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عجایب گردشگری
دوچرخهسواری بر فراز آسمان جنگلی انبوه

جنگلی انبوه و بسیار زیبا در  Quitoدر  Ecuadorوجود دارد که دارای یک
دوچرخه هوایی است .شما میتوانید با این دوچرخه برفراز آسمان این جنگل
رکاب بزنید و از مناظر بسیار دیدنی و هیجانانگیز لذت ببرید .این دوچرخه دو
صندلی دارد و به کابلی که حدود 200متر درون جنگل کشیده شده ،متصل است
و در بعضی نقاط تا پنج متر ارتفاع دارد .خوبی سفر با این دوچرخه این است که
سرعت سفرتان را خودتان تعیین میکنید ،میتوانید در میان راه سرعت خود
را آرامتر کنید تا از دیدن حیات وحش این جنگل نهایت لذت را ببرید یا هنگام
عبور از میان درختان ،سرعت خود را زیاد کنید تا سفرتان
1
پرهیجانتر شود.

شهری به اندازه یک آپارتمان

شهری در آالســکا وجود دارد که همه ساکنان آن زیر یک
 3سقفزندگیمیکنندوهمگیساکنیکبرجچهاردهطبقه
هستند .مردم این شهر که بهنام «ویتیر» شناخته میشود و
در آالسکا قرار دارد ،بهطور عجیبی در یک ساختمان دورهم
جمع شدهاند .این ساختمان بهنام «شهر عمودی» معروف
 2شده اســت؛ چراکه هیچکس برای کارهای خود حتی نیاز
نیست از ساختمان خارج شود؛ مگر قصد سفر به شهری دیگر
را داشته باشد .در این شهر نزدیک 200نفر زندگی میکنند و
در این ساختمان چهاردهطبقه ،ایستگاه پلیس ،کلیسا ،مغازه
 4و مدرسه هم وجود دارد.

تخت عنکبوتی در وسط آسمان

«هامــوک» ،تختخوابهای ننومانندی هســتند که با
طناب دوخته میشــوند و عموماً برای نصب میان دو درخت مورد اســتفاده
قرار میگیرند؛ اما فردی ورزشــکار و هیجاندوســت بهنام اندی لوییز نشان
داد کارهای دیگری هــم میتوان با آن انجام داد .او وســط آســمان در میان
کوههایی که فاصله زیادی از هم دارند همانند عنکبوت شــروع کرده است به
تار تنیدن و هاموکدوختن .این هاموک رنگی ،ظرفیــت و تحمل وزن پانزده
انســان بالغ را دارد .برای پایینآمدن از آن ،افراد هیجاندوست و بادلوجرأت
باید از طریق پنج «پا»ی این شــبکه که حدود  80متر طــول دارند ،روی یک
طناب باریک وســط آســمان و زمین راه بروند؛ البته یک منفذی هم در میان
هاموک در نظر گرفته شــده تا پاراشــوترها از آن پایین بپرند و پرواز در هوا را
تجربهکنند.

خوارتوران ،به «آفریقای ایران» معروف است .منطقه حفاظتشدهای که شاید
بهشت گردشگرانی باشد که دستی هم در شناسایی گونههای جانوری و حیات
وحشدارند.اینمنطقهحفاظتشدهاستثناییدرجنوبشرقیشاهرودقرارگرفتهواز
نظروسعتبزرگترینمنطقهحفاظتشدهکشوربهشمارمیرود؛بااینحال،خوارتوران
اهمیتش را مدیون وجود نوع خاصی از گورخرهاست که به نام گورخر ایرانی شناخته
میشود.اینگونهازگورخر،ازنظرتعداد،نوعوگونه،نهتنهادرایران،بلکهدرجهانکمنظیر
است.اگراینگورخرهاراازنزدیکببینید،احتماالًباورنمیکنیدکهباگورخرجماعتطرف
هستید!آنهاراهراهندارندوموهایبدنشانبهجایسفیدوسیاه،خاکیرنگاست.
گورخر ایرانی نوعی گورخر آســیایی و جانوری از
خانواده اسبسانان است که بومی بیابانهای ایران،
سوریه ،هند و تبت بهشــمار میرود .در گذشته
زیستگاه این حیوان در ایران خیلی وسیعتر بود و
حتیدرپارکملیکویرهممیشدنمونههاییازاین
گورخررادید،امااینروزهازیستگاهگورخرایرانیبه
منطقه خوارتوران شاهرود و منطقه بهرام گور نیریز
محدود شده است .گورخر ایرانی در سازمانهای
بینالمللی دارای وضعیت بحرانی شناخته میشود
و درمعرض خطر انقراض گونهها قــرار دارد .برای
آنکه بحران جمعیتی این گورخرها را درک کنید،
کافیستبدانیدکهجمعیتاینگونهحیاتوحش
تا سه دهه قبل در حدود 450رأس بود؛ اما این تعداد
روزبه روز کم شد تا امروز به رقمی پایینتر از 200
رأسبرسد.گورخرایرانیدرسازمانهایبینالمللی
دارای وضعیت بحرانی شناخته میشود و درمعرض

دریاچهکاویکسوزدرمجارستان،دریاچهایزیبادردوکیلومتری
جنوب بوداپست است .این دریاچه در محل سابق یک معدن
ســنگریزه قرار دارد؛ از این رو این نام را به آن دادهاند .حدود
بیست سال پیش ،معدن بسته شد و گودالهای حفرشده با
آببارانپرودریاچهایجادشد.ازآنزمانطبیعتاینمنطقهرا
احیا کرد و حیات وحش غنی در این دریاچه ریشه دواند.

درهعجیبودیدنیگوبلیندریوتا

یکی از عجیبترین مکانهــای یوتا ایاالتمتحــده دره گوبلین
بین شهرهای گرین ریور و هنکسویل اســت .این دره که تنها
 1.6کیلومترعرض و سه کیلومتر طول دارد ،با هزاران هودو
(سنگهای ماسهای فرسودهشده که توسط باد و آب به شکل
اجنه و سایر موجودات افسانهای درآمده است) پر شده است.
چشمگیرترینآنهاسههودویمجزاباابعادبسیاربزرگاست.

ریاد؛ قصر سنتی مراکش

ریادها ،خانههای شهری باشکوهی بودند از آن شهروندان ثروتمند مانند تاجران و
دالالن ،خانههایی به سبک اندرونی که هم برای حفظ حریم خانواده
و هم برای تعدیل هوا در مراکش به این شکل ساخته میشدند.
از مشخصههای این خانهها حیاطی بود که در وسط تعبیه شده
و دیگر اینکه فاقد پنجرههای بزرگ در دیوارهای خشت و گلی
بیرونی بودند .این نوع معماری برای حفظ حریم اســامی و
حجاب بانوان خانه طراحی شده بود .در حیاط ریادهای سنتی
بهطورمعمول چهار درخت پرتقال یا لیمو و یک فواره قرار داشت.

تیزتر است .جمجمه گورخر ایرانی هم در مقایسه
با االغ کشیدهتر ،گردنش کلفت و دمش بلند است
و در انتهای آن یک دسته موی سیاهرنگ بهصورت
منگوله روییده است .یال سیاهرنگی روی گردن و
پشت و لکه گرد و سیاهی در قسمت دستهای این
جانوردیدهمیشود.گورخرایرانیاینمنطقه،بدنی
یکدستقهوهایروشنیانخودیرنگداردوشاید
برایتان جالب باشد اگر بدانید که این حیوان بسیار
قوی و گریزپاست؛ بهطوری که میتواند با سرعت
برابر 60تا 70کیلومتر در ساعت بدود!
خوارتــوران مدیــون وضعیت
جغرافیاییسمناناست
خوارتورانشاهرود،موقعیتاستثناییاشرامدیون
وضعیت جغرافیایی استان سمنان است .سمنان
بهدلیلموقعیتوامکاناتمناسبطبیعیووسعت
کافی ،جایگاه مناسبی برای حیات وحش بهشمار

خطر انقراض گونهها قرار دارد .گور ایرانی شباهت
زیادی به االغ دارد؛ بــا این تفاوت که جثه این گور

گورخر ایرانی در
سازمانهای بینالمللی
دارای وضعیت بحرانی
شناخته میشود و
درمعرض خطر انقراض
گونهها قرار دارد
کمی بزرگتر و گوشهایش بلندتر ،باریک و نوک

میآید،استانیکهدرقسمتهایشمالیآبوهوایی
سردسیر،زمینیجنگلیوشرایطیکوهستانیدارد
ودرقسمتهایمیانیتبدیلبهدشتمیشودودر
بخشجنوبی،نمکزاروکویر؛بنابراینهرجانوریدر
ایناستان،میتواندسکونتداشتهباشد.اینمنطقه
در سال 1351بهعنوان منطقه حفاظتشده تحت
مدیریت سازمان محیطزیســت درآمد و در سال
 1355قسمتی از آن بهعنوان پناهگاه حیات وحش
انتخاب شد .این مجموعه در همین سال از طرف
یونسکو عنوان ذخیرگاه زیست کره را دریافت کرد و
بعدها ،یعنیدر سال 1381قسمتهای مرکزی آن
بهپارکملیاختصاصیافت.درحالحاضر 41گونه
پستاندار 167،گونهپرنده 42،گونهخزندهودوگونه
دوزیست در این مجموعه شناسایی شدهاند و بهجز
گورخرایرانی،کبک،تیهو،هوبره،باقرقره،خرگوش،
تشی ،گرگ ،شغال ،کفتار ،قاراکل (قره گل) ،پلنگ،

تاریخگردی

پارسوماش ،شهری تاریخی بوده که هماکنون در نزدیکی مسجد سلیمان واقع شده
است .این شهر محل نخستین تماس آشوریان با پارسیان بوده و نام آن در کتیبههای
پادشاه آشور شمشی اداد پنجم ۸۲۳تا ۸۱۰پیش از میالد ،کتیبه سناخریب متعلق
به سال ۶۹۱پیش از میالد و رشتهای از نامههای آرشیو ،پادشاهان آشور که مربوط
به حوادث ۶۵۳تا ۶۵۲پیش از میالد است ،به عنوان یکی از ایاالت منتهی عیالمی
آمدهاست.شهرتاریخیپارسوماشبراساسآنچهدرنوشتههایریچاردنلسونفرای،
شرقشناسوایرانشناسبرجستهآمریکاییواستاددانشگاههارواردآمده،بهاحتمال
قوی همان پارس بعدی یا بخشی از انشان اســت .بنابر این گزارش ،عبدالحسین
زرینکوبدرخصوصپارسوماشچنیننوشتهاست«:طوایفپارسهظاهرا ًازمحلی
در نواحی شرق دریاچه ارومیه به نام پارسواش در امتداد زاگرس در درههای کرخه و
کارون تدریجاًبهسمت جنوب فالت سرازیر شدهاند.

غارهای ماترا در جنوب ایتالیا

غارهای ماترا در جنوب ایتالیا واقع شده اند و از زمان پارینه سنگی مورد استفاده قرار
می گرفته اند؛ یعنی زمانی که ساکنان شروع به کنده کاری سنگ های نرم برای
ایجاد خانه هایشان کردند .شرکت معماری محلی «مانکا استودیو» که مأمور شده
بود یک فضای داخلی گرم و دعوت کننده با احساس مدرن ایجاد کند به طور ماهرانه
ای تاریخ را با عصر حاضر در هتل دیمورا در هم آمیخت.آنان در اولین پروژه هتلشان
از منحنیهای فضا استقبال کردند و چهار سوئیت دنج ،یک فضای مشترک ،تراس
و یک آبگرم در این فضا که بیش از  300مترمربع مســاحت داشت ،ایجاد کردند.
دیوارهای سنگیگرمدر اتاقخوابها،بازدیدکنندگانرادر آغوش میگیردوبه آنان
حسامنیتوگرمامیدهد؛بدوناینکهحستنگبودنکنند.معمارانازدیوارهای
سفیدبرایتقسیمفضااستفادهکردند.
دانستنیهای سفر

ارزانترین کشورها
برای گردشگری

هزینه ،مهمترین قسمت در برنامهریزی
سفر است .هر فردی سعی دارد با توجه
به این موضوع مقاصد گردشــگری خود
را انتخاب کند .با ما همراه شوید تا با چند
کشورارزانقیمتبرایگردشگریدرسال
 ۲۰۱۷آشناشوید.
.1هند
هویت فرهنگی هند ،از غذاهای متنوع
و رنگارنــگ گرفته تا معمــاری ناب و
منحصربهفردش ،آنرا برای گردشگران
بینالمللیجذابکردهاست.امکاناتاخیر
اینکشورشاملویزایالکترونیکی،امکان
ورودبهاینکشورزیباباآیینهایگوناگون
را راحتتر کرده است؛ همچنین نرخ ارز
برایمسافرانخارجیبهخصوصمسافران
آمریکاییبسیارمقرونبهصرفهاست.
.2تونس
تونس در بین کشورهای ساحلی ،بهدلیل
داشتنهزینهمقرونبهصرفه،مناظرزیباو
ساحلیبا آبوهوای دلپذیردروازهایبرای
مسافران جهانی شده است .امنیت این

کشورنسبتبهسایرکشورهایتوریستی
دراینحوزهکمتراست؛اماتونسدرتالش
اســت در این زمینه همانند بخشهای
دیگر موفق باشد و امنیت بیشتری را برای
مسافرانفراهمکند.
.3قزاقستان
بازدیدکنندگان قزاقستان اغلب افرادی
هستند که قصد دارند یکی از بزرگترین
رشــتهکوههای جهان را پیمایش کنند.
این کشــور کــه یکی از کشــورهای
مقرونبهصرفه جهان محسوب میشود،
بهدلیل هممرزبودن با چین و روسیه دارای
فرهنگی غنی اســت و طرفدارانش را به
سمتخودمیکشاند.
.4یمن
بوهوا با محصوالت
یمن کشوری خوشآ 
متنوعویکیازکشورهایارزانقیمتبرای
دستیابی به مناظر طبیعی بینظیر است.
متأسفانه این کشور بهدلیل جنگهای
متعددی که سالها درگیر آن شده ،امروزه
به یکی از مقاصد گردشگری ناامن در دنیا

گورخر ،آهو ،جبیر ،کل ،بز ،قوچ و میش ،هم در این
منطقهحفاظتشدهزندگیمیکنند.
مسیردسترسی:برایدیدنمنطقهحفاظتشده
توران ،باید به منتهاالیه شــرقی استان سمنان و
جنوب شــرقی شهرستان شــاهرود سفر کنید.
این مجموعــه در ضلــع جنوبی جــاده تهران-
مشهد شــرق دهســتان طرود ،غرب دهستان
زمانآباد و شــمال شــرقی کویر مرکــزی ایران
قرار دارد.
توصیهگردشگری
اگر گذارتــان بــه شــاهرود و منطقه
حفاظتشده خوارتوران رسید ،حتماً سری هم به
آرامگاه بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی
بزنید که فاصله زیادی تا این منطقــه ندارند؛ اما
میتوانند ســفر ماجراجویانه شــما را جذابتر
کنند.

ن گردی
جها 

پارسوماش؛ محل نخستین تماس آشوریان با پارسیان

راهی بهسوی بهشت

دریاچه تماشایی کاویکسوز در مجارستان

بررسی باستانشناختی دشت مرودشت بهمنظور شناسایی و شناخت کلی توالی
گاهنگاری و تهیه نقشه باستانشناسی دشت مرودشت ،حوزه رودخانه کر و پلوار در
استان فارس در حال انجام است .وحید بارانی ،کارشناس گروه باستانشناسی با اعالم
این خبر ،فارس را یکی از مهمترین استانهای ایران از لحاظ مطالعات باستانشناسی
دانستکهتاریخفعالیتهایفرهنگیاستاندراینمنطقهازدورهپارینهسنگیمیانه
تا دوران اسالمی است .بارانی اهداف مهم این بررسی باستانشناختی را تهیه نقشه
کاملباستانشناسیمرودشتبهمنظورتکمیلنقشهباستانشناسیکشوروبررسی
و شناسایی محوطهها در کل شهرستان با توجه به اهمیت حوزه رودخانه ُکر و دشت
مرودشت ازلحاظباستانشناختی اعالمکرد.

کارشناسان موزه شرقشناسی مسکو ،شعر فارسی را که بر روی جام برنزی متعلق
به قرن شانزدهم میالدی حک شده بود به روسی ترجمه کردند .این اشعار متعلق
به حافظ شیرازی ،شاعر نامی ایران است .این جام قدیمی اخیرا ًدر میدان بورس
مسکو در خانهای چوبی در عمق سهمتری زمین کشف شد .در این مکان همچنین
تبر ،کاله جنگی و سکههای زمان ایوان گروزنی (ایوان مخوف) نیز بهدست آمد.
بهگفته محققان روس ،این جام گرانبها در ایران ساخته شده و تقریباً ۷۵درصد از
سطح جام سالم مانده .شعر حافظ با مضمون بزم و شادی در میهمانی در لبه جام
حک شده است .متخصصان آثار باستانی در حال تعمیر و بازسازی این جام هستند
که تا پایان امسال برای نمایش عمومی در اختیار موزه مسکو قرار خواهد گرفت.

سفر به آفریقای ایران

راهپله هایکو یا بهاصطالح محلیها ،راهپله بهشتی در هاوایی واقع شده است .این
پلکان دارای حدود  4000پله است که به سمت بخشی از طبیعت دستنخورده
و بکر پیش میرود .این پلکان اولینبار در دوران جنگ جهانی دوم با استفاده از
چوب ساخته شد تا سربازان بتوانند با نصب آنتنهای مخابراتی با ارتش مکالمه
کنند .این آنتنها در ارتفاع 850متری دریا ساخته شد و این قابلیت را به سربازان
آمریکایی میداد که تا سواحل توکیو در ژاپن بتوانند ارتباط خود را حفظ کنند.
بعدها در سال  1950این پلکان با اســتفاده از آهن گالوانیزه مجدد بازسازی و
گسترش یافت.

مکانهای تفریحی جهان

نقشه باستانشناسی دشت مرودشت تهیه میشود

رمزگشایی از جام قدیمی ایرانی در روسیه
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غار ُسم در ارتفاع  1700متری از ســطح دریا قرار دارد و دارای یک دهانه است.
این غار در نزدیکی قله کوه خواجه قنبر (امــامزاده باالی کوه) در منطقه نامیج
روســتای نام نیک بخش گالیکش شهرستان مینودشــت به فاصله تقریبی
دو ســاعت راهپیمایی قرار گرفته اســت .غار ُســم از جنس آهک است که بر
اســاس جریان آب از داخل ســنگهای آهکی بسط و گســترش یافته است.
دهانه این غار در یک محوطه باســتانی قرار دارد و در داخل غار بقایای ســفال
مربوط به دوران کهن و اســکلتهایی دیده شده اســت .در دهلیزهای آغازی
این غار نیز بقایای اسکلت انســانی موجود است .غار ســم ،دومین غار عمیق
کشور است.

خبر

گردشگری

سفر با خودروی شخصی

تبدیلشدهاست.
 .5بوتان
بوتان کشــوری با موقعیت جغرافیایی
خاص اســت و بههمیندلیل هرگز مورد
توجه اســتعمارگران قرار نگرفته است.
این کشور بودایی با مناطق کوهستانی
رؤیایی که در ارتفاعات هیمالیا قرار دارد،
یکیازموردتوجهترینمناطقگردشگری
بهخصوصبرایکوهنورداناست.هزینهکم
در این کشور عالقهمندان به کوهپیمایی را
تشویقکردهاستتعطیالتخودرادراین

فضایاعجابانگیزسپریکنند.
 .6اندونزی
اندونزی که میتــوان آنرا بزرگترین
مجمعالجزایر جهان معرفی کرد ،کشوری
با مناظر زیبا و متحیرکننده است .یکی از
دالیل سفر به این کشور ارزانقیمت که
میتوان آن را در فهرست سفرهای خود
قرار دهیم ،سواحل و استراحتگاههای
آرامآناستکهازمنطقهپرهیجانشهری
به دور است و فضای آرامشبخشی برای
مسافرانخودفراهممیکند.

رانندگی چنــان با کارهای روزمره ما عجینشــده
که گاه بههیچوجه به این موضــوع فکر نمیکنیم
که چگونه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم .پشــت
فرمان نشســتهایم و فراموش میکنیم که جسمی
چندکیلویی از آهن را میرانیم ،آنهم با سرعتی زیاد
وتحتشرایطغیرقابلپیشبینی؛اماچهخوباست
پیش از شــروع به رانندگی ،زمانیکه هنوز ماشین
یا وسیله نقلیه را روشــن نکردهاید ،از خود دو سؤال
بپرسید .1:آیا برای رانندگی آماده و سرحال هستید؟
 .2آیا خودروی شما برای حرکت در جاده آماده است
و وسایل و تجهیزات ضروری مانند الستیک زاپاس،
جک ،آچار ،زنجیرچرخ ،روغن و بنزین کافی دارد؟
خوب است بدانید وسیله معیوب و خراب ،سرنشینان
خود را به کشتن میدهد .پس همیشه خودرویتان
را بررســی کنید تا بدون عیب و نقص باشد .مرتب
وضعیت الستیکها و میزان باد آنها ،وضعیت ترمز،
آب رادیاتور ،روغن کالچ ترمز و موتور را بررسی کنید.
هنگامیکه پشت فرمان نشستهاید ،آینهها را بررسی
کنیدواگرتیغههایبرفپاککنکثیفیاشکستهبود،
آنها را درست کنید .شیشههای ماشین بهخصوص
شیشهعقبرابهطورکاملتمیزکنید.مخزنآبراپر
کنید.بخارییاکولرماشینرابررسیکنید.الستیک
اضافی داشته باشید .پیش از اینکه موتور خودرو را
روشن کنید ،در صورت لزوم عینک آفتابی بزنید و
کمربندایمنیراببندید.

پیشنهاد گردشگری
 .1كوير ورزنه ،كويرى بكر و زيبا در فاصله١١٠
كيلومترىشهراصفهان
 .2ديزين در کوههای البرز در شهرستان
كرج
 .3طبيعت زيباى ناغان ،شهری در مسیر
جاده شهرکرد -اهواز
.4دهتلدر ۵۵کیلومتریشمالشرقیشهر
بستک در غرب هرمزگان
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