
 حوض سلطان یکاروانسرا

. شودیمبه شمار می رود.  رانیا یسراهاکاروان نیترازس تازهاز  حوض سلطان یکاروانسرا

قدمت  و در کنار روستای چشمه شور قرار گرفته است. دیدنی قم جاهایاین کاروان سرا یکی 

منطقه، توریست های طلبعت کویری و آرامش این  برمی گردد.قاجار  و یدوره صفوآن به 

 زیادی را به خود مجذوب کرده است.

 

 

 معماری کاروانسرای حوض سلطان

در سه گوشه ساختمان  است که دقیقاسه تاالر  یدارا حوض سلطان یکاروانسرا آجری یبنا

استقرار یافته اند. در هر سه تاالر ستون و سکوهایی وجود دارند که ترکیب آن ها باهم، 

فضای زیبای را خلق نموده است. استفاده از سکو و ستون در بنا بسیار مرسوم است اما 

. سردر کاروانسرا باشد ی، سردر آن مسایر بناها شده استبا  کاروانسرا نیا ی کهبارز ویژگی



 ،یدالبر یازاره هاوتاه و ک یستون هابا  وارهاید یباال و فتهکه عقب ر سمت به جای جلو به

 یم دهید یعقب رفتگ کی ،یاصل وانید یبه جا در حیاط کاروانسرا نیشده است. همچن مزین

 قرار دارد. در پشت آن ساخته  ییرایتاالر پذ که شود 

 است. قرار گرفته اطیح روبروی شخوانیپ یک به صورت حوض سلطان یکاروانسرا یورود

و دو قهوه خانه  در نظر گرفته شدهدر چهارگوشه دروازه  نگهباناناسکان  یبرا ییاتاق ها

جلوه خاصی به ایوان و  یساز نهیقر معماری به شکل خورد. یچشم م رای پذیرایی بهب زین

اصطبل ها و  به یدسترس برای راهرو کی وانیدر کنار هر اهمچنین  حیاط بخشیده است.

 وجود دارد. یک راهرو برای رسیدن به باالخانه 

 

 وجود دارد که دارای دیواری مشترک بااتاقک  نیکاروانسرا  چند یجنوب بخشدر 

 یجنوب غرب کنجدر )دیوار به دیوار کاروانسرای صفویه(  هستند. هیصفو یمیقد یکاروانسرا

که  دیگردو اتاق و رختکن برای اتاق بزرگ  کی شاملکه  ی قرار داردحمام، شخوانیپ

جز در  یسبک معمار نیچن خورد. یبه چشم م ،بوده اند یمشت و مال و آب تنمخصوص 

 نشده است. دهید یرانیا گرید یدر کاروانسراها زد،یکاشان و  یبناها



 

 نکات بازدید از کاروانرای حوض سلطان

برای جذاب  و قم دیدنی جاهایی از یکهزار،  زییمنطقه در فصل پا نیاگفتنی است که 

است  یزمان زییپا رای. زبه شمار می آید رنوردانیکوو بکر  عتیدوستداران طبو  انگردشگر

 زمستان.  سوز و سرمای تابستان را دارد و نه عطشو  داغیکه هوا نه 

 

 حوض سلطان یاطراف کاروانسرا یدنید یجاها

که یک دریاچه پر از نمک با  حوض سلطان اچهیدر، کاروانسرای حوض سلطاندر اطراف 

به عنوان یک مقصد سیاحتی و  مسجد جمکران وجود دارد. عالوه بر آن سطحی سیقلی است

 زیارتی در اطراف کاروانسرا خودنمایی می کند.

 ی به کاروانسرای حوض سلطاندسترس ریمس

در جاده  کوهمره، یجنوب یتهران به قم و در دشت هاآزادراه   ریدر مساین بنای آجری 

 یرهایمس نیالبته تردد در ا قرار گرفته است. یسنگ هیپا کی یبر رو روستای چشمه شور و

به وجود کاروانسرا پس از  نیبه ا یدسترس ریمسزیرا  تی برای مدتی محدود بود.مواصال

به طوری که این مکان کم کم  به حالت محلی  حوض سلطان مسدود شد. اچهیدر جادیاآمدن 

اما در حال حاضر مسیر رسیدن برای این کاروانسرا که یکی  متروک و باالفاصله تبدیل شد.

 می باشد، باز است. ی دیدنی قمهاجااز 


