
 یروزکوهف یدنید یجاها ینفهرست عناو
 

 دشت ینزر  روستای
 کوه یروزگچه ف روستای
 ینده روستای
 سله بن روستای

 سله بننمرود  سد
 یروزکوهطارن ف روستای
 طارس روستای
 لزور روستای

 
رشته کوه  یشرق یدر دل دامنه ها یکسرکش، مرتفع و ش یریمس یکموازات جاده چالوس  به

است که احتماالً در  یریمس ینکند. ا یمتصل م یتختخزر را به پا یایالبرز وجود دارد که در 
. در جاده یندگو یم یروزکوهکه در دلش وجود دارد به آن ف ینی. همنام نگیدا یدهمورد آن شن

 یندر انتظار شماست. در ا یباز  ییبدون شک روستا ی؛جا که منحرف شد ره یروزکوهف
 .یمصحبت کن یروزکوهف یدر مورد روستاها یممطلب قصد دار 

 
 دشت ینزر  ی: روستایروزکوهف یدنید جاهای

 
از توابع  یمیخاص اقل یتموقع یلاست به دل یروزکوهف یدنید یاز جاها یکیدشت  ینزر  روستای

از  یلیمقصد خ یباز  یاست و با داشتن باغات و کوه و چشمه ها یروزکوهشهرستان ف
باشد و در تابستان که هوا گرم است مورد استقبال  یگردشگران مخصوصا در فصل بهار م

روستا خاطرات خوب و  ینشود و حتما از سفر به ا یواقع م رانو گردشگ یعتدوستداران طب
 داشت. یدخواه یرینظ یب

 
 یلومترک 120کند که با رفتن به  یفکر م یکمتر کس ید، شا یتختدر پا یزمان بهار وبا هوا آلودگ در

به  یباییز  یروستا یروزکوه،جنوب ف یلومتریک ۴۰باشد. در  یباییز  یعتقادر به مشاهده طب
البرز است و از  یرشته کوه ها ینب ین،دشت در دشت زر  یندشت وجود دارد. زر  یناسم زر 
 کند. یاستفاده م« حبله رود» خانهآب رود

 
 یاز مقاصد گردشگر یکیدر فصل بهار و تابستان به  یژهدشت را به و ینزر  یکه روستا چیزی

شهر و منظره سرسبز  یاهویو ه یاهومطبوع، آرامش و به دور از ه یکرده است، هوا یلتبد
و از  یدکن یجاده را فراموش م یها یچپ یباشد. آنقدر جذاب است که سخت یواز مو چشم ن

شود،  یم ینبه آن تام یاز چشمه ا یباز  یعیاستخر طب ین.آب اکنید یاستفاده م یعتطب



 یبرا یخواص درمان یاستخر خمبوبه دارا یمعتقدند آب معدن ییانو روستا یمنابع محل
 باشد. یم یو مفصل یپوست یها یماریدرمان ب

 
 ی؟درمان خاصیت

 
خمبوبه است، چنانکه در گذشته در  یخواص درمان یلبه دل ییانو لطافت پوست روستا شفافیت

استخر شنا  ینبار در ا ینباور وجود داشت که در فصول گرم سال چند ینا ییانروستا ینب
 ینشود ا مفاصل یماریروستا ممکن است دچار درد مفاصل و ب یندر ا یکنند. کمتر سالمند

 است. یدکاهش درد مفاصل مف یبرا ینو همچن یپوست یها یآلودگ فعو ر  ینتسک یآب برا
 

دهد و باعث  یبدن انجام م یبرا یاست که آب معدن یاز اقدامات موثر یکیخون  یانجر  تحریک
سفر به  یفصل برا ینشود. به گفته گردشگران بهتر  یو آرامش در انسان م یرفع خستگ

نقطه استان  ینتر  یو کوهستان ینسردتر  یروزکوهف یراباشد ز  یابستان مخمده بهار و ت
 روند. یو زمستان گردشگران به آن جا نم ییزتهران است و در پا

 
از  یکقسمت برخوردار است: مزداران، آتشان، دهگردان، انزاها و هر  4دشت از  ینزر  روستای

بخش است.  ینمزداران مرکز ا یباشد و روستا یخداوند م هاییباییقسمت ها نماد ز  ینا
کرد. شهدا عاشقانه  یمبه انقالب تقد یدشه 450 یباتقر  یادیز  یدشت شهدا ینزر  یروستا

دفاع کردند و چه خوب  یاسالم یهنرزمندگان از م یرو در کنار سا ردنددر جبهه ها شرکت ک
 با خدا معامله کردند.

 
باشد که  یم یو سنت یمذهب یروستا یکاست و  یقو یدشت از نظر مذهب ینزر  روستای

روستا مردم آداب و رسوم  ینکرده است. در ا یترا ترب یاز جمله روحان ینفرزندان متد
روزها روستا را ترک کرده اند  ینکه ا ینهند و جوانان یخود را حفظ کرده و آن را ارج م یمیقد
 شده اند.دشت  ینزر  یعاشورا و تاسوعا راه یژهبه و یشرکت در مراسم عزادار یبرا

 
 یکشاورز محصوالت

 
 
 

روستا  ینتوان گفت در ا یدارد و م یادیرونق ز  یدشت از لحاظ محصوالت کشاورز ینزر  روستای
روستا از  ینا یاهال یکه کارها یدتوت و باغ گردو وجود دارد. توجه کن یالس،انواع آلبالو، گ

 یمال یازهاین ینتام یسهم را برا یشترینخواهد شد. گردو ب ینتام یمحصوالت کشاورز ینا
 شود. یم یافتخوب  یها یوهروستا به وفور م ین. در فصل بهار و تابستان در ااردروستا د



 
باشد و در فصل بهار و تابستان  یهوا م یدشت معتدل و دور از آلودگ ینزر  یروستا یو هوا آب

و  یزبکر، تم یعتد که با طبوجود دار  یفراوان یذخوب، رنگارنگ و لذ یها یوهروستا م یندر ا
دشت  ینزر  یروستا یبایز  یعتطب یدند یآورد. برا یسرسبز خود گردشگران را به وجد م

 ی. پس از گذر از شهرهایدقدم بردار  یروزکوهف -است هوس کرده و در جاده تهران  یکاف
دشت( وارد  ینو طبق تابلو )به زر  یدکن یتونل عبور م 2دماوند، آبسرد، جابان و سربندان از 

 .یدکن یانزاها عبور م یرا پشت سر گذاشته و از روستا یلومترک 18روستا شده و 
 

 گچه ی: روستایروزکوهف یدنید جاهای
 

از توابع  یروزکوهباشد که در شهرستان ف یسرسبز تهران م یاز روستاها یکی یروزکوهف گچه
خانوار  50 یانفر  180 بایکوچک و سرسبز تقر  یروستا ینشهرستان حبله رود قرار دارد. ا

باشد. در  یم یتختپا یکمناسب در نزد یاز روستاها با آب و هوا یکیدارد. گچه  یتجمع
 قرار دارد. یفراوان یگردشگر یها جاذبهگچه  یاطراف روستا

 
 ها مسیر

 
تهران قرار دارد.  یلومتریک 123روستا در  ینباشد. ا یم یروزکوهف یگچه از توابع مرکز روستای

گچه از شرق تهران به  یرفتن به روستا یفاصله دارد. برا یروزکوهبا ف یلومترک 55 یباگچه تقر 
 یج: پس از عبور از جابان و سربندان به طرف راست در جاده گوج1 یر. مسیدبرو یروزکوهف

 .یدرو یگچه م یدشت به روستا یمین. پس از عبور از سیدده مهادا
 

به طرف راست به طرف  یاز جاده فرع یدآباد،سربندان و س ین: پس از عبور از پمپ بنز 2 مسیر
 یدشت و گچه م ین. باالخره به ثمیدکالک، رودافشان، مشهد، حصاربان برو یروستاها

 ینزمان الزم است. اگر ماش یقهدق 20ساعت و  2گچه حدود  یبه روستا یدنرس ی. برایدرو
از  یکی یلیر  یرمس ینقطار است. ا یستگاها یدشت دارا مینی. سیدنگران نباش یدندار 

 یستگاهدر ا یسار -با قطار تهران  یدباشد.شما قادر هست یم یرانا یرهایمس ینتر  یمیقد
 یلومترک 3گچه حدود  یدشت تا روستا یمین. فاصله سیدشو یادهدشت از قطار پ یمینس
 باشد. یم


