
انتخاب روستاهای هدف اجرای پروژه اگریتوریسم

و صناعی تبدیلیآب ، کمیسیون کشاورزی 

ااتق بازرگانی صناعی معادن و کشاورزی خراسان رضوی

1397تیرماه 

سمیرا سبزواری : تهیه و میظنت



اسامی روستاهای فعال در حوزه بوم گردی با مجوز رسمی 

نام اقامتگاه بوم گردیموقعیت مکانی–دهستان /نام روستاردیف

1
جاده بوژان 5نیشابور کلیومتر -آبادحمید 

دنیای قدیم

ارگ رادکانجاده چناران 13کیلومتر -رادکان2

نرگسکیلومتری جنوب غربی شهرستان داورزن 6-مزینان3

زعفرانیهکیلومتری جاده سبزوار، مشهد 35-زعفرانیه4

ننه کلو بابا کلوکیلومتری شمال شهرستان سبزوار20-طبس5

پوریعقوبکیلومتری جنوب شرقی شهرستان خواف 20-نشتیفان6

غیاثیهکیلومتری جنوب شهرستان خواف 5-خرگرد7

8
مشهدکیلومتری جنوب شرقی 262-شهرستان خواف

فصیح

میراحمد خوافی

جاده ابریشمجاده مشهد، نیشابور 50کیلومتر -درخت سپیدار9

گلستان ادیبکیلومتری جنوب شهر مشهد276-شهرستان گناباد10

11
کیلومتری غرب شهرستان گناباد 3-ریاب

قوامیه

خالو عیسی

خواجه ابومنصور

ریو



اسامی روستاهای فعال در حوزه بوم گردی با مجوز رسمی 

ماژانکیلومتری جنوب غربی مشهد 6کیلومتری طرقبه و 3–حصار 12

اشنوکیلومتری جتوب شهرستان خلیل آباد 35-جعفرآباد13

کنگ کهنکیلومتری مشهد 29کیلومتری غرب طرقبه و 19–کنگ 14

شو دالونکیلومتری شمال غرب شهرستان تربت حیدریه 48-روستای رود معجن15

باغدشتکیلومتری شمال شهرستان کاشمر  30-ریوش16

کیلومتری شمال شهرستان بردسکن و جاده سبزوار 15-روستای کبودان17
سر کمر

بی بی بانو

سبنی

آصفکیلومتری جنوب غربی شهر بجستان 5/5-مزار18

19
(  جرمجموعه ای ادغام شده از چهار روستای قزلقارشی، قارزی، بحرآباد و بیس) -رازی

شهرستان جوین سبزوار
حموی

نام اقامتگاه بوم گردیموقعیت مکانی–دهستان /نام روستاردیف





روستای حمید آباد

.استایراناستان خراسان رضویدر ( جاده بوژان5کیلومتر )شهرستان نیشابوربخش مرکزیروستایی از توابع 

(  خانوار201)نفر 711، جمعیت آن 1385در سال سرشماری مرکز آمار ایرانقرار دارد و بر اساس دهستان فضلروستا در این 
.بوده است

دنیای قدیم: اقامتگاه بوم گردی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_(%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)


قرارمشهدغربکیلومتری86درکهاستایرانرضویخراساناستاندرچنارانشهرستانمرکزیبخشتوابعازروستایی

ریشهای«راتکان»اصلدرراروستاایننام.استشدهبازسازیوشدهتخریبمرتبهچندینتاریخطولدرروستااین.دارد

.می دانند«آرتاکانا»آن،پهلوی

نفر2٬268آنجمعیت،1385سالدرایرانآمارمرکزسرشماریبراساسوداردقراررادکاندهستاندرروستااین

.بوده است(خانوار624)

حصوالتماز.استشدهواقعکوهستانیمنطقهدرکهباشدمیفراوانهایچشمهدارایوبکرطبیعیمناظردارایروستااین

کزرشاینجملهازکهباشدمیفراوانیکشاورزیمحصوالتودامیمحصوالتدارای.باشدمیبخاراآلوروستااینعمده

می شودکشتروستااینکوهستانیمناطقدرکهمی باشدکوهی

اندآوردهرویزعفرانکاشتبهسالیخشکعلتبهمنطقهاینکشاورزاناخیرسال هایدر.

رادکانارگ:گردیبوماقامتگاه

رادکانروستای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)


روستای رادکان



دهستان مزینان

داردقرارداورزنشهرستانغربیجنوبکیلومتری6درداورزن،شهرستانتوابعازواش،سالههزارانقدمتبامزیناندهستان.

.داردسردزمستان هایوخشکوگرمتابستان هایبیابانی،نیمهاقلیمودریاسطحازمتر810ارتفاعبادیاراین

می شودمحدودپیرامونارتفاعاتبهشرقازوآبادغنیروستایبهجنوبازبهمن آباد،روستایبهغربیشمالازمزینان.

.داردوجودروستااینجنوبیقسمتدرپرآبیقناتومی گذردمزینانجنوبازکالشوررود

بوده استنفر5542مزیناندهستاناحتسابباو(خانوار483)نفر1390،1408سالسرشماریاساسبرمزینانجمعیت.

نرگس:گردیبوماقامتگاه



دهستان مزینان



کیلومتری35درکهاستایرانرضوی،خراساناستانسبزوار،شهرستانمرکزیبخشتوابعازتوریستیدهکده اینام

دهستاندرروستااین.می گذردروستاایناینجنوبازسبزوارکالشوردائمیرودخانه ی.داردقرارمشهد-سبزوارجاده

.استبوده(خانوار70)نفر232آنجمعیت1385سالسرشماریاساسبروداشتهقراررباط

،اری،دامدوکشاورزیفعالیت هایدرهمکاریضمنروستا،اینهنرمندزناناست؛دامداریوکشاورزیطریقازدرآمدشان

.می پردازندنیزفرش وقالی بافتِمانندصنایع دستیتولیدبه

رسیاوشان،پختمی،گلتره،شاهتوانمیگیاهاناینجملهازاستمرتعیوداروییگیاهانازغنیروستااینگیاهیپوشش

.استخاکشیروزبانگاوگل

زعفرانیه:گردیبوماقامتگاه

روستای زعفرانیه



روستای زعفرانیه



داشتهقرارشرقیقصبهدهستاندرروستااین.ایرانرضویخراساناستانسبزوارشهرستانمرکزیبخشتوابعازاستروستایی

بوده است(خانوار261)نفر793آنجمعیت1385سالسرشماریاساسبرو

درفراواناستعدادهایباسرسبزوهواوآبخوشمنطقهیکبه،کوهستانیدرمنطقهشدنواقعدلیلبهطبسروستای

وکیلومتر4طولبهرودخانه ای،قناترشته15چشمه سار،دهنه17وجود.شده استتبدیلگردشگریوزراعتباغداری،زمینه

تکشزیرآبیودیمصورتبهروستاحصارجلگهودشتدرقسمتزمینهکتار300بهقریبتاشده استباعثعمیقچاهحلقه4

.بگیردقرار

قندچغندر،گردو،بادام،انگور،گندم:طبسکشاورزیمحصوالتجملهاز

باباکلوکلوننه:گردیبوماقامتگاه

روستای طبس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%86%D8%AF


روستای طبس



وشدهواقعقاینجادهدرحاشیهنشتیفانشهر.استایرانخوافشهرستانشرقیجنوبدررضویخراساناستانشهرهایازیکی

بر.می گرفتندنیروسیستانیروزه120بادهایازونشتیفانآس بادهاینامِباکهاستقدیمیبادیآسیاب هایدارای

.استبوده(خانوار2٬426در)نفر9٬176شهراینجمعیت1395سالدرمسکنونفوسعمومیسرشماریپایه

شبدرپسته،،تنباکوتوتون،سیر،پنبه،گندم،جو،:نشتیقانکشاورزیمحصوالتجملهاز

پوریعقوب:گردیبوماقامتگاهنام

نشتیفان



نشتیفان



(خَرجِردمعرببا نام )استرضوی ایران خراسانواقع در استانشهرستان خوافاز روستاهای قدیمی و مهم.

بوده استنفر 1464جمعیت این شهر 1395سال درسرشماری عمومی نفوس و مسکنبر پایه.

دامپروری و کشاورزی فعالیت های اقتصادی اصلی این ناحیه است.

 وسفند گمحصوالت کشاورزی مهم خواف و روستاهای آن می باشد و دام غالب آن گندم، جو، پنیه، چغند قند و محصوالت جالیزی

.استو بز 

 غیاثیه: نام اقامتگاه بوم گردی

روستای خرگرد



روستای خرگرد



واقع کیلومتری جنوب شرقی مشهد262می باشد که در خوافاست و مرکز آن شهراستان خراسان رضوییکی از شهرستان های

.است

 تجارت ، کشاورزی ، دامداری ،: مثل . داردبا توجه به وضعیت آب و هوا وپستی وبلندی اراضی ، مشاغل گوناگون در منطقه وجود

امی ، که در حدِ خود کفایی بوده و نیاز های مردم را از نظر محصوالت کشاورزی ، دصنایع دستی ، قالی بافی و کرباس بافی

.پارچه و فرش تأمین کرده ، حتِی صادر می شده است 

حبوبات و گندم ، جو ، تنباکو ، چغندر قند ، پنبه ، ذرت ، کنجد ، منداب ،: محصوالت زراعی عبارتند از -پسته ، زعفران و سیر

خربزه و هندوانه: صیفی جات-انار ، انجیر ، زرد آلو ، توت ، آلو ، هلو و انگور: ی سبز ، محصوالت درختی زیره

 میراحمدخوافی-2فصیح -1: نام اقامتگاه های بوم گردی

شهرستان خواف



شهرستان خواف



حاشیه جاده در وکیلومتری جنوب غربی مشهد 55درسال 1600بیش از باقدمتی دریاومتر ارتفاع ازسطح 1450این روستا با

.که شهرت فراوان داردباغات میوه مخصوصا آلو بخارا قراردارد و تاریخی ابریشم 

ان و گردشگردسترسی تمامی متر می باشد که این راه آسفالته راحتی 1500تهران حدود -فاصله روستا از اتوبان اصلی مشهد

.استمسافران را به روستا فراهم اورده 

فعالیت عمده اهالی روستا کشاورزی و دامداری است.

جاده ابریشم: نام اقامتگاه بومگردی

درخت سپیدار



شهرستان گناباد

سالدرمسکنونفوسعمومیسرشماریپایهبر.استرضویخراساناستانجنوبدرواقعگنابادشهرستانمرکزنابادگ

.بوده است(خانوار12٬037در)نفر40٬773شهراینجمعیت1395

داردقرارگناباددر(شهرقصبهقنات)جهانقناتقدیمی ترینوعمیق ترین.

ازعبارتندمی آیدعملبهشهرایندرکهکشاورزیمحصوالتمنطقه،اقلیمبهتوجهبا:

،پنبهپسته،عناب،انجیر،زرشک،جو،گندم،سبز،زیره،انار،کشمشآنکناردروانگورزعفران

ادیبگلستان:گردیبوماقامتگاهنام



شهرستان گناباد



کیلومتری  3روستای هدف گردشگری ریاب در . واقع شده است( دامنه ای-در اراضی دشتی )در دشت گناباد ریابروستای

.  واقع شده و فاصله اندکی با قنات قصبه گناباد داردگنابادغرب

بوده استنفر 874جمعیت این شهر 1395سال درسرشماری عمومی نفوس و مسکنبر پایه.

این روستا از نظر پهنه بندی اقلیمی، در اقلیم گرم و خشک قرار دارد.

ساکنین بیشتر  . قرار داردقناتدر نزدیکی مظهرابومنصور ریابیمزار. عمده آب کشاورزی از قنات آن تأمین می شود

.سنتی مشغول هستندکشاورزیبه

 ریو–خواجه ابومنصور -خالو عیسی-قوامیه : اقامتگاه بوم گردی نام

روستای ریاب



روستای ریاب



عمومیسرشماریپایهبر.استایرانرضویخراساناستانبینالودشهرستانشاندیزبخششاندیزدهستاندرروستایی

.استبوده(خانوار501در)نفر1٬627روستااینجمعیت1395سالدرمسکنونفوس

وصارسرخحفردبهمنحصرسبزیوپیازگندم،عدس،ماش،سیر،زمینی،سیبهلجمازمتنوعکشاورزیمحصوالتتولید

بهنهاآکردنصادرورسدمیبرداریبهرهبهروستاایندرگلتولیدگلخانه هایصیفی جات،گلخانهچندینداشتن

.داردارزآوریکشوربرایکهخارجیکشورهای

مرکزمجهزترینروستااسالمیشورایحمایتبااکنونهمواستاستانکبکپرورشواحدبزرگتریندارایحصارسرخ

.استساختحالدرکشورکبکپرورش

ماژان:گردیبوماقامتگاهنام

روستای حصار



نفوسعمومیسرشماریپایهبر.استایرانرضویخراساناستانخلیل آبادشهرستانششطرازبخشکویردهستاندرروستایی

بوده است(خانوار503)نفر1٬630مکاناینجمعیت1395سالدرمسکنو

کاشتبهاضرححالدرقدیمانگورکارانوباغدارناکثرکهاستنمودهفراهمپستهمحصولتولیدوکاشتبرایمناسبیظرفیت

.اندآوردهرویپسته

اشنو:گردیبوماقامتگاهنام

روستای جعفرآباد



روستای جعفرآباد



روستای کنگ

استایرانرضویخراساناستاندرشاندیزطرقبهشهرستانطرقبهبخشتوابعازروستایی.

قرارمشهدکیلومتری29وطرقبهغربکیلومتری19دروبینالودارتفاعاتشرقیشمالدامنه هایازیکیدرکنگپلکانیروستای

.دارد

354)نفر1٬472آنجمعیت،1385سالدرایرانآمارمرکزسرشماریبراساسوداردقرارجاغرقدهستاندرروستااین

یافته استکاهش(خانوار271)نفر799بهروستااینجمعیت1390سالدرولی.بوده است(خانوار

موجودزنیتراشکاریونجارینظیرمشاغلیهمچنین.استفرشبافیوکارگریدامداری،باغداری،روستا،مردمپیشهوکار

می باشد

جزوآنبهوابستهمشاغلوباغداریاکثراًشیب دارزمین هایوجودوکشاورزیزراعتبرایمناسبمسطحزمیننبوددلیلبه

.می شوندمحسوبروستادرآمدیفعالیت های

کهنکنگ:گردیبوماقامتگاهنام



روستای کنگ



قرار بایگتربت حیدریه و در بخشکیلومتری شمال غرب شهر48در ایران خراسان رضویدرتربت حیدریهروستایی در شمال غرب

.دارد

رآب و آبشار بلند و این روستا یک منطقه ی کوهستانی با رودخانهی پ. جاده ای کوهستانی و پیچ در پیچ را باید پیمود تا به روستا رسید

.کوه های مرتفع از مناطق مناسب گردشگری است

بوده استنفر956، جمعیت آن 1385در سال سرشماری مرکز آمار ایرانبراساس.

 15کیلومتری شمال غرب روستا تا 15از چشمه های زندگانی در مهجن روددر بستر . بیشتر دامدار و کشاورز بوده اندمهجن رودمردم

.استکیلومتر به جانب جنوب زمینها و باغهای پر درخت و همیشه سبز 

 بوده اندشغول مانگور گندم و جو، و حبوبات و نیز کشت و برداشت گردو، بادام، آلوچه، آلو، گیالس، سیب و گالبی و به کشت قدیم از

 شو دالون : نام اقامتگاه بوم گردی

روستای رود معجن



روستای رود معجن

48km



قرارکاشمرشمالکیلومتری30درشهراین.استایرانرضویخراساناستانکاشمرشهرستانکوهسرخبخشدرشهری

هوایوبآکشیده،فلکبهسردرختانهمراهبهکهاستسرسیزباغاتورودخانه هاریوش،منحصربه فردویژگی هایاز.دارد

وآفریده اندرازیباییمناظرومی کنندعبورریوشغربیووجنوبیبخشازکهروانیرودخانه هایوریوشمعتدل

.می کشانندناحیهاینبهسالفصولتمامدررابسیاریگردشگران

بوده است(خانوار1٬701در)نفر5٬687شهراینجمعیت1395سالدرمسکنونفوسعمومیسرشماریپایهبر.

گردووطالییآلوآلو،زردبرگهویژهبهوخشکبارانواع-بادام:آنباغیمحصولمهمترین

باالفیتکیوبودنارگانیکدلیلبه…ومحلیزردروغنمحلی،کرهشیر،دوغ،(کوهسرخ)ریوشمحلیلبنیاتهمچنین

عالقه مندانواشتهدباالییبسیارکیفیتهیزموتنوریپختوارگانیکگندمازاستفادهبخاطرمحلینان.دارددارطرفبسیار

.داردمنطقهدرزیادی

باغدشت:گردیبوماقامتگاهنام

روستای ریوش



روستای ریوش



روستای کبودان

1385سالسرشماریاساسبر.استکوهپایهدهستانمرکزی،بخشبردسکن،شهرستانرضوی،خراساناستاندرروستایی

.بوده استخانوار292بانفر841آنجمعیت

بودهکوهپایهدهستانمرکزوشده استواقعبردسکنشهرازکیلومتر17فاصلهبهسبزواربردسکنترانزیتیمسیردرروستااین

.استبردسکنشهرستانییالقیمناطقجزو

استدامداریوکشاورزیروستامردماکثرشغل.

هگردیدکمبسیارآنهاآبدهیمیزاناخیرسال هایدرکهاستمیدانآبوباالآببهمعروفقناترشتهدوشاملروستااین

.است

بانوبیبی،سرکمر،سبنی:گردیبوماقامتگاهنام



روستای کبودان



 ًقسمت شرقی روستا مجموعه داردخانوار جمعیت 400در پنج کیلومتری جنوب غربی بجستان روستا ی مزار قرار دارد که حدودا

.زیبای خشت وگلی وجود دارد که احتیاج به حفظ و مرمت دارد واخیرا ثبت ملی شده است

ترکه  ) افی وجود هنرهای سنتی و صنایع دستی از جمله پارچه بافی، چادربافی، حوله بافی، برک بافی و همچنین فن و هنر سبد ب

انگورو فنون شیره گیری ( بافی 

 انگور و جالیز  –گندم –زعفران -انارهکتار و 2600چشمه دارد که اراضی کشاورزی آن 3چاه عمیق 2قنات 32مزار و توابع آن

اری جهت کار در آن کشت می شود شیره انگور آن مشهور است بیشتر مردم به شغل کشاورزی و دامپروری مشغولند و در فصول بیک

در نانوایی به تهران و دیگر شهرها مهاجرت می کنند مشاغل فنی در روستای مزار مورد توجه است

 آصف  : نام اقامتگاه بوم گردی

مزارروستای 



مزارروستای 



(  جوین ) روستای رازی 

شهرستاندرومرکزیبخشتوابعازاستبیسجردوقارزی،بحرآبادقزلقارشی،روستایچهارازشدهادغامایمجموعه

رضویخراساناستانجوین

جهتمرغوبهایزمین،خیزحاصلمزارعدارایکهاستجوینشهرستانمناطقزیباترینازیکیمجموعهاین

دری تواندمکهدیگرمختلفامکاناتوزیبابسیارخیابانهایازبرخورداروگاوداری،دامداری،آجرکارخانه،کشاورزی

.شودتبدیلشهرستاندرتوریستیقطبیکبهشدنشهرصورت

بوده  (خانوار1٬270)نفر 5000جمعیت آن 1390اساس سرشماری سال قرار داشته و بر دهستان مرکزیاین روستا در

.است

 حموی: نام اقامتگاه بوم گردی



با تشکر



(  جوین ) روستای رازی 



رادکان

کنگ
حمیدآباد

زعفرانیه

مزینانطبس

ریوشرود معجن
کبودان

خواف

خرگرد

نشتیفان

گناباد

ریاب

مزار


