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ومحیط الیتهایی رد ارتباط با این محتوا اراهئ میگردد و فعدانش آموزان رد این سفر، محتوای آموزشی و ژپوهشی رد زمینه اهی گوانگون، هب 

ل  نددفعالیت اهیی نیز طراحی شده اند که دانش آموز ات. مورد مشاهده، ربای دانشآموزان تعریف میگردد
کمی
. پایان سفر باستیی 

(بوداه هب صورت گروهی خواهدد فعالیت )

گاه هب سفر را نیز جررهب میرد ندار بخش علمی و جغرافیایی سفر که با شیوه ای نو آموزش داده می شود، دانشآموزان شک  ات زه ای از ن

.آموزشی دانستمیتوان این سفر را نوعی کارگاه و یا کارسوق. کندد و مهارتهای دیگری نیز رد آن تقویت میگردد

اهداف اردو



.  جهان است« اتريخی»و « شهرخشت خام »شهرستان زید دومين 

،رر ،فهرجبا شهراهی زید، حییدیا، شاهدهی، زارچ ودهتتان اهی ف « زارچ»و« مركزی»مربعنیلومتر ۲۴۹۱این شهرستان که مركز استان است وسعت 

س و انمهای قديم زید، اسساتي . هزار سال می رسد۱۲ات ۸نفر بوده است قدمت زید هب ۵۵۷۶۳۴ربارب ۱۳۹۸رد سال ربآورد جمعیت شهر زید.اله آباد ومحّمد آباد است

۶۵۰۰هكتار وبيش از ۵۰۰۰ومساحت حريم ۷۴۳بافت اتريخی زید با مساحت عرصه . معروف است« دارالعباده»و « شهر دوچرخه اه»، « شهر بادگیراه»نثه بوده و هب 

شهر . ی هستدد واز این نظر این بافت اتريخی ،منحصر بفرد استرد این بافت، خاهن اهی دوره ایلخانی همچون گذشته، مسكون .فضای قديمی رد ثبت آاثر ملی قرار گرفته است

ت بدهن، بادگیراه از چهار قسم .می شوندند ورد فضااهی مسكونی وقديمی دیدهزید ردبين اريانیان ، هب شهر بادگیراه معروف است که رد واقع ، بادگیراه سيتتم تنفسی شهر محسوب می شو

شكل  شده اند
ت
.قفسه، تيغه اه وسقف 

حمام ده افض ، باغ دولت آباد،ق، مسجد حظیره، مسجدمالاسماعل ، شاهزااز بدااهی اتريخی زید می توان هب مسجد جامع کبیر، بقعه سیدركن الدین، مسجدفُرط، مجموهع امیرچخما

.اشاره كرد... خان، آتشكده، آب انبار شش بادگیری، خاهن محمودی، خاهن الری اه، بازار و

معرفی شهر زید



آموزاندانشتوجیهیجلسه



کاليفوآموزشیاهیبتته زیداردویردآموزاندانشاهیگروهک



قرآنزريازشدنردحالردعززیماندختران ...
.ددباش قرآنپداهردسفرتمامللهاان شا





شامپذرياییپک



تهرانآهنراههبورود



زیدشهرسمتهبقطارحرنت



گانیزرنگوگ دختراهی نتمری ح مشغولفرزان



کاشانگاهاستت ردنمازااقمهبعداززیدبسویحرنتشروع



گاه راه آهن زید استت



حددوخوانسنییهت ردصبحاهن



برخی مفاهیم آموختنی شاخه های آموزش مکان های مطالعه

و آیین"نخل"آشنایی با مفهوم تکیه و کارکردهای آن، 

-مربوط به آن مفهوم خط آسمان، معماری سنتی ایرانی

اسالمی و چگونگی تطابق با محیط بومی، مفهوم آب و

رسوم مربوط به آب در مناطق مرکزی ایران، مساجد و

....تاریخچه مسجد و کارکردهای آن و ارتباط با بازار، و 

آشنایی با مشترکات ادیان الهی

جغرافیا، معماری،

تاریخ،

جامعه شناسی،

...دین، 

میدان امیر چخماق،

موزه آب، آسیاب آبی

قنات زارچ، خانه الری

ها، مدرسه ضیائیه،

محله فهادان، آب

بادگیری، قصر6انبار 

آیینه، آتشکده، مسجد

جامع کبیر، بازارچه رو

به روی مسجد، میدان

ساعت

ربانمه اردو
98/08/15روز چهارشنبه 



موزه آیینه

صی مرتبط با موضوع نور رد اريان می باشد که رد محوطۀ آن موزه، ح 
جود یاط بتیار زبرگی با یک استخر وسيع وموزه قصر آینه زید، تنها موزه جخصّ

اری و نمای ساختمان باید رد مورد معم. ساختمان اصلی دارای ااتق اهی آینه کاری شده ای رو هب استخر و راهرواهیی تو رد تو است. دارد

یی و اروپایی است
ّ
شاه نشين، حوضخاهن و : ّدد چوناین ساختمان دارای ااتق اهی متع. گفت که دکور آن کلفيقی از معماری سن

چنين قس . سروسس است
هم
اشی هب چشم می خورد و 

ّ
.  مت اهیی نیز آینه کاری شده استرد همه ااتق اه، زتییدات زیبایی از گچ ربی و نق

.پنرره اهی قصر آینه زید، مشّبک و با شيشه اهی رنگی هستدد و رداهی موزه نیز چوبی می باشدد



بازدید از موزه آیینه



زرتشتیانتشكدهآ

گام سفر هب این شهر نباید آن را فراموش کن  آتش که نماد پاکی است رد این آتشكده . یدابن بدای ارزشیدد رد شهر زید یکی از جاذهب اهی دیدنی است که هن

کان، با انم آتشكده ی وَرهُرام شداخ  ۴۰این آتشكده از اوای  دهه . ته می شودکه از اهمیت باالیی هم ربخوردار است قرار گرفته و هب همين دلل  این م

سال زید رد آن ۱۵۰۰ساختمانی که هم اکنون آتش. رد ليست فهرست آاثر ملی اريان قرار گرفته است۱۳۷۸ربای بازدید عموم باز بوده و رد سال 

امانت که هب یاد فوت پدرشان هب توسط یکی از سرماهی داران زیدی هب انم همابائی رد قطعه زمینی از سوی چدد تن از زیدی اه هب انم۱۳۱۳قرار دارد رد سال 

وی رد خاطرات خود این گوهن . شتارباب جمشید امانت، سررپسیی و نظارت ساخت این بدا را رب عهده دا . امانت گذاشته شده بودند، ساخته شد

زاراهی بلوچتتان اريان و پاکتتان چهار بار با کشیی اهی بخار رب روی آب اهی خروشان اقیانوس هدد و یک بار پیاده و با شتر رد ریگ : نوشته است

من پارسیان هدد رپداخت هزینهٔ ساختمان آتش ورهرام زید را پذريفت
نج
.رفتیم ات سرانجام ا



زرتشتیاناتشكدهدانش آموزان ازبازدید



چخماقامیرجامعمسجد

امی حاکم زید از امراء و امیرجالل الدین چقماق شمسجد امیر چقماق که رد اتريخ  زید هب انم مسجد جامع نو و یا مسجد دهوک نیز خوانده شده  رد دوره تیموری هب همت

.سرداران و مقرب ردگاه شاهرخ و همسرش سیی افطمه خاتون احداث شده است

، بهترین هرری احداث گردید که بی کش از لحاظ شكوه ، عظمت ، زیبایی واهمیت841مسجد مذکور رد دوران پادشاهی شاهرخ میرزا تیموری ورد سنه 

مسجد که ( ساختمان جلوی ردب وروردی)دارد و رد كریاس این مسجد رد ضلع جنوبی میدان امیرچخماق قرار.ومعتبررتین مسجد پس از مسجد جامع شهر زید است 

.هب میدان باز می شود ، سدگی نصب گردیده که رب آن متن وقفدامه ای هب خط نسخ نقش شده است

.دگ نقش گردیده استمحراب سدگ مرمر زیبایی دارد که پیرامون آن راکاشیهای معرق زتئين كرده وآیاتی از قرآن مجید رب روی س 



چخماقامیرجامعمسجدردظهرنمازااقمه



و رتمه زیدیخليفهحاجفرواگشهازسوغاتخرید



والیهت رداناهرصرف



چخماقامیرمیدان 

.امیرچخماق میدانی رد شهر زید است که رد زمان تیموریان ساخته شده و شام  بازار، مسجد، کكیه و دو آب انبار می باشد

دااهی اطرافش از ربجتته رتین مجموهع اهی میدان امیر چخماق و ب . این میدان از همان ابتدا یکی از میدان اهی اصلی شهر بود که مردم ربای مراسم اهی مختلف رد آن جمع می شدند

.اتريخی و گردشگری شهر زید است

کكیه ۱۳۳۰رد سال . گوهش ای از شهر بسازدرا رداین… حاکم شهر زید، امیر جالل الدین چقماق تصییم می گیرد که ربای رونق بيشتر زید مجموهع ای شام  مسجد، بازار و ۸قرن رد 

د رد امتداد خیابان این میدان که نماد شهر زید هب حساب می آی. رد ليست آاثر ملی اريان قرار گرفتددب انبار آن ۱۳۸۵مسجد امیر چخماق و رد سال ۱۳۴۲امیر چخماق، رد سال 

اخیرا نمای این میدان با حوض و مجسمه اهی . ودسلمان افرسی قرار دارد و مسیرش ماشين رو است ولی قرار است که هب زودی ربای حفظ این مجموهع اتريخی هب پیاده رو تبدی  ش 

.د و از آن رد مراسم محرم استفاده می شودرد گوهش ای از این میدان نخ  زبرگی را می بینید که از زمان صفوهی رد این مح  قرار دار. مسی بتیار جذاب رت و باشكوه رت شده است



چخماقامیرمیدانبازدید از 



موزه آب

يخ چدد هزار ساله هب آن می تواندد هب اترهمانطور که رد باال هم اشاره كرديم موزه آب زید رد یکی از خاهن اهی قديمی زید ربپاست و بازدیدکنددگان با ورود

ری از گردشگرانی است که هب این موزه آب رد خاهن ی اتريخی هب انم کالهدوزاه واقع است و مورد توجه بتیا. آب رد این شهر اتريخی پی ببرند

ارزش و همزمان با اولين هماسش بين المللی کارزی کار خودش را آغاز كرد و هدف آن نشان دادن۱۳۷۹این موزه رد سال . شهر سفر می کندد

ی آب متمازی آنچه که موزه آب زید را از دیگر موزه اه. اهمیت آب رد منطقه ای کوريی است که هب مردم نشان دهد آب چقدر اهمیت دارد

.كردمی ندد گذشتن یک رشته کارزی صداه ساله از میان آن است؛ کارزیی که روزگاری آب مورد نیاز مردم را اتمين می



آبموزهازبازدید



زیدجامعمسجدازبازدید



برخی مفاهیم آموختنی شاخه های آموزش مکان های مطالعه محل

معماری سنتی، آشنایی با شیوه بهینه تقسیم آب 
مناطق

مرکزی ایران در سنت های بومی، محیط زیست، 
جامعه

شناسی، پرسشگری، تحلیل و علت یابی مهاجرت ها 
و ترک

روستاها، آشنایی با کاروانسرا و سازو کار آن،
آشنایی با جانوران و گیاهان خاص منطقه، آشنایی با 

نوع
کشاورزی خاص منطقه، آشنایی با مفهوم بیابان، 

بیابان زایی
و بیابان زدایی

جغرافیا، انواع اقلیم با
تاکید بر مناطق

مرکزی ایران، معماری
و شهرسازی، محیط
زیست، تاریخ، علوم

...اجتماعی، 

قلعه تاریخی خرانق،
کاروانسرای خرانق، پل
تاریخی و تپه خرانق،
روستای تازه خرانق

روستای
خرانق

گفتگو و تهیه پرسشنامه از مردم روستای باالدست و تحلیل آنها
حرکت به سمت کویر

یی شنایی با مفاهیم بیابان زایی و بیابان زدایی، آشنا
با

بافت کویری، استفاده ازمحیط بدون آلودگی نوری 
برای

رصد ستارگان

جغرافیا، انواع اقلیم با
تاکید بر مناطق بیابانی
ایران، محیط زیست

کویر

ربانمه اردو
98/08/16روز پنج شنبه 



خرااقنروستایبازدید



خرااقنروستایبازدید



اسالمازقب سال۲۰۰۰قدمتباروستااهیورياهن



حضور رد کوري

ستارگانربای رصد حیط بدون آلودگی نوری کوريی، استفاده ازم با    بافت با مفاهیم بیابان زایی و بیابان زدایی، آشدایی با هدف آشدایی 



انجام بازیهای گروهی رد کوري  با هدف آشدایی با کارتیمی



برخی مفاهیم آموختنی شاخه های آموزش مکان های مطالعه محل

با تاریخ کهن و معماری مربوط به آن، شیوه هایآشنایی 

تطابق تفکر و شیوه زندگی با محل زندگی، آشنایی با

صنایع دستی مربوط به ایران و ازمیان برندگان آن، 

آشنایی

با مفهوم تولید ملی، باغ ایرانی و کارکردها و تاریخ آن،

آشنایی با باغ ایرانی

جغرافیا، تاریخ،

معماری، صنایع

دستی، اقتصاد، علوم

...اجتماعی، 

نارین قلعه،

کاروانسرای عباسی،

یخچال، چاپارخانه،

موزه زیلو، کبوترخانه،

کارگاه صنایع دستی،

موزه دست نوشته های

سنگی، شیرینی حاج

خلیفه، باغ دولت آباد

شهر

میبد و

اشکذر و

شهر

یزد

ربانمه اردو
98/08/17روز جمعه 



جدیدارگهت ردصبحاهنصرف



شهر باستانی میبد

. شهر میبد که همچون نگینی رد خطه کوري مركزی اريان می ردخشد از اتريخی کهن ربخوردار است

می توانجمله آن اه ست که ازتوجه هب وژیگی شهراهی کهن، میبد نیز از این خصیصه ربخوردار است و بدااهی اتريخی بلکه آاثر باستانی چددی را رد خود جای داده ابا 

.تون  زريزمینی بوده است، اشاره كردوازه وردهب انرین قلعه یکی از قديمی رتین بدااهی خشیی اريان و جهان که هب کهن ژد و ژد داالن شهرت دارد و رد گذشته دارای ربج و بارو، خددق،

را، چاپارخاهن، يخچال خشیی، ربج کبورتخان، انس از دیگر آاثر اتريخی میبد می توان هب چدد قلعه، مسجد جمعه میبد، مساجد جامع فیروزآباد، مهرجرد، بفروئیه، ده آباد و ركن آباد، کارو 

کوکش یا )یرًا مجموهع بافت قديمی محله کوچک الزم هب یادآوری است که اخ . آب انباراهی سنیی رد بيشتر محله اه و بادگیراه، قلعه مهرجرد، قلعه بارجين و چدد قلعه دیگر اشارت نمود

.که رد حريم انرین قلعه قرار دارد هب ثبت آاثر باستانی رسیده است( ارک

چنين امامزاده سید صدرالدین قنبر، امامزاده میر شمس الحق، خديجه خاتون، پیر بفروئیه و پیر چراغ، از دیگر آاثر جاذهب اهی تورست 
هم

.بد می باشدیی می 

.رد این رهگذر باید اشارت نمود که ره آورد مسافرت هب میبد می تواند فرش زیلو و انواع ظروف سفال و سرامیک باشد



میبدقلعهانرینساله۶۰۰۰قلعهازبازدید



عباسیشاهکاروانسرایبازدید از 



عباسیشاهکاروانسرایبازدید از  



میبدخشییيخچالبازدید 



شدهجهانیثبتکهمیبدزیلویطرحونماد



بازدید از کارگاه سفال ،آشدایی دانش  آموزان با صدایع دسیی اريان



فهادان
شكل  دهدده بافت شهری زید، محله فهادان می باشد

ت
.هتته اولیه 

اولیهی آن رد داخ  حصار و باروی آنچه که رب اهمیت این محله می افزاید موقعیت قرارگیر . شوداین محله که هب عنوان بافت قديمی یا اتريخی شهر زید شداخته می 

هرزید می باشد که ردمجاورت محله فهادان قديمی رتین محله ش . رد این محله استدوازده امامبقعه انمهب شهر و وجود قديمی رتین ارث معماری بجای مانده ردزید 

وزبرگان وسرشداسان شهر بوده است وفهادان که محله گویدد ازقديم االیام ، محله مذکور مح  سكونت اعیاناین ردخصوص وجه تسییه . قرارداردبازارنو، شاه ابوالقاسم ، و کوشکنو محالت 

ته است چون سلطان قطب الدین ابن عزالدین لدگر که گفتنی است این محله هب یوزداران هم لقب یاف .ربگرفته از کلمه فهد می باشد ردلغت هب معدای داانیان وسر شداسان می باشد 

کان زید بوده  .وهب نگهداری یوز عالقه وافر داشته این محله هم بدین انم لقب یافته ( قرن هشتم)از ااتب

بقعه ،مهد قرآن، خاهن محمودی ، خاهن ملک زاده محراب، ه  چ ،مسجد حمام ابو المعالی ، تهرانی ، خاهن الریها،خاهن مسجد مال زین  ، شيخ احمد فهادان بقعه :عداصر اتريخی این محله عبارتدد از 

گاه زاده،مسجد خاهن عرب ،  میرزاده خاهن، فهادان ،مسجد (زندان اسكددر)مدرهس ضیائیه ، خاهن نواب ونل  فرجامی، خاهن محمد حسين ،حتینیه فهادان،خاهن کاشفی، دوازده امام  آب ، قدم

سینی، خاهن رأس ، انبار فهادان 
لح
آخوند عرب عجمجی ،مسجدحامسجد سقا الزمان، صاحب ،مسجد زین الدین آاق ،مسجد ( سید پنهان)امامزاده سیداتج الدین ا
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فهادانقديمیمحلهبازدید از  



اسكددرزندانبازدید از 



اهالری خاهنبازدید از 



اهآینهقصربازدید از 



زارچنوکوکشآسیاببازدید از 

حضور راهنما جهت آشدایی دانش آموزان با آسیاب 



باغ دولت آباد

کان ساخته شده است۸۰متر و ۳۳و یکی ازبلددرتین بادگیراهی خشیی جهان با ارتفاع است از باغ اهی قديمی شهر زید باغ دولت آباد طرح باغ . سانتیمتر رد این م

باغ . اهزاده مااهن رد كرمان می باشداین باغ هم ردیف باغ فين رد کاشان و باغ ش. دولت آباد یکی از اصل  رتین و بدیع رتین طرح اهی باغ رسمی اريانی است

.دولت آباد زید یکی از باغ اهی اريانی ثبت شده رد میراث جهانی یونسكو است

.تقتیم می شود( جلوخان)باغ هب دو قسمت کلی اندرونی و بیرونی این 

ااتقهای خدمه، اصطب  اهی اتبتتاهن و زمتتاهن، ردشکه ( اهنآشپزخ)مطبخ ( حرمسرا)حرمخاهن( زمتتاهن)بهشت آئين ( بادگیر اتبتتاهن)ساختمان اهی هشیی:بخش اندرونی شام 

.بخش اندرونی مح  سكونت حاکم بوده است.ربج دیده بانی و آب انبار خصوصی استخاهن و یک

نبار عمومی ودیوانخاهن استساختمان اهی اتالرآئینه، تهرانی، ساختمان سررد اصلی، دو بازارچه، دو ربج دیدبانی، آب ا:شام ( جلوخان)بخش بیرونی 



باغ دولت آباد


