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فهرست

ــادمانه  ــه ش ــت،آنها همیش ــان مهماندوس ــتند. مردم ــا هس ــاد و پوی ــی ش ــافرپذیر، مردمان ــان مس مردم
ــد.  ــرارداده ان ــود ق ــی خ ــرلوحه ی زندگ ــدارا را س ــودن و م ــان ب ــتن، مهرب زیس

گردشــگری، ایــن صنعــت پاکیــزه، بــا مهــر و صفــا الفــت دیرینــه ای دارد و بدیــن ســبب اســت کــه 
نیــاکان مــارا » آریایــی« بــه معنــی نجیــب و شــریف نامیــده انــد.

ــا  ــا پیشــینه ی تمدنــی وفرهنگــی بســیار غنــی و ب ایــران اســامی، ســرزمین شــکوه و زیبایــی هــا، ب
ــل  ــی چهارفص ــوع اقلیم ــی و تن ــی، طبیع ــی، تاریخ ــم نظیرفرهنگ ــای ک ــه ه ــدی از جاذب ــره من به
ــی و  ــردان داخل ــرای ایرنگ ــته ای ب ــیار شایس ــان بس ــخاوتمند آن، میزب ــوام س ــوازی اق ــان ن و میهم
خارجــی مــی باشــد و جــای جــای ایــن کهــن دیــار، ویژگــی هــای شــکوه و عظمــت را در قالــب 
ــگ و  ــه از فرهن ــه برگرفت ــای دیرین ــنت ه ــوم و س ــا، رس ــن ه ــار، آیی ــی پرب ــا، تاریخ ــت زیب طبیع
ــگران  ــذب گردش ــرای ج ــی ب ــیار باالی ــت بس ــد و از ظرفی ــی کن ــاء م ــامی الق ــی اس ــدن ایران تم

برخــوردار مــی باشــد.
مجموعــه ی پیــش رو براســاس راهبــرد ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــه 
منظــور »معرفــی مســیرها وجاذبــه هــای مقاصدکمترشــناخته شــده گردشــگری«با مدیریــت و توزیــع 
ســفر بــا رویکــرد همــه مکانــی کــردن ســفر و گردشــگری تهیــه شــده تــا هموطنــان عزیــز همــه ی 

زیبایــی هــای ایرانــی را از نزدیــک بــه تماشــا بنشــینند.

دفتربازاریابی و تبلیغات گردشگری
زمستان 1394

به نام خالق زیبایی ها
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اطالعات سفر نیمی از سفر است
ســعدی شــیرازی بســیار اهــل ســفر بــود  و مــرد خطــر همــه جــای دنیــای بــزرگ ســفر کــرد و خاطــره نگاشــت. ازجملــه 
ســفری بــه جزیــره کیــش داشــت و دربــاب ســوم کتــاب گلســتان خودنگاشــت: بازرگانــی در کیــش شــبی مــرا بــه حجــره 

ــش در آورد و.... خوی
لــذا تصــور نشــود در دوران مــدرن  بــا امکانــات متنــوع رفاهــی  و خدمــات مســافرتی، دیگــر واقعــه ای چــون ماجــرای ســفر 
حافــظ شــیرازی  کــه در حــال غــرق در کشــتی بــوده بــرای کســی تکــرار نخواهــد شــد. بلکــه بایــد دانســت، ســفر امــروزه  

هــم الزامــات و تنگناهــای خــود را دارد.
پــس بایــد بدانیــم بــه کــدام دیــار و بــا کــدام توشــه و بــه چــه طریقــی و بــا چــه مرامــی ســفر می کنیــم. راهنمــای ســفر و 
راهنمایــی بــرای ســفر، خــود نیمــی از ســفر اســت. اینکــه از کــدام مســیر  و بــا کــدام وســیله نقلیــه ایمــن ســفر کنیــم  و در 

کجــا اقامــت گزینیــم به انــدازه خــود ســفر اهمیــت دارد.

توصیه به سفرهای دسته جمعی و گروهی
خاطــر انگیزه تریــن  و البتــه ایمن تریــن ســفرها، ســفرهای گروهــی هســتند. بی شــک اعضــای خانــواده یــا گــروه دوســتان 

ــن هم ســفران هســتند. بهتری
ــروه  ــتگی گ ــود وهمبس ــراد بیشترمی ش ــئولیت پذیری اف ــد، مس ــش می یاب ــز کاه ــفر نی ــای س ــی هزینه ه ــفرهای گروه در س

ــت. ــر اس ــفر کمت ــتگی س ــرد و خس ــورت می پذی ــر ص ــا بهت ــدی برنامه ه ــد. زمان بن ــش می یاب افزای
سفر گروهی سفری فرهنگی است که الزامات خود را دارد:

ــخصی و  ــایل ش ــه مس ــن ب ــران، نپرداخت ــا دیگ ــی ب ــک رنگ ــاس ی ــفران، احس ــایل  همس ــت از وس ــودن و مراقب ــاس ب حس
ــه راهنمــا یــا  کنجــکاوی نکــردن در امــور شــخصی ســایرین، کمــک کــردن در صــورت دارا بــودن تــوان کمــک رســانی  ب
ــی در مقصــد،  ــای قانون ــت محدودیت ه ــه، رعای ــی در ســفرهای غیرماجراجویان ســایر همســفران، نداشــتن حــس ماجراجوی
دوری کــردن از تــک روی  و بــه خطــر انداختــن  ســالمت هم ســفران به نحوی کــه ممکــن اســت ســالمت ســایرین بــه خطــر 
بیافتــد، اجتنــاب از بیــان مطالــب نابجــا و رعایــت فضــای عمومــی  اخــالق در ســفر، احتــرام بــه ســایرین و خوش اخالقــی در 
طــول  ســفر بــا ســایر همســفران  و... نمونه هایــی هســتند کــه بایــد مســافران ســفرهای گروهــی بــه آنهــا اهتمــام ورزنــد 

و ســعی کننــد در موفقیــت ســفر نقــش ســازنده ای داشــته باشــند.

سفر گروهی با تور
ــا تــور  مــی باشــد. در تــور هــا حضــور »تورلیدر«یــا همــان »راهنمــای  یکــی از مــوارد مهــم در ســفرهای گروهــی، ســفر ب

گردشــگری« الزامــی اســت.
راهنمایــان گردشــگری موظفنــد کــه از آغــاز تــا پایــان ســفر، همــراه گــروه باشــند، تــور را مدیریــت کننــد و اطالعــات الزم 
ــراث  ــور افــرادی هســتندکه صالحیــت ایشــان از طــرف ســازمان می ــان ت ــد. راهنمای ــه دهن ــه گردشــگران ارائ در ســفر را ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری تاییــد شــده و مجــوز الزم را بــرای هدایــت تــور را دارا مــی باشــند. اگــر بــا تــور بــه 

ســفر مــی رویــد حتمــاً مفــاد قــراردادی را کــه بــا تــور منعقــد مــی کنیــد را بــه دقــت مطالعــه کنیــد.
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استان فارس تورهای تلفیقی
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــت ک ــور اس ــی کش ــتان های جنوب ــی از اس ــارس یک ف
همــواره یکــي از مراکــز شــکوفایي و گســترش تمــدن پارســي در نقــاط گوناگــون 
جهــان بــه شــمار مي آمــده اســت. بناهــاي تاریخــي ارزشــمندي چــون پاســارگاد، 
تخــت جمشــید، بیشــاپور، شــهر گــور و کاخ اردشــیر بابــکان فیروزآبــاد و... بیانگــر 

ــن مي باشــند.   ــران زمی فرهنــگ و تمــدن درخشــان تاریخــي ای
ــانیان  ــیان و ساس ــد هخامنش ــي مانن ــاي بزرگ ــز امپراتوري ه ــتان، مرک ــن اس ای
بــوده اســت. پیــش از اســام دو پادشــاه بــزرگ ایرانــي بــه نام هــاي »کــورش« 
و »اردشــیر بابــکان«، از ایــن ناحیــه برخاســتند و بــه ترتیــب سلســله هــاي بــزرگ 
ــه  ــانیان ب ــید« و ساس ــارگاد« و »تخت جمش ــي »پاس ــه پایتخت ــیان ب هخامنش
پایتختــي »فیروزآبــاد« را پدیــد آوردنــد. پــس از اســام نیــز ایــن اســتان مرکــز 
سلســله هاي دیلمیــان، اتابــکان، آل بویــه و زندیــه بــوده و در دوران قاجــار نیــز از 

مراکــز مهــم حکومتــي بــوده اســت.
ایــن اســتان بیــن سلســله هاي بســیاري دســت بــه دســت شــد و آثــار باســتاني و 
تاریخــي فراوانــي از آنهــا برجــاي مانــده کــه هرکــدام بــه عنــوان میــراث جهانــي، 

ارزش هــاي خــود را دارنــد و بازگوکننــده تاریــخ اســتان و غــرب آســیا هســتند. 
فــارس از شــمال بــا اســتان اصفهــان، از شــرق بــا اســتان های یــزد و کرمــان، از 
ــا اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد  ــا اســتان هرمــزگان و از غــرب ب جنــوب ب
ــاي  ــه نام ه ــتان ب ــتان داراي 29 شهرس ــن اس ــت. ای ــرز اس ــم م ــهر ه و بوش
آبــاده، ارســنجان، اســتهبان، اقلیــد، بوانــات، پاســارگاد، جهــرم، خــرم بید،خرامــه، 
ُخنــج، داراب، رســتم، زرین دشــت، ســپیدان، سروســتان، شــیراز )مرکــز اســتان(، 
ــرد،  ــراش، الر، الم ــوار، گ ــن، کازرون،ک ــر و کارزی ــاد، قی ــا، فیروزآب ــبند، فس فراش

ــد.  ــز مي باش ــر و ني ری ــني، ُمه ــت، ممس مرودش

گســتره اســتان فــارس 122608 کیلومتــر مربــع اســت و تقریبــًا 8/1 درصــد از 
ــمالی،  ــروه ش ــار گ ــه چه ــارس ب ــات ف ــرد. ارتفاع ــور را دربرمي گی ــاحت کل کش مس
ــوه  ــروه شــمالی ک ــب در گ ــه ترتی ــوند و ب ــی تقســیم می ش ــی و غرب ــزی، جنوب مرک
»عظمــت« بــا گردنــه »کولــی ُکــش«، در گــروه مرکــزی کــوه »مهارلــو« تــا »خرمــن 
کــوه« فســا، در گــروه جنوبــی کــوه »داراب« و »بالنگســتان« و در گــروه غربــی کــوه 

ــد. ــاي گرفته ان ــرخی« ج ــره س ــات »کوهم ــره داغ« و ارتفاع »ق

ــه  ــن قل ــد تری ــد بلن ــتان اقلی ــع در شهرس ــر واق ــاع 4050 مت ــا ارتف ــل« ب ــه ی »ب قل
ــد.  ــی باش ــارس م ــتان ف اس

ــدل و  ــتان ها معت ــزی زمس ــی مرک ــرد، در نواح ــمال س ــارس در ش ــوای ف آب و ه
ــوب شــرقی زمســتان هامعتدل  ــوب و جن ــی و تابســتان هاگرم و خشــک و در جن باران

ــت. ــرم اس ــیار گ و تابستان هابس
ــو، پریشــان )فامــور(  ــه نام هــاي  بختــگان، مهارل در اســتان فــارس چهــار دریاچــه ب
و کافترقــرار دارنــد. بــر پایــه آخریــن سرشــماری، جمعیــت فــارس حــدود4,400,000 
ــل  ــان )ای ــرک زب ــا عشــایر ت ــردم، فارســی اســت ام ــان بیشــتر م ــر می باشــد. زب نف
ــر  ــی وعشــایر ل ــه عرب ــل عــرب(، ب ــان )ای ــه ترکــی و عشــایر  عــرب زب قشــقایی(، ب

ممســنی هــم بــه گویــش لــری صحبــت مــی کننــد.
ــا  ــل قشــقایی ب ــارس اســت و ای ــتان ف ــران، اس ــم عشــایری ای یکــی از مناطــق مه
ــی،  ــش بلوک ــک، ش ــکولي کوچ ــزرگ، کش ــکولی ب ــوری، کش ــه )دره ش ــش طایف ش
فارســیمدان و عملــه( همچنــان بــه کوچــروي خــود در فــارس ادامــه می دهنــد. بــه 
جــز ایــن ایــل، ایــل خمســه )عــرب، اینالــو، بهارلــو، نفــر و باصــری( و ایــل ممســنی 
)بکــش، جاویــد، دشــمن زیاری و رســتم( و ایــل هــاي کوچکتــری ماننــد کوهمــره و... 

ــد. ــارس می پردازن ــود در ف ــایری خ ــی عش ــه زندگ ب

درایــن کتابچــه، برنامــه تورهــای تلفیقــی منطقــه ای، در 
پنــج اســتان همجــوار اصفهــان، چهارمحــال و بختیاری، 
ــده  ــدارک دی ــزد ،ت ــد و ی ــه و بویراحم ــارس، کهگیلوی ف

شــده اســت.
ــه  ــل از جاذب ــی بدی ــه ای ب ــه مجموع ــن منطق در ای

ــی و  ــی، مذهب ــی، فرهنگ ــای تاریخ ه
ــود دارد. ــی وج طبیع

ــت  ــه مرکزی ــان؛ ب ــتان اصفه اس
شــهر توریســتی اصفهــان بــا جاذبه 
ــی و  ــی و تاریخ ــاب فرهنگ ــای ن ه

گســتره ای از جاذبــه هــای متنــوع 
ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــامل جاذب ش
تــا  عشــایری  و  روســتایی 
جاذبــه کویــر و طبیعــت زیبــای 

ــرس زاگ

ــال  ــتان چهارمح اس
ــرزمین  ــاری؛ س و بختی

ــه هــای  ــا جاذب کوهســتانی ب
بکــر فرهنگــی روســتایی و عشــایری و تاریخــی بــا 

ــرس. ــکوه زاگ ــا ش ــر و ب ــت بک طبیع

ــتی  ــهر توریس ــت ش ــه مرکزی ــارس، ب ــتان ف اس
شــیراز؛ ســرزمینی کهــن و مهــد تمــدن هــای پرافتخار، 
ســرزمینی کــه تاریــخ و فرهنــگ و هنــر و طبیعــت زیبــا، 
همــه را در کنــار هــم در خــود جــای داده اســت. جاذبــه 
هــای تاریخــی شــکوهمند، وجــود ســومین حــرم مطهــر 

ــای  ــه ه ــیراز، جاذب ــهر ش ــران در ش ــت در ای ــل بی اه
ــا  ــا و ب ــت زیب ــایری و طبیع ــتایی و عش ــی، روس فرهنگ

ــکوه. ش
ــه  ــرزمین جاذب ــد؛ س ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
هــای بکــر طبیعــی و فرهنگــی، 
ــم  ــا اقلی ــل ب ــرزمین چهارفص س
هــای  جاذبــه  متنــوع،  هــای 
تاریخــی کهــن، زندگــی روســتایی 
و عشــایری نــاب، طبیعت باشــکوه 

ــرس. ــش زاگ ــن بخ ــع تری مرتف

ــت شــهر  ــه مرکزی ــزد؛ ب اســتان ی
توریســتی یــزد، شــهری تاریخــی 
ــی و  ــوع تاریخ ــای متن ــه ه ــا جاذب ب
فرهنگــی ، و ســرزمینی بــا جاذبــه هــای 
ــار  طبیعــی خــاص مناطــق کویــری در کن
ــه  ــر از عــوارض زاگــرس، ک ــی متأث طبیعت
ــای  ــتان ه ــایر اس ــرای س ــی ب ــل خوب مکم

ــد. ــی باش ــه 1 م منطق
در ایــن منطقــه تعــدد جاذبــه هــا فــراوان اســت 
و مناطــق و جاذبــه هــای بســیاری ناشــناخته مانــده 

انــد.
جغرافیــای خــاص ایــن منطقــه در هــم تنیدگــی 
فرهنگــی و طبیعــی را موجــب شــده اســت. بــه گونــه ای 
کــه تمایــز ایــن اســتان هــا در جاذبــه هــای فرهنگــی 
و نیــز تعریــف بســیاری از تورهــا بــدون عبــور مکــرر از 

ــا دشــوار اســت. ــن اســتان ه ــا در ای مرزه
بــه همیــن منظــور، از منظــر گردشــگری، تعریــف 
ــتفاده از  ــرای اس ــا ب ــتان ه ــن اس ــیرهایی در ای مس
پتانســیل هــای مشــترک، در ایــن برنامــه انجــام 

پذیرفتــه اســت.
ــتر  ــک بیش ــه ی ــتانهای منطق ــورد اس ــدا در م ابت

ــم: بدانی



 اصفهــان بــا مســاحتی حــدود 105937 کیلومتــر مربــع در مرکــز ایــران 
ــمنان، از  ــم و س ــزی، ق ــای مرک ــتان ه ــه اس ــمال ب ــده و از ش ــع ش واق
جنــوب بــه اســتان هــای فــارس و کهگیلویــه و بویراحمــد، از غــرب بــه 
ــه اســتان  ــاری و از شــرق ب اســتان هــای لرســتان و چهارمحــال و بختی

هــای یــزد و خراســان محــدود اســت. 
ــر اســاس آخریــن تقســیمات کشــوری، اصفهــان دارای 17 شهرســتان،  ب
60 شــهر، 37 بخــش و 116 دهســتان و مرکــز آن شــهر اصفهــان اســت. 
شهرســتان هــای اســتان اصفهــان عبارتنــد از اصفهــان، اردســتان، برخــوار 
ــدون  ــدن، فری ــی شــهر، خوانســار، ســمیرم، شــهرضا، فری و میمــه، خمین
ــف  ــن، نج ــه، نائی ــان، مبارک ــگان، لنج ــان، گلپای ــان، فاورج ــهر، کاش ش

آبــاد، نطنــز و شــاهین شــهر. 

ــی را  ــش پل ــپاهان( نق ــان )س ــهر اصفه ــه و ش ــش، منطق در روزگاران پی
داشــت کــه قســمت هــای کــم ارتفــاع شــرق فــات ایــران را بــا ســرزمین 
هــای کوهســتانی غــرب مرتبــط مــی ســاخت و بــرای اطــراق ســرمازدگان 
کوهســتان غــرب و گرمــازدگان و خســتگان هــوای خشــک شــرق، محــل 
مناســب و مطلوبــی بــود. در غــرب اســتان و در کوهســتان فریــدن، آثــار 
ــوق باشــد.  ــت ف ــاید بیانگــر واقعی ــه ش ــاده ای باســتانی وجــود دارد ک ج
ــک  ــای خش ــوه ه ــا و ک ــان ه ــان بیاب ــان در می ــه اصفه ــتقرار جلگ اس
مرکــزی ایــران از یــک طــرف و اهمیــت و موقعیــت ارتباطــی ویــژه آن در 
مرکــز فــات پهنــاور ایــران از طــرف دیگــر، تاریــخ و پیشــینه آن را بــه 
پیشــینه کشــور ایــران مرتبــط کــرده اســت. ایــن اســتان دارای 24 منطقــه 

نمونــه گردشــگری مــی باشــد. 
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چهارمحــال و بختیــاری  بــا مســاحت 16 هــزار و 533 کیلومتــر 
مربــع در بخــش مرکــزی کــوه هــای زاگــرس قــرار گرفتــه اســت.

ایــن اســتان از شــمال و مشــرق بــه اســتان اصفهــان، از مغــرب بــه 
ــد و  ــه و بویراحم ــه اســتان کهگیلوی ــوب ب اســتان خوزســتان، از جن
ــه اســتان لرســتان محــود اســت. مرکــز  ــی ب از ســمت شــمال غرب
ــهرهای  ــرد اســت و از ش ــهر ک ــاری، ش ــتان چهارمحــال و بختی اس
ــردگان، بروجــن و فارســان اشــاره  ــه اردل، ل ــوان ب مهــم آن مــی ت
کــرد. اســتان چهــار محــال و بختیــاری بــا دارا بــودن بیــش از 250 
جاذبــه گردشــگری یکــی از مقاصــد گردشــگری ایــران مــی باشــد. 
ــا  ــگاهها وگرداب ه ــارها ، گردش ــک، آبش ــوط و زالزال ــاي بل جنگل ه
ــت.  ــاري اس ــال و بختی ــم چهارمح ــل اکوتوریس ــن عوام از زیباتری
فرونشســت هاي بوجــود آمــده همزمــان بــا حــرکات زمیــن ســاختي 
زاگــرس و آب حاصــل ازذوب بــرف کوههــاي بلنــد، تاالبهــاي 
ــواع  ــتگاه ان ــه زیس ــت ک ــکیل داده اس ــتان تش ــددي را در اس متع
پوشــش گیاهــي- جانــوري اســت و وجــود ایــن مواهــب خــدادادي، 
گردشــگري- طبیعــي اســتان را ازپتانســل بســیار باالیــي برخــوردار 

ســاخته اســت.
ــر  ــاري ب ــال و بختی ــار مح ــتان چه ــي اس ــکل طبیع ــل ش ــه دلی ب
ــرف در  ــي رشــته کــوه زاگــرس و انباشــت ب ــاي ارتفاعــات میان مبن
ــي  ــاي دایم ــن رودخانه ه ــده معروفتری ــبب ش ــتان س ــات اس ارتفاع
ــده رود و دز از  ــي کارون، زاین ــران یعن ــزي ای ــي و مرک ــوب غرب جن

ــد.  ــمه گیرن ــتان سرچش ــن اس ــات ای ارتفاع



اســتان یــزد از جملــه اســتانهای تاریخــی و منحصــر بــه فــردی اســت کــه بــا داشــتن 
جاذبــه هــای زیبــا و کــم نظیــر، همــه ســاله گردشــگران و مســافران زیــادی را بــه ســوی 
خــود جلــب مــی کنــد. ویژگــی هــای متنــوع طبیعــت اســتان بــرای گردشــگران جالــب و 
جــذاب اســت بطــوری کــه طبیعــت چنــد گونــه و کامــا متفــاوت، یکــی از پرجاذبــه ترین 

دیدنــی هــای ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود. 
ــه  ــه فاصل ــو و ب ــر س ــگ روان و از دیگ ــای ری ــه ه ــان و تپ ــای بیاب ــه ه ــو پهن از یکس
ــای آن و  ــه ه ــا و دامن ــات سرســبز، دره ه ــای شــیرکوه و ییاق ــات زیب ــک، ارتفاع نزدی
ــدی از طبیعــت  ــح و بهــره من ــرای تفری ــوه هــای جــذاب ب ــی آب و هــوا، از جل گوناکون
اســت. اســتان یــزد بــا مرکزیــت شــهر یــزد در قســمت مرکــزی فــات مرکــزی ایــران 
ــه اســتانهای ســمنان و اصفهــان، از  ــع شــده اســت.این اســتان از شــمال و غــرب ب واق
ــوب  ــی، از جن ــه خراســان جنوب ــه اســتان خراســان رضــوی، از شــرق ب شــمال شــرق ب

ــه کرمــان محــدود میشــود. ــارس و از ســمت جنــوب شــرقی ب ــه اســتان ف غــرب ب
یــزد گنجینــه ای از هنــر، فرهنــگ و تمــدن ایرانــی را در خــود دارد کــه از آن جملــه مــی 
تــوان بــه بناهــای مذهبــی، بقــاع، مســاجد، حســینیه هــا، زیارتــگاه هــای زرتشــتیان، خانه 
هــای تاریخــی، آب انبارهــا، باغهــای تاریخی،بادگیرهــا و بازارچــه هــا اشــاره کــرد. ایــن 
بافــت تاریخــی شــامل محاتــی نظیــر فهادان،کوچــه بیوک،خرمشاه،ســرجمع، میرقطــب، 
یعقوبــی، شــش بادگیــری و... مــی شــود کــه محلــه فهــادان از قدیمــی تریــن محــات 
قدیمــی شــهر یــزد محســوب مــی شــود. طوالنــی تریــن قنــات ایــران بــه نــام »قنــات 
زارچ« بــا طــول یکصــد کیلومتــر در اســتان یــزد قــرار دارد. ایــن قنــات یکــی از کهــن 
ــش از ســه هــزار ســال  ــد کــه ســابقه ای بی ــی آی ــه شــمار م ــران ب ــن قناتهــای ای تری
دارد. در اســتان یــزد بــا وجــود کویــری بــودن و مشــکل کــم آبــی باغهایــی یافــت مــی 
شــود کــه نشــانه ذوق و خاقیــت معمــاران یــزدی اســت. خانــه هــای قدیمــی یــزد از 
جملــه بناهــای ارزشــمند یــادآور زندگــی ســنتی مــردم ایــن منطقــه اســت کــه از لحــاظ 
معمــاری و قدمــت اهمیــت فراوانــی دارنــد. یکــی از شــاخص تریــن نشــانه هایــی کــه 
منظــر عمومــی شــهر یــزد را از دیگــر شــهرهای کشــور متمایــز مــی ســازد آب انبارهــای 
آن بــوده اســت. شــهر یــزد همــواره در بیــن ایرانیــان بــه شــهر بادگیرهــا معــروف بــوده 
اســت کــه در واقــع سیســتم تنفســی شــهر محســوب مــی شــود کــه بیشــتر در فضاهــای 
ــن اســتان  ــز در ای ــی نی ــد. یخچــال هــای خشــتی زیبای ــرار دارن مســکونی و قدیمــی ق
دیــده مــی شــود کــه مــردم در گذشــته یــخ را در آنجــا مــی گذاشــتند و در فصــل تابســتان 
از آن اســتفاده مــی کردنــد. درختــان ســرو از جملــه درختــان دیرزیســت اســتان یــزد بــوده 
کــه تعدادشــان کــم نیســت و در طــول دورانهــا و زمانهــای گذشــته در قبــال حــوادث و 
ــا  بایــای طبیعــی مقاومــت کــرده اســت. در اســتان یــزد چندیــن روســتای تاریخــی، ب
قدمــت بیــش از بســیاری از شــهرهای پررونــق امــروزی وجــود دارد کــه آنهــا از هــزاران 
ســال پیــش تاکنــون بافــت خــود را حفــظ کــرده انــد و بــا توجــه بــه مذهبــی و دارالعبــاده 

بــودن یــزد مســاجد زیــادی نیــز در جــای جــای ایــن اســتان بــه چشــم مــی خــورد.
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استان یزداستان کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویــه و بویراحمــد یــا اســتان چهــار فصــل در میــان کــوه هــای ســر بــه 
فلــک کشــیده زاگــرس در جنــوب غربــی ایــران کــه نمایشــگاهی از تنــوع آب و 
هوایــی، کــوه، رود، جنــگل، دشــت، چشــمه، آبشــار و گل هــای دیدنــی اســت، 

قــرار دارد. 
ــان اســتان هــای اصفهــان، چهارمحــال  ــه و بویراحمــد در می اســتان کهگیلوی
ــه عنــوان کریــدور  ــاری، فــارس، بوشــهر و خوزســتان قــرار گرفتــه و ب و بختی

شــمال بــه جنــوب و شــرق بــه غــرب کشــور شــناخته شــده اســت. 
وجــود دو نــوع آب و هــوای سردســیری و گرمســیری در کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــه  ــاری در مناطق ــای به ــه گله ــی ک ــت. در زمان ــزوده اس ــی آن اف ــر زیبای ب
ــرام،  ــت، چ ــاران، باش ــه، گچس ــتانهای کهگیلوی ــه شهرس ــیری از جمل گرمس
ــرف  ــا ب ــد و دن ــیری بویراحم ــه سردس ــد در مناطق ــده ان ــده رویی ــی و لن بهمئ

کوههــا و دشــتها را ســفیدپوش کــرده و فاصلــه ایــن دو آب و هــوای متفــاوت 
ــن زیبایــی هــا،  ــار ای ــر از یــک ســاعت مســافرت جــاده ای اســت. در کن کمت
اماکــن بازمانــده از دوران باســتان و پــس از اســام نیــز حکایــت از تاریــخ کهــن 

ــن ســرزمین دارد.  ای
همچنیــن ایــن اســتان یکــی از اصلــی تریــن مکانهــای زیســت عشــایر ایــران 
اســت کــه شــیوه زندگــی جــذاب آنهــا و تعامــل زیبایشــان بــا طبیعــت یکــی از 
زیباتریــن و کمیــاب تریــن جلــوه هــای گردشــگری ایــران را رقــم زده اســت. 
مرتفــع تریــن عــوارض زاگــرس شــامل رشــته کــوه دنــا بــه طــول 80 کیلومتــر 

بــا بیــش از 40 قلــه بــاالی 4000 متــر ارتفــاع، در ایــن اســتان قــرار دارد.
بلندتریــن قلــه رشــته کوههــای زاگــرس  در رشــته کــوه دنــا بــا نــام قلــه قــاش 

مســتان بــا ارتفــاع 4480 متــر در ایــن اســتان واقــع شــده اســت.
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در سفرقبل از سفر

به قوانین و مقررات و حقوق دیگران در طول سفر احترام بگذاریم.
بــه فرهنــگ جامعــه میزبــان و هنجارهــای فرهنگــی و اجتماعــی جوامــع محلــی احتــرام 

بگذاریــم و متناســب بــا فرهنــگ منطقــه ای کــه بــه آن وارد مــی شــویم رفتــار کنیــم.
طبیعــت را پــاس بداریــم و پاکیــزه نــگاه داریــم. ســعی کنیــم چیــزی جــز ردپایمــان در 

طبیعــت جــا نگذاریــم، و چیــزی جــز عکــس از طبیعــت برنداریــم.
جوامــع محلــی را بــا خریــد و پرداخــت هزینــه خدمــات یــا محصوالتشــان تشــویق بــه 
ــم، از  ــی کنی ــی و فرهنگ ــط طبیع ــظ محی ــوالت و حف ــات و محص ــود خدم ــعه و بهب توس
ــا پرداخــت وجــه  ــد، و ی ــه محیــط تولیــد شــده ان ــا صدمــه ب خریــد محصوالتــی کــه ب
نقــد، بــدون دلیــل، بــه خصــوص بــه کــودکان، پرهیــز کنیــم تــا فرهنــگ و روحیــه کار و 

ــد. ــی آســیب نبین ــان جامعــه محل ــد در می فعالیــت و تولی

پیــش از مســافرت توصیــه هــای ایمنــی را در خصــوص وســائل و تجهیــزات مــورد نیــاز 
ســفر و نحــوه کار بــا تجهیــزات حســاس ماننــد کپســول پیــک نیــک و اطمینــان از ایمنــی 
تجهیــزات و نیــز همــراه داشــتن وســایل ایمنــی ماننــد کپســول اطفــای حریــق، مطالعــه 

و رعایــت کنیــم.
در شــروع مســافرت توصیــه هــای خــاص را بــرای ایمنــی و امنیــت منــزل و آســودگی 

خیــال در حیــن مســافرت، مطالعــه و رعایــت کنیــم.
توصیــه هــای بهداشــتی بــه ویــژه مســائل تغذیــه ای را مطالعــه و بــرای ســالمت خــود 

و همراهــان، رعایــت کنیــم.
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جاذبه های گردشگری
استان اصفهان

شهراصفهان:
آتشگاه 	 
آرامگاه الرشد باهلل	 
آرامگاه باباقاسم	 
آرامگاه سلطان بخت آقا	 
آرامگاه عاء الدین شهشهان	 
آرامگاه علی ابن سهل	 
آرامگاه معروف به ستی فاطمه	 
امامزاده احمد	 
امامزاده اسماعیل 	 
امامزاده جعفر	 
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بازار اصفهان	 
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پل چوبی	 
پل خواجو	 
پل شهرستان	 
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چهل ستون	 
حمام جارچی	 
حمام شاه علی	 
حمام شیخ بهایی	 
حمام علیقلی آقا	 
خانه امین	 
خانه دکتر رضا اعلم	 

خانه شیخ االسام و شرکاء	 
خانه قزوینی ها	 
سارویه	 
سردر قیصریه	 
سی و سه پل	 
عالی قاپو	 
کاخ هشت بهشت	 
کلیسای بیت اللحم	 
کلیسای گئورگ	 
کلیسای مریم و هاکوپ	 
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مدرسه امامیه	 
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مدرسه کاسه گران	 
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مسجد جامع اصفهان	 
مسجد حاج محمد جعفرآبادی	 
مسجد حکیم	 
مسجد دروازه نو	 
مسجد رحیم خان	 
مسجد رکن الملک	 
مسجد سید	 
مسجد شاه	 
مسجد شیخ لطف اهلل	 

مسجد صفا	 
مسجد مقصود بیک	 
مناره باقوشخانه	 
مناره چهل دختران )گارلند(	 
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روستای گار :
مناره و مسجد جامع گار	 

شهرستان فالورجان :
آرامگاه پیربکران	 

شهرستان نجف آباد :
ارگ شیخ بهایی	 

شهرستان گلپایگان :
ارگ گوگد	 
مسجد جامع گلپایگان	 
مناره گلپایگان	 

شهرستان کاشان :

امامزاده ابراهیم	 
امامزاده پنجه شاه	 
امامزاده شاه یان	 
امامزاده طاهر و منصور	 
امامزاده میرنشانه	 
باغ فین	 
خانه بروجردی ها	 
خانه طباطبایی ها	 
خانه عباسی ها	 
قلعه جالی	 
مسجد تبریزی ها	 
مسجد جامع کاشان	 

شهرستان فریدن :

شهر زیرزمینی دامنه	 
شهرستان فریدونشهر:

آبشار پونه زار	 
شهرستان اردستان :

مسجد اونج	 
شهرستان خمینی شهر :

مسجدجامع خوزان	 
شاهین شهر و میمه :	 
مسجد جامع میمه	 
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استان چهارمحال وبختیاری

شهرستان شهرکرد :
اتاق آیینه	 
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پارک ملت	 
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چشمه زنه هفشجان	 
مسجد جامع	 
مدرسه علمیه )امامیه(	 
موزه باستان شناسی	 
موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی	 
امام زاده عزیز اهلل کیان	 
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چشمه وقت و ساعت	 
قلعه چالشتر	 
قلعه شمس آباد	 
منطقه حفاظت شده تنگ صیاد	 

شهرستان اردل :
امام زاده اسماعیل	 
امامزاده حکیمه خاتون	 
پارک جنگلی شیاسی	 
تنگ گندمکار	 
چشمه سرخون	 
چشمه سرداب	 
چشمه شلیل	 
چشمه های موال	 
چشمه های کری بنیچه	 
چهل چشمه دهنو	 
دشت الله های واژگون	 
کاروانسرای شلیل	 
روستا و آبشار لندی	 
آبشار دره عشق	 
آبشارهای بهشت آباد	 

شهرستان بروجن :
امام زاده بابا گردآلو	 
امام زاده حمزه علی	 
امامزاده قبس	 

باغ آورگان	 
پل کره بس	 
تاالب چغاخور	 
تاالب گندمان	 
چشمه دروغ زن	 
چشمه سیاه سرد	 
چشمه نصیرآباد	 
چشمه وستگان	 
گردشگاه گردبیشه	 

شهرستان بن :
امامزاده سید محمد	 
امامزاده سیدبها الدین	 
پیست اسکی بارده	 
گرداب بن	 
منطقه حفاظت شده شیدا	 

شهرستان سامان :
امام زاده بابا پیراحمد	 
پل تاریخی زمانخان	 
پل هوره	 
باسه چاه	 

شهرستان فارسان :
امامزاده حیدر ابن مالک	 
امامزاده سیدسعید	 
امامزاده سیدمیراحمد	 
چشمه قلعه	 
خان آوی	 
غار سراب	 
غار سید عیسی	 

قلعه سردار اسعد	 
گردشگاه پیرغار	 

شهرستان کوهرنگ :
آبشار تونل کوهرنگ	 
آبشار شیخ علیخان	 
پیست اسکی کوهرنگ	 
چال میشان	 
چشمه دزداران	 
چشمه دیمه	 
چشمه غام آباد	 
چشمه کوهرنگ	 
چشمه ماربره	 
چشمه مروارید	 
چشمه مورز	 
دشت الله	 
زردکوه	 
سد کوهرنگ	 
سرآقاسید	 
غار یخی چما	 

شهرستان لردگان
چشمه برم	 
مجموعه آبشارهای آتشگاه	 

شهرستان کیار
دریاچه شلمزار	 
منطقه دوپان	 
قلعه سردار جنگ	 
قلعه صمصام السلطنه	 

جاذبه های گردشگری



هتل بزرگ چمران	 هتل ها
آپادانا	 
آریوبرزن	 
هتل آپارتمان آرین	 
ارگ	 
ارم	 
اطلس	 
تاالر	 
پارک سعدی	 
پرسپولیس	 
پارسیان	 
پارس	 
سینا	 
ساسان	 
شایان	 
شیراز	 
حافظ	 
رودکی	 
صدرا	 
کوثر	 
فارس	 
مهدی	 
نیایش	 
هتل آپارتمان هدیش	 
هما	 

هتل ها
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شهرستان شیراز :
آرامگاه باباکوهی	 
آرامگاه شاه شجاع	 
آرامگاه مشرفی	 
آرامگاه حافظ	 
آرامگاه روزبهان	 
آرامگاه سعدی	 
آرامگاه سیبویه	 
آرامگاه عبدا... خفیف	 
آرامگاه خاجوی کرمانی	 
ارگ کریم خان	 
امامزاده بی بی دختران	 
امامزاده علی بن حمزه	 
امامزاده سیدمیرمحمد	 
امامزاده سیدعا الدین حسین 	 

)آستانه(
امامزاده سیدتاج الدین غریب	 
امامزاده ابراهیم	 
بازار وکیل	 
بازار حاجی	 
باغ ارم	 
باغ جهان نما	 
باغ چهل تن	 
باغ دلگشا	 
باغ عفیف آباد	 
باغ ملی	 
بقعه شاه داعی ا...	 
چاه مرتاض علی	 
حمام وکیل )موزه گرمابه(	 
خانه زینت المک	 
خانه فروغ الملک)خانه هنر(	 
موزه آب )آب انبار وکیل(	 
خانه شاپوری	 
دیوانخانه وکیل	 
دروازه قرآن	 
سرای مشیر	 
شاهچراغ	 
قلعه کریم خانی	 
گهواره دید)برج دیده بانی(	 

مسجد نو)شهدا(	 
مسجد مشیرالملک	 
مسجد جامع عتیق	 
مسجد و خانه نصیرالملک	 
مسجد وکیل	 
مدرسه آقاباباخان	 
مدرسه خان	 
منزل صابر	 
منزل سعادت	 
منزل منطقی نژاد	 
منزل صالحی	 
موزه پارس )عمارت کاه فرنگی(	 
موزه تاریخ طبیعی	 
موزه سنگ	 
موزه شهدا	 
موزه فرش	 
نارنجستان قوام	 
قصر ابونصر	 
چشمه خارگان	 
چشمه رچی	 
دریاچه مهارلو	 

شهرستان آباده:
قلعه ایزد خواست	 
مسجد ایزدخواست	 
روستای محمدآباد	 
روستای خسروشیرین	 

شهرستان ارسنجان :
مدرسه سعدیه	 

شهرستان استهبان :
پارک جنگلی استهبان	 

شهرستان اقلید :
دریاچه کافتر)شادکام(	 
چشمه بالنگان )حاجی آباد(	 
چشمه محمد رسول اله)ص(	 
تنگ براق و آبشار	 
چشمه گوربهرام آسپاس	 
سد ماصدرا	 
قدمگاه سده	 

دامنه های کوه بل	 
تپه باستانی قات	 
چنار خاجو	 
مقبره سلطان ابراهیم ادهم	 
چشمه سارهای اناده	 
تپه باستانی نقاره خانه	 
تپه باستانی و کاخ کوشک زر شهرمیان	 
پارک آبخیزداری پارسیان	 
منطقه شکارممنوع بصیران	 
چشمه چغورسیاه)پارک انقاب(	 
تفرجگاه گوربهرام آسپاس	 
محوطه باستانی فی منی شهر حسن آباد	 
قصر کافوری کافتر	 
قلعه شهرآشوب	 
کاروانسرای کناس	 
دریاچه سد تنگ براق)ماصدرا(	 
ییاق عشایر قشقایی	 
امامزاده عبدالرحمن)ع(	 
امامزاده سید محمد)ع( روستای کافتر	 
امامزاده ابراهیم)ع( رووستای خنجشت	 
امامزاده اسماعیل)ع(	 
تفرجکاه چهل شهیدان دژکرد	 

شهرستان بوانات :
غار کان گوهر	 

شهرستان پاسارگاد :
پاسارگاد)آرامگاه کوروش کبیر(	 
کاخ بارکورش	 
کاخ اختصاصی کورش	 
تخت سلیمان	 
آتشکده پاسارگاد	 
مقبره کمبوجیه	 

شهرستان جهرم :
بازار جهرم	 
قلعه مهرک	 
آتشکده قدمگاه	 

شهرستان داراب :
پل دارابگرد	 
آتشکده آذرخش	 

شهرستان سپیدان :
سایت اسکی سپیدان	 
روستای کهکران	 
آبشارچیکان	 
آبشار مارگون	 
تنگ غوره دان	 
تنگ تیزاب	 

شهرستان سروستان :
کاخ ساسانی	 

شهرستان فسا :
امامزاده زاهد	 
قلعه ضحاک	 
روستای بردانه	 

شهرستان فیروزآباد :
آتشکده ساسانی	 
کاروانسرای ساسانی	 
شهر قدیم فیروزآباد	 

شهرستان کازرون :
بازار کازرون	 
غار تنگ چوگان	 
کاروانسرای کنارتخته	 
کاروانسرای میان کتل	 
مجسمه عظیم شاپور اول	 
نقش برجسته بهرام دوم	 
ویرانه های شهر بیشابور	 
دریاچه پریشان	 

شهرستان الرستان :
آب انبار آقا	 
آب انبار دهان شیر	 
بازار قیصریه	 
عمارت باغ نشاط	 
قلعه قدمگاه	 

شهرستان مرودشت :
تخت جمشید	 
تخت گوهر	 
نقش رجب	 
نقش رستم	 
شهر استخر)تخت طاوس(	 
قلعه استخر	 

آتشکده های هخامنشی	 
موزه هخامنشی	 

شهرستان ممسنی : 
کوه شاه نشین	 
تنگ گجستان	 
روستای بوان	 
نقش برجسته سراب بهرام	 
نقش برجسته ایامی کورنگان 	 

فهلیان

اقلید جاذبه های گردشگری
استان فارس



کریک

ارم یاسوج	 
پارسیان آزادی یاسوج	 
مهمانسرای جهانگردی یاسوج	 
سیمرغ دنا،سی سخت	 
جهانگردی یاسوج	 
پاسارگاد گچساران	 

هتل ها
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استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان بویراحمد:
آبشار یاسوج	 
پارک جنگلی یاسوج	 
پیست اسکی کاکان	 
آبشار تنگ تامرادی	 
دریاچه مورزرد وشرم رنگ زیایی	 
روستای آب نهرکاکان	 

شهرستان باشت :
گردنه شالدون	 
پل تاریخی بریم	 
روستای شاه بهرام	 
دوگور دوپا	 
رود رونه	 

شهرستان بهمئی :
نقوش برجسته تنگ سولک	 
دریاچه برم الوان	 
امام زاده بابا احمد)ع(	 

شهرستان چرام :
باغ چشمه بلقیس	 
آبشار طسوج	 
شراب گرو	 
دشت الله های واژکون ساورز	 

شهرستان دنا :
آبشار بهرام بیگی	 

پل پاتاوه	 
تخت شاه نشین	 
سی سخت	 
چشمه میشی سخت	 
دریاچه کوه گل	 
آبشار آب سیاه	 
آبشار منج	 
قلل دنا	 
گردنه بیژن	 
روستای میمند	 
روستای کریک	 
دشت الله های واژگون زنگویی) سی سخت(	 
رشته کوه دنا	 

شهرستان کهگیلویه :
امام زاده سید محمید)ع(	 
بافت تاریخی دهدشت	 
قلعه رئیسی	 
آبشارکمردوغ	 

شهرستان گچساران :
گنبد لیشتر	 
چهارطاقی خیرآباد	 
پل خیری و محمد خان	 
دشتک دیل	 
روستای مارین	 

جاذبه های گردشگری

امام زاده بی بی حکیمه)س(	 
دژ سلیمان	 

شهرستان لنده :
موگرون	 
دلی مهرگان	 



باغ دولت آباد

هتل ها
فهادان	 
کارون	 
کورش 	 
الله	 
مشیرالممالک	 
مهر	 
ملت	 
نبو	 
لب خندق	 
جاده ابریشم	 
جهانگردی	 
داد	 
روشن	 
سروش	 
شرق	 
شهرداری	 
صفاییه	 
فرهنگ	 
استانداری	 
ادیب الممالک	 
امیرچخماق	 
آریا	 
بهار	 
بهشتی	 
پارسیان	 
تهرانی	 
خاتم	 

6667

شهرستان یزد :
آب انبار تخت استاد	 
آب انبار رستم گیو	 
آب انبار شش بادگیری	 
آب انبار وقت و ساعت	 
آتش ورهرام یزد )عبادتگاه 	 

زرتشتیان(
آتشکده زرتشتیان یزد	 
بازار یزد	 
بازار دروازه مهریز	 
باغ دولت آباد	 
باغ و هتل مشیرالملک	 
برج و باروی قدیم یزد	 
بوستان مارکار	 
بقعه دوازده امام	 
بقعه سید ماووس	 
بقعه سید کریم	 
بقعه سید شمس الدین	 
بقعه سید رکن الدین	 
بقعه سید خلیل ا...	 
بقعه شاه سید رضا	 
بقعه شیخ احمد	 
بقعه سهل ابن علی	 
بنای خرم شاه	 
ساباط های یزد	 
چاه ژرف باغ ملی	 
حمام خان	 
خانه الری ها	 
خانه ملک التجار	 
خانه مشیر	 
دروازه قرآن	 
دخمه زرتشتیان	 
قلعه اسدان	 
قلعه آقا ضیا تقوی	 
مسجد ابوامعالی	 
مسجد پشت باغ	 
مسجد ما اسماعیل	 

مسجد شاه طهماسب	 
مسجد جامع کبیر	 
مسجد ریگ	 
مدرسه شاه کمالیه	 
مدرسه خان	 
زندان اسکندر)مدرسه ضیاییه(	 
مدرسه شهاب الدین	 
مصلی یزد	 
موزه آب	 
موزه سکه	 
موزه علوم طبیعی	 
موزه قرآن و کتب آسمانی	 
موزه قصرآیینه	 
موزه وزیری	 
میدان امیرچخماق	 
میدان وقت و ساعت	 
قلعه زارچ	 
قلعه ابرندآباد	 
کافر قلعه	 
روستای فهرج	 
مسجد جامع فهرج	 
خانه وحشی بافقی	 

شهرستان ابرکوه
غار چک	 
غار عا	 
غار ابرکوه	 
قلعه رباط	 
سرو ابرکوه	 
یخچال خشتی	 
مسجد جامع ابرکوه	 
کویر ابر کوه	 

شهرستان اردکان
مسجد جامع اردکان	 
پیر هریشت )عبادتگاه زرتشتیان(	 
پیرنارستان )عبادتگاه زرتشتیان(	 
روستای خرانق	 
غار هامانه	 

رباط شاهزاده	 
برج خواجه نعمت	 
روستای عقدا	 
رباط ابوالقاسم رشتی	 
رباط خرگوشی	 
غار اشکفت	 
مسجد جامع عقدا	 
کویر اردکان	 
روستای هفتادر	 
زیارتگاه پارس بانو)بونوپرس(	 
پیرنارسون)عبادتگاه زرتشتیان(	 
چک چکو )عبادتگاه زرتشتیان(	 
رباط ساغند	 

شهرستان بهاباد
مسجد جامع بهاباد	 

شهرستان تفت :
باغ نمیر	 
روستای فراشاه	 
باغ علی تقی خان	 
بقعه شاه خلیل	 
چشمه تامهر	 
روستای طرزجان	 
باغ خان	 
قلعه شواز	 
روستای ده باال	 

شهرستان خاتم :
سرچشمه هرات	 
غار خانه خدا	 
قلعه ملکی	 
قلعه باقری	 
گنبد ایلخانی مروست	 
قلعه مروست	 
غار بابا زاهد کرختگان	 
چنارهای کرختگان	 

شهرستان طبس
مناره کبیر گلشن	 
ارگ طبس	 

مسجدجامع طبس	 
آرامگاه سپهساالر	 
روستای ازمیغان	 
امامزاده حسین	 
باغ گلشن طبس	 
نخلستان های طبس	 
سد شاه عباسی	 
دره کال سردر	 
بقعه شیخ ابونصر ایراوه ای	 

شهرستان مهریز
چشمه غربالیز	 
موزه مردم شناسی	 
قلعه خورمیز	 
قلعه سریزد	 
باغ سرآسیاب	 
باغ گلکار	 
پیرنارکی )عبادتگاه زرتشتیان(	 
رباط کهنه سریزد	 
رباط نو سریزد	 
سنگ نبشته های کوه ارنان	 
رباط زین الدین	 
روستای منشاد	 

شهرستان میبد
موزه پاس	 
قلعه رکن آباد	 
نارین قلعه	 
یخچال میبد	 
زیارتگاه خدیجه خاتون )مهرجرد(	 
آرامگاه پیرچراغ	 
قلعه بارچین	 
آب انبار حسن آباد	 

شهرستان ندوشن )صدوق(
خانه اسعدی	 

غار نباتی	 
قلعه تاریخی ندوشن	 
سنگ نبشته کوه سرخ ندوشن	 
مقبره شیخ خاموش	 
قلعه قدیمی اشکذر	 
سرو کهنسال ابرکوه	 
برج ارجنان	 
رباط و برج ارجنان	 

استان یزد
جاذبه های گردشگری
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   ا
چاپ قلم کار 

قالی اصفهان

اصفهــان را مهــد صنایــع دســتی ایــران نامیــده 
ــن  ــتی در ای ــع دس ــوی صنای ــد. در دوره صف ان
ــارت  ــر و مه ــت و هن ــی یاف ــق خاص ــهر رون ش
ــه نســل  ــزرگ نســل ب ــدان ب اســتادان و هنرمن
ــه زمــان حــال  ــا روش اســتاد و شــاگردی ب و ب

منتقــل شــده اســت.

لصفهــان در زمــان صفویــه 
یکــی از مراکــز عمــده قالیبافی 
بــود. در ایــن شــهر تعــداد 
ــت  ــود داش ــادی کارگاه وج زی
ــت  ــای زر بف ــه در آن قالیه ک
ــان در  ــد. اصفه ــی ش ــه م بافت
ــراوان  ــیب ف ــان آس ــه افغ فتن
از  بســیاری  تعــداد  و  دیــد 
هنرمنــدان و صنعتگــران خــود 
ــس از  ــی پ ــت داد ول را از دس
چنــدی توانســت رونــق اولیــه 
خــود را بــه دســت آورد. در 
ــی  ــی باف ــه قال ــان قاجاری زم
ــد.  ــاء ش ــاره احی ــان دوب اصفه
در جنــگ جهانــی اول اصفهان 
ــه  ــده تهی ــز عم ــی از مراک یک
قالیچــه بــود و پــس از آن نیــز 
بحرانهــای زیــاد اقتصــادی 
بافــی  قالــی  کار  در  تاثیــر 
نگذاشــت چــون قالیچــه هــای 
آن بســیار ارزان تهیــه می شــد.

یکــی از رشــته هــای صنایــع 
دســتی اصفهــان کــه از ارزش 
ــت  ــوردار اس ــادی برخ ــری زی هن
و تولیــد محصــوالت آن نیــاز بــه 
ظرافــت و دقــت فــوق العــاده دارد 
ــرآورده  ــت و ف ــازی اس ــه س ملیل
ــن  ــران ای ــدی صنعتگ ــای تولی ه
سرشــار  ذوق  نمایانگــر  رشــته 

ــت. ــان اس آن

ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــع دس ــن صنای ــه مهمتری از جمل
ــد: ــی باش ــر م ــوارد زی م

ــی بافــی، قلمــکار ســازی، خاتــم کاری، منبــت کاری،  قال
نمدمالــی، گیــوه بافــی و گیــوه دوزی، عبــا بافــی، ســفال 
ــه  ــتین دوزی، ملیل ــت و پوس ــازی، پوس ــرامیک س و س
ــره  ــری، نق ــالب دوزی، نگارگ ــکمه دوزی و ق ــازی، س س
ــاکاری، کاشــی ســازی و کاشــی کاری، طــال  ســازی، مین
کوبــی روی فــوالد، قفــل ســازی، الکــی روغنــی، ســوزن 

ــی ــروزه کوب ــازی، فی ــح س دوزی، ضری

مینا

قلم زنی قلم زنی خاتم کاری

خاتم کاری

ظروف مینا

112113

صنایع دستی وسوغات
استان اصفهان



ــز  ــان گ ــای اصفه ــوغات ه ــن س ــي از معروفتری یک
ــوع و  ــیرینی مطب ــن ش ــه ای ــواد اولی ــد. م می باش
ــن  ــراف ای ــت، در اط ــن اس ــه گزانگبی ــهور ک مش

ــد. ــل می آی ــه عم ــهر ب ش
ســابقه تولیــد گــز در اصفهــان بــه 450 ســال پیــش 
بــاز مــی گــردد کــه درانــواع مختلــف آردی ، لقمــه ای 
شــامل پســته ای ، بادامــی و شــکالتی در کارگاه هاي 

ســنتی و صنعتــی تولیــد مــی شــود.

گزنه 

گل محمدی

زعفران

تولیدات وسوغات خوراکی
استان اصفهان

نــوع   300 اصفهان،رویشــگاه  اســتان 
گیــاه دارویــي شــناخته شــده اســت 
مي توانــد  آن  فرآورده هــاي  تولیــد  و 
منبعــي مهــم بــراي ارزآوري و ایجــاد 
ــه شــمار  آیــد کــه تنهــا از 45  اشــتغال ب

مي شــود. بهره بــرداري  آن  نــوع 

نعناع

  گیاهان دارویی وخوراکی
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ــتان  ــن اس ــتاهای ای ــهر و روس ــه ش در هم
فــرش بافــی رایــج اســت ایــن کار از دیــر بــاز 
ــتر  ــده و بیش ــام میش ــنتی انج ــورت س ــه ص ب
توســط زنــان و دختــران در خانــه انجــام 
می شــود. فــرش بختیــار از دیــر بــاز بــه 
ــاال از  ــن دوام ب ــگ و همچنی ــش، رن ــر نق خاط

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــت خاص محبوبی

صنایــع دســتی چهارمحــال و بختیــاری تحــت تأثیــر تنــوع 
شــیوه های تولیــد، گوناگــون و متنــوع اســت. عشــایر 
کوچــرو، عشــایر اســکان یافتــه، روســتائیان و اقشــار 
شــهر نشــین در پدیــد آوردن ایــن نــوع محصــوالت ســهیم 
هســتند. در بیــن جامعــه عشــایری اســتان صنایــع مــدرن و 
کارگاهــی وجــود نــدارد و صنعتگــران ایــن جامعــه بــه تولیــد 
ــب آنهــا  ــد و فعالیت هــای غال ــع دســتی اشــتغال دارن صنای
ــی  ــا طرحهای ــتری ب ــال ش ــروف چ ــی مع ــای  قال در زمینه ه
ــا، بــی  ــج، ســرو و کاج، گل مین از قبیــل خشــتی، لچــک ترن
ــوه،  ــد، گی ــا، نم ــه ای و ... چوخ ــاده، بت ــف س ــاف، ک ــی ب ب
ــا طنــاب  خورجیــن، گلیــم، ســیاه چــادر، جاجیــم و ریــس ب
ــه  ــالس، کمچ ــل، پ ــور، ج ــدی، خ ــای نم ــمی، کاله ه ابریش

و... دان 

ساخت نمد

کاه  نمد

گبه  قفل های سنتی

ملیله کاری

قالی چهارمحال و بختیاری

آویز تزیینی
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چای کوهی 

  گیاهان دارویی وخوراکی

گــز بلداجــی، روغــن حیوانــی، کشــک و قــارا، 
ــات، عســل  ــواع نب ــی، ان ــارا بشــکن، کاکول ق
ــن  ــد ای ــادام، رب انارتولی ــردو، ب ــی، گ کوه

ــز معــروف اســت. اســتان نی

اندشت	 
کرفس کوهی	 
آویشن	 
نسر	 
 مرزه کوهی	 
 تره کوهی	 
 موسیر	 
 قارچ کوهی	 
 شنگ	 
 مچه	 

ریواس

 ریواس	 
 پونه	 
ترشک	 
 پاکاغی 	 
گل ختمی	 
 خوشاروزه 	 
گل گاوزبان 	 
گل ارونه	 
 بابونه 	 
مخلصه 	 

ماماچم چم 	 
جارجیق	 
 گل برنجاس	 
کتیرا	 
بنه	 
 گل خونک	 
زالزالک کوهی	 
 کاردین 	 
خاکشیر	 
 سیر کوهی	 

 سیاه دانه	 
 مریم گلی	 
 گینه )گون( 	 
انگبین	 
 شیرین بیان	 
پرسیاوش	 
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نقاشی گل ومرغسفال استهبان 

قلم زنی 

منبت شیراز 

قالی، 
گلیم و گبه از مهم 

ترین صنایع دستی استان 
فارس محسوب می شوند، پس 

از آن باید از قلم زنی روی نقره، خاتم 
سازی و معرق کاری، منبت کاری، نقاشی 
روی چوب و سفال و سرامیک، رنگرزی 

گیاهی خامه و ابریشم، کاشی معرق و کاشی 
هفت رنگ یاد کرد.

از رشته های رایج در استان فارس 
نگارگری، گل و مرغ سازی، تذهیب و 

تشعیر است.

خاتم کاری شیراز 
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  گیاهان دارویی وخوراکی

اســتان  ســوغات  ازجملــه 
فــارس می تــوان بــه آبلیمــو، 
ر  بها ، ت شــیجا تر ، نجیر ا ، ر نا ا
ــقطی،  ــه مس نارنج،عرقیات،کلوچ

. . . ن ا عفــر ز ، ما خر ، خه ن یو نا
وتولیداتی مانندچرم،نمد ،کیسه 

حمام و سفیدآب و حنا اشاره کرد.

آویشن	 
برگ بید	 
ریشه مک )درمان سرماخوردگی(	 
گل گاوزبان	 
راجونه یا همان رازیانه	 
زیتون	 
پر سیاوشون	 
درمنه	 
گازرون	 
آنغوزه : یا صمغ درخت بنه )پسته کوهی(	 
بابونه 	 
گل میخک	 
پودون کوهی )پونه کوهی(	 
دشک	 
خارشتر	 
گل بنفشه	 
گل نار	 
اولیله	 
کالمه	 
برنجاس	 
شاه تره	 
مرزنجوش	 
ریشه کاسنی	 
هلپه	 
کاتین	 
گل باد	 
او اندول	 
کتیرا	 
گل نگین	 
چویل	 
زررویی	 
انغوزه	 
کسترک	 
سرزرد	 
کاکل کوتی	 
گل ارمنی	 
بهمن پیچ	 
کلیل الملک	 

گیاه دارویی آنغوزه

گیاه دارویی شیرین بیان

کلوچه مسقطی شیراز 

عرقیات شیراز

نان یوخه شیراز
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صنایع دستی وسوغات
استان کهگیلویه وبویراحمد

درحــال حاضرمهمتریــن محصولــي کــه دراســتان بافتــه  مــي شــودگلیم اســت کــه معمــوال بــه صــورت دورو ودر ابعادهــاي متفــاوت بافتــه مــي شــود.
اغلــب دارهــا ازجنــس فلــزي وازنــوع عمــودي مــي باشــندومواد بافــت نیزفــرق  دارد.رنگهــا وطرحهاهمــه بــه صــورت اصیــل وهندســي هســتندوامروزه 

نــوع برجســته آن نیــز دراســتان بافتــه مــي شــودکه اززیبایــي خــاص و منحصربــه فــردي برخــوردار اســت.

گبه 
گلیم

خورجین 
جاجیم

قالی بافی
مشته بافی 
مفرش بافی

گلیم بافی 
جا قرآنی 

نمکدان بافی 
سبد بافی 
گلیم بافی 

جانماز بافی 
سفالگری 

سیاه چادر بافی 
سفره بافی 

گچمه 
لباسهای محلی 

رند بافی 

صنایــع دســتی عشــایر اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد هماننــد دیگــر عشــایر ایــران 
ــت و  ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی از جای
ــی از  ــرورش دام یک ــروری و پ ــون دامپ چ
محورهــای اصلــی زندگــی آنهاســت. پشــم 
ــه  ــداری ب ــق دام ــل از طری ــوی حاص و م
ــتی و  ــع دس ــد صنای ــه و تولی ــرف تهی مص
دســتبافت هــای متعــددی مــی گــردد. کــه 
ــالوه  ــد ع ــی توانن ــه م ــن خط ــایر ای عش
ــا  ــی از آنه ــخصی، بخش ــرف ش ــر مص ب
ــه جامعــه  ــوان صنعــت دســتی ب ــه عن را ب

ــد.  ــه کنن ــایری عرض غیرعش
برخــی ازصنایــع دســتی اســتان کهگلیویــه 

و بویراحمــد عبارتنــد از

لباس محلی
رودوزی

گلیم

آویزتزیینی)گمبول(

نمکدان

رودوزی سنتی
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 ریواس

اسفند بنفشه

زالزالک قرمز

اسفرزه )بارهنگ(

کاکوتی کوهی

ــردو،  ــد گ ــاورزی مانن ــوالت کش ــواع محص ان
لبنیــات، ســیب  عســل، روغــن محلــی، 
و انگــور عســل ،گــردو ،کشــمش ،انــواع 
داروهــای گیاهــی و معطر،کشــک و انــواع 
فراوردهــای لبنــی ارگانیــک تهیــه شــده 
توســط عشــایر،انواع خشــکبار ارگانیــک 
)آلوچــه، قیصــی و انــواع میــوه هــای خشــک 
شــده( از جملــه ســوغات این اســتان بشــمار 

ــد. ــی آی م

تولیدات وسوغات خوراکی
استان کهگیلویه وبویراحمد

اسفرزه	 
اسپند	 
آنغوزه	 
آویشن دنایی	 
بابا آدم	 
بابونه گاوی	 
باریچه	 
بلوط	 
بنفشه	 
پونه	 
ترشک	 
چای کوهی	 
حلپه	 
خاکشیر	 

زالزالک خونین	 
شیرین بیان	 
کاکوتی	 
گزنه	 
کنگر	 
ریواس	 
بیلهر	 
قارچ کوهی	 
تره کوهی	 
کارده	 
لیزک	 
مچه	 
برنجاس	 

پونه

  گیاهان دارویی وخوراکی

126127



زیلو ترمه

صنایع دستی وسوغات
استان یزد

هنــر ســفالگری در اســتان یــزد بــه ویــژه در شــهر میبــد دارای 
ــأت  ــر نش ــوای کوی ــال و ه ــت و از ح ــژه ای اس ــای وی طرح ه
گرفتــه اســت . در اصطــاح محلــی بــه تولیدات ســفال ”کــواره“ 

. می گوینــد 
ــید  ــل » خورش ــای اصی ــا نقش ه ــد ب ــرامیک میب ــفال و س س
خاتــم « و » مــرغ و ماهــی « شــهرت فــراوان دارد. ایــن 
ــوط  ــبز ، زرد و خط ــی ، س ــای آب ــا رنگ ه ــتر ب ــا بیش نقش ه
ــی خاصــی  ــت و زیبای ــف ســیاه نقاشــی می شــود و از اصال ظری
برخــوردار اســت. در گذشــته نــه چنــدان دور ســفال بــرای تولیــد 
ــه،  ــزی، کاس ــگ و دی ــبو، دی ــوزه و س ــل ک ــازل مث ــروف من ظ
ظــروف لعــاب دار مثــل بشــقاب، قنــدان، لیــوان، و... در معمــاری 
ــه بادگیرهــا،  ــاط، پوشــش بام هــا، ســاخت بدن ــرای فــرش حی ب
ــتفاده  ــا اس ــا و آب روه ــازی بام ه ــبک س ــردرها، س ــن س تزیی

ــت. ــده اس می ش

صنایــع دســتی ایــن اســتان را ســرامیک و ســفال، 
ــه  ــعربافی، ترم ــی، ش ــری، زیلوباف ــازی، زرگ ــی س کاش
ــی،  بافــی، فــرش بافــی، شــمد، دســتمال، مخمــل، دارای
بافــی،  گیــوه  دندانــی،  قناویــز،  بافــی،  چادرشــب 
حصیربافــی، خورجیــن بافــی، روفرشــی، ســفره، احرامــی، 
قلمزنــی، شیشــه گــری، چــرم ســازی و نمدمالی تشــکیل 

ــد.  میدهن

پارچــه ترمــه بــه پارچــه 
اطــالق  لطیفــي  و  ظریــف 
ــخ  ــه از دو ســري ن میشــود ک
ــت  ــا دس ــه ب ــود ک ــار وپ ت
بافــت بافتــه شــده باشــد بــه 
ــت  ــود در پش ــه پ ــوي ک نح
و  آزاد  بــه صــورت  پارچــه 
تراکــم پــودي آن زیــاد باشــد.

جنــس آن از کــرک و پشــم یا 
ابریشــم بــا طرحهــاي اصیــل 

ــت . ــران اس ــنتي ای و س

128129



ــزد  ــتان ی ــای اس ــوغاتی ه ــن س از بهتری
ــا،  ــوا، زولبی ــد : باقل ــیرینی مانن ــواع ش ان
قطــاب، پشــمک، لــوز بیــد مشــک، 
ــوهان،  ــته، س ــوز پس ــادام و ل ــی ب حاج
عرقیــات ســنتی و حلــوا ارده مــی باشــد.

باقلوا قطاب

کیک یزدی پشمک

130131
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