


سخن سردبیر نشریه
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 کرده است. در روزگاری که تجمیع زیبایی های خداوند در کشورمان حاصل شده و باتوجه به میل
عزیمتی که از دیر باز در خلقت انسان نهفته است ، به راستی سفر به یک کشور بیگانه برای چه؟؟؟
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 پدیده گردشگری ریشه در حرکت و جابه جایی دارد و تحرک
 بخش الینفک زندگی انسانهاست.از این رو می توان گفت که
 تاریخ صنعت گردشگری شاید به قدمت فعالیتهای نوع بشر
 است و فقط اشکال واهداف آن متفاوت بوده است..در نتیجه
قبیل دگرگونی از  تغییرات مختلفی  تابع  آن   دگرگونی های 
باشد می  ونقل  حمل  وسیله  و  سفر  انگیزه  از  ناشی   .های 
 ایران ,یکی از ده کانون مهم شکل گیری تمدن بشری در جهان
 بوده است و نخستین آثار مدنیت که در این سرزمین کشف
 شده ,به هزاره ی پنجم پیش از میالد مسیح تعلق دارد.چنانکه
 ورود آریایی ها در هزاره ی دوم پیش از میالد به این کشور و
 حکومت عیالمی ها ,مادها,هخامنشیان,ساسانیان و... حکایت
 از ایجاد تمدن پربار ودیرینه دراین سرزمین دارد.در عین حال
 ایران در طی دوره های مختلف مورد توجه بسیاری از افراد بوده
 که به منظورهای خاصی از تجارت و دادوستد,تفریحی,فرهنگی
رسوم وجود  همینطور  و  اند  کرده  می  مسافرت  آن  به   و... 
 مختلف در این کشور از جمله پناه بردن به طبیعت در ایام
 مختلف سال به صورت دسته جمعی و گروهی نشان از وجود
روحیه گردش وتفریح را در ین مردم این سرزمین داشته است

پدیده گردشگری و پیشینه تاریخی گردشگری در ایران

 کریس نیلسن توریست امریکایی در سفرش
به ایران مینویسد

ایرانی ها ,مردمانی مهمان نواز هستند
ایرانی ها مردم امریکا را از دولت این کشور جدا می دانند

 در ایران غذا های خانگی بهتر از غذا های رستوران ها 
هستند

همیشه جاذبه ی تازه ای برای دیدن وجود دارد

جهانی مجمع  گزارش   براساس 
2011 سال  در  ایران   اقتصاد 
 رتبه 114از بین 139 کشور,
پله  16 با   2013 سال   در 
140 از   98 رتبه   صعود 
2015 ,درسال   کشور 
بین 141 از   97  رتبه 
نهایت در  و   کشور 
با  2017 سال   در 
 4 پله صعود رتبه
 93 از بین 136
جهان  کشور 
خود به   را 
ص ختصا  ا
داده است

آمده کشورمان  به   2016 سال  در  که  افرادی  از   یکی 
 وکوله بارش را با خاطرات خوش وتصاویر زیبا پرکرده
است.کریس امریکایی  توریست  نیلسن   است,کریس 
بیان اینگونه  ایران  درباره  را  خودش  وخاطرات   نظرات 

میکند
ایرانی ها ,مردمانی مهمان نواز

 درایران همه مردم تالش می کنند که به نحوی با شما
 صحبت کنند .آنها به نزدیک ما می آمدند و رفتار بسیار
 دوستانه وگرم از خو نشان میدادند.یک بار به هنگام نماز
آنجا از  ,مارا  .فکر می کردیم مردم   وارد مسجد شدیم 
با وجود جدا بودن مردها از زن ها به اما   بیرون کنند 
 ما اجازه دادند در کنارهم در گوشه ای بنشینیم وآنهارا
 تماشا کنیم.این تجربه نشان از مهمان نوازی آنها داشت

 وبرای ما شگفت انگیز بود
ایرانی ها مردم امریکا را از دولت آن جدا میدانند
 وقتی در یک میدان در اصفهان ایستاده بودیم , یک از
 بنر های ضدآمریکایی را دیدیم.مردم تا ما را دیدند که
وشروع آمدند  ما  سوی  ,به  میگیریم  عکس  بنر  این   از 
,آمریکا ایران  مردم  که  گفتند  کردند.آنها  صحبت   به 
اما سیاست این کشور را  وساکنان آن را دوست دارند 
 درک نمی کنند وسعی کردند به ما بفهمانند که منظور
از هرکشوری  مردم  و  نیست  آمریکا  مردم  به  بنر   این 

سیاست های آن جدا هستند
 غذا های خانگی بهتر از غذا های رستوران ها

 در ایران خیلی ناامید شدیم وقتی فهمیدیم که بیشتر 
 برنامه ریزی تور ما برای صرف غذا, رفتن به رستوران
همه ی تقریبا  که  چرا  ذوقمان خورد  توی   است.کمی 
را هم  به  شبیه  غداهای  و  داشتند  واحدی  منوی   آنها 
 ارائه می دادند. اما باکمی تالش موفق شدیم طعم غذای
برای نشدنی  فراموش  و یک خاطره  بچشیم  را   خانگی 
 خودمان رقم بزنیم.نمی دانم چقدر طول بکشد تا دوباره

بتوانیم کباب ایرانی بخوریم ولذت ببریم
همیشه جاذبه ی تازه ای برای دیدن وجود دارد

 دوست دارم سرسبزی ها و جنگل های ایران را ببینم.
را اش  خالی  جای  هنوز  که  تجربیاتی  از  دیگر   یکی 
در زندگی  کنم  می  ایران حس  به  سفرم  خاطرات   در 
 کنار یک خانواده ایرانی است تا بتوانم بیشتر با آنها و

فرهنگشان آشنا بشوم

فرهنگ توریست پسند
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آشنایی با خراسان و زیبایی های آن-خراسان رضوی

آداب و رسوم

خوشمزه جات

مناطق گردشگری

عروسکی دختران  و  زنان  مراسم  این  در  باران   مراسم طلب 
 درست می کردند و آن را در سطح محله یا روستا می گرداندند؛ و با
خواندن اشعار و تصنیفهایی در جمعیت، باران درخواست میکردند

جنس از  کفش  :نوعی   کومخ 
خصوص به  رنگارنگ   تیماج 

 رن کومخ شبیه نعلین نوک
 برگشته می باشد که رویه و
 کناره های آن را با نخ های
و رودوزی  رنگی   ابریشمی 

گلدوزی کرده اند گ سبز است

است چینی  پر  :دامن   شلیته 
نه پیراهن  یک  همراه   که 

می استفاده  بلند   چندان 
دامـــن این  بلندی   کنند. 
آید می  زانو  حدود  تا   ها 
افــــراد برای  البته   که 

مسن تر کمی بلندتـر است

اصالت مظهر  جلیقه   جلیقه: 
 لباس های کرد است که جنس

 آن از مخمل های رنگارنگ
تزئینات آن  روی  و   است 
و دوزی  یراق  دوزی،   سکه 
انجام می دهند نوار دوزی 

بانوان این   پیراهن: پیراهن 
که رسد  می  کمر  حدود   تا 

نوار رج  چند  آن  امتداد   در 
نیز دار  چین  افقی   تزئینی 
پارچه شود.  می   دوخته 
از معموالً  پیراهن  این   ی 

پیش قسمت  و  است   گلدار 
و افقی  نوارهای  با  را   سینه 

مچ و  کنند  می  تزئین   عمودی 
کنند می  زری  دوزی  نوار  نیز  را  ها 

در است.  ایران  سطح  در  فراگیری  کشتی  باچوخه    کشتی 
»سبزوار« و  »نیشابور«  و  مشهد  چون  شهرهایی  و   خراسان 
لباس نام  از  این کشتی  نام  دارد.  و  داشته  و ظهور  نمود   بیشتر 
می کنند تن  بر  آن  گیران  کشتی  که  است  شده  گرفته  خاصی 

پوشاک مردم کرد خراسان رضوی
 شله:غذای معروف مشهدی
 که حاوی گوشت و گــردن
لوبیا قرمز،   گوسفند،لوبیـــا 
 سفید، لوبیـــا چیتی، نخود،
، فلفل ، نمک ، م گــند ر  بلغو
وزنجبیل است دارچیــــن 
شــــیر به   دیگچه:شبیه 
از است.دیگچه   برنـــــج 
دانه،شکر، نیم   برنـــــج 
ل خال ، ن ا عفـر ز ، شیر ،  هل
می شود درست  پسته 

تشکیل مواد  آماج:   آش 
آماج نخود، آش   دهنده ی 
باقالی، عدس،  چیتی،   لوبیا 
فرنگی، گوجه   بادمجان، 
سبزی آش، پیاز و رب است
 اشکنه: یکی از خوراک های
که است  ایرانی   لذیذ 
میل نان  با  همراه   معموال 
قدمتی غذا  این   می شود. 
خواستگاه و  دارد   طوالنی 
برمی گردد خراسان  به  آن 

شابور
ک-نی

آرامگاه کمال المل

اباد
-گن

صبه
ت ق

قنا

ادری
ت ن

خورشید-کال
کاخ 

روستای بوژان-نیشابور

دریاچه بزنگان-سرخسآبشار اخلمد-چناران

س
آرامگاه فردوسی- طو

شابور
آرامگاه خیام-نی
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خراسان جنوبی 

خراسان شمالی

آداب و رسوم

خوشمزه جات

خوشمزه جات

سوغات

مناطق گردشگری

 رسم شاه موالیی: چند روز مانده به نوروز افراد خیر و معتمدان
نیاز مورد  اجناس  تهیه  به  اقدام  ثروتمندان  به  مراجعه  با   محل 
می کنند تقسیم  نیازمند  افراد  بین  را  آنها  و  کرده  نیازمندان 

 آش شلغم: در این آش،
که شلغم  خود  جز   به 
است، آش  روی   اسمش 
گوشت پیازداغ،  برنج،   از 
 چرخ کرده، لپه، زردچوبه،
نمک و  فلفل   روغن، 
شود می  استفاده  هم 

تو« »زیره  ادویه  تو:   زیره 
استفاده کاچی  این   مختص 
از آن  تهیه  برای   می شود. 
حیوانی روغن  و  برنج   آرد 
از نیز  آن  شیرینی  برای   و 
انگور شیره  یا  شکر  یا   نبات 
می شود استفاده  عسل   و 
به توجه  با  آن  اندازه   که 
است متفاوت  افراد  ذائقه 

بجنوردی پلو  نوعی   قابلی: 
 است که بیش تر در فصل سرما
تشکیل مواد  می شود.   تهیه 
چرخ گوشت  آن   دهنده 
ریزه، کوفته  شکل  به   کرده 
رشته گرفته،  هسته   خرما 
برنج، چیتی،  لوبیا   پلویی، 
است ادویه  و  داغ  پیاز  رب، 

غذا این  برای   جوشواره: 
عدس،  ، کرد   گوشت چرخ 
 اسفناج و نمک و زردچوبه را
 تفت داده و درخمیری  مانند
می دهند. قرار   دامپلینگ 
آب داخل  را   دامپلینگ ها 
با سپس  می پزند،   جوش 
و داغ  پیاز  از  متشکل   سسی 
می کنند سرو  را  آن  اسفناج 

 نان قطاب: اصلی ترین مواد
سبزی قطاب  نان   داخلی 
کنار در  که  است   چریش 
 سیب زمینی، عدس و برنج به
 همراه ادویه مواد داخلی این
 قطاب را تشکیل می دهد. در
 آخرین مرحله آن ها را همانند
که حاضر در خمیری   قطاب 
می پزند و  می کنند  پر  شده 

و ساده  پلو:ترکیبات   بلغور 
تهیه که  دارد  ارزانی   نسبتا 
میکند. تر  بخش  لذت  را   ان 
رب پیاز،  زیتون،   روغن 
گوجه ترکی،  چیلی   فلفل 
 فرنگی، نمک و فلفل، بلغور و
 عصاره ی مرغ محتویات اصلی
می دهند تشکیل  را  غذا  این 

: بادمجان   قوروت 
محلی غذاهای  از   یکی 
که است  جنوبی   خراسان 
پخته بیرجند  در   بیشتر 
کشک، از  که  شود؛   می 
 بادمجان، گردو، پیاز، روغن
حیوانی و ... تهیه می شود

هستند گله ها  صاحبان  آن  بانیان  گذاری:  قوچ   جشن 
رقص ساز  این  همراه  به  و  آغاز  محلی  دهل  و  ساز  با   مراسم 
همچنین می شود.  انجام  هست  نیز  محلی  رقص  که   چوب 
و تشکر می کنند تقدیر  از چوپان خود  مراسم  این  در  گله داران 

باغ اکبریه-بیرجند

س
طب

یر 
کو

اله فرنگی-بیرجند
گ ک

ار
بند دره-بیرجند

 معروف ترین سوغات خراسان
 شمالی بخصوص بجنورد،انواع

 آب نبات است. قدیمی ترین
 نوع آب نبات تولیدشده
 در این استان، آب نبات

 قیچی است که به دلیل
 برش با قیچی های بزرگ
 سنتی، به این نام مشهور

 است. مشهورترین آب نبات
 استان، شکرپنیر است. از دیگر
 سوغاتی ها می توان به چاروق،

 قالیچه ترکمنی،گلیم
 و جاجیم،
 کشمش،
 آجیل،و

 لواشک اشاره
کرد

ــاروق
چ



                           نشریه علمی فرهنگی رستاک

سال اول | شماره اول | پاییز 97کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1011

کویر گردیتوصیه های گردشگریمناطق گردشگری روستای روئین-اسفراینشهر تاریخی بلقیس-اسفراین

آتشکده اسپاخو-آشخانه آیینه خانه مفخم-بجنورد روستای گریوان-بجنورد

غارهای دستکند هنانه

پارک بابا امان-بجنورد

 اگر دلتان می تپد برای یک سفر دلپذیر، و خراسان یا
 هر مقصد دیگری را انتخاب کرده اید ،خوب است که
 دربارهی اصول سفر، شیوه و راههای حفاظت از محیط
 زیست در سفر بیشتر بدانید.بسیاری از افراد هنگام
 سفر به طور کلی طبیعت و محیط زیست را فراموش
هنگام خصوص  به  سفر  در  که  حالی  در   می کنند 
 بازدید از جاذبه های طبیعی، باید بیش از همیشه در
 برابر طبیعت و محیط زیست مسئولیت پذیر باشیم
 در مسیر سفر مراقب محیط زیست باشید همیشه
 یک کیسه مخصوص آشغال در ماشین خود داشته
 باشید تا به هنگام رفتن جاهایی چون جنگل و دریا
 که ممکن است سطل آشغال در دسترس نباشد از آن
 استفاده کنید. به هیچ عنوان زباله  ها و پسمانده مواد
 غذایی مورد استفاده خود را در طبیعت رها نکنید. از
 صابون  ها و مواد پاک کننده قابل تجزیه در محیط
 زیست استفاده کنید.در محیط هایی مانند جنگل،
 زباله  های تجزیه شدنی مانند پس مانده مواد غذایی
 و پوست میوه  را در صورت امکان زیر خاک دفن کنید

 در سفر به نقاط کویری از برنامه های آفرود )اتومبیل
 رانی در عرصه های طبیعی( خودداری کنید تا زیستگاه
 جانوران بیابانی که زیر شن های کویری قرار دارد، حفظ
 شوند.از جا به جا کردن شن های کویر پرهیز کنید چون
های شن  زیر  هوا  گرمای  دلیل  به  کویری   موجودات 
 کویر پنهان می شوند و این اقدام  موجب از بین رفتن
النه آنها در الیه های سطحی شن های کویر می شود

کوچک گاز  از  چای  تهیه  و  غذا  کردن  گرم   برای 
 سفری استفاده کنید. اگر هم ملزم به روشن کردن
 آتش شدید در مکان های جدید آتش روشن نکنید
 زیرا پوشش گیاهی آن قسمت از بین می  رود. هنگام
 ترک محل حتما آتش را خاموش کنید و از خاموش
برای شوید.  مطمئن  آن  های  قسمت  همه   بودن 
بریزید یا آب  بهتر است روی آتش، خاک  این کار 
-از آزار رساندن به حیوانات و شکار آنها خودداری کنید

گربه یا  شنی  روباه  همچون  کویر  جانوری  های   گونه 
ایران کمیاب  های  گونه  از  بور  زاغ  پرنده  و   پاالس 
شکلی به  های  گونه  این  مشاهده  با  بنابراین   هستند؛ 
مار نشود.  وارد  آنها  به  استرسی  هیچ  که  کنید   رفتار 
که هستند  کویر  در  فراوان  های  گونه  از  عقرب   و 
اوقات در سایه و زیر بوته ها پنهان می شوند؛  بیشتر 
مراقب باشید هنگام کویرگردی دچار گزیدگی نشوید

شدت به  کویر  های  شن  بر  خودرو  روغن  تخلیه   از 
گونه که  شود  می  موجب  اقدام  این  کنید.   خودداری 
این آالینده را بنوشند و تلف  های تشنه به جای آب 
 شوند. مار و عقرب از گونه های فراوان در کویر هستند
 که بیشتر اوقات در سایه و زیر بوته ها پنهان می شوند؛
مراقب باشید هنگام کویرگردی دچار گزیدگی نشوید




