ﻣﻮج ﻫﺎ و ﻓﻮاره ﻃﺒﯿﻌ آب در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،زﯾﺒﺎ و ﮔﺮدﺷﺮﭘﺴﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آب ﻫﺎی آزاد دﻧﯿﺎ
از ﻧﻈﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﺎرﯾﺨ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ و دﯾﺪﻧ دارد.
ﻓﻮاره ﻃﺒﯿﻌ آب در ﻣﺤﺪوده درﯾﺎ ﺑﺰرگ و ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻗﺺ اﻣﻮاج در ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺮ رﻫﺬری
را ﻣﺠﺬوب ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗ را ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧ آن ﺑﭙﺮدازد.
وﺟﻮد ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه ای در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻮاج ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺗﺎ  ۱۰ﻣﺘﺮ اوج ﺑﯿﺮﻧﺪ.
ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ از دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و زﯾﺒﺎ ،ﺳﺎﺣﻞ دل اﻧﯿﺰ ،ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ،ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺮﯾﺨ ،ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻮز و اﻧﺒﻪ ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘ و
ﻣﺪرن و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎن ﮔﺮدﺷﺮی و ﻣﺮدﻣ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻮﻧﺮم از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺖ.
درﯾﺎ ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آب ﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ از اﻗﯿﺎﻧﻮس و ﺧﻠﻘﺖ زﯾﺒﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺗﺮﺳﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﯾ از دﯾﺪﻧ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
درﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و دﻫﺎﻧﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ از ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه ای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮج ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎﻧ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﻮج ﻓﺸﺎن« ﯾﺎ ﻓﻮاره آب در ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﺳﻨ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺪاوم آب ،ﭘﻮﺷﺸ از ﺧﺰه روی آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮش ﺧﺰه ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ.

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ۲ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾ آرام و دﯾﺮی ﺧﺮوﺷﺎن
رﺋﯿﺲ اداره ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۲ :ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺰرگ و درﯾﺎ ﮐﻮﭼ ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻠﻮﭼﺰاده اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای آب ﺑﺎزی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ  ۲ﺳﺎﺣﻞ ﻣ روﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻣﻮج ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ،آب ﻓﺸﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻮاره آب ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌ زﯾﺒﺎی ﻣﻮج ﻓﺸﺎن ،ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه ای ،ﻣﺎﺳﻪ ای و ﻓﺮش ﺧﺰه ﻫﺎ ،ﺻﺪﻫﺎ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ،
ﮔﺮدﺷﺮی و دﯾﺪﻧ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی از ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻮج ﻓﺸﺎن ،ﻓﻮاره آب و ﻣﻮج ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۶۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب زاﻫﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺮان )ﻋﻤﺎن( واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ.

