ﺟﺎدهﻫﺎی زﯾﺒﺎی اﯾﺮان

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،اﻫﻞ ﺳﻔﺮ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ :دﺳﺘﻪ اول ﺗﺮﺟﯿ
ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ و ﺑدردﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎده و ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم از ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨ ﺟﺎده را ﻫﻢ ﺟﺰﺋ از ﺳﻔﺮﺷﺎن ﻣداﻧﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﺑﺮﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﺎده و ﻣﺴﯿﺮ آن ﯾ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻫﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ ﺟﺎدهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮدد در آنﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﮐﻨﯿﺪ زود ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣرﺳﯿﺪ.
اﯾﺮان ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﯾ و ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﺶ ،از اﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﺮ ﮐﻢ ﻧﺪارد .ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ،ﺟﺎدهﻫﺎی
ﺟﻨﻠ ،ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﯾﺮی و ﺟﺎدهﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ و ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮش را ﺑﻨﯿﺪ ،در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﻣﺷﻮد.
ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﺟﻨﻠ در اﯾﺮان از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮفدار اﺳﺖ .ﺗﺎ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،در ﺷﻤﺎل ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب اﯾﺮان از اﯾﻦ
ﺟﺎدهﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ را ﻣﺪﯾﻮن رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎی اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﺟﻨﻠ اﯾﺮان در
ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

 .۱ﺟﺎده ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ؛ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی اﯾﺮان
ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﯾ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎده در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺪر
ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣدﻫﺪ .از ﯾ ﻃﺮف ،ﻣﻨﻈﺮه ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و از ﻃﺮف دﯾﺮ ،ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﻈﺮهای
ﺟﺬاب ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در ﻫﯿﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠ را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾ آن
در ﮐﻼم ﻧﻤﮔﻨﺠﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎده ﮔﺮﯾﺖ اوﺷﻦ ) (Great Oceanدر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 .۲ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﻫﺎ از ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﺧﺎﻃﺮه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎی ﺷﻤﺎﻟ ،اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز را ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣزﻧﺪ .ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس
در ﺣﺪود  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و از ﮐﺮج آﻏﺎز ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻤ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮهﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﺟﻨﻮﺑ ،ﺑﺎ ﭘﯿوﺧﻢﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰش ،دل
ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﻣﺑﺮد .زﯾﺒﺎﯾ ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﻬﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻃﻮﻓﺎن رﻧﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی
در درﺧﺘﺎن اﻃﺮاف ﺟﺎده ،ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس را ﺑﻪ ﻋﺮوﺳ زﯾﺒﺎ در دل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺟﺎده ﮐﺮج و ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺸﺮی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺮوﺟ ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺴﯿﺮ
ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎده ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ،در ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران ،اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ.

 .۳ﺟﺎده دوﻫﺰار ﺳﻪﻫﺰار؛ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﺟﻨﻠ اﯾﺮان
ﺟﺎده دوﻫﺰار ﺳﻪﻫﺰار در ﺗﻨﺎﺑﻦ ،واﻗ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺟﺎده از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﺎﺑﻦ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﻗﻠﻪ
ﺳﯿﺎﻻن ﻣرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎ و رؤﯾﺎﯾ ﯾ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﻠ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ و ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ،ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﻬﺸﺘ زﻣﯿﻨ ،در ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎده دوﻫﺰار ﺳﻪﻫﺰار ﺑﺮای ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻫﺎ ﺟﺎده ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﻤﺘﺮ
از اﯾﻦ ﺟﺎده ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ .وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده ،ارﺗﻔﺎع آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﻃ ﺑﻪ دوﻫﺰار و ﺳﻪﻫﺰارﻣﺘﺮی از ﺳﻄ درﯾﺎ ﻣرﺳﺪ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده دوﻫﺰار ﺳﻪﻫﺰار ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﺎﺑﻦ  ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺧﺮمآﺑﺎد ﺑﺮوﯾﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺟﺎده ،ﺣﺪود  ۲۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺟﺎده از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﻠﻌﻪﮔﺮدن ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و از آن ﭘﺲ ،زﯾﺒﺎﯾ ﻣﺤﺾ را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ.

 .۴ﺟﺎده ﺳﯿﺎﻫﻞ ﺑﻪ دﯾﻠﻤﺎن
ﺟﺎده ﺳﯿﺎﻫﻞ ﺑﻪ دﯾﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﯾ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﺟﺬاب اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﻇﺮی ﺑﺮ و ﻃﺒﯿﻌ دارد .اﯾﻦ ﺟﺎده
۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ،ﺑﺎ درﺧﺘﺎن درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه و ﺳﺮﺳﺒﺰش ،دﺳﺖﮐﻤ از ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺟﺎده در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻗﺮار دارد و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﻫﻞ را
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﻠﻤﺎن ،ﯾ از ﯾﯿﻼقﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﮔﯿﻼن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣدﻫﺪ و در آﻧﺠﺎ ،ﻣﻨﻈﺮه ﺑﻧﻈﯿﺮی از دﺷﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﮔﺬارد .ﺟﺎده ﺳﯿﺎﻫﻞ ﺑﻪ دﯾﻠﻤﺎن اﻣﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎ ﺑﺮای ﭼﺎدرزدن ﻫﻢ دارد.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده ﺳﯿﺎﻫﻞ ﺑﻪ دﯾﻠﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﺳﯿﺎﻫﻞ در  ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی رﺷﺖ ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ دﯾﻠﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
وارد اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

 .۵ﺟﺎده ﻫﺠﯿ ﺑﻪ اوراﻣﺎن؛ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﺟﻨﻠ اﯾﺮان
ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ اﯾﺮان در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎده  ۳۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و روﺳﺘﺎی اوراﻣﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺠﯿ وﺻﻞ ﻣﮐﻨﺪ .اوراﻣﺎن را ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﯾ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﻠﺎﻧ و زﯾﺒﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ و در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺮوآﺑﺎد ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن اوراﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿوﺟﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺟﺎده ﭘﺮﭘﯿوﺧﻢ و ﺟﺬاب را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﯿﺪ .درهﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﯿوﺧﻢ ﺣﯿﺮتاﻧﯿﺰ ﺟﺎده و آبوﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎده ﻫﺠﯿ ﺑﻪ اوراﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﺷﻔﺖزده ﻣﮐﻨﺪ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده ﻫﺠﯿ ﺑﻪ اوراﻣﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺮﯾﻮان ﺑﻪﺳﻤﺖ اوراﻣﺎن ﺗﺨﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوراﻣﺎن ،ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪﻃﺮف روﺳﺘﺎی
ﻫﺠﯿ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﺎده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 .۶ﺟﺎده ارس ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ
ﺟﺎده ارس ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﺟﺎده ﻣﺮزی دﻟﭙﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎده  ۲۱۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ارﺳﺒﺎران ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﻣرﺳﺪ .ﺟﺎده ارس ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎده در ﺣﺎﺷﯿﻪ رود
ﻣﺮزی ارس ﻗﺮار دارد و ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎﯾ از رود و ﮐﻮهﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﮔﺬارد .ﺟﻨﻞﻫﺎی اﻃﺮاف ﺟﺎده و ﻣﻨﻈﺮه ﮐﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﻫﻢ ﯾ دﯾﺮ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎ اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده ارس ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎده ارس ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ ﺑﺮوﯾﺪ .از آﻧﺠﺎ ،از ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ ارس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 .۷ﺟﺎده ﺳﭙﯿﺪان ﺑﻪ ﻧﻮرآﺑﺎد
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎدهﻫﺎی زﯾﺒﺎ را در ﺷﻤﺎل ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ! ﺟﺎدهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻫﻢ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﺑﺎورﮐﺮدﻧ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺟﺎده
ﺳﭙﯿﺪان ﺑﻪ ﻧﻮرآﺑﺎد .اﯾﻦ ﺟﺎده ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ ۸۴ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﭙﯿﺪان را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ .دﺷﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر ﭘﺮ از ﮔﻞ ﻣﺷﻮد و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و درهﻫﺎی زﯾﺒﺎ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده ﺳﭙﯿﺪان ﺑﻪ ﻧﻮرآﺑﺎد ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪان ﯾﺎ ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨ ،در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ دﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

 .۸ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود؛ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﺟﻨﻠ اﯾﺮان
ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود ﯾ دﯾﺮ از ﺑﻬﺸﺖﻫﺎی زﻣﯿﻨ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﺟﺎده ﺗﻮﺳﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؛ ﭼﻮن از روﺳﺘﺎی
ﺗﻮﺳﺴﺘﺎن ،در اﻃﺮاف ﮔﺮﮔﺎن ،ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ از ﺟﻨﻞﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻫﯿﺮﮐﺎﻧ و ﭘﯿوﺧﻢ ﺟﺎده ،ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﻣﺰارع ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺪم و ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی اﻃﺮاف ﺟﺎده ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭼﺸﻢﻧﻮازی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل
در اﯾﻦ ﺟﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺑﺷ ﺟﺎده ﺗﻮﺳﺴﺘﺎن ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن ،در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ۴۶ .ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﻪ از ﮔﻠﺴﺘﺎن دور ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﻞﻫﺎی ﺗﻮﺳﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ .ﺟﺎده
ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد.

 .۹ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل؛ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﺟﻨﻠ اﯾﺮان
ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﺑﺷ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎده ﺟﻨﻠ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎده زﯾﺒﺎ ﮔﯿﻼن را ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ وﺻﻞ ﻣﮐﻨﺪ و از ﺷﻬﺮ اﺳﺎﻟﻢ ﺷﺮوع و
ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﻣﻨﺘﻬ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎده  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد.
ﻣﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﻤﯿﺸ ﭘﯿوﺧﻢﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎده ﺟﻨﻠ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ آنﻗﺪر زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﯾ از
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﮔﯿﻼن و اردﺑﯿﻞ ﻣداﻧﻨﺪ .ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ اﻟﻤﺎس ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﻪ
ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺎﻫﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺪون ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓ اﺳﺖ از ﯾ از دو ﺷﻬﺮ اﺳﺎﻟﻢ در ﮔﯿﻼن ﯾﺎ ﺧﻠﺨﺎل در اردﺑﯿﻞ
وارد ﺟﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

اﯾﺮان ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻔﺘﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺟﺎﯾ زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒﮐﺮدن دارد .ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﺮدی ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤ ﺑﺰرﮔ ﮐﻨﯿﻢ.

