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فهرســــــــــــــــــت



ســفر دریچه ای رو به ســوی کشــف رازهای هستی و ناشــناخته های 

طبیعت و مخلوقات آفریدگار یکتاســت. سفر گســتره دیدمان را نسبت به 

جهان پیرامون وســعت بخشــیده و ما را با تاریخ، تمدن و فرهنگ کهن و 

جاذبه های طبیعی بی بدیل ســرزمین مان، ایران، آشــنا می کند. اما ســفر 

با قطــار، پیمودن ایران بر روی ریل آهنی، ایســتگاه به ایســتگاه توقف 

و تامل در جهان هســتی و آشــنایی با جاذبه هایش لذتی تکرارناشــدنی 

به دســت می دهد. از همین روی تصمیــم گرفتیم تا از پنجــره های قطار 

نگاهی دیگر به ایران بیاندازیم. با ما همراه باشــید تا چشم اندازی دیگر را 

از ســرزمین مان با معرفی جاذبه های ریلــی، تاریخی و طبیعی تجربه کنیم.

بشــر ازدیرباز با ســختی ها و کمبودهای گوناگونی مواجه بوده که هریک به 
اختراع امکان و ابزاری جدید برای زندگی بهتر منتهی شــده اســت. تاریخ 
پیدایش راه آهن نیز با مســئله اســتخراج ذغال از معادن و حمل آن پیوند 
خورده اســت که ســرانجام موجب اولین ریل گذاری در جهان شد. پس از 
آن  به تدریــج راه آهن، به عنوان مهم ترین وســیله حمل و نقل تاثیرگذار 
برحیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشورها اهمیت وارزش بسیاری یافت.

در ایران نیز پیشــینه احداث و بهره برداری از اولین راه آهن به سال ۱۸۸۶ 
میالدی و احداث راه آهن محمودآباد )سواحل جنوبی دریای مازندران( به آمل 
برمی گردد. این طرح اگرچه در نظــر بود تا تهران ادامه یابد، اما به دلیلی به 
شکســت انجامید و خطوط آن، برچیده و برای احداث تلگراف استفاده شد. 
در سال ۱۸۸۸ میالدی)۱۲۶۱ شمسی( ساخت خط تراموایی بین تهران و شاه 
عبدالعظیم به طول ۸۷۰۰ متر آغاز شد. پس ازآن راه آهن سراسری ایران موسوم 
به راه آهن شمال - جنوب در سال ۱3۱۷ به بهره برداری رسید. این راه آهن، بندر 
امام خمینی در ساحل خلیج فارس را به بندر ترکمن در ساحل دریای مازندران 
وصل می کرد. توسعه شــبکه ریلی پس از انقالب شکوهمند اسالمی سرعت 
بیشتری گرفت و اکنون اغلب استان های کشور به شبکه ریلی متصل هستند.

تاریخــــــــــــــــــچهپیشــــــــــــــــــگفتار



ایستگاه تهران

راه  بناهای  ترین  قدیمی  از  یکی  تهران،  آهن  راه  ایستگاه 
اراضی  در   1306 سال  در  آن  ساخت  که  است  ایران  آهن 
هکتار   174 تقریبی  وسعت  به  زمینی  در  و  تهران  جنوبی 
شروع  ایران  سراسری  آهن  راه  ساختمان  آغاز  با  همزمان 

معماری  و شکوه  از عظمت  الهام  با  ایستگاه  شد. ساختمان 
با آهن و سیمان ساخته شده  تا سقف  از پی  باستان  ایران 
خارجی  نمای  آهن،  و  برنز  از  تماما  آن  های  پنجره  است. 
سنگ  معدن  از  شده  استخراج  تراورتن  سفید  سنگ  از  آن 

ایســـــتگاه
تهــــــران

تهران،  ایستگاه  وسعت  کل  از  است.  وسیعی  ورودی  دارای  و  سفید  پل 
دارد  اختصاص  مسافری  ایستگاه  به  مربع  متر   30000 حدود  در  مساحتی 
المللی  بین  سکوی  یک  و  مسافری  سکوی   5 و  انتظار  سالن  شامل  که 

است.



تهـــــــــــــــــــــران
باشــد.  اســتان تهران از آن جهت از دیگر استان هاي  تهران به عنوان پایتخت كشــور پهناور ایران از جاذبه هاي تاریخي بي نظیري برخوردار مي 
كشور متمایز است كه مركزیت سیاسي جمهوري اسالمي ایران در آن مستقر است. شهر تهران )پایتخت جمهوری اسالمی ایران( به دلیل سابقه 

ها و امکانات گردشگری را در خود جای داده است. بیش از 200 ساله خود درمرکزیت ایران، بیش ترین بناهای تاریخی، اماکن تفریحی، موزه 

برج میـالد
است  سازه اي  میالد،  برج 
به  زمیني  در  كه  بتوني 

مساحت تقریبي 14 هكتار 
ارتفاع  است.  شده  بنا 
زمین   سطح  از  آن 
در  و  است  متر   315

برج هاي  چهارم  مكان 
دارد  قرار  جهان  مخابراتي 

و از نظر وسعت كاربري این 
میان  در  برج  اولین  سازه 
دنیا  مرتبه  بلند  هاي  برج 

محسوب می شود.

میدان آزادی
بنای میدان آزادی )شهیاد سابق ( یکی از بناهای معروف تهران در عصر پهلوی است که در 

تاریخ ۲4 مهرماه سال ۱349 به بهره برداری رسید. طراح و ناظر این برج، مهندس حسین 
امانت بوده است.  در ساختمان این برج نهایت دقت و ظرافت به عمل آمده و 

بهترین نمونه معماری تلفیقی ایرانی و اسالمی است . 

جاذبه های گردشگری
هاي فرهنگي و طبیعي نظیر مجموعه تاریخي سعد آباد، مجموعه تاریخي نیاوران، امام زاده صالح)ع(، موزه رضا  توان به جاذبه  بطور خالصه مي 
عباسي، امام زاده علي اكبر )چیذر(، پارك جمشیدیه، ارتفاعات كلك چال و تپه نور الشهدا در شمال تهران و همچنین مجموعه كاخ گلستان، موزه 
جواهرات ملي، بازار تهران، مقبره لطفعلي خان زند، امامزاده سید نصرالدین، امامزاده زید، سر در باغ ملي ،موزه آبگینه، موزه پست و موزه ایران 

باستان در مركز و جنوب تهران اشاره نمود.

کاخ موزه نیاوران
تاریخي  فرهنگــي  مجموعــه 
نیاوران در شــمال شرق تهران 
)شمیرانات(قرار دارد. شکل گیري 
آن به نخستین سال هاي سلسله 
نیاوران،  کاخ  بازمي گردد.  قاجار 
کوشــک  صاحبقرانیــه،  کاخ 
احمدشــاهي، موزه جهان نما و 
کتابخانــه اختصاصي و فضاهاي 
آبي،  تاالر  فرهنگي دیگر همانند 
سینماي اختصاصي، گالري جهان 
نما و همچنین باغ نیاوران جاذبه 
هایي از تاریخ، فرهنگ و طبیعت 

را به تماشا گذاشته است.

سردر باغ ملی 
در دورانی که رضاخان وزیر جنگ بود- سال ۱34۰ ه . ق – در مدخل میدان مشق سابق که 
محل تمرینات نظامی قشون عهد قاجار و سلطنت فتحعلی شاه بود، سر در بلند و باشکوهی 
ســاخته شد. این سردر جایگزین عمارت دیگری شد که قباًل در همین مکان جای داشت و 

به بنای فعلی شبیه بود. 

کاخ موزه سعدآباد
در پهنه پر طراوت كوهپایه هاي توچال و دره سرسبز دربند، بخش دل انگیزي از شمال شهر 
تهران شكل مي گیرد كه مجموعه سعدآباد با یك میلیون و صد هزارمترمربع وسعت دراین 
گستره غنوده اســت. سعدآباد كه از شمال با كوههاي البرز، از مشرق با گالبدره، از مغرب 
با ولنجك و از جنوب با تجریش همســایگي دارد، در زمان قاجار، محل استقرار و سكونت 

تابستاني شاهان این سلسله بوده است.

کاخ گلستان
مجموعه کاخ گلســتان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان 
سلســله قاجار و از زیباترین و کهن ترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران می باشد. این 

بنا روزگاری همانند نگینی در میان این ارگ می درخشید . 
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خراســـــــــــان
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خراســـــــــــان

شــــــــــــمالی

شهر ریده نمک

ورامین

شاهرود

بسطام
سبزوار فردوس

نیشابور

فریمان

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
مشـــــهد

تهـــــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

10

44

114

153

228

262

364

429

450

718

742

788

888

926

شهر ری

ورامین

گرمسار

ده نمک

سمنان

آبگرم

دامغان

شاهرود

بسطام

سبزوار

فردوس

نیشابور

فریمان

مشهد

مشـــــهد

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
مشـــــهد

مســیر ریلي تهران- مشهد به دلیل وجود بارگاه مقدس امام هشتم شیعیان امام رضا)ع( ساالنه پذیرای زائران 
و مسافران بسیاری است.

خط آهن تهران-مشهد به طول926 کیلومتر در سال 1336 افتتاح شد. ایستگاه راه آهن مشهد درفاصله ی2 
کیلومتری ازحرم امام رضا قرار دارد و ساختمان آن توسط معمار ایرانی حیدرغیایی طراحی شده است.

ری،  ورامین،  گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، بسطام، سبزوار، نیشابور، کاشمر و فریمان از مهم ترین ایستگاه های این 
مسیر هستند. مسیر ریلی تهران - مشهد دوخطه است و طرح برقی کردن آن نیز در دست اجرا است .

ترین ایســتگاه مرزي ریلي ایران متصل می شود. از طریق  این مســیر در ادامه به ایستگاه سرخس، بزرگ 
سرخس، اتصال راه آهن ایران به کشورهاي آسیاي میانه و اروپا برقرار می گردد.
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شهر ری
شهر ری محدوده ای است با مساحت 2293 کیلومتر مربع، از شمال به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان قم از شرق 
به شهرســتان ورامین و شهرستان پاکدشــت و از غرب به شهرستان های اسالمشهر، رباط کریم و زرندیه محدود می شود، 
این منطقه داراي جاذبه هاي فرهنگي و طبیعي زیبایي همچون تپه میل )آتشــكده ساســاني(، برج طغرل، آرامگاه بي بي 
شهربانو، دژ رســتكان، دخمه خاموشــان، حرم حضرت عبدالعظیم، بقعه متبركه ابن بابویه)شیخ صدوق( وآرامگاه جهان 

باشد. پهلوان تختي مي 

شهرستان ورامین 
شهرســتان ورامین در 40 کیلومتری جنوب شرقی تهران در حاشیه شــمال غربی کویر مرکزی، از شمال به دامنه سلسله 

جبال البرز، از جنوب به کویر نمک، از شرق به گرمسار و از غرب به ری مشرف است.

دومین ایستگاه این 
محور مواصالتي 
ایستگاه ري مي باشد. 
جمع كل طول 
خطوط 5 / 11508 
متر است. ایستگاه 
داراي وضعیت 
جغرافیایي جلگه اي 
مي باشد و ارتفاع آن 
از سطح دریا 1052 
متر است. ضمنا 
فاصله این ایستگاه 
تا تهران 10 کیلومتر 
است. به لحاظ مکاني 
این ایستگاه داخل 
شهر واقع شده است.

چشمه علی
قدمت چشمه علی به حدود ۸۰۰۰ سال پیش بر می گردد. نخستین 
نشانه های تمدن در چشمه علی شــامل تپه باستانی ، برج 
و باروهای قدیمی ری و چشــمه زیرزمینی همچنین 
سفالینه های سرخ رنگ    به هزاره چهارم قبل از 

میالد بر می گردد.

بقعه متبرکه امامزاده جعفر)ع(
بقعه متبرکه امامزاده جعفر)ع( در شــش کیلومتری جنوب شــرقی ورامین در شهر پیشوا قرار دارد. بنای مرتفع و مجلل این بقعه یادگاری از 
ای مشرف بر شهر واقع شده است. آن حضرت از فرزندان  عهد صفویه اســت که با گنبدی از کاشــي های فیروزه ای و صحن وسیع بر فراز تپه 

امام موسی کاظم)ع( است.

برج طغرل     
برج طغرل در شرق آرامگاه ابن بابویه در شهر ری در استان تهران قرار دارد،این برج 
از آثار به جا مانده از دورهٔ سلجوقیان است و در سال ۱3۱۰ با شماره ۱4۷ در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده اســت، برج طغرل با مساحتی بالغ بر 4۸ متر مربع و ارتفاعی 
در حدود ۲۰ متر و با اسکلتی خشتی و آجری به صورت استوانه ای افراشته خودنمائی 
می کند. این برج شــبیه عقربه های ســاعت بوده و می توان از روی تابش آفتاب روی 

کنگره های آن زمان را تشخیص داد.

مسجد جامع ورامین
مسجد جامع ورامین یا مسجد جمعهٔ ورامین مسجدی قدیمی مربوط به دورهٔ ایلخانی 
های شهر ورامین است. ساخت این مسجد در دوره  ترین ساختمان  است و یکی از قدیمی 
های این بنا  سلطان محمد خدابنده آغاز و در دوره پسرش به پایان رسیده است. گچبری 

بری ایرانی هستند. از زیباترین نمونه های گچ 

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(
بنای اصلی و نخســتین بقعه در نیمه دوم قرن سوم هجری قمری تعمیر اساسی شد. 
درگاه اصلی ورودی بنا که در ســمت شــمال قرار دارد، برای نخستین بار در زمان 
پادشاهان آل بویه و سپس در دوره قاجار به یاری مجد الملک قمی کامل شد. با گذشت 
زمان ، متعلقات دیگری هم به بنای فوق افزوده شد تا به صورت مجموعه بزرگ کنونی 
درآمد. در حال حاضر، بنا مشــتمل بر حرم های متعدد، رواق ها، مسجدها، ایوان ها و 

صحن ها است .  

برج عالء الدوله
برج آرامگاهی )عالءالدوله( به صورت یک بنای منفرد در شمال مسجد جامع و متعلق به دوره سلجوقی است. 
گنبد این برج مخروطی شــکل، بر فراز شبستان مدور ساخته شده است. این بنا در قسمت خارج دارای 32 

برجستگی است.

در امتداد مسیر پس 
از  عبور از ایستگاه 

شهید صوري به 
ایستگاه ورامین 

مي رسیم. جمع کل 
طول خطوط ریلي 

آن 62615 متر 
است. این ایستگاه 
به لحاظ وضعیت 

جغرافیایي، جلگه اي 
مي باشد و ارتفاع 
آن از سطح دریا 
929 متر است. 

ضمنًا مسافت 
ایستگاه تا تهران 44 
كیلومتر مي با شد.  

نزدیك ترین روستا به 
این ایستگاه، روستاي 
خیرآباد است كه در 
یك كیلومتري قرار 

دارد.
 از نظر مکاني 

ایستگاه ورامین در 
داخل شهر قرار 

گرفته است.

ایستگاه 
شهر ری

ایستگاه 
ورامین
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شهرستان گرمسار
این شهرستان با وسعتي برابر 9233 كیلومتر مربع از شمال به فیروزكوه و دماوند، از شرق به سمنان و از جنوب به كویر نمك و قم 

و از مغرب به ورامین محدود است. فاصله این شهر تا مركز استان 119 كیلومتر و تا تهران 100 كیلومتر مي  باشد.

شهر ده نمک
گردد. همچنین كاروانسراي  كاروانســراي ده نمك از جمله جاذبه هاي گردشگري تاریخي- فرهنگي  ده نمك محسوب مي 
السجرد، امامزاده شاه نظر آرادان و بازار آرادان در چندین كیلومتري ده نمك از  دیگر مناطق تاریخي- مذهبي و گردشگري 

این منطقه است.

بعد از عبور از 
ایستگاه هاي پیشوا، 
شهید دارتوتي 
)ابردژ( و شهید 
رجبي )كویر( به 
ایستگاه گرمسار 
مي رسیم. این 
ایستگاه دارای  
5431 متر خطوط 
ریلي مي باشد. 
فاصله این ایستگاه 
از تهران 114 
كیلومتر است و با 
وضعیت جغرافیایي 
جلگه اي 846 متر 
از سطح دریا فاصله 
دارد. 

كاروانسراي
قصر بهرام

كاروانسراي ده نمك
در روســتاي ده نمك دو بناي قدیمي وجود دارند كه یكي كاروانســرا و دیگري قلعه اي اســت با 
خشــت و چینه كه اهالي محل آن را قلعه گبري مي نامند. این كاروانســرا كه بر سر راه قدیمي و 
تاریخي جاده سنگفرش به شهرهاي كاشان و خراسان بنا شده است از نوع چهار ایواني بوده و در 
قسمت جنوبي آن تاالري وجود دارد كه شاه نشین كاروانسرا است. طرح كاروانسرا به صورت مربع 
اســت كه در ســاخت آن از آجرهاي ختائي استفاده شده است. كاروانسرا داراي 24 حجره با یك 

اطاق حدودًا 3×2 است كه مسافران در تابستان و زمستان از آن استفاده مي كرده اند.

جاده سنگفرش
در امتداد مسیر شاهراه اصفهان- ساري كاروانیان بعد از گذشتن از كاروانسراي قصر 
بهرام به باتالق  ها و نمكزارهاي جنوب گرمســار برخورد مي  نمودند كه با احداث جاده 
سنگفرش به طول 35 كیلومتر و عرض 5 متر كاروانیان با سهولت و سرعت بیشتر خود 
را به منازل بعدي مي  رســاندند. این جاده همچنان پابرجا و استوار در دل كویر به امید 

دیدار دوباره جهانگردان و ایرانگردان نشسته است.

با عبور از ایستگاه 
گرمسار وارد 

ناحیه ایستگاهي 
شمال شرق راه 

آهن مي شویم كه 
شامل سه حوزه 
سمنان،  دامغان 
و شاهرود است. 
ایستگاه ده نمك 
دومین ایستگاه 

ناحیه شمال شرق 
بعد از ایستگاه یاتري 
است. جمع کل طول 

خطوط آن 3120 
متر با موقعیت 

جغرافیایي جلگه اي 
که ارتفاع آن از 
سطح دریا 826 

متر است.  فاصله 
ایستگاه ده نمك تا 

تهران153 كیلومتر و 
ترین روستا به  نزدیك 
باشد  آن ده نمك مي 

كه در فاصله 1 
كیلومتري قرار دارد. 

این كاروانســرا یكي از كاروانسراهاي به جامانده از دوره صفویه است 
كه در ســر راه قدیمي و تاریخي كاروان رو كویري اصفهان، كاشــان، 
خوار)گرمسار( و خراســان بوده اســت. طرح بیروني این كاروانسرا 

چهارگوش و داراي چند برج با دو دروازه شمالي و جنوبي مي  باشد. 

ایستگاه 
گرمسار

ایستگاه 
ده نمک

20

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
مشـــــهد

21

راهنمای گردشگری ریلی
ــران ایـــ



شهر سمنان
باشد و شهر سمنان در این میان از اهمیت  استان سمنان با مركزیت شهر سمنان داراي جاذبه هاي گردشگري فراواني مي 
خاصي برخوردار است. مراكز تاریخي، فرهنگي و مذهبي نظیر موزه سمنان، خانه تدین، آرامگاه حكیم الهي، دروازه ارگ، 
بازار سنتي، مسجد جامع، مسجد امام، امام زاده یحیي، امام زاده علي ابن جعفر و مراکز تفریحي و طبیعي همچون پارك 

سیمرغ، و پارك موكان در داخل شهر واقع شده اند.

منطقه آبگرم
هاي طبیعي و فرهنگي منطقه آبگرم عبارت است از: مسجد المهدي مهدي شهر، امام زاده قاسم، غار آهكي دربند،  جاذبه 

منطقه ییالقي دربند مهدي شهر و چشمه آبگرم.

بعد از عبور از 
هاي سرخ  ایستگاه 
دشت، الهور و 
بیابانك به ایستگاه 
رسیم.   سمنان مي 
جمع كل طول 
خطوط آن8567  
باشد و با  متر مي 
موقعیت جغرافیایي 
اي، 1095   جلگه 
متر از سطح دریا 
ارتفاع دارد. فاصله 
این ایستگاه تا 
تهران 228 كیلومتر 
مي باشد. 

دروازه ارگ
یكي از آثار تاریخي و باارزش سمنان، دروازه ارگ است كه بازمانده هنر دوران قاجار مي  باشد. این بنا كه دارالحكومه شهر سمنان 
بوده در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بنا گردیده است. یكي از شاهكارهاي این بناي تاریخی، سردر زیباي آن است كه درآن 
تصویر تاریخي نبرد رســتم و دیو ســپید به طرز زیبایي روي كاشي هفت رنگ نقش بسته است. نگارگر این تصویر سید محمد باقر 

باشد. طباطبایي سمناني از هنرمندان بنام دوره قاجاریه مي  

مسجدجامع سمنان
ترین آثار اسالمي شهر سمنان به شمار آورد  ترین و قدیمي   مســجد جامع را مي  توان در زمره كهن  
كه با توجه به تحقیقات حفاري ســال 1345 احتمااًل بر روي خرابه  هاي آتشــكده ساساني در قرن 

اول هجري بنا گردیده است.

غار دربند
این غار در ۱۸ كیلومتري شمال ســمنان واقع است و یكي از زیباترین و تماشایي ترین 
غارهاي ایران به شمار مي رود كه مي توان ستون هاي بلند استالكمیت را درآن دید. طول 
این غار 9۱ متر و عریض ترین قســمت آن 3۶ متر و بلندترین نقطه سقف آن به ۲۰ متر 

مي رسد.

کاروانسراي سنگي آهوان
این بنا در منطقه سردسیر آهوان در 42 کیلومتری شرق شهر سمنان قرار گرفته است. ساختمان 

این کاروانسرا از سنگ و مالت ساروج و در قرن پنجم هجری ساخته شده است. 

ایستگاه آبگرم بعد 
از ایستگاه میاندره 

قرار دارد. جمع 
كل طول خطوط 

3910 متر با 
موقعیت جغرافیایي 
كوهستاني و ارتفاع 

آن از سطح دریا 
1389متر است. 

فاصله این ایستگاه 
تا ایستگاه مبدا 

)تهران( 262 
كیلومتر مي باشد. 

همچنین این 
ایستگاه در فاصله 
34/8 كیلومتري 

شهر سمنان واقع 
شده است.

منطقه آبگرم

ایستگاه 
سمنان

ایستگاه 
آبگرم
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شهرستان دامغان
این شهرستان از شمال به استان مازندران و گلستان، از شرق به شهرستان شاهرود، از جنوب به استان اصفهان و از باختر 
به شهرســتان سمنان محدود است. شهرســتان دامغان با وسعتي حدود 13080 كیلومتر مربع در فاصله 337 كیلومتري 
تهران قرار دارد. دامغان )صد دروازه( از شهرهاي باستاني و قدیمي ایران است كه مركز ایالت قومس بوده و بناي آن را به 

3500 تا 4000 سال قبل از میالد مسیح نسبت مي دهند. عده اي این شهر را پایتخت كیانیان مي دانند. 

شهرستان شاهرود
شهرســتان شاهرود از شمال به اســتان مازندران، از جنوب به كویر مركزي و استان اصفهان، از غرب به شهر دامغان و از 
شرق به استان خراسان محدود است. مساحت این شهرستان 51419 كیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا 1360 متر 

باشد.  و آب و هواي آن در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان سرد و معتدل مي 

بعد از عبور از 
ایستگاه هاي 
گرداب، هفت 
خوان، الرستان، 
بنوار، امروان و 
سرخده به ایستگاه 
رسیم.  دامغان مي 
جمع كل طول 
خطوط این ایستگاه 
6162 متر و فاصله 
آن تا ایستگاه  
مبدا )تهران(364 
كیلومتر است. 
ایستگاه دامغان 
داراي وضعیت 
جغرافیایي جلگه اي 
است و ارتفاع 
آن از سطح دریا 
باشد.  1225متر مي 
 ضمنًا نزدیك ترین 
روستا به ایستگاه 
روستاي قلعه آقابابا 
مي باشد.

مسجد تاریخانه دامغان
این مسجد نمونه كاملي از مساجد قرون نخستین اسالمي به شمار مي رود. شیوه معماري این مسجد 
ماخوذ از معماري دوره ساســاني است. این مســجد كه در طي قرون متمادي، بارها مورد مرمت و 
بازسازي قرار گرفته پس از مسجد جامع فهرج یزد یكي از كهن ترین مساجد ایران محسوب مي شود.

چشمه علي دامغان
در 35 كیلومتري شــمال دامغان چشمه اي است كه به چشمه علي معروف و آب شهر 
دامغــان نیز از آن تأمین مي شــود. دو بنا در این محل وجود دارند كه یكي توســط 
آغامحمدخان قاجار و دیگري به دســتور فتحعلي شاه در داخل دریاچه ساخته شده و 

داراي دو طبقه تحتاني و فوقاني مي باشد.

موزه شاهرود
بناي فعلي موزه شاهرود در حقیقت ساختان قدیمي شهرداري )بلدیه( شاهرود است. 
موزه شــاهرود داراي دو بخش مردم شناســي و باستان شناسي در دو طبقه است. در 
بخش باستان شناسي این موزه آثاری از تپه هاي تاریخي شاهرود، دامغان و سمنان به 
نمایش درآمده است. همچنین در بخش مردم شناسي، اشیایي همچون پوشاك سنتي، 

زیورآالت، دست بافته ها، اسناد و قباله ها قرار دارد.

بعد از عبور از 
ایستگاه هاي زرین و 

كالتخوان به ایستگاه 
شاهرود مي رسیم.   

جمع كل طول 
خطوط این ایستگاه 

16155 متر و وضعیت 
جغرافیایي آن جلگه اي 

است و ارتفاع آن از 
سطح دریا 1310متـر 

مي باشد. فاصله ایستگاه 
تا ایستگاه مبدا )تهران( 

429 کیلومتر است. 
ضمنًا نزدیك ترین روستا 
به این ایستگاه، روستاي 

رویان مي باشد كه در 
فاصله 4 كیلومتري 

ایستگاه واقع شده است.

جنگل ابر
جنگل ابر علی آباد قســمتی از قدیمی ترین و زیباترین جنگل های هیرکانی اســت که با گونه های 
گیاهی و جانوری نادر، با 35 هزار هکتار وســعت در ادامه جنگل های سرسبز شمال کشور قرار دارد. 
بــه دلیل این که در اغلب مواقع فضای این جنگل را اقیانوســی از ابر فراگرفته به این نام مشــهور 
اســت. در این جنگل ابرها آنقدر به درخت ها نزدیک اند که به نظر می رسد جنگل بر روی ابرها سوار 
اســت و می توان در میان ابرها گشــت و گذار کرد و به باور بسیاری از گردشگران یکی از زیباترین 
چشــم اندازهای طبیعت ایران محسوب می شود. .این جنگل زیبا در مسیر جاده علی آباد به شاهرود 

قرار دارد.

ایستگاه 
دامغان

ایستگاه 
شاهرود
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آرامگاه
بایزید بسطامي

این آرامگاه در شمال آرامگاه امامزاده محمد در بسطام 
واقع شده است. آرامگاه این عارف بزرگ فاقد هرگونه 

تزیین است. روي قبر یك سنگ مرمر قرار دارد كه 
كلماتي از مناجات مشهور امام علي)ع( بر آن حك 

شده است.

شهرستان بسطام
شهر بسطام  در 6 كیلومتري شمال شاهرود قرار گرفته است. مجموعه تاریخي بسطام شامل چندین اثر تاریخي است كه 

هریك از آنها تاریخچه مربوط به خود را دارد. 

شهرستان سبزوار
هاي جاجرم و اسفراین، از مشرق با  شهرســتان سبزوار در شمال غربي استان خراسان واقع شده و از شــمال با شهرستان 

نیشابور، از جنوب با شهرستان هاي كاشمر و بردسكن و از مغرب با شهرستان شاهرود محدود است. 

بعد از گذر از 
ایستگاه شاهرود 
در مسیر مشهد 
مقدس به ایستگاه 
رسیم  بسطام مي 
که در فاصله 21 
كیلومتري شاهرود 
قرار دارد. جمع 
كل طول خطوط 
ریلي 3381 متر و  
ارتفاع آن از سطح 
دریا 1315متر بوده 
و به لحاظ شرایط 
جغرافیایي جزو 
مناطق كوهستاني 
است. فاصله  
ایستگاه بسطام 
تا مبدا )ایستگاه 
تهران( 450 
كیلومتر است.

مناره خسروگرد
خســروگرد شهري آباد در منطقه بیهق و حدود یك فرسنگي سبزوار 
قرار داشته است. این شهر در سده هاي پنجم و ششم هجري مسجد 
جامع بزرگي داشته كه به اعتقاد برخي، مناره موجود باقي مانده از آن 
مسجد اســت. مناره خسروگرد بنایي آجري و برافراشته، بركناره راه 
نیشابور به ري بوده و اكنون به فاصله كمي از جاده آسفالته سبزوار 

به تهران قرار دارد. 

مسجد جامع
مسجد جامع سبزوار از نوع مساجد چهارایواني است كه ایوان قبله با ارتفاع حدود 20 متر و ایوان مقابل 
آن با بلندي 14 متر رفیعتر از ایوان هاي جانبي مي باشــد این مسجد داراي شبستاني بزرگ در سمت 
غرب اســت كه پوش گنبدي آن برفراز پایه هاي  قطور آجري اجرا شده است. در سمت شرقي مسجد 
نیز شبستاني دو طبقه و مدرسي بوده كه  تخریب گردیده و شبستاني جدید جایگزین آن شده است.  

مسجد جامع بسطام
مسجد جامع بسطام مربوط به سدهٔ ۸ ه. ق. است. منار آجري مجموعه تاریخي بسطام در 
قسمت شرقي مسجد بایزید و متصل به آن قرار دارد. طبق كتیبه كوفي آجري، منار مزبور 

در سال 5۱4 ه.ق ساخته شده است.

ایوان الجاتیو
در مجاورت گنبد غازان خان در ضلع غربي صحن مجموعه تاریخي بسطام، ایواني به ارتفاع ۱4 متر قرار دارد كه تاریخ ساخت 
آن را به سال ۷۱۷ ه.ق و در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده الجاتیو عنوان نموده اند. فضاي داخل داالن و سردر ورودي 

داراي تزیینات معماري متنوعي است كه هر یك بیانگر یكي از هنرهاي تزییني آن زمان است.

بعد از گذر از 
ایستگاه هاي 

شیرین چشمه، 
گیالن، بكران، 

جهان آباد، ابریشم، 
جاجرم، آزادور، 

سنخواست، جوین، 
نقاب، اسفراین و 
بیهق به ایستگاه 
رسیم.  سبزوار مي 

جمع كل طول 
خطوط ایستگاه 
3150متر است. 

این ایستگاه از 
وضعیت جغرافیایي 
جلگه اي برخوردار 
است و ارتفاع آن 

از سطح دریا1182 
باشد. فاصله  متر مي 

ایستگاه سبزوار 
تا تهران 718 
كیلومتر است.

بناي یاد بود مالحسین كاشفي
موالنا كمال الدین حســین كاشفي متوفي ســال 910 )ه.ق( از فضالي نامي اواخر دوران تیموري 
و معاصر با ســلطان حســین بابقرا و امیر علیشــیر نوایي بود و بخش عمده عمر خود را در هرات 
گذرانید. در ســال 1354 شمسي انجمن آثار ملي بناي یاد بود زیبایي درخور شخصیت او احداث 

نمود كه اینك در شمار آثار فرهنگي و جاذبه هاي گردشگر سبزوار است.

ایستگاه 
بسطام

ایستگاه 
سبزوار
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شهر فردوس
توان به باغ گلشن طبس و آبگرم فردوس اشاره كرد. بهار نارنج فردوس  هاي فرهنگي و تفریحی این شهر مي  از اصلي ترین جاذبه 

ترین تولیدات كشاورزي در این شهر به شمار مي رود. جزو مهم 

نیشابور
نیشابور بعنوان منطقه اي كهن در استان خراسان رضوي واقع در دشت نسبتا وسیع از شمال به شهرستان هاي چناران و 

قوچان، از شرق به مشهد و از جنوب به تربت حیدریه و كاشمر و از غرب به سبزوار محدود مي گردد. 

 جمع كل طول 
خطوط ایستگاه 
فردوس3050متر

مي باشد و از 
وضعیت جغرافیایي 
جلگه اي برخوردار 
است. ارتفاع آن از 
سطح دریا 1188 
اش تا  متر و فاصله 
شهر تهران 742 
باشد.  كیلومتر مي 
ترین  نزدیك 
روستا به ایستگاه 
فــردوس، روستاي 
بتو در فاصله 
5 كیلومتري و 
ترین شهر  نزدیک 
به آن فیروزکوه 
در فاصله 30 
کیلومتري قرار 
دارد.

آرامگاه عطار نیشابوری
شــیخ فرید الدین عطار، عارف، شــاعر و ادیب ایران در سال 540ه.ق متولد شد 
و در طــول عمرش خدمات علمي و تالیفات ارزشــمندي مانند: تذكره االولیا، 
منطق الطیر و الهي نامه را از خود به یادگار گذاشــت. نخستین بناي آرامگاه 
او توسط یحیي ابن ساعد قاضي القضات نیشابور در سده هفتم هجري برپا 
گردید. سپس امیرعلیشیر نوائي وزیر آخرین حكمران تیموري بناي دیگری 
برآرامگاه عطار ساخت كه اكنون تنها سنگ افراشته سیاه رنگ كتیبه داري 
از آن باقي مانده اســت. سرانجام در سال 1341ش انجمن آثار ملي بناي 
ویران شده را مرمت و بازپیرائي نمود  و با كاشي هاي الوان آن را به شكلي 
زیبا آراست. مقبره عطار همواره مورد توجه گردشگران و ادب دوستان 

سراسر دنیا مي باشد.

باغ گلشن
باغ گلشن یکی از دو عنصر اصلی شهر طبس به شمار مي رود. ساختمان سردر و دیوارهای زیبا و تاریخی آن که بازگوکننده 
سلیقه های گذشتگان بوده بر اثر زلزله سال 1357 از بین رفته و تنها طبیعت سبز باغ، از ایام گذشته سخن می گوید. درختان 

متنوع خرما، مرکبات، انار و دیگر گونه هاي گیاهي به زیبایي این باغ افزوده است. 

آرامگاه خیام
حكیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم مشهور به خیام نیشابوري ریاضیدان، منجم، شاعر و اندیشمند واالي 
ایراني اســت كه در ســال 439ه.ق در نیشابور چشم به جهان گشود و در سال 515ه.ق وفات یافت. 
بناي یاد بود این دانشمند بزرگ به سال 1341 ش با طرح و نقشه مهندس هوشنگ سیحون ساخته 
شد. اثر مزبور با تركیبي از مصالح آهن، بتون و تزئینات كاشیكاري به شكل لوزي هاي به هم پیوسته 

برگرفته از اندیشه هاي ریاضي عمر خیام بنیان گردیده است.

دهکده چوبي
دهكده چوبي نیشابور در جاده خیام و در حدود 10 كیلومتري شهر نیشابور محلي است بي همتا که به 
وسیله مهندس مجتهدي ساخته شده است. در این دهكده كوچك همه چیز چوبي است: مسجد، خانه ها، 

كتابخانه، سطل هاي زباله، سرویس بهداشتي و ...
در این دهكده فروشگاه صنایع دســتي، رستوران، نانوایي و آالچیق هاي متعددی وجود دارند كه بسیار 

دیدني و سرگرم کننده هستند.

ایستگاه نیشابور 
بعد از ایستگاه 
عطار قرار دارد. 

وضعیت جغرافیایي 
ایستگاه جلگه اي و 
ارتفاع آن از سطح 

دریا 1178 متر 
است. مسافت این 
ایستگاه تا ایستگاه 
مبداء)تهران( 788 

كیلومتر و جمع 
كل طول خطوط 
آن 3498 متــر 

مي باشد. 

ایستگاه 
فردوس

ایستگاه 
نیشابور
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شهرستان فریمان
فریمان به فاصله 75 كیلومتري از شــهر مشهد واقع شده است  این شهرستان با 3325 كیلومتر مربع وسعت از شمال و 
شمال غربي با مشهد، از شرق با تربت جام و از جنوب با تربت حیدریه هم مرز است. ارتفاع آن از سطح دریا 1405 متر 

مي باشد و داراي دو بخش مركزي و قلندرآباد است. 

شهرستان مشهد
مشــهد مقدس بعنوان شــهري كه بارگاه مطهر و ملكوتي حضرت امام رضا)ع( در آن قرار دارد در بین شیعیان جهان از 
جایگاه ویژه اي برخوردار است. این شهر جاذبه هاي گردشگري فرهنگي , تاریخي و طبیعي فراواني را در دل خود جاي 
داده اســت. بدون اغراق مرقد شــریف امام هشتم حضرت علي ابن موســي الرضا)ع( را مي توان اصلي ترین عامل جذب 

مخاطب در این شهر نام برد.

بعد از گذر از 
های نیشابور،  ایستگاه 
خیام، كاشمر، 
ابومسلم و تربیت به 
ایستگاه فریمان وارد 
شویم. ایستگاه  مي 
فریمان منطقه اي 
كوهستاني به شمار 
آید که ارتفاع  مي 
آن از سطح دریا 
1052متر و فاصله 
آن از ایستگاه مبــداء 
)تهـران( 888 
باشد.   كیلومتــر مي 
ترین روستا به  نزدیك 
این ایستگاه، روستاي 
سنگ بست در فاصله 
3 كیلومتري و شهر 
ترین  فریمان نزدیك 
شهر به این ایستگاه 
در فاصله 37 
كیلومتري آن قرار 
آرامگاه حكیم ابوالقاسم فردوسيدارد .

بنا بر روایات، »منصوربن حسن« ملقب به ابوالقاسم فردوسي در سال 3۲9 ق در پاژ بدنیا آمد. گویند وي 
از نجیب زادگان  توس و از طبقه دهقانان بود. وی در ســال 4۱۱ و بنا به قولي 4۱۶ق در توس در گذشت. 
بناي فعلي آرامگاه وي پس از یك سلســله تحوالت معماري با زیربناي 945 مترمربع در ســال ۱345 
ساخته شده است. شاهنامه اثر فردوسی، شامل حدود 5۰٬۰۰۰ بیت و یکی از بزرگ ترین و برجسته ترین 
حماسه های جهان است که سرایش آن سی سال به طول انجامید. فردوسی با سرودن شاهنامه موجب 

احیای زبان فارسی شد. 

مقبره ارسالن جاذب و میل ایاز
این مقبره مربوط به ارسالن جاذب والي و سپهساالر توس و یكي از دوسردار سلطان محمود غزنوي است كه در مدخل جنوبي 
دشــت توس در محل سنگ بســت، رباطي بنانهاد و گورخود را نیز در میان آن ساخت. وی در سال 420ه.ق وفات یافت و در 
همان مكان به خاك ســپرده شد. این بنا به صورت چهار طاقي تبدیل به هشت ضلعي گردیده و سپس گنبد آجري زیبایي از 

نوع یك پوش برفراز آن قرار گرفته است.

مسجد گوهرشاد
این بنا عظیم ترین مســجد چهار ایواني ایران اســت که در سال ۸۲۱ هجري قمري 
به دستور گوهرشادآغا همسر شــاهرخ تیموري و با معماري قوام الدین شیرازي در 
مجموعه حرم  امام رضا )ع( ساخته شده اســت. این مسجد با وسعت 94۱۰ مترمربع 
داراي چهــار ایوان به نام هاي: مقصوره، دارالســیاده، حاجي حســن و آب و هفت 
شبســتان مي باشد. بزرگ ترین ایوان مسجد، مقصوره  اســت كه با مقرنس كاري و 
كتیبه خط ثلث بایســنغر میرزا و كاشیكاري بسیار زیبایي تزیین شده است. از دیگر 

جلوه هاي مسجد گوهرشاد منبر صاحب الزمان است.

آبگرم شاهان گرماب
آبگرم شــاهان گرماب در بخش قلندرآباد شهرســتان فریمان و در دهســتان سفید سنگ واقع 
گردیده اســت. فاصله این آبگرم تا شهرستان فریمان حدود 57 كیلومتر مي باشد و در آنجا آبگرم 

زالل، بي بو و بیرنگ با حدود 48 درجه حرارت فاقد گوگرد و آمونیاك و شوره وجود دارد.

 بناي هارونیه
این مكان تاریخي در حدود ۶۰۰ متري از آرامگاه حكیم ابوالقاســم فردوســي قرار 
گرفته و منحصرا خانقاه و مقبره اي است كه در سده هشتم هجري برروي بناهاي كهن 
شهر تابران بنیاد گردیده اســت. در كنار این بنا سنگ سیاهي بعنوان یاد بود امام 

محمد غزالي از عرفاي سده پنجم و ششم هجري دیده مي شود.

پس از خارج شدن 
از ایستگاه فریمان و 

عبور از ایستگاه سالم 
وارد ایستگاه مشهد 
مي شویم. جمع كل 
خطوط این ایستگاه 

27445  متر مي باشد. 
انبار توشه این ایستگاه 

با 1080مترمربع 
مساحت و 5400 
مترمكعب حجم 
ترین انبار  بزرگ 

توشه در بین كل 
ایستگاه هاي راه آهن 

خراسان به شمار 
مي رود. از نظر 

جغرافیایي،  ایستگاه 
اي است  مشهد جلگه 
و ارتفاع آن از سطح 

دریا 971متر و فاصله 
آن از ایستگاه مبداء 

)تهران(926 كیلومتر 
است.

ایستگاه 
فریمان

ایستگاه 
مشهد
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ویژگي هاي اقتصادي
فعالیت هاي اقتصادي مشــهد متكي به خدمات، صنعت و كشاورزي است. مهم ترین  محصوالت كشاورزي مشهد غالت، چغندرقند و محصوالت 
جالیزي، و معادن مهم آن نیز سنگ گچ، نمك، كرومیت و سنگ مرمر مي باشد. صنایع غذایي، پوشاك، چرم، مصالح ساختماني، صنایع فلزي و 

صنایع دستي از مهمترین صنایع موجود در مشهد است.

موقعیت جغرافیایي و طبیعي
شهرســتان مشهد با وسعت 10450 كیلومتر، از شمال به كالت، از شرق به شهرستان هاي سرخس و تربت جام، از جنوب به تربت حیدریه و از 
غرب به شهرســتان هاي نیشــابور، چناران و از شمال غربي به شهرستان درگز مربوط است. مهمترین رشته كوه مشهد: »هزار مسجد« است كه 

در شمال شرق و شرق این شهر قرار دارد و مهمترین قله آن به نام »اژدركوه« در 30 كیلومتري مشهد واقع است.
رشته كوه بینالود در غرب و جنوب غربي این شهر سربرآورده است. آب و هواي مشهد معتدل و متغیر است.

مجموعه
كالت نادري
كالت نادري 
در فاصله ۱45 
كیلومتري شمال 
مشهد قرار دارد 
و توسط دو رشته 
كوه مرتفع حصار 
شده است آثار 
این منطقه به 
دوره نادرشاه 
افشار تعلق 
دارد و عبارتند 
از برج هاي 
دیده باني اطراف 
كالت، كتیبه 
نادري كه به زبان 
تركي و به خط 
نستعلیق در بدنه 
كوه تراشیده 
شده، عمارت 
خورشید، تخت 
دختر و چند 
دروازه  ورودي 
كه بدستور 
نادرشاه در این 
منطقه ساخته 
شده است.

آرامگاه
نادرشاه افشار

بناي آرامگاه نادر 
در سال ۱34۰ 

هجري شمسي به 
اتمام رسید.  این 
بنا مشتمل براتاق 

آرامگاه، تاالر موزه، 
ایوان ها، راهروها، 
تاالر پذیرایي، باغ 

و آب نماي زیبا و 
مجمسه مفرغي 

است.

حرم مطهر امام رضا)ع(
حرم با شــكوه امام رضا )ع( و مجموعه تاریخي و هنرمندانه آن شــامل صحن ها، 
ایوان ها، رواق ها، موزه غني و كتابخانه مركزي آســتان قدس اســت. این مجموعه 
مشــتمل برچهار ایوان مرتفع به نام هاي عباسي – طال- شرقي )نقاره خانه( و ایوان 
غربي و پنج صحن انقالب- آزادي- امام خمیني- جمهوري اسالمي و قدس مي باشد.
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178

315

439

501

607

645

736

810

882

كرج

قزوین

تاكستان

زنجان

میانه

خراسانك

مراغه

عجب شیر

آذر شهــر

تبریـز

مرند

جلفا

زنجان

کرج

قزوین

تاکستان

میانه
خراسانک

عجب شیر

آذر شهر

مرند

تبریز

مراغه

جـــلفا

تهـــــران
مازنـــــــــــدران

گــــــــرگان

دریــــــــــــــــــای 

خــــــــــــــــــــزر

گـــــــــیالن

هــــــمدان

کــــــردستان

کــــــرمانشاه

اردبیل

آذربایــــجان 

غربـــــــــی

آذربایــــجان 

شرقـــــــــی

خــــــــوزستان

لرســـــــــــــــتان
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ترین مســیرهای ریلی ایران اســت که از شهرهای  آهن تهران- تبریز به طول 736 کیلومتر یکی از دیدنی  راه 
متعددی عبور می کند. راه آهن آذربایجان در سال 1291 شمسي به عنوان اولین راه آهن رسمي کشور فعالیت 
های مهم این  خود را آغاز کرد. کرج، هشــتگرد، قزوین، تاکستان، زنجان، میانه، مراغه و عجب شیر از ایستگاه 
شود. پل  مســیر است. راه آهن تبریز در ادامه مسیر خود به ایستگاه رازی و به شبکه راه آهن ترکیه متصل مي 
آهن ایران در نزدیکي شهرســتان خوی قرار دارد. این پل متصل کننده  ترین پل های راه  قطــور یکی از معروف 
راه ریلی ایران به ترکیه واروپاست. همچنین راه آهن برقی تبریز- جلفا تنها راه آهن برقی ایران  به طول 146 
کیلومتر در این مســیر قرار دارد. اولین تراموای ایران به نام »قونقا« در شــهر تبریز در سال 1280شمسي به 

راه افتاد.
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شهرستان كرج
شهرســتان کرج از شــمال به اســتان مازندران، از جنوب به شهرستان شهریار و اســتان مرکزی، از غرب به شهرستان 
ساوجبالغ و استان قزوین و از شرق به شهرستان تهران محدود است. کرج از کلمه کراج به معنی بانگ و فریاد است. زیرا 
در تپه آتشــگاه و کوههای کالک و قلعه دختر شهرســتانک و بز قلعه اشتهارد در ایام تابستان برای خبر رساندن و دیده 

بانی آتش افروزی می شد.

شهر قزوین
دهند. در زمان صفویه با برگزیده شدن  بناي اولیه شــهر قزوین را به شاپور اول ساســاني معروف به شاد شاپور نسبت مي 
قزوین به پایتختي این شهر اعتبار بیشتري یافت و آثار و بناهاي متعددي در آن بنا گردید. از مهمترین بناهاي تاریخي- 
توان به ســر در عالي قاپو، موزه عمارت كاله فرنگي، عمارت چهل ســتون، قلعه الموت، قلعه ساسان)آرامگاه  فرهنگي مي 
بزرگ(، برج باراجین، كافه گنبد، گرمابه صف، آب انبارهاي متعدد، بازار قدیم قزوین، مســجد جامع كبیر، مســجد النبي 

قزوین و امامزاده حسین اشاره نمود.

با خروج از ایستگاه 
تهران و عبور از 
ایستگاه هاي نیك 
پسندي )شهید 
جباري(، لشگري 
)شهید بهلولي( 
و ملكي )شهید 
شیرعلي زاده( 
وارد ایستگاه كرج 
شویم. جمع  مي 
كل خطوط ریلي 
ایستگاه 14361 متر 
مي باشد. به لحاظ 
وضعیت جغرافیایي 
ایستگاه كرج در 
منطقه اي جلگه اي 
واقع شده است كه 
ارتفاع آن از سطح 
دریا 1307 متر و 
فاصله آن تا ایستگاه 
مبدا )تهران( 41 
كیلومتر  مي باشد.

عمارت چهل ستون
عمارت چهل ســتون متعلق به دوره صفویه است. این 
عمارت در وسط یك باغ در دوطبقه ساخته شده و داراي 
یك تاالر بزرگ مي باشد. تزیینات عمارت شامل درهاي 

و  كاشیكاري  نقاشي،  تزیینات  خاتم كاري، 
طال كاري مي باشد.

بقعه متبرکه امامزاده طاهر )ع(
یکی از بقاع متبرکه مشهور شهرستان کرج بقعه متبرکه امامزاده طاهر)ع( ازنوادگان 
امام زین العابدین )ع( اســت. بارگاه منور ایشان در ابتدای مسیر اتوبان کرج-قزوین، 
بعد از پل مهر شهر و در حدود ۱۰ کیلومتری غرب شهرستان کرج واقع شده است. گنبد 
رفیع، نوســاز و زیبای این بقعه از میان فضای مشجر پیرامون آن هنگام عبور از مسیر 

جاده به خوبی مشخص است. 

بقعه پیغمبریه
بقعه پیغمبریه مدفن چهارتن از پیامبران خدا به نام هاي ســالم، سلوم، سهولي و 
القیا مي باشــد و در خیابان پیغمبریه قزوین قرار دارد. حرم این بقعه چهارگوش 
اســت در جنوب حرم، ایواني مشرف بر حیاط بقعه قرار دارد. تزیینات بقعه شامل 

گچبري و كاشیكاري مي باشد.

باغ الله گچسر
گچســر نام روستایی از توابع آســارای شهرستان کرج اســت. این روستا در ۶5 
کیلومتری شمال شرقی کرج واقع شده است. باغ الله هر سال به مدت یک ماه 

در فصل بهار پذیرای دوستداران طبیعت است.

کاخ سلیمانیه
درداخل محوطه وســیع و زیباي دانشکده کشاورزي کرج، بنایي قدیمي از دوره قاجار 
قرار دارد که باقیمانده یکي ازکاخ هاي مجلل و زیباي دوره فتحعلي شاه به شمار مي رود. 
این بنا، قســمتي از مجموعه کاخ سلیمانیه است که به علت دارابودن تزئینات داخلي 
به خصوص دو تابلوي نقاشــي رنگ و روغن برروي دیوارهاي شرقي و غربي آن، حائز 
اهمیت است. این بنا به دستورسلیمان میرزا، فرزند فتحعلي شاه و توسط صدراصفهاني 

معمارسرشناس این دوره ساخته شده است.

امامزاده حسین
این بنا مربوط به دوره ایلخانی و به شاهزاده حسین نیز معروف است. ورودی مجموعهٔ 
شاهزاده حسین، از سمت شمال، شــبیه دروازه های ورودی شهرهای عهد صفویه و 
قاجاریه است. این ورودی دارای طاق نما و شش مناره است که هر یک با کاشیکاری های 

بسیار زیبا تزیین شده است.

در مسیر تبریز با 
عبور از ایستگاه هاي 
آبیك، زیاران )شهید 

محمدي( و كهندژ 
به ایستگاه قزوین 

رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط ریلي 

ایستگاه 9929 متر 
باشد. ایستگاه  مي 

قزوین به لحاظ 
وضعیت جغرافیایي 

جلگه اي بوده و ارتفاع 
آن از سطح دریا 

باشد.  1286متر مي 
نزدیكترین روستا به 
این ایستگاه روستاي 

چوبین بوده که در 
فاصله 3 كیلومتري 
ایستگاه قرار دارد. 
نام ایستگاه قزوین 

برگرفته از شهر 
قزوین و سال تاسیس 

آن بین سال هاي 
1317 تا 1320ذكر 

شده است.

ایستگاه 
كرج

ایستگاه 
قزوین
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شهر تاكستان
شــهر تاریخي تاكســتان در گذشته “سیادهن” نامیده مي شــد و به ســرزمین تات ها معروف بود. این شهر در  دوران 
ساسانیان شهري آباد و با موقعیتي ممتاز بوده است. آثار گچ بري جالب مربوط به دوره ساساني كه در تپه خندو واقع در 

شمال شرقي تاكستان بدست آمده بیانگر آباداني این منطقه در آن دوران مي باشد.

شهر زنجان
شهرســتان زنجان با مركزیت شــهر زنجان از دو بخش مركزي وبخش زنجانرود و10 دهســتان تشــكیل شــده است. 

شهرزنجان بعنوان یكي از شهرهاي قدیمي ایران داراي تاریخی کهن مي باشد.

گنبد سلطانیه 
آجري  بناي  بزرگترین  گنبد ســلطانیه 
جهان بعد از كلیســاي »سانتاماریا« در 
فلورانــس ایتالیا، از منحصربه فردترین 
بناهاي تاریخي ایران مي باشــد. گنبد 
سلطانیه مقبرهٔ ُالجایتو است و به دستور 
الجایتو در شهر ســلطانیه، پایتخت آن 
زمان ایلخانیــان در ۱3۰۲ تا ۱3۱۲  ه.ج 
ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی 
و اسالمی به شــمار می رود. این بنا در 
فهرســت آثار میــراث جهانی به ثبت 

رسیده است.

قز قلعه 
قز قلعه در 20 کیلومتري شهرســتان تاکستان و در کنار روســتاي آبکلو قرار دارد .این قلعه بر فراز 
کوه سنگي قرار دارد و از کیلومترها دورتر قابل مشاهده است. قزقلعه از 3 طرف به پرتگاه هاي عمیق 

منتهي مي شود و تنها راه ورود به آن از سوي جنوب است. 

رخت شوي خانه
این بنا در بافت قدیمی شــهر زنجان، حد فاصل خیابان ســعدی و داوود قلی واقع 
گردیده و در ســال ۱345 هجري قمري توســط دو برادر به نام های مشهدی اکبر 

)معمار( و مشهدی اسماعیل )بنا( ساخته شده است. 

بقعه پیر تاكستان
بقعه پیر تاكستان در جنوب شهر تاكستان و درمجاورت قبرستان قدیمي شهر و تپه باستاني خله كوه 
قرار گرفته اســت. این بنا طرحي به شــكل مربع به ابعاد 6/50 × 6/10 متر دارد و پوشش آن گنبدي 

است كه توسط چهار سكنج بر روي طرح مربع سوار شده است.

مسجد خانم 
این بنا در داخل شــهر زنجان واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است كه در سال 
۱۲۸۰ه.ق توســط بانوي نیكوكاري به نام ســیده خانم ساخته شــده ودر دوره هاي 

بعد،تعمیراتي در آن صورت گرفته است.

با گذر از ایستگاه هاي 
سیاه باغ، قروه، خرم 
دره، زرین دژ )شهید 

نوروزي( پیر زاغه 
)شهید پیرسقا(، 
سلطانیه و بناب 

به ایستگاه زنجان 
رسیم. جمع  مي 

كل طول خطوط 
ریلي این ایستگاه 

باشد.  9467 متر مي  
از نظر وضعیت 

جغرافیایي داراي 
شرایط جلگه اي بوده 
و ارتفاع آن از سطح 

دریا 1624 متر و 
فاصله آن تا ایستگاه 

مبدا )تهران( 315 
كیلومتر مي باشد. 
روستاي سایان در 

فاصله 3 كیلومتري 
نزدیكترین روستا به 

باشد.  این ایستگاه مي 

با گذر از ایستگاه 
سیاه چشمه 
)شهید گمنام( به 
ایستگاه تاكستان 
وارد مي شویم. از 
نظر جغرافیایي این 
منطقه، جلگه اي 
و ارتفاع آن از 
سطح دریا 1266 
متر و فاصله آن 
تا ایستگاه مبدا 
)تهران(178 
كیلومتر مي باشد. 
نزدیكترین روستا 
به این ایستگاه 
روستاي كهك 
بوده كه در فاصله 
6 كیلومتري قرار 
دارد. همچنین 
ایستگاه تاكستان 
به لحاظ مکاني  
در داخل شهر 
تاکستان واقع 
گردیده است.

ایستگاه 
تاكستان

ایستگاه 
زنجان

انگور تاکستان
شــهر تاکستان از لحاظ تولید انگور مقام سوم را در کشور پس از استان 
فارس و خراســان دارد و در تولید محصول کشــمش مقام دوم را دارد. 

ایران هفتمین تولید کننده انگور در دنیا است. 
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شهر میانه
میانه یكي از شــهرهاي تاریخي و كهن آذربایجان و ایران اســت. بنا به نوشته دیاكونوف در تاریخ ماد، سال 720 قبل از 
میالد در آذربایجان و كردستان امروزي،  سرزمین ماننا قرار داشت و مركز آن در نزدیكي دریاچة  ارومیه بود. اوچ تپه كه 

هاي این شهر است  در زمان نادر شاه افشار قرارگاه لشكریان او بود.  امروز یكي از دهستان 

منطقه خراسانك
بر فراز تونل راه آهن تهران تبریز در شــرق ایســتگاه خراســانك بقایاي یك آبادي قدیمي بنام قلعه ضحاك هشترود به 
هاي طبیعي این منطقه رودخانه آي الو قاموش  خورد. قدمت این قلعه به دوره ساساني بر می گردد. از جاذبه  چشــم مي 
باشد و همچنین تاالب هاي یانیق  ترین رودخانه هاي هشترود مي  چاي )آیدوغموش چاي( قابل ذكر اســت كه از معروف 

باشد. گل، بزوجق گل، قوشاگل و زولبین گل که مکاني براي كوچ پرندگان مهاجر مي 

با خروج از ایستگاه 
زنجان و عبور از 
پي  ایستگاه هاي خرم 
)شهید سهرابي نژاد(، 
نیك پي، آذرپي 
)شهید مرادي(، 
سرچم، رجین و پل 
دختر وارد ایستگاه 
شویم. جمع  میانه مي 
كل طول خطوط 
ریلي این ایستگاه 
باشد.  4945 متر مي 
به لحاظ وضعیت 
جغرافیایــي ایستگاه 
اي  میـانه در منطقــه 
كوهستاني واقع شده 
است كه ارتفاع آن 
از سطح دریا 1071 
متر و فاصله آن تا 
ایستگاه مبدا)تهران( 
439 كیلومتر 
مي باشد. 

امامزاده اسماعیل
امامزاده اسماعیل كه بنام مقبره كمال الدین شهرت دارد درجنوب مسجد جامع میانه 
واقع شــده ومتصل به آن مي باشد دیوارهای این بنا باآجر ساخته شده و دارای گنبد 

و روپوش است و سطح خارجی آن با كاشي های فیروزه ای رنگ پوشیده شده است.

پل دختر
این پل بر روي رودخانه   قــزل اوزن در مدخل ارتفاعات قافالنكوه در ۲۰ كیلومتري 
جنوب شرقي میانه احداث شده است. تاریخ بناي آن به درستي معلوم نیست. عده ای 
از باســتان شناسان تاریخ آن را به عهد ساســانی و برخی نیز به قرن هشتم هجری 

اند. نسبت داده 

قلعه ضحاك هشترود
این بنا تا دوره اسماعیلیه کاربرد داشته و بسیار آباد 
بوده است. این چهارطاقی تنها بنای به جامانده از 
دژ عظیم ضحاک است. بنابر افسانه ها، این بنا محل 
ســکونت ضحاک ماردوش بوده و به افتخار آناهیتا 
- ایزد بانوی عشــق و باروری و آب های روان ایران 

باستان ساخته شده است.

كاروانسراي جمال آباد 
این  کاروانسرا در روستاي  جمال  آباد در 35 كیلومتري  میانه  واقع  شده  

و از بناهایي  است  كه  به دستور شاه  عباس  ساخته شده  است.

قرانقو چاي  
ترین  شــعبات  رودخانه  قزل اوزن  است  كه  از كوه هاي  مركزي  و  قرانقو چاي  یكي  از پرآب ترین  و مهم 
شرقي  كوهستان  سهند سرچشمه  مي گیرد. دره  عمیقي  كه  قرانقوچاي  در آن  جاري  است  به  دربند 
ضحاك  معروف  است و قابلیت  تفرجگاهي  مناسبي  دارد. در این  رودخانه  چندین  نوع  ماهي  از جمله  

ماهي  قزل  آال و ماهي  سفید به  فراواني  یافت  مي شود.

در امتداد مسیر تهران 
به جلفا با عبور از 

هاي شهید  ایستگاه 
حسین قره داغي، 
شیخ صفي و بابك 
)شهید خلیل(، به 

ایستگاه خراسانك وارد 
شویـم. جمــع  کل  مي 

طول خطوط ریــلي 
این ایستگاه 2738 
متر مي باشد. از نظر 

وضعیت جغرافیایي این 
منطقه كوهستاني بوده 

و ارتفاع ایستگاه از 
سطح دریا 1524متر 

و فاصله آن تا ایستگاه 
مبدا)تهران( 502 
كیلومتر مي باشد.

نزدیكترین روستا به 
ایستگاه خراسانك، 

روستاي خراسان 
لو كه در فاصله 

نیم كیلومتري و 
نزدیكترین شهر 

هشترود در فاصله 11 
كیلومتري آن قرار 

دارد.

ایستگاه 
میانه

ایستگاه 
خراسانك
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شهرستان مراغه
باشــد كه آثار تاریخي و فرهنگي فراواني در خود جاي داده است. سد  مراغه از شــهرهاي تاریخي و قدیمي آذربایجان مي 
اي بلند و مشــرف بر شهر مراغه و در دره سرسبز علویان قرار گرفته كه  خاكي علویان در شــمال شرقي مراغه در محوطه 
هاي طبیعي این منطقه باید به چشمه ورجوي، چشمه  قابلیت باالیي براي بهره برداري هاي تفرجگاهي دارد. از دیگر جاذبه 

، غار مامپوئیل )كبوتر(، دره گشایش و دشت مراغه اشاره نمود. گشایش 

شهر عجب شیر
َعَجْب شــیْر یکی از شــهرهای غربی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان عجب شــیر است. این شهر سرسبز در 35 
کیلومتری شمال غرب مراغه در ارتفاع 1330 متری از سطح دریا قرار گرفته است. دریاچهٔ ارومیه در سمت غربی عجب شیر 

واقع شده ا ست.

با عبور از 
هاي صائب،  ایستگاه 
هشترود، اتشبغ 
)شهید غفاري(، 
سراجو، خراجو، 
سهند، گل تپه 
و خواجه نصیر 
به ایستگاه مراغه 
رسیم. جمع  مي 
كل خطوط ریلي 
این ایستگاه 7139 
باشد. به  متر مي 
لحاظ وضعیت 
جغرافیایي این 
منطقه كوهستاني 
بوده و ارتفاع آن از 
سطح دریا 1433 
متر و فاصله آن 
تا ایستگاه مبدا 
)تهران( 607 
كیلومتر مي باشد. 

مقبره اوحدی مراغه ای
این بنا محل دفن ركن الدین ابوالحســن مراغي مشــهور به اوحدي مراغه اي عارف و شاعر پارسي 
گوي نامدار و صاحب مثنوي معروف جام جم اســت. مقبره اوحدي در میان باغي سرســبز در شهر 

مراغه واقع شده است.

بندر رحمانلو
بندر و روســتاي رحمانلو از دهســتان دیزجرود غربی بخش 

مرکزی شهرســتان عجب شیر، در ســاحل شرقي دریاچه 
ارومیه واقع شده است. این بندر یكي از بنادر مهم دریاچه 
ارومیه در آذربایجان شرقي است. در سمت شمالي بندر 
رحمانلو اســكله اي براي پهلو گرفتن كشتي هاي باري و 

مســافري، و در بخش جنوبي محلي براي مسافریني كه به 
منظور استفاده از آب و امالح دریاچه به این بندر می آیند، بنا 
شده اســت.  بندرهاي دانالو، قبادلو و زینت لو نیز در ساحل 
شــرقي دریاچه ارومیه و در حدود ۲5 كیلومتري عجب شیر 

واقع شده اند. 

قلعه ضحاک )داش قلعه( 
این قلعه در ۲۸ کیلومتری  شرق  عجب شیر واقع شده و از آثار ارزشمند تاریخی و دیدنی 
این شهرستان به شــمار می رود که اولین  بار در سال یک هزار و 9۷۱ میالدی توسط  یک  
شناسی  آلمانی  مورد بررسی  و تحقیق  قرار گرفت. قدمت این اثر تاریخی با  هیات باستان 
در نظر گرفتن بقایای موجود از برج های نیم استوانه ای دروازه این قلعه به دوره ساسانی 
نسبت داده شده و روبنای  دیوارها که  از سنگ های  مکعب  مستطیلی  شکل ، ترکیب  شده  

یادآور پوشش  دیوارهای  ساسانی  در تخت  سلیمان  است. 

غار کبوتر )هامپوییل(
غار کبوتر )هامپوییل( یکی از غارهای استان آذربایجان شرقی است که در 8 کیلومتری جنوب شرقی 
شهر مراغه و در نزدیکی روستای گشایش واقع شده است. در ابتدای ورودی غار میدان بزرگی وجود 
دارد که ســقف آن النهٔ کبوتران است. رسوبات آهکی متعددی طی میلیون ها سال تشکیل یافته و 
مناظر زیبایی به وجود آورده اند. تاکنون هیچ کس نتوانســته به انتهای این غارها دسترسی پیدا کند. 
هوای غار بسیار مرطوب است و در انتهای آن  هوای كافی وجود ندارد و رسیدن به كنار چاه های غار، 

بدون تجهیزات كافی امكان پذیر نیست.

با گذر از 
ایستگاه هاي آذربناب 

و دیزه رود )شهید 
بخت زاده( به 

ایستگاه عجب شیر 
شویم. جمع  وارد مي 

كل طول خطوط 
ریلي این ایستگاه 

باشد.  2143 متر مي 
به لحاظ وضعیت 

جغرافیایي منطقه 
عجب شیر جلگه اي 

بوده و ارتفاع 
ایستگاه از سطح 

دریا 1317 متر و 
فاصله آن تا ایستگاه 

مبدا )تهران( 645 
كیلومتر مي باشد.  
نزدیكترین روستا 

به ایستگاه، روستاي 
اغچه اوبه در 

2 كیلومتري و 
نزدیكترین شهر، 

شهر عجب شیر در 
فاصله 2 كیلومتري 

واقع شده است.

گنبد سرخ
ترین  از پنج مزار موجود در مراغه قدیمی 
آن ها، گنبد سرخ است كه در آذربایجان 
بیشــتر به ) قرمزي گنبد( شهرت دارد. 
عمارتي اســت چهار گوش با ســقفي 
گنبــدي كه بــر مقرنس هایي كه هنوز 
ســالم مانده اند بنا نهاده شــده است . 
ها و نقوش هندسي از آجر سرخ   كتیبه 
تراشیده و كاشي مینایي رنگ بر باالي 
درگاه بنا كار گذاشــته شده است. بر 
زمینه  گچ خاكســتري ایــن كتیبه ها 
نقوشي از گل و برگ گچ بري كه اثري 
شــود  از رنــگ آبي در آنها دیده مي 

آراسته شده است.

ایستگاه 
مراغه

ایستگاه 
عجب شیر
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شهرستان آذرشهر
آَذرَشــهر یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است و مرکز آن، شهر آذرشهر است. آذرشهر در حدود 50 کیلومتری 
جنوب غربی تبریز و شرق دریاچه ارومیه واقع شده و از شمال محدود است به شهرستان اسکو، از جنوب به شهرستان عجب شیر 
و از غرب به دریاچه ارومیه. این شهر در جلگه و مسیر مراغه – تبریز قرار دارد. نام قدیم این شهرستان دهخوارقان بود و دارای 

باغهای میوه و انگور و گردوی بسیار است. دهخوارقان به معنی جایگاه ده سفلی )خوار( است.

شهرستان تبریز
شهرســتان تبریز مركز اســتان آذربایجان شــرقي با جمعیتي حدود 1914000 نفر و با وسعت 1942/81 كیلومتر مربع 
غرب تهران و 150 كیلومتري مرز ایران و جمهوري آذربایجان قرار گرفته اســت. این  در فاصلــه 620 كیلومتري شــمال 

شود ولي از نظر آب و هوا داراي لطافت خاصي است. شهرستان هرچند جزو اقلیم سرد محسوب مي 

با گذر از ایستگاه هاي 
پرویز بهمن )شهید 
فراهاني( و شیر آییــن 
به ایستگاه آذرشهــر 
رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط ریلي 
ایستگاه 1621 متر 
است. به لحاظ وضعیت 
جغرافیایي جلگه اي 
بوده و ارتفاع آن از 
سطح دریا 1296 متر  
مي باشد.

نزدیكترین روستا و 
شهر به این ایستگاه به 
ترتیب روستاي قشالق 
در 8 كیلومتري و شهر 
آذرشهر در فاصله 10 
كیلومتري مي باشد.

پارك تفریحي ائل گلي 
ائل گلي) اســتخر مردم( كه قبال به آن شــاهگلي 
هاي زیبا و دلكش  )استخر شاه( مي گفتند از گردشگاه 
تبریز است كه در جنوب شرقي تبریز بر دامنه تپه اي 

واقع شده است.

چشمه تاپ تاپان
این چشــمه به فاصله 5 كیلومتري آذرشهر در جاده تبریز به مراغه واقع شده است. 
آب این چشمه از دسته آب هاي معدني بیكربناته كلسیك و منیزین گازدار و آهن دار 

سرد است كه برای درمان بسیاری از بیماری ها مفید می باشد.

بازار قدیمي تبریز 
تبریز در ادوار گذشــته به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم یكي از مهمترین 
مراكز بازرگاني ایران به شــمار مي رفت. این شهر به خاطر موقعیت ویژه خود سالیان 
دراز پذیراي كاروان هاي تجارتي خاور دور و اروپا از راه روســیه و عثماني بود و مركز 
مبادله كاالهاي بازرگاني كشــورهاي اروپایي محسوب مي شد و از این رو از شهرتي 

جهاني برخوردار بوده است.

غار قدمگاه 
این غــار در جنوب آذرشــهر در 
روستا ي بادامیار)قدمگاه( واقع شده 
و فضــا ي آن، زیرزمیني د ایره اي 
شكل است و قطر ي به طول ۱5 متر 

دارد. محراب )یا مســجد( غار با 
مقرنس هــاي آویخته اي كه به 

دوره صفو ي تعلق دارد تزیین 
حاضر  حال  در  است.  شده 
برگزاري  محــل  غار  این 
مراسم مذهبي در ماه هاي 

محرم و رمضان است .

مسجد كبود تبریز 
مسجد كبود یا فیروزه اسالم از شــاهكارهاي هنر معماري اسالمي بدستور ابومظفر 
جهانشــاه قره قویونلو بنا گردیده است. این مســجد با كاشي هاي معرق فیروزه اي، 
الجوردي با انواع خطوط عالي ثلث، نســتعلیق، نســخ و طرح هاي بدیع هندسي و 

اسلیمي مورد نظر ارباب ذوق و هنر است.

مقبره الشعراي تبریز 
این بنا در محله سرخاب، در جنوب شرقي بقعه سیدحمزه واقع شده و محل دفع ده ها 

تن از عرفا، شعرا، دانشمندان و ادیبان نام آور این مرز و بوم است. 

بعد از گذر از 
ایستگاه هاي زارعي 

و عباسي وارد 
ایستگاه تبریز 

شویم. جمع كل  مي 
طول خطوط این 
ایستگاه20753 

باشد.  متر مي 
تبریز به لحاظ 

وضعیت جغرافیایي 
منطقه اي جلگه اي 

بوده كه ارتفاع 
آن از سطح دریا 

1350 متر و فاصله 
آن از ایستگاه 

مبدا )تهران(736 
كیلومتر است. 

به لحاظ مكاني 
ایستگاه تبریز در 
داخل شهر تبریز 

واقع گردیده است.

ایستگاه 
آذرشهر

ایستگاه 
تبریـز
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در 17 كیلــو متري غرب جلفا در محلي به نام قزل وانك 
)صومعه سرخ( كلیسایي به نام سنت استپانوس، اولین 
شهید راه مســیحیت، بنا شده اســت. قدمت این 
كلیسا به هزاره اول میالدي برمي گردد. این كلیسا 
از سه قسمت برج ناقوس، نمازخانه و اجاق دانیال 
)نمازخانه بوغوس پطروس( و همچنین آتشكده 
كه متعلق به دوران زرتشــت است تشكیل شده 

است.

شهرستان مرند
رســد. در دایره المعارف بزرگ اسالمي آمده است كه مرند مركز  تاریخ شــهر مرند به چند قرن قبل از میالد مســیح مي 
ســكونت اقوامي مهم در دوره كلده و آشــور بوده اســت.  برخي راویان بر این عقیده هستند كه مرند مدفن حضرت نوح 
ای ســنگي و مرتفع كه بین دو بازوي رودخانه واقع شده  پیغمبر بوده اســت. در 26 كیلومتري شــمال مرند بر روي تپه 
است بناي قلعه اي متعلق به قرون وسطي بنام سن سارود وجود دارد كه جزء بناهاي تاریخي این منطقه بشمار مي رود.

منطقه جلفا
هاي حریر  جلفا در لغت به معني بافنده اســت. در قدیم مرکز تربیت کرم ابریشم بوده و مردم آن در تولید ابریشم پارچه 

تخصص داشتند. از مهمترین آثار تاریخي جلفا مي توان به کلیساي سنت استپانوس و آسیاب خرابه اشاره نمود.

بعد از پشت 
سر گذاشتن 
هاي سهالن،  ایستگاه 
صوفیان، سگبان، 
پیام و كندلج 
)شهید شجاعي( 
وارد ایستگاه مرند 
شویم. جمع  مي 
كل طول خطوط 
ریلي این ایســتگاه 
باشد  2000متر مي 
و از نظر وضعیت 
جغرافیایي، جلگه اي 
بوده و ارتفاع آن از 
سطح دریا 1301 
متر و فاصله آن 
تا ایستگاه مبدا 
)تهران( 810 
كیلومتر است.

روستاي اردكلو در 
فاصله 3 كیلومتري 
نزدیكترین روستا به 
این ایستگاه است. 
به لحاظ موقعیت 
مكاني ایستگاه در 
داخل شهر مرند 
واقع گردیده است.

آبشار آسیاب خرابه
آســیاب خرابه ) خارا با دییرمان ( یكي از زیباترین مناطق دیدني آذربایجان شــرقي است. این آبشار 
به علت وجود ویرانه هاي یك آســیاب آبي به آســیاب خرابه معروف است. براي رسیدن به این مكان 
بســیار دل انگیز باید از جاده مرند – جلفا به مهدی شــهر )علمدار- كرگر( وارد شد و با عبور از یك 
جاده خاكي در نوار مرزي ایران و جمهوري آذربایجان و گذشتن از یك جاده  فرعي، به دره اي با صفا 

رسید كه محل آسیاب خرابه است.

با عبور از ایستگاه 
هرزند، زال 

)شهید صبري( و 
گرگر)هادي شهر( 
وارد ایستگاه جلفا 

شویم. جمع كل  مي 
طول خطوط ریلي 

این ایستگاه 67953 
باشد. ایستگاه  متر مي 

جلفا به لحاظ 
موقعیت جغرافیایي، 

اي  منطقه اي جلگه 
بوده كه ارتفاع آن از 
سطح دریا 705متر 

و فاصله آن تا 
ایستگاه مبدا )تهران( 

882 كیلومتر 
است. روستاي خدا 
وردیلو در فاصله 2 

كیلومتري نزدیكترین 
روستا به این ایستگاه 

مي باشد و از نظر 
موقعیت مكاني این 

ایستگاه در شهر جلفا 
واقع شده است.

ایستگاه 
مرند

ایستگاه 
جلفا
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ترین مسیر حمل و نقل باری ریلی در ایران است. سیرجان، گل گهر،  این مســیر به طول 1333 کیلومتر مهم 
های مســیر است. وجود ذخایر معدني غني و متعدد از قبیل سنگ  تزرج و شــهید رجایی از مهم ترین ایستگاه 
آهن گل گهر ســیرجان، چغارت بافق و چادر ملو همچنین اتصال قطب هاي مهم صنعتي و اقتصادي کشــور 
مانند ذوب آهن اصفهان، پاالیشــگاه نفت بندر عباس، صنایع فوالد هرمزگان و بندر شهید رجایي، اهمیت راه 

آهن هرمزگان را دو چندان ساخته است. 
آهن از تهران تا کاشان در محور قبلی، معرفی این محور را از ایستگاه کاشان  باتوجه به معرفی ایستگاه های راه 

راهنمای گردشگری ریلیآغاز می کنیم.
ــران ایـــ



شهر كاشان
هاي سیلك واقع در 4 كیلومتري  باشد. به استناد تحقیقات باستان شناسان، تپه  كاشان از شهرهاي بسیار قدیمي ایران مي 
غرب كاشان ازنخستین مراكز تمدن و محل سكونت بشر ماقبل تاریخ شناخته شده است. شهر كاشان به لحاظ جاذبه هاي 

ترین شهرهاي ایران مي باشد. تاریخي و فرهنگي بي شك یكي از غني 

شهر بادرود
بادرود بي شــك یكي از كهن ترین شــهرهاي فالت مركزي ایران است. این شهر از توابع استان اصفهان است كه در 140 
كیلومتري شــمال آن واقع شــده است.  انار این شهر تحت عنوان » ارمغان بادرود« به علت مرغوبیت و طعم خاص خود 

شهرت فراوان دارد.

بعداز گذر از 
ایستگاهاي 
محمدسید، شـورآب 
)شهید عسگري(، 
فیروزآباد، دهنار 
)شهید زارعیان( 
ومدآباد به ایستگاه 
رسیم.  كاشان مي 
كل طول خطوط 
این ایستگاه 8525 
باشد.  متــر مي 
ازنظر وضعیت 
جغرافیایي این 
ایستگاه كویري بوده 
و ارتفاع آن ازسطح 
دریا 944متر و 
فاصله آن تا ایستگاه 
مبدأ )تهران( 278 
كیلومتر مي باشد. 
روستــاي فخره در 
فاصله 18 كیلومتري 
نزدیكترین روستابه 
این ایستگاه است.

باغ فین کاشان
یكي از بناهاي مجلل و با ارزش تاریخي اســتان اصفهان باغ فین كاشان است كه در  6 كیلومتري 
جنوب كاشــان و در مجاورت روستاي فین قرار دارد. این باغ نمونه  اي ازكاخ هاي دوره صفویه است 
كه دردوره زندیه و قاجاریه الحاقاتي به آن اضافه شده است. بنــای اولیه بـــاغ  به قبل از اســالم 
بر می گردد و با تمدن 7000 هزار ســاله شــهر قدیمی سیلک پیوندی دیرینه دارد و از آب چشمه 

شود که منسوب به حضرت سلیمان نبی است.  سلیمانیه مشروب می 

بقعه امامزاده آقا علي عباس و شاهزاده محمد )ع(
حضرت امامزاده آقا علي عباس و شــاهزاده محمد)ع( از فرزندان بالفصل امام 
باشــند. بارگاه این بزرگان در 30  موســي كاظم هفتمین امام شــیعیان مي 
کیلومتری شهر نطنز و 8 کیلومتری شهر بادرود قرار دارد و یکی از مهمترین 

مراکز زیارتی کشور می باشند.

مسجد آقا بزرگ
مســجد آقا بزرگ كاشان دارای سردر زیبا با تزئینات كاشی كاری، صحن وسیع دو طبقه، مقصوره 
بزرگ با گنبد عظیم و مناره های كاشــی كاری اســت. تمام بنا از جمله گنبد این مدرسه كه جزو 
بزرگترین گنبدهای آجری اســت با آجر ساخته شده و تزئینات به كار رفته در این بنا عبارت است 
از كاشی كاری، آجركاری، كتیبه های نفیس گچی و كاشی، مقرنس كاری، خطاطی ثلث و نستعلیق 

و نقاشی. 

خانه بروجردي ها
ها از معروفترین بناهای شــهر کاشــان اســت و تصویر  خانه بروجردی 

آن به عنوان نماد این شــهر شــناخته می شود این خانه در نیمه دوم 
قرن سیزدهم به ســفارش یکی از تجار سرشناس شهر ساخته شد. 
ورودی خانه، هشــتی ورودی راهرو، ورودی ایوان شمالی، حیاط و 
های دور حیاط، ســرداب، ایوان شمالی، تاالر پذیرایی و محل  اتاق 

شاه نشــین و بادگیرها از ویژگی های 
معماری آن است. تصاویر نقاشی شده 

در شاه نشین عمارت بسیار زیباست.

قلعه کرشاهی
از شاهکارهای معماری دوران مشــروطه )قاجار( دژزیبای 
کرشاهی بادرود است . بنایی که کامأل با خشت خام احداث 
گردیده و دارای 5 برج بزرگ دیده بانی است . قلعه دارای 
غرفه هــا و اتاقک های تو درتو اســت و دور تا دور آن را 
خندق بزرگی  باروش مهندســی زیبائی بنا کرده اند تا از 

نفوذ دشمن به آن جلوگیری شود .

باخروج از ایستگاه 
كاشان وگذراز 

ایستگاه هاي 
گز)شهیدروحاني(، 

سخ گل 
)شهیدداروغه( وده 

آباد به ایستگاه 
رسیم. بادرود مي 

جمع كل 
طول خطوط 

ایستگاه3250 متر 
باشد. وضعیت  مي 

جغرافیایي آن 
كویــري است 
و ارتفاع آن از 

سطح دریا 1014 
باشد.  متــر مي 
فاصله ایستگاه 

بادرود تا ایستگاه 
تهران342 

كیلومتر است.
نزدیكترین شهر 
و روستا به این 

ایستگاه شهر 
بادرود درفاصله 7 

كیلومتري است.

ایستگاه 
كاشان

ایستگاه 
بادرود
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شهر زواره
زواِره شهری کوچک در حاشیهٔ جنوبی دشت کویر ایران است که در فاصلهٔ 120 کیلومتری شهر اصفهان )در شمال شرقی 
اســتان اصفهان( درمجاورت کویر مرکزی ایران واقع شــده  است.  بناهای تاریخی زیادی همچون منار  مسجد امام حسن 

مجتبی، قلعه ی مغول و مسجد جامع در این شهر وجود دارد. 

شهرستان نائین
نائین یکی از شــهرهای اســتان اصفهان در مرکز ایران و مرکز شهرستان نائین است. این شهر در منطقه دشت کویر قرار 
گرفته  اســت و آب و هوایی خشــک و کویری دارد. قدمت آن را می توان از بنای بزرگ و کهــن نارین قلعه یا نارنج قلعه 

دریافت. 

پس از عبور از 
ایستگاه مغاك 
وسهیله وارد 
ایستگاه زواره 
مي شویم.

جمع كل طول 
خطوط این 
ایستگاه3726 
متر است و از 
نظر وضعیت 
جغرافیایي 
كویري مي باشد.
فاصله ایستگاه 
زواره تا 
ایستگاه مبدأ 
)تهران(399 
كیلومتر است. 
شهر اردستان 
و روستاي 
زواره به ترتیب 
نزدیكترین 
شهر و روستا 
به این ایستـگاه 
باشند. مي 

مسجد جامع نایین 
یکی از مهم ترین آثار تاریخی نایین به مســجد جامع علویان مشــهور است. 
ساختمان اصلی مســجد متعلق به قرن چهارم ه.ق و بســیار مشابه مسجد 
تاریخانه دامغان می باشد. در محراب مسجد گچ بری های زیبا و شگفت انگیزی 

وجود دارد که هرگز نمی توان از آن چشم و دل برگرفت.

مسجد جامع زواره
این مسجد از مساجد دوران سلجوقي است که اولین مسجد چهار ایوانی می باشد. سال 
اتمام ســاخت این بنا 55۱ )ه.ق( و باني آن ابوطاهرحسین بن غالي بن احمد می باشد. 
تزیینــات گچ بري و آجرکاري این بنا باالخص خط کوفي بنایي آن زیبا و منحصر به فرد 
مي باشد. این بنا شــامل گنبد خانه، ایوان ها، حیاط، شبستان ها، ماذنه و چهل ستون 

است.

خانه  پیرنیا 
این خانه یکی از یادگارهای ارزشمند دوره 
صفویه است. گچ بری ها و نقاشی های ایوان 
شاه نشین و کرســی و اطاقک فوقانی آن 
چشم نواز و خیره کننده است. این بنا در حال 

حاضر موزه مردم شناسی شهر نایین است.

مسجد پامنار یا 
بن کویه

در شهر زواره مناره اي به ارتفاع نزدیک 
به بیست متر با کتیبه اي به خط کوفي 
وجود دارد. متن خط حاکي از ساخت 

منار درســال4۶۱ )ه.ق( و باني آن 
محمد بن ابراهیم اســت. الزم به 

ذکر است بعد از مناره ساوه این 
دار  کتیبه  مناره  دومین  مناره 

کشور اســت. در این مسجد 
5 محراب تاریخي از دوران 
و  مانده  باقي  ســلجوقي 

متاسفانه بخش شبستان 
اصلي بنا که ســازه اي 

ساســاني  دوران  از 
داشــته تخریــب 

گشته است.

پس از عبور از 
ایستگاه هاي رباط، 

شهرآب، سنگي، 
سهیل و دیادك 
به ایستگاه نائین 
رسیم. جمـع  مي 
كل طول خطوط 

این ایستگاه 3660 
متــر مي باشد 
وازنظر وضعیت 

جغرافیایي درمنطقه 
جلگه اي قرار دارد. 

فاصله ایستگاه 
نائین تا ایستگاه 

مبدأ )تهران(490 
كیلومتر است. 

همچنین نائیـن 
درفاصله 38 
كیلومتـري، 

نزدیكتـرین شهربه 
این ایستـگاه

مي باشد.

ایستگاه 
زواره

ایستگاه 
نائین
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شهرستان اردکان
های استان یزد در مرکز ایران است. اردکان 32% پهنه استان یزد )بیش از 24 هزار  شهرســتان اردکان یکی از شهرستان 
ترین شهرستان در استان یزد است. این شهر در روزگار آبادانی آن در محلی  کیلومتر مربع( را در خود جای داده و وسیع 
به نام زردک قرار داشــته و دیوارهای تاریخی آن هنوز پا برجاست. این شهرستان دارای سه بخش مرکزی، بخش خرانق 

و بخش عقدا می باشد.

شهرستان میبد
ارتفاع شهر میبد از سطح دریا 1090 متر و مساحت آن در حدود 845 کیلومتر مربع است. کهن ترین سند هویت تاریخی 
و آغاز شهرسازی در سرزمین یزد، نارین قلعه میبد است. این کهن دژ همچون پیری خسته و خاموش سرگذشت سالیان 

دراز رنج و آسایش مردمان این دیار را به یاد دارد.

در ادامه مسیر با 
گذر از ایستگاه هاي 
سرگل، نوگنبد، 
سیاكوه، سرو و بي 
سیم به ایستگاه 
اردكان وارد 
شویم. جمع كل  مي 
طول خطوط این 
ایستگاه 5686 متر 
مي باشد. 
فاصله ایستگاه 
اردكان تا ایستگاه 
تهران 582 كیلومتر 
مي باشد. شهر 
اردكان در فاصله 
10 كیلومتري این 
ایستگاه واقع شده 
است. 

مسجد جامع اردکان
این مســجد با قدمتی بیش از چهار صد 

سال دارای دو در شمالی و جنوبی 
و قرائــت خانه زمســتانخانه و 

تابستانخانه می باشد.

مسجد جامع میبد
مســجد جامع میبد مجموعه اي از چند مسجد و از نوع مســاجد ایوان دار مرسوم در منطقه یزد 
اســت. بر كتیبه كاشــي معرق كه در بدنه داخلي محراب، انتهاي گنبد خانه نصب اســت تاریخ 
867)ه.ق( و نــام دوازده امــام و بر كتیبه چوبي درب ورودي تاریــخ 913)ه. ق( و آیه اي از قرآن 

نگاشته شده است. 

چاپارخانه میبد
چاپارخانه  میبد متعلق به دوره  قاجاریه است که شامل یک حیاط مرکزی بوده و آخورها در دور 

تا دور آن قرار دارند. مصالح اصلی آن را خشت و گل تشکیل می دهد.

این ایستگاه بعد 
از ایستگاه اردكان 

قرار دارد. جمع 
كل طول خطوط 
آن 12399 متر 
باشد. فاصله  مي 
ایستگاه میبد تا 
ایستگاه تهران 
596 كیلومتر 

و وضعیـت 
جغرافیایـي آن 
جلگه اي است. 
 ایستگاه میبد 
در فاصله 12 

كیلومتري شهر 
میبد قرار دارد.

خانه تقدیری
خانه تقدیری متعلق به دوران قاجار و در محله تیران قرار دارد. این خانه دارای ساباطی به طول 15 
متر و دو بادگیر در جبهه های شــمالی و جنوبی است. اتاق های پنج دری و سه دری با شیشه های 

های این بنا ست که در دو طبقه ساخته شده است. الوان و کوچک از زیبایی 

خانه انصاری
قدیمی ترین بادگیر اردکان که به سبک بادگیرهای یزد است در این منزل و در محله چرخاب قرار 
دارد. این بنا از اصیل ترین بناهای دوره قاجار اســت کــه دارای گچ بری های زیبا و قاب های پنجره 

مانند با نقوش هندسی و مشبک است.

ایستگاه 
اردكان

ایستگاه 
میبد

60

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ــباس بندرع

61

راهنمای گردشگری ریلی
ــران ایـــ



شهرستان یزد
مي گویند یزد بعد از ونیز دومین شــهر تاریخي جهان و نخستین شهر خشتي جهان است. بادگیرها یكي از شاهكارهاي 

معماري ایراني ـ كویري هستند كه دنیا برایشان احترام قائل است. 

بقعه سید رکن الدین
بقعه ســید رکن الدین مربوط به ســدهٔ 8 ه. ق.  و دارای تزیینات آجرکاری و خطوط کوفی و نســتعلیق بردیوارها و سقف نقاشی شده با آبرنگ 

باشد. این اثر در تاریخ 1314 ه.ش به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. می 

با عبور از ایستگاههاي 
شمس )شهید احمد 
آبادي( و نظر آباد، 
)شهید دشتي( به 
رسیم.  ایستگاه یزد مي 
جمع كل طول 
خطوط  16919 متر 
و وضعیت جغرافیایي 
آن جلگه اي است 
كه ارتفاع آن از 
سطح دریا 1141 
باشد. فاصله  متر مي 
ایستگاه یزد تا 
ایستگاه مبدا 656 
باشد.  كیلومتر مي 
نزدیكترین روستا به 
این ایستگاه روستاي 
قاسم آباد است كه در 
فاصله 1 كیلومتري 
ایستگاه قرار دارد.

آتشکده زرتشتیان
این بنا در خیابان آیت اهلل کاشــانی یزد واقع گردیده و شامل ساختمان و باغ مشجری 
است که در قرن اخیر ساخته شده است و در این محل آتش مقدس که قدمت آن به ۱5۰۰ 

سال می رسد نگهداری می شود.

مجموعه امیر چقماق
مجموعه امیر چخماق یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی که در وسط بافت 
قدیمی شــهر یزد  واقع شده و یکی از نقاط ســوق الجیشی و مهم یزد محسوب 
می شــود. این مجموعه از آثار قرن نهم هجری است که امیر جالل الدین چخماق از 
سرداران تیموری هنگامی که به حکومت یزد رسید برای آبادانی شهر آن را بنیان 

نهاد. مجموعه امیرچخماق یزد شامل بازار، تکیه، مسجد و دو آب انبار 
است که قدمتشان به دوره تیموریان )قرن 9 هجری( برمی گردد.

باغ دولت آباد
باغ دولت آباد یکی 

از باغ های معروف 
ایرانی است که 
در زمان محمد 

تقی خان )دوره 
زندیه( طراحی و 

ساخته شده است. 
بادگیر این باغ با 

33/۸۰ متر بلندی 
از سطح زمین 

بلندترین بادگیر 
ایران و نشانه نبوغ 

معماران یزدی 
است. مسجد جامع یــزد

بانی ســاختمان اصلی این گنجینه معماری اسالمی سیدرکن الدین و مسجد کنونی با 
مناره های حدود 4۸ متر و ارتفاع سر در ۲4 متر متعلق به قرن ۸ ه.ق است.
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شهرستان بافق
این شهرســتان با مركزیت شــهر بافق، در فاصله یكصد و بیســت كیلومتري جنوب شرقي یزد و در ارتفاع 927 متری از 

سطح دریا قرار دارد. وسعت این شهرستان 15298 كیلومتر مربع است. 

شهرستان سیرجان
نام ســیرجان در اصل »ســیرگان« بوده و بناي آن را به بهمن پادشاه اشكاني نســبت مي دهند. شهرستان سیرجان در 
فاصله 75 كیلومتري جنوب غربي كرمان واقع شده و از شمال  به شهرستان رفسنجان )230 كیلومتر( و شهر بابك )70 
كیلومتر(، از جنوب به اســتان هرمزگان،  از مشرق به شهرستان هاي بافت )129 كیلومتر( و بردسیر و از مغرب به استان 

فارس محدود است.

با خروج از ایستگاه یزد 
و عبور از ایستگاه هاي 
یزدگرد)شهید باقري(، 
رخش )شهید سرباز(، 
چاه خاور )شهید 
فهرجي(، طبر كوه 
)شهداي گمنام(، 
مهـرداد )شهیـد  
شیـري( و بهرام گـور

)شهید سلطاني( وارد 
شویم.  ایستگاه بافق مي 
جمع كل طول خطوط 
30968 متر مي باشد. 
وضعیت جغرافیایي 
اي و  این ایستگاه جلگه 
ارتفاع آن از سطح دریا 
باشد.  1001 متر مي 
فاصله این ایستگاه 
تا ایستگاه مبدا 773 
كیلومتر است. روستاي 
فاضلیه در فاصله 2 
كیلومتري، نزدیكترین 
روستا به این ایستگاه 
است. ضمنًا این 
ایستگاه به لحاظ 
مكاني در شهر واقع 
مي باشد.

بادگیر چپقی 
بادگیر چپقــی از آثار منحصــر به فرد 

بنا  ایران است.  ســازنده این  معماری در 
حاج ســید محمد شجاعی است كه آن را در 
زمان پهلوی از روی دودكش كشتی ها ساخته 
و تلفیقی از معماری و صنعت اســت. بادگیر 
چپقی با شبكه های هندسی و منظمی كه در 
زیر آن قرار گرفته بر روی فضای مســتطیل 
شكل شمال شــرقی خانه واقع شده است، 

بادگیــر چپقی دارای چهار دهانه اســت 
كه از هر طرف باد بوزد آن را از مســیر 

دهلیزهای خود به پایین می فرستد.

روستای فهرج  
آبادی مشــهور و بزرگی در راه شهرستان بافق است که در کتاب های تاریخی یزد، بارها 
از آن یاد شده است. شهرت این روستا به واســطه وجود دو بنای بسیار ارزشمند آن، 
اند.    مسجد جامع و مزار شهدا است. بنای آبادی فهرج را به دوران ساسانی نسبت داده 

بقعه امامزاده عبداهلل )ع( 
امامزاده عبداهلل)ع( در بافق برادر امام  رضا)ع( و فرزند امام موســي بن جعفر)ع( است 
كه گنبد آن یكي از زیباترین گنبدها در نوع خود مي باشــد و به گفته اي گردترین گنبد 

دنیاست بناي این زیارتگاه در قرن پنجم هجري قمري به پایان رسیده است.

قلعه سنگ، در فراز و نشیب تاریخ سیرجان
منبر سنگي قلعه سنگ، تنها یادگار شهر قدیم سیرجان است. این منبر با ارتفاع ۱/5 
متر و به وزن بیش از دو تن، از دوران ســلطنت ســلطان احمد مظفري )۷۸9 هجري 

قمري( به یادگار مانده است.

پس از عبور از 
ایستگاه هاي جنت 

آباد، بیاض، میمند، 
خاتون آباد و چوران 
به ایستگاه سیرجان 
شویم. جمع  وارد مي 

كل طول خطوط 
19336 متر و فاصله 

آن تا ایستگاه مبدا 
)تهران(1324 كیلومتر 

است.

تپه هاي شن روان 
ترین جاذبه های توریســتی بافق تپه های شن روان  یكی از جالب 
اســت كه در 17 كیلومتری بافق و همجوار روســتای صادق آباد 
واقع شــده اســت. محلی ها این منطقه را به اســم »ریگ صادق 

شناسند. آباد« می 

ایستگاه 
سیرجان

ایستگاه 
بافق
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بندرعباس
گردد. زمانیكه شاه عباس توانست این بندر را از دست پرتغالي ها  وجه تســمیه بندرعباس به ســال 1622 میالدي بر مي 

آزاد كند، به افتخار این پیروزي این بندر، بندرعباس نامیده شد. 

های معدني گنو، لشــتان، چاه احمد، خورگو، چشــمه آب گرم بادي، ســرخان و چشمه آب گرم نیان و  هاي طبیعي بندرعباس چشــمه  از جاذبه 
هاي حرا)مانگرو( از دیگر مناطق دیدني بندرعباس به شــمار مي روند. از  چســتانه قابل ذكر اســت. همچنین جزیره كیش، جزیره هرمز و جنگل 
هاي تاریخي  و فرهنگي این شــهر عمارت كاله فرنگي، قلعه الفت، قلعه خمیر، اسكله باستاني بندر الفت، محله قدیمي سورو، پل التیدان،  جاذبه 
مســجد دژكان، مسجد منبر كهنه، مسجد جامع بندرعباس، مسجد صحرا باغي، امامزاده سید مظفر، زیارتگاه خواجه نصیر، امامزاده سید كامل و 

معبد هندوها مثال زدني است.

با گذر از 
هاي تیكو و  ایستگاه 
انشعاب به ایستگاه 
بندرعباس وارد 
شویم. جمع  مي 
كل طول خطوط 
ایستگاه 7924 
متر و در وضعیت 
جغرافیایي جلگه اي 
قرار دارد.

اسکله قدیم
اســکله قدیم بندرعباس، هم اکنون از مراکز دیدنی مورد توجه مسافران استان هرمزگان 
ی جنوبی بلوار طالقانی قرار گرفته اســت. این اســکله در سال 1318  اســت که در کناره 
ی  شمســی ســاخته شــده و دارای 185 متر طول و 420 متر عرض است. عظمت اسکله 

جدید و تاسیسات آن نیز بسیاری از تازه واردان به این شهر را جذب خود می 000کند.

معبد هندوها
یكي از آثار تاریخي بندرعباس معبد هندوهاست كه به بت گوري نیز معروف است و نمونه منحصر 
به فردي از ســبك معماري هندي در ایران مي باشد. این بنا به دست استادان ماهر هندی در سال 

1310 ه.ق، برای تجار هندی ساکن بندر عباس ساخته شد.

 مسجد جامع دلگشا
این بنا از آثار قرن دوازده و ســیزده هجري قمري محسوب مي گردد و شامل شبستان در دو قسمت 
قدیمي و الحاقي اســت. بخش قدیمي داراي ســتون هاي متعدد  با سرستون هاي گچبري شبیه به 
مسجد گله داري و مسجد دژگان است. این بنا به شماره 1599 به ثبت آثار ملي ایران رسیده است.

گردشگاه گنو 
کوه گنو با 2347 

متر ارتفاع در 
29کیلومتری 
شمال غربی 

بندرعباس غربی بین 
های فین،  دهستان 

سیاهو و ایسین واقع 
شده است. آب و هواي 

این گردشگاه در 
مقایسه با آب و هوای 

گرم بندرعباس، 
نسبتًا معتدل 

است و از اهمیت 
زیست محیطی و 

تفریحگاهی باالیي 
برخوردار است. 
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ساری

قائم شهر

سوادکوه

ورسک

ورامین

ری
گرمسار

فیروزکوه

نکاء
بندر گز

بهشهر بندرترکمن

تهـــران

گرگــــان

آذربایجـــــان

شـــــــــرقی

گــــــیالن

قـــــــزوین

زنجـــــان

هـــمدان

ایالم

کرمانــــــشاه

کردســــــتان

مرکـــــــــزی

لـــــــرستان

خــــــوزستان

اردبیل

ســـــــــــــــمنان

دریــــــــــــــــــای 

خــــــــــــــــــــزر

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران
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44

114

203

264

270

334

338

380

403

441

461

497

ري

ورامین

گرمسار

فیروزكوه

ورسـک

سوادكوه

قائم شهر

ساري

نكاء

بهشهر
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این مسیر به طول 497 کیلومتر بی شک یکی از زیباترین و منحصربه فردترین مسیرهاي ریلی ایران به شمار 
می رود. راه آهن تهران- شمال هم زمان با ساخت راه آهن سراسری ایران در سال 1317 به بهره برداری رسید. 
های این  زرین دشــت، فیروزکوه، ورسک، قائم شهر، ساری، نکا، بهشهر و بندرترکمن از جمله مهم ترین ایستگاه 
ترین تونل ایران  ترین سازه های مهندسی جهان و تونل گدوک طوالنی  مسیر هستند. پل ورسک یکی از معروف 
های این مســیر  است. اتصال شــبکه راه آهن شمال به بندر امیرآباد و نیز اتصال  به طول 2887 متر از جاذبه 

های مهم اقتصادی این مسیر است.  گرگان به اینچه برون یکی از شاخصه 
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فیروزکوه
فیروزکوه  در شــرقی  ترین ناحیه اســتان واقع شده است و  از شــمال به بخش سواد كوه از استان مازندران، از شرق به 
مهدی شــهر از استان ســمنان، از غرب  به شهرستان دماوند و از جنوب به سمنان محدود می شود. .ارتفاع فیروزکوه از 
سطح دریا در حدود 1980 متر است. از نظر ویژگی های آب و هوایی و اقلیمی، این شهرستان دارای زمستان بسیار سرد 

و تابستان معتدل و خنک بوده و در زمستان از سردترین نقاط کشورمحسوب می گردد. 

تاریخ فیروزکوه
شهرستان فیروزكوه به دلیل موقعیت خاص خود همواره مورد توجه اقوام مختلف بوده است. به همین جهت، شاهد آثار زیادي در نقاط مختلف 
آن هســتیم كه از آن جمله مي توان به 35 امامزاده و بقعه متبركه، 28 قلعه، یك خانه تاریخي،  7 گورســتان و زیارتگاه، 18 محوطه باســتاني 
تاریخي و اســالمي، 3 غار و دژ طبیعي، 2 پل تاریخي، یك مســجد تاریخي، 8 كاروانســرا،  18 برج آرامگاهي و ... اشاره كرد. فیروزکوه  شهری  

قدیمی  است  که  برخی  آن  را با حوادث  مرتبط  با دماوند هم چون  افسانه  فریدون  و ضحاک  مرتبط  دانسته اند. 

با  گذر از 
هاي بنكوه،  ایستگاه 
شهید بیواره )كبوتر 
دره(، سیمین 
دشت، زرین دشت 
و مهاباد وارد 
ایستگاه فیروزكوه 
شویم. مي 
جمع كل طول 
خطوط این 
ایستگاه 4575 
متر و وضعیت 
جغرافیایي آن 
كوهستاني و 
ارتفاع آن از سطح 
دریا 1924 متر 
باشد. فاصله آن  مي 
تا  ایستگاه تهران 
203 كیلومتر 
ترین  است. نزدیك 
روستا به آن  الریم 
چشمه در فاصله 
5 كیلومتري  
مي باشد.
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تنگه واشی
جاذبه های  با  مکانی  واشی«  »تنگه 
طبیعی–تاریخــی  اســت که در 
حدود ۱5 کیلومتری شــمال غربی 
شهرســتان فیروزکوه قرار گرفته 
با داشــتن آب و هوای مناسب  و 
در تابســتان ها، جمعیت کثیری از 
به سمت خود جلب  را  گردشگران 
می کند. تنگه واشی عالوه بر طبیعت 
زیبا، دارای آثار تاریخی زیادی نیز 
می باشد. یکی از سه کتیبه معروف 
دوره قاجار در این تنگه واقع شده  
که به دســتور فتحعلی شاه قاجار 
در ابعاد شش در هفت متر حکاکی 
شده است. بزرگ ترین نقش برجسته 
این کتیبه ها، نقش شکارگاه با تصویر 
اسب، نیزه و شکارهایش است. این 

کتیبه حدودا ۱۸5 ساله  است.

راهنمای گردشگری ریلی
ــران ایـــ



ورسك
هاي این منطقه اســت. این پل به لحاظ تاریخي در دوره پهلوي و بر روي دره ورسك در  پل ورســک از زیباترین جاذبه 
اي به طول 66 متر  منطقه سوادكوه ساخته شد و در زمان جنگ جهاني دوم به پل پیروزي معروف شد. این پل با دهانه 

آید. و ارتفاع 110متر یكي از بزرگ تریـن شاهكارهاي مهندسـي در ایران و جهان به شمار مي 

سوادكوه
شهرستان سوادکوه در ناحیهٔ البرز مرکزی و در مجاورت استان سمنان قرار گرفته  است. مهم ترین شهر این شهرستان 

زیراب است.

ایستگاه ورسك به 
لحاظ مكاني بعد از 
ایستگاه هاي گدوك 
و دوگل )شهید 
نجفي( قرار دارد. 
جمع كل طول 
خطوط 1566 متر 
باشد. به لحاظ  مي 
وضعیت جغرافیایي، 
منطقه اي كوهستاني 
است كه ارتفاع 
آن از سطح دریا 
1488 متر و فاصله 
آن تا تهران 246 
باشد.   كیلومتر مي 
ترین روستا  نزدیك 
به آن، روستاي 
ورسك در فاصله 
3 كیلومتري و پل 
سفید در فاصله 
26 كیلومتري 
ترین شهر  نزدیک 
به ایستگاه ورسک 
است.

نقش شاه
نقش شــاه تنها تصویر ناصرالدین شاه قاجار و درباریان او است که بر دل سنگ حکاکی شده و در 

جاده هراز و در کنار تونل وانا و جاده باستانی زمان ساسانی قرار دارد.

در امتداد مسیر 
گرگان بعد از گذر 

از ایستگاه سرخ آباد 
)شهید مولوي( به 
ایستگاه سوادكوه 

رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط این 

ایستگاه 1211 متر 
و از نظر جغرافیایي، 
منطقه اي كوهستاني 

است كه ارتفاع آن 
از سطح دریا 106 

متر و فاصله آن 
تا ایستگاه تهران 

270 كیلومتر است. 
روستاي سي ست در 

فاصله 1كیلومتري 
ترین روستا  نزدیك 

به این ایستگاه و 
شهر پل سفید در 

فاصله 12 کیلومتري، 
ترین شهر به  نزدیک 
باشد. این ایستگاه مي 

قلعه کنگلو
این قلعه به فاصله تقریبی 20 کیلومتری در جنوب شــرقی دوآب )منطقه سوادکوه( درنزدیکی روستای کنگلو 
بر باالی صخره ای قرار دارد که قســمت اعظم آن با گذشــت زمان از بین رفته است. نمای خارجی قلعه را یک 
بانی تشکیل شده است.  باروی عظیم ســنگی تشکیل می دهد که درقســمت میانی و طرفین آن، برج های دیده 
فضای داخلی این قلعه با توجه به بقایای آن، مدور و در دو طبقه ساخته شده بود که قسمت عمده آن از بین 

رفته است.
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قائم شهر
هاي گردشــگري این شهر، جنگل تالر اســت كه در فاصله 10كیلومتري این شهر واقع شده است. دریاچه  از جمله جاذبه 
انگیزي به این منطقه بخشیده است. عمده تولیدات بومي و کشاورزي قائم شهر  تار و ارتفاعات جنگلي آن زیبایي شــگفت 

عبارتند از صنایع دستي و چوبي، گلیم، كدو حلوایي و انار.

شهرستان ساري
باشد.  هاي سرسبز مي  شهرســتان ساري، به لحاظ تنوع اقلیمي داراي مناطق بســیار زیباي جنگلي، دریا، دشت و جلگه 
هاي طبیعي و ارتفاعات جنگلي، امامزاده عباس،  منطقه سلیمان تنگه در فاصله 45 كیلومتري ساري با دارا بودن جذابیت 
باشند. رودخانه تجن و تكیه پهنه كال نیز از دیگر مناطق  هاي این منطقه مي  دریاچه ســد و برج رســکت از جمله جاذبه 

آیند. دیدني ساري به شمار مي 

این ایستگاه بعد 
از ایستگاه شیرگاه 
و قبل از ایستگاه 
گوني بافي قرار 
دارد. جمع كل طول 
خطوط این ایستگاه 
5104 متر مي باشد. 
وضعیت جغرافیایي 
اي بوده  و   آن  جلگه 
ارتفاع آن از سطح 
دریا 51 متر است. 
همچنین فاصله 
ایستگاه قائم شهر تا 
ایستگاه تهران334 
باشد.  كیلومتر مي 

دریاچه تار 
یکی از عجایب خلقت در اطراف دماوند و در ارتفاعات باالی 3230 متر از ســطح دریا، دریاچه تار 
هایی  باشــد. دریاچه تار در منطقه اي واقع شده اســت که گرداگرد آن را با فواصل متفاوت کوه  می 
در بر گرفته که از ســطح دریاچــه بین 50 تا 500 متر ارتفاع دارند. وجــود این ارتفاعات در کنار 
یکدیگر بدون آنکه دره ای انرا شــکافته باشــد موجب پیدایش گودالی شده است که دریاچه تار در 

میدان ساعتآن تشکیل شده است.
میدان ساعت نام میدانی در مرکز شهر ساری 
اســت کــه دارای برجی با ســاعت عقربه ای 
بزرگ و مجهز به صدای زنگ ناقوس است که 
در هنگام تغییر ســاعات به شمار رقم ساعت 
آید. در هنگام نیمه شب صدای  به صدا در می 
ساعت 12 شب را به دلیل تعداد باالی دفعات 
آن و نیز سکوت شب تا دورترین خیابان های 
ساری می توان شنید. ساخت این برج توسط 
محمد علی حیدری در سال 1355 آغاز شد 

و سال 1357 پایان یافت.

برج رسكت
برج رسکت در چهل كیلومتري جنوب غربی شــهر ساري قرار دارد. این بناي آجري 
در مجاورت روستاي رســکت در بخش دودانگه ساري قرار دارد و تزئینات آن شامل 

مقرنس كاري و دو كتیبه آجري به خط كوفي و پهلوي ساسا ني است.

پس از ایستگاه 
شهر و عبور از  قائم 
بافي  ایستگاه گوني 

به ایستگاه 
ساري )مرکز 

استان مازندران( 
رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط ریلي 

آن 1059متر  و 
فاصله آن تا تهران 

338 كیلومتر 
و ارتفاع آن از 

سطح دریا 33 متر 
باشد. همچنین  مي 
وضعیت جغرافیایي 

ایستگاه ساري، 
جلگه اي مي باشد.

ایستگاه  
قائم شهر

ایستگاه 
ساري
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نكاء
نكاء نیز همانند سایر شهرهاي شمالي كشور و حاشیه دریاي خزر از طبیعتي زیبا برخوردار است كه تنوع درختان جنگلي 
اي زیبا به آن بخشــیده است. از جنگل نکاء و غار گمیشان به عنوان جاذبه طبیعي - تاریخي نکاء  و مناطق سرســبز جلوه 
توان به عنوان مهمترین محصوالت و  شــود. صنایع دســتي چوبي، انواع ترشــیجات و مرباجات و نان محلي را مي  یاد مي 

تولیدات این منطقه به شمار آورد.

بهشهر
نام قدیمي بهشــهر، عباس آباد اســت و داراي  بناهاي تاریخي متعلق به دوره صفویه  شــامل سد، برج ، حمام و مسجد 
مي باشد. چشمه عمارت جنگل، دریاچه عباس آباد، جزیزه میانكاله و تاالب از جمله جاذبه هاي طبیعي این شهر به شمار 

مي 79آیند.

ایستگاه نكاء بعد 
از ایستگاه ساري 
و شهید نوبخت 
واقع گردیده است. 
جمع كل طول 
خطوط ایستگاه 
4161 متر و به 
لحاظ جغرافیایي از 
وضعیت جلگه اي 
برخوردار است 
و ارتفاع آن از 
سطح دریا 38 متر 
باشد. فاصله  مي 
این ایستگاه از 
مبداء )ایستگاه 
تهران(، 380 
باشد.  كیلومتر مي 
ترین روستا  نزدیك 
به آن نودهك 
در فاصله نیم 
كیلومتري قرار 
دارد. ضمنا ایستگاه 
نکاء در داخل شهر 
نکاء واقع گردیده 
است.

غارگمیشان
غار گمیشان درروســتاي خانه سر در 5 کیلومتري شهر نکا و در فاصله 20 کیلومتري بهشهر قرار 
دارد که در ســال 1367 کشف شده اســت. تاکنون 40 هزار تکه استخوان جانوری، 30 هزار ابزار 
سنگی و تعدادی سفال در الیه های باالیی این غار کشف شده است که می تواند جوابگوی بسیاری 

ي زندگی مردم این منطقه باشد. از سواالت در خصوص شیوه 

کاخ صفی آباد
کاخ صفی آباد در ســال 1010 هجری قمری به فرمان شاه عباس کبیر ساخته شد.كاخ صفي آباد 
در جنوب غربی شهرستان بهشهر )استان مازندران( و در باالي ارتفاعات منتهي به دشت قرار دارد. 

غار هوتو 
هوتو نام غاری اســت در نزدیکی بهشــهر و در روستای تروجن )شهیدآباد( که قدمت تاریخی دارد 
و آثار باســتانی مهمی درباره زندگی انســان های اولیه در آن پیدا شده است. این غار در دامنه کوه 
البرز و رو به دریا و در ابتدای ورودی شــهر بهشهر و در فاصله پنجاه متری جفت خود، غار کمربند 
قرار گرفته اســت. این غار و غار کمربند، به لحاظ کشــف اسکلت انســان با قدمت هفتاد هزار سال 

معروفیت جهانی دارد. 

طول كل خطوط 
این ایستگاه 
1167 متر 

باشد. بهشهر  مي 
از نظر وضعیت 

جغرافیایي، 
جلگه اي است و 

ارتفاع آن از سطح 
دریا تنها 3 متر 

و فاصله آن از 
شهر تهران 403 
كیلومتر مي باشد. 

روستاي كلیه 
آباد در فاصله 5 
كیلومتري این 

ایستگاه قرار دارد.

مجموعه باغ های عباس آباد
مجموعه باغ های عباس آباد در 9 کیلومتری شهرستان بهشهر و در دامنه رشته کوه های البرز و در میان جنگل های انبوه 
قــرار گرفته و از جمله مهم ترین و بزرگترین باغ های تاریخی ایران اســت که بــه عنوان یکی از باغ های ایرانی در میراث 

جهانی یونسکو ثبت شده است.

دریاچهٔ استخر پشت
 

این دریاچه در جوار روســتای استخر پشت، میان درهٔ رودخانه زارم، به صورت گودالی 
بزرگ و دایره  ای شــکل قرار گرفته که پیرامون آن پوشــیده از مزارع برنج و نیزار است. 

ٔ  مرکزی آن بیش از نیم هکتار و حواشی آن در حدود  وسعت حوضچه
6 هکتار است. 

ایستگاه  
نكاء

ایستگاه 
بهشهر
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اسكله بندر گز
الیه غرب اســتان واقع است، از طرف جنوب به شهرستان دامغان از استان سمنان، از طرف  این شهرســتان كه در منتهي 
غرب به شهرســتان بهشــهر از استان مازندران، از طرف شرق به شهرســتان كردكوي و از جهت شمال به خلیج گرگان 

مرتبط است. 

بندر ترکمن
بندر ترکمن از شهرهای غرب استان گلستان است که از طرف شمال به جمهوری ترکمنستان، از طرف جنوب شرقی به 
های گرگان و علی آباد و از طرف جنوب به شهرستان کردکوی و از طرف غرب به دریای مازندران و شهرستان  شهرستان 
های آن موقعیت صید  بندر گز ارتباط دارد. این شهرســتان دارای 19020 کیلومتر مربع مســاحت و از مهمترین ویژگی 

گاهی و گردشگری آن است. 

با عبور از 
هاي تیرتاش  ایستگاه 
و گلوگاه به ایستگاه 
رسیم.  بندرگز مي 
جمع كل طول 
خطوط 830 متر 
مي باشد.  ارتفاع 
ایستگاه از سطح 
دریا 19 متر بوده و 
وضعیت جغرافیایي 
باشد.  آن جلگه 80اي مي 
فاصله این ایستگاه 
تا مبدا )تهران(441 
كیلومتر است. 
روستاي گز در 
فاصله 5 كیلومتري، 
ترین روستا  نزدیك 
به این ایستگاه به 
شمار مي رود.

آثار تاریخی بندرگز
- جر کلباد )غرب روستای کهنه کلباد( 

- خرابه های آتشکده قدیمی )جنوب شرقی روستای کهنه کلباد( 
- مار قلعه )جنوب شرقی لیوان شرقی( 

- قدیم قلعه )شمال سر محله( 
- عروس قلعه )جنوب گلفراو سوته ده( 

کهنه  )شمال  عبدالهی  تپه  کلباد(،  کهنه  )جنوب  تپه  دین  تاریخی:  تپه های  جمله  از  و 
جزیره ی آشورادهکلباد(، تپه سنان، خانه سر )بین نوکنده و تلور( و تپه در دار لته )جنوب نوکنده(

دریاچه خزر تنها یک جزیره دارد: جزیره ی آشــوراده. گفته می شود جزیره آشوراده 
همان آبســکون معروف است که در تاریخ به آن اشاره شده است. مي گویند در حمله 
مغول ها سلطان محمد خوارزمشاه به این جزیره گریخت. آشوراده یکی از زیباترین و 
بکرترین مناطق گردشگری ایران است که سالهاست تقریبا خالی از سکنه شده است. 

این ایستگاه بعد از 
بندرگز واقع شده 
است. جمع طول 
خطوط ریلي آن 
6124 متر است 
و از نظر وضعیت 

جغرافیایي، 
جلگه اي و22متر از 

سطح دریا ارتفاع 
دارد و فاصله آن 
تا ایستگاه تهران 

461 كیلومتر 
مي باشد. 

ایستگاه 
بندر گز

ایستگاه 
بندر ترکمن

80

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ــان ــ گرگـ

81

راهنمای گردشگری ریلی
ــران ایـــ



شهر گرگان
شهر گرگان مرکز استان گلستان و نام قدیم آن استرآباد بوده است. گرگان دارای آب و هوای معتدل و زمین های کشاورزی 
های بومی و محلی  آن بسیار حاصلخیز می باشد. زبان اصلی مردم این منطقه، گویش استرآبادی می باشد و ترکیبی از قوم 
باشد. اقلیم منطقه  مانند فارس، ترکمن، بلوچ، سیستانی، دیلمی، مازندرانی، سبزواری، کاشمری، شاهرودی و بسطامی می 
بســیار متنوع است و کوه، جنگل، مرتع، جلگه و دشت، صحرا و شــوره زار، دریا و خلیج، رودخانه و تاالب و زمین زراعی 

شود. را شامل می 

پارک جنگلی ناهارخوران
ترین تفرجگاه اســتان گلســتان در 4 کیلومتری جنوب شهر گرگان واقع شــده است. این پارک مجموعه ای از  پارک جنگلی ناهارخوران قدیمی 
شود. این مجموعه بدلیل  های تاسیســات شــهرداری و جهانگردی را شــامل می  فضاهای جنگلی در اطراف جاده و همچنین رودخانه و محدوده 

موقعیت خاص جغرافیایی و واقع شدن در دو دامنه پرشیب، دارای آب و هوای مناسبی می باشد و همواره پذیرای گردشگران بسیاری است.

با گذر از ایستگاه 
سبزدشت به 
ایستگاه گرگان 
رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط 6137 
باشد. متر مي 
از نظر وضعیت 
جغرافیایي، ایستگاه 
در منطقه اي  
جلگه اي واقع شده 
است، ارتفاع آن 
از سطح دریا 77 
متر و فاصله آن تا 
ایستگاه تهران497 
كیلومتر است. 
ترین  ضمنًا نزدیك 
روستا به آن 
روستاي زنگي 
محله در فاصله یك 
كیلومتري ایستگاه 
واقع شده است.

تورنگ تپه
تورنگ تپه در حدود 17 كیلومتری شــمال شرقی شــهر گرگان واقع شده است. آثار به دست 
آمده از كاوش های علمی در این تپه حاكی از ســكونت انســان تا 6000 سال پیش از میالد در 
این منطقه بوده و عالوه بر آن آثار مربوط به دوران اشــكانیان، ساســانیان و دوره اسالمی از این 

اي متعلق  محل به دســت آمده است. آنچه كه در تورنگ تپه از همه چشمگیرتر است وجود قلعه 
رسد  به دوره ساسانیان )قرن سوم تا پنجم میالدی( است كه تاریخ احداث آن به دوره اشكانیان می 

و همچنین یك چهار طاقی كه مربوط به قرن هفتم میالدی است.

پارك جنگلی النگ دره
این پارك در جنوب غربی شــهر گرگان و در فاصله 3 كیلومتری شــهر واقع شــده است. پارك 
های انبوه شــمالی از پوشــش درختان منحصر به فرد جنگلی  جنگلی النگ دره در دامنه جنگل 

ای از وسط آن می گذرد. برخوردار بوده و رودخانه 

موزه گرگان
این موزه دارای سه 
بخش سنگ نبشته 

شامل سنگ های 
مزار، باستان شناسی، 
شناسی، پوشاک  مردم 

سنتی و ادوات 
کشاورزی و دامپروری 

باشد. می 

83
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اصفهان

شهرضا

اقلید

پاسارگاد

سیوند
مرودشت

اسالمشهر

کاشان

بادرود

تهــــران

شیراز

مازنـــــــــــدران
قـزوین

مرکــــزی

قـــــــم

چهارمحال و 

بختیاری

خراســـــــان

رضــــــــوی

خراســـــــان

جنــــــــوبی

ســـــــــــــــمنان

یــــــــــــزد

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران

تهــران
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287

342
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651

814

956

993

1042
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بادرود
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شهرضا

اقلید
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های تاریخی و  ترین مســیرهای گردشــگری ایران با جاذبه  این مســیر به طول 1019 کیلومتر  یکی از دیدنی 
کند. راه آهن  طبیعی فراوان اســت که ساالنه میلیون ها گردشــگر ایرانی و خارجی را به سوی خود جذب می 
اصفهان درسال 1347 به بهره برداري رسید. موقعیت فرهنگي و توریستي و وجود مراکز صنعتي و اقتصادي در 
اي به راه آهن بخشیده است. راه آهن اصفهان در ادامه مسیر خود به استان فارس  استان اصفهان اهمیت ویژه 

برداري رسید. متصل شده است. ایستگاه راه آهن شیراز در سال 1388 به بهره 
ایستگاه های این محور شامل اسالم شهر - كاشان - بادرود - اصفهان - شهرضا - اقلید - پاسارگاد - سیوند 
های گردشگری منطقه  - مرودشت و شیراز می باشد که این بخش به معرفی مشخصات این ایستگاه ها و جاذبه 

های كاشان - بادرود در محورهای قبلی معرفی شده است. می پردازد. ایستگاه 

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
شیـــــراز
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این ایستگاه بعد 
از ایستگاه هاي 
مهرآباد و تپه سفید 
قرار دارد. جمع كل 
خطوط 15357 
متر، ارتفاع از سطح 
دریا 1072 متر و 
فاصله آن تا شهر 
تهران 21 كیلومتر 
مي باشد. به لحاظ 
وضعیت جغرافیائي 
داراي آب وهواي 
جلگه اي است و 
نزدیكترین روستا 
به این ایستگاه 
روستاي آپرین 
است. 

بقعه متبرکه
امامزاده عقیل )ع(

از  عقیــل)ع(  امامــزاده  حضرت 
ابن  نــوادگان حضرت عبــاس 
ابی طالب)ع( اســت.  ابن  علی 

پالن بقعه مســتطیل شکل دارای 
نمای  و  اســت  گنبدی خشــتی 
بیرونــی آن با کاشــي های معرق 
ای رنگ پوشیده  آبی، زرد و فیروزه 
شــده اســت.  بر روی کاشــي ها 
های زیــادی به خط کوفی  کتیبه 
و نســتعلیق وجــود دارد. ضریح 
مشبک مرقد درســال 1372 در 
اصفهان ســاخته و در حرم مطهر 

نصب گردیده است.

اصفهان
اصفهان مركز استان اصفهان، شهری باستانی در مرکز ایران است که در فرهنگ ایرانی به »نصف جهان« مشهور شده است. 
شد. دوران شكوفایي این شهر با انتخاب آن به عنوان  این شهر در قرون اولیه اسالمي از دو قسمت جي و یهودیه تشكیل مي 

پایتخت درزمان شاه عباس در سال 1000 ه.ق آغاز شد. 

چهل ستون
چهل ســتون از بناهای تاریخی استان اصفهان اســت که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع 
مساحت دارد و در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد. در سلطنت شاه عباس 
دوم، ساختمان بنا تکمیل شــد و تاالر آینه، تاالر ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و 
جنوبی تاالر آینه، ایوان های طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تاالر با تمام 

تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقف ها به آن افزوده شد.

مسجدجامع اصفهان 
این مسجد ازجمله مساجد ایراني شهر اصفهان است كه در قرن دوم هجری ساخته 
شده است و شامل مجموعه اي از ســاختمان ها و آثار هنري مي باشد. تزیینات این 
مســجد غالبَا كاشــیكاري، گچ بري و مقرنس كاري مي باشد. مســجد جامع را باید 

قدیمی ترین بنای تاریخی اصفهان دانست. 

پل خواجو
پل خواجو)پل شــاهي( برروي رودخانه زاینده رود احداث شده است. شالوده اصلي این پل مربوط 
به اواخر دوره تیموري اســت و در سال ۱۰۶۰ه.ق در دوره شاه عباس دوم صفوي بصورت امروزي 

ساخته شــده و غرفه  هاي آن با تزیینات كاشیكاري و نقاشي پوشیده شده 
است.

پس از عبور از 
ایستگاه هاي 

جزن، اسپیدان، 
ابیازن، رنگان، گل، 
چاریسه، گرم آب، 

ورتون، سیستان 
و فیروزه وارد 

ایستگاه اصفهان 
شویم. جمع كل  مي 
خطوط آن 54717 

متــر، فاصله 
آن تا ایستگاه 

مبدا)تهران(     
548 كیلومتر و 

ارتفاع آن از سطح 
دریا1561 متر 

است.  نزدیکترین 
روستا به آن، 

اصفهانك درفاصله 
متري قرار  4 کیلو 

دارد.

ایستگاه 
اسالم شهر

ایستگاه 
اصفهان
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شهرستان اسالم شهر
شهرســتان اسالمشهر، درجنوب غربی شهر تهران بر سر راه ارتباطی تهران-ســاوه قرار گرفته  است، فاصله آن تا مرکز 
شــهر تهران حدود 15 کیلومتر اســت. این شهرســتان دارای دو بخش چهار دانگه و مرکزی است که هر یک دارای دو 

دهستان می باشند.
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سي وسه پل)پل اهلل وردي خان(
هاي دیگر آن »پل زاینده رود، پل  خان بناشده است. نام  همتاي دوره شاه عباس اول است كه به دست سردار اهلل وردي  این پل از شاهكارهاي بي 
چهارباغ و پل جلفا« است و بلندترین پل برروي زاینده رود است كه در سال 1005 هجري به طول 300متر وعرض 14 متر ساخته شده است.

آتشگاه كوه سنگي
این بنا در 8 كیلومتري غرب شهر اصفهان در نزدیكي رودخانه زاینده رود برروي كوه سنگي درارتفاع 1680 متر قرار دارد و بافِت ساختمانِی آن از 
هاي خشتي، یک الیه نازِک ِنی قرار دارد و برروي برخي از خشت هاي آن عدد 1352 تعبیه شده است. پایه های  الیه های خشتی است. میاِن الیه 
هایی نیز  بزرگ و خشــتِی بنا تقریبا از میانه تپه آتشــگاه آغاز شده و در باال به ستون هایی محکم و قابِل اعتماد تبدیل می شوند که در گذشته اتاق 

بر روِی آنها قرار داشته  است. 

مدرسه 
چهارباغ

   این مدرسه 
آخرین بنای تاریخی 
باشکوه عهد صفویه 
در اصفهان است که 
برای تدریس وتعلیم 
طالب علوم دینی 
در دوره شاه سلطان 
حسین آخرین 
پادشاه صفویه،  
درسال هاي 1126 
- 1116 هجری 
ساخته شده است. 
این مدرسه از 
لحاظ کاشیکاری 
داراي انواع مختلف 
کاشی هفت رنگ، 
معرق،گره سازی، 
پیلی ومعقلی 
ودر حقیقت موزه 
کاشیکاری اصفهان 
می باشد.

مسجد شیخ لطف اهلل
این مســجداز شاهكارهاي معماري وكاشــیكاري قرن 11 هجري است كه به فرمان شاه عباس اول 
ساخته شد. این بنا در ضلع شرقي میدان نقش جهان ومقابل عمارت عالي قاپو قرار دارد و معمار آن 
رضا تبریزي عباسي است.  محمدرضا اصفهاني اســت و داراي تزئینات كاشي كاري معرق به خط علي 

این مسجد فاقد مناره و شبستان ورودي است و ورودي آن پله نمي خورد.

مسجد امام)جامع عباسي(
این مسجدکه به مســجد جامع عباسی نیز شهرت دارد یکی از مساجد میدان نقش جهان اصفهان 
اســت كه در سال 1020 هجری به فرمان شــاه  عباس اول درضلع جنوبی میدان امام ساخته شد. 
معمار این بنا علی اکبر اصفهانی اســت و خوشنویســانی چون علیرضا عباسی، عبدالباقی تبریزی، 

محمد رضا امامی و محمد صالح امامی در آن کتیبه نگاری کرده اند. 

كلیساي وانگ 
این كلیسا از زیباترین و بزرگترین كلیساهاي جلفاي اصفهان است.كلیساي وانگ)كلیساي اعظم( از 
نظر تزیینات و نقاشي  فضاي داخلي كه بیشتر با رنگ روغن و آب طال به سبك ایراني و تصاویري از 
زندگي حضرت مسیح)ع( است حائز اهمیت می باشد. این كلیساي باشكوه در سال1015ه.ق/1605م 

احداث شد.

عمارت عالي قاپو
عمارت عالي  قاپو)قصر دولتخانه( از كاخ هاي منحصربفرد دوره صفویه اســت كه به دستور شاه عباس 
اول در اوایل قرن11هجري ســاخته شده اســت. عمارت عالي قاپو داراي پنج طبقه ساختماني است 
هاي جالب توجه این بناي  كه هر طبقه داراي تزیینات مهم گچبري و نقاشــي اســت و از قســمت 

تاریخي)اتاق صوت( مي باشد كه مكاني براي اجراي موسیقي بوده است.

عمارت
هشت بهشت 
این عمارت زیبا 
در سال 1080 

هجری دردوره شاه 
سلیمان صفوی 

ساخته شده و جزئی 
از باغ بزرگ نقش 
جهان  است. نماي 

خارجي این بنا 
باكاشي كاري هایي 

از انواع حیوانات 
تزئین شده و داراي 

دو طبقه با طاق های 
زیبا و تزئینات 

فراوان است.
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میدان امام)نقش جهان(
این میدان در زمان شاه عباس اول صفوي در باغ معروف نقش جهان احداث گردید و یكي از بزرگترین میدان هاي جهان است كه در دوره شاه 
عباس و جانشــینانش محل بازي چوگان، رژه قشون، جشــن و چراغاني و محل نمایش هاي مختلف بود. میدان امام اصفهان امروزه در فهرست 

آثار جهانی)یونسکو( قراردارد.
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شهرضا
شــهِرضا یکی از شهرهای استان اصفهان ایران است که در 70 کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده  و آب و هوای آن 

نسبتًا گرم و خشک است

اقلید
شهرستان اقلید با وسعت 7205 كیلومتر مربع از شمال به شهرستان آباده و از جنوب به شهرستانهاي مرودشت، سپیدان 

هاي سمیرم و از شرق به شهرستان خرم بید محدود مي شود. و یاسوج، از مغرب به شهرستان 

   از ایستگاه هاي 
ایرانكوه، آبنیل، 
احمد آباد، صنایع 
مهیار اصفهان 
عبور كرده به 
رسیم.  شهرضا مي 
این ایستگاه در 3 
كیلومتري شهرضا 
قرار دارد. وضعیت 
جغرافیائي آن 
اي و فاصله  جلگه 
آن تا ایستگاه 
مبدا )تهران(651 
باشد.  كیلومترمي 
جمع كل خطوط 
آن 54/4 كیلومتر 
است.

چشمه بالنگان )حاجي آباد(
این چشــمه با جلوه هاي طبیعي و زیبا در 

منطقــه اي به وســعت 3 کیلومتر واقع 
شده است که حواشي آن به دلیل 

وفور چشمه هاي منطقه، 
براي  زمینه مساعدي را 

پرورش  و  گردشگري 
فراهم  آال  قزل  ماهي 

نموده است.

امامزاده شاهرضا 
بقعه امامزاده رضا )ع( یكي از آثار ارزنده اسالمي عهد صفویه است 
كه ساختمان اولیه آن در عهد شاه اسماعیل صفوي بنا شده است. 
این امامزاده را بعضي از محققین از نســل امام حســن مجتبي و 
بعضي ایشان را فرزند امام موسي ابن جعفر مي دانند. این امامزاده  

در مدخل ورودي شمالي شهر شهرضا قرار گرفته است.

پارك جنگلي انقالب
پارك جنگلي انقالب در كنار چشــمه اي پرآب، پس از پیروزي انقالب اســالمي توسط شهرداري 
اقلید احداث شده كه به دلیل آب و هواي ییالقي خود عالقمندان بسیاری را به خود جلب می کند.

دریاچه کافتر )شادکام(
   این دریاچه از دریاچه هاي آب شیرین استان فارس ودر جنوب شرقي شهرستان اقلید قراردارد. 

هاي پرندگان مهاجر مي باشد. مساحت آن حدود 48 کیلومترمربع و از زیستگاه 

این ایستگاه 
درحاشیه شهراقلید 

واقع شده و 
وضعیت جغرافیائي 

آن كوهستاني 
است. جمع كل 

خطوط آن 22/3 
كیلومتر و فاصله 

آن تا ایستگاه 
مبدا)تهران( 814 

كیلومتر است.

ایستگاه 
شهرضا 

ایستگاه 
اقلید
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پاسارگاد
باشــد. این شهرستان از شمال به  یکی از شهرســتان های اســتان فارس و متشــكل از دو بخش مركزي و هخامنش مي 
شهرســتان خرمبید و آباده - از غرب به شهرســتان اقلید و مرودشــت- از جنوب به شهرســتان مرودشت و از شرق به 

شهرستان ارسنجان مشرف مي باشد.

سیوند
شهرســیوند در 75 کیلومتري شــیراز و داراي آثارتاریخي فراواني است. در ابتدا آنرا "سي بند" مي نامیدند و دلیل آن وجود 30 
بند و آبگیر روي آن بوده است که از پاسارگاد تا تخت جمشید ادامه داشته است. از جمله آثار باستاني سیوند حوض و چشمه 
هاي  لیرک، خرفت خانه، غار سیوند، کتیبه پهلوي تنگ خشک سیوند، گورستان صفوي،کاروانسراي شاه عباسي، معدن سنگ 
هاي قدیمي، مسجد  هخامنشي، حمام طاقي، عمارت قلعه فرنگي، ساختمان اداره پست قدیم سیوند، تپه هاي هخامنشي ، خانه 

هاي تنگ فشک،  تنگه بالغي و پل سنگي است. هاي آهک پزي، باغ عمارت امتیاز، کاروانسراي کلیمیان، خرابه  سیوند، کوه 

  پس از عبور از 
ایستگاه صفاشهر 
ایستگاه پاسارگاد 
شود.  نمایان مي 
این ایستگاه در20 
كیلومتري سعادت 
شهر واقع شده و 
وضعیت جغرافیائي 
آن جلگه اي 
است. جمع كل 
خطوط آن3/2 
كیلومتر و فاصله 
آن تا ایستگاه 
مبدا)تهران(956 
باشد. كیلومتر مي 

کاروانسراي قوام آباد سیوند
کاروانســرای سیوند در زمان صفوی در کنار شــهر قدیم سیوند ساخته شده است. 
سیوند خرابه شهر قدیم سیوند است که از غرب به امامزاده عقیل سیوند و گورستان 
قدیم ســیوند و از شرق به کاروانسرای ســیوند در دامنه کوه های سیوند و در کنار 

رودسیوند محدود می شود.

گورستان اسالمی سیوند
به پسوند سیوندی بر روی سنگ قبرها پس از نام و نام پدر دقت کنید. این 
گورستان در مجاورت امام زاده عقیل علیه السالم )سلطان کرم( سیوند واقع 

شده است.

این ایستگاه 
درفاصله 20 

كیلومتري شهر 
سعادت شهر واقع 

شده و وضعیت 
جغرافیائي 

آن جلگه اي 
است. جمع كل 
خطوط آن3/3 

كیلومتر و فاصله 
آن تا ایستگاه 

مبدا)تهران(993 
كیلومتر مي باشد.

پاسارگاد
پاســارگاد یا پارسه گد پایتخت امپراتوري هخامنشــي)330 تا 550 پ.م( در 70 كیلومتري جاّدة 
شیراز به اصفهان در دشــت زیباي ُمرغاب قرار دارد. كورش بزرگ بنیان گذار پادشاهي هخامنشي 
پس از پیروزي بر آســتیاگ، آخرین پادشاه ماد، پاســارگاد را به پایتختي برگزید و در آن جا كاخ ها 
و باغ هاي زیبایي ســاخت. شهر پاسارگاد در تمام دوران 200 سالة هخامنشیان پایتخت مذهبي و 

محِل تاج گذاري شاهان هخامنشي بود.

آرامگاه كوروش كبیر
این بنا مشــتمل بر اتاقي 4 گوش برفراز ســكوي 6 طبقه 
قراردارد كه ازسنگهاي سفیدرنگ ساخته شده است. فاصله 
سقف اتاق تا ســطح باالي بام 3 متر است و2 قبركوروش 

وهمسر او »كاسان دان« مادركمبوجیه درآن قراردارد. 
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مرودشت
این شــهر در 35 کیلومتری شــمال شیراز واقع شده و آب و هوای آن کوهستانی و معتدل است. این شهر یکی از مراکز 
تولید محصوالت کشــاورزی ایران اســت. برنج مرغوب کامفیروز، انار فاروق و سیدان، گردوی فاروق و دشتک، چغندر و 

ذرت از این جمله است. 

    این ایستگاه 
در 3كیلومتري 
شهر مرودشت 
واقع شده 
و وضعیت 
جغرافیائي 
آن جلگه اي 
است. فاصله 
آن تا ایستگاه 
مبدا)تهران( 
1042 كیلومتر 
مي باشد.

تخت جمشید
تخت جمشید)پرســپولیس( یكي از مشــهورترین آثار و مجموعه   هاي دوران باستان به شمار 
مي  آید، پرســپولیس در دامنه كوه رحمت در جلگه مرودشــت در 30 کیلومتری شهر شیراز 
قرار دارد. احداث این مجموعه توســط داریوش پادشاه هخامنشي درحدود سال518 پیش از 
میالد آغاز شد و در دوره حكومت خشایارشاه پسرش و سایر پادشاهان هخامنشي ادامه یافت. 
مجموعه بناهاي پرسپولیس بر روي صفه    اي قرار دارند كه مساحت آن حدود125000 مترمربع 

است و ِِِِدر سال1979 در فهرست میراث جهاني )یونسكو( قرارگرفت.

نقش رستم
ای از آثار است که در دل کوه ساخته شده است. در پایین  نقش رستم از آثار مهم تاریخی دوره های عیالمی، هخامنشی و ساسانی و مجموعه 
های برجسته دوره ساسانی شامل هفت نقش حجاری شده از مجالس مختلف ساسانیان و بر باالی کوه آرامگاه شاهان هخامنشی را  کوه نقش 

توان یافت. چهار آرامگاه موجود در نقش رستم به داریوش اول، خشایارشاه، داریوش دوم و اردشیر اول تعلق دارند. می 
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جاذبه های گردشگری
ازدیگر آثارگردشگري شیراز دریاچه مهارلو، تنگ ا...اكبر، باغ دلگشا، قصر ابونصر)تخت ابونصر(، باغ تخت)تخت قراچه(، پارك ملي بمو، بقعه بي بي 
دختران، چشــمه رچي، چشمه خارگان، تنگ خاني، بند امیر، كلیساي ارامنه، مسجد نصیرالملك، عمارت باغ ایلخاني، عمارت باغ نشاط، عمارت 

كاله فرنگي، حمام وكیل، بازار وكیل، آرامگاه خواجوي كرماني، باغ و موزه نارنجستان است.

این ایستگاه درحاشیه 
شهرك صدراي شیراز 
واقع شده و وضعیت 
اي  جغرافیائي آن جلگه 
است. فاصله آن تا 
ایستگاه مبدا)تهران( 
1079 كیلومتر 
مي باشد.

آرامگاه شاه چراغ
شــاه چراغ آرامگاه »میر ســید احمد« ملقب به شاه چراغ، پسر امام موســی کاظم امام هفتم شیعیان 
اســت. این بنا در دوره اتابکان فارس در سده ششــم هجری قمری ساخته شده است و گنبد و بارگاه 
آن دارای کاشی کاری های زیبایی است. درون حرم را با به کار بردن آئینه های ریز رنگین، به سبکی 
هنرمندانه، آئینه کاری کرده و انواع خط های زیبای فارسی و عربی، تزیین کننده نمای اطراف آینه ها 

و کاشی ها است.

مسجد نصیرالملک
مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیراز می باشد که در نزدیکی امامزاده شاه چراغ قرار گرفته 
اســت. این بنا به دستور میرزا حسن علی ملقب به نصیرالملک که یکی از بزرگان سلسله قاجار بوده 

به دست محمد حسن معمار ساخته شده است. 

آرامگاه سعدي
سعدي از شاعران و نویسندگان بزرگ ایران در قرن هفتم هجري قمري مي باشد كه در شیراز متولد 
شد و در سال 795ه.ق وفات یافت. ازمهمترین آثار این شاعر بزرگ بوستان و گلستان است. آرامگاه 
شــیخ اجل درتنگ سعدي و در شهرك سعدي واقع شده اســت. این آرامگاه داراي بقعه وباغ بوده 

وتوسط امیران و سالطین وقت بارها تعمیر و مرمت شده است.

باغ گلشن 
)عفیف آباد(

این باغ با وسعت 
127 كیلومتر مربع 

در عصر صفویه 
گردشگاه حكمرانان 

و پادشاهان بوده 
است. عمارت دو 

طبقه وسط باغ، آب 
هاي  نماها و زیرزمین 

كاشیكاري شده، 
چایخانه و حمام این 

باغ بسیار جذاب و 
دیدني است و امروزه 
به موزه نظامي تبدیل 

شده است.
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باغ و عمارت ارم
هاي ایراني است كه در شهر شیراز واقع شده است. تاریخ ساخت این  باغ ارم یكي از زیباترین باغ 
بنا را به دوره سلجوقیان نسبت داده اند. این باغ در دوره های زندیه و قاجاریه مرمت شد و اکنون 

به عنوان باغ گیاه شناسی از آن استفاده می شود.
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آرامگاه حافظ
باشــد كه در شهر شــیراز متولد شد و  حافظ از شــاعران و عارفان بزرگ قرن هشــتم هجري مي 
درسال798 هجري قمري وفات یافت. آرامگاه حافظ درشمال شهر شیراز و در مكاني بنام حافظیه 
باشد و در جوار آرامگاه عده زیادي از علما،  واقع شــده است. داراي دو حیاط شــمالي و جنوبي مي 

شاعران و دانشمندان مدفون هستند.

 شیراز
شد و آثار تاریخي آن در موزه "مترو پولیتن" نیویورك موجود  شهر شیراز در زمان هخامنشیان " تخت جمشید" خوانده مي 
است. بناي این شهر به اواخر دوران اشكاني یا ساساني تعلق دارد و در سال 1180 )ه.ق( مقر حكومت كریم خان زند بود. 

شیراز با مساحت 340 کیلومتر مربع سومین شهر ایران از نظر وسعت پس از تهران و مشهد است.

ایستگاه  
شیراز
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اسالم شهـر

شهریار

رودشور

قم

اراک

شازند

ازنـا

دورود

بیشه

اندیمشک

شوش

هفت تپه

اهـواز

خرمشهـر

اهواز

اندیمشک

رودشور

اسالمشهر

شهریار

قم

اراک

شازند

ازنا

بیشهدرود

شوش

هفت تپه

تهــــران

خـــرمشهر

مازنـــــــــــدران

هــــــمدان

قــــزوین

زنجـــــــان

لرســـــــــــــــتان

ایــــــــــالم

کـــــــــرمانشاه

کـــــــــردستان

چهارمحال و 

بختیاری

کهکیلویه و 

بویر احمد

ســـــــــــــــمنان

خــــــــــــــــــلیج

فـــــــــــــــــارس

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ــهر خرمشـ

طول این مسیر 936 کیلومتر است و یکی از پرترددترین مسیرهای ریلی ایران به شمار می رود. شهریار، قم، اراک، 
های مهم این مسیر است. در این  شازند، ازنا، دورود، بیشه، دوکوهه، اندیمشک، شوشتر، هفت تپه و اهواز از ایستگاه 
ترین و ماندگارترین سازه های ریلی ایران  محور پل تله زنگ در مسیر دورود به اندیمشک قرار دارد که یکی از معروف 
ای تله زنگ نیز در سال 91  اســت که در طول دفاع مقدس بارها آسیب دید و بازسازی شد، همچنین پل صندوقه 
درکنار پل قدیمی به بهره برداری رسید. آبشار بیشه یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی ایران نیز در نزدیکی ایستگاه 
های دسترســی به آن راه آهن است. راه آهن جنوب نقش مهمی در دوران هشت سال  بیشــه قرار دارد و یکی از راه 
دفاع مقدس به عهده داشــته است. در این دوران نقل وانتقال رزمندگان و نیز تدارکات جنگ توسط راه آهن انجام 
شــد. راه آهن جنوب از طریق خرمشهر به شهر شلمچه متصل شده که این امر سبب برقراري ارتباط بین بندر  مي 

امام خمیني و بندر بصره شده است.
100

راهنمای گردشگری ریلی
ــران ایـــ

101



دشت شقایق
های منطقه اخترآباد، در غرب شهرستان شهریار همه ســاله میزبان هزاران بازدید  دشــت شقایق شــهریار در دامنه 
کننده و تور طبیعت گردی از مناطق مختلف کشــور و به ویژه، اســتان تهران است. از اواسط اردیبهشت ماه تا اواخر 
خرداد، دامنه کوه ها و تپه های زیبای اختر آباد مالرد به وسعت چندین هکتار پوشیده از گل های شقایقی می شود که 

ها نیز قابل مشاهده است؛ آنچنان که گویی چادری سرخ بر روی دشت کشیده شده است. سرخی آن از دور دست 

امامزاده بي بي سکینه
امامزاده بي بي ســكینه دختر گرامي امام موســي كاظم)ع( و خواهر بزرگوار امام رضا)ع( مي باشد 
كه در 40 كیلومتري غرب شــهریار در دهستاني بنام بي بي سكینه واقع شده است. این امام زاده 
با توجه به كراماتي كه دارد از گذشــته هاي دور مــورد توجه مردم این دیار بوده و از آن در كتب 

قدیمي یاد شده است.

تپه جوقین
تپه جوقین از جمله آثار باستاني دوره ســـاساني در شهریار مي باشد. تپه و قلعه جوقین از خشت 
بنا شــده و در 10 كیلومتري جنوب غرب شــهریار در شهرک وحیدیه قرار دارد. قدمت و استقرار 
مردم در آن با توجه به مسكوكات و سایر اشیاي مکشوفه دست كم به دوره یزدگرد سوم ساساني 

مي رسد.

بعد از ایستگاه اسالم 
شهر به ایستگاه 
رسیم.  شهریار مي 
ایستگاه شهریار در 
فاصله 36 كیلومتري 
تهران قرار دارد و 
ترین  ضمنًا نزدیك 
بخش به این ایستگاه، 
باشد.  رباط كریم مي 
جمع كل طول 
خطوط این ایستگاه 
13925 متر با 
وضعیت جغرافیایي  
كوهستاني است که 
ارتفاع آن از سطح 
دریا 1045 متر 
می باشد.

رودشور
نام دیگر رودشــور، ابهر رود مي باشــد كه در 30 كیلومتري شمال شرقي قیدار در اســتان زنجان قرار داشته و از كوه قره 
پیوندد. از شــاخه هاي  داغ سرچشــمه مي گیــرد و پس از آبیاري ابهر، قزوین، ســاوجبالغ و تهــران به رودخانه كرج مي 
توان به خرقان و خشكه رود اشاره نمود. سرشاخه هاي این رودخانه مكاني مناسب براي گذراندن اوقات فراغت  رودشور مي 

شهروندان تهراني محسوب مي شود.

به لحاظ مكاني 
این ایستگاه بعد 

از ایستگاه شهریار 
و در فاصله 59 

كیلومتري تهران 
قرار دارد. وضعیت 

جغرافیایي ایستگاه 
كوهستاني بوده و 
ارتفاع آن از سطح 

دریا 1116 متر 
باشد. جمع  مي 

كل طول خطوط 
ایستگاه رودشور 
5438 متر است. 
پرندك در فاصله 
32 كیلومتري و 

ساوه در فاصله 55 
كیلومتري ایستگاه 

قرار دارد.

ایستگاه 
شهریار

ایستگاه  
رودشور
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شهر شهریار
های استان تهران است این شهرستان درغرب استان  شهرســتان شهریار با مســاحت 320كیلومتر مربع یكي از شهرستان 
تهران واقع شده است، و از غرب با شهرستان كرج از توابع استان البرز و شهرستان مالرد و از شمال با شهرستان هاي قدس 
و تهران و از ســمت جنوب با شهرستان رباط كریم و شهرستان زرند ساوه در استان مركزي و از سمت شرق با شهرستان 

اسالمشهر مرز مشترك دارد.
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جاذبه های گردشگری
آثار تاریخي– فرهنگي همچون خانه مالصدرا، خانه امام خمیني، مدرســه فیضیه، كاروانســراهاي كنار گرد، دهكده طلب و آوه، بازار قم، آرامگاه 

هاي بسیاري در این شهر قرار دارد. شاهان قاجار و شاه عباس دوم و مستوفي و همچنین بقاع متبركه امام زاده 

با عبور از ایستگاه 
هاي پرندك، 
شهید خیري پور 
)ناهید(، شهید 
حیدري) كوه پنگ(، 
انجیالوند، شهید 
شیرودي )نودژ(، 
شهید مظلومیان 
)پل(، شور آباد 
و گارمانوري قم 
به ایستگاه قم 
رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط این 
ایسـتگاه 95 / 9014 
متر است. وضعیت 
جغرافیـــایي 
ایستگاه قـم، 
باشد و  كویــري مي 
فاصله آن از سطح 
دریا 935 متر است. 
ترین روستا  نزدیك 
به ایستگاه قم، 
روستاي شاقلي خان 
باشد ضمن این  مي 
كه این ایستگاه در 
شهر قم واقع شده 
است.

حضرت فاطمه )س( دختر گرامی امام موســی بن جعفر )ع( است. 
آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ۱۷3 هجری قمری در مدینه 
متولد شد. ایشان در ســال ۲۰۰ هجری قمری برای دیدار امام 
رضا)ع( عازم خراسان شــد اما در بین راه و بر اثر بیماری در 
شهر قم ماندند و در سال ۲۰۱ هجری وفات یافتند. حرم حضرت 
توان مجموعه ای زیبا از هنرهای اصیل ایرانی  و  معصومه را می 

اسالمی دانســت که همواره مورد توجه و احترام شیعیان بوده و 
بارها تجدید بنا شده است. امروزه حرم مطهر دارای ضریح، گنبد، 

ها، ایوان  ها، صحن ها و گلدسته های بسیار زیبایی است. رواق 

بازار قم
بازار قم با مجموعه ای از راســته، چهارسوق، ســرا و تیمچه، جزیی از بافت قدیم شهر 
قم به شــمار می رود. این مجموعه شامل دو راستهٔ سرپوشیده با پوشش گنبدی است. 
سرپوشــیده بودن بازار از یک سو به سنت معماری بازار باز می گردد و از سوی دیگر به 
خاطر محافظت در برابر گرمای شدید تابستان و سرمای شدید زمستان و ناشی از هوای 
کویری قم است. بخش های وســیعی از بازار قم یعنی بازار کهنه در دوران صفویه و در 
پیرامون مســجد جامع بنا شد و تا پایان دورهٔ قاجاریه بناهایی که بدان نیاز بود در آن 

جای گرفت.

كاروانسرای 
سنگی محمد 

آباد
این كاروانسرا در 

5۰ كیلو متری 
شمال شرقی 

قم در جاده كوه 
سفید  قراردارد. 

كاروانسرای 
سنگی به شكل 
چهار ایوانی با 

حصارهای عظیم 
سنگی وهشت 
برج دیده بانی 
و مستحكم از 

سده های پنجم 
وششم )ه.ق( 
به جاي مانده 

است. درساخت 
كاروانسرا  از 

سنگ های كوه 
استفاده شده و 

دارای بخش های 
جداگانه اي برای 
نگهداری احشام 

و استراحت 
كاروانیان 
باشد.  مي 

مقابر باغ  گنبد سبز
در انتهای  خیابان  چهارمردان  قم ، در بخش  شــرقی  شــهر، درون  باغی  کوچک  موسوم  به  
»باغ گنبد سبز« سه  اثر تاریخی  از قرن  هشتم  هجری  قمری  به جا مانده  است . این  منطقه  در 
محل  به  دروازه  کاشان  مشهور است  و گنبدهای  آن  نیز به  گنبدهای  دروازه  کاشان  معروفند. 
دو تا از این  گنبدها با توجه  به  کتیبه های تاریخی  موجود، مدفن  امرای  خاندان  علی  صفی  - 
فرمانروایان  مستقل  قم  در قرن  هشتم  ه.ق  است  و گنبد سوم نیز با توجه  به  مدارک  مختلف  

از نظر تاریخی  به  همان  دوره  مربوط  است .

شهر قم
قم از جمله شهرهاي مهم دیني و مذهبي ایران و شیعیان جهان است كه بارگاه حضرت فاطمه معصومه سالم ا.. علیها در 
چاي، دریاچه نمك و حوض سلطان در حوالي این شهر  آن قرار دارد. از جمله جاذبه هاي طبیعي قم رودخانه قم رود، قره 

آیند. باشد كه به عنوان مراكز تفریحي آبي به شمار مي  مي 

مسجد مقدس 
جمكران  
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شهر اراك
شهرستان اراک از شمال به فراهان و آشتیان، از مغرب به خنداب، از مشرق به شهرستان محالت و از جنوب به شهرستان 
خمین وســربند محدود شده اســت. تاالب عمارت، غار سفید خاني، غار چال نخجیر، منطقه حفاظت شده هفتاد قله و ناحیه 
باشــند. از جمله آثار و بناهاي تاریخي – فرهنگي اراك نیز مي توان از حمام  ییالقي ســربند از مناطق دیدني طبیعي اراك مي 
چهارفصل، بازار اراك ، قلعه حاج وكیل ، مدرسه سپهساالر ، امام زاده محمد عابد )مشهد میغان( ، امام زاده محسن و باغ عزت 

ا... خان بیات نام برد.

شهرستان  شازند
های استان مرکزی ایران است. مرکز این شهرستان،  شهرســتان شازند )همچنین شهرستان سربند( یکی از شهرســتان 

شهر شازند است و با استان های همدان و لرستان هم مرز و دارای آب و هوای کوهستانی است.

با عبور از ایستگاه هاي 
ساقه)شهید ساعت(، 
باغیك)شهید 
نفس(، سواریان  نیك 
)شهید محبوبي(، 
راه گرد، نان گرد، 
مشك آباد و ملك 
آباد به ایستگاه اراك 
رسیم. جمع كل  مي 
خطوط 836128 
متر و از نظر وضعیت 
جغرافیایي، جلگه اي 
بوده و ارتفاع آن از 
سطح دریا 1760 متر 
مي باشد.

 این ایستگاه در 
فاصله 320كیلومتري 
تهران قرار دارد.

ترین روستا  نزدیك 
به آن نظم آباد بوده 
كه در فاصله 2 
كیلومتري ایستگاه 
واقع است.

پیست اسکی
پاکل شازند

پیســت اسکي پاکل در گردنه روستای پاکل شازند در جنوب شهر شازند واقع شده است. این پیست از شازند 
20 و از اراک 55 کیلومتر فاصله دارد. ارتفاع پیســت حدود 1200 متر، طول آن 5 کیلومتر و دارای خط تله 
کابین اســکی نیز می باشــد. این پیست در حال حاضر )در فصل زمســتان و بهار( فعال است و مورد استفاده 

مندان قرار می گیرد. عالقه 

تاالب بین المللي میقان
هاي مهم حیات وحش به ویژه پرندگان مهاجر است. اكثر  تاالب بین المللي میقان یكي از زیستگاه 
این پرندگان از گونه هاي درناي خاكســتري مهاجر، پلیكان، فالمینگو و مرغابي سانان هستند که 
تر جنوبي و آفریقا طي  با ســرد شــدن هوا و بارش اولین برف  تاالب میقان را به قصد مناطق گرم 

مي كنند و در بهار بازمي گردند.

حمام چهار فصل اراک
حمام چهارفصل از بناهای دوره قاجاریه است و در خالل سال های 1292 و 1294 شمسی احداث شده 

و از زیباترین آثار معماری دوره قاجار در اراک محسوب می شود.

امامزاده محمد عابد
در روســتای مشهد میقان واقع در استان مركزی، بخش فرمهین بنای امامزاده ای به نام محمد عابد 
و كاروانســرایی مخروبه و قدیمی از زمان شــاه عباس قرار دارد. این امام زاده یكی از بناهای مذهبی 
و مهم منطقه اســت كه در 12 كیلومتری شــمال شهر واقع شده است. بناي امامزاده محمد عابد از 
بناهای دوره ســلجوقی اســت كه در دوره قاجاریه مرمت شده است و گنبد آن با طاق رومی و تمام 

دیوار آن از آجر ساخته شده است.

 مسجد و مدرسه علمیه سپهداری اراک
در بافت قدیمی شهر اراک و جنب بازار این شهر، مجموعه مسجد و مدرسه بسیار زیبایی قرار دارد 
که در زمان حکومت فتحعلی شــاه قاجار همزمان با شــهر ســلطان آباد )اراک( توسط یوسف خان 
گرجی ســاخته شده است. این مســجد که از ابتدا به صورت حوزه علمیه اراک درآمده است، مرکز 

مهمی برای تحصیل و تدریس مشاهیر و علمای استان مرکزی بوده است.          

ایستگاه شازند بعد 
از ایستگاه اراك و 
سمنگان )شهید 

ضامن جاني( 
قرار دارد. جمع 

كل طول خطوط 
ایستگاه 256268 

متر و به لحاظ 
موقعیت جغرافیایي 

اي است،  جلگه 
ارتفاع آن از سطح 
دریا 1901 متر و 

فاصله آن تا تهران 
354 كیلومتر 

مي باشد. روستاي 
اكبرآباد در فاصله 

3 كیلومتري 
ترین روستا  نزدیك 

به این ایستگاه 
باشد. ضمنًا این  مي 
ایستگاه در داخل 
شهر شازند واقع 

گردیده است.

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ــهر خرمشـ

چشمه كیخسرو
این سراب یا چشــمه بزرگ در دشت 
كزاز و در دامنه كوه راسوند قرار دارد، 
و بــه لحاظ قــرار داشــتن در منطقه 
تاریخــي، نــام آن در منابــع تاریخي 

منطقه آورده شده است.

امامزاده سهل ابن علي
در شهر شــازند سه آرامگاه یا مقبره 
به نام هاي سهل ابن علي )ع(، طالب 
ابــن علي)ع( و جعفــر ابن علي )ع( 

قرار دارد.

ایستگاه 
اراک

ایستگاه 
شازند
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شهر ازنا
ازنا یکی از شــهرهای اســتان لرستان است و بین شهرهای الیگودرز، دورود، اراک، خمین و شازند قرار گرفته  است. مردم 
شهرســتان ازنا به زبان فارسی)فارسی( و گویش لری )گاپله ای( ســخن می گویند. در جنوب شهرستان ازنا بخشی به نام 

پاچه لک وجود دارد که مردم آن به گویش بختیاری صحبت می کنند.

شهر دورود
دورود یکی از شهرهای استان لرستان و مرکز شهرستان دورود است. شهرستان دورود با مساحتی برابر 1326 کیلومتر 

مربع در نزدیکی اشترانکوه قرار گرفته  است.

با عبور از ایستگاه هاي 
نور آباد، سمیه و 
مومن آباد به ایستگاه 
رسیم. جمع  ازنا مي 
كل طول خطوط این 
ایستگاه 8615,67 
متر و به لحاظ 
موقعیت جغرافیایي در 
اي كوهستاني  منطقه 
واقع گردیده است 
كه ارتفاع آن از 
سطح دریا 1807متر 
و فاصله آن از 
تهران419 كیلومتر 
ترین  باشد.  نزدیك  مي 
روستا به ایستگاه ازنا، 
روستاي گرجي در 
فاصله 4كیلومتري 
است. به لحاظ 
موقعیت مکاني، 
ایستگاه ازنا در شهر 
ازنا واقع شده است.

دریاچه َگَهر
دریاچه َگَهر در میان رشته کوه اشترانکوه در استان لرستان بخش زز و ماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود 

قرار دارد. این دریاچه که به »نگین اشــترانکوه« معروف است یکی از زیباترین دریاچه های 
طبیعی ایران به شمار می رود و با ارتفاع 2360 متر از سطح دریا در میان 

منطقه حفاظت شده اشترانکوه واقع شده است.

آبشار چكان 
در دامنه مشــرف بر ارتفاعات جنوب شهرســتان دورود آبشاري در نهایت زیبایي جاري است كه به 
آبشــار چكان معروف است. این آبشار از درون غاري مشرف برزمین هاي زراعي منطقه چكان بیرون 
اي با طبیعت دل انگیز قرار دارد  رسد. اطراف آبشار، منطقه  ها متر مي  مي جهد و طول فوران آن به ده 

اي بنام ابو علي)ع( واقع شده است. و در فاصله 3 كیلومتري آن امام زاده 

اشترانکوه
یكی از مناطق منحصر به فرد و پرجاذبه طبیعی لرســتان اســت كه به لحاظ 
برخورداری از شــرایط زیست محیطی خاص، زیســتگاه مناسب و مستعدی 

شود.  برای رشد و تكثیر و حوش به خصوص پستانداران محسوب می 
اشــترانكوه به دلیل واقع شدن در قلب سلسله جبال زاگرس 

دارای قلل ســرد مرتفع باالی سه هزار و 500 متر از 
های نسبتًا  سطح دریا و همچنین دره 

گرم است.

با عبور از 
ایستگاه هاي دربند و 
رودك وارد ایستگاه 

شویم.  دورود مي 
جمع كل طول 

خطوط این ایستگاه 
10955 متر و به 

لحاظ  جغرافیایي در 
اي كوهستاني  منطقه 

واقع گردیده كه 
ارتفاع آن از سطح 
دریا 1402 متر و 

فاصله آن تا ایستگاه 
تهران466 كیلومتر 

مي باشد. 

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ــهر خرمشـ

108

ایستگاه 
دورود

ایستگاه  
ازنـا

109

راهنمای گردشگری ریلی
ــران ایـــ



آبشار بیشه
آبشــار بیشه در دل کوههای زاگرس در کنار راه آهن تهران - خوزستان و در نزدیکی ایستگاه بیشه قرار گرفته است. این 
آبشار با چشم اندازی زیبا یکی از نادرترین و زیباترین آبشارهای استان لرستان است.ارتفاع آبشار 48 متر تا نقطه برخورد 

با زمین و عرض تاج آبشار 20 متر می باشد. 

شهر اندیمشک
شهرســتان اندیمشك از شهرهاي استان خوزســتان است و از شمال به استان لرســتان، از جنوب به دزفول و شوش و 
شــود. این شهرستان در جلگه واقع شــده و آب و هواي آن گرم و خشك است. آب  از باختر به اســتان ایالم محدود مي 
آشــامیدني شهر اندیمشك در نمونه آب شناســي در ایران كم نظیر و بي مانند شناخته شده و بهترین نوع آب طبیعي و 

زالل در این سامان وجود دارد.

بعد از گذر از 
ایستگاه قارون 
وارد ایستگاه بیشه 
شویم. جمع  مي 
كل طول خطوط 
آن 1342 متر و 
از نظر وضعیت 
جغرافیایي، 
كوهستاني بوده و 
ارتفاع آن از سطح 
دریا 1168,36 
متر و فاصله آن 
تا تهران 494 
باشد.  كیلومتر مي 
ترین  نزدیك 
روستا به ایستگاه 
روستاي پسیر 
در فاصله 1 
كیلومتري و 
ترین  نزدیك 
شهر نیز دورود 
در فاصله 29 
كیلومتري این 
ایستگاه است.

سد کرخه
ســد کرخه بر روی رود کرخه در استان خوزستان بنا شده است. و یکی از بزرگ ترین سدهای خاکی 
دنیا و بزرگ ترین سد خاکی ایران و خاورمیانه است. این سد در 22 کیلومتری شمال غربی شهرستان 

اندیمشک در استان خوزستان ساخته شده است.

پل قدیم دزفول
پل قدیم مهم ترین اثر تاریخی دزفول اســت كه حدود 1750 ســال پیش توسط شاپور دوم ساسانی 
به کمک اســیران رومی بر روی رود دز بنا شد. به همین دلیل به پل رومی نیز مشهور است. او برای 
حفاظت از پل، قلعه ای نیز بنا کرد که در محل قدیمی آن محله ای به همین نام ) قلعه( وجود دارد.

بعد از عبور از 
هاي سپید  ایستگاه 
دشت، چمسنگر، 

كشور، تنگ هفت، 
تنگ پنج، تله 

زنگ، شهبازان، 
مازو، باالرود، گل 

محك و دو كوهه به 
ایستگاه اندیمشك 

رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط در این 
ایستگاه 31055/5 

متر و از نظر وضعیت 
جغرافیایي، جلگه اي 
بوده و ارتفاع آن از 
سطح دریا 230/5 
متر و فاصله آن تا 

تهران 674 كیلومتر 
است. نزدیك ترین 

روستا به  این 
ایستگاه، روستاي 

لور در فاصله 5 
كیلومتري مي باشد. 

قلعه امیر بهمن خان صمصام
قلعــه امیر بهمن خان صمصام یكی از بناهای زیبای تاریخی شهرســتان دزفول اســت. نمونه های زیبای 

آجركاری این قلعه كه برگرفته از معماری آجری دزفول است در نوع خود كم نظیر مي باشد.

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ــهر خرمشـ
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شهر شوش
شــهر شــوش در شمال غرب استان  خوزســتان و در 115 كیلومتري اهواز قرار دارد. شــوش با قدمتي چند هزار ساله 
اولین خاســتگاه شهر نشــیني و یكجانشیني در ایران است. پایتخت دو امپراطوري بزرگ و متمدن دنیاي باستان ایالم و 

هخامنشي بوده و در دوره هاي پارت، ساساني و اسالمي داراي رونق فراواني بوده است.

هفت تپه
هفت تپه در 15 كیلومتري جنوب شرقي شهر شوش قرار دارد . تحقیقات باستان شناسي هفت تپه از سال 1344 خورشیدي 
توسط دكتر نگهبان باستان شناس تواناي ایراني آغاز گردید كه تاكنون به كشف آثار با ارزشي همچون مجسمه هاي سفالي و 
فلزي، آرامگاه، معبد ، گورهاي دسته جمعي، انواع ظروف سفالي وآالت موسیقي منجر شده است. با وجود آن كه قدمت تمدن 
گردد ولي آثاري كه درآنجا از نظر بازدیدكنندگان مي گذرد مربوط به بخشي از  در این منطقه به 600 سال قبل از میالد بر مي 

یك شهر ایالمي متعلق به 1300 تا 1500 سال قبل از میالد است.

بعد از عبور از 
ایستگاه سبز آب 
)شهداي دزفول( 
به ایستگاه شوش 
رسیم. جمع كل  مي 
طول خطوط این 
ایستگاه 13310متر 
و از نظر وضعیت 
جغرافیایي، 
اي و ارتفاع  جلگه 
آن از سطح دریا 
87 متر و فاصله 
آن تا تهران 706 
كیلومتر مي باشد.

ترین  نزدیك 
روستا به این 
ایستگاه مالك 
اشتر در فاصله 
10 كیلومتري و 
ترین شهر  نزدیك 
نیز شهر دزفول 
در فاصله 30 
كیلومتري این 
باشد. ایستگاه مي 

چغازنبیل
معبد چغازنبیل در 46 كیلومتري جنوب شرقي 
شــوش قدیمي ترین  و بزرگ ترین بنای خشت 

و آجري جهان اســت كه از ایالم  میانه و 
پادشــاه اونتاش كال به یادگار مانده 

است.

قلعه شوش 
در ســال ۱۸9۷ میالدی، ژان ماری ژاك دومورگان جهت تحقیق و اكتشاف به شوش 
ســفر کرد و دولت فرانسه را متقاعد ساخت تا محلی امن و مناسب برای هیات باستان 
شناسی فرانسه در شوش ایجاد نماید. به همین منظور بلندترین نقطه از تپه های شوش 
یعنی آكروپل برای این امر انتخاب گردید و قلعه ای با یك طرح قرون وســطایی اروپا 

بر فراز آن ساخته شد. 

تپه آپادانا
تپه آپادانا )كاخ داریوش و آثار ایالمي( در الیه هاي تحتاني كاخ هاي ایالمي قرار دارد. 

در دوره هخامنشي كاخ آپادانا را روي آثار ایالمي بنا نهادند.

آرامگاه دانیال نبی
دانیال یکی از پیامبران بنی اســرائیل)قرن هفتم پیش از میالد( اســت. دانیال به زبان 
عبری به معنای »خدا قاضی من است« می باشد. وی به همراه عده ای از قوم یهود به ایران 
مهاجرت نمود ودر شوش ساکن شــد و در آنجا درگذشت. آرامگاه دانیال نبی در ساحل 
شرقی رودخانه شاوور و روبروی تپه ارگ قرار دارد. بنای زیارتگاه او شامل دو حیاط است. 

بر روی گنبد مخروطی – پله ای قرار دارد که نوع رایج گنبدهای منطقه است.

موزه هفت تپه
ســاخت موزه هفت تپه در ســال 1339 توســط دكتر عزت ا... نگهبان آغاز و در سال 1352 پایان 
یافت. این ساختمان با الهام از سبك معماري بومي، متناسب با شرایط اقلیمي با برداشتي از سبك 
معماري ایالمي آن دوران ســاخته شــده، تا محلي براي نمایش آثار بدست آمده از كاوش ها براي 

عموم مردم بازدیدكنندگان و عالقه مندان باشد.

بعد از گذر از ایستگاه 
شوش به ایستگاه 

رسیم.  هفت تپه مي 
كل طول خطوط این 

ایستگاه جمعًا 69645 
متر و از نظر وضعیت 
جغرافیایي جلگه اي و 

ارتفاع آن از سطح دریا 
79 متر و فاصله آن 

تا تهران721 كیلومتر 
ترین  است. نزدیك 

روستا به ایستگاه هفت 
تپه روستاي مالك 
اشتر در فاصله 10 
كیلومتري مي باشد.

ایستگاه  
شوش

محــــــــــــــور
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شهرستان َاهواز
شهرســتان اهواز مركز اســتان خوزستان و بزرگترین شهرســتان استان خوزستان اســت و فاصله آن با دورترین شهر 
خوزســتان درشمال شــرق 276 كیلومتر )ایذه( و نزدیكترین آن 30 كیلومتر )حمیدیه درغرب اهواز( است. ارتفاع این 

شهرستان از سطح دریا 12 متر است. 

مَشهر ُخرَّ
مَشهر یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهر در محل تالقی رودخانه های  ُخرَّ
اروند رود و کارون قرار گرفته و 23 کیلومتر مربع مســاحت دارد. خرمشــهر به جهت واقع شدن در مجاورت خلیج فارس 
و کشــور عراق، از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار است. این شهر در انتهایی ترین نقطه 

استان خوزستان قرار گرفته و اسکله های آن در کرانه های رودخانهٔ اروندرود جای گرفته است.

بعد از گذر از 
هاي میان  ایستگاه 
آباد)شهید بستان(، 
شهداي علم الهدي 
)آهودشت(، بام 
دژ)شهید نوروزي(، 
خاور )شهداي 
هویزه( و نظامیه 
وارد ایستگاه اهواز 
شویم. جمع كل  مي 
طول خطوط83640 
متر و از نظر وضعیت 
جغرافیایي، جلگه اي 
بوده و ارتفاع آن از 
سطح دریا19متر 
و فاصله آن تا 
تهران816 کیلومتر 
است. به لحاظ 
موقعیت مکاني این 
ایستگاه در شهر اهواز 
واقع شده است.

بقعه متبركه علي بن مهزیار اهوازي
علی ابن مهزیار اهوازی که در قرن ســوم قمری می زیســته  اســت، از فقها، محدثان و دانشمندان 
معروف شــیعه بوده است که بقعه وی واقع در شهر اهواز، محلهٔ عامری و در کنار رود کارون واقع 
شده اســت. این بقعه همه ساله محل برپایی مراســم مختلف مذهبی و پذیراي عاشقان اهل بیت 

عصمت و طهارت است. 

پل سیاه یا پل راه آهن
 در ســال 1308 هجري شمسي همزمان با احداث راه آهن سراسري ایران اولین پل شهر اهوازكه 
بعدها به دلیل رنگ ســیاه بدنه و پایه ها به پل ســیاه شهرت یافت بر روي رودخانه كارون احداث 
شــد تا خط آهن  بندرامام خمیني )ره( درجنوب شرقي اســتان خوزستان را به ایستگاه راه آهن 
اهواز و از  آن جا به راه آهن سراسری خرمشهر - تهران - شمال وصل کند. پل سیاه از نوع فلزي با 
فونداسیون هاي بتوني بر روي بستر سنگي كف رودخانه كارون بنا شده است و با طول 1050 متر 

و عرض  حدود 6 متر داراي 52 پایه است.

بعد از گذر از 
هاي قدس  ایستگاه 

–حمید)شهید 
حمیدموسوي(، آهو، 

حسینه و شهداي 
شلمچه )گرمدشت(

وارد ایستگاه خرمشهر 
شویم. جمع كل  مي 

طول خطوط این 
ایستگاه9813 متر 

و از نظر شرایط 
جغرافیایي جلگه اي و
 ارتفاع آن از سطح 
دریا 5 متر و فاصله 

آن تا تهران 914 
كیلومتر مي باشد. 

پل سفید اولین پل معلق ایران
پل ســفید اهواز یا پل معلق نام یکی از پلهای شهر اهواز است که یکی از نمادهای 
شــهر اهواز محسوب می گردد. این پل در ســال 1315 بر روی 
رودخانــه کارون ســاخته شده اســت و دارای 
دو قــوس بتونــی 12 و 20 متــری 
اولین پل ماشین  است. این پل 
رو و عابر پیاده بود که اهواز 
قدیم و جدید را به هم 

وصل می کرد.

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ــهر خرمشـ
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ایستگاه  
اهواز

ایستگاه 
خرمشهر

مسجد جامع 
خرمشهر
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محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ـــان کرمــ
مســیر راه آهن تهران- کرمان- زاهدان به طول 1658کیلومتر متصل کننده شبکه ریلی ایران به جنوب شرق 
کشور است. این راه آهن در مسیر خود از شهرهای متعددی که هریک از قدمت تاریخی بسیاری برخوردارند، 
کند. زواره، نایین، اردکان، میبد، یزد، بافق و زرند از جمله شــهرهای مهم این مسیر هستند. این خط  گذر می 
آهن در مســیر خود از کرمان به سمت زاهدان و سپس تا ایســتگاه میرجاوه، ایستگاه مرکزی همجوار راه 
هاي مهمي هستند که با انشعاباتي در  یابد. طبس، کاشمر و سنگان از ایســتگاه  آهن پاکســتان امتداد می 
این محور قرار دارند. وجود مراکز متعدد صنعتی، نســاجي، شــیمیایي و کشــاورزي همچنین ذخایر غنی 
معدنی همچون ســنگ آهک، سنگ مرمر و مس اهمیت ویژه اي به صنعت راه آهن در این منطقه بخشیده 
های این محور شامل كاشان -  بادرود - زواره - نائین - اردكان - میبد - یزد - بافق - زرند -  اســت. ایســتگاه 
کرمان - دارزین - بم - فهرج - زاهدان و میرجاوه می باشد که این بخش به معرفی مشخصات آنها و جاذبه های 
گردشــگری منطقه می پردازد. ایستگاه های كاشان -  بادرود - زواره - نائین - اردكان - میبد - یزد و بافق در 

محورهای قبلی معرفی شده است.
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یزد

بافق

زرند

دارزین

فهرج میرجاوه

زاهدان

بم

میبد

نایین

زواره

اردکان

بادرود

کاشان

تهـــران

کـــرمان

قـــم

اصــــــــــــــــفهان

فــــــــــارس
ســـــــیستان و

بلوچســــــتان

ســــــــــــمنان

یــــــــــــزد

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ـــان کرمــ
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کرمان
یکی از کالنشهرهای ایران و مرکز استان کرمان و بزرگترین شهر جنوب شرق کشور است. کرمان به لحاظ وسعت شهری 

آید.  هشتمین شهر و یک مرکز جمعیتی در منطقه جنوب شرق ایران به شمار می 

زرند
این شهر مرکز شهرستان زرند است و فاصله آن تا کالنشهر کرمان 75 کیلومتر است كه از طریق جاده آسفالته به كرمان، 
راور ورفسنجان و از طریق كوهبنان به بافق یزد متصل مي گردد. دشت زرند با مساحتي معادل 4655 كیلومتر مربع بین 

رشته كوه هاي حاشیه لوت در شمال شرق وكوه هاي بادامو در جنوب غرب قرار گرفته است.  

با عبور از 
ایستگاه هاي 
دره ریگ،كاوه، 
ماني، مورد، سي 
ریز، سنگي، 
گل زرد)شهید 
خراساني( و جالل 
آباد به ایستگاه زرند 
رسیم. خطوط  مي 
اصلی ایستگاه 
زرند 1243 متر و 
خطوط فرعی آن 
12193 متر است. 
ترین شهر به  نزدیک 
ایستگاه زرند شهر 
ترین  زرند و نزدیک 
روستا به آن 
روستای مطهرآباد 
می باشد.

گنبد جبلیه
از بناهای مربوط به دوران قبل از اســالم اســت که به نام گنبــد گبری نیز در تواریخ 
آمده اســت. در تمامی تواریخ بنای گنبد به دوره ساسانیان نسبت داده می شود )گویا 

آتشکدهٔ بوده است - یا قبر یکی از زرتشتیان(. 

مجموعه وکیل
این مجموعه در زمان قاجاریه ساخته شــده  است و شامل بازار وکیل، حمام وکیل و 

کاروانسرای وکیل است.

باغ شازده
باغ شازده یا شاهزاده یکی از زیباترین باغ های تاریخی ایران مربوط به دوره قاجاریه 
می باشد که در شهر ماهان، حوالی شهر کرمان در دامنه کوه بلند و زیبای تیگران واقع 
شده است. این باغ در تاریخ سی ام تیرماه ۱39۰ به ثبت جهانی یونسکو رسیده است.

آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی
آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی )عارف و شاعر نامی قرن نهم( در 

3۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان در شهر ماهان 
واقع شده است. این بنا 3۲۰۰۰ مترمربع مساحت دارد. 

این مجموعه طی شش قرن بنا شده و تداوم معماری 
ایران را در شــش قرن گذشته و به صورت 

زیبایی به تماشا گذارده است. بیشترین 
توســعه این مجموعــه در دوران 

قاجاریه انجام شده است.

برج جالل آباد
برج جالل آباد در سده های 10 تا 13 
هجری قمری و در دوره قاجار ساخته 
شــد. ارتفاع برج 14 متر،  قطر آن 
6 متر و محیط آن 20 متر اســت. 
ضخامــت دیوار از کــف با دو متر 
آغاز و هر چه به نوک برج می رسد 
کاهــش یافته به طــوری که در 
نوک به ضخامت 30 سانتی متر 

می رسد.

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ـــان کرمــ

ایستگاه  
زرند

بعد از گذر از 
هاي قدس  ایستگاه 

–حمید) شهید 
حمیدموسوي(، آهو، 

حسینه و شهداي 
شلمچه )گرمدشت(
وارد ایستگاه کرمان 
شویم. جمع كل  مي 

طول خطوط این 
ایستگاه9813 متر 

و از نظر شرایط 
جغرافیایي، وضعیتي 

جلگه اي دارد
 كه ارتفاع آن از 

سطح دریا 5 متر و 
فاصله آن تا تهران 

914 كیلومتر 
مي باشد. 
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دارزین
دارزین روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بم در استان کرمان است. 

بم
َبم یکی از شهرهای مهم در استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. این اثر به لحاظ تاریخی و محصوالت کشاورزی به ویژه 

خرما معروفیت جهانی دارد.

ارگ بم
ارگ بم در گوشه شمال شرقی و چسبیده به شهر و در مجاورت جادهٔ ابریشم قرار دارد و بنا به روایات متعدد، مربوط به دوران اشکانی و یا 
هخامنشــی است. تا اواخر دوره قاجار، ارگ بم همچنان مسکونی بوده اســت. ارگ بم در تاریخ 1 فروردین 1345 به شماره 519 در فهرست 
آثار ملی و شــهر بم با عنوان بم و منظر فرهنگی آن در ژوئن 2004 در فهرســت آثار میراث جهانی به ثبت رسیده اند. ارگ بم بزرگترین بنای 
خشــتی جهان اســت که از لحاظ عظمت و زیبایی با دیوار چین مقایسه می شــد اما متاسفانه در زلزله دی ماه سال1382 این بنای بی نظیر 

آسیب جدی دید.

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ـــان کرمــ
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این ایستگاه در 10 
کیلومتری روستای 
دارزین قراردارد و 
ترین شهر  نزدیک 
به آن با فاصله 5 
کیلومتر، شهر بم 
است. طول خطوط 
اصلی ایستگاه 
دارزین 965 متر و 
طول خطوط فرعی 
آن 900 متر است. 

ایستگاه  
دارزین

ایستگاه بم در فاصله 
یک کیلومتری شهر 

بم قرار دارد. طول 
خطوط اصلی این 

ایستگاه 6720  متر 
و خطوط فرعی آن 
980 متر می باشد. 

روستاي خواجه 
عسگر با 10 کیلو متر 

ترین  فاصله نزدیک 
روستا به این ایستگاه 

است.

ایستگاه
بم
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فهرج
َفهَرج از شــهرهای اســتان کرمان در جنوب شرقی ایران است. اکثریت مردم این شهر از قومیت بلوچ هستند. شهر فهرج 
گذشته و به  داراي چهار شهر معروف بوده و در زمان سالجقه اهمیت زیادي داشته به گونه اي كه جاده ابریشم از آن مي 

رسیده است. در گذشته هاي دور پرورش كرم ابریشم در فهرج رواج بسیارداشته است. سرتاسر دنیا مي 

زاهدان
زاِهداْن یکی از کالن شــهرهای ایران و مرکز اســتان سیستان و بلوچستان است. نام پیشــین آن »ُدْزداْب« بوده است. 
زاهدان از سمت شمال به شهرستان زابل و از سمت جنوب به شهرستان خاش، از سمت شرق به کشورهای افغانستان 
و پاکســتان و از ســمت غرب به شهرستان فهرج و کویر لوت محدود شده  است. عموم ساکنان این شهر به زبان فارسی 

گویند. به گویش سیستانی و زبان بلوچی سخن می 

مسجد جامع فهرج
ساخت مسجد جامع فهرج به نیمه اول قرن اول هجری برمی گردد. این 
مسجد، تنها مسجد در جهان اسالم با قدمت زیاد است که ساختمان 
آن از ابتدا تا کنون تغییری نکرده است. مسجد از نوع شبستانی و فاقد 
اما  دارد  وجود  نظر  اختالف  شناسان  باستان  بین  اگرچه  است.  ایوان 

ترین مسجد ایران است. ظاهراً مسجد جامع فهرج قدیمی 

صنایع دستي 
صنعت قالي بافي در این شهرســتان از رونق خوبي برخوردار اســت اندازه هاي قالي بافته شده در 
شهر2*1/5 و3*2 و همچنین قطعات پشــتي مي باشد كه مواد اولیه آنها ازشهركرمان و یا توسط 

خود بافندگان تامین مي گردد. 

بازارچهٔ سرپوش
این بازارچه از جمله سازه های معماری اولیه شهر زاهدان محسوب می شود و به سبک سایر بازاراهای 
ســنتی ایران در سال 1308 هجری شمسی توسط معمار یزدی به نام استاد غالمعلی خلفی ساخته 
شد. پالن بازارچه به شکل ال و مصالح بکار رفته در آن شامل خشت، گل و ساروج می باشد. بازارچه 

دارای راهرویی در وسط و حجراتی در پیرامون با سقف های گنبدی چهار ترک است.

خانهٔ زعیم
این ســاختمان قدیمی در بافت اولیه شــهر زاهدان در خیابان شریعتی قرار گرفته است که توسط استاد محمدعلی محمودی از 
معماران بنام یزد برای شــخصی به نام آقای رضا زعیم که خود یکی از کارمندان عالی رتبه دادگســتری آن زمان بوده، در حدود 
ســال  1311 هجری شمســی ساخته شــده اســت. از مهمترین بخش های این منزل قدیمی می توان به  اتاق های قسمت های 

تابستان نشین، زمستان نشین، حوض خانه، مطبخ، حمام، خزینه و ایوان بزرگ بخش تابستان نشین آن اشاره نمود.

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ـــان کرمــ
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ایستگاه فهرج در 
فاصله 5 کیلومتری 
شهر فهرج قرار دارد 
و رحمت آباد با 
15 کیلو متر فاصله 
ترین روستا  نزدیک 
به آن است. طول 
خطوط اصلی این 
ایستگاه 970 متر 
و خطوط فرعی آن 
5800 متر می باشد. 

ایستگاه  
فهرج

راه آهن جنوب شرق 
هم جوار راه آهن 

کویته پاکستان و راه 
آهن کرمان است. 

طول خطوط اصلی 
آن 410 کیلومتر 

می باشد. فهرج، 
زاهدان و میرجاوه از 

شهرهای مهم واقع در 
مسیر  هستند.

ارتفاع 1781/18 
متری از سطح دریا از 
دیگر مشخصات این 
محور است. مرتفع 

ترین نقطه خط، 
کنجانک است.

ایستگاه 
زاهدان
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مسجد فیض الرحمان
های اولیه شهر زاهدان باز می گردد. بنای این مسجد با زیر بنای 212/55 متر مربع با نقشه مستطیل شکل با خشت خام  این مسجد به هسته 
اجرا گردیده که یک فضای سرپوشیده است. پوشش های ضربی آن بر روی 12 ستون مستطیل شکل اجرا شده که در چهار ستون آن تشکیل 

یک چهار طاقی هاللی و سقف ضربی چهار ترک را داده و شبستانی ستون دار و سرپوشیده را پدید آورده اند. 

میرجاوه
میرجاوه مرکز شهرستان میرجاوه و یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در 75 کیلومتری جنوب 
شــرقی شــهر زاهدان واقع است. میرجاوه تنها مرز قانونی در جنوب شرق کشور اســت که رفت آمد سیاحان خارجی و 

داخلی از این معبر صورت می گیرد.

قلعهٔ الدیز
این قلعه در 18 کیلومتری جنوب میرجاوه در کنار روستای الدیز بخش میرجاوه شهرستان زاهدان قرار دارد. 
هســته اولیه این قلعه مربوط به دوره ساســانی است که در دوره اسالمی نیز تغییراتی در آن صورت 
پذیرفته اســت. در اجرا و ســاخت این قلعه از خشت استفاده نموده اند و دارای یک 

حصار تدافعی در اطراف می باشد.

رودخانه سیانجان )تلخ آب(  
رودخانه مرزی ســیانجان از کوه پاچنشــاهی واقع در میرجاوه – 15 کیلومتری شــرق زاهدان – 
یابد.  سرچشــمه می گیرد  و به موازات خط آهن زاهدان به میرجاوه به سوی جنوب شرقی جریان می 

طول این رودخانه از سرچشمه   250 کیلومتر است.   

معماری صخره ای تمین
در روســتای تمین از توابع بخش میرجاوه شهرســتان زاهدان مجموعه ای از معماری های صخره ای 
زیبا وجود دارد که در دل کوه یا صخره های ســخت ایجاد شــده است. هرچند که تاریخچه ساخت 
اینگونه معماری در میان صخره ها به دوران تاریخی )ماد و هخامنشــی( می رسد اما به نظر می رسد 
به جز یکی دو اســتودان )اســتخوان دان( که مربوط به دوران ساسانی است بقیه در دوران اسالمی 

حفر شده باشند.

ایستگاه راه آهن 
میرجاوه همزمان 

با ساخت خط 
آهن میرجاوه - 

زاهدان و درخالل 
سال های)1297-

1298 ه.ش( 
احداث گردید. 
این ایستگاه با 

ارتفاع 851 متر 
از سطح دریا  

در10 کیلومتری 
مرز پاکستان و 
ایران در جنوب 

شرقی ایران و در 
حد فاصل 100 
کیلومتری شهر 

زاهدان واقع شده 
است.

محــــــــــــــور
ــهران  تـــ
ـــان کرمــ

موزه زاهدان 
آثاري در زمینه هاي باستان شناسي، مردم شناسي و هنرهاي سنتي در موزه 
زاهدان به نمایش گذاشته شده است. یكي از جذابترین و پربیننده ترین 
آثار در سالن باستان شناسي، بازسازي نمونه قبر سردابه اي از شهر سوخته 
با نوع تدفین، اسكلت و ظروف مربوط به 3۲۰۰ قبل از میالد 
است. در تاالر مردم شناسي پوشاك سنتي استان 
و انواع هنرهاي ســنتي ماننــد زیورآالت، 
ســفالي  ظروف  موســیقي،  ابزارآالت 
كلپورگان، دستگاه پارچه بافي و ... نظر 

عالقه مندان را به خود جلب مي كند. 

قلعه سام  
این قلعه در فاصله ۲۸ کیلومتری جاده زاهدان به زابل واقع شــده و به شــکل ذوزنقه 
نامنظم اســت. طول قلعه از شرق به غرب   3۷۶ متر و از جنوب به شمال ۲9۶ متر است. 
قلعه سام دارای دو دروازه شمالی و جنوبی است که هر کدام دارای برج نگهبانی  است. 
این قلعه به زمان پارت ها مربوط است و از خشت خام ساخته شده است. مجموعه برج 
های این قلعه بالغ بر 3۶ برج اســت   9 برج آن بزرگ است که در گوشه های قلعه قرار 

گرفته و ۲۸ برج آن کوچک که در اطراف قلعه ساخته شده اند.

چشمه آب معدنی اسکل آباد  
این چشــمه در مسیر جاده زاهدان – خاش در غرب کوه تفتان قرار دارد. فاصله مظهر 
چشــمه از خاش تا دو راهی اســکل آباد 4۰  کیلومتر و از دو راهی تا مظهر چشمه در 
حدود یک کیلومتر است. مظهر چشمه از شکاف سنگ های آهکی تغییر یافته به سنگ 

 شبه مرمر از زمین خارج می شود.

كاروانسراي 
نصرت آباد 
این بنا با توجه 
به معماریش 
به دوره صفوي 
تعلق دارد. 
خصوصیت بارز 
آن قرینه سازي 
و چهار ایواني 
است. مصالح 
اصلي بنا خشت 
و گل بوده و 
تزیینات آن 
غالبا ساده 
و مختصر 
مي باشد. 

ایستگاه 
میرجاوه
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