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 سخن سردبیر 

طبیعت، قلب تپنده منابع طبیعی و محیط زیست است ، آن را باا 

آلوده کردن آب ، خاک، هوا و تخریب محیط زیسات از تاپا  

نیاندازیم. چرا که آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تادریا ای 

زندگی . پس برای حفظ محیط زیست درخت بکاریم ، از کیاساه 

های ت زیه پذیر استفاده کنیم و زباله های رها شده در طبیعت را 

جمع آوری کنیم. بیایید با حفظ محیط زیست ، سارسابازی و 

 طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیام.

چرا که حفاظت از محیط زیست یعنی تداوم سالمت کرۀ زمایا  

حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست یعنی پیوند نسل امروز با 

 نسل فردا.

 

   ۰۰۱۱منیژه شورگشتی / بهار 

 

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما در بهبود عملکرد ماا 

تاثیر کامال موثری ایفا می کند لذا خواهشمناد اسات ماا را از 

 نااظاارات ارزنااده ی خااود مااحااروم ناافاارمااایاایااد.

 

 پست الکترونیک ما: 
avayekavir.semnan@gmail.com                            
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طبیعت و محیط زیست از دیدگاه های مختلف  
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های نیل    تبیین محیط زیست، ضرورت اهتمام به تأمین سالمت آن و اصول مبادی زیست محیطی و راه

گیرد.                                                                                                به محیط سالم جزو وظایف بشری است که تأمین آن از علوم انسانی پایه می

 مفهوم و ریشه یابی کلمه )طبیعت( :  

یا )ویژگیهای اساسی،  naturaالتین  فرانسوی باستان گرفته شده و از واژه کلمه طبیعت از لغت         

ذات ذاتی( گرفته شده است و در دوران باستان به معنای واقعی کلمه )تولد( بوده است. در فلسسسفسه 

شود، که  استفاده می Physis (φύσις) بیشتر به عنوان ترجمه التین واژه یونانی  naturaباستان، از 

در اصل مربوط به خصوصیات ذاتی است که گیاهان، حیوانات و سایر ویژگی های جهان به خودی خود 

کنند. مفهوم طبیعت به عنوان یک کل، جهان فیزیکی ، یکی از چندین گسترش مسفسهسوم  ایجاد می

 اصلی است.

 حیات وحش اشاره دارد. اغلب به زمین شناسی و“ طبیعت”امروزه در کاربردهای مختلف این کلمه  

 گرایش به طبیعت در فلسفه :               

شسد.  طبیعت گسرایسی دگرگونی در طبیعت، سبب ایجاد دیدگاهی در فلسفه ، به نام بشر به گرایش 

دنسیس   تسوان از اند، مسی فیلسوفانی که دیدگاه خود را بر اساس تغییرپذیری طبیعت قرار داده از

 مارکی دوساد نام برد .              و دیدرو

طبیعت و محیط زیست از دیدگاه های 

 مختلف
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 از دیدگاه دین و قرآن کریم :

 
اهلل جوادی آملی رویکرد دین اسالم به حفظ مسحسیسط  به قلم آیت )اسالم و محیط زیست(کتاب 

پردازیم. قرآن کریم کسه  ای از کتاب را می زیست و طبیعت پرداخته است؛ که در این نوشتار چکیده

کند و با توجه به تبیین     ترین متن دینی است، صحنه) آفرینش را پایه( آرامش بشر معرفی می    مقدّس

سوره مبارکه مؤمنون؛ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِسظَسامًسا  41آیات 

علقه  ورتفَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ، سپ  نطفه را به ص

)خون بسته( و علقه را به صورت مضغه )چیزی شبیه گوشت جویده( و مضسغسه را بسه صسورت 

ای ایجاد کردیم، بزرگ است خسدائسی کسه     استخوانهائی در آوردیم، از آن پ  آن را آفرینش تازه

سوره مبارکه طه؛ قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَأَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ  59ست. و در آیه بهترین خلق کنندگان ا

ضُحًی، گفت میعاد ما و شما روز زینت )روز عید( است ، مشروط بر اینکه همه مردم هنگامی که روز 

 .پردازد آید جمع شوند.که به فقدان فرهنگ صیانت محیط زیست می  باال می

 

 هنر و طبیعت : 

از نگاه کانت، هنر زیبا شبیه طبیعت است. هنر با این که از نظر ماهوی از طبیعت متمایز است باید به 

گونه ای باشد که عاری از قواعد تحکمی به نظر آید که گویی محصولی از طبیعت صرف است. به 

عبارت دیگر هنر باید به گونه ای باشد که ما در مواجه شدن با آن متوجه باشیم که یک اثر هنری 

یعنی هنر زیبا   است نه یک امر طبیعی. اما در عین حال هنر باید در نظر ما شبیه طبیعت جلوه کند.

باید مثل طبیعت به نظر آید و همانندی آن با طبیعت به دلیل دقت های الزم در رعایت قواعدی 

است که محصول، فقط طبق آنها می تواند همان چیزی بشود که باید باشد هنر با طبیعت نسبتی 

دارد و شبیه طبیعت است و شباهتش با طبیعت با دقت های الزم در رعایت قواعدی است که اثر 

 ساخته می شود.
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معرفی مقاالت و کتاب های جناب آقای دکتر کیانیان 
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 خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(

 اولین فرهنگنامه بیابان و علوم محیطی در ایران منتشر شد...

حمد و سپاس خدای متعال را که بار دیگر عنایت فرمود، تا کتاب دیگری را تقدیم جامعه علمی 

کشور نمائیم. با توجه به عدم وجود منبعی جامع در مورد لغات تخصصی بیابان و مناطق خشک 

که  -و با توجه به نیاز مبرم دانش ویان، همکاران و محققان محترم، بر آن شدیم، تا ای  کتاب را 

به رشته تحریر درآوریم. کتاب حاضر کتابی جامع،  -سال به طول ان امید ۰۱نگارش آن حدود 

تخصصی و کاربردی در حیطه علوم منابع طبیعی، به خصوص رشته های کنترل و مدیریت 

 مناطق خشک و بیابانی است، که تمام واژگان تخصصی بیابان و مناطق خشک را در برمیگیرد.  

امید است، که ای  تالش ناچیز کمک بزرگی برای دانش ویان، اساتید و محققان در راستای 

 پیشرفت علمی کشور باشد، ان شاء اهلل.
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 خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(...
کتاب هایی که به ارائه راهکار در زمیناه آلاودگای 

 محیط زیست میپردازند...

کتاب )کنترل آلودگی: مدیریت، فسنساوری و 

 مقرّرات(

 معرفی کتاب

های زیست محیطی اطالق   آلودگی، به آالینده

میشود، که من ر به بی ثباتای، اخاتاالل و 

آسیب به سامانه ی ماحایاطای از جامالاه 

های فیزیکی یا موجودات زنده خواهند   سامانه

شد. آلودگی در اشکال مختلف شیمیاایای و 

انرژی از جمله سر و صدا، گرما و نور مشاهده 

میشود. عوامل آلودگی میتواند مواد یا انارژی 

خارجی باشد، یا بصورت طبیعای ر  دهاد. 

آالینده ها زمانی که سطوح طبیعای تا ااوز 

کنند، مورد بررسی قرار می گیرند. در ایا  

کتاب، به بررسی تحقیقاتی که بر روی کنترل 

های آلای   های جهانی از جمله اثر زباله آلودگی

های آن بر محیط زیست  بر کشاورزی و پیامد

هاای ناویانای را بارای  پرداختیم، تا روش

 پیشگیری از آلودگی ارائه دهیم.

چاا  شاده و  ۰931کتاب حاضر، در سال 

فصل میباشاد. فصال  6صفحه و  ۰11دارای 

های آلی و ماعادنای در   اول، به اثر آالینده

های آن بر سالمت انساان،  کشاورزی و پیامد

فصل دوم، به اثرات آلودگی بر روی موجوادت 

زنده مانند سخت پوستان آب شیری  به دلیل 

عوامل تن  زای طبیعی و انساانای، فصال 

های غیرقانونی ناشای  سوم، به کنترل آلودگی

های تولیدی در چی ، فصل چهارم،  از فعّالیت

اصال ماهّام  ۰به مدیریت آلودگی بر مبنای 

)انسان، مواد، بودجه و مدیریت صحیح(، فصل 

پن م، به ت زیه و تحلیل، جایگزی  ساازی و 

تصمیم گیری مناسب برای مدیریت آلودگای 

و در نهایت، فصل ششم، به باررسای اثارات 

ت ارت بی  المللی در غالب آلودگی جهانی با 

های گلخانه ای در طای  توجه به تولید گاز

 زمان میپردازد. 

 

امید است که ایا  کاتااب ماورد 

استفاده محققان، دانش ویان، اساتید 

و عالقمندان به محایاط زیسات و 

کنترل آلودگی آن قرار گیرد. ان شاء 

 اهلل .... 

 ) دکتر محمدکیا کیانیان (
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 چاپ شده   (ISI)مقاالت خارجی 
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 چاپ شده   (ISI)مقاالت خارجی 
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معرفی چند گیاه ارزشمند از نظر دارویی
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نگه داشت  گیاهان دارویی برای درمان بیماری های شایع، مفید است. برای تسکیا  

سردرد ، درد شکم و حتی سوزش گزش می توانید به برخی از گایااهاان دارویای 

مراجعه کنید. گیاهان را می توان در چای مصرف کرد ، به عنوان چاشنی اساتافااده 

کرد ، به صورت موضعی، به عنوان روغ  اساسی استفاده کرد یا به صاورت قارص 

 مصرف کرد.

مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه باید قبل از مصرف یا استفااده از هار 

چیز جدید برای بدن ، با پزشک خود مشورت کنید. اگر برخی از ای  گایااهاان را 

پرورش می دهید ، به یاد داشته باشید که طبق دستورالعمل های مراقبت از گایااه 

مراقبت مناسب را ان ام دهید و از استفاده از هر گونه سموم دفع آفات یا سایر ماواد 

شیمیایی مضر بر روی گیاهان خودداری کنید. شما هیچ یک از ای  مواد شیمیایی را 

 در بدن یا روی بدن خود نمی خواهید!

گیاه دارویی برتر ،  1برای کمک به شما در تصمیم گیری در مورد بهتری  گیاهان ، 

 مزایای قابل توجه سالمتی آنها و نحوه استفاده از آنها را جمع آوری کردیم.



 

 

16  

 

 )Basilریحان) .1

 

( یک گیاه رایج است که برای تزیی  ساالد ، ocimum basilicumریحان )

ماکارونی و بسیاری از وعده های غذایی دیگر برای افزودن عطر و طعم 

خوشمزه استفاده می شود. به لطف ویتامی  ها و مواد معدنی موجود در 

و آه  ، ای  گیاه برای مقابله با بیماری های  Kریحان ، مانند ویتامی  

مشترک مفید است. به عنوان مثال ، منگنز موجود در ریحان به 

متابولیسم ترکیبات مختلف در بدن کمک می کند. ریحان مقدس       

(Holy basil ) که معموالً به آن تولیس گفته می شود ، گونه خاصی

از ریحان است که از هندوستان سرچشمه می گیرد. ای  یک گیاه 

مقدس محسوب می شود که برای کمک به درمان انواع بیماری ها 

مانند تب و دیابت در چای ، پماد و موارد دیگر استفاده می شود. 

 طعم ای  گونه بسیار قوی تر از ریحان معمولی است!

مزایای سالمتی ریحان: استرس را کاه  می دهد، خواص ضد 

باکتری قوی، منبع غنی از آنتی اکسیدان ها، از برخی اثرات 

مضر پیری جلوگیری می کند، التهاب و تورم را کاه  می 

دهد، استخوان ها و کبد را تقویت می کند، ایمنی را افزای  

می دهد، متابولیسم را تقویت می کند، هضم را بهبود می 

 بخشد.

 موارد استفاده مشترک:

از آن به عنوان ماده ای  -به عنوان چاشنی ظروف بپاشید

 برای اسموتی ها استفاده کنید.
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 (Catnip. گیاه گربه ای)1
 

( یک گیاه سرگرم کننده برای گربه ها است. بیشتر گربه ها جذب گیاه می شوند و از آن ا nepeta catariaگربه )

که رایحه آن به عنوان یک محرک عمل می کند ، در نزدیکی آن می چرخند. ای  گیاهان دارویی در صورت مصرف 

برای گربه ها نیز به عنوان آرامبخ  عمل می کنند. از طرف دیگر ، برای انسان به طور معمول به عنوان مسک  

استرس ، کمک به خواب و راه حلی برای مشکالت پوستی استفاده می شود. بیشتری  مزایای آن برای سالمتی از 

 وجود نپتاالکتون ، تیمول و سایر ترکیبات است که ای  گیاه را برای شما و دوست خزدار شما عالی می کند.

 فواید سالمتی گیاه گربه:

تحریک ناشی از گزش را برطرف می کند، آرام  بخ  ، اضطراب و استرس را آرام می کند، ناراحتی معده را 

 برطرف می کند، بهبودی ناشی از سرماخوردگی و تب را تسریع می کند.

 موارد استفاده مشترک:

روغنها یا برگهای اساسی  -برگ های خشک شده می سوزد تا عطر آن آزاد شود -برگ ها را برای یک چای دم کنید

 را به صورت موضعی بمالید
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 (Cayenne Pepper. فلفل کاین)4

 

فلفل کای  )فلفل دلمه ای( یک لگد تند به هر وعده غذایی یا نوشایادنای اضاافاه 

میکند و یک سم زدایی محبوب برای بسیاری از افراد است. کپسایسی  تارکایابای 

است که مسئول خاصیت ادویه دار فلفل قرمز است ، اما همچنی  برخی از فواید آن 

برای سالمتی نیز مسئول است. برخی از ای  مزایا شامل تسکیا  درد و کااها  

 کلسترول است.

 فواید فلفل دلمه ای برای سالمتی:

از بدن سم زدایی می کند، متابولیسم را تقویت می کند، ناراحتی معده را تسکایا  

می دهد و به هضم غذا کمک می کند، گردش خون را بهبود می بخاشاد، درد را 

 تسکی  می دهد.

 موارد استفاده مشترک:

به سس ها ، مخلوط ادویه ها ، پانسمان و سایر غذاها اضافه کنید، یاا باه صاورت 

 قرص مصرف کنید.
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 (Chamomile. بابونه ) 1
دارای غلظت باالیی از آنتی اکسیدان است که آن را به یک گیاه عالی برای تسکی  انواع بابونه )گل بابونه( 

بیماری ها تبدیل می کند. بابونه معموالً به عنوان چای مصرف می شود و می توانید با دم کردن گلهای 

خشک بابونه )خود را در خانه درست کنید(. نوشیدن یک فن ان چای بابونه قبل از خواب می تواند به 

 شما در آرام  و خواب راحت تر شب کمک کند.

 فواید سالمتی بابونه:

سالمت کلی پوست را بهبود می بخشد، درد را تسکی  می دهد، به خواب کمک می کند، التهاب و تورم 

 را کاه  می دهد، منبع غنی از آنتی اکسیدان ها، گرفتگی را برطرف می کند.

 موارد استفاده مشترک:

روغنهای اساسی را به صورت  -استنشاق روغ  ضروری  -برای یک چای، گل های خشک درست کنید

 موضعی استفاده کنید
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 (Dandelion. قاصدک)5
قبل از بیرون آوردن آن قاصدک های مزاحم )تاراکساکوم( از حیاط جلوی خود 

باید خوب فکر کنید! قاصدک ها نه تنها خوراکی هستند ، بلکه پر از فواید 

سالمتی نیز هستند. ای  گیاهان دارویی مملو از مواردی هستند که برای شما 

، آه  ، کلسیم و غیره. ای  ویتامی  ها و  C، ویتامی   Kمناسب هستند: ویتامی  

مواد معدنی به سالمت استخوان و کبد قوی کمک می کنند. تمام قسمت های 

یک قاصدک برای شما مفید است. به عنوان مثال ، ریشه قاصدک معموالً برای 

چای استفاده می شود ، برگها به عنوان تزیی  غذاهای مختلف و شیره قاصدک 

 برای پوست شما عالی است!

 فواید سالمتی قاصدک:

سم زدایی از کبد و پشتیبانی از سالمت کلی کبد، عفونت پوست را درمان می 

کند، از سالمت کلی استخوان پشتیبانی می کند، عفونت های ادراری را درمان و 

 پیشگیری می کند.

 موارد استفاده مشترک:

از برگ ها به عنوان تزئی  ظروف  -برای چای از ریشه های گیاه استفاده کنید

 به صورت قرص مصرف کنید -استفاده کنید
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 مصاحبه با استاد گرانقدر دکتر هایده آرا
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 . بیوگرافی خودتون :  4

در یکی از  ۰911هایده آرا هستم ، متولد اواخر سال 

شهرستان های استان ایالم اما به خاطر شغل پدرم به 

تهران مهاجرت کردیم و از آن زمان تا باه حاال در 

شهر تهران ساک  هستم و تمام مقاطع تحصیلی ام را 

 از ابتدایی تا دکتری در همی  شهر )تهران( بوده ام .

 

. رشته تحصیلی دوران کارشناسی تون  1

 و گرایش ارشد و دکتری

دانشاگااه  -رشته کارشناسی : جغرافیای کارتوگرافی 

تهران و بعد از آن برای مقطع کارشناسی ارشاد در 

دانشگاه شهید بهشتی با گرای  جغرافیا و بارنااماه 

ریزی شهری و مقطع دکتری هم در دانشگاه تربایات 

مدرس رشته جغرافایاای طابایاعای باا گارایا  

 ژئومورفولوژی تحصیل کرده ام.

 

.به نظر شما تفاوت دوران دانشجسویسی 4

دوران حاضر و دوران شما در چه چسیسزی 

 هست؟ 

اگر بخواهم یک تافااوت باارزی کاه بایا  دوران 

دانش ویی که ما بودیم و دوران دانشا اویای حاال 

حاضر رو بگم از نظر امکاناتی که ما در اختیار داشتیم  

تفاوت ها زیاده به خاطرشرایط اقتصادی که کشورمون 

در حال حاضر گریبان گیرش هست و ماا شارایاط 

بهتری داشتیم، مسافرت های خیلی خوبی میرفتایام 

حتی م  به خاطر دارم که برای بعضی از گرای  هاا 

مثل رشته باستان شناسی مسافرت هاای خاارا از 

کشور هم مثل کشور های ایتالیا و شهر ونایاز هام 

داشتند. ولی االن ای  اتفاق نمیوفته و ای  یاکای از 

تفاوت های بارزی هست که م  میتونم بایا  دوران 

 تحصیل خودم و دوران تحصیل شما ذکر کنم

 

 . نظرتون در مورد کالسهای مجازی 1

به نظر م  کالسهای م ازی که در حال حاضر داریام 

و به خاطر شرایط کرونا م بور شدیم که به ای  روش 

تدریس رو انتخاب کنیم . ولی خواه ناخواه در سالیان 

پی  رو باید ای  اتفاق میوفتاد ، که بد هم نیسات و 

به نظر م  خوب هست ولی یک سری معایبای هام 

داره مخصوصا ما مشکلی که داریم درباره بارگازاری 

کالس های عملی به صورت م ازی هست که خیلای 

از دروس رو شاید نتونیم طوری که باید و شایاد باه 

صورت م ازی بازخورد داشته باشایام ماثال درس 

و خیلی از دروس  ( )GISسامانه اطالعات جغرافیایی

کامپیوتری که الزم هست دانش و در کالس حضاور 

داشته باشه و پشت سیستم بشینه ولی درمورد دروس 

 تئوری به نظر م  ای  کالس ها بد نبوده.
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. اگر به گذشته برگردید دوباره همسیسن  5

 رشته رو انتخاب میکنید؟

 

حقیقتا اگر بگم بله زیاد واقعیت رو نگفتم ، م  خودم 

عالوه بر رشته جغرافیا دوتا رشته دیگه رو هم خیلای 

دوست داشتم یکی رشته پزشکی بود و دیگری رشته 

باستان شناسی و اگر برگردم شاید با توجه به ت رباه 

ای که در زمینه تحصیل در رشته جغرافیاا داشاتام 

یکی از آن رشته هارو انتخاب میکنم حاال با تااکایاد 

بیشتر بر علم پزشکی که واقعا از عالیقام باود ولای 

چون گرایشم علوم انسانی بود نتونستم وارد ای  رشته 

 بشم.

 

. عنوان پایان نامه ارشد و دکتری تسون  6

  چه بود؟

عنوان پایان نامه ارشد م  ، کاربری ارضی و اتاالف 

انرژی بود و عنوان پایان نامه مقطع دکتری هم طبقه 

بندی لندفرم های آشفته و نرمال، مطالعه موردی هم 

 حوضه آبریز جاجرود بود

 

. شیرین ترین خاطره دوران دانشجویی  6

 شما؟ 

شیری  تری  خاطره ای که دارم برمیگرده باه یاک 

مسافرتی که با یکی از اساتیدمون در پاایاان دوره 

کارشناسی به چندتا از شهرهای شمال ایران رفتیم و 

در شهر گیالن جایی رو برای اسکان ما در نظر گرفته 

بودند و خانم ها در یک ساختمان و آقایان در یاک 

ساختمان ، شب که خوابیدیم صبح یکی از همکالسی 

هامون با آشفتگی از خواب بیدار شد و گفت بچه هاا 

خیلی دیر شده )چون استادمون گفته بودند که صبح 

آماده باشید و بیاید که اتاوباوس راه  1راس ساعت 

بیوفته و ما به کارمون برسیم و بتونیم مسیر و پدیاده 

باایاد  1های ژئومورفولوژی رو ببینیم ، سر ساعات 

آماده میبودیم ( و ای  دوست ما بایادار شاد و باا 

آشفتگی همه مارو بیدار کرد که یکی از بچه ها گفت 

چرا هوا هنوز تاریکه که اون دوست ما گفت نمیدونام 

ولی فکر میکنم ساعت نزدیک هفت باشه ! ساریاع 

آماده بشی  که االن استاد از دست ما ناراحت میشاه 

ما همگی تند تند با حالت خواب آلودگی پاشدیام و 

وسایلمون رو جمع کردیم و لباس پوشیدیم و حاضار 

شدیم ولی بعد متوجه شدیم که ای دل غافل ! ایشون 

ساعت  جلو بوده و ما رو از خواب ناز بیدار کرده بود 

صبح بود و هوا تاریک و حالت  1و هنوز ساعت تقریبا 

گرگ و می  داشت و واقعا اون لحظاه ماا دوسات 

داشتیم که ایشون رو حسابی کتک بزنیم که ما رو باا 

اون حالت از خواب بیدار کرد به خاطر اینکه ساعت  

 جلو بود و اشتباه کوک کرده بود.
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 . نظر شما درمورد دانشگاه سمنان 8

دانشگاه سمنان به نظر م  یکی از دانشاگااه هاای 

خوب کشور است ، یکی از دانشگاه های مادر است و 

با توجه به تنوع  رشته هایی که داره و هماچانایا  

اساتید خوبی که داره )حاال م  خودم رو نمیاگام (

ولی اساتید خوبی که جذب ای  دانشگاه شدن واقعاا 

جزء دانشگاه هایی هست که حرفی برای گفت  داره 

و ای  رو ما میتونیم از  پذیرش دانش وهااماون در 

مقاطع ارشد و دکتری به خوبی متوجاه بشایام و 

خیلی از دانشکده هامون در دانشگاه سمنان منحصر 

و خاص هستند مثل دانشکده  کویر شناسی که جزء 

قطب های مطالعاتی کویر و بررسی مناطق خشاک 

در ایران هست و دانشکده گردشگری هم همینطاور 

است و در کل دانشگاه سمنان جزو دانشاگااه هاای 

 خوب کشور هست

 . یک جمله به تمام دانشجوها 9

اگر بخوام یک جمله به تمام دانش و ها بگم، فاقاط 

میتونم بگم که بچه ها قدر لاحاظاه لاحاظاه ی 

زندگیتون رو بدونید و شاد و سرزنده زندگی کنایاد، 

دنبال آرزوهاتون برید ،راکت نمونید ولی اگه باخاوام 

جمع بندی کنم همی  هست که:) بچه ها قدر ثانیه 

 ثانیه لحظات عمرتون رو بدونید که تکرار نشدنایاه(.

 

 

. چرا و چطوری استاد دانشگاه سمنان  4۱

 شدید؟

درمورد اینکه چرا و چطوری استاد دانشگاه سماناان 

شدم ای  هم ماجرای خودش رو داره، ما  ساال 

که مقطع دکتری پذیرش شدم برحسب اتفاق  ۰9۳6

آگهی جذب بورسیه دانش و دکتری دانشگاه سمنان 

رو دیدم و مدارکم رو برای دانشگاه ارسال کردم ولی 

خیلی جدی نگرفته بودم ای  قضیه رو که باه طاور 

باور نکردنی یه روز از دانشگاه سمنان با م  تامااس 

گرفتند و م  رو برای مصاحبه دعوت کردند و ما  

هم در مصاحبه شرکت کردم و به یاد دارم کاه اون 

زمان عنوان دانشکده ما )کویر شناسی ( ناباود و 

ساختمان  هم داخل شهر بود و داخال یاکای از 

ساختمان های سازمان ها و ارگان های دولتی بود و 

م  رفتم آن ا و آقای دکتر شربتدار بودند آن زمان و 

آقای دکتر خیرالدی  که مصاحبه م  ان ام شاد و 

بعد از یه مدت به م  خبر دادند که شما در مصاحبه 

قبول شدید و بقیه مراحل رو ان ام بدید و بنابارایا  

خورد و تقریبا از ساال  ۳6حکم بورس م  از سال 

به صورت پیمانی در دانشگاه سمنان مشغول باه  3۱

کار شدم و خداروشکر تا االن هم کاه در خادمات 

 دانش ویان عزیز هستم.
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 . از تدری  کدام درس بیشتر لذت میبرید؟ 44

اینکه از تدریس کدام درس بیشتر لذت میبرم قاعادتاا 

مشخص هست م  با توجه به اینکاه رشاتاه خاودم 

ژئومورفولوژی هست بیشتر از تدریس ای  درس لاذت 

میبرم و البته درس کارتوگرافی هام چاون ماقاطاع 

کارشناسی ام رو در ای  رشته گذراندم از دروس ماورد 

 عالقه ام هست

. بدترین نمره ای که در دوران تحصیلیستسون  41

 کسب کردید؟

بدتری  نمره ای که در دوران تحصیلم کسب کاردم... 

میتونم بدون اغراق بگم که م  واقعا نمره بدی نداشتم 

چون جزء دانش ویان برتر بودم تقریبا تمام تالشم رو 

میکردم حاال نه اینکه برای نمره درس بخونم ولی سعی 

میکردم که نمرات خوبی کسب کنم و رنج نمره هاای 

میچرخیده ولی به یاد نادارم  ۰۱تا  ۰6یا  ۰1م  بی  

 نمره بد گرفته باشم.

 . کلمات زیر رو کوتاه توصیف کنید 44

مهندسی منابع طبیعی : به نظر م  یکی از بهتاریا   -

گرای  های مهندسی هست چون با طبیعت ساروکاار 

 داریم

دانش و : همانطور که خود کلمه گویا هست پژوهنده  -

، طالب دان  و امیدوارم همه دانش وهای ما اینگاوناه 

 باشند

دانشگاه: یکی از مقدس تری  و خاطره سااز تاریا   -

 دوران زندگی هر فردی میتونه باشه.

سمنان : شهر بسیار زیبا )به خاطر طبیعتی که داره ، 

 کویری بودن ( 

طبیعت: هرچیزی که انسان در ساخت  دخاالاتای  -

 نداره 

کویر: یکی از اع اب آور تری  مناطق جغارافایاایای  -

 روی زمی 

ان م  علمی: یک گروهی هست برای تارویاج یاک  -

 حرفه یا رشته علمی

 

. یک جمله به دانشجویانی که عالقسه مسنسد  41

 هستند در آینده استاد دانشگاه شوند:

اگر واقعا به تدریس عالقه مند هستید حتما دنبال ای  

عالقه تون برید و حتما برنامه ریزی داشته باشید و در 

راستای برنامه تون جلو برید و انشاءاهلل که بتونیاد در 

 آینده معلمان خوبی بشید .

 

 . سخن پایانی : 45

از صمیم قلبم خوشحال هستم که به عنوان یک معلم  

در خدمت بچه های کشورم بودم چون ما از مانااطاق 

مختلف کشور دانش و داشتیم . امیدوارم که تاونساتاه 

باشم آموزگار و معلم خوبی براشون بوده باشم و بارای 

تک تک آنها آرزوی خوشبختی و سعادت دارم در تمام 

 مراحل زندگی.

 

* خیلی متشکرم از شما استاد عزیز با ارزوی موفیقات 

روزافزون و سعادت برای شما و ممنون که به ما اجاازه 

 دادید راه موفقیت شما را نظاره گر باشیم. 
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معرفی چند گونه گیاهی استان سمنان 
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استان سمنان سرزمی  متنوعی است که توسط استان های ماازنادران، تاهاران، 

اصفهان و خراسان محصور شده است. استان سمنان در بخ  شمالی کوهستانی و 

در بخ  جنوبی بیابانی است که نشان دهنده ی تنوع زیاد و طیاف وسایاعای از 

روی  گیاهان می باشد و یکی از اساسی تری  اقدامات به دنبال بارنااماه ریازی 

محیط زیست در مناطق مختلف شناخت جغرافیا و پوش  گیااهای اسات. ایا  

اقدامات در مناطق خشک به دلیل حساسیت زیاد از اهمیت ویاژه ای بارخاوردار 

 است

گونه دارویی است که مهمتری  آنهاا  ۰۰6گونه ی گیاهی و  ۳1۱ای  استان دارای 

باری ه، کتیرا، آنغوزه، گون و گونه های در حال انقراض چون گون و باری ه و گونه 

های سمی چون خرزهره، هندوانه ابوجهل و گونه های صنعتی چون گون و کاماا 

 .می باشد

شهمیرزاد استان سمنان-زرشک کوهی  
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ختان افرا مرز استانهای سمنان و گلستاندر  

استان سمنان-گونه در خطر-گون  

منطقه پرور سمنان-پوش  گیاهی درختان ارس  
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معرفی چند گونه جانوری استان سمنان 
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استان سمنان به دلیل واقع شدن بی  دو آب   

کویری از  -و هوای مرطوب خزری و گرم بیابانی

تنوع بی نظیری برخوردار است. پستانداران در دنیا 

 ۰۱راسته هستند و ای  در حالی است که ۰۱دارای 

راسته از آن ها در کشور ما شناسائی گردیده اند از 

راسته  1راسته پستانداران شناخته شده کشور  ۰۱

در استان سمنان پراکندگی داشته و زیست می 

نمایند. ای  استان حدود نیمی از تنوع زیستی 

پستانداران کشور پهناور ایران را در خود جای داده 

، آن هم پستاندارانی از نوع نادرتری  و   است

ارزشمندتری ، که در رأس آن ها یوزپلنگ آسیایی 

به عنوان سمبل حیات وح  کشور و استان جای 

گرفته مضافا ای  که تنها عضو راسته فردسمان در 

ایران، یعنی گورخر ایرانی ، زیستگاه آن در کشور 

فقط به منطقه توران در استان سمنان و منطقه 

بهرام گور در استان فارس محدود می گردد که در 

ای  میان توران را می توان پهناورتری  زیستگاه ای  

 گونه ارزشمند و کمیاب دانست.

استان سمنان به لحاظ میزبانی گربه سانان نیز که 

در حال حاضر نگرانی های بسیاری در جوامع علمی 

دنیا به لحاظ انقراض آن ها وجود دارد حائز اهمیت 

گونه است  ۰۱می باشد. ای  خانواده در ایران دارای 

که دو گونه از آن ها یعنی ببر مازندران و شیر ایرانی 

منقرض گردیده اندکه یکی از بارزتری  و برجسته 

تری  پتانسیل های استان، می توان به ای  موضوع 

گونه باقیمانده خانواده گربه  ۳اشاره نمود که از 

گونه در استان سمنان زیست  ۳سانان در ایران هر 

می نمایند که زیستگاه های ارزشمند استان را 

همواره کانون توجه و مطالعات محافل علمی بی  

 المللی قرار داده است.

عالوه بر ای  استان سمنان به لحاظ میزبانی 

پرندگان نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 

یکی از مهم تری  پرندگان استان سمنان زاغ بور می 

باشد که تنها پرنده اندمیک ایران است. ای  پرنده به 

آسانی در م موعه مورد حفاظت توران یافت می 

گردد. پرنده شناسان اروپایی و آمریکایی برای 

مشاهده ای  پرنده هیچ چاره ای به جز سفر به 

نداشته و همی  موضوع موجب گردیده که   ایران

ذخیره گاه زیست کره توران به عنوان یکی از قطب 

های برجسته مورد توجه پرنده شناسان دنیا قرار 

 گیرد.

از سایر پرندگان مهم استان می توان به هوبره، 

کبک دری، کبک، تیهو، باقرقره، انواع بازهای 

کمیاب شکاری و پرندگان خانواده کرکس ها و 

 الشخورها اشاره نمود.

 استان به تفکیک  تعداد گونه های جانوری موجود در 
گونه پرنده و بی   ۰6۱گونه پستاندار ایران بوده و مت اوز از  ۰6۰گونه از  1۱استان سمنان دارای بی  از 

ماهیان بخشی از تنوع زیستی استان است که در  گونه دوزیست و چندی  گونه از  6گونه خزنده ،  ۰۱از 

 شرایط کنونی مطالعه و شناسایی شده اند.
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معرفی گونه های جانوری خاص 

 استان :

 

استان سمنان با موقعیت و امکانات مناسب 

طبیعی و همچنی  وسعت کافی ، جایگاه 

مناسبی برای حیات انواع وحوش می باشند به 

طوری که گونه های جانوری منحصر به فردی 

نظیر یوزپلنگ آسیایی به عنوان کمیاب تری  

گربه سان و سمبل حیات وح  ایران و نیز گونه 

ارزشمندی نظیر گورخر ایرانی را می توان 

مشاهده نمود . همچنی  وجود گونه های 

شاخص پرنده در سطح استان شامل هوبره و زاغ 

بور، کرکس سیاه، بحری، شاهی ، و سایر 

پرندگان شکاری از مهم تری  پتانسیل های 

بالفعل استان در سطح کشور بوده که می تواند 

بزرگتری  و مهم تری  عامل در بحث گردشگری 

طبیعی باشد .از پستانداران مهم استان سمنان 

می توان به ترتیب اهمیت به یوزپلنگ آسیایی ، 

گورخر آسیائی ، جبیر ، آهو ، گوزن ، گربه 

پاالس ، گربه شنی ، کاراکال ، گربه وحشی ، 

روباه شنی ، شاه      خرس قهوه ای ، پلنگ ، 

روباه ، زرده بر، کل و بز وحشی ، قوچ و می  

وحشی ، کفتار ، گرگ، روباه معمولی ، تشی، 

خرگوش و غیره اشاره نمود همچنی  پرندگان 

زاغ  مهم استان سمنان به ترتیب اهمیت شامل 

بور، هوبره ، کبک دری ، کبک ، تیهو ، عقاب 

انواع جغد ،  ، طالئی ، باز شکاری ، انواع شاهی 

سار گپه ها ، دودوک ، باقرقره ، انواع گن شک 

سانان ، مرغابی ها ، خوتکا ، حواصیل ، اگرت ، 

 غازها ، اردک ها و چنگر می باشند.

از جمله خزندگان مهم استان هم می توان به 

انواع مارها ، انواع بزمچه ها ، الک پشت ، 

 اشاره نمود ها مارمولک

از مهم تری  دوزیستان می توان به گونه 

اندمیک وزغ کویری اشاره کرد که در چشمه 

سفید آب پارک ملی کویر مرکزی زیست نموده 

 و در هیچ ک ای دنیا یافت نمی شود.
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تعداد و نام گونه های آسیب پذیر، حمایت   

شده و در معرض خطر تهدید و انقراض 

 استان

 رده پستانداران: -

درصد از  3/16بر اساس مطالعات ان ام شده  

درصد گونه های  ۰۱گونه های حمایت شده و 

در معرض خطر انقراض پستانداران کل کشور در 

 ای  استان وجود دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 رده پرندگان : -

درصد از گونه های حمایت  11/۰۳در ای  رده 

درصد از گونه های در خطر انقراض  9۱شده و 

 پرنده کشور در استان سمنان می باشد .

 نام علمی نام گونه

  

 نام علمی نام گونه

 Cerrus مرال
elaphus 

گورخر 
 ایرانی

Eqaus 
hemionus 

onager 

 Capreolus شوکا
capreolus 

یوزپلنگ 
 آسیایی

Acinonyx 
jubatus 

 Gazelle آهو
subguturosa 

 Otocolobus گربه پاالس
manul 

 Panthera پلنگ
pardus 

 Felis گربه شنی
margarita 

گربه 
 جنگلی

Felis chaus 
آرشیو اداره کل حفاظت  *مأخذ:

 محیط زیست استان سمنان

 Caracal کاراکال  
caracal 

خرس 
 قهوه ای

Ursus 
arctos 

 Gazelle جبیر
bennettii 

قوچ و 
می  
 )اوریال(

Ovis 
orientalis

(arkal) 

 Vulpes روباه شنی
rueppellii 

 نام علمی نام گونه

  

 نام علمی نام گونه

 Milvus کورکور
migrans 

 Aquila عقاب طالیی
chrysaetos 

سارگپه پا 
 بلند

Buteo 
rufinus 

 Falco cherrug باالبان

عقاب دو 
 برادر

Hieraaetus 
fasciatus 

 Falco بحری
peregrinus 

 Falco دلی ه
tinnunculus 

 Falco شاهی 
pelegrinoides 

 Chlamydotis هوبره Bubo bubo شاه بوف
undulate 

جغد 
 کوچک

Athene 
noctua 

 Gypaetus هما
barbatus 

 Gyps fulvus دال

  

  

سنقر 
 تاالبی

Circus 
aeruginosus 

  

کبک 
 دری

Tetraogallus 
caspius 

پیغوی 
 کوچک

Accipiter 
badius 

 پرندگان اندمیک  (۰-۰-۰1جدول )

سارگپه 
 جنگلی

Pernis 
apivorus 

 Podoces زاغ بور
pleskei 
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*مأخذ : آرشیو اداره کل حفاظت محیط زیست 

 استان سمنان

 رده خزندگان : -

درصد گونه  9۱در رده خزندگان استان سمنان 

های حمایت شده کشور را به خود اختصاص 

 میدهد .

 خزندگان حمایت شده  (۰-۰-۰۳جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                دوزیستان حمایت شده   (۰-۰-۰3جدول )

 

         

*مأخذ : آرشیو اداره کل حفاظت محیط زیست 

 استان سمنان

 رده دوزیستان : -

تنها دوزیست حمایت شده استان قورباغه 

جنگلی ودر معرض خطر انقراض هم وزغ کویری 

 می باشد .

 نام علمی نام گونه

بزم ه بیابانی 
 خزری

Varanus griseus caspius 

افعی شاخدار 
 ایرانی

Pseudocerastes persicus 
persicus 

الک پشت 
 مهمیزدارشرقی

Testudo graeca zarudnyi 

 نام علمی نام گونه

  

 نام علمی نام گونه

 قورباغه جنگلی
Rana macrocnemis 
pseudodalmatina 

 Bufo kavirensis وزغ کویری

دوزیستان در   (4-2-30جدول )                  
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معرفی برخی از جاذبه های گردشگری استان سمنان 
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 بقعه پیغمبران

در شمال شرق شهر سمنان منطقه زیارتی و سیاحتی) پیغمبران( قارار دارد، 

کیلومتاری جااده اصالای  ۰۰مقبره پیغمبران در قله کوهی به همی  نام در 

مشهد در نزدیکی سمنان واقع شده است. بر اساس اطالعات ماوجاود  -تهران 

در ای  مقبره )سام( و )الم( از فرزندان نوح پیغمبر مدفون هستند و آب و 

هوای معتدل و پوش  گیاهی و جانوری منطقه، جاذبه زیارتی منطقاه را 

 کند. به عنوان محور گردشگری آن تکمیل می

 دروازه ارگ سمنان

متر ارتفاع یکی از مهماتاریا  و  1دروازه ارگ با  

های تاریخی سمنان است که قدمات  تری  بنا معروف

آن به زمان قاجار برمی گردد و تزئینات آن در حدی 

ست که حتما هنگام گذر از کنارش، نظرتان را جلب 

 خواهد کرد.

 سمنان، شهر سمنان، میدان ارگ آدرس:
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 آهوان

کیلومتری غرب دامغان واقع شده اسات. در  1۳کیلومتری سمنان و  9۱آهوان در حدود 

های  اطراف آهوان چند روستای پایکوهی معروف به )کالته( وجود دارد که با باغها، کشتزار

های طبایاعای،  کند. در کنار جاذبه های آبیاری مناظر زیبایی را خلق می مختلف و استخر

وجود دو کاروانسرا یا رباط تاریخی به نام )رباط سنگی انوشیروانی( و )کاروانسرای شااه 

عباسی( بر اهمیت ای  منطقه افزوده است. زمان ساخت کاروانسرای سناگای )ربااط 

ه ری قمری و ساخت کااروانسارای شااه  ۰۰۰تا  ۰۰۱های  انوشیروانی(   به سال

 گردد. ه ری قمری در دوره صفویه بر می ۰۱31عباسی به سال 

. 

 مسجد جامع سمنان  

یکی از بناهاای تااریاخای و                           

کهنی کاه در شاهار ساماناان                              

می توانید  با آن روبرو شوید، مسا اد 

اناد  جامع سمنان است. بسیاری برای  عقایاده

مس د جامع سمنان در قرن نخست ه ری و بار 

 های آتشکده بنا شده است. روی خرابه

 سمنان، سمنان، خیابان امام آدرس:
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 بسطام

شهر )بسطام( زادگاه و محل آرامگاه عارف بزرگ )بایزید بسطامی ( دومایا  

کیلومتری شاهارود واقاع  6شهر نمونه گردشگری استان سمنان است که در 

هاای  آزادشهر قرار دارد. ای  شهر دارای جاذباه -شده و در مسیر جاده شاهرود

گردشگری تاریخی، طبیعی، عرفانی و مذهبی از جمله آستان مقدس)امامازاده 

محمد )ع( ( و در طول سال پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور و 

حتی خارا از کشور است. وجود آرمگاه بایزید بسطامی، آرامگاه عارف بزرگ 

شیخ ابوالحس  خرقانی، موجب شده تا همه ساالاه گاردشاگارانای از 

کشورهای مسلمان همسایه مانند پاکستان و کشورهای آسیای میااناه            

 از ای  شهر تاریخی مذهبی دیدن کنند.
 گرمابه پهنه سمنان                                     

گرمابه پهنه سمنان مربوط به دوره   

صفوی و دوره ی قاجاریه می باشد کاه 

به نام های حمام حضرت یا حمام پهنه هام 

نیز معروف است. ای  حمام از بناهای قرن ناهام 

و پاس از  ۰961ه ری قمری است که در سال 

ان ام عملیات مرمت، به صورت موزه تغییر کاربری 

 داده است. 

  سمنان، سمنان، م اور مس د جامع آدرس:
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 جنگل ابر 

کیلومتری شاماال شارق شااهارود از  ۰1جنگل زیبا و خوش آب و هوای )ابر( در 

های هیارکاانای  های بکر و زیبای استان سمنان است. ای  جنگل در زمره جنگل جنگل

گیرد، جنگال ابار  کشور است و به دلیل اینکه فضای جنگل را پوششی از ابر فرا می

شود. ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایی  بودن درجه حرارت در فصل  نامیده می

 های های فراوان و پوش  جنگلی متنوع از ویژگی گرما، وجود چشمه سار

  ای  جنگل است.                                                       

        جنگل اولنگ  

                                                                                           1۱جنگل اولاناگ در 

کیلومتری شمال شااهارود،                                                                                            

های ابر و قطاری                                                                                 درامتداد جنگل

شده است. ای  جنگل از شاماال                                                                                 واقع

های استان گلساتاان، از شارق،  به جنگل

ی آباریاز                                                                 غرب و جنوب به ارتافااعاات حاوضاه

منطقه، هاای ایا   شود. ارتفاع زمیا  شهرستان شاهرود محدود می

ی  ی دو حاوضاه های جداکننده متر از سطح دریا است و درواقع بر روی یال 9۰۱۱تا  9۰۱۱حدود 

ی خلیج شاهرود قرار دارد.ارتفاع زیاد جنگل  کوه البرز شرقی، در منطقه آبریز شمالی و جنوبی رشته

سارهای فاراوان و پاوشا   از سطح دریا، پایی  بودن درجه حرارت در فصل گرما و وجود چشمه

خشک و مرطوب و نایاماه  جنگلی متنوع ای  منطقه در حدفاصل بی  دو کالن اقلیم خشک و نیمه

شده که ای  امر باعث ای اد تنوع گیاهی و جانوری شده است.از گیاهان درختای ایا   مرطوب واقع

توان بلوط، ممرز افرا، یردار، تاوساکاا، آزاد  جنگل می

هاای، چاوباک،  داغداغان و از گیاهان مرتعی گاوناه

روباهی، آویش  و شبدر را نام بارد. ایا   اسپرس، دم

کوه البارز در  منطقه از معدود مناطقی است که رشته

ای  ناحیه به حداقل عرضی خود رسیده و تقریاباا از 

   شده است. یک شاخه اصلی تشکیل
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کیلومتری شمال شرق شاهرود واقع شده است،  ۰۳۱: جنگل )دشت شاد( در  جنگل دشت شاد

 رود. های ای  منطقه به شمار می های جنگلی، طبیعت و چشم انداز زیبا از ویژگی تنوع گونه

: آبشار نام نیک به همراه جنگل نام نیک از جمله جاذبه های طبیعای  جنگل و آبشار نام نیک 

سمنان و از ارزشمندتری  جاذبه های شهرستان شاهرود می باشند که در روستایی به نام نردیا  

از توابع بخ  میامی واقع شده اند. ای  جاذبه زیبا هر ساله میزبان تعداد زیاادی گاردشاگار از 

سرتاسر ایران می باشد. جنگل و آبشار نام نیک سمنان در حوزه استحفاظی شهرستان شاهرود و 

در آبریز شمالی استان واقع شده است. جنگل نام نیک در ای  منطقه، دارای پاوشا  گایااهای 

 جنگلی با گونه های درختی په  برگ خزری است.
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: م موعه ) توران( از ساه سامات  زیستگاه توران

پارک ملی، پناهگاه حیات وح  و منطقه حافااظات 

شده تشکیل شده است.ای  منطقه در قسمت جناوبای 

مشهد و در قسمت شمال شرقی دشات  -جاده تهران 

کویر قرار دارد. ای  منطقه پس از پنااهاگااه حایاات 

وح  ) نایبندان(، دومی  منطقه بزرگ تحت حفاظت 

سازمان محیط زیست کشور است. از ناظار پاوشا  

گیاهی ای  منطقه از تنوع باالیی برخوردار بوده و در میان گونه های جانوری آن برخی از نادرتری  گاوناه 

ها مانند یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و پرندگانی همچون زاغ بور و هوبره دیده می شاود. زیساتاگااه 

یوزپلنگ آسیایی در حال حاضر محدود به مناطق خاصی از ایران مانند توران و زیستاکاره کاویار اسات 

وعالوه بر یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی به عنوان گونه جانوری نادر و زاغ بور یکی از نادرتری  پرنادگاان 

 جهان تنها در منطقه توران زندگی می کند.

ای  کیلومتری غرب شاهرود و در ماناطاقاه 91: شهر )م  ( در فاصله  مُجن و آبشار تنگه داستان

کیلومتری شهر م   قرار گرفته که آبشار  ۰۱کوهستانی واقع شده است. تنگه معروف )داستان( در فاصله 

شود. پوش  گیاهی و جانوری متناوع  های طبیعی شهرستان شاهرود محسوب می ای  تنگه در زمره جاذبه

های گردشگری ای  منطقه است.عالوه بر ای ، شهر م   به عاناوان یاک  و آب و هوای مطلوب از جاذبه

های منحصر به فرد و معماری خاص به عنوان )مااساولاه  های البرز با ویژگی منطقه تاریخی در دامنه کوه

ای ساختاه  ها به گونه کویر( شهرت دارد به طوری که بافت قدیمی شهر در شیب ارتفاع شکل گرفته و خانه

های البرز شرقای  ای دیگر است.برخی ای  شهر را نگی  سر  فام دامنه شده اند که بام هر خانه حیاط خانه

ناماناد، زیارا خااک اراضای و  می

ارتفاعات آن سر  رنگ است و زناان 

م نی همه ساله بنا بر رسمی که  با 

تهیه دوغابی از گِل قرماز رناگ باه 

هاای کااه گالای  ت دید نمای خانه

 پردازند. می
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پناهگاه حیات وح  )خوش ییالق( در شمال شرقی شهرستان شاهرود قرار دارد. خوش ییالق : 

زیستگاههای جانوری و پوش  گیاهی ای  منطقه بسیار متنوع است.ای  منطقه به دلیال وجاود 

چشم اندازهای متفاوت طبیعی و تنوع اکوسیستمی شامل جنگل، کوهستان، مارطاوب خازری، 

دشت خشک و بیابانی تنوع زیستی ویژه و ارزشمندی دارد و از بی نظیرتری  پناهگاه های حیاات 

 وح  ایران است.

منطقه فرحزاد به دلیل سرسبزی مزارع و باغات منطقه و فرحزاد، تاش و چشمه هفت رنگ : 

چشمه هفت رنگ و همچنی  به واسطه چشمه هایی که با عبور از مواد معدنی گونااگاون چاون 

گوگرد و جیوه به رنگ های مختلف دیده می شود، دارای خواص درمانی هستند و مورد تاوجاه 

اهالی منطقه قرار گرفته اند.در حال حاضر از آب ای  چشمه ها در بخ  کشاورزی استفاده مای 

شود ، چرا که پس از عبور مسافتی رنگ و بوی آب نیز تقلیل می یابد. ای  منطقه به خاطر واقاع 

شدن در مسیر ارتباطی گرگان و شاهرود و همچنی  داشت  آب و هوای خنک، از دیاربااز ماورد 

توجه گردشگران و مردم نواحی اطراف بوده است. ای  چشمه با قرار گرفت  در شاماال شارقای 

منطقه نمونه، در محلی روبروی باغات فرحزاد و دامنه جنوب غربی کوه شاهوار همچون تاابالاوی 

 هفت رنگی است که زیباتری  جلوه های خلقت را به نمای  می گذارد.
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منطقه )قطری( در بخ  بسطام شهرستان شاهرود و نزدیک روستای ابر واقع شاده اسات.ایا  قطری : 

منطقه از بارش ساالنه نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده و به دلیل اقلیم معتدل و نسبتا مارطاوب، پاوشا  

 –گیاهی آن زیبا و چشم نواز است. وجود آستان مقدس امامزاده سراوی  قطری بر گردشگری مذهابای 

 طبیعی ای  منطقه افزوده است 
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: دشت آفتابگاردان در ماناطاقاه  دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش        

هاای  های گردشگری استان سمنان است که معموال اواخر تابستان گال کالپوش یکی از جاذبه

شوند و نمایی شاگافات اناگایاز و زیاباا باه وجاود  های کالپوش شکفته می آفتابگردان در دشت

آورند.کالپوش در شهر میامی شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان، قرار دارد.ای  ماناطاقاه در  می

هاای  های  در فصل بهار از گال کیلومتری شمال شرقی میامی است و دشت ۰۰۱ای حدود  فاصله

شود. بارای دیادن ایا   های آفتابگردان پوشیده می شقایق و از اواسط فصل تابستان از گل

 6۱کیلومتری شمال شرق شاهرود سفر کنایاد. پاس از طای  ۰۰۱دشت طالیی باید به 

مشهد با رسیدن به شهر زیبای میامی به سمت شمال تغییر مسایار  -کیلومتر از مسیر شاهرود

 دهید تا به ای  منطقه استثنایی برسید.

همه ساله در همی  خصوص جشنواره دشت شقایق و کشتی محلی در منطقه کالاپاوش بارپاا مای  

تا ارتفاعات روستای)کُرنگ( می روید، در ماه   شود.گل های آفتابگردان نیز که بیشتر در دشت )دانیال(

 های مرداد و شهریور به گل نشسته و زیبایی ای  منطقه را دوچندان می کند.
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: روستای عشایر نشی  )رضا آباد( از توابع باخا  بایاارجاماناد  رضا آباد خوارتوران 

کیلوماتاری جاناوب                               ۰۰9کیلومتری جنوب غربی شاهرود و  ۰1۱شهرستان شاهرود، در 

بیارجمند واقع شده است. پرورش گوسفند و شتر و نیز بافت انواع گلیم تنها راه معایاشات 

هاای  تری  جاذبه گردشگری ای  منطقه وجود تپاه اهالی سخت کوش ای  روستای کویری است. مهم

هاای  های زنان ایل است، ای  روستا را تپه ای به اشکال مختلف، سیاه چادر عشایری و نقوش بافته ماسه

های طاق و فرهنگ خااص ماردم  رمل در بر گرفته است. پوش  گیاهی خاص منطقه از جمله جنگل

 روستا، جاذبه گردشگری ای  روستا را دوچندان کرده است.

کیلاوماتاری ایا   9۱: م موعه )چشمه علی ( در شمال شهر تاریخی دامغان و حدود  چشمه علی

های )آستانه( و )کالته رودبار( واقع شده است. در زمان فتحعلی شاه قاجار در ای  محل  شهر بی  روستا

یک مس د و یک عمارت ساخته شد. بنای فتحعلی شاهی در میان رودخانه و وسط م موعه تفریاحای 

چشمه علی قرار گرفته و مس دی تاریخی نیز در ضلع جنوبی قرار داشته که اکنون مس دی جدید بار 

های گردو، زردآلو، درختان مایاوه، گایااهاان  روی آن واقع شده است. وجود درختان بید و صنوبر، باغ

های تاریخی) منصاورکاوه( و  های ای  منطقه افزوده است. قلعه دارویی و ارتفاعات کوهستانی به جاذبه

 های تاریخی ای  منطقه است )مهرنگار( از دیگر جاذبه
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سد شهید شاهچراغی از جمله منااطاق ناماوناه سد شهید شاهچراغی :         

کیلومتری دامغان ساخته شده و از  ۰۰گردشگری استان سمنان است که در 

های آن چشم انداز سد، قرارگرفت  در مسیر گردشگران چشمه علی، آب  جمله ویژگی

و هوای مطبوع و فضای سبز است. وجود سد و بخشی از کناره سد که به )دریااچاه ساد( 

تبدیل شده، فرصت بهره برداری گردشگری از ای  منطقه را برای تفریح و... فراهم کارده 

 است.

قلعه ی گردکوه از معروف تری  قلعه های شهر دامغان است. ای  قلعه ی تاریخای و ی گردکوه :  قلعه

اساطیری در روستای حاجی آباد شهر دامغان قرار گرفته است. قلعه ی گردکوه یا گنبدان دژ داماغاان 

دژ نیز شهرت پیدا کرده است، در واقع دژی است که در کوه البرز قرار گرفته اسات.  که به نام گنبدان 

ای نظامی محسوب مای  اگر به ای  قلعه سر بزنید، بدون شک خواهید دید که ای  قلعه به قطعیت قلعه 

 صنعتی و گونه های مختلف جانوری بر جذابیت ای  منطقه افزوده است.  –شود. وجود گیاهان دارویی  
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منطقه نمونه گردشگری )چشمه قلقل( در دو کیلومتری شمال روساتاای چشمه قلقل :  

)دشتبو( دامغان واقع شده است.پوش  گیاهی منطقه ییالقی و گونه های جانوری آن نیز                         

بیشتر شامل گونه های مناطق کوهستانی است. امامزاده)میرجبرئیل( و بقایای قلعه ای در 

شرق روستای )تویه دروار( از دیگر جاذبه های گردشگری ای  منطقه است. در نزدیکی ای  مناطاقاه 

ناحیه ای به نام )انگورستانی( با آبشار آکواریومی زیبا وجود دارد که طبیعتی چشم نواز را خلق کارده 

 است. 

منطقه )پیر خوشتر( در شمال غرب روستای )کالته رودبار( دامغان واقع شده پیر خوشتر )خوشدر( : 

که در آن چشمه ای وجود دارد که از درون کوههای آهکی می جوشد. ای  منطقه به دلیل برخورداری 

 از آب و هوای متنوع و گونه های مختلف جانوری، قابلیت جذب گردشگران را داراست.



47  

 

کیلومتری شمال شهر دامغان قرار دارد. اقلیم منطقه ترکیابای از  19: )تنگه زندان( در  تنگه زندان

های معتدل و مطبوع است. در کف ای  منطقه آب سرد و گوارای چشماه  های سرد و تابستان زمستان

کیلوماتاری  ۰۱های طبیعی ای  منطقه آبشار)نسروا( در  های باالدست جریان دارد. از دیگر جاذبه سار

  شمال شرق دیباا است.

منطقه نمونه گردشگری)بنه کوه( در شمال شهر گرمسار واقع شده است.ای  منطاقاه باه بنه کوه :  

دلیل قرار داشت  بر سر راه باستانی گرمسار)خوار( به مازندران، از نظر تاریخی و نظامی دارای اهمیات 

ویژه ای بوده است. وجود قلعه باستانی)استوناوند(، )ریگ تپه( و )قلعه گبری( از جااذباه هاای ایا  

منطقه است. به دلیل قرار داشت  بنه کوه در بخ  انتهایی رودخانه )حبله رود(، در ای  منطقه اناواع 

 پرندگان و ماهی ها زیست می کند.
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پارک ملی کویر : منطقه )سیاه کوه( و )پارک ملی کویر( یکی از قدیمی تری  مناطق تحت حفاظت 

در ایران است.ای  منطقه در جنوب گرمسار و حدفاصل کویر مرکزی ایران و دریاچه ناماک واقاع 

شده است. جاذبه های گردشگری پارک ملی کویر به دو بخ  جاذبه های طبیعی و تاریخی تقسیم 

می شود. جاده سنگفرش به عنوان یکی از شگفت انگیزتری  آثار تاریخی از جاذبه های ای  منطقاه 

است، به طوری که ای  جاده امکان عبور کاروان ها را از میان اراضی باتالقی و شوره زارهای حاشیه 

دشت کویر فراهم می کرده است. بنای مشهور)قصر بهرام( که در واقع یک کاروانسرای شاه عباسای 

است و کاروانسرای )عی  الرشید(، آبراه سنگی )سیه کوه( که آب مورد نیاز قصر بهرام را تامی  مای 

کرده، بقایای )ساختمان حرمسرا( ، کاروانسراهای )سفید آب( و )لکاب( و آب انبار)قیلوقه( از دیاگار 

 جاذبه های تاریخی ای  منطقه است.

.  



49  

 

 11دهد در  امه( و مناطق اطراف آن که منطقه نمونه گردشگری رامه را تشکیل می) : روستای  رامه

شاود. مانااطاق  کیلومتری شمال شرق شهر گرمسار واقع است که شامل چند روستا و مزرعه مای

طبیعی چشم نواز اطراف روستای رامه به ویژه ارتفاعات آن و حیات وح  ماتاناوع و غانای، از 

های طبیعی ای  منطقه است. طبیعت ای  منطقه واقع در بخشی از منطقه شکار ممنوع )خنار(  جلوه

  است.

کیلومتری شمال غربی بخ  ایوانکی در گرمسار قرار دارد.  9۰منطقه گردشگری)بهورد( در بهورد : 

ای  منطقه در حدفاصل دشت و کوهستان واقع شده است. مناطق اطراف بهورد به ویژه ارتافااعاات

هاای ماهام گارمساار  )قره قاچ( و گردنه )قوچ( از نظر حیات وح  غنی است و یکی از شکاارگااه

 شود. محسوب می
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کیلوماتاری شاماال  6۱روستای کوهستانی و خوش آب و هوای )قالیباف( در  روستای قالیباف :

رود. پوش  گایااهای  شرقی گرمسار قرار دارد و از نظر اقلیمی از مناطق سرد و معتدل به شمار می

منطقه متنوع و از نظر حیات وح  نیز در م اورت منطقه شکار ممنوع )خنار( با پوش  جااناوری 

های تاریخی و طبیعای ایا   مناسب قرار دارد و از حیوانات شکاری مختلف غنی است، سایر جاذبه

هایی که در ارتفاع کوه قارار  های تاریخی و امامزاده منطقه نیز شامل آبشار، جنگل طبیعی بکر و بنا

 شود. دارند، می

: شهر نمونه گردشگری بی  المللی شهمیرزاد در شمال سمنان واقع شده و باه دلایال  شهمیرزاد

هاای  های فراوان طبیعی در تابستان و زمستان پذیرای گردشگران است. عاالوه بار جااذباه جاذبه

های تاریخای مااناناد  طبیعی مانند طبیعت سبز در کنار کوهستان و آب و هوای معتدل، برخی بنا

های مهم اسماعایالایاان( نایاز بار  )شیرقلعه(، )قلعه شیخی( و )دژوهل( )به عنوان یکی از کانون

های جذاب گردشگری در شهمیرزاد افزوده است. در شهمیرزاد برخی از محصاوالت مااناناد  جنبه

تری  باغ گردوی جاهاان باا  گردو و آلو دارای اهمیت صادراتی و شهرت بی  المللی هستند و بزرگ

 هکتار نیز در ای  شهر واقع شده است 1۱۱وسعت 
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کیلومتری شمال شرق سمنان در مسیر راه شهمیرزاد باه )فاوالد  ۳۱رودبارک در جنگل رودبار:  

محله( در شهرستان مهدیشهر و در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده است. ای  ماناطاقاه 

های په  برگ و آب و هوای خناک  بخشی از منطقه حفاظت شده پرور است و به دلیل وجود جنگل

به ویژه در فصل تابستان مورد توجه گردشگران قرار دارد. وجود چشم انداز رودخااناه در مسایار 

های گیاهی و جاناوری، دماای  جنگلی از دالیل نامگذاری ای  منطقه به )رودبارک( است. تنوع گونه

های جاذب گردشگری ای  منطقاه  های طبیعی از علت مناسب به ویژه در فصل تابستان و چشم انداز

 است.

: )دربند( منطقه سرسبز کوچکی است که در حدفاصل مسیر مهدیشهر به شاهامایارزاد دربند غار

تری  قابلیت گردشگری آن، آب و هوای مطبوع، طبیعت بکر و غار دربند است. غاار  واقع شده و مهم

مایالایاون ساال  ۰۰۱)دربند( در شیبی تند در کمرک  کوهی آهکی واقع شده است. ای  غار با 

رسد. حداکثر ارتفاع از  متر می ۰1۱های آهکی بزرگ ایران است که طول آن به حدود  قدمت، از غار

هاای  های آهکی از جاذباه های بزرگ استالگتیت و استالگمیت و دیواره متر است. ستون 9۱کف غار 

 ای  غار است.
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: منطقه نمونه گردشگری )پرور(در شمال شرق شهمیرزاد قرار دارد که به عنوان منطقه حافااظات  پرور

شده )پرور( شناخته شده و دارای پوش  گیاهی متنوع است. ای  منطقه شامل روستاهای پرور، کااورد، 

تمام، تالجیم، فینسک و مالده است. وجود قالع، تپه های باستانی، بناهای تاریخی متعدد و کا  ابراهیام 

خان در مالده از جاذبه های تاریخی مذهبی ای  منطقه است. چشم اندازهای طبیعی، انواع گوناه هاای 

جانوری شامل خرس، گربه وحشی، خوک و کبک، انواع گونه های مرتعی، ییالق های متاعادد و اناواع 

 گیاهان دارویی از جاذبه های گردشگری پرور است.

کیلومتری شماال غاربای  ۰3روستای چاشم از توابع بخ  شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر در چاشم : 

شهمیرزاد واقع شده است و در پای قله کوه )نیزوا( قرار دارد. )چاشم( روستایی پایکوهی است و آب آن 

تری  جاذبه گردشگری ای  منطقه، ارتفاعات زیباا و چشام ناواز  شود. مهم از چشمه و قنات تامی  می

 ها و... است. های باستانی، امامزاده نیزوا، وجود امکان تفریح زمستانی در منطقه، چشمه روزیه، وجود تپه
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دانستنی هایی درباره منابع طبیعی ایران 
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 :دانستنی هایی درباره منابع طبیعی ایران

میلیون هکتار عرصه کشور در یک نگاه آماری به صاورت زیار  ۰6۰منابع طبیعی ایران در یک نگاه  

ت دید شونده به خود اخاتاصااص داده  درصد آن را منابع طبیعی ۰/۳9 شوند : الف: بندی می طبقه

 است: 

 پاوشااناناد. % ساطاح ایاران را مای 6/1میلیون هکتار  ۰/۰۰جنگلها با مساحتی در حدود   -۰ 

 % مساحت کشور را تاحات پاوشا  دارناد. 11میلیون هکتار  3۱مراتع با مساحتی در حدود  -۰

% مساحت ایران را در قلامارو 1/۰۱میلیون هکتار  9۰اراضی بیابانی و کویری با سطحی در حدود  -9

 خود دارند.
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کیلومتری شمال روساتاای  1آیا میدانستید دریاچه ممرز معروف به تاالب ارواح در  •

چلندر در استان مازندران قرار دارد. شکل ظاهری ای  دریاچه با درختان پاوسایاده 

هاایای از  بیرون آمده از آب و مه گسترده در بیشتر روزهای سال در آن، صاحاناه

کنند و به همی  دلیل به ای   های ترسناک را در مقابل چشم بیننده تداعی می فیلم

 دریاچه لقب دریاچه ارواح را داده اند.

آیا میدانستید که ریگ ج  معروف به مثلث برمودای ایران مخوف تری  نقاطاه در  •

جنوب شرق گرمسار است. که مملو از باتالق های مخفی شده در زیار رساوباات 

 نمکی است و بومی های کویر لقب سرزمی  پلید ج  ها را به آن داده اند.
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 درخشاا  فاایااتااوپااالنااکااتااون هااا در سااواحاال جاانااوباای ایااران •

هاا و  ها موجودات زنده میکروسکوپی هستند که در اقایااناوس پالنکتون

ها و ماهیان بسیار اهامایات  کنند و برای حیات مرجان ها زندگی می دریا

ها هم سمی هستند. ای  موجودات در شاب از  دارند و البته برخی از آن

کنند. ساحل پارسیان خلیج فارس از منااطاقای  خود نوری زیبا منتشر می

 کند. ها در شب مناظر شگفت انگیزی خلق می است که نور پالنکتون
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آیا میدانستید که یک سوم خاک ایران بیابان است و اگر به پنل های خاورشایادی  •

م هز شود میتواند تمام انرژی مردم دنیا را بدون هیچ آلودگی و مصرف آب تامایا  

 کند

آیا میدانستید که دریاچه مصنوعی داغ گلی در شهر تبریز که در کنار کاوه هاای   •

 عینالی قرار گرفته بخشی از تفرجگاه با همی  نام است.
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دریاچه و مرداب رنگارنگ در ایران   8معرفی 
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 گِلفشان نفتلیجه، گلستان 
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 تاالب لیپار ، چابهار 
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 دریاچه نمک مهارلو ، شیراز 
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 مرداب سراوان، گیالن 
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 مرداب هسل، مازندران 
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 دریاچه نمک، قم 
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 مرداب دیوک ، مازندران 
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 دریاچه ارومیه، ارومیه 
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کاریکاتور
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سرگرمی
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 چیستان

 

 . آن چیست که از میان آب میگذرد ولی خیس نمیشود؟۰

 

.آن چیست که نمیتوان دید یا چشید یا حتی نمیتوان آن را لمس کرد ولی برای همه الزم ۰

 است و همه جا هست؟

 

. آن چیست که نه دست دارد نه پا نه استخوان و نه گوشت ولی همیشه راه میرود و هیچ 9

 وقت هم خسته نمیشود؟

 

 . چهار برادر که هرچه میدوند به هم نمیرسند؟۰

 

 . آن چیست که نه دست دارد نه پا ولی از همه جا خبر دارد؟1

 

 

 

 

 پاسخ چیستان ها 

 .نور۰

 . هوا۰

 . آب جوی و رود9

 . چهارفصل۰

 . باد1
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