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توان ها و جاذبه  های گردشگری استان تهران
استان تهران با بیش از 12میلیون نفر جمعیت، دروازٔه ورود به تمدن کهن ایران به شمار می رود. تهران به دلیل قرار گرفتن 
البرز و برخورداری از چشم اندازهایی چون دامنه  های کوهستانی ، پارک های جنگلی و کویری، غارهای متعدد و  در دامنه  های 

دیگر ویژگی های طبیعی و آثار تاریخی، از موقعیت خاصی برای توسعٔه جهانگردی برخوردار بوده است. 
 مساجد بسیاری در استان تهران وجود دارد که هم به لحاظ معماری و هم از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارند. مدرسه عالی 
شهید مطهری )سپه ساالرسابق( و مسجد امام )مسجد فتحعلی شاه یا مسجد شاه سابق( در بازار تهران که در زمان قاجاریه به وجود 

آمده، از این جمله است.
استان تهران با داشتن نزدیک به 70 واحد دانشگاهی )دولتی و خصوصی( بیش از ٥٠ درصد کل مراکز آموزش عالی کشور 
را در خود جای داده است. برخی از این دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی از قدیمی ترین، بزرگ  ترین و معتبرترین مراکز آموزشی 

کشور محسوب می شوند. یکی از عوامل جذب جمعیت در استان تهران، وجود مراکز متعدد آموزش عالی در این شهر است.
از مراکز مهّم مذهبی استان تهران می توان مقبرٔه با شکوه حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( در شهرستان ری، همچنین آرامگاه 

امام  خمینی )ره( در جنوب شهر تهران، کلیساها و بیش از پانصد بقعه و امامزاده را نام برد.

قابلیت های محیطی، علمی و فرهنگی استاندرس١٢

فعالیت

ـ  ٥   ـ  ٥                                                                                                               شکل 2ـ                                                              شکل ١ـ

اسامی مکان های زیر را بنویسید.
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ـ  ٥   ـ  ٥                                                                                                               شکل 4ـ                                                              شکل 3ـ

 مدرسۀ قدیمی دارالفنون: نخستین و بزرگ ترین مدرسه به سبک جدید است که در سال ١226 هجری شمسی در شهر 
تهران به دست بانی نیک اندیش آن، میرزا تقی خان امیرکبیر، بنیان گذاشته شد. بسیاری از چهره  های نامدار علمی، ادبی و هنری 
ایران از دانش آموختگان این مدرسه  اند. مدارس ماندگار البرز و هروی نیزکه از جمله قدیمی ترین مدارس کشور هستند در تهران قرار 

دارند.
 کتابخانه  ها: استان تهران و به ویژه شهر تهران بیشترین تعداد کتابخانه را در خود جای داده است. کتابخانٔه مجلس که قدمت آن 
به ١٠٠سال پیش می رسد، از جمله معروف  ترین کتابخانه  های تهران است. کتابخانٔه عالمه دهخدا، کتابخانٔه ملی و کتابخانٔه حاج آقا حسین 

ملک از جملٔه دیگر مراکز فرهنگی استان تهران هستند.

ـ  ٥    شکل ٥ـ
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فعالیت

ـ  ٥  ــ کتابخانۀ ملی  شکل 6ـ

ـ  ٥  ــ مدرسۀ دارالفنون شکل 7  ـ

در مورد یکی از دانش آموختگان مشهور مدرسٔه دارالفنون گزارشی کوتاه تهیه کنید.
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جاذبه  های گردشگری در استان تهران به دو بخش تقسیم می شود:

١ــ جاذبه  های طبیعی
دامنٔه  در  رودبارقصران  فیروزکوه،  شمیرانات،  چون  شهرستان  هایی 
کوه   های البرز با دشت ها، دره  ها و دامنه  های پر از گل  های وحشی در هر فصل 
پذیرای  تابستان  فصل  در  ویژه  به  و  می   آورد  وجود  به  را  خاصی  چشم انداز 

گردشگران بسیار زیادی است.
با  که  بر  گرفته  در  خروشان  رودخانه  های  را  تهران  استان  شرق  و  غرب 
که  است  آمده  به وجود  زیبایی  و  بزرگ  دریاچه  های  آن ها  بر روی  احداث سد 

مناسب انواع ورزش  ها و تفریحات آبی هستند.

ـ  ٥  ــ   موزۀ  ایران باستان شکل 8  ـ

ـ ٥ ــ تنگه واشی شکل 9ـ
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ـ  ٥  ــ درختی کهن در ورامین شکل 11ـ

ـ  ٥  ــ پارکی زیبا در تهران شکل 10ـ
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ـ  ٥  ــ پیست اسکی دیزین شکل12ـ

پذیرای  البرز  به فلک کشیدٔه  دامنٔه کوه  های سر  در  ایران  پیست   های اسکی  بزرگ ترین  آبعلی  و  توچال  دیزین،  پیست اسکی 
دوستداران ورزش  های مفرح زمستانی هستند.

این  از  یکی  واشی  تنگه  است،  استان  این  گردشگری  جاذبه  های  دیگر  از  طبیعی  آبشارهای  و  دریاچه  ها  غارها، چشمه  ها، 
ـ  ٥ (. جاذبه هاست که در فصل تابستان زیباترین چشم اندازهای طبیعی را به نمایش می گذارد )جدول ١  ـ

غار رودافشان در 62 کیلومتری جادٔه دماوند یکی از زیباترین غارهای استان تهران در نزدیکی روستای رودافشان واقع شده 
است.
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 برای مطالعه 
جدول ١ــ٥  ــ معرفی برخی از جاذبه  های طبیعی شهرستان های استان تهران

جاذبه  های طبیعینام شهرستانردیف
ــاسالم شهر1
ــپاکدشت2
پارک های جنگلی سرخه حصار و خجیرتهران3

دماوند4
دریاچٔه آهنگ، چشمه اعلی، چشمٔه آبعلی، دریاچٔه تار، غار رودافشان،  پیست اسکی آبعلی،

درخت کهن  سال روستای چنار غرب
درخت کهن  سال روستای وجه آبادرباط کریم5
چشمه علیری6

شمیرانات7
آبشارهای لواسان، منظریه، دوقلو، ناران و کفترلو، پیست اسکی دربند، شمشک، دره  های سولقان، فرحزاد، کن، 

درکه، دربند، اوشان و فشم، گالب دره، پارک جمشیدیه، رودبار قصران و لواسانات، غار اسبول و هملون
دشت شقایق اختر آبادشهریار8
تنگه واشی، غار وهین و بورنیک، چشمه خمدهفیروزکوه9

ــقدس10
پارک ملی و منطقٔه حفاظت شدٔه کویرورامین11

ـ  ٥  ــ مسیر آبشار شکر  آب شکل ١3ـ
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بیشتر بدانیم  

قرار گرفتن استان تهران در دامنٔه رشته  کوه  های البرز و نیز پیشینٔه تاریخی استان، مسیرهای گردشگری فراوانی 
را به وجود آورده است؛ مانند:

ــ هراز: شامل جاذبه  های طبیعی بسیار زیبایی مانند غار گل زرد، رودخانٔه هراز، چشمٔه آب گرم  مسیر الر 
الریجان، روستاهای السم، وانا و مکان  های تاریخی مانند کاروانسرای شاه عباس است.

مسیر شهریار:  شامل بوستان  ها و باغ های بسیار زیبا، اماکن زیارتی مانند مقبرٔه لوط پیامبر و روستاهای متعدد 
است.

از دیگر مسیرها می توان به مسیر فشم ــ میگون، فیروزکوه، دماوند، ورامین و . . . اشاره کرد.

 برای مطالعه 
جدول 2ــ٥ ــ معرفی برخی از جاذبه  های تاریخی ــ فرهنگی شهرستان های استان تهران

جاذبه  های تاریخی ــ فرهنگینام شهرستانردیف

1
اسالم شهر

)یادگار کهن(١
تپٔه باستانی واوان ــ یخچال جعفرآباد ــ امامزاده اسماعیل ــ

امامزاده طاهر

2
پاکدشت

)شهر گل و گیاه(
کاروانسرای خاتون آباد ــ آب انبار حیدرآباد ــ امامزاده سید جلیل ــ پل قدیمی جیتو ــ تپه و قلعٔه 

محمودآباد ــ عمارت ناصریه

١ــ عناوین ذکر شده برای هر شهرستان را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به کار برده است.

2ــ جاذبه  های تاریخی ــ فرهنگی استان تهران
 کاخ ها و عمارت  ها: در تهران کاخ  ها و عمارت  های زیادی وجود دارد که جزء جاذبه  های فرهنگی آن محسوب می  شود؛ مانند: 

مجموعٔه کاخ گلستان، کاخ موزهٔ سعد آباد و کاخ بهارستان.
 موزه  ها: در موزه  های تهران می توان بیشتر آثار کشف شده از گوشه و کنار ایران را مشاهده کرد. نزدیک به 6٠ موزه در استان 

تهران وجود دارد که می توان از آن جمله به موزهٔ ملی، موزهٔ جواهرات و موزهٔ فرش ایران اشاره کرد.
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3
تهران

)قلب تپندٔه ایران(

موزه  ها: ملک ــ سکه ــ ملی ــ تاریخ طبیعی ــ رضا عباسی و …
اماکن فرهنگی ــ مذهبی: مسجد و مدرسٔه شهید مطهری)سپهساالر( ــ مدرسٔه دارالفنون ــ مدرسٔه 

البرز ــ کلیسای سرکیس مقدس و …
بناهای تاریخی: میدان آزادی ــ خانٔه وثوق ــ خانٔه مستوفی الممالک ــ کاخ گلستان ــ کاخ سعدآباد ــ 

عمارت کوشک ــ بازار تهران و …
پارک ها: ساعی ــ ارم ــ ملت ــ پارک آبی آزادگان و  …

میادین: میدان حر ــ فردوسی ــ حسن آباد و …

4
دماوند

)بام ایران(
مسجد جامع دماوند ــ برج شبلی ــ امامزاده  هاشم ــ هتل آبعلی

5
رباط کریم

)سرزمین تپه  های باستانی(
امامزاده ابوطالب ــ قلعه سنگی ــ آسیاب آبی ــ کاروانسرای حاج کمال ــ پل بازارک

6
ری

)میراث دار کهن ایران(
آستان حضرت عبدالعظیم )ع( ــ مرقد امام خمینی )ره( ــ  تپٔه میل )آتشکدٔه ری( ــ تپٔه چشمه علی ــ بقعٔه 

ابن با بویه ــ بازار تاریخی ری ــ برج طغرل ــ ارگ سلجوقی

7
شمیرانات

)نگین البرز(
امامزاده صالح )ع( ــ روستای آبنیک ــ بازار تجریش ــ کاخ موزٔه سعد آباد ــ کاخ مظفری ــ 

باغ فردوس ــ موزٔه پروفسور حسابی

8
شهریار

)سرزمین خوش آب و هوا(
امامزاده محسن ــ تپٔه فردوس ــ تخت سلیمان ــ پل آبرسان ورامینک ــ موزٔه شهریار

9
فیروزکوه

)شهر ییالقی(
امامزاده اسماعیل ــ قلعٔه فیروزکوه ــ کاروانسرای گدوک ــ رباط سنگی امین آباد ــ روستای مزداران ــ 

حجاری  های تنگ واشی ــ قلعٔه الجورد ــ تپه و قلعٔه باستانی پیرکمر ــ غار وهین روستای آتشان

قلعه حسن خان ــ امامزادگان ابوالحسن و علی ــ ابوعبداللّه حسینقدس10

11
ورامین

)وارنای کهن(
ـ  ـ برج عالء الدولهـ  ـ کارخانٔه قند ورامینـ  ـ روستای خاوهـ  ـ امامزاده جعفر پیشوا )ع(ـ  مسجد جامع ورامینـ 

بند علیخان ــ تپٔه شغالی ــ کاروانسرای قصر بهرام ــ قلعٔه ایرج
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 برای مطالعه 

ـ  ٥  ــ اسامی برخی از موزه  های استان تهران جدول 3ـ

نوع اثرنام موزهردیف
مینیاتورآبکار1
شیشه و سفالآبگینه و سفالینه  های ایران2
اشیای مربوط به هزارٔه قبل از میالدایران باستان3
آثار هنریآزادی4
مینیاتوراستاد  بهزاد5
خودرو، زمان، پولبنیاد6
مدارک علمی، تحصیلی ، نوشته  ها و... و آثار متعلق به جناب آقای دکتر حسابیدکتر حسابی7
گونه  های گیاهیتاریخ طبیعی8
گونه  های مختلف جانوریآثار طبیعی و حیات وحش ایران9

تمبرتمبر10
طال و جواهرجواهرات ملی11
سکه  های باستانیپول12
باستانی، تاریخی و هنریرضا عباسی13
آثار دورٔه پهلویکاخ سبز14
سکهسکه15
آثار هنری هنرمندان در مورد شهید، شهادت و آثار متعلق به شهداشهدا16
آثار موسیقی استاد ابوالحسن صباصبا17
قالی، قالیچه، فرش و بافتهفرش18
معماری، هنرکاخ گلستان19
آثار دورٔه پهلویکاخ نیاوران20
مردم شناسی و هنرهای سنتیمردم شناسی21
آثار استاد کمال الملک ، تمبر، فرش، قلمدانملی ملک22
سالح دوره  های مختلفنظامی23
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عکس های دورٔه قاجارعکس خانه24
آثار نقاشی هنرمندان ایرانیهنرهای زیبا25
هنرهای تجسمیهنرهای معاصر26
مینیاتور و آثار هنرهای سنتیهنرهای ملی27
روش های تولید برقصنعت برق28
سیر خطوط در ایرانخط و کتابت میرعماد29
نقاشی و مینیاتور استاد فرشچیانفرشچیان30
قالی، نقاشی، خط و آثار دوره  هایصاحبقرانیه31

قاجار، پهلوی و صفوی
آثار باستانی و هنرهای تجسمیجهان نما32
آثار دورٔه قاجار و پهلوی و هدایای بعضی کشورهاکاخ احمد شاهی33
نقاشی های دورٔه قاجارنگارخانه34
اشیا و تابلوهای اروپایی هدیه شده به دربار قاجارحوضخانه35
عکس های دورٔه قاجارعکس خانه36
نقاشی پشت شیشهنقاشی پشت شیشه37
آثار دورٔه پهلویکاخ ملت38
هنری، تخصصیهنر ملل39
انواع گوناگون گل و گیاهگیاهان دارویی سنتی40

ـ  ٥  ــ کوشک احمد شاه در مجموعۀ کاخ موزۀ نیاوران شکل ١4ـ
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 اماکن تاریخی: تپه  های باستانی، کاروانسراها، غارها و کتیبه  های تاریخی، آب انبارها و حمام های قدیمی، بقعه  ها، میادین وقلعه ها 
ـ  ٥(. و برج  های تاریخی از جمله جاذبه  های دیگر استان تهران است )جدول 2ـ

ـ  ٥  ــ کاخ شمس العماره در مجموعۀ کاخ موزۀ گلستان شکل  ١٥ـ

ـ  ٥  ــ میدان حسن آباد شکل ١6ـ
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 بازارها: در تهران تعداد زیادی بازار، مراکز خرید و نمایشگاه  های تجاری و هنری وجود دارد که درفصول مختلف سال موجب 
جذب گردشگران به این استان می شود. بازار سنتی تهران، بازار بین الحرمین، تیمچٔه امین اقدس و …، از جمله بازارهای قدیمی تهران اند 

که عالوه بر حفظ اهمیت تجاری، از اهمیت تاریخی نیز برخوردارند.

ـ  ٥  ــ بازار بزرگ تهران شکل ١7ـ

ـ  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ــ مصلی بزرگ امام خمینی )ره( ـ  ٥  ـ شکل ١8ـ

بر پایی نمایشگاه  های متعدد و گوناگون در تمام طول سال، مانند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه دائمی گل و گیاه و 
ـ هنری نیز از دیگر جاذبه  های استان تهران برای گردشگران است. برگزاری جشنواره  های فرهنگیـ 
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شکل ١9ــ٥  ــ آبشار سنگان جادۀ امامزاده داوود


