
  و فعاليت هاي سفر جاذبه ها

بازديد از  ساله بياضه، تاالب و نخلستان گرمه، 2200ارگ ، روان هاي روي شن برپياده روي و  روستاي مصر ازديدب

   شب نشيني كنار آتشو  نمكفصلي درياچه بزرگترين 

  موتور چهار چرخ، شترسواري سافاري،

   رصد ماه، سيارات منظومه شمسي، سحابي ها و كهكشان ها

  خدمات

  اتوبوس توريستي  وسيله نقليه:

 ميان وعده شام(گرم)،وعده ناهار،يك وعده 2وعده صبحانه،2  وعده هاي غذايي:

  ...............................   لوازم مورد نياز: 

  راهنما، كارشناس رصدي، بيمه و..   ساير:

  .كد ملي مسافر جهت بيمه الزامي است

  مهمانسراي خور و بيابانك    :قامتمحل ا

  21ساعت      15/8/92   تاريخ حركت:            زمان و مكان حركت:

  23ساعت   17/8/92زمان ورود به تهران:                                       

مركز علوم و ستاره  -22شمارة  - كوي شهيد صالحي(عرفات)-خيابان عمار-خيابان دزاشيب - ميــدان قدس محل حركت:
  شناسي تهران

  دقيقه قبل از حركت در محل حضور به هم رسانيد. 30لطفاً حداقل 

  )مراجعه به محل برگزاري تور((مركز علوم و ستاره شناسي تهران) يحضور ثبت نام تور:

  وجه به كارت يا حساب بانكي ............ با واريز غير حضوري

 

 

  



 روستاي مصر كجاست؟

كيلومتري شمال شهرستان خور از توابع استان اصفهان قرار  30كيلومتري شرق شهرستان جندق و در  45روستاي مصر در 
  .دارد

دكي از ميان مزارع اميرآباد وارد روستاي خشت و گلي مصر مي شويم، مصر ايران دست كمي از مصر با پيمودن فاصله بسيار ان
  .افريقا ندارد اگر با انديشه در آن گام گذارده شود

  

  

  

  

  

  

  

  

 
اهالي بنيانگذار اين روستا چوپاني بود به نام يوسف، كه چاهي را براي دستيابي به منبع آب براي گوسفندانش حفر و به كمك 

 100منطقه آب را با حفر قنات (اين ابتكار منحصر به فرد ايرانيان) تا مصر امروزي هدايت مي كند. از عمر اين روستا شايد 
تغيير نام داد » چاه دراز « سال بيشتر نمي گذرد، نام پيشين اين روستا به نام بنيانگذار آن مزرعه ي يوسف بود و بعدها به 

كيلومتري مصر تامين ميشود چون چاه عميق است اهالي اين روستا را به چاه دراز مي  25ر زيرا آب از چاهي عميق د
 .شناختند تا آنكه يوسف با توجه به نام خودش از داستان حضرت يوسف در قرآن الهام مي گيرد و آنرا مصر نام مي گذارد

  

  

  

  

  

  



گرم و خشك مي باشد. جمعيت اين روستا بر طبق  روستاي مصر بدليل قرار گرفتن در جنوب كوير بزرگ داراي آب و هواي
نفر مي باشد و مردم اين روستا از طريق كشاورزي و دامداري امرار معاش مي كنند. مهمترين  120آخرين سرشماري 

ن محصوالت اين روستا زعفران و گندم مي باشد. اين روستا داراي دفتر مخابرات است و برق روستا از طريق ژنراتور ديزلي تامي
 .مي شود

جايي بسيار دور از شهرهاي شلوغ، درست نزديك به مركزپهنه ي يك ميليون وششصدوچهل وهشت هزاروصدونود وهشت 
كيلومترمربعي ايران ودرميانه ي كويري پهناور، جزيره اي كوچك درميان شنهاي روان به نام روستاي مصر واقع است، 

 .انگيزروستايي كه درست مثل خود كويرشگفت است وحيرت 

  

  

  

  

  

  

  

  

هرچندكه پهنه ها،بلندي هاي وپستي هاي طبيعت سراسرشگفتي است؛اما شگفتي منحصربه فرد، شگفتي كوير افسوني كه 
 .تنها باحضور قابل درك است

نه متن،نه عكس ونه هيچ رسانه ي ديگري حتي نمي تواند روياي كوير را تمام و كمال زنده كند.اما گريزي نيست از 
 .شتن از كوير چرا كه حضور در كوير هيچ گاه دائمي نيستپارادوكس نو

 .شنهاي روان اين منطقه كه محلي ها باتركيب زيباي فارسي(ماسه بادي) رمل از آن نام مي برند

 :نقاط ديدني

نخلهاي كيلومتري روستا داراي تپه هاي شني و پوشش گياهاي غني از درختچه هاي گز و تاق و  2منطقه امير آباد در فاصله 
 .زيبا مي باشد كه مناظر بسيار زيبايي را پديد آورده است

 .روستاي فرحزاد در شمال روستاي مصر داراي نخلستانهاي زيبا مي باشد كه توسط شنهاي روان محصور گشته است

ي نيهاي بلند مي كيلومتري شرق مصر قرار دارد كه در اثر آب چشمه اي زيبا پديد آمده است. اين نيزار دارا 6نيزار مصر در 
 .متر مي رسد. چشمه اين نيزار آبشخور حيوانات منطقه مي باشد 4باشد كه ارتفاع بعضي از آنها به 

طبس , - كيلومتري جاده خور  50از ديگر نقاط ديدني اين منطقه مي توان به درياچه نمك خور و كوير طبقه واقع در 
بيدستان، جاده آف -روسان, روستاي فرحزاد، جاده كاروان گذر عروسانروستاي گرمه , روستاي محمدآباد كوره گز, روستاي ع
 .رود ابراهيم زهرا، ريگ كله و كوير مركزي اشاره كرد



  

 

از ديدنيهاي اطراف اين روستا ميتوان به چال سلكنون، نيزار مصر، درياچه نمك سلكنون، تخت عباسي، تخت عروس و 
 .رملهاي ماسه اي اطراف روستا اشاره كرد

 :اه هاي ورود به منطقهر

 كيلومتر مي باشد 45مسير اول مسير جاده خاكي جندق به روستاي مصر به طول 

 كيلومتر تا روستاي مصر است 35كيلومتري غرب شهرستان خور به طول  15آسفالته در  -مسير دوم مسير جاده خاكي 

  


