در دل ﺟﺎده ﭘﺮ ﭘﯿ و ﺧﻢ »ﺑﺮﯾﺲ« ﺑﻪ ﻣﺮﯾ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ
اﯾﺮان و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮج و ﻣﺮﺟﺎن ،از ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭘﻼن و ﻧﻮر ،ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،دﺷﺘﯿﺎری و ﭘﻼن 6 ،دﻫﺴﺘﺎن و 438
روﺳﺘﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻗﺮار دارد.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎدﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻮای آن در ﺗﻤﺎم
ﻓﺼﻞﻫﺎ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺣﺘ در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﮔﺮدﺷﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﯾﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﺮی دارد و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرﺗ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ،
ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺮﭼﻨﻫﺎ و اﺳﻠﻪ ﺻﯿﺎدی را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷﺮان اﺳﺖ.
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﺎده ﭘﺮ ﭘﯿ و ﺧﻢ ﺑﺮﯾﺲ ﺑﺎ آن ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدش ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﺑﺬرد و ﯾﺎ
زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖ »اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ« دﻗﺎﯾﻘ را اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺮده و از ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﺠﺎ ﻟﺬت ﻧﺒﺮد.
ﺑﺮﯾﺲ زﯾﺒﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪودا  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد اﻣﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺼﻒ روز ﻃﻮل ﺑﺸﺪ زﯾﺮا وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎی در ﻣﺴﯿﺮ ،ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﺮی را ﻣﺤﻮ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﻃﻠﺐ ﮐﻪ دﻗﺎﯾﻘ از ﺧﻮدرو ﭘﯿﺎده ﺷﺪه و از ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺧﺪادادی را
ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴﺖ.
درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرﺗ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ دارد ،رﻧ ﺻﻮرﺗ آب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤ و ﺗﺠﻤ اﻧﻮاع
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻻک ﭘﺸﺖ ﻫﺎی درﯾﺎﯾ در اﻃﺮاف آن ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎﯾﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﻼﻧﺘﻮن ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ زﯾﺎد و ﻏﻨ ﺑﻮدن آب آن از ﻣﻮاد آﻟ و
ﻣﻌﺪﻧ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺰدﯾ روﺳﺘﺎی ﻟﯿﭙﺎر ﺑﻪ »ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﻟﯿﭙﺎر« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ ،آب اﯾﻦ ﺗﺎﻻب از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﯿﭙﺎر
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد.
اﺷﺮﻓﻌﻠ ﺣﺴﯿﻨ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﻧ آب درﯾﺎﭼﻪ ﻟﯿﭙﺎر ﯾﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرﺗ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺻﻮرﺗ ﻣ ﺷﻮد،
اﻃﺮاف آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﯾﺲ ﯾ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻮهﻫﺎی
ﻣﺮﯾﺨ ﯾﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺗﻮﺟﻪ اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ و ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﻋﺲ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری را
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری از ﻧﻮع رﺳﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور زﯾﺮ ﺗﻠ از ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎرش ﺑﺎرانﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤ از زﯾﺮﺧﺎک ﺳﺮ ﺑﺮآوردهاﻧﺪ.
ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﮐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺘﻮﻧﯿ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوراﻧﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺮان و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ آﺑ و ﺑﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ ﺷﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﯿﺎرﻫﺎی رﯾﺰ و ﯾﺪﺳﺘ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺟﻠﻮهای ﺑﻪ واﻗ ﻓﺮازﻣﯿﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻮﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺪفﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﺷﺮان و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ
ﺑﺮﯾﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﮐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازه زﯾﺒﺎی اﺳﻠﻪ ﺻﯿﺎدی ﺑﺮﯾﺲ و ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی از ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺑ ﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮدﺷﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧ و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ را ﻃ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺮوش اﻣﻮاج و ﺗﻼﻃﻢ درﯾﺎ ،ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد آب ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺻﯿﺎدی از ارﺗﻔﺎع ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘ ﺧﺴﺘ
را از ﺗﻦ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺑﺮد و ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎﯾ از ﺟﻨﻞ ﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﺣﺮا ،درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر را ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺲ
ﻣﺗﻮان دﯾﺪ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﯾ ﻃﺮف ﺟﺎده درﯾﺎی رﻧﺎرﻧ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ و در ﻃﺮف دﯾﺮ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ و ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻻ ﺑﻪ
ﻻی ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎ و ﺻﺪفﻫﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮﭼﻨ از دل ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪای در ﻗﺪرت
ﺧﺪاوﻧﺪ و وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﺮد.

