ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺑﺎ ﺗﻮرﮔﺮدش
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌ در آن ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺳﻔﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠ ﻣ ﮔﺮدد .اﮔﺮ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ دﯾﺮ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺳﻔﺮ و ﮐﻤﺒﻮد
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻘﺼﺪ را دﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺳﻔﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد ﺟﺰء ﺳﻔﺮﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘﺎر و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﺮان اﻧﺪﮐ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﺗﻮر ﯾ روزه ﻓﺮﺻﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ آورد .اﯾﻦ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘ و
ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻮﻣ را ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و از روی آوردن ﻣﺤﻠ ﻫﺎ ﺑﻪ راه ﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺜﻞ
ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑ روﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﯾ در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻃﺒﯿﻌ و ﮔﺮدﺷﺮی ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻮر
ﮔﺮدش ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻓﺮﻫﺎی ﺗﻮر اﯾﺮاﻧﺮدی در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی
ﺑﺮای ﻧﺸﺎط و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺎ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ اﯾﺮان اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌ ،اﻧﺴﺎﻧ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ آﺷﻨﺎﯾ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﺷﺮان
ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ دﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﺎن ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﺮدش ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﺧ از ﺗﻮرﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی در اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺗﻨﻪ واﺷ
ﺗﻮر ﺗﻨﻪ واﺷﯿﺎز ﻣﻬﯿﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی در ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺮوزﮐﻮه اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ واش در زﺑﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻤﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎن دارای دو ﺗﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻪ اول ﺑﻪ واﺷ و ﺗﻨﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﺎ ﺷﻬﺮت دارد .در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻨﻪ دوم آﺑﺸﺎری ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع
 15ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﻮر ﯾ روزه ﺗﻨﻪ واﺷ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮردی در ﺑﯿﻦ ﯾ دره ﺳﻨ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﮐﻮﯾﺮ ورزﻧﻪ

ﮐﻮﯾﺮ ورزﻧﻪ ﺑ ﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮﯾﺮ ورزﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از
رﯾﺰار ،ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎی روان و ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺷﻨ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ای را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻃﻮﻟ ،ﻫﻼﻟ و
ﻫﺮم ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ای را ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﮐﻼردﺷﺖ
ﮐﻼردﺷﺖ در  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻟﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ وﻧﺪ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﻼردﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش آب و ﻫﻮا و ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی آن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ وﻟﺸﺖ ،ﺟﻨﻞ ازو،
دﻫﺪه ﻣﺎزﯾﭽﺎل ،آﺑﺸﺎر آﮐﺎﭘﻞ و … .اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﻟﺮﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﺮدم ﻟﺮ اﺳﺖ .ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮه ﻫﺎی زاﮔﺮس اﺣﺎﻃﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﺎص دارای آب و ﻫﻮاﯾ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﻮر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺼﺮ
ﮐﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾ ﺑ ادﻋﺎﯾ دارد ﮐﻪ رازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﮐﻮﯾﺮ اﯾﻦ رازﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿ
اﻧﺪﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣ ﮔﺬارد .در ﻗﻠﺐ ﮐﻮﯾﺮ اﯾﺮان ﮐﻮﯾﺮی دﯾﺪﻧ را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪی آﺷﻨﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮان
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﻤﺎم ﺳﺎل را ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﺧﻨ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮر
ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺼﺮ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻮﯾﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺼﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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