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بيشتر بدانيم  

گردشگریدرس سيزدهم

«بگو: ای پيامبر، در زمين سير و سفر کنيد و ببينيد که خدا چگونه موجودات را از نيستی به هستی آورد (خلق 
کرد) و سپس به عالم ديگری رهسپار می کند. به درستی که خدا بر هر چيزی تواناست.» 

(سورٔه عنکبوت/ آئه ٢٠)

صنعت  تنها  بر   ٢٠٢٠ سال  تا  قرار می گيرد و  جهان  پردرآمد  صنايع  جدول  صدر  در  آينده  پايان دهٔه  تا  گردشگری  آيا می دانيد 
پردرآمد جهان، يعنی نفت پيشی می گيرد؟ 

آيا باور می کنيد بودجه ای که در جهان به مسافرت و تفريح اختصاص می يابد، سه برابر بودجه ای است که صرف امور دفاعی می شود؟ 
گردشگری در بهبود کيفيت سطح زندگی مردم، افزايش درآمد کشور، ايجاد فرصت های شغلی، توسعٔه بخش های کشاورزی و 
صنعت، بهسازی و توسعٔه زيربناها، توزيع متعادل تر ثروت، ايجاد زمينه های توسعه در مناطق عقب مانده، افزايش آگاهی مردم، تعامالت 
فرهنگی، برقراری صلح و تحکيم روابط بين المللی، تقويت سنت های ملی، رونق صنايع دستی، از بين بردن خستگی جسمی و روحی، 

پی بردن به عظمت آفرينش و درک مفاهيم زيباشناختی تأثير می گذارد. 

امروزه در جهان گونه های مختلف گردشگری ديده می شود که عبارت اند از: 
بيابان،  ستاره  ديدن شب های پر  سواری،  شتر  ماسه،  کايت سواری، اسکی روی  شامل  بيابانی  گردشگری  ١ــ 

سکوت و آرامش بيابان 
٢ــ گردشگری کوهستانی شامل اسکی روی برف، کوهنوردی، صخره نوردی 

٣ــ گردشگری فرهنگی و هنری شامل آثار باستانی و تاريخی، موزه ها، جشنواره ها، مردم شناسی، لباس شناسی، 
غذاهای محلی و گردشگری دينی

٤ــ گردشگری اجتماعی شامل ديدار و شناخت اقوام، طوايف و مذاهب ديگر و ديدار اقوام و آشنايان 
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توانمندی های استان

شکل ١ــ٤ــ امامزاده هالل بن علی ــ آران و بيدگل

ـ   ٤   ــ خانه ای قديمی در کاشان ـ  ٤    ــ آب انباری در کوهپايه شکل ٢ـ شکل ٣ـ

و  تخصصی  ــ  علمی  نمايشگاه های  سمينارها،  کنفرانس ها،  تحصيل،  شامل  آموزشی  ــ  علمی  گردشگری  ٥ــ 
آموزش های رزمی 

دوران  استراحت  معدنی و  استفاده از آب  مناسب،  در آب و هوای  بيماری ها  درمان  شامل  درمانی  گردشگری  ٦ــ 
نقاهت 

٧ــ اکوتوريسم شامل ديدار از پارک های حيات وحش و مناطق حفاظت  شده، کوهستان، جنگل، بيابان وکوير، 
غارنوردی و …. 



٨٠

شکل ٤ــ٤ــ شترسواری در بيابان ــ روستای مصر

شکل ٥ــ٤ــ پيست اسکی فريدون شهر ـ گردشگری ورزشی 

شکل ٦ــ٤ــ زندگی کوچ نشينان ــ گردشگری عشايری 
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توانمندی های استان

با مطالعٔه درس به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
گردشگری را بيشتر می توان رواج داد؟ جاذبه های آن را  شهرستان محّل زندگی شما، کدام گونه های  ١ــ در 

مشخص کرده، گزارشی تهيه و در کالس ارائه کنيد. 

فعاليت گروهی ۱ـ۴  

ويژگی های گردشگری در ايران 
ايران براساس ضوابط يونسکو جزو ١٠ کشور برجستٔه باستانی و  تاريخی جهان قرار دارد و غنای جاذبه های گوناگون دراين 

کشور باعث شده است که آن را جهانی در يک مرز بنامند. 
شهر  دارد.  خود  با  را  ادوار  همٔه  از  بديعی  آثار  که  است  ايران  فرهنگ  و  تمدن  تاريخ،  قدمت  به  منطقه ای  اصفهان  استان 
اصفهان به همراه شهرهايی چون کاشان، نطنز، آران و بيدگل و نائين به واسطٔه برخورداری از قدمت تاريخی و وجود آثار بی بديل 
کمتر  و  آورده  فراهم  جهانی  و  ملی  قلمرو  در  را  اسالمی  شهرسازی  و  معماری  موزٔه  جامع ترين  گرانبها،  تاريخی  و  مذهبی  فرهنگی، 
کسی با اوصاف آن ناآشناست. با اين وضعيت، استان اصفهان دارای شرايط ممتاز بوده و از مراکز عمدٔه سياحتی کشور و جهان 

شناخته می شود. 
استان اصفهان از نظر ورود گردشگر خارجی، پس از تهران رتبٔه دوم را در سطح کشور داراست. 

استان اصفهان با توجه به تنوع رشته های صنايع دستی، وجود کارگاه های بسيار، هنرمندان طراز اول، دارای رتبٔه اول درکشور 
بوده است؛ به طوری که از ٤٠٠ رشتٔه شناخته شده، بيش از ١٨٠ رشتٔه آن به استان اصفهان تعلق دارد. شايان ذکر است که ازحيث 
دريافت نشان کيفيت و مرغوبيت صنايع دستی، استان اصفهان با دريافت ٢٢ مهر اصالت يونسکو از مجموع ٤٥ مهر اصالت در مقام 

اول کشور قرار دارد١. 
منطقٔه   ١٣٨ مجموع  از  گردشگری  نمونٔه  منطقٔه   ٦٠ تصويب  با  گردشگری  نمونٔه  مناطق  تعداد  حيث  از  استان  اين  همچنين، 
تصويب  گردشگری  هدف  روستاهای  عنوان  به  روستا   ٢٨ تعداد  اصفهان،  استان  در  است.  اّول  رتبٔه  دارای  کشور،  گردشگری 

شده اند.٢
استان اصفهان با داشتن ١٥٧٨ اثر ثبت شده در مقايسه با ٢٦٦٦٦ اثر ثبت شده در کشور، دارای مقام پنجم است٣. 

١ــ عمليات ثبت پنج مورد از صنايع دستی شامل قلم کار نقاشی، جلد معرق، مخملبافی، گالبتون سازی و زری بافی به نام اصفهان در آيين نامٔه يونسکو در دست انجام است. 
٢ــ جدول روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان (برای مطالعه). 

٣ــ براساس طرح شناسايی آثار فرهنگی ــ تاريخی در سطح استان که از سال ١٣٨٤ آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. 
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شکل ٧ــ٤ــ چشم اندازی از روستای گردشگری ابيانه  

 برای مطالعه 
جدول١ــ٤  ــ روند ورود گردشگران به استان طی سال های ١٣٨٠ــ ١٣٨٦

١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨٤١٣٨٥١٣٨٦واحد شاخص حوزه 
تعداد گردشگر داخلی گردشگری 

ورودی به استان 
١٥٢٢١٧٢٤٧٦٦٦٢٤٧٥٩٩٢٥٠٥٨٦٢٦٤٦٠٦٢٩٤٦٣٥٣٠٨٢٩٢نفر 

تعداد گردشگر خارجی 
ورودی به استان

٤٢٢٢٩٤٢٥١٤٣٠٧٣٠٤١٨٥٦٤٦٣٨٤٤٢٨٤١٥٣٦١٤نفر 
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توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

در اين استان، شهر اصفهان با برخورداری از ويژگی های معماری اصيل ايرانی ــ اسالمی و حفظ بن مايه های 
هويت تاريخی در سنت شهرسازی و همچنين توسعٔه روابط بين فرهنگی در قالب عقد خواهر خواندگی با ١٣ ١ شهر از 

شهرهای بزرگ دنيا همواره گزينه ای مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می رود. 

توانمندی های استان اصفهان در زمينه گردشگری 
و  اقتصادی  زيرساختی،  رفاهی،  جمعيتی،  طبيعی،  لحاظ  از  که  دارد  گردشگری  زمينٔه  در  فراوان  توانمندی های  اصفهان 

جذابيت های فرهنگی و تاريخی، آن را از ساير مناطق ايران متمايز می سازد.
١ــ با تالش دفتر روابط بين الملل شهرداری از سال ١٣٦٨، هماهنگی های الزم برای عقد قرارداد خواهرخواندگی با ١٣ شهر معروف دنيا فراهم آمده و مقدمات عقد قرارداد 

خواهر خواندگی با ٤ شهر ديگر در حال انجام است. 
ـ  ايتاليا، کواالالمپور ــ مالزی، سنت پترزبورگ ــ روسيه، ياش ــ رومانی، هاوانا ــ کوبا، ايروان ــ ارمنستان، فرايبورگ ــ آلمان، بارسلونا ــ اسپانيا،  ـ  چين، فلورانس  ـ شيان   ـ
کويت ــ کويت و الهور ــ پاکستان، بعلبک ــ لبنان،داکار ــ سنگال خواهر خوانده هستند و کراکو ــ لهستان، تسالونکی ــ يونان، ليون ــ فرانسه و استانبول ــ ترکيه در حال انجام است. 

شهرهای قدس، بيروت و کربال نيز تقاضای خواهرخواندگی با اصفهان را دارند. 

شکل ٨ ــ٤ــ خواهرخوانده های شهر اصفهان

ايروان ــ ارمنستان

ـ اسپانيا بارسلوناـ 

الهور ــ پاکستان

فلورانس ــ ايتالياسن پترزبورگ ــ روسيه
ياش ــ رومانی

کواالالمپور ــ مالزی

شيان ــ چين

ـ کويت کويت ـ 

ـ   هاوانا ـ
کوبا

فرايبورگ ــ 
آلمان
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برخی از اين توانمندی ها به شرح زير است:
• مرکزيت استان با داشتن موقعيت مناسب از نظر دسترسی به ساير نقاط کشور

• شرايط و توانمندی های ارتفاعات استان
• برخورداری از اقليم متنوع (چهار فصل)

• وجود زاينده رود بزرگ ترين رودخانٔه مرکزی ايران. 

 شکل ٩ــ٤ــ کليسای وانک ــ اصفهان  

 شکل ١٠ــ٤ــ گز اصفهان      

 فراوانی آثار تاريخی و فرهنگی در اصفهان موجب شده که آن را موزه شهر ايران بنامند و اين شهر به عنوان پايتخت فرهنگی 
جهان اسالم در سال ٢٠٠٦ انتخاب شود. 

عالوه بر موارد ذکر شده چه عواملی موجب شده است که استان اصفهان از توانمندی های بااليی برای جذب گردشگر برخوردار 
باشد؟ 
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توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

در استان اصفهان فرصت های مناسبی برای جذب گردشگر وجود دارد؛ بعضی از این فرصت ها عبارت اند 
از: 

 امکانات برتر اصفهان در زمینٔه بهداشت و درمان با وجود پزشکان مجرب که به آن نقش فرامنطقه ای و ملی 
می دهد و زمینٔه جذب افراد جهت درمان را فراهم می آورد )توریسم درمانی(؛ 

 تکمیل پروژهٔ خط آهن اصفهان ــ شیراز که با توّجه به در دست اجرا بودن پروژٔه خط آهن شیراز ــ عسلویه 
قدرت محور تهران ــ اصفهان ــ شیراز را افزایش می دهد. 

 وجود آثار تاریخی بسیار که قابلیت شناسایی و ثبت دارند و امکان بهره برداری از آن ها در زمینه های آموزشی، 
فرهنگی و اقامتی.

 امکان تجدید حیات صنایع دستی و بومی با توجه به وجود هنرمندان و هنرستان های حرفه ای
 امکان بهره گیری بهتر از فضای اطراف زاینده رود با اجرای طرح بهینه سازی حاشیٔه زاینده رود در حّد فاصل 

پل مارنان تا پل شهرستان
 وجود زمینٔه مناسب به منظور انجام مطالعات در معماری و شهرسازی ایرانی 

 قابلیت برگزاری جشنواره ها در اصفهان
 قابلیت گسترش برگزاری نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی در نمایشگاه بین المللی اصفهان

 پروژهٔ ساخت بزرگ ترین مجموعٔه تحقیقات و توسعه در کشور با عنوان شهرک علمی و تحقیقاتی که در 
سال های آینده، اصفهان را به یک قطب علمی تبدیل خواهد کرد و به تدریج فضا را برای ایفای نقش علمی ــ تحقیقاتی 

در مقیاس جهانی فراهم می سازد. 
اند؛ زیرا  به اصفهان جزء گردشگران فرهنگی  گردشگران ورودی  بازارهای گردشگری استان اصفهان: 
تمایل آن ها بیشتر بازدید از آثار تاریخی ــ فرهنگی به جای مانده است. دیدن جاذبه های طبیعی و دیدار از دوستان و 

آشنایان به ترتیب اهداف بعدی آنان است. 
گردشگران خارجی ورودی به استان اصفهان بیش از همه از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه اند و 
کشورهای ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در مراتب بعدی قرار دارند. دومین بازار گردشگری استان در قارهٔ آسیا و ناحیٔه 
شرق آسیا و اقیانوس آرام قرار دارد که ژاپن در این ناحیه مهم ترین کشور محسوب می شود. سپس ناحیٔه خاورمیانه 
است که سه کشور عربستان سعودی، بحرین و کویت مهم ترین کشورهای این منطقه اند؛ پس از آن، آمریکا و در نهایت، 



٨٦

آفريقا پايين ترين سهم را دارند. 
از نظر زمان گردشگری از کّل حجم ورودی گردشگران خارجی، مرداد ماه رتبٔه اول و ارديبهشت رتبٔه دوم را 
به خود اختصاص داده اند و ماه های آذر و دی کمترين حجم را دارا هستند که در اين زمينه، شرايط اقليمی و زمان 

تعطيالت ساليانٔه گردشگران خارجی از عوامل مؤثر محسوب می شود. 
به  فرست  گردشگر  منطقٔه  بيشترين  اغلب  که  تهران  استان  از  غير  به  نيز  استان  به  ورودی  داخلی  گردشگران 
اصفهان است، در ميان ساير استان ها متغير بوده، اما اکثرًا به ترتيب، از استان های خراسان، آذربايجان شرقی، مازندران 
و گيالن، فارس، همدان و کرمان اند. شهريور ماه رتبٔه اول و فروردين ماه رتبٔه دوم را از کّل حجم ورود گردشگران 
داخلی به خود اختصاص داده و ماه های آذر و دی به ترتيب کمترين حجم گردشگر را دارند. تعطيالت دانش آموزی 
و تعطيالت رسمی کارمندان و کارکنان دولت، مراسم آيينی از قبيل عيد نوروز و شرايط اقليمی از جمله عوامل مؤثر 

در اين تغييرات به حساب می آيند. 
موانع گردشگری استان: با وجود امکانات فراوان، موانعی برسر راه توسعٔه پايدار گردشگری اصفهان پديد 

آمده است که اگر به صورت علمی شناسايی شوند به خوبی قابل رفع اند. برخی از اين موانع به قرار زير است: 
ــ اجرا نشدن کامل طرح های جامع و راهبردی برای توسعٔه صنعت گردشگری در اصفهان 

ــ عدم مشارکت فّعال بخش خصوصی درتوسعٔه گردشگری 
ــ ناشناخته ماندن برخی اماکن سياحتی 

ــ بهره گيری نکردن از شيوه های نوين در اطالع رسانی و معرفی اصفهان 
ــ تخريب ناآگاهانٔه انسانی در آثار تاريخی و فرهنگی و کم اطالعی و کم تجربگی در حفاظت و مرمت آنها 

ــ معرفی، تبليغات و بازاريابی ناکافی صنايع دستی و نداشتن بانک اطالعات در مورد ميزان و نوع محصول و 
نيازها و سليقه های اين صنايع و عرضٔه نامناسب برخی از رشته های صنايع دستی 

پـول  حمل  به  نياز  بـدون  بتواند  گردشگـر  که  جهانی  اعتـباری  کارت های  سيستم  از  برخورداری  فقـدان  ــ 
مصرف  سرانـٔه  بودن  انـدک  و  گـردشگری  از  کافی  درآمد  کسب  در  ناتوانی  نتيجه،  در  و  کند  استفاده  آنها  از  نقـد، 

گـردشگران 
و  خودرو  بی روئه  افزايش  زياد،  ترافيکی  گره های  وجود  پذيرايی،  و  اقامتی  مراکز  نامناسب  پراکندگی  ــ 
موتورسيکلت، کمبود پارکينگ های مناسب و نبود نظارت منظم و مستمر بر کيفيت و قيمت ارائٔه خدمات در مراکز 

مرتبط با گردشگری 
ــ فراهم نشدن امکانات الزم برای پرکردن اوقات فراغت گردشگران. 
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 برای مطالعه 
جدول٢ــ٤  ــ روستای هدف گردشگری استان اصفهان

قابليت و جذابيت های ويژه نام شهرستاننام روستارديف
معماری سنتیآب و هوای مطلوبمناظر طبيعی

***نطنزابيانه١
ــ**شهرضااسفرجان٢
**ــدهاقانپوده٣
ــ**نجف آبادجاجا٤
*ــــنجف آبادحسنيجه٥
ــ**سميرمخفر٦
**ــکاشاندره ٧
*ــــنجف آباددم آب ٨
ــ**سميرمدنگزلو٩
ــ**برخوار و ميمهسه١٠
***نطنزطرق١١
*ــــآران و بيدگلعلی آباد١٢
***کاشانمشهد اردهال١٣
*ــــاصفهانقورتان١٤
*ــــاصفهانقهی١٥
ــ**برخوار و ميمهکلهرود١٦
***نايينگرمه عروسان١٧
ــ**نطنزبرز١٨
ــ**نطنزکمجان١٩
ــ**نطنزطره٢٠
ــ**نطنزهنجن٢١
ــ**نطنزيارند٢٢
*ــ*نايينمهرجان٢٣
**ــچادگانمشهد کاوه ٢٤
*ــــاردستاننيسيان٢٥
ــ**لنجانهاردنگ٢٦
کاشاننشلج٢٧
مرق ـ دهستان ٢٨

***کاشانبابا افضل
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 برای مطالعه 
ـ   مهم ترين جاذبه های گردشگری استان  ـ  ٤  ـ جدول ٣ـ

مهم ترين جاذبه های گردشگری نام شهرستان 

آران و بيدگل

کوير و کاروان سرای مرنجاب، درياچٔه نمک، چاله های سمبک (حسام بک) وشقيه (چهار طاق) (طريقٔه کاشت 
مورچان  قلعٔه  ديگل،  قلعٔه  نوش آباد،  سيزان  قلعٔه  نوش آباد،  زيرزمينی  شهر  تره بار)،  و  هندوانه  فرد  به  منحصر 
کهرشاهی،  قلعٔه  ابوزيدآباد،  کاروان سرای  شهر،  سفيد  تسمی جان  و  امين آباد  قاسم آباد،  قلعه های  علی آباد، 
زيارتگاه شاهزاده قاسم، امامزاده هاشم بن علی، امامزاده محمد هالل بن علی، امامزاده هادی، زيارت کاغذی، 
امامزاده ابوزيدآباد، زيارت بی بی زينب يزدل و بی بی سکينه خاتون سفيد، مسجد نقشينه، مسجد مدرسه، مسجد 
جامع  مسجد  علی،  مسجد  ابولؤلؤ،  مسجد  مالشکراللّٰه،  مسجد  سنگ،  مسجد  بزرگ،  ميدان  مسجد  قاضی، 
ريگ،  درب  مدرسه  آب انبارهای  و  عنايتی  توده،  محمد،  حاجی  حمام های  محمدآباد،  جامع  مسجد  نوش آباد، 
ريگ  درب  و  ورقاده  جامع  مسجد  يخچال،  و  پخش  آب  دراز،  کوچه  ميدان  سرگنگه،  شهاب،  حاج آقا  توده، 

نوش آباد، حمام و انبار خواجه ابوزيدآباد، آب انبار يزدل و آب انبار سفيد.  

اردستان 

مسجد جامع اردستان، مقبرٔه اميراويس يا (سنگ سفيد)، مسجد امام حسن مجتبی، مسجد خسرو، خانه صدر 
(نقاشی)، مسجد دربند، مسجد ماليعقوب و قنات های بسيار مشهور زواره، مسجد جامع زواره، مسجد پامنار يا 
بنکويه، حسينيه ی بزرگ و کوچک، مجموعٔه بازار، مجموعٔه مقبره ميربهاالدين حيدر، حصار و يخچال زواره، 
خانٔه هشت بهشت (نيری)، قالع سنگ شب و حکيم باشی، خانٔه ارباب حسين مهابادی، خانٔه شهيد مدرس در 

سرابه کهر، کاخ چهلستون روستای سرهنگ آباد و امامزاده سيدکمال الدين حسين روستای شهر آب. 

اصفهان 

مسجد جمعه (جامع)، مسجد شيخ لطف اللّٰه، مسجد جامع کبير عباسی، کاخ عالی قاپو، کاخ چهلستون، کاخ هشت 
بهشت، مدرسٔه چهارباغ، پل شهرستان (جی)، پل اللّه ورديخان (سی و سه پل)، پل خواجو (بابارکن الدين)، ميدان 
نقش جهان، خيابان چهارباغ، بازار اصفهان، آتشگاه، منارجنبان، کليسا و موزٔه وانک، تخت فوالد، کوهپايه: 
قلعٔه کهنه، قلعٔه شجاع، قلعٔه حاج امين، مسجد جامع کوهپايه، مسجد جامع هرند، کاروان سرای عباسی کوهپايه، 
مسجد  جشوقان،  دالور  مسجد  تاالر،  مسجد  معصوم،  مسجد  آجری،  مسجد  سگزی،  عباسی  کاروان سرای 
امامزاده  قاسم،  امامزاده  جزه،  امامزاده  فشارک،  امامزاده  جبل،  امامزاده  کوهپايه،  قديمی  بازار  زفره،  جامع 
و  جامع  مسجد  آب انبار  جعفر،  حاج محمد  آب انبار  ورزنه،  قديمی  پل  ورزنه،  جامع  مسجد  ورزنه:  کوهپايه. 
آب انبار حاج ميرزا روستاهای اطراف مانند جبل، زفره، فشارک، سنگ زبر و تودشت (مناطق ييالقی)، چشمٔه 
آب گرم زفره (ورتون)، مزرعٔه حاج حسن (محّل تهئه فيلم های سينمايی)، تاالب بين المللی گاوخونی، شهر سبا يا 
شهر گابت، امامزاده شاه زين العابدين، قلعٔه ديزی، قلعٔه کوير، قلعٔه گوشت (چشت)، قلعٔه شاخ کنار و شاخ ميان، 
پناهگاه  (جيرجيرنی)،  نيمه شعبان  جشن  مراسم  فارفان،  روستای  شاه،  رباط  رنگينده،  روستای  قورتان،  قلعٔه 

حيات وحش موته، پناهگاه حيات وحش (پارک ملی) کاله قاضی و پناهگاه حيات وحش کرکس. 

برخوار و ميمه 
مسجد جامع گز، مسجد سين، منارٔه سين، کاروان سرای گز، موزٔه مردم شناسی گز و برخوار و مرقد حضرت 

قاسم بن موسی بن جعفر در مورچه  خورت. 
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تيران و کرون 
مسجد جامع سليمان، مسجد خان يا امام حسن مجتبی، مسجد سيد (جامع)، مسجد سنگی، مسجد جامع اران، 

مسجد جامع عسگران، منطقٔه قميشلو، قلعٔه تاريخی روستای جاجا، داالنکوه و سد خميران. 

چادگان 
قيه (صخره)  علی،  حيدربن  امامزاده  آهنگر،  کاؤه  مقبرٔه  کاوه،  مشهد  زرتشتيان،  آتشکدٔه  و  سمندگان  روستای 
و  کاوه)  مشهد  قديم  (نام  باستانی  کودليه  بقايای  علوی  سادات  به  منسوب  سبز)  هميشه  (درخت  گگ قاج  و 
قبرستان های معروف آن و مجسمه های شيرسنگی (٤٠عدد) خانٔه آنالويی، مسجد پنج تن و دهکدٔه زاينده رود. 

کهندژ، ايوان يزدگرد، مسجد جامع خمينی شهر، آرامگاه سيد محمد، تپٔه آتشگاه، و گورستان زارع آباد. خمينی شهر 

خوانسار 

مسجد جامع خوانسار، خانٔه ابهری، خانٔه حبيبيان، آتشکدٔه تير، معبد هيکل، بقعٔه امامزاده احمد بن علی النقی، 
جيدا،  چشمٔه  پير،  چشمٔه  مشهور،  بسيار  تعزيه خوانی  مراسم  بيگم،  مريم  مدرسٔه  اباعدنان)،  (شيخ  پيربابا  بقعٔه 

چشمٔه مرزنگوش، چشمٔه قبله، چشمٔه علی خان، چشمٔه حسينيه، چشمٔه يهودی ها، و تپٔه نوگل. 

سميرم 
جامعٔه عشايری ايل قشقايی، قلعٔه سنگی (دژيهمن)، ميله های سنگی، مجموعٔه آسياب و حمام کمال الملک وزير 
(خانعلی)، شبستان مسجد جامع (معروف به مسجد آخوند)، آبشار سميرم دخمه های باستانی قلعٔه سميرم، تخت 

سليمان (آب ملخ)،سدحنا، چال قفا، چشمٔه نار، چشمٔه بابا زرنگ کمه و غار دنگزلو. 

دهاقان 

چشمه های زينعلی، بابا شاه حسين، چشمٔه سروردی، چشمٔه قنات نوی، ارتفاعات جنوبی دهستان موسی آباد، 
چشمه های سورمنده و باغ سرخ، چشمٔه مردنگ، درٔه شاه (درٔه پيروزی)، چشمٔه علی (مناظر طبيعی)، مسجد 
مير، مسجد جامع دهاقان، مقبرٔه باباشاه حسين، خانه های تاريخی حسينقلی خان خطامی، پل تاريخی دهاقان 
منطقٔه  و  پوده  مسجد  (آبی)،  رحيم بيگ  مسجد  آسياب  همگين،  تاريخی  سّد  آب بر،  پل  يا  سطل  پل  به  معروف 

آستانه. 

شهرضا 

اسفرجان،  باغ های  پرک آباد،  دره شاه،   ، موروک  سورمنده،  بودجان،  ماهی،  حوض  حيدر،  چشمه  سر،  سياه 
هونجان، زرچشمه، دزج، قمبوان (جاذبه های تفريحی)، امامزاده شاه رضا، کاروان سرای شاه رضا، مسجد جامع، 
درخت  اسفرجان،  آسياب های  پوده،  سوق  چهار  و  حسينيه  جامع،  مسجد  مجموعٔه  مهيار،  کاروان سرای 
امامزاده  اکبر،  سيدعلی  شاه  بقعٔه  امين آباد،  حمام  و  کاروان سرا  عرب ها،  محلٔه  اسفرجان  در  ساله   ٥٠٠ گردو 

محمدابراهيم، قلعه کهرويه. 

دشت دامنه، بيشه زارهای زيبای روستای فراموش جان، چشمه های زرين رود، چهل چشمه، آبشار روستای فريدن 
نوغان، شکارگاه های داالن کوه و آرامگاه شيخ ابوسليمان دارانی. 

فريدون شهر 
آبشار پونه، چشمٔه لنگان، تنگ حنا، پارک معلم، چشمٔه تنگوله، غار گوگان، دشت الله های واژگون، تونل درٔه 
سيستان، جوب دختر، سراب آبلت، غار اشکاف تله، سنگ گورهای باستانی در روستای قهستجان، امامزاده 
سيدصالح، امامزاده تاج علی روستای کاهگان، کوه پيرهشتاد، غار فريدون شهر (کلبيس کب)، آبشار دورک و 

آبشار طرزه. 

برج های فالورجان  مجموعه  و  برج  چهار  بزرگ  برج  محمود،  بابا  پل  ورگان،  پل  پيربکران،  بقعٔه  اشترجان،  جامع  مسجد 
منحصر به فرد روستای کلسيان معروف به چهل برج. 
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کاشان 

تپه های سيلک،آتشکده يا چهارطاقی خرم دشت، چشمٔه سليمانئه فين، مسجد جامع يا مسجد جمعه، قلعٔه جاللی، 
سلطانی،مدرسه و مسجد درب يالن، مسجد و مدرسٔه  مسجد عمادی، مسجد وزير، مسجد تبريزی ها، مدرسٔه 
بزرگ  بازار  گمرک،  يا  شريف خان  سرای  امين الدوله،  تيمچٔه  زين الدين،  منارهٔ  ولی،  گذربابا  مسجد  آقابزرگ، 
کاشان،باغ فين، حمام مالقطب، حمام عبدالرزاق خان، حمام سلطان امير احمد، خانٔه بروجردی، خانٔه طباطبايی، 
خانٔه عامری ها، خانٔه حاجی سيدآقا، خانٔه ميرزاابوالفضل حکيم باشی، خانٔه تهامی يا آقالو، آب انبار ميرسيدعلی، 
آب انبار بزرگ محل سرپله، آب انبار گذر نو در بازار، مجموعٔه تاريخی مشهد اردهال، بقعٔه امامزاده حبيب بن 
موسی بن جعفر (ع)، بقعٔه شاه يالن، بقعٔه طاهر و منصور، بقعٔه امامزاده ميرنشانه، بقعٔه قاسم بن موسی بن جعفر(ع)، 
محتشم  آرامگاه  شجاع الدين،  بابا  به  معروف  ابولؤلؤ  بقعٔه  زنجير،  درب  امامزاده  بقعٔه  تاج الدين،  خواجه  بقعٔه 
کاشانی، مراسم قالی شويان. نياسر: چشمٔه اسکندريه، چشمٔه قريه، باغ تاالر، تاالر غار رئيس، حمام و آسياب 
نياسر، جشنوارهٔ گل و گالب، آتشکدهٔ نياسر. قمصر: چشمٔه آب معدنی صالح، محراب مسجد ده، بقعٔه امامزاده 
ميرداوود،مسجد جامع قمصر، بقعه ی امامزاده در محلٔه پايين، بقعٔه امامزاده شاهسواران،بقعه حکيم بابا افضل.

مسجد گلپايگان  گوگد،  ارگ  سيدالسادات،  امامزاده  بقعٔه  تن،   ١٧ امامزاده  بقعٔه  گلپايگان  منارٔه  گلپايگان،  جامع  مسجد 
جامع سرآور، بقعٔه امامزاده ابوالفتح، سد گلپايگان، و امامزادٔه ناصربن علی 

دهکدٔه ساحلی، آرامگاه پيربکران، گورستان های کليميان، مسجد جامع زرين شهر، پل کله، قلعٔه کافر، امامزاده لنجان 
شاهزاده ابراهيم، قسمتی از قرآن دست نويس سعيدآباد در منطقٔه جم. 

مبارکه 
پارک  سرارود،  ساحلی  پارک  خان لنجان،  آسياباد،  قلعٔه  و  کبوتر  برج  محمديه،  امامزاده  مقبرٔه  فهجير،  قلعٔه 
شهدای زينلی، پارک الله، پارک سلمان، محالت قديمی مختاری ها، حيدرآبادی ها، حاجی ها، قلعٔه سليمان، 

قلعه نو، محلٔه رسی ها، محالت اقماری قهنويه، دهنو، محمديه، شيخ آباد، سرارود و اسماعيل ترخان.

نائين 
نارنج قلعه، مسجد جامع نائين، مسجد بابا عبداللّٰه، مسجد جامع قديمان، مسجد خواجه خضر، مسجد سرکوچه 
محموديه، مسجد جامع محمديه، مسجد جامع بافران، حسينيه های نائين، خانه پيرنيا، بازار نائين، کاروان سرای 
نيستانک، کاروان سرای انارک، بنای چارطاقی انارک، خانٔه تاريخی فاطمی. خور: مسجد عرب ها و مسجد 

نارو. 

نجف آباد 

مسجد  جوزدان،  جامع  مسجد  علويجه،  سنگی  دژ  طبيعی)،  (جاذبه های  گالون  پلنگ  و  بلند  کوه  اوره،  کوه 
برج های  (آق غالم علی)،  صفا  دوقلوی  برج های  جلوگير،  و  هسنيجه  کاروان سرای  آقا،  عصارخانه  جامع دهق، 
جوی خارون، امامزاده ساره مريم معروف به چهل دختران در جوزدان، امامزاده شمس الدين محمد در علويجه، 

بقعٔه پيرمحمد جوزدان، و امامزاده عبداللّٰه در نهضت آباد. 

نطنز

روستای ابيانه، پارک چشمه سرابان، بيشه زارهای اوره، طامه، هنجن، يارند، کمجان، برز، طرق، طار، کشه، 
مسجد  محمد،  شاهزاده  عباس و  آقاعلی  امامزادگان  گروه آباد،  سلطان  امامزاده  ميالجرد،  باستانی  سايت  فرده، 
جامع نطنز، محراب مسجد مير، قلعٔه کوهاب و کاروان سرای ابوالمعالی، قلعٔه رباط سنگ، گنبد باز، حسينئه 
و  عباس آباد  کاخ  تاج آباد،  کاخ  طرق،  قلعٔه  افوشته،  حمام  و  شربت خانه  مجموعٔه  افوشته،  روستای  شهر،  مرکز 

آتشکده. 


