل زندگی افراد یا ابا و اجداد اطالق می شود» یورت یري«

در داخل تاالر . این محل پیدا شده و بر اساس بررسی هاي انجام گرفته متعلق به اواخر هزاره دوم قبل از میالد است که در این مکان گم یا دفن شده اند

گفتنی است که .محل خروج آب هاي فرورو سازنده غار استمتر قرار دارد که احتماالً  8کوچک بلورین که به تاالر ستون ها چسبیده، چاهی به عمق 

توان میدان شیر خوابیده، میدان بیستون،  هاي دیگري است که به ترتیب می این غار داراي بخش .شوند ها همچنان در این محل نگهداري می این اسکلت

ق عقد، پاي فیل، شتر باجهاز، عروس و داماد، میدان شمع، دو شیر، تاالر عروس، تونل قندیلی، اتا راهی کوهی، میدان پنج ستون، سه میدان چهل

کی است که هرکدام براساس شباهتی که به هاي مختلف آه ها حاصل تجمع تمامی این بخش. را نام برد... و مریم مقدسجادوگر، نخل سوخته، میدان 

است که دراثر انحالل آبی گاهی  این غار در مراحل اولیه تشکیل خود غاري آبی بوده. شوند اند به این اسامی خوانده می یکی از اشیاء اطراف ما داشته

هاي متعدد طبیعی هم از  ل در اطراف این غار و حفرههاي آب بسیار زال وجود چشمه .اند ها از توده اصلی جدا شده هاي عظیمی از سنگ اوقات توده

هاي متفاوتی مشاهده کرد که  توان تجمع خور همان طور که پیشتر آمد می عالوه بر تمامی این مسائل در غار کتله. فرد این غار است هاي منحصربه ویژگی

این غار در طول . اند عروس و داماد هستند و به همین اسم نامگذاري شده هایی است که بسیار شبیه توجه استاالگمیت هاي زیبا و جالب یکی از این تجمع

از تغییرات . است است که برخی طبیعی و برخی هم مصنوعی بوده گذرد دستخوش تغییر و تحوالت بسیاري شده میلیون سالی که از عمرش می 120

تنها جانور داخل غار خفاش است، چون  .ها را نام برد ها و ریزش ها، لغزش خوردگی ها، گسل لرزه هاي حاصل از زمین توان شکستگی طبیعی این غار می

دلیل  مثال در ورودي به. هاي مختلف متفاوت است آب و هواي داخل غار نیز در قسمت. کنند علت نبود تغذیه و نور کافی، جانوران دیگري زندگی نمی به

پرونده ثبت غار  .رسد درصد می 90هاي جلوتر رطوبت به حدود  درجه شروع و در قسمت 11صورت تقریبا خنک بوده و از  متري به 4,000چرخش هوا تا 

بهتر است زمانی که هوا نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم، از غار کتله خور بازدید  و جهانی در دست پیگیري استبه عنوان میراث طبیعی  کتله خور

  .بنابراین فصل بهار بی تردید زمان بسیار مناسبی براي سفر به زنجان و دیدن این جاذبه دیدنی است. کنید
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متري از  1091در ارتفاع ، البرزکوهدر دامنه شمالی ، جهرمدر جنوب شهر   کیلومتري جنوب شرق شیراز 185ر این غار د :راههاي دسترسی

  استفاصله غار یاد شده تا شهر جهرم سه کیلومتر . سطح دریا قرار دارد

. جهان معروف استاز بزرگترین و زیباترین غارهاي دستکند خاورمیانه و یکی ساز  ترین غار دست باشد که به بزرگ می شهر جهرمساز در  یک غار دست

هایی است که به  ها و ستون اي از دهانه غار سنگ اشکن مجموعه .شود از این غار به عنوان غار سنگ اشکن، سنگ شکنان و سنگ شکن نیز نام برده می

البته غارهاي .اند  هاي سفید آهکی و دولومیتی به وجود آمده سنگ ها بر اثر برداشت و استخراج این داالن. شود هاي متقاطع دیده می صورت داالن

ها به شکل یک تونل یا داالن سراسري هستند و بر اثر استخراج مواد معدنی با وسایل  تر از این غار در جهان وجود دارد، اما اکثر آن مصنوعی بزرگ

ساز و به این شکل خاص یعنی داراي  ت غاري بزرگتر از این غار که کامالً دستتوان گف اند؛ بنابراین می مکانیکی و ماشین آالت مختلف ایجاد شده

ها در یک  هر کدام از آن. شکن به کار برداشت سنگ مشغول بودند در این مکان چند سنگ .هاي متعدد باشد وجود ندارد ها و دهانه ها، ستون داالن

گذاشتند تا به صورت یک ستون نگهدارنده  زش سقف هر از چند متر قسمتی را باقی میکردند و براي جلوگیري از ری مسیر و دهانه، سنگ برداشت می

متر و  350طول غار حدود . ها متفاوت است ها و اندازه ستون طول و عرض دهانه. گفتند می» کارخانه«ها، اصطالحاً  ها یا داالن به این دهانه .عمل کند

رسد و در مجموع  متر است که در انتها به کمتر از یک متر می 4تا  3ارتفاع آن . گیرد را در بر می هکتار 4متر است که وسعتی حدود  150عرض آن 

هاي ابتدایی و حاشیه خارجی آن  قسمت. هکی پوشانده استهاي آ اي نرم از خاك کف آن شیب دار و سطح آن را الیه. ستون است 100دهانه و  12داراي 

شود؛ به همین دلیل سنگ شکنان در اینجا  هاي انتهایی کامالً تاریک می رویم، نور کم و در بخش هاي داخلی می روشن است، اما به تدریج که به قسمت

سال قبل  350تاریخ برداشت سنگ به این صورت و از داخل غار به حدود  .اند ها تعبیه کرده هایی براي گذاشتن چراغ موشی در بدنه غار و ستون تاقچه

بود که عاشق دختر یکی از سنگ  الرستانوي از عشایر منطقه صحراي باغ . گردد توسط شخصی به نام کاظم خان فرزند خواجه اسماعیل بر می)صفویه(

شود و به کار  او پس از ازدواج در اینجا ساکن می. دهد شود و پدر دختر به شرط این که او در همین منطقه بماند، دخترش را به او می شکنان جهرم می

هاي بعد تا دوران معاصر افراد  دهند و سپس در سال مه میپس از او فرزندان استاد کاظم و شاگردانش به این کار ادا. پردازد شکنی در محل غار می سنگ

اکبر، خواجه اسداله، خواجه نوراله، استاد نقی، خواجه فتح اله، خواجه نصراله، حاج آقا نقشوار جهرمی، عزت  دیگري چون استاد علی اکبر یا خواجه علی

این افراد وارثان اصلی معدن . شوند ن کوهکن مازیار به این کار مشغول میاله نقشوار جهرمی، نوازاله نقشوار جهرمی، آقا رضا کوهکن، اسماعیل خا

اند؛ مانند استاد عباسعلی  اي شده یا آن را خریداري کرده کردند و به تدریج صاحب قسمتی یا کارخانه افراد دیگري هم بودند که در اینجا کار می. اند بوده

محمد خدایی، استاد غالمرضا، ابراهیم قلی مصلی نژاد، عباسعلی و عنایت اله کامجو، قلی  ودیعه رحمانی، حسین و محمد عبدالهی، حسین و علی

پذیري  ها به خاطر شکل از این سنگ .ها پدید آمدن این غار است صحراییان، کرامت اله و عنایت اله اوسط، آهن کلوخی و دیگران که نتیجه نهایی کار آن

هاي سنگی، شیر سنگی،  هاي مشبک، فرش حیاط و سکوها، سنگ قبر، کتیبه ها و سردرها، پنجره ي ساختمانبهتر، براي کارهاي تزیینی به عنوان نما

از . شد ها و غیره استفاده می هاي سنگی، ازاره هاي سنگی، دهن شیرها، خمره سنگی، دیگ هاون، رخ بانحوض سنگی، پله، ، ناودان، نهر یا آب چک

هاي قدیمی جهرم، خانه تاریخی شهیدان اشراق جهرمی، خانه  خانه می توان بهاست  ها در آنجا استفاده شده هایی که از این سنگ ترین مکان مهم

 ، بانک ملی مرکزي شیراز، امامزادهباغ ارم، حرم احمد ابن موسی شیراز، مسجد نوشیراز،  مسجد جامع عتیقطوفان، خانه آقا رضا کوهکن جهرمی، 

الباقی نیز به شهرهاي اطراف فرستاده می شده  .اشاره کرد ... اسماعیل جهرم، حوزه علمیه خان جهرم، بیمارستان نمازي شیراز، ژاندارمري الرستان و

دیگر ... ریز و به دلیل مقاومت کمتر و فرسایش زیاد که نسبت به به دیگر سنگها دارد بعد ها با آمدن سنگهاي نیاین سنگها مرمرنبوده اند و . است 

با روي کار آمدن مصالح ..و اخی از دیواره جدا میشدند .این سنگها فقط با استفاده اره ، اره دوسر ،پتک تقاضایی براي این نوع سنگ نشده است

افتاد و سنگ شکنان کار خود را رها کردند و هاي غار از رونق  ، به تدریج استفاده از سنگمرمرهاي  و سنگ موزاییک، سرامیکساختمانی جدید مانند 

نظیر را به وجود آورده بود، غاري مصنوعی که توجه مردم را به خود  اي بی برداشت سنگ متوقف شد؛ درحالی که حاصل برداشت و استخراج آنها، پدیده

کند،  زیبایی غار که ساالنه هزاران نفر را به خود جذب میعالوه بر عظمت و  .نظیر براي جذب گردشگران مطرح گردید اي بی جلب کرد و به عنوان پدیده

در تابستان به خاطر . است خنکی نسبی محیط آن در تابستان و گرم بودن آن نسبت به محیط بیرون در زمستان، دلیل دیگري براي جذب مردم بوده

 .آید، داراي هوایی مطبوع و خنک است شده و به صورت یک کولر طبیعی در می کانالیزهها  هاي متعدد که باد در آن نتابیدن آفتاب و وجود داالن

اما سنگ شکنان نسل هاي بعدي به دلیل آن که در . داخل غار در گذشته بیشتر از حال بوده است پژوهشگران معتقدند که تعداد و قطر ستون هاي

هاي استخراج شده بزرگ دچار مشکل می شدند، ستون هاي نزدیک به دهانه غار را تراشیده اند و نتیجه اي تراش مداوم، الغر شدن ستون  حمل سنگ

هاي  ، ثبت ملی شده و یکی از جاذبه10117ین غار با بیش از صد ستون سنگی و دوازده دهانه، با شمارة ا .ها و کم شدن توان بارپذیري آنها بوده است

بهترین زمان براي سفر به این غار فصول غیر گرم سال می باشد البته در ماههاي گرم سال در داخل غار  .تاریخی و گردشگري شهرستان جهرم است

  .خواهد بودبدلیل وزش باد هواي گرم آزار دهنده ن
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به دلیجان  .قرار دارد) دلیجان –حد فاصل نراق (شهرستان دلیجان  کیلومتري شمال شرقی  11استان مرکزي در ر این غار د :راههاي دسترسی

  ..به غار میرسید کیلومتر 10به سمت نراق بروید پس از حدود  که رسیدید

و در دامنه  نراق – کیلومتري جاده آسفالته دلیجان 3و فاصله  دلیجانکیلومتري شرق شهر  8در  جاسبوحش  نخجیر در جوار پناهگاه حیات غار چال

 .است قرار گرفته» کوه تخت«غار در داخل کوه کم ارتفاعی به نام . است نخجیر گرفته شده اي به نام چال از منطقه غارنام  است ارتفاعی قرار گرفته کوه کم

در  .ها را شکار کنند بتوانند آنتر  دادند تا آسان خود را از نقاط دیگر به این منطقه رم می شکار، شکارچیاناي گود است و در گذشته  نخجیر منطقه چال

 به هنگام تعیین محل حفاري چاه اب آشامیدنی دلیجان 1366این غار در بهمن سال  .کردند نیز یاد می» هوهو«گذشته مردم از این غار با نام غار 

در ورودهاي مکرر بعدي توسط تیم  .تشهردار و معاون وقت دلیجان و چند تن دیگر انجام گرف  اولین ورود توسط 67فروردین سال 21شناسایی ودر

رفتند، از  و شکار به منطقه می گیاهان داروییآوري  نخجیر مردمانی که براي جمع در منطقه چال 1367چهار نفره عمق بیشتري شناسایی شد و تا سال 

 1367راي نخستین بار در سال ب .شدند به منطقه نزدیک می شنیدند و از ترس کمتر شکاف موجود در دیواره غار صدایی هولناك همراه با ریزش آب می

 1368یک سال بعد در سال . ه بازگشت شدمتري غار پیش رفت، اما به علت تمام شدن نخ ردزنی مجبور ب 500به نام کامران سلیمانی تا عمق  غارنوردي

در روزهاي ابتدایی کشف و ثبت غار، دعواي جدي میان شهروندان نراق و دلیجان بر  .شوند بیشتر وارد غار می کشفنفره از غارنوردان جهت  3تیمی 

 .و در نهایت طبق مصوبه هیئت وزیران نام غار تعیین گردید ار به نام یکی از شهرها صورت گرفت و هرکدام مدعی مالکیت غار بودندسر نامگذاري این غ

میلیون  70در منابع مختلف قدمت این غار  .است شناسی دوران سوم زمینشود، متعلق به  نخجیر که جزء غارهاي مرطوب افقی محسوب می غار چال

در گذشته دهانه غار به وسعت کنونی نبوده  .متر ارتفاع دارد 40تا  10متر عرض و بین  10تراز با سطح زمین است که  ورودي غار هم .سال ذکر شده است

در درون غار بر اثر رسوبات آهکی،  .پس از کشف غار دهانه آن بر اثر انفجاري غیراصولی بازتر شد. است متر بوده5/1تا  1و به صورت سوراخی به ابعاد 

همچنین در برخی . شود است و با پیشروي بیشتر به داخل غار میزان پراکندگی اشکال بیشتر می کلمی و بلورین پدید آمده و اشکال گل چکیدهو  چکنده

متر  8سقف غار بسیار بلند بوده و میانگین ارتفاع آن به  .باشد می گچها از  شود که جنس آن جاها رسوبات به شکل سوزنی و کشیده مشاهده می

متر اول غار مسیر مشترك و در امتداد جنوب به  600غار داراي دو مسیر است، تا  .پهناي غار از ورودي تا عمق یک کیلومتري، متغیر است. رسد می

طول کل هر کدام از . یابد یکی از مسیرها به طرف شمال شرق و دیگري به شمال غرب امتداد می. شود دو مسیر تقسیم می باشد و بعد از آن به شمال می

و از جمله غارهاي طبقاتی است  استنخجیر جزء غارهاي آهکی و زنده دنیا  غار چال .متر بوده و در تمام مسیر غار افقی است 1300مسیرها حدود 

رسد، براي بازدید  پله می 47ها به  هایی که گاهی تعداد آن آید که دو طبقه از آن با ایجاد مسیرها و پله شمار می ه طبقه بهنخجیر، غاري س غارچال

داخل غار در گذشته آب وجود  .وجود ندارد در آن اي کند، موجود زنده به دلیل آنکه هیچ نوري به داخل غار نفوذ پیدا نمی. است گردشگران آماده شده

در کف . باشد شناسی دوران زمینتواند مربوط به تغییرات شرایط آب و هوایی منطقه در طول  اما امروزه این آب وجود ندارد که علت آن می است داشته

. متر مربع باشد 400آید که وسعت این دریاچه بسیار بیشتر از  به نظر می. است متر مربع از مساحت آن کشف شده 400اي وجود دارد که تا  غار دریاچه

تاالرهاي  .است پذیر نشده ئمی سطح آب این دریاچه هنوز امکانبرداري و بازدید نزدیک از دریاچه به دلیل تغییرات دا بهره .متر است 70عمق دریاچه 

هاي بلوري و بسیار متنوع و حتی منحصر به فرد از  هاي آب، راهروهاي طوالنی و مسیرهاي مشکل در بعضی از نقاط، چکنده و چکیده متعدد و حوضچه

است که  غار از تاالرهاي مختلفی تشکیل شده. باشد مانده سنگی می باقی ٪5پوشانده و  آهکیاز بدنه غار را رسوبات  ٪95حدود . خصوصیات آن است

ها  چراغ، چهلستون و تاالر زیبایی چهل وحش، توان به سفره عروس، دریاچه، برزخ، باغ از تاالرهاي غار می. متر وسعت دارد 30×40×120ها  بزرگترین آن

است که بیشتر  هاي غول پیکر بلورین ایجاد شده و تندیس کبوتر، انسان، گوزن، پشت الك، عقابهاي تزئینی با اشکال متنوع مانند  سنگ .اشاره کرد

از  .یدنی این غار نادر و عجیب استهاي د و هیوال از جمله بخش» فرسنگ«، »آبشارگلی«، »گل کلمی«، »عروس«تاالرهاي . است آهکآنان از جنس 

هاي بزرگ کاج مانند اشاره کرد تهویه طبیعی هواي درونی غار در فصول تابستان و زمستان یکی  توان نهشته غار میمنحصر به فرد هاي  جمله نهشته

گاه در آن با کمبود اکسیژن روبرو  بازدیدکنندگان هیچهواي درون غار در تابستان خنک و در زمستان گرم است و . هاي این غار است دیگر از ویژگی

با .هاي متمادي ترمیم خواهد شد  هاي مهم غار، زنده بودن آن است، اگر جایی از آن تخریب شود یا ترك بخورد در طول سال ز دیگر ویژگیا .شوند نمی

از این رو . رد لرزه خیزي و خطرات آن براي بازدیدکنندگان وجود داردهایی در مو است، نگرانی اي گسلی قرار گرفته توجه به اینکه غار بر روي منطقه

منحصر به فرد .و ایمن سازي گردیدماه بر روي گردشگران بسته  6به مدت  1391سازي و تأمین امنیت بازدیدکنندگان، غار در شهریورماه سال  براي ایمن

نخجیر در  غار چال. هاي خاص غار است مناسب هواي درون غار از ویژگی تهویهبودن و  ها، دسترسی آسان به غار، خودترمیمی به دلیل زنده بودن نهشته

. ن پذیر استبازدید از این غار در تمام فصول امکا .به ثبت رسید فهرست آثار ملی ایراندر  13814ه با شمار سازمان میراث فرهنگیتوسط  1384سال 

در سفر : اریدولی اگر خواهان این هستید که از زیبایی هاي بیرون غار و جاذبه هاي اطراف هم بهره ببرید، این جمله معروف را همواره به خاطر خود بسپ

لبته در این غار فالش دوربینتان را ا. به طبیعت، تنها چیزي که از شما به جاي میماند رد پاي شما، و تنها سوقاتی که با خود می برید عکسهایتان هستند

  .پیشنهاد ما به شما سفر به این منطقه در فصل بهار است .خاموش کنید، زیرا که عکس برداري با فالش ممنوع است
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استان  سوادکوهدر شهرستان  پل سفیددر نوزده کیلومتري جنوب شهر  دوآببه تهران در ناحیه  سوادکوهبر سر راه  :راههاي دسترسی

مسیر دسترسی به این غار از سمت تهران به این صورت است که ابتدا وارد جاده ي دماوند می شوید و از آنجا به سوي فیروز کوه حرکت  - مازندران

از عبور از فیروز کوه در ادامه ي مسیر از ورسک و کلیسایی به نام اوریم رودبار گذر می کنید، سپس در جهت راست، یک خروجی  پس. می نمائید

  .اینجا دقیقا همان جایی است که غار اسپهبد خورشید در آن واقع شده است. قرار دارد که به طور مستقیم شما را به خطیر کوه می رساند

کرکیل دژ، کیجاکچال، عایشه کرکیل در، الپ کمر، دژ طاق، غار دربند کوال، دکان داوود، طاق ونداد هرمزد،  :هاي دیگر یا نام(اسپهبد خورشید  غار

در شهرستان  پل سفیددر نوزده کیلومتري جنوب شهر  دوآببه تهران در ناحیه  سوادکوه اثري تاریخی است که بر سر راه )دیوکلی و قلعه دیو سفید

در مسیر دسترسی به کوهی پر هیبت به نام خطیر این غار  .قرار دارد لردکمرو بر سینه  قلعه کنگلواین غار در مسیر . قرار دارد مازندراناستان  وهسوادک

جاذبه هاي مهم و تاریخی گردشگري و طبیعت گردي در استان مازندران محسوب می کیلومتر است و یکی از  182فاصله ي آن با تهران . کوه قرار دارد

معروف است، الپ به معنی بریدگی » الپ کمر « و در زبان مردم منطقه سوادکوه به نام » طاق عایشه گرگیلی دژ « این غار در متون تاریخی به نام . شود

» دیوکالی «  همچنین مردم روستاهاي اطراف آن را. اند گی است مردمان این نام را بر آن نهادهطاق غار به صورت شکاف و برید  است و چون در دل کوه

و  25، عرض 75ر بوده و درون غار به صورت تاالري بیضی شکل به درازاي طاق طبیعی و عظیم غار چهل مت قوسطول  .می نامند» ي دیو النه«به معناي 

در مقابل . گردد بازمی ساسانیانبناي این دیوار به دوره . چیده شده و تا مدخل آن ادامه دارد ساروجو  سنگدر برابر غار دیواري با . متر است 15ارتفاع 

در غار، در گذشته امکان مقاومت به مدت طوالنی در  آب آشامیدنیبه دلیل وجود . سازد را بسیار مشکل میغار پرتگاه مهیبی قرار دارد که ورود به آن 

منظره اي منحصر به فرد و خیره کننده از  غار می ایستید دهانه وقتی بر. طبیعی در دنیاست هايبزگترین طاقیکی از  اینجا، .است آن وجود داشته

میالدي،  761ر سال د .هر بیننده و طبیعت گردي را مسحور شگفتی خود می کند طبیعت منطقه سواد کوه پیش رویتان می بینید، چشم اندازي که که

 منصور عباسیهمزمان، مهدي پسر . کرد حکومت می دیلمانو  طبرستان، بر منطقه گاوبارگاناز خاندان  اسپهبد فرخان بزرگ، نوه اسپهبد خورشید

مهدي با نیرنگ از در دوستی با اسپهبد خورشید درآمد و ضمن ارسال . ها مازندران را به تسخیر اعراب درآورد شد و تصمیم گرفت پس از سال ريحاکم 

رنگ را اسپهبد خورشید فریب این نی. بروند خراسانگذشته و از راه دریا به  رود طاالرهدایایی، از او خواست تا اجازه دهد قسمتی از لشکریانش از تنگه 

اسپهبد خورشید که غافلگیر شده بود، همسر، . را تصرف نمود آملروانه نمود و  کوه شاهو  گرگانمهدي، دو سپاه را از . خورد و اجازه عبور را صادر نمود

رفت سپاه اعراب به مدت سه ماه در پایین غار بودند و به فکر چاره براي نفوذ به  دیلمستاندختران و ثروتش را در این غار گذاشت و براي تهیه سپاه به 

 .نش به قتل برسانندهمسر اسپهبد خورشید را به همراه دخترا» کال بانو نی«هاي آب غار موفق شدند  سرانجام با مسموم کردن سرچشمه. این غار بودند

طاق اسپهبد خورشید از  .کرد خودکشیاسپهبد خورشید در بازگشت با پنجاه هزار سپاهی، هنگامی که شایعه اسارت همسر و فرزندانش را شنید، 

آید و در داخل آن قلعه، برج، آتشکده، آب انبار، حمام و تنور وجود دارد که به سبکی بسیار زیبا و با سنگ و ساروج  به شمار میهاي معروف جهان  طاق

کمر پشت « انگیز این غار ورودي آب به داخل غار است که از باال دست روستاي  از نکات حیرت. گردد ها به دوره ساسانیان برمی ساخته شده و قدمت آن

این غار در  .مسافت زیاد آن را به داخل غار هدایت می کردند سیر سنگی را به صورت جوي آب در آورده و آب را از داخل سنگ ها پس از طیم» 

با این وجود تمرینات نظامی و معدن ماسه فعال در مجاورت  .است اي تشکیل گردیده قرار دارد و براي ثبت جهانی آن نیز پرونده فهرست آثار ملی ایران

اگر بخواهیم از منظر کاربري به آن بنگریم، اسپهبد خورشید تنها یک غار نبوده و از آنجا  ،در خصوص غار مذکور  .باشد آن، در حال لطمه زدن به آن می

قلعه اي که داراي دیوار و اتاقهاي . می توان آن را یک قلعه نیز معرفی نمود که اسپهبدان طبرستان از این مکان در جنگهاي خود استفاده می نمودند،

در هنگام سفر تالش نمائید تا با کفش کوه پیمایی سبک . منطقه ي مذکور در چهار فصل سال نیز، زیبایی هاي چشمگیر فراوانی دارد .متعدد بوده است

اگر تمایل به اقامت بیشتر در محل مذکور را . بادگیر یا لباس گرم در محل حاضر شوید با دوام و نیز لباس مناسب جهت طبیعت گردي همچون کاپشن

موقعیت قرار گیري غار در منطقه منجر شده تا گردشگران و طبیعت گردان دسترسی کمتري به . دارید، حتما لباس مناسب و گرم به همراه داشته باشید

کرم ضد آفتاب نیز از دیگر موارد ضروري است . وعده ي غذایی کامل و قابل حمل را با خود داشته باشیدلذا قمقمه اي از آب، یک . مغازه ها داشته باشند

بنابراین از آوردن  .طبیعت بسیار زیباي منطقه همراه با چشم انداز هاي بی نظیرش ، تصاویر هنرمندانه اي را می سازد. که نباید آن را فراموش کنید

دسترسی به غار اسپهبد بسیار سخت و نیازمند تجهییزات سنگ نوردي است و فقط می  .ر و لحظه ها غافل نشویددوربین عکاسی براي ثبت تصاوی

معموال  .اگر به اینجا رفتید سري هم به قلعه کنگلو بزنید .توانید تا نزدیکی پایین دهانه غار بروید که شیب بسیار تندي دارد و باید حسابی مراقب باشید

  .ر فصول گرم سال بیشتر توصیه می شودسفر به این نقطه د

  

  




