ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﺗﻬﺮان در ﺑﻬﺎر
روزﻫﺎی ﺑﻬﺎری ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ وﻗﺖ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻧﺰدﯾ ﺗﻬﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﺗﻬﺮان را ﺑﺮای ﮔﺮدش ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ
ﺑﺮﺧ از دﯾﺪﻧ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ درون ﺷﻬﺮی را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠ ﺷﻤﺎ ،آﻓﺘﺎﺑ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ ﺑﺎران ﻣﻼﯾﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی راﺣﺖ ﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻮزه ﻣﻠﺖ

ﺑﻨﺎی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻮزه ﻣﻠﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻌﺪ آﺑﺎد ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر اداری و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ،اﻗﺎﻣﺘﺎه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺷﺎه و ﻓﺮح ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺎخ دﯾﺪﻧ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺑﻪ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﭘﺎرک ژوراﺳﯿ ﺗﻬﺮان

ﺣﺪود  40ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻧﺪﮐ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﯾ داﯾﻨﺎﺳﻮر را در ﺣﻮاﻟ ﮐﺮﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و آن ﺑﻘﺎﯾﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎرک ژوراﺳﯿ ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﻓﻘﻂ
در ﻻﺑﻼی ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺎرک ژوراﺳﯿ ﺗﻬﺮان )ﭘﺎرک داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎی
ﻣﺘﺤﺮک( ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داد و ﻣﺤﯿﻄ ﻣﻔﺮح و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺮود ،ﺑﻠﻮار ﺷﻘﺎﯾﻖ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎرک ﭘﺮواز
ﭘﺎرک ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ

ﭘﺎرک ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  16ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﺸ و زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎی دور رﯾﺨﺘﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ و زﯾﺒﺎﯾ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش ،ﻣﺎﻧ ﺟﺬاب و
ﺧﺎﻃﺮه اﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻠ آﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑ ،ﺑﻠﻮار اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﻋﻤﺎرت ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ

ﺑﺎغ ﻋﻤﺎرت ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮزا ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻇﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  40ﻫﺰار ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﯿﺮوﻧ) دﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ( و اﻧﺪروﻧ و دﯾﺮ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﺖ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﮐﺒﺎﺗﺎن.
ﺑﺎغ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن زﯾﻤﺎ

»زﯾﻤﺎ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎغ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  225ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎزه ای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌ
و ﻣﺼﻨﻮﻋ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻫﻮا در ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ،در ﺑﺎزار و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه داﺋﻤ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  130ﻫﺰار ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﻮﺳﺘﺎن آب و آﺗﺶ ﻗﺮار دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن زﯾﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻬﺪاری ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ،اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﻪ
دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ

اﺣﺴﺎس ﺧﻮب را ﺑﺎ آﺗﻠﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺸﯿﺪ.
ﯾ از ﺣﺴﻦ ﻫﺎی دﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﺮس از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓ ،ﺗﺮس ﺑ ﻣﻮرد را ﮐﻪ ﺣﺎﮐ از ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺟﻨﺐ ﭘﺎرک آب و آﺗﺶ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﻮروز
ﺳﺎﻓﺎری ﭘﺎرک وﺣﺸﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﭼﯿﺘﺮ

ﺳﺎﻓﺎری ﭘﺎرک وﺣﺸﺖ ﯾ از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺷﻬﺪای ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ و ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻓﺎری ﭘﺎرک ،ﯾ ﺗﻮﻧﻞ وﺣﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ دارای ﺗﻮﻧﻞ ﮔﺮدون،
اﺗﺎق ﮔﺎز و اﺗﺎق ﻫﺎی دﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را در ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺒﺲ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮان اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ در اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ را دﺷﻮار ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روﺳﺘﺎی وردﯾﺞ و وارﯾﺶ

در ﻏﺮﺑ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ،دو روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼ و آرام در دل ﮐﻮه ﻫﺎی اﻟﺒﺮز
ﻣﯿﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم وردﯾﺞ و وارﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻫﻤﻬﻤﻪ و ﺷﻠﻮﻏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎﮐﺖ و آرام در دل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻟﺒﺮز ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ .دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻬﺮان – ﮐﺮج و از ﺑﺎﻻی ورداورد اﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ .از ﺑﺎﻻی
ﻣﺤﻠﻪ وردآورد ،ﺟﺎده ای آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﺳﺒ و ﺳﯿﺎق ﺟﺎده اﻣﺎﻣﺰاده داوود ،در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ و دره ای ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ
روﺳﺘﺎی وردﯾﺞ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ وارﯾﺶ ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ وﯾﮋه اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﺳﺎل ،ﺑﺎغ ﻫﺎی وردﯾﺞ و
وارﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﻮﻓﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﮔﯿﻼس و آﻟﺒﺎﻟﻮ ﯾﺪﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻇﺮی ﺑﺪﯾﻊ از ﻃﺒﯿﻌﺖ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ
ﮔﺬارﻧﺪ .دره ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﻮازی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺟﺎده و در ﻃ ﻣﺴﯿﺮ ،ﭼﺸﻢ
ﻫﺎی زﯾﺒﺎﺑﯿﻦ و ﮐﻨﺠﺎو را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی اﺗﻮﺑﺎن ﻫﻤﺖ ،ﻏﺮﺑ ﺗﺮن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﺎغ ﻓﺮدوس

ﺑﺎغ ﻓﺮدوس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻗﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ﻗﺠﺮی در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﻨ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و دﯾﺮﯾﻨﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣ آﯾﺪ .ﮔﭻ ﺑﺮی ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﺗﻮﺧﺎﻟ ﺑﻮدن آوﯾﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺳﻘﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻋﻤﺎرت زﯾﺒﺎﺳﺖ .در ﺳﺎل  1350ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮی و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﻫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ای ﺟﺬاب از ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻮزه ،ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ و ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﯾﺶ
ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮان

وﻗﺘ روی ﺳﻨﻔﺮش ﻫﺎی ﺑﺎغ ﻗﺪم ﻣ زﻧﯿﺪ ،ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﮐﺒ ﻫﺎ و ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﺮان ﻣ ﺷﻮی ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺣﻮاﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾ از آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﻟﻪ ﮐﻨ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻗﺪم ﻫﺎﯾﺖ
آراﻣﺶ ﻗﻮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﻓﻼﻣﯿﻨﻮﻫﺎ ،ﭘﻠﯿﺎن ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧ و آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎزاری؛ ﺣﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮای
ﻟ ﻟ ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﮐﻤ آن ﻃﺮف ﺗﺮ در ﺑﺮﮐﻪ ﮐﻨﺎری ﺑ ﺣﺮﮐﺖ روی ﯾ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮی .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﻣﻮاﻇﺐ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻤ ﺑ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷ .اﮔﺮ ﮐﻤ ﺑ اﺣﺘﯿﺎﻃ ﮐﻨ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ای را ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾﺶ را آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﮐﻨ .ﺑﺎغ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮان در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻬﺮان در دل ﺟﻨﻞ ﻟﻮﯾﺰان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮان در دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎز
اول ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم دﺷﺘﭽﺮ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ
ﺗﻮان ﭘﺮواز ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺎز دوم ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺘ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺎز اول دارد ،در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ و آﺑﭽﺮ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﻓﺎز
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر از ﺧﺮوج
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﺎم ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  35ﻣﺘﺮی اﺳﺘﻘﻼل ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﻫﺮم ﻫﯿﺠﺎن ﯾﺎ ﺳﻮﭘﺮ ﻧﻮا

ﻫﺮم ﻫﯿﺠﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮم ﻫﯿﺠﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧ زﯾﻤﻨﺲ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﯾ از ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻖ آن ﻋﺎﻟ اﺳﺖ و آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻫﺮم
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻨﺎر ﭘﺎرک ﭼﯿﺘﺮ
و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎده روی و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎرک ﭼﯿﺘﺮ ،ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺑﻮﺳﺘﺎن آب و آﺗﺶ

آب و آﺗﺶ ﯾ از ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دﯾﺪﻧ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻧ،
ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ آب ،ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﺮان را از ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻮﺳﺘﺎن آب و
آﺗﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻞ اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻻﻧﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﮐﺎﻟﺴﻪ راﻧ ،آﺑﻨﻤﺎ ،ﺑﺮج آﺗﺶ ،آﻻﭼﯿﻖ و ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻔ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮده ﺧﻮاﻧ ﻣﺸﻐﻮل ﻣ ﺷﻮد و داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﺎرک آﻣﻮزش اﺳﺐ ﺳﻮاری ﻫﻢ داده ﻣ ﺷﻮد .ﻣ ﺗﻮان از ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾ اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﻣﻨﺎﻇﺮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد .آﻣﻔ
ﺗﺌﺎﺗﺮ روﺑﺎز و اﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻫﺎ در ﭼﺎدر ،از اﻣﺎﻧﺎت دﯾﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ آب و آﺗﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن آﻧﻘﺪر ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش ﻣ ﮐﺸﺪ.
وﻧ ،اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر راه ﺟﻬﺎن ﮐﻮدک ،دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎ ،ﻫﺸﺖ ﺗﺮاس ﭘﯿﺎده روی ،ﭘﯿﺴﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ،ﻓﻀﺎی ورزش ﻫﻤﺎﻧ و ﺳﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارد و

ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻓﺮوﺷ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﭘﺎرک،
ﺑﺴﺎط ﻣﻨﻘﻞ و ﮐﺒﺎب ﻫﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻨﺐ اﺗﻮﺑﺎن ﻫﻤﺖ ،ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم و ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷﺮﻓ اﺻﻔﻬﺎﻧ
داﻣﻨﻪ ارواح ﺳﻨ ﮐﻮه اﻟﺒﺮز

در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻬﺮان در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه اﻟﺒﺮز ﭘﯿﺮ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﺗﺮﺳﻨﺎﮐ از ﺳﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و داﻣﻨﻪ ای از
اردواج ﺳﻨ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﻮد ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎﺳﺖ و اﻧﺎر
ﺷﺨﺼ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ وﻟ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺖ و ﭘﺎی ﮔﺮدﺷﺮان ،ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻧﺸﺪه و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ ﻣ داﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس اﯾﻦ ﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﺑﺮای آﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﮔﻢ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن
از اﯾﻨﻪ ﺟﺎده درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪ ﻣﺘﺮ اول راه ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺷﻬﺮداری
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻃ ﺣﺪود  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی وارﯾﺶ و اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دو ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﯾ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه وردﯾﺞ و دﯾﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟ وردﯾﺞ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در
ﮐﻞ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﯾ ﮐﻮه ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎ ﯾ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ اﺳﺖ.

