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ي معرفي و اريه و صنعت توريسم در شهرستان گرمسار گردشگري
 راهكارهاي مناسب

 معصومه اوالديان
 عضو هيأت علمي ومدير گروه دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند

 دكتر محمود صفري
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي رودهن ومديركل اسبق

 آموزش وپرورش استان سمنان

 چكيده
و غـرب) خوار ري قديم(شهرستان گرمسار با پيشينة تاريخي به سبب واقع بودن بر سر راه ارتباطي شرق

ي ابريشم( .همواره مورد توجه اقوام مختلف بوده است) جاده
ي خـود و انواع جاذبه هاي فرهنگي به نوبـه ي تاريخي متعدد و ابنيه اين شهرستان با ويژگي هاي متنوع طبيعي آثار

.ي در جذب گردشگران داشته باشدمي تواند نقش چشم گير
و زيبايي هاي طبيعي، گرمسار مي تواند در رواج گردشـگري شهرسـتان و معرفي آثار تاريخي واال شناخت

ي پايدار را باعث شود و توسعه ي رونق اقتصادي و زمينه .موثر باشد
و تا ، ضمن معرفي جاذبه هاي گردشگري شهرستان در دو محور طبيعي ريخي راهكارهاي مناسب جهـت در اين مقاله

.بهبود وضعيت گردشگري شهرستان ارايه شده است

و طبيعي گرمسار- گرمسار– استراتژي جهانگردي-جهانگردي: كليدواژه ها . راهكارها- جاذبه هاي فرهنگي

 مقدمه
و رفتـه رفتـه بـه ي دوم قرن بيستم مطرح گرديد ي صنعت جهانگردي در نيمه توسعه

پ  و ي جهاني رقابت شديدي را جهت جذب بيـشتر جهـانگرد بـه يك پديده يشرفت فني در صحنه
، رونـق  وجود آورده كه ازاين طريق كشورها قادر شدند مـسايل مهمـي نظيـر كـسب درآمـد ارزي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


124

، پر كـردن اوقـات فراغـت و خدمات ، ايجاد بازار مصرف توليدات و تعامل فرهنگي ، تبادل اشتغال
ف  و و حضور آگاهانه و اطالعات جهاني را براي مردم خودشان بـه مردم ي ارتباطات عاالنه در عرصه

.ارمغان آورند
و بهره بـرداري صـحيح از ، صنعت توريسم امروزه يكي از مباحث اصلي كشورهاي جهان

، اقتصاد اكثـر كـشورها را بـه. امكانات توريستي مي باشد  به طوري كه درآمد حاصل از اين صنعت
از.تشكوفايي رسانده اس  حتي در بعضي از كشورها سهم اين بخش از توليد ناخالص ملي به بـيش

ي اين بخش دستاوردهاي جـانبي ديگـر نظيـر بهداشـت. درصد مي رسد 70 عالوه بر اين، توسعه
و ارتباطات اجتماعي در تمام زمينه ها را به دنبال دارد  و روان جامعه در قرن گذشته در اثـر. جسم

ي اختراع ماشين بخار  ي وسـايط نقليـه و سـپس توسـعه و راه اندازي نخستين خطـوط راه آهـن
و هوايي كشور عزيز ايران با طبيعت زيبا ، دريايي ، زميني و گروهي و نقل انفرادي و حمل موتوري
ي ديرينـه شناسـان در  و تمدن كهن كه به گفته و دويست هزار اثر تاريخي و بيش از يك ميليون

راستي. تمدن مصر وجود داشته است، ولي جايگاه خود را در اين بخش نداردايران تمدني كهنتر از
 چه كسي مي تواند ارزش واقعي اين ثروت عظيم ملي را ارزيابي نمايد؟

و شاهكارهايي كه نياكان مـا بـر موقعيت ويژه اي كه خداوند بزرگ به مردم ارزاني داشته
چرا كه نفت صـنعتي اسـت. ايي از نفت مي ارزد روي اين سرزمين آفريده اند هر يك از آنها به دري 

.فاني ولي اين صنعت جاويدان خواهد بود
بايد باور كنيم كه نفت عليرغم اينكه يك نعمت بزرگ خدادادي در اين سرزمين است در
و  و پرداختن به صنعتي كه نفت در مقابل آن قابل قياس نيست باز داشته اسـت واقع ما را از توجه

و. ان به روزمرگي كشيده است گردشگر كشورم  و زحمـت و تأمـل بـه همـت وقتي انسان بـا تعقـل
و امكانـات  و عظمت كار آنها انديشه كند در قياس بـا شـرايط و بوم مرارت هاي پيشينيان اين مرز

در واقع گفتن اين ناگفته ها يكي داستان اسـت پـر. امروز جز شرمندگي حرفي براي گفتن نداريم 
:ل شاعراز آب چشم يا بقو

ز بِيگانه تمنا مي كرد  سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد آنچه خود داشت
در جهان امروز سه صنعت مهم به نسبت درآمدي از اهميت بـااليي برخوردارنـد كـه بـه

و صنعت خودروسازي كه محققان معتقدند با پيشرفت: ترتيب عبارتند از  ، جهانگردي صنعت نفت
و 2010 سير صعودي كه صنعت جهانگردي دارد تا سالو  اولين صنعت جهان به لحـاظ اقتـصادي

آن. درآمد صنعت گردشگري خواهد بود حتي ضريب امنيت جوامع با ميزان استقبال جهانگردان از
و با اين معيار سنجيده مي شود ي مستقيم دارد .جوامع رابطه

و باو ؛ در صنعت گردشگري نيز بايـد همان طور كه براي هر حركتي شناخت ر الزم است
و مردم ما به وجود آيد كه اين صنعت مي تواند مـا را بـه بهبـود وضـعيت اين باور در برنامه ريزان
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و ملي براي اين حركـت فـراهم آيـد و اجتماعي نايل كند تا عزم جمعي اكنـون بـه يـك. اقتصادي
ا و آماري از وضعيت صنعت گردشگري در و جهان مي پردازمبررسي تحليلي .يران

، پيـام رسـاني ، زيارت جهانگردي يا توريسم كه در دنياي قديم منحصر به امور بازرگاني
؛ امـروزه يكـي از  و همچنـين طالبـان علـم بـود و ماجراجويـان مسافرت هاي استثنايي جاسوسان

و فرهنگـي  ي ارتباط اجتماعي و يكي از عوامل برجسته و موثر اقتصادي  در حـد يـك مسايل مهم
و بررسي است و جهاني قابل توجه ،.(مسأله مهم )پيش گفتار: 1354شكوهي

و ورود ي آن از ديـدگاه جغرافيـا و مطالعه ي جديدي نيست ولي بررسي توريسم مسأله
و اكنـون  و رشد را مـي پيمايـد ي تكوين و نخستين مرحله ي اين دانش تازگي دارد آن به حيطه

د  و شعبه اي از مطالعـات جغرافيـايي توريسم مانند بسياري يگر از مسايل اجتماعي به عنوان شاخه
(در جستجوي جايگاه خاص در قلمرو اين دانش است )1354:26صنعت جهان گردي در ايران،.

و اثـرات زيـانبخش و گردشـگري در اقتـصاد كـشورها باال رفتن سهم فعاليت جهانگردي
ي اين فعاليت در محيط زيست معدود  ي از جغرافيدانان را بر آن داشت كه در اين زمينه به توسعه

و تحقيق بپردازند جهانگردي را مي توان يك صنعت مادر دانـست بـه طـوري.طور جدي به مطالعه
و ملي بهره مي برند .كه اكثر بخش هاي اقتصادي از جريان پول ناشي از جهانگردي بين المللي

يي است كه مي توانـد هـر سـاله ميليـون هـا كشور ايران به طور بالقوه از جمله كشورها
و تسهيالت به كسب درآمد هنگفتي نايل شود  و با بسط امكانات و. جهانگرد را بپذيرد نـوآوري هـا

و همچنـين افـزايش وسـايل  ، رشد نسبي درآمد مـردم و اساسي در وسايل ارتباطي تحوالت سريع
ي خطوط هو  و كوتاه شـدن زمـان مـسافرت نقليه،احداث وگسترش جاده هاي زميني وتوسعه ايي

ي گردشگري شده است  يا. موجب تغييرات اساسي در نحوه و هم اكنون مسافرت بعد ماجراجويانه
ي تعداد اقليتي از مردم ثروتمند بود تا حد زيادي از دسـت داده  صرفاً وقت گذراني خود را كه ويژه

و عمومي تبديل شده است و به يكي از خدمات اجتماعي .است
و اقتصادي گردشگري به حدي است كـه امـروزه بـه صـورت يـك ، سياسي ، رواني فوايد فرهنگي
و  و ميليون ها نفر از طبقات مختلف به سير و هر ساله هزاران اولويت در زندگي ملل جلوه مي كند

،(سياحت مي پردازند  ).260: 1382احساني
و فوايد مرتبط با آن دول ت نيز به منظور كسب درآمد ارزي با توجه به اهميت گردشگري

و فرهنگي كشور به مردم كشور ايران و اسالمي شناساندن جاذبه هاي طبيعي ، ترويج فرهنگ ملي
و آسـايش گردشـگران معطـوف و خارج از ايران چند سالي است كه توجه خود را به ايجاد امكانات

و در راه تشويق مردم به گردشگري با جديت مي كوشد .داشته است
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و مـساعد و به تبع آن شهرستان گرمسار عالوه بر داشتن موقعيت مناسب استان سمنان
و انساني بسيار بهره مند است به طوري كه مي توان ايـن سـرزمين را  جغرافيايي از مواهب طبيعي

.مهد جاذبه ها دانست
ي آن در ايـن و طرح مشكالتي كـه بـر سـر راه توسـعه شناخت توانايي هاي گردشگري

در ايـن.ستان وجود دارد به ارايه راه هايي منجر مي شود كه مي تواند مسؤوالن را راهنما باشد شهر
و پس از آن به معرفـي موقعيـت شـهر گرمـسار سـپس  و توريسم مقاله ابتدا به تعريف جهانگردي
و در نهايـت راهكارهـايي جهـت افـزايش  معرفي جاذبـه هـاي گردشـگري آن پرداختـه مـي شـود

. مي شودگردشگري ارايه

 تعريف توريسم
در. در نظر گرفته مي شودحييتفر مسافرت به طور كلي به عنوانسميتور  هر چند كـه
محيسال هاي اخ ا زنـدگييـط كارير شامل هرگونه مسافرتي مي شود كه شخص به واسطه آن از

ر از سفرشـان كمتـ ست ها كساني هستند كـهيدر بعضي از منابع ذكر شده كه تور.خود خارج شود
ب24 و ازي ساعت پديكلمه تور. سال نباشد1شتر بـه طبقـه متوسـط كه افـرادد آمديست از زماني

پ ،.وستنديمسافران طبقه اشراف و عمرشان طـوالني تـر شـد از زماني كه مردم جامعه داراتر شده
بديا و دريشد كه مردم طبقات پائهيين امر ممكن و متوسط جامعـه كـه شـغل ثـابتي داشـتند ن

و بــــا اندوختــــه .كــــافي بازنشــــسته شــــوند) پــــس انــــدازي(اي ســــالمت
بياغلب تور چشيست ها بهياز هر و هواز . مقـصد خـود عالقمنـد هـستندعتيطب با فرهنگ،آب

، بلكه در نهايهم ثروتمندان بهيشه به مناطق دوردست سفر كرده اند، البته نه به صورت اتفاقي ت
د:ك منظور خاصي ويبراي ددن ساختمان هاي معروف د يـ جد آموختن زبان هاي.گريآثار هنري

 . دن غذاهاي متفاوتيو چش

: پيشرفت جهانگردي در ايران
و ارتقـاء صـنعت جمهوري اسالمي ايران در سال هاي اخير گـام هـاي مـؤثر در توسـعه
جهانگردي كشور برداشته كه طي ده سال اخير تعداد جهانگردان ورودي به ايـران رشـد دو رقمـي 

س  و در  درصدي را نـسبت بـه سـال5/16 تعداد جهانگردان ورودي به ايران رشد 1998ال داشته
در. پيش نشان مي دهد ي ايران بـه عنـوان يكـي از مقاصـد اصـلي جهـانگردان بي شك در آينده

و ديرپـا  و علت آن هم به توانمندي موجود اين سرزمين كهن منطقه بلكه جهان مطرح خواهد بود
و مواهب بزرگ خدادادي در اين كشور پهناور در اين در حقيقت. مربوط مي شود   يكي از افتخارات

ي ابريـشم نيـز قـرار دارد است كه در زمان واحد چهار فصل را در سرزميني كـه در مـسير جـاده
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كه. مشاهده مي كنيم  سال تـشكيل مـي دهنـد ايـن14 درصد جمعيت آن را زير40در كشوري
ي اين نسل و موثر باشـد صنعت مي تواند در آينده  هتـل بـا 2169در ايـران.و اشتغال آنان مفيد

و 77022 و شـتاب25 تخت و تأسيسات توريستي در دست احداث وجود دارد كه به توسـعه  هتل
و كيفيت نياز دارد سازمان جهاني جهانگردي در حال حاضـر مبـادرت بـه ارايـه. در دو بعد كميت

در. ري كشور داردكمك هاي فني در جهت تنظيم طرح جامع گردشگ  سازمان جهـاني جهـانگردي
حال حاضر در حال مبادرت به ارائه كمكهاي فني در جهت تنظيم طرح گردشـگري كـشور نمـوده 

.است كه هم اكنون اين طرح در دست تهيه مي باشد

:استراتژي جهانگردي ايران
و احياي روابط دوستانه با كـشورها  شـديداً در ايران در جهت كسب درآمدهاي غير نفتي

ي بخش جهانگردي مي باشد ي. صدد توسعه و فرهنگي غنـي ايـن كـشور نقطـه زيربناي مذهبي
ي محيط زيست در جهت  و مناطق حفاظت شده و همچنين داشتن طبيعت متنوع قوت اين كشور

و دوستداران طبيعت نقش به سزايي دارد و جذب اكوتوريست ها .جلب
 قـدم مـوثري در جهـت 1998اي خاتمي در ژانويه با طرح گفتگوي تمدن ها از سوي آق

و كـشورهاي و همچنين بهبود در روابط بـين ايـران و بهتر ايران برداشته شده است معرفي بيشتر
ي رو بـه  و جزايـر ايـران، آينـده ي بهينه از سواحل و استفاده و ايجاد مناطق آزاد تجاري همسايه

. رشدي را براي اين كشور ترسيم نموده است

و هزينه هاي بين المللي جهانگرديد :رآمدها
كشور جهان درآمدي بيش از يك ميليارد دالر از صنعت گردشگري)60(1999 در سال

 ميليارد دالر از اين صنعت كسب نموده اسـت73 درآمدي بالغ بر 1999آمريكا در سال. داشته اند 
ا و ، فرانسه و سپس اسپانيا ي اول را در جهان دارد يتاليا سه مقصد مهم در مديترانـه هـر كه رتبه

و اتـريش هـر. ميليارد دالر درآمد ارزي داشته اند30يك حدود  ، چـين ضمناً سهم انگليس ،آلمان
ي جهانگردي 1998در سال. ميليارد دالر درآمد بوده است10يك بيش از   كشور بيش46 هزينه

و از يك ميليارد دالر بوده است كه چهار كشور اول به ترتيـب ، ژاپـن ، آلمـان  عبارتنـد از آمريكـا
تا29انگليس كه ( ميليارد دالر هزينه سـاالنه جهـانگردي داشـته انـد56 ميليارد دالر .، احـساني

1380(
 كـشور اول جهـان7شايان ذكر است كشوري همچون ايران كه از ديد يونسكو به عنوان

و خاصي دارد شناخته شده است ولي از خود ي كه شرايط ويژه و كـشوري كـه عـصاره غافل مانده
 از نظـر جلـب تعـداد جهـانگردان بـا 1998جهان مي باشد در سهم خود از ايـن صـنعت در سـال 
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 را داشته77 دالر رتبه 477000000و از نظر درآمد در همان سال با رقم67 نفر رتبه 1008000
و قطعاً تجديد نظر اس ي ابعاد را مـي است كه اين آمار مطلوبي براي اين كشور نيست اسي در همه

استان ها نيز در اين بين سهم بسزايي خواهند داشت كه استان سمنان به دليل داشتن آثـار. طلبد
و قـرار  و فرهنگي متعـدد ي طبيعي و برخورداري از جاذبه و قدمت چند هزار ساله متعدد تاريخي

و ترانزيتي كه هر ساله حدود  و زاير از اين مسير بـه ميليو10گرفتن در مسير استراتژيك ن مسافر
و شرق كشور مي روند به عنوان بخشي از توانمندي هاي موجـود گردشـگري اسـتان مقصد مشهد

و بهره برداري الزم صورت پذيرد .است كه الزم است برنامه ريزي
: گرمسار

و بعد از اسالم به نـام ري(در كتب تاريخي جغرافيايي آمده است كه گرمسار قبل ) خـوار
و نيز آمده است و يكي از قراء نامدار تهراني بوده و(خوانده شده است خوار شـهري اسـت تـاريخي

و گندم.)بزرگ از نواحي ري كه گروهي از علماء به آن منسوب شده اند  و بنيه در او نيك باشد غله
،(و شلتوك آن معروف است  ).1382:2صفري

آ) خوار(گرمسار و باد ايران بوده كه در كتاب معجـم البلـدان در گذشته از نواحي مشهور
و  و ياغيـان تـركمن ي مغول به نام شهر بزرگ خوانده شده است ولي عوامل مختلف از قبيل حمله
و فقر اقتصادي ناشي از خشكسالي هاي مداوم سـبب خرابـي آن  و هوا همچنين نامساعد بودن آب

.شده است
و بار ديگر شـرايط در حال حاضر به خصوص بعد از انقالب عوامل مخ تلفي دست در دست هم داده

و پيشرفت اين منطقه مهيا كرده است .مساعدي را به منظور توسعه
، عبـور راه آهـن تهـران 110موقعيت جغرافيايي اين منطقه در فاصله  كيلومتري تهران

، گذشتن جاده ترانزيت تهران و تهران گرگان ي ايجاد كارخانه هاي–مشهد  جديد خراسان زمينه

(در شهر گرمسار جاذبه هاي توريستي شده است .، ).20: 1382كردواني
و عوارض طبيعي بسيار و هم اشكال و تاريخي ساخته در شهرستان گرمسار انسان هم آثار باستاني
و خـارجي بـسيار  و ملل داخلـي و اقوام و با فرهنگ ها زيبا وجود داردكه براي اقشار مختلف مردم

وا. جالب هستند  گر با يك برنامه ريزي اين آثار زيبا شناسـانده شـوند مـسلماً گردشـگران داخلـي
و استان خواهد  ي گرمسار و تأثير زيادي در اقتصاد منطقه خارجي از آثار ايران بازديد خواهند كرد

.نمونه هايي از اين آثار در اين مقاله ذكر مي شود. داشت
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: موقعيت شهرستان گرمسار
 9233سار غربي ترين شهرستان استان سمنان است كه با وسعتي معـادل شهرستان گرم

و از ، از مـشرق بـه سـمنان ، از غرب به ورامين و فيروزكوه كيلومتر مربع از طرف شمال به دماوند
و در نهايت به شهرستان نائين در استان اصفهان محدود مي گردد .جنوب به كوير مركزي

، شهرستان گرمسار اس . متـري از سـطح دريـا قـرار دارد 825ت كه در ارتفاع مركز شهر
و ايوانكي مي باشـد ، مركزي ي.همچنين اين شهرستان داراي سه بخش به نام هاي آرادان فاصـله

و تا مركز كشور110مركز شهرستان تا مركز استان  . كيلومتر است95) تهران( كيلومتر
و34شهرستان گرمسار از نظر موقعيت رياضي بين مدار و28درجه و35 دقيقه  درجـه

و بين 30 و51 دقيقه عرض شمالي تا53 درجه و52 دقيقه  دقيقه طول شرقي از نصف55 درجه
(النهار گرينويچ قرار دارد .، )1378شاه حسيني

ي رشته كوه البرز –كه با جهـت غربـي( از نظر موقعيت نسبي، اين شهرستان در دامنه

مرتفع ترين نقطه گرمـسار قلـه اي اسـت بـه.واقع شده است) گذرد شرقي از شمال شهرستان مي
و پست ترين نقطـه آن نيـز 3055ارتفاع   متر واقع در كوه باغستان در شمال شرقي اين شهرستان

ي نمك در جنوب غربي شهرستان گرمسار مي باشد800به ارتفاع . متر در مجاورت درياچه

:وجود زير ساخت هاي تجهيز شده
كل كشور است اين منط ايـن. قه از معدود مناطق داراي زير ساخت هاي تجهيز شده در

ي سراسـري سـمنان بـه طـول  ، شبكه و ملي كشور شامل گاز  210منطقه روي شبكه هاي اصلي
و پست و خطوط انتقال نيرو و همچنـين– كيلووات سراسـري ري شـمالي 230كيلومتر  سـمنان

و جاده هاي ي مخابرات سراسري و منطقه اي استقرار يافته است1ارتباطي درجه شبكه . كشوري
ي) خراسان–تهران(محور مهم بزرگراه خاوران ي آب سـرد بـه جـاده ي آسـفالته توسط جـاده

و با احداث محور گرمسار  و كنار گذر جنوبي تهـران بـزرگ در ايـن–فيروزكوه اتصال مي يابد  قم

شكل مي گيرد  از اين منطقه به همراه عوامل پيش گفته از شـرايط عبور راه آهن سراسري. منطقه
، 240چنانچه در حال حاضر در شهرستان گرمسار. بهتري نيز برخوردار است  كيلـومتر راه زمينـي

،58شامل و98 كيلومتر بزرگراه سـوداگر( كيلـومتر راه فرعـي وجـود دارد25 كيلومتر راه اصـلي
 ،  ). 493: 1380ستارنژاد
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 گردشگري شهرستان گرمسارجاذبه هاي
و جاذبه هاي طبيعـي و هوايي و هـوايي كـامالً: تنوع آب شهرسـتان گرمـسار داراي تنـوع آب

و زمستان بيشتر محسوس است بـه طـوري. مشخصي است  و تضاد در دو فصل تابستان اين تنوع
، ارتفاع به عهده دارد  مس. كه بيشترين نقش را در ميان عوامل گوناگون 40افتي كمتر از گاه با طي

، بنـا بـراين. درجه سانتيگراد اختالف دماي بين دو نقطه مشاهده مي گردد20كيلومتر در تابستان
در تابستان هر چه از نواحي جنوبي شهرستان به طرف نواحي شمالي پيش رويم به علت زياد شدن 

، دماي هوا نيز به طور محسوسي كاهش مي يابد .ارتفاع
و ريـزش هـاي جـوي در اغلب موارد عوام ل اصلي حركت هاي توريستي را درجه حرارت

و. تشكيل مي دهد و ميـزان رطوبـت اين دو عامل در صنعت توريسم بيش از ميزان ساعات آفتابي
(ساعات ابري اهميت دارد .، و ديگران )1376زنده دل

و تأثير وضع اقليم ي برخورد و هواي شهرستان گرمسار را مي توان در نتيجه ي كوير آب
و يخبنـدان چنـدان.و كوههاي البرز بر روي يكديگر مشخص نمود به طور كلي مدت روزهاي سرد

و حداكثر دما بين. نيست همچنين ميانگين دمـاي كـل. درجه سانتي گراد است+44و-8حداقل
نـزوالت جـوي در ايـن شهرسـتان بـه جـز. درجه سانتي گراد مي باشد4/17ماه هاي سال حدود 

، اغلب بصورت باران است باريكه باران ناچيز اين ناحيه عموماً در مـاه هـاي زمـستان. اي در شمال
آب. مي بارد  نامرت بودن ريزش همين مقدار باران اندك از سالي به سال ديگر از ديگر ويژگي هاي

ن مهم مقدار تبخير در اينجا به همان اندازه اهميت دارد كه مقدار بارا.و هوايي اين شهرستان است 
و مـي تـوان60تا20بر اساس تحقيقات به عمل آمده ميزان تبخير. باشد  برابر نزوالت جوي است

و هواهاي بياباني محسوب نمود ي مشخص يكي از آب .گرمسار را نمونه
ي شهرستان حدود  ميلي متر گزارش شـده در حـالي كـه 100ميانگين بارندگي ساليانه

هـر چنـد شهرسـتان. ميلي متر در سـال مـي باشـد 1410ادل متوسط نياز آبي اين شهرستان مع
گرمسار در تابستان به دليل گرماي زياد غير قابل تحمل اسـت ولـي زمـستان هـاي معتـدل آن از 

و هوايي اين شهرستان مي باشد .جاذبه هاي آب

و عوارض طبيعي ):جالب به ويژه براي توريست علمي(اشكال
ها(هم در ارتفاعات هم) كوه وو و اشـكال طبيعـي جالـب ، عـوارض  در دشـت گرمـسار

و عالقه مندان به علوم طبيعي بـسيار بسيار زيبايي وجود دارند كه براي همه به ويژه براي محققان
و ديدني هستند .با ارزش

ي سر دره در آمريكا به اين سازندها كه از دل زمين بيـرون: گنبدهاي نمكي به ويژه در منطقه
ي طالئي(كنيون آمده اند گلدن  مي گويند كه در هر قـسمت آن كـه) زمين هاي فرسايش يافته
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، هـر چنـد در باشد ساالنه ميليون ها دالر درآمد براي آن منطقه از طريق توريست ايجاد مي كند
.بسياري موارد زيبايي گنبدهاي نمكي كشور ما به ويژه سر دره را هم ندارد

و قنات و بسته و نيز مخازن عظيم وجود دره هاي كور هاي متعدد در سطح اين سازندها
،) نمك طعام(نمك خالص كلروسديم  و پوشش نازك توده هاي آذيـن در سـطح بعـضي نقـاط آن

ي كويرهـا از) نمكزارهـا(جاري شدن آب شور از آنها به عنوان يكـي از عوامـل بـه وجـود آورنـده
، ژئومرفولو و ديدني براي زمين شناسان و اكولوژزيـست موضوعات جالب ، معدن شناسـان ژيك ها

و كوير شناسان  در. به شمار مي روند) توريست هاي علمي(ها و طالئي رنـگ ي بسيار زيبا منظره
و غروب براي هر بيننده بسيار جالـب اسـت  ي عكـس از ايـن. سطح گنبدها به هنگام طلوع تهيـه

و هم وسيله اي بـراي مناظر زيبا در دره ها با اشكال متفاوت مي تواند هم منبعي  براي درآمد باشد
و  و استراحت را بر خود حرام كـرده جلب بيشتر توريست به اين منطقه آمريكا، عالقه مندان خواب
و نيز عكس گرفتن از  و بسيار زيبا ، براي لذت بردن از طبيعت لخت و غروب آفتاب به هنگام طلوع

، خود را به اين سازندهاي طالئي رنگ مي رسانن  از اين سازندها وتشكيالت زيبا، خوشـبختانه.دآن
و نيز شمالي(در گرمسار زياد است  و ارتفاعات شرقي ، نياز بـه) در سر دره كه براي رسيدن به آنجا
، همگان را از زيبايي هاي اين سـازندها. طي راه طوالني نيست  و ديگر وسايل بايد از طريق بروشور

.آگاه ساخت
و توده ، همـان: هاي سياهرنگ سازندهاي آذرين در ارتفاعات شمالي به ويـژه غربـي گرمـسار

و جالب وجود دارند  در ارتفاعـات جنـوبي گرمـسار. طور كه شرح داديم گنبدهاي نمكي بسيار زيبا
، جلب توجه مي كنند  و توده هاي سياه رنگ از. يعني سياه كوه سازندهاي آذرين به خـصوص كـه

ي سـنگفرش راه عباسـي(ن دشت كوير اين سنگ ها براي قابل عبور كرد  اسـتفاده) احداث جـاده
.شده است

، مشرف بـه دشـت: سازندهاي تبخيري الوان در ارتفاعات شمالي در سراسر ارتفاعات شمالي
و اشـكال  ، آهكـي بـا رنـگ هـا ، نمكـي گرمسار انواع مختلف سازندهاي رسوبي تبخيـري، گچـي

، بـراي مختلف وجود دارند كه به ويژه به هنگام  و ظاهر شدن رنگ ها ومناظر مختلف غروب آفتاب
و ديدني هستند .توريست بسيار جالب
 كه سمبل طبيعي گرمسار به شمار مي رود كه هم براي انسان:چين خوردگي بسيار زيباي كوه

و هم براي دانشمندان بسيار جالب است .هاي معمولي
ي حبله رود مانند سـنگ دروازه كـه با مناظر بسيار زيباي آنه:دره هاي متعدد آب شور ا در دره

و آب گرمـسار و هم به عنوان منابع شـور كننـده خـاك ديـدني) حبلـه رود(هم داراي مناظر زيبا
.هستند
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، آهك(:ديدن انواع مختلف معادن ، گچ و چگونگي استخراج آنها به عنوان جاذبه هـاي) نمك
و علمي .توريستي

و ارتفاعات . ستان گرمسار در دامنه هاي جنوبي رشته كوه البرز واقع شـده اسـت شهر:دامنه ها
و باالخره به دشت كوير منتهي مي گردد .ارتفاع آن از شمال به جنوب به تدريج كاسته مي شود

و از آن بـه بعـد-رشته كوه البرز در قسمت مغرب جهتي شمال غربي  جنوب شرقي دارد
كوههـاي شـمال.ل شـرقي امتـداد پيـدا مـي كنـد جهت معكوس پيدا مي كند يعني به سوي شما

ي حبله رود آن را بريده به دو قسمت تقسيم كرده است  ايـن كـوه هـا ماننـد. گرمسار كه رودخانه
و كلـرز مـي  ، سـرحر و مهمترين ارتفاعـات آن سـولك حصاري در شمال شهر گرمسار قرار گرفته

.باشد
، سياه و قابل توجه شهرستان ارتفـاع. كوه در جنوب گرمسار است از ديگر ارتفاعات مهم

و جهتي شرقي 1300آن  و روپوشي رسـوبي كـه. غربي دارد– متر ي آتشفشاني اين كوه از هسته

و توف هاي تراكيت  ، سـاخته–از سنگ هاي بيرون ريخته گدازه و پورفريـت گـرد آمـده  آندزيت

و اطراف آن را اليه هاي رسوبي فراگرفته چنانكه تون آتش فشاني مركزي گنبدي از ميان شده است
.اليه هاي رسوبي اطراف سر بر آورده است

و: غار ، همواره يكي از مراكز جلب گردشگر بوده از آنجا كه غارها داراي طبيعت بسيار زيبا هستند
يكي از اين غارها ،غاردقكشكولي يـا زنـدان افغـان. طبيعت دوستان زيادي را به خود جلب مي كند 

و موقعيت آن را شرح مي دهيم است كه ذيالً نح ي تشكيل :وه
و در برخـي نقـاط جريان سيالب ها هزاران سـال زمـين هـاي تـه نـشيني دوران سـوم را كاويـده
، مجراهاي زيرزميني خشكيده  راهروهاي ژرف زيرزميني طويلي ساخته كه پس از فروكش اين آبها

ي غارهاي بزرگي به جاي مانده اند .به گونه
و رشته اصـلي سـياه از آن جمله ي شمالي سياه كوه غربي بين كوه دوازده امام در دامنه

، محلي است كه به علت جمع شدن آب در زيرزمين هاي هموار آن در فصل بهـار بـه نـام دق  كوه
قدري به سمت شمال شرقي محل مزبور در روي تپه ماهورهـاي بدنـه. كشكولي معروف شده است 

، غاري است افسانه  .اي كه به نام غار دق كشكولي يا زندان افغان ناميده مي شودسياه كوه
آب: آب هاي معدني يكي از راه هاي جلب گردشگران به وجود آوردن امكانات اسـتفاده از منـابع

آب. معدني در مجاورت چشمه هاي معدني است  اين منابع طبيعي در مراكزي موسوم بـه ايـستگاه
دا  و درمـان معدني قابل استفاده مي گردد كه و تأسيسات مختلف بـه منظـور گـردش راي امكانات

آب معدني جزو اولين داروهاي طبيعي بشر بوده كه آثار استفاده از آن چندين. براي سياحان است 
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و اثرات. هزار سال قبل تاكنون وجود دارد استفاده علمي از آب هاي معدني پس از شناخت تركيب
.استدرماني آن در قرن اخير تحقق يافته 

، چشمه هـاي ي شمالي سياه كوه به سمت گرمسار در بين قشرهاي رسوبي در كوهپايه
و اهم اين چشمه ها عبارتند از  : آبي وجود دارند كه اغلب از نوع آب هاي معدني هستند

و در دره): شاه چشمه(چشمه شاه) الف چشمه شاه در قشرهاي رسوبي دامنه شمالي سياه كوه
و عرض تقريبي– شمالي اي كم عمق با جهت  ي. متر واقع شده اسـت20 جنوبي آب از حوضـچه

و به حوضـچه  و از مجراي باريكي عبور مي كند و دايره مانند به قطر دو متر خارج مي شود طبيعي
و پس از عبور از اين محل در  و عمق يك متر وارد مي گردد طبيعي ديگري به قطر تقريبي دو متر

م .ي رودزمين هاي اطراف فرو
و اين سنگ هـا مجراي سنگي از تخته سنگ هايي با طول در حدود يك متر بنا گرديده
و بـراي  و عمق ده سـانتي متـر تراشـيده شـده شكل مجرايي با عرض تقريبي بيست و به ناو مانند

و بست مهم متصل گرديده است .جلوگيري از به هدر رفتن آب انتهاي سنگ ها به صورت قفل
ي عين)ب و در شمال غربـي: الرشيد چشمه ي ديگري به نام عين الرشيد معروف است  چشمه

و در جنوب بناي قصر عين الرشيد و سه كيلومتري جنوب غربي ساختمان شاه عباسي چشمه شاه
پس از بررسي آزمايشگاهي آب چشمه هاي مذكور مشخص گرديده كه آب چـشمه.واقع شده است 

م  و عين الرشيد در رديف آب هاي و منيزيم است شاه باقيمانده خـشك. عدني كلروسولفات كلسيم
.آب عين الرشيد در حدود سه برابر باقيمانده آب چشمه شاه مي باشد

و صـفراوي و آرنزي تيك بيماري هاي كبدي آب هاي سولفات كلسيم براي درمان تظاهرات زرآباد
و غيـره اسـتفاده  و درد مفاصـل ، روماتيسم ، حاالت نقرسي (مـي شـود يا كليوي .، حـسن بيگـي

1365(
از: چشمه ها و يـا چشمه هايي كه در اينجا شرح مي دهيم هر چند برخي آشاميدني مـي باشـند

و بديعي را به وجود آورده  نظر ميزان آبدهي اهميت چنداني ندارند ولي از اين جهت كه مناظر زيبا
و اهميت گردشگري آنها بر كسي  ، داراي اهميت فراوان بوده .پوشيده نيستاند

در:چشمه سنگآب) الف و15 اين چشمه  كيلومتري شمال غربـي بخـش ايـوانكي قـرار دارد
. ليتر در ثانيه مي باشد10ميزان آبدهي آن حدود

ي امامزاده خوشنام)ب در:چشمه  كيلومتري شمال غربي بخش ايـوانكي قـرار20 اين چشمه
و ميزان آبدهي آن حدود .يه است ليتر در ثان15دارد

در:چشمه يخچال)ج  كيلومتري شمال غربي ايوانكي در داخل35 ميزان آبدهي اين چشمه كه
. ليتر در ثانيه است40يك دره اي با عمق زياد جاري است حدود
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دل)د در:چشمه كهنه . كيلومتري شـمال شـرقي شهرسـتان گرمـسار قـرار دارد65 اين چشمه
ث40ميزان آبدهي آن حدود از ليتر در و گواراست كـه پـس از خـروج و داراي آبي شفاف انيه بوده

و مـورد اسـتفاده قـرار مـي  و باغات گردو مي رسـد چشمه پس از طي مسافتي به مزارع كشاورزي
.گيرد
در:چشمه شهر آباد)ه  كيلومتري شمال شـرقي شهرسـتان گرمـسار در مـسير50 اين چشمه

ح. قرار دارد« رامه»جاده خاكي آب آن از زيـر كـوه. ليتر در ثانيه اسـت15تا10دود آبدهي آن
، هـدر مـي رود  و پـس از مـسافتي در حـدود يـك كيلـومتر حقيقـت(هاي نمكي بيرون مي آيـد

،1370 .( 
 رودخانه ها

و حبله رود نيز آمده است: حبله رود) الف ، هيلرود حبلـه رود. نام اين رود در كتاب هاي قديمي
ي ايـن رود از كـوه هـا.و زرع گرمسار را مشروب مي نمايـد تنها رودي است كه كشت  سرچـشمه

و پس  ي اصلي آن از كوه ها ساواشي به نام گلرگن سرچشمه گرفته و شاخه شمالي فيروزكوه است
و عبور از چمن فيروزكوه به دو رود ديگر مي پيوندد يكي بـه نـام گـور  ي واشي از گذشتن از تنگه

و ديگري از چمن شورستان كنگرخاني گذشـته سفيد كه از حوالي گردنه بشم   سرچشمه مي گيرد
ي فوق الذكر به سمت مغرب روان مي شود .و پس از اتصال به دو شاخه

و جمارود)ب  بر خالف تـصور رودسـر دره داراي آب بـسيار كمـي):جمع آب رود(رودسر دره
و غير قابل ، آب آن شور و نمك و به علت عبور از اليه هاي گچ و بـه همـين سـبب است اسـتفاده

پس از گذشتن از سردره در باتالق هاي كوير جنوب غربي گرمسار فرومي رود سرچشمه اين رود از 
.شمال غربي گرمسار به نام كوه هاي كلرز است

و غرب شهرستان گرمسار در اغلب فصول سال رودخانـه:ديگر رودخانه هاي فصلي)ج  در شرق
و آبي در بستر آنها جاري نيـست فقـط در مـاه هـاي هايي به صورت خشك رود مشاهده مي شود

، بهوردو  و بهار موقتاً آبي در آنها جاري است مانند رودخانه رامه  ... فصل زمستان
و وسيع ديـده مـي شـود: درياچه نمك در جنوب غربي شهرستان گرمسار درياچه اي مثلث شكل

 در تابستان قسمت وسيعي از آن خشك كه آب آن در طول سال نوسان شديدي دارد به طوري كه 
، قـم. مي گردد و قم نيز مـشهور اسـت بـين اسـتانهاي سـمنان اين درياچه كه به نام هاي مسيله

و محققين اهميت ويژه اي از جهت گردشگري دارد .واصفهان واقع شده است كه براي دانشجويان
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 جاذبه هاي فرهنگي
و جاذبه هاي فرهنگي گردشگري آن دسته از جاذبه هايي هستند كه زاييده نيروي ابتكار

و هوش انسان است  ي خالقه و معنوي خويش با الهام از طبيعت. قوه انسان براي رفع حوايج مادي
و تحوالت در محيط زندگي خـود اقـدام  و اشياء پيرامونش با انجام تغييرات و با به كارگيري عناصر

ه. مي ورزد ي زمين را با ايجاد جنگل و چهره ، سـدها و پرشـكوه ، بناهـاي رفيـع ... ا، درياچه هـا
و اسـتفاده از مـواد  و يا به منظور تأمين نيازهاي مادي خود بـه ايجـاد كارخانجـات تغيير مي دهد

و  و تئاترها و يا به خاطر تفريح به ايجاد مراكز فرهنگي و. مي پردازد ... معدني در نتيجه جنگ هـا
، مراودا  ، مبادالت و بدين طريـق اسـت كشمكش ها ، تبادالت فرهنگي بين افراد انجام مي شود ت

و همـين. كه آدمي تمدن هاي بس پر فروغ را بنيان مي نهد به خلق آثار بديع هنـري مـي پـردازد
و فرهنگي را به وجود مي آورد .عوامل است كه انواع جاذبه هاي انساني

و قرار گرفتن در مـسي و راه ارتبـاطي تاريخ بسيار كهن سرزمين گرمسار ر جـاده ابريـشم
و جنوب باعث گرديده تا به عنـوان يكـي از مراكـز مهـم تـاريخي و شمال و غرب كشور بين شرق

و آميختن آن با فرهنگ اسـالمي بـر ويژگـي هـاي ايـن. استان مطرح باشد  فرهنگ اصيل باستاني
. استان افزوده است

: مراكز زيارتي
ي حضرت امامزاده� ي متبركه  كيلـومتري جنـوب شـرقي14در):ع( علـي اكبـر بقعه

و در روستاي امامزاده علي اكبر .گرمسار
و در حــدود� ي گرمـسار ي متبركـه امــامزاده سـلطان شــاه نظـر در حومــه 15بقعـه

و ساختمان آن مربوط به دوره قاجاريه مي باشد .كيلومتري آرادان
ا� ي حضرت امامزاده خليل .در كند آرادان ... بقعه
و شـمس الـدين در حـسين آبـاد حـاجي تقـي واقـع در حضرت� 4امامزاده اسماعيل

 كيلومتري شمال غربي گرمسار
. كيلومتري راه آهن ياتري2در حسين آباد كردها در ... حضرت امامزاده عبدا�
در�  كيلومتري شرق گرمسار4حضرت امامزاده عليين در روستاي قاطول
و شاهزاده مراد در قريه شه سفيد حضرت امامزاده قوشه به نام هاي شاهزاده�  محمدي

 كيلومتري شرق گرمسار13در
 حضرت امامزاده ذوالفقار در روستاي ذوالفقار�
و مطهر در كوشك اربابي�  حضرت امامزاده طاهر
 حضرت امامزاده خوشنام در ايوانكي قريه بهورد�
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 حضرت امامزاده يحيي در قريه محله باغ�
 فندحضرت امامزاده پنج تن در قريه�
 در روستاي سرباز) سرباز(حضرت امامزاده عبدالرحمن�
 جعفر در روستاي چهار طاق حضرت امامزاده�
، از فرزنـدان16 سلطان ابوسعيد در پاده در حضرت امامزاده�  كيلومتري شرق گرمسار

)ع(حضرت امام موسي كاظم
 حضرت امامزاده علي ابراهيم در ايوانكي�
.در شمال شرقي گرمسار) بنكوه(، سرآبرود حضرت امامزاده شاهزاده حسين�
 كيلـومتري شـمال60و اسماعيل در روستاي قاليباف واقع در ... حضرت امامزاده عبدا�

.شرقي گرمسار
 حضرت امامزاده ابراهيم در گندم دره ايوانكي�
 حضرت امامزاده عاقب در ايوانكي�

: قلعه هاي تاريخي
ي ريكان در:قلعه ضـيع الدولـه مـي.ري مـشرق گرمـسارواقع شـده اسـت كيلـومت6 ايـن قلعـه

و:نويسد و بـاغ و خارج قلعه هـم خانـه ، ولي سكنه دارد و مخروبه است ي قديمي دارد ريكان قلعه
و حمام دارد  ....يخچال

ي ياتري ي ياتري تا مركز شهرستان:قلعه و. كيلومتر است20 فاصله نام ياتري يك كلمه تركي
ب  ي بـسيار قـديمي. اشدبه معني خوابگاه مي و قلعـه ياتري در گذشته حكومت نشين خـوار بـوده

.داشته كه بر روي تپه اي بنا گرديده بود
در:قلعه نو  كيلومتري شمال غربي گرمـسار واقـع شـده3 اين قلعه كه موسوم به زرين قلعه است

.است
ي محمد آباد در: قلعه ك6اين قلعه و كيلومتري شرق شهر گرمسار واقع است ه داراي ديوار قطـور

.محكمي است
ي بنكوه  كيلومتري شمال شرقي شهر گرمسار در دهانة حبله رود اين قلعـه قـرار دارد7در:قلعه

.خرابه هاي اين قلعه امروزه به نام خرابه شهر موسوم است. كه در گذشته بن هلم مي گفتند
ي پاده ايـن قلعـه بـه. خرابه هاي آن باقي است در جنوب پاده قلعه اي بوده كه امروزه آثار:قلعه

.نام كفشگران معروف است
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ي ده نمك و عربهـا آن را قـصر:قلعه  اين قلعه در روستاي ده نمك در شرق گرمسار واقـع شـده
از. الملح نيز خوانده اند و كافر قلعه نيز مي گوينـد كـه مربـوط بـه ايرانيـان قبـل به نام هاي گبر

.اسالمي است
در:به قلعه ير خرا  مشهد بـه–راه تهران. كيلومتري شمال شرقي گرمسار قرار دارد14 اين قلعه

.فاصله يك متر از شمال آن مي گذرد
ي كند و را آهن مشهد13 به فاصله:قلعه از– كيلومتري شمال شرقي گرمسار واقع است  تهـران

.يك كيلومتري آن مي گذرد
ي رباط ماري ب ايوانكي واقع شده كه قبل از صـفويه محلـي بـراي كيلومتري جنو5/3در:قلعه

و ديده باني بوده است .سكونت
ي زورآباد . كيلومتري شمال ايوانكي در مسير جاده ايوانكي به آبسرد واقع شده اسـت9در:قلعه

.واقع شدن آن بر روي تپه پناهگاهي امن بوده است
ي كافران قه دزدك واقع شده كه در گذشـته محـل كيلومتري شمال ايوانكي در منط7در:قلعه

و راهزنان بوده است .جمع شدن دزدان
ي شور قاضي در:قلعه و مـشورت قـضات  كيلـومتري جنـوب ايـوانكي17 اين قلعه جهت شـور

.ساخته شده است
ي آرادان در:قلعه . كيلومتري مشرق گرمسار واقع شده است14 اين قلعه

: تپه هاي تاريخي
، تپه هايي اسـت كـه در سـطح از آثار به جاي مانده از دوران گذشته شهرستان گرمسار

و شهرهاي بنـا شـده. منطقه به صورت پراكنده به چشم مي خورد  اين تپه ها نمايانگر وجود تمدن
و بـه سـبب موقعيـت جغرافيـايي  در دوران باستان است كه داراي قدمت چند هزار سـاله هـستند

و قرار گرفتن در مسير ته  و گرمسار ، اين آبادي ها ويران شـده و لشكركشي هاي اقوام مختلف اجم
از. بقاياي آنها به صورت تپه هاي خاكي نمايان است  تپه هـاي: مهمترين تپه هاي گرمسار عبارتند

غول آباد كه باقيمانده از شهر قديمي خاركس است كه سلوكي هاي جانشين اسكندر مقـدوني بنـا 
، تپـه نهاده اند، ملك آباد، محمود  ، تپـه رشـمه ، دزمـاران ، سـعد آبـاد آباد اصانلو بنام جيران تپه

تل  ، كهن ، تپه آرادان ، تپه ياتري دژ(امامزاده ذوالفقار بر فراز بعضي از اين تپه ها چـون ...و)كهن
و آثار اين تجديد بنا كـه زمـاني محـل سـكونت افـراد  و آرادان بناهايي احداث نموده اند تپه ياتري

در مدخل پاره اي از اين تپه. امروزه به صورت ساختمان هاي نيمه ويران خودنمايي مي كنند بوده 
و افـسانه  ها مانند تپه غول آباد غارهايي بزرگ وجود دارد كه تاكنون كـسي بـه انتهـاي آن نرفتـه

و جادو در اين غارها ذكر مي كنند كه عاري از حقيقت است  ي طلسم .هايي مختلف درباره
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: سراها كاروان
و اسـتراحت مـسافران در سـطحي فكر ايجاد كاروانسراها در مسير جاده ها براي اسـكان
و  گسترده از يادگارهاي شاه عباس صفوي است كه در مسير راه ها از جمله راه اصفهان به خراسان

و بعـده) گرمسار فعلي(مازندران از طريق خوار  ا دستور احداث كاروانسراهاي متعدد را صـادر كـرد
، پي و نگهداري اين قبيل اماكن عام المنفعه كه به بناهاي شاه عباسي مشهور است ساخت وتعمير

.گيري شد
، كاروانسراي ده نمـك در روسـتاي5از آن جمله است كاروانسراي گرمسار در  كيلومتري گرمسار

و كاروانسراي ايوانكي در شمال غربي اين بخش . ده نمك

 مسجد جامع گرمسار
و در ضلع غربي ميدان امام خميني اين دو)ره(مسجد در مركز شهر واقع شده كه داراي

هر چند اين مسجد داراي قدمت زيادي نيست ولي به دليل مركزيـت خـاص. گلدسته نيز مي باشد 
.آن در شهر گرمسار از اهميت خاصي برخوردار است

 تكيه آرادان
ي امامزا ي متبركه ده سلطان شاه نظر واقع گرديده اسـت كـه اين تكيه پايين تر از بقعه

و سابقه آن به دوره قاجاريه مـي رسـد  در ضـلع غربـي. در ايام محرم محل نمايش تعزيه مي باشد
.تكيه مسجدي قرار دارد كه جهت برگزاري نماز جماعت بنا شده است

 حمام هاي قديمي
ب رخـي سـابقه حمام هاي قديمي بسياري در سطح شهر گرمسار به چشم مي خـورد كـه

در: چند صد ساله دارند از آن جمله  ، حمـام محمـد آبـاد حمام نه حـصار در روسـتاي نـه حـصار
، حمام امامزاده علي اكبـر  در روسـتاي)ع(روستاي محمد آباد، حمام چهارپاشلو در روستاي كهك

ح)ع(امامزاده علي اكبر  و ، حمام حسين آباد كردها ، حمام ياتري عليا مام امـامزاده، حمام قاطول
.ذوالفقار

 يخچال ها
) نيم قرن گذشـته(يخچال ها يا يخدان ها بناهايي بوده كه در گذشته اي نه چندان دور

و خشكي نظير حاشيه شمالي دشت كوير احداث مي شده اند تا يخ مورد نياز مردم در مناطق گرم
شه. در فصل گرما تأمين شود  و از آن جمله است يخچال واقع در روستاي  سفيد در حـوالي قوشـه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


������ �	 ���ت    � ��ن���� ��ن  �� ا �د  � � ��ر��  �و ر �  ،�! "� �  #$ #%& '( ) *+, -. / ا. ا 0139ا

شكل گنبدي با پله هاي مـدور. يخچال روستاي كردوان و به گل ساخته شده و اين بناها از خشت
.كوتاه هستند
 آب انبارها

و بـيش سـالم از انـواع آب انبارهـا و توابـع آن بناهـايي كـم و روسـتاها در شهر گرمسار
آب انبار شهر گرمـسار در ضـلع شـمالي:دمشاهده مي شود كه در اينجا اسامي برخي ذكر مي گرد 

، آب انبار ناسار  ، آب انبار علي آباد آب)نوحصار(مسجد جامع گرمسار ، ، آب انبار روستاي ده نمك
و ، آب انبار روستاي رستم آباد  ....انبار روستاي كوشك

 قصرهاي سياه كوه
و در دامنه شمالي سياه كوه سه بناي متروك قدي مي ديـده مـي شـود در جنوب گرمسار

قصرهاي سياه كوه از بناهاي تاريخي مهمي هـستند كـه امـروزه. كه بوميان به آنها قصر مي گويند 
و نماينده قدرت خالقه معمـاران عـصر  و نشانه بارز عظمت ايران در گذشته نيز برخي از آنها پابرجا

و به ترتيب اهميت عبارتند از  : خود به شمار مي روند
 بزرگترين اين ساختمان ها به نام قصر شاه عباسي است كه بـين):قصر بهرام(قصر شاه عباسي

و چشمه شـاه در ارتفـاع و تـاريخي 1024عين الرشيد  متـري بنـا شـده كـه بـر سـر راه قـديمي
، خوار ، كاشان بناي بيروني ايـن قـصر.و خراسان بوده است) گرمسار(كاروانسراي كاويري اصفهان

و داراي چند  و نماي آن از سـنگ هـاي بـزرگ چهارگوش و جنوبي است برج با دو دروازه شمالي
اطراف اين قـصر شـش. آهكي صيقلي شه سفيد رنگ است كه از كوه هاي نزديك آورده شده است 

و در دو طـرف سـر در بنـا دو  و سر در آن را سنگ بزرگ يك پارچه تشكيل مي دهد برج بنا شده
.خانه محسوب مي شده استاتاق كوچك قرار دارد كه گويا قراول 

و يـك درب بـدون اندرون بنا محوطه بزرگي است كه گرداگرد آن بيـست اتـاق كوچـك
و در  و در سوي شرق يك صحن بزرگ ساده بـا طـاق بلنـد جنـوبي روزنه پوشش گچي قرار گرفته

و ايواني در جلو ديده مي شـ  و طاقچه هاي چندي دور آن ود بدنه غربي تاالري گشاده با شاه نشين
در پشت ساختمان هاي درون حياط طويله هـاي بزرگـي بـراي. در زير آن سردابي كهنه قرار دارد 

و پز ديده مي شود  و پخت و مكاني براي خواب ، آب مـورد نيـاز. چهارپايان و قابل توجه نكته مهم
ل. ساكنان اين بناست كه به وسيله دو مجراي بر روي هم تأمين مي شده است  وله مجراي زيرين از

ي  و ديگري نهر سنگي از تخته سنگ هاي سفيد يكپارچه به صـورت نـاو بـر رو هاي سفالين بوده
و به اين وسيله آب مصرفي از چشمه شاه در هفت كيلومتري قصر درياي  مجراي اولي ساخته شده
، جمـع مـي  و در استخرهايي بزرگ كه در مقابل اين بنا ساخته شده بود سياه كوه آورده مي شده

.ديدگر
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واقع شده اسـت) قصر بهرام( اين قصر در دو كيلومتري شمال قصر شاه عباسي:قصر عين الرشيد
و كوير بزرگ قرار گرفته است.  .مي توان گفت كه اين كاخ در وسط فاصله درياچه نمك

و حداكثر86بناي عين الرشيد از خارج دو47 متر طول و مـشتمل بـر  متر عـرض دارد
و5/51اصلي حياط است كه حياط معبر وردي به حيـاط بـه شـكل. متر عرض دارد47 متر طول

در دو طرف ايوان. متر در جبهه جنوبي حياط اصلي بنا شده است4/5و عرض7/9ايواني به طول 
در ديواره تاالرها بخاري هيزمي. در به حياط قصر دارند5ورودي دو تاالر ساخته شده كه هر كدام 

در باريكه كناري هر دو تاالر دو اتاق مـستطيل. متر است20/5اع هر دو تاالر ارتف. ايجاد شده است 
و مخصوص خدمه بوده اند، نظير اين اتاق هـا  شكل ساخته شده كه اين دو اتاق به تاالرها راه ندارد

ي جنوبي نيز وجود دارد در حياط جنوبي به جاي حوض يـك آب انبـار عميـق سـاخته. در جبهه
. متر از سطح زمين بلندتر است3/1شده كه سقف آن 
 در يك كيلومتري جنوب شرقي قصر شاه عباسي يا قـصر بهـرام يـك بنـاي ديگـر:قصر حرمسرا

و ظاهراً در هنگام مسافرت خاندان سلطنتي صفوي به چشم مي خورد كه حرمسرا ناميده مي شود
و در ساير مواقع محل سكونت شكارچيان سلطنتي بوده اسـت  را در يـك زمـين حرمـس.، حرمسرا

شيب دار بنا شده به طوري كه آب به سهولت به كاروانسرا كه در ارتفاع كمتري بـوده انتقـال مـي 
.يافته است

و عرض5/4ايوان ورودي از طرف شرق ابتدا به اتاقي به طول كه10/3 متر  متر راه دارد
و عـرض50/12به تاالر بزرگي مربوط مي شود به طول و بخـاري متـر كـه بـا30/4 متـر  طاقچـه
در ديواره شرقي اين تاالر يك اتاق بـزرگ ديگـر وجـود دارد. ديواري دودكش دار تزئين شده است

و عرضش50/4كه طول آن  به. متر است60/2 متر در طرف غرب ايوان ورودي نيز يك تاالر بسته
و عرض70/15طول  د30/4 متر و دو ر به خارج بنـا متر ساخته شده كه به وسيله سه در به ايوان

و عرض50/26در نيمه جنوبي قسمت غربي حرمسرا يك تاالر بزرگ به طول. مربوط مي شود  متر
ما. متر ساخته شده كه هيچ راهي به حياط ندارد70/4 و نوع انهدام آنها به آثار باقيمانده از تاالرها

ي شديد باعث انهدام آنها شده است (اجازه مي دهد كه بپذيريم يك زلزله .10(
 نتيجه گيري

و آثـار شهرستان گرمسار نيز همانند ديگر شهرسـتان هـاي اسـتان از پيـشينه تـاريخي
مي–تاريخي   فرهنگي متعددي برخورداراست كه نشانگر حضور گذشتگان در جاي جاي اين خطه

بق.باشد و و از غرب تا شرق داراي آثار ايـاي شهرستان گرمسار از شمالي ترين نقطه تا جنوبي ترين
، بـا بررسـي اجمـالي انجـام شـده در ايـن شهرسـتان بـيش از   اثـر89زندگي گذشتگان مي باشد

: شناسايي شده اند كه از اين تعداد مي توان به
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، عين الرشيد( كاروانسرا از جمله كاروانسراهاي4 ، ايوانكي ، قصر بهرام )ده نمك
، شاه( امامزاده از جمله امامزاده هاي 24 و مطهر كوشك علي اكبر ، طاهر )نظر
ي تاريخي از جمله 26 تل( تپه ، تپه كهن ، تپه لجران، تپه رشمه )تپه حسن
ي تاريخي از جمله 15 ، قلعه پاده( قلعه ، قلعه ياتر )قلعه استوناوند
، خانه با ارزش 19 ، يخدان ، تكيه ، آب انبار ، حسينيه . اثر تاريخي ديگر از جمله بازار
. تاريخي كه اخيراً شناسايي گرديده است مورد غار1

.اشاره نمود كه مسلماً در روند توسعه نقش مهمي مي توانند ايفا نمايند

:راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء نقش فرهنگي در راستاي توسعه پايدار گردشگري
: راهكارهايي كه در اين بخش مي توان ارائه داد

از.1 . فرهنگي–آثار تاريخي نظر نقطهشناخت عميق تر شهرستان

و درست انجام پژوهش.2 .هاي الزم جهت رسيدن به اطالعات روشن
.معرفي آثار از طريق راهكارهاي مناسب.3
و حراست توسط آحاد مردم.4 . به عنوان وارثان اصلي آثارفرهنگ سازي جهت حفظ
و ضـوابط هاي اجرايي هماهنگي الزم دستگاه.5 با ميراث فرهنگي جهـت رعايـت مقـررات

.مصوب 
و حراسـت از گذشـته تـاريخي تشويق دستگاه.6 و حفظ هاي اجرايي جهت شناخت تاريخ

.خود
از.7 و احيـاء جهـت بهـره بـرداري اقتـصادي فعال نمودن بخش خصوصي در بخش مرمت

.بناهاي تاريخي 
و غرب همـواره) جاده ابريشم(شهرستان گرمسار به علت واقع بودن بر سر راه ارتباطي شرق

و.ه اقوام مختلف بوده است مورد توج  اين شهرستان با دارا بودن ويژگي هاي متنـوع طبيعـي آثـار
و انواع جاذبه هاي فرهنگي به نوبه خود مي تواند نقش چشم گيري در جـذب  ابنيه تاريخي متعدد

عدم معرفي جاذبه هاي گردشگري به مردم موجب. گردشگران به ويژه مسافران داخلي داشته باشد 
در. فعاليت گردشگري در سطح شهرستان شده اسـت عدم رونق  همچنـين نارسـايي هـاي موجـود

و خـارجي موجـب بـروز  و خدمات بـراي گردشـگران اعـم از داخلـي ، تجهيزات ي امكانات زمينه
و فرهنگي در شهرسـتان  مشكالتي در زمينه جذب گردشگران به مناطق داراي جاذبه هاي طبيعي

.گرديده است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


142

، تمـامي در صورت بي توجهي و عدم وجود يـك برنامـه ريـزي صـحيح به فعاليت گردشگري
، آگاهانـه يـا  و فرهنگـي بـه دسـت افـراد سـودجو ، تـاريخي جاذبه هاي شهرستان اعم از طبيعي

و به نابودي كشانده مي شوند .ناآگاهانه تخريب گشته
: پيشنهادات

و تاريخي وكوشش براي مرمت.1 نگ،حفاظت از آثار فرهنگي و  هداري ازاين آثار تعمير
آب.2 ، بهداشـتي–هاي معدني توجه به ، تأسيسات و استقرار تجهيزات  درماني شهرستان

و اصالح راه .هاي منتهي به آنها كردن آنها
)منطقه سياه كـوه( تاريخي جنوب شهرستان گرمسار–فعال كردن مجموعه آثار طبيعي.3

و اسـتقرار تجه و خـارجي و جهت بازديد گردشگران داخلي و امكانـات اسـتراحتي يـزات
.پذيرايي در آنجا

و اقتـصادي.4 ، فرهنگـي و پوسـترهايي كـه جاذبـه هـاي طبيعـي و انتـشار بروشـور چاپ
.شهرستان را معرفي مي نمايد

و معرفي نقاط داراي جاذبه هاي گردشگرييچاپ نقشه.5 . شهرستان گرمسار
و.6 و راهنما با دو زبان فارسي .انگليسي وجود تابلوهاي جهت نما
و ارا شركت فعال شهرستان در نمايشگاه.7 و خارجي و ديـدنيه زيبـاييهاي داخلي  يهـا

. به طرز جالبي به مدعوين شركت كنندههاي شهرستان
و.8 و پـذيرايي ايجاد تسهيالت الزم براي بخش خصوصي به منظور ايجاد مراكـز خـدماتي

.آماده سازي مناطق جاذب گردشگران 
و تاريخي شناسايي كامل منا.9  به منظور تجهيز آن منـاطق طق داراي جاذبه هاي طبيعي

و كشور و ديگر محققان استان ، دانشجويي و استقرار اردوهاي دانش آموزي .براي اسكان

:منابع
و بودجه استان تهران. آمار استان سمنان�  1378سازمان برنامه
، نوش آذر، نگاهي به گرمسار سرزمين خورشيد درخشان،� ، موسـسه اسدي  جلـد اول

، .50، صفحه 1378فرهنگي انتشاراتي پازينه تهران
، توان شناسـي جهـانگردي اسـتان سـمنان پايـان نامـه دوره� احساني، محمد حسين

 ، ، گرايش مطالعات ناحيه اي، دانـشكده علـوم زمـين كارشناسي ارشد، رشته جغرافيا
 ، .189 تا 186، از صفحه 1374دانشگاه شهيد بهشتي تهران

، جلد� ، ربيع، جغرافياي مفصل ايران ،2و1بديعي .1362، انتشارات اقبال، تهران
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�، ، استانداري سمنان ، جلد اول ، سيماي استان سمنان ، علي .1374بني اسدي
، محمدجواد، چشمه هاي معـدني ايـران، انتـشارات دانـشگاه تهـران،� ، 1348جنيدي

.66صفحه
، عبدالرفيع� ،)عرفي(حقيقت ، تهـران ، انتـشارات كـومش ، چاپ سـوم ، تاريخ قومس

1370.
�، ، انتشارات ققنوس، تهران ، مروري بر صنايع دستي ايران م ، .1365حسن بيگي
، نسلي نو از شهرهاي جديد، مجموعه مقاالت همايش� ، ايوانكي سوداگر ستارنژاد، هما

گ و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسالمي واحد .1380رمسار، گرمسار
�، ، حسين مقدمه اي بـر جغرافيـاي جهـانگردي، انتـشارات دانـشگاه) 1354(شكوئي

 تبريز
، مـشهد،� ، چاپخانـه طـوس و هنـر خراسـان ، كـوير فرهنـگ ، علي ، 1349شريعتي

.21تا1خالصه از صفحه
ا� ، عنايت و رنجبر ، عليرضا ، اتحاديـ ... شاه حسيني ه، ايل ها وعشاير اسـتان سـمنان

، ، چاپ اول .1378تعاوني هاي عشايري استان سمنان
، مجموعه راهنماي جامعـه ايرانگـردي شـماره� و ديگران ، حسن  اسـتان12زنده دل

، تهران ، نشر ايرانگردي .1376سمنان
�، ، انتشارات تبريـز و تربيت بدني و هنر ، مديريت فرهنگ صنعت جهانگردي در ايران

.26، صفحه 1354
، مختصات� ، تهران و بودجه ، سازمان برنامه .1364جغرافيايي شهرهاي ايران
و� و توسعه پايدار مجموعه مقاالت همـايش گرمـسار مرتضايي ميراث فرهنگي گرمسار

 ، .1380توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسالمي
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