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جنوب

بسیاری،  به گفته  و  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  مرکز  یاسوج 
پایتخت طبیعت ایران است. اگر قصد سفر به این شهر را دارید 

همراه کجارو باشید.
کیلومتری   ۳۵ در  سخت  سی  کوهستانی  و  زیبا  کوچک،  شهر 
شمال غربی یاسوج قرار دارد. هر دوی این شهرها با دارا بودن 
جاذبه های طبیعی بسیار ازجمله دریاچه ها، رودخانه ها، چشمه ها، 
و  پارک ها  پرگل،  دشت های  تاکستان ها،  کوهستانی،  مناطق 
از  را  زیادی  مشتاق  گردشگران  همه ساله  زیبا،  روستای  چندین 
سراسر کشور و به خصوص مناطق جنوبی به سمت خود جذب 

می کنند.
سکونت  قدمت  باوجود  سی سخت  و  یاسوج  نشین  لر  شهر  دو  

چندین هزار ساله، متأسفانه از جاذبه های تاریخی کمی برخوردار 
ناامید  کمی  تاریخی  مناطق  عالقه مندان  شاید  ازاین رو  هستند، 

شوند.
شما  آن  جاذبه های  شک  بدون  هستید،  طبیعت  عاشق  اگر  اما 
موقعیت  سی سخت  به  نسبت  یاسوج  کرد.  نخواهد  پشیمان  را 
استراتژیک تری دارد. رودخانه بشار از میان این شهر می گذرد. 
محل  که  ساخته اند  آن  کنار  در  زیبایی  ساحلی  پارک  ازاین رو 

خوبی برای چادر زدن محسوب می شود.
کمتری  به مراتب  وسعت  داشتن  باوجود  اما  سی سخت  شهر  باغ 
نسبت به یاسوج، به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات باال )۲,۲۰۰ 
متر از سطح دریا( و دارا بودن منابع آبی فراوان حاصل از ذوب 
برف ها، موقعیتی عالی برای ایجاد باغات درجه یک انگور، گردو 

و سیب به وجود آورده است.

هر دوی این شهرها آب وهوایی بسیار مطبوع دارند. گرچه یاسوج 
را یکی از آلوده ترین شهرهای جهان ازنظر ریز آالینده نامیده اند، 
اما وقتی به این خطه قدم بگذارید و خودتان هوای تازه آن را 

تنفس کنید، تصورتان دگرگون خواهد شد.
وضعیتآبوهوایی

محسوب  چهارفصل  استانی  به طورکلی  بویراحمد  و  کهگیلویه 
است.  شده  تقسیم  و سردسیر  بخش گرمسیر  دو  به  که  می شود 

یاسوج و سی سخت در منطقه سردسیر قرار دارند.
در طول بهار و به خصوص از ماه اردیبهشت که می توان آن را 
نیمه  و  تابستان  اواخر  تا  نامید  منطقه  این  در  سال  ماه  زیباترین 
رطوبت  است.  گرم  و  مطلوب  شهر  دو  این  هوای  مهرماه،  اول 
هوا کم و به جز اواسط روز ماه های تابستان، به  ندرت با گرمایی 
آزاردهنده روبه رو می شویم. البته در محیط های داخلی شرایط فرق 

می کند و حتمًا نیاز به سیستم های خنک کننده خواهید داشت.
بقیه ماه های سال به خصوص اول دی تا اواسط اسفند با هوایی سرد 

و حتی بسیار سرد روبرو هستیم، به همین دلیل جز برای استفاده 
از پیست اسکی، سفر به این دو شهر پیشنهاد نمی شود.

دامنه  در  گرفتن  قرار  با  سی سخت  گرفت  نظر  در  باید  البته 
کوه های دنا، هوای سردتری را تجربه می کند. در این مدت باید 

انتظار بارش های فراوان باران و گاهی هم برف را داشته باشید.
همچنین در فصل بهار ممکن است بارها بارش باران و تگرگ 

کوتاه  بارش ها  این  مدت  گرچه  کند،  غافلگیر  را  شما  بهاری 
اما  ببرید؛  ادامه سفرتان لذت  از  با کمی صبر می توانید  است و 

درهرصورت بهتر است تجهیزات مناسبی به همراه داشته باشید.
اردیبهشت  دارید،  را  شهر  دو  این  به  سفر  قصد  اگر  درمجموع 
بهترین زمان است، اما در طول تابستان هم می توان به اندازه کافی 
لذت برد، به خصوص اگر در مناطق جنوبی کشور ساکن هستید.

هتلهاییاسوج
ارم  و  جهانگردی  آزادی،  پارسیان  هتل  سه  دارای  یاسوج  شهر 
تنها هتل آزادی دارای چهار ستاره است  این میان  از  است که 
که روی تپه ای در ورودی جنوبی شهر )از سمت شیراز، بوشهر، 
بندرعباس، گچساران و دهدشت(، کنار رود بشار و مشرف به 

پارک ساحلی یاسوج قرار دارد.
هتل ارم و هتل جهانگردی یاسوج به مرکز شهر نزدیک تر هستند 
که اگر کودک زیر ۱۲ سال دارید، هتل ارم باوجود رایگان بودن 
برای این دسته افراد، گزینه بهتری محسوب می شود. همچنین در 
هر دو شهر یاسوج و سی سخت می توانید سوئیت هایی شخصی را 
اجاره کنید. کافی است، به آگهی های تبلیغاتی در جای جای شهر 

نگاهی کنید تا گزینه های زیادی را ببینید.
شهر یاسوج و سی سخت جزو ارزان ترین شهرهای ایران محسوب 
می شوند. چندین رستوران نسبتًا خوب در یاسوج وجود دارد که 
می توانید در آن ها میانگین قیمت ۱۰ تا ۲۲ هزار تومان به ازای 

هر نفر، یک وعده غذا را میل کنید.
هتل آزادی و هتل ارم هم دارای رستوران هستند که البته هتل 
دارد.  شهر  رستوران های  دیگر  به  نسبت  باالتر  قیمتی  آزادی 

فست فودهای  می توانید  یاسوج  شهر  متری   ۶۰ بلوار  در  به عالوه 
زیادی را ببینید که با میانگین قیمتی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان 
ازآنجایی که  بااین وجود،  می رسانند.  فروش  به  را  خود  غذاهای 
هستند،  فراوان  طبیعی  محیط های  دارای  شهرها  این  هردوی 
پیشنهاد می کنیم با تهیه وسایل موردنیاز، پیک نیکی به یادماندنی 
در دل طبیعت داشته باشید تا عالوه بر لذت بیشتر، بار هزینه ها 
را تا حد زیادی کمتر کنید. در ضمن توجه کنید که قیمت ها در 

سی سخت تا حد زیادی مشابه یاسوج هستند.
در یاسوج تنها گزینه شما تاکسی های زرد و سبزرنگ هستند. 
البته گهگاهی اتوبوس هایی را هم در سطح شهر مشاهده می کنید، 
ولی به خاطر تمایل کم مردم بومی به استفاده از این وسیله نقلیه، 

چندان روی آن ها حساب باز نکنید.
نخواهید  تاکسی  به  نیاز چندانی  هم  یاسوج  مرکز شهر  در خود 
داشت. شهر سی سخت نیز چندان بزرگ نیست و نیازی به استفاده 
از تاکسی ندارید. باید بگوییم که بدون داشتن اتومبیل شخصی، 

تقریبًا لذت چندانی از سفر به این مناطق نخواهید برد.
چیبخریم؟

خوشبختانه شهرهای یاسوج و سی سخت سوغات های فراوانی دارند 
و احتمااًل از این نظر ناامید نخواهید شد. ازجمله سوغات های عمده 
این دو شهر می توان به گلیم، گبه، قالی و قالیچه دستی، کیف، 
آینه دان، عسل طبیعی و کوهی، گردو، کشک، قره قوروت، هلو، 
سیب، انگور، گالبی وحشی، زالزالک، برگه آلو، برگه زردآلو 
)قیصی(، لواشک محلی، آبغوره، کشمش، سقز کوهی )بریزه(، 
دوغ محلی، روغن حیوانی، کره محلی، بلوط )بلی(، انواع گیاهان 
محلی، نان های محلی )کلگ، گرده، تیری(، لباس های فرم محلی 

و بیشتر اشاره کرد.
در یاسوج می توانید درون بازارچه های فصلی و دائمی که معمواًل 
در ورودی های شهر برپا می شوند، اغلب این اجناس را تهیه کنید. 
در شهر سی سخت هم می توان در طول مسیرتان به سمت کوه دنا، 
فروشندگان متعددی را مشاهده کنید که اقدام به ارائه کاالهایشان 
می کنند. یادتان باشد حتمًا سری هم به باغات زیبا و پررونق این 
شهر بزنید. در این باغ های می توانید انواع میوه های انگور، سیب، 
زبانزد  کیفیتشان  که  را  دیگری  میوه های  و  زردآلو  آلو،  هلو، 
است پیدا کنید. همچنین در طول سفر به سی سخت، می توانید از 
بسیار خوبی  باغات  بر آفتاب هم که  بسیار سرسبز ده  روستای 

دارد دیدن و اقدام به خرید کنید.

آبشاریاسوج
اولین مکانی  بپرسید،  این شهر  بومی  از مردم  از هرکدام  تقریبًا 
که به شما معرفی می کنند آبشار زیبای یاسوج خواهد بود. این 
آبشار به دلیل نزدیک بودن به مرکز شهر )دو کیلومتر( و قرار 
گرفتن در میان محیطی زیبا به عمده ترین جاذبه این شهر تبدیل 

شده است.
مختلف،  مسیرهای  از  گذشتن  با  یاسوج  متری   ۱۰ آبشار  آب 
باغ ها و دشت های پرگل مناظری زیبا را به وجود آورده که هر 
گردشگری را مجذوب خود می کند. همچنین شهرداری یاسوج 
امکانات، سکوهای متعدد و سرویس های بهداشتی را در این ناحیه 
تعبیه کرده که فرصت اُتراق کردن و چادر زدن در میان درختان 

چنار را در اختیار همه مسافران می گذارد. این منطقه ازنظر امنیتی 
نیز در جایگاه خوبی قرار دارد. اگر روزی به یاسوج سفر کردید، 

به هیچ وجه فرصت بازدید از این آبشار را از دست ندهید.
پارکساحلی

رود  روی  مساحت  هکتار   ۱۴ با  یاسوج،  پارک  بزرگ ترین 
پارک  است.  شده  تأسیس  شهر  این  جنوبی  ورودی  در  و  بشار 
ساحلی عالوه بر پاتوقی برای مردم محلی به خصوص جوان ها، به 
دلیل امکانات رفاهی )هرچند محدود( محل مناسبی برای اُتراق 

مسافران است.
البته به دلیل شلوغی زیاد، امکان دارد برای برخی جذاب نباشد؛ 
اما فضای سرسبز و زیبای پارک در کنار رود، به همراه فرصت 
تماشای نماهای بی نظیری از شهر افراد زیادی را به خود جذب 
پارک  غذایی،  مواد  فروش  غرفه  چندین  همچنین  می کند. 
و  یاسوج  شهربازی  قایق سواری،  امکان  کودکان،  مخصوص 
پارک  به عالوه  افزوده اند.  آن  جذابیت های  به  مهرورزی  پارک 

و  رویدادها  برگزاری  محل  گوناگون،  مناسبت های  در  ساحلی، 
جشن های متعددی است.

تنگمهریان
یاسوج  شهر  مهریان  روستای  جاذبه های  از  یکی  مهریان  تنگ 
دارد.  قرار  مارگون  آبشار  و  اقلید  به  منتهی  جاده  در  که  است 
این تنگه زیبا باوجود طبیعت زیبا و درختان چنار، بلوط، گردو، 
نام دوآب که آب  به  تنگه کوچک تری  و  زالزالک  بادام،  بنه، 
چشمه های رشته کوه دنا و چشمه های منطقه کاکان را یکپارچه 
شده  تبدیل  شهر  این  در  محبوبی  گردشگری  جاذبه  به  می کند، 

است.
قرار  یاسوج  پنج کیلومتری شهر  در  دره ای  مهریان درون  تنگه 
دارد. اگر دنبال جایی برای توقف کردن و پیک نیک هستید، این 

مکان انتخاب خوبی است. 
تنگگنجهای

تنگ گنجه ای در ۱۳ کیلومتر یاسوج بعد از روستایی به همین 

نام و در مسیر این شهر به سمت سی سخت قبل از روستای ده 
بر آفتاب قرار دارد. تنگه مذکور به دلیل شرایط بسیار خاص و 
برای  چه  جذاب  بسیار  مقصد  به  دارد،  که  چناری  بلند  درختان 

مردم محلی و چه برای مسافران تبدیل شده است.
آب چندین چشمه به صورت واحد از میان این تنگه عبور می کند 
که در کنار آب وهوای بسیار عالی و زیبایی های خاص خود، در 

طول بهار و تابستان گردشگران زیادی را به خود جلب می کند. 
همچنین سکوی مخصوص چادر زدن و سرویس بهداشتی در این 

پارک طبیعی وجود دارد.
پیستاسکیدنا

پیست های جنوب  بهترین  از  یکی  یا کاکان،  دنا  اسکی  پیست 
دهستان  نزدیکی  و  یاسوج  کیلومتری   ۱۸ در  که  است  کشور 
پیست  بشقابی،  تله اسکی  ازجمله  امکاناتی  و  دارد  قرار  کاکان 
کوب، رستوران و تجهیزات اسکی همچون چوب، تخته و کفش 

را در اختیار عالقه مندان می گذارد.
هیجان انگیز  و  مفرح  این ورزش  یادگیری  مشتاق  اگر  همچنین 
می شود.  برگزار  محل  این  در  مختلفی  کالس های  هستید، 
دلیل  به  البته  است.  باز  بهار  فصل  اواسط  تا  معمواًل  پیست  این 
این پیست  کم توجهی و بی تدبیری مسئولین از کیفیت خدمات 

کاسته شده است.
دریاچه سد شاه قاسم

سد زیبای شاه قاسم در پنج کیلومتری شهر یاسوج قرار دارد و 
اطراف آن را چشم اندازی زیبا و سرسبز فراگرفته است.

البته بازهم به دلیل بی تدبیری مسئوالن امر، این سد هم حال وروز 
بااین وجود در هنگام پرآبی می توان روی  ندارد،  چندان خوشی 
آن به عنوان یکی از جاذبه های زیبا و تأثیرگذار این شهر حساب 

باز کرد.
آبشارتنگتامرادی

حدود ۵۰ کیلومتر که به طرف غرب شهر یاسوج و مسیر جاده 
حدودی  تا  و  پرپیچ وخم  مسیر  سختی های  و  حرکت  سپیدار 
و  آبشارها  تامرادی،  تنگ  با  کنید،  تحمل  را  آن  خطرناک 

چشمه های زاللش پاداش خواهید گرفت.
تنگ تامرادی در میان محیطی با چشم اندازهای زیبا و سرسبز به 
همراه ارتفاعات بلند قرارگرفته که با داشتن آب وهوایی مطبوع 
و بدون از هرگونه آلودگی بهشت مسافران زیادی است. آبشار 
۵۰ متری که در این تنگه قرار دارد، جاذبه اصلی این ناحیه به 
در  که  حسین آباد  روستای  نزدیکی  در  همچنین  می رود.  شمار 
باقی مانده  از دوران هخامنشی  مقبره ای  دارد،  قرار  تنگه   ورودی 

است.
به عالوه محل وقوع جنگ های معاصری ازجمله جنگ کی لهراس 
اسکندر  با  آریوبرزن  باستانی  جنگ های  و  رضاشاه  ارتش  با 
متعددی  در ضمن وجود چشمه های  است.  تنگ  همین  مقدونی 
مانند بلوط عسلی باعث به وجود آمدن تفرجگاه های زیبایی در 

این منطقه شده اند.
پارکجنگلی

اگر دنبال مکانی برای داشتن بعدازظهری آرام به همراه دوستان 
و خانواده هستید و همچنین دوست دارید این شهر را از نمای باال 
تماشا کنید، پارک جنگلی برای شما ساخته شده است. این پارک 
با حدود ۸۰ هکتار مساحت،  در شمال شهر یاسوج قرار دارد و 
بادام کوهی،  بلوط،  ازجمله  مختلفی  گیاهان  و  درختان  زیستگاه 
بلوط تشکیل  بنه است که عمده آن را درختان  ارزن، کیکم و 
می دهند. همچنین در هنگام غروب آفتاب و طول شب، می توانید 

منظره های بسیار زیبای شهری را از چشم بگذرانید.
کوهگل

کوه گل بخشی از رشته کوه دنا است که در نزدیکی شهر سی سخت 
قرار دارد و اصلی ترین جاذبه توریستی این شهر به شمار می رود. 
چشمه های  گل،  کوه  زیبای  بسیار  دریاچه  می توانید  اینجا  در 
همچنین  و  باشکوه  طبیعتی  فصلی،  جریان های  آب معدنی، 
دشت های گل زیبایی را پیدا کنید. فرقی نمی کند جزئی از مردم 
 بومی یا مسافر باشید، درهرصورت محو زیبایی این منطقه خواهید 

شد.
را  گل  کوه  و  استان  شهر  زیباترین  می توان  را  سی سخت  شهر 
گل سرسبد این شهر نامید. همچنین وجود گیاهانی مانند آویشن 
مرغابی،  مانند  بومی  پرندگانی  همراه  به  شقایق  گل های  و 
زیبایی  دریاچه  اطراف  در  کولی  خروس  و  حواصیل  اردک، 
مسحورکننده ای پدید می آورد. بهترین زمان برای بازدید از این 

ناحیه اردیبهشت و خرداد است.
چشمهمیشی

چشمه میشی یا چشمه بشو، در حدود پنج کیلومتری سی سخت و 
در دامنه دنا قرار دارد که با عبور از دره ای طوالنی و پرشیب، آب 
شرب شهر سی سخت و آبیاری باغات انگور، سیب و گردوی این 

منطقه را تأمین می کند.
گفته می شود آب این چشمه به حدی سرد است که تا فاصله ۸۰۰ 
متری از سرچشمه آن نمی توان برای مدت زیادی دست را درون 
آن نگه داشت. شما می توانید امتداد این چشمه را طی کنید و در 
طول مسیر از مناظر زیبای اطراف و نسیم خنکی که به سمتتان 

می وزد لذت ببرید.
گورستانتاریخیلما

دارد،  قرار  نام  همین  به  روستایی  نزدیکی  در  لما که  گورستان 
این  قدمت  شد.  کشف  راهسازی  عملیات  طی  اتفاقی  به طور 
گورستان را حدود ۳,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ سال تخمین زده اند. ویژگی 
سقف های  و  مستحکم  و  سنگی  معماری  گورستان،  این  اصلی 
از  زیادی  تاریخی  و  قیمتی  اشیا  تاکنون  است.  آن  خرپشته ای 
این محل کشف و استخراج شده است. همچنین کنار این مکان 
نام  به  باریک   تنگه ای  میان  از  که  دارد  جریان  بشار  رودخانه 
گمگو عبور می کند که فضای بسیار جالبی را خلق کرده است. 

از غذاهای  شما می توانید مهمان مردم مهمان نواز محلی شوید و 
لذت  بلوط(  )نان  کلگ  و  کره  دوغ،  همچون  محلی   خوشمزه 
ببرید. البته مردم این روستا به قدری مهمان نواز هستند که ممکن 

است حتی با کباب گوسفند از شما پذیرایی کنند.
روستایکریک

کیلومتری   ۱۵ در  و  سی سخت  به  یاسوج  از  سفرتان  طول  در 
جنوب غربی این شهر می توانید روستایی زیبا با معماری پلکانی 
همراه  به  قدیمی  عمدتًا  بافتی  داشتن  و  ماسوله(  روستای  )مانند 
آب وهوایی بسیار دلپذیر، مردمی مهمان نواز، طبیعتی زیبا و وجود 
چشمه های متعدد را پیدا کنید که یکی از جاذبه های گردشگری 

در این منطقه محسوب می شود.
و  چنار  درختان  همچنین  و  سیب  گردو،  انگور،  باغات  وجود 
شالیزارهای سرسبز برنج، جذابیت این روستا را دوچندان کرده اند. 
در طول سفر به شهر سی سخت، به هیچ وجه بازدید از این منطقه 

زیبا را از دست ندهید.

راهنمای سفر به یاسوج


