ابزگشایی ابغ الله ها در کرج
ایـران دارای مناطـق خاص آب و هوایی اسـت و همین موضوع باعث
شـده کـه محیط مناسـبی برای رشـد انـواع گیاهان و گل ها باشـد.
یکـی از گل هـای زیبایـی کـه در صـورت چیده شـدن عمر چندانی
نـدارد و بنابرایـن در دسـته گلهـا جایـش حسـابی خالی اسـت ،الله
است.
از طرفـی ایـن زیبایـی خـدادادی بیشـتر در مناطق کوهسـتانی می
روید و بنابراین خیلی هم در دسـترس دوسـتدارانش نیست .بنابراین
چنـد سـالی مـی شـود کـه بعضـی از پـارک هـا بـا هـدف نمایاندن
زیبایـی اللـه هـا بـه مـردم احداث شـده اند .شـاید بتـوان طالیه دار
ایـن نـوع فعالیـت را بـاغ الله ها در گچسـاران دانسـت کـه موفقیت
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درخشـانی در جهت کسـب گردشـگر داشـت و باعث شـد بعد از آن
باغ هایی با هزینه های شـخصی و حتی دولتی از سـوی شـهرداری
هـای مناطـق مختلف برپا شـود.
در کـرج نیـز از تاریـخ  21فروردیـن ماه باغ الله ها بازگشـایی شـده
اسـت .در ایـن بـاغ همچنیـن فـرش هایـی زیبـا از گل هـا نیـز بـه
اصطلاح پهـن مـی شـود که تصاویـر زیبـا و جذابی را برای دوسـت
داران گل و گیـاه بـه وجـود مـی آورد.
هـر چنـد عوامـل مجموعـه بـرای شـاداب نگـه داشـتن گل هـا بـه
خصـوص اللـه هـای دلبرانـه تمـام تالش خـود را می کننـد اما عمر
گل بسـیار کوتـاه اسـت و نبایـد زمـان را از دسـت داد.
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راهنمای سفر به استان هرمزگان

چله بوچیر ،اوج هیجان
در شکاف کوه
یکـی از نعمـت هـای خـدادادی ایران عزیزمـان ،وضعیت قرار گرفتن کشـور روی کره
سمیه محمدنیا حنایی
زمیـن اسـت .وضعیتـی کـه باعـث شـده تا ایـران جزو کشـورهایی باشـد کـه در طول
روزنامهنگار
سـال ،چهـار فصـل را تجربـه کند .البته این نکتـه به همین جا ختم نمی شـود .موقعیت
ایـران ،همچنیـن باعث شـده اسـت که مسـافران بتوانند با سـفرهای داخلـی و کم هزینه ضمن تغییـر منطقه و اقلیم،
تغییر آب و هوایی هم دهند .مثال در تابسـتان که باد بزن از دسـت کسـی نمی افتد در شـمال غربی کشـور شـهری
داریم که شـب ها ،همچنان لحاف می چسـبد! و در پشـت بام هایش خبری از کولر نیسـت یا اینکه در زمسـتان
سـرد نیز مناطقی در کمربند جنوبی ایران قرار دارد که عین چله تابسـتان گرم و خشـک اسـت .همین موضوعات
باعـث شـده اسـت کـه ایران دارای ظرفیت گردشـگری  12ماهه باشـد .پـس چنانچه قصد راهاندازی یک کسـب
و کار را داریـد و البتـه دلتـان نیـز بـرای دره و کـوه مـی تپد ،می توانید روی مشـاغل مرتبط با گردشـگری حسـاب
ویـژه ای باز کنید.
در بهـار کـه هنـوز هـوا خیلی گرم نشـده اسـت ،جنوب گردی همچنـان رونق دارد .بازار مسـافرت بـه جنوب برای
گـردش و طبیعـت گـردی نـه خریـد ،چند سـالی می شـود کـه گرم شـده اسـت .در حقیقت جنوب گردی بیشـتر
محـدود بـه جزایـر کیـش و قشـم بـود و سـایر نقاط جنوبـی ایران مـورد بی مهـری و گاه بـی اعتنایی گردشـگران
قـرار مـی گرفـت .هـر چنـد در یک نـگاه کلی مناطقی چون تاالب شـادگان ،سـازه هـای آبی شوشـتر ،گنبد نمکی
جاسـک و جزیـره هرمـز از دیربـاز مـورد توجـه ماجراجویان بود .امروز عـازم منطقه ای در جنوب ایران هسـتیم که
هـر چـه از زیبایـی آن بـرای تـان بگویـم کـم اسـت .زیبایی کـه در عین سـادگی ،آدرنالینی اسـت که بـه جان تان
تزریـق مـی کنـد « .چلـه بوچیـر» یـا «تنگ بوچیـر» از توابع اسـتان هرمزگان مقصد ماسـت .پس اگـر می خواهید
از چنـد و چـون مالـی سـفر و همچنین مسـیرهای دسترسـی به این طبیعت بکر و کمتر شـناخته شـده ایـران با خبر
شـوید ،همراه ما باشـید.

استان هرمزگان مهد رنگ ها و متدن ها

هرمـزگان در جنـوب ایـران و درسـت در بخـش باالیی هالل تنگه
هرمز قرار گرفته اسـت .همین موضوع کافی اسـت تا بیشـتر نگاه
هـا بـه ایـن خطه از بعد موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی باشـد .اما
ایـن اسـتان فـارغ از چنیـن کاربـردی ،دارای مناطق بکـر و دیدنی
نیز اسـت که در کنار سـاحل و جزایر منحصر بهفردش ،می تواند
خاطرات خوشـی را برای شـما رقم بزند .شـهرت جزیره قشـم در
کنـار مرکـز این اسـتان یعنـی بندر عباس که یکـی از قطب های
تجـاری و صادراتـی جنـوب کشـور اسـت نیـز در مهجـور مانـدن
بقیـه مناطـق گردشـگری این خطه بی اثر نیسـت .بـا آن که حتی
در خـود بنـدر عبـاس آنقـدر زیبایـی هـای وصـف نشـدنی و آثار
تاریخـی بـا ارزش و اعجـاب برانگیـز وجـود دارد کـه میتواند خود
ایـن شـهر را تبدیـل بـه یـک مقصـد گردشـگری کنـد .بههرحال
اینکـه ایـن اسـتان قطـب تجـارت و صـادرات اسـت نیز بـرای ما
طبیعـت گـردان یـک مزیـت دارد و آن داشـتن انتخـاب هـای بی
شـمار بـرای رسـیدن به بنـدر عباس از سراسـر ایران اسـت .جاده
هـای خـوب و مناسـب ،خـط آهن سراسـری ایران ،فـرودگاه های
بیـن المللـی و حتـی راه هـای آبـی برای رفت و آمد به این اسـتان
مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

استان هرمزگان از منظر گردشگری

انتهـای چیـن خوردگـی هـای زاگرس و سـاحل خلیج فـارس دو
موهبـت الهـی اسـت کـه طبیعـت منحصـر بـه فـردی را بـه این
اسـتان هدیـه کرده اسـت .موهبتـی که گاه در طبیعـت زیبای آن
جلـوه گـری مـی کنـد و گاه بـه دلیـل سـکونت اقـوام گذشـته به
دلیـل خـوش آب و هوایی منطقه ،بناها و آثار تاریخی بی شـماری
را بـرای بازدیـد عالقهمنـدان مهیـا مـی کند .مثلا در این بین می
تـوان بـه آبشـار تـزرج حاجی آبـاد اشـاره کرد .ایـن منطقه خوش
آب و هـوا در فاصلـه  175کیلومتـر از بنـدر عبـاس و در نزدیکـی
روسـتای برآفتـاب واقع اسـت .روسـتای بـر آفتاب تقریبـا آخرین
روسـتا از دنبالـه زاگـرس در ایران اسـت و آبشـار تـزرج نیز زیبایی
صـد چندانـی بـه آن داده اسـت .آبشـار از صخـره هـای سـنگی با
قدرت به پایین سـرازیر می شـود و منطقه پایین دسـت آبشـار با
وجـود نخـل هـای خرما و پوشـش گیاهی منحصر بفـردش امکان
تصـور ایـن را کـه ایـن جـا یکـی از جنـگل هـای آمـازون نیسـت
خیلـی سـخت می کنـد .البته تزرج تنها آبشـار هرمزگان نیسـت.
در این اسـتان شـاید آبشـارها از نظر تعداد کم باشـد اما در زیبایی
خـود بـی نظیـر هسـتند .آبشـار پلکانـی و فصلـی « ب ِـدو» نیـز از
دیگر موهبت های خدادادی در نزدیکی روسـتای «لمزان» اسـت.
آبشـار ب ِـدو در فصـل هـای پر باران که بهار را هم شـامل می شـود
از ارتفاعـات بـر روی صخـره هایـی که مانند پلـه در دامنه کوه قرار
گرفتـه انـد سـرازیر می شـود و صحنه جذابـی را رقم مـی زند .اما
ب ِـدو تنهـا جاذبـه لمـزان نیسـت ،گنبـد نمکی کـه چیـزی کم از
جاسـک نـدارد نیـز در نزدیکـی این منطقه اسـت .اگـر بخواهم به
توصیف مناطق دیدنی اسـتان بپردازم ،راسـتش را بخواهید دیگر
جایـی بـرای پرداختـن بـه اصـل مطلـب نمـی مانـد بـرای همین
بـه نـام بـردن از بعضـی از ایـن جاذبه هـای گردشـگری اکتفا می
شـم گردشـگری و ماجراجویی تـان را
کنـم و امیـدوار هسـتم تـا ِ
تحریـک کـرده و برنامـه رفتن به این منطقـه را نیز بریزید .عمارت
فکـری ،بنـدر کنـگ ،موزه مردم شناسـی بندر کنگ ،قله لشـتان،
چشـمه چـاه احمـد ،پـل التیـدان بـه عنـوان طوالنـی تریـن پل

قدیمـی ایرانـی ،قلعـه اسـرار آمیـز فیـن ،آب گرم گنـو ،غار نمکی
خرسـین ،کـوه گنو ،دره سـتارگان قشـم ،غـار خوربس ،روسـتای
گچین ،روسـتای سـبز بناب ،چاه های قدیمی طال ،معبد عشـاق
در مینـاب ،پرستشـگاه بـت گوران یا معبد هندوها تنها بخشـی از
جاذبـه های این اسـتان اسـت.

چله بوچیر ،شنا  ،صخره نوردی و هیجان

چلـه بوچیـر درواقـع حاصـل شـکاف عمیقـی در دل کـوه اسـت.
شـکافی کـه در عیـن ناباوری توسـط جریان آب زاللـی پدید آمده
اسـت .کـوه هـا و صخـره های بوچیر از نوع مرجانی و آهکی اسـت
و رنگ سـفید درخشـنده ای دارد .آب چشـمه نیز فیروزه ای است
و در بعضـی از جاهـا بـه سـبز مـی گرایـد .همیـن دو عنصر رنگی
تمـام زیبایـی بوچیـر را تصویـر کرده انـد .چله بوچیـر در نزدیکی
روسـتایی بـه همین نام قـرار دارد و از توابع «پارسـیان» هرمزگان
اسـت .بـرای رسـیدن بـه ایـن تنگه باید از مرکز اسـتان به سـمت
غـرب حرکـت کنیـد و وارد بخش پارسـیان یا همـان «گاوبندی»
سـابق شـوید .بـا دنبـال کردن تابلوهـای راهنما و هـم چنین طی
30کیلومتر به روسـتای بوچیر می رسـید .از روسـتا تا چله بوچیر
حـدود ده دقیقـه رانندگـی در جاده خاکی کوهسـتانی منتظرتان
اسـت کـه در واقـع بـرای تان چیـزی از کمر خودتـان و جلو بندی
خـودروی تـان باقـی نمی گـذارد .این جـاده در فصل هـای بارانی
ممکن اسـت کمی دردسـر سـاز هم شـود  .بههرحال مسـیر کوتاه
کوهسـتانی آنقـدر پـر از جاذبـه هـای دیدنـی اسـت کـه بـه پلک
زدنـی مـی گـذرد و شـما را در برابر زیبا ترین اثر طبیعی پارسـیان
قرار مـی دهد.

در تنگ بوچیر چه یم گذرد؟

پیمـودن بوچیـر یعنی شـنا و غواصـی و گاه صخره نـوردی خالف
جریـان رود در دل شـکافی از کـوه بـرای رسـیدن بـه چشـمه
اسـت .چشـمه ای کـه خـودش بـا توجـه به شـکلی که سـنگ ها
را فرسـایش داده برای خودش دنیایی زیبایی دارد .چشـمه از یک
منظـر شـبیه به یک قلب اسـت .قلبی که برخلاف ظاهرش عمق
زیـادی دارد و بـه حـدود  35متـر هم می رسـد .امـا این عمق زیاد
مانـع از آن نمـی شـود کـه ماجراجویان هنگام رسـیدن بـه آن در
آن شـیرجه نزننـد .چرا که جنس ماجراجویـان تنگ بوچیر از نوع
طبیعت گران نیمه حرفه ای با چاشـنی سـ ِر نترس اسـت .بوچیر
نوردی در واقع شـنا در شـاهرگ قلب بوچیر اسـت .ابتدای تنگ،
بوچیر به واسـطه عمق زیاد آب ،نبود مسـیر سـاحلی و اسـتراحت
زهر چشـمی از گردشـگران می گیرد تا جایی که باعث می شـود
بعضـی از خیـر رفتـن درون شـکاف کـوه بگذرند .امـا حقیقت این
اسـت کـه بوچیر نـوردی احتیاج بـه امکانات ابتدایـی چون طناب
 ،جلیقـه شـنا و کاله ایمنـی دارد .داشـتن مهـارت شـنا نیـز برای
گشـت و گـذار در ایـن دره واجـب اسـت هـر چنـد عده ای سـعی
مـی کننـد ضعف مهارت شـنای خـود را با جلیقه نجـات ،تیوب و
قایـق بادی جبـران کنند.
در 800متـر ابتدایـی دره آب اسـت ،عمـق زیـادی دارد و حتی در
جایـی نیـاز از که به وسـیله طناب از قسـمتی فـرود بیایید اما بعد
از آن پیمودن مسـیر راحت تر اسـت .آب کمی خنک اسـت و هر
چـه بـه داخـل تنگـه پیشـروی کنید خنک تـر هم می شـود  .در
اواسـط تنـگ آبشـار زیبایـی هـم وجـود دارد کـه علاوه بر خنک
تـر کـردن فضـا جذابیت غیر قابـل وصف به چله بخشـیده و البته

بسـاط آب تنی و شـوخی گردشـگران را نیز برپا کرده اسـت .بعد
از آبشـار و در نزدیکـی هـای آخر این مسـیر پـر تالطم ،آب چکان
هـا قـرار دارنـد .آب چـکان هـا در واقـع نزوالت جـوی کم منطقه
اسـت کـه بـه داخـل بوچیر می ریـزد .ریزش ممتـد و الماس گونه
قطرات آب بر سـطح خروشـان رودخانه آنقدر زیباسـت که بیشـتر
بوچیـر نوردان را مشـغول عکاسـی می کند.
انتهـای ایـن راه پـر از فـراز و نشـیب چشـمه زیبـا و قلـب شـکل
قـرار دارد کـه بهتـر اسـت بگوییـم مـادر چلـه بوچیـر اسـت .اکثر
گردشـگران در طول  1000متری بوچیر حسـابی آب دیده شـده
انـد و از همـان بـاال به داخل چشـمه شـیرجه می زننـد .البته عده
ای هـم هسـتند کـه آنقـدر در مسـیر آب خـورده انـد کـه ترجیح
مـی دهنـد بـه آرامـی خود را به حاشـیه چشـمه رسـانده و اندکی
آرامـش بگیرند.

آنچه برای بوچیر نوردی الزم است

چنانچـه گفتیـم بوچیر نوردی نیاز بـه امکانات ابتدایی دارد و نباید
بـی برنامـه دل بـه دریـا زد .اگـر برنامـه بوچیـر نـوردی داریـد اما
پـس هزینـه هـای لـوازم آن بر بیایید ما بـرای تان
نمـی توانیـد از ِ
یـک پیشـنهاد خـوب داریـم .اول از همـه یک وب گردی حسـابی
بکنیـد و تورهایـی کـه از بندر عباس یا هرمـزگان به مقصد بوچیر
مـی رونـد را شناسـایی و سـپس در یکـی از آن ها ثبـت نام کنید.
ایـن کار یـک تیـر و چندنشـان اسـت .اول از همه ایـن که از خرید
برخـی لـوازم مانند جلیقه نجـات ،کاله ایمنی و قایـق بادی معاف
مـی شـوید .دوم دیگـر نیـازی بـه پیـدا کـردن راه بلد در روسـتا و
همچنیـن اطلاع دادن بـه دهیـاری روسـتا نیـز نداریـد .چنانچه
واقعـا در مـورد شـناور ماندنتـان در آب تردیـد داریـد تورها قایق
هـای بـادی خوبـی برای تان تـدارک می بینند که لـذت فراموش

نشـدنی سـواری درآب هـای خروشـان را بـرای تان رقـم می زند.

آیا یم شود در این رشایط به بوچیر رفت؟

انواعی از گزینه های
اقامتی در استان
هرمزگانمهیاست
قیمتاقامت
مسافرخانه ای از 90
تومان تا  150هزار
تومان است در حالی
اقامت هتلی برای
یک شب چیزی
حدود  150تا 380
هزار تومان در می
آید .اقامت در منازل
شخصی هم شبی
 200هزار تا 350
هزار تومان است.
قیمت منازل شخصی
اهالی روستا فراتر
از  140هزار تومان
نخواهد شد.

بـا وجـود سـیل وسـیع در ایران به ویژه در سـه اسـتان گلسـتان،
لرسـتان و کرمانشـاه کـه اتفاقـا از قطب های گردشـگری طبیعت
محـور ایـران بـوده اسـت ،بازدیـد از مناطق گردشـی کوهسـتانی
ممنـوع شـده اسـت .اگـر مـی خواهیـد برنامـه سـفری بـا هـدف
طبیعـت گـردی را بچینیـد حتمـا قبـل از هـر کاری پیـش بینی
هـای هواشناسـی  ،دمـا و شـرایط آب و هوایـی روز منطقه را برای
چنـد روز متوالـی در نظـر بگیریـد .در باره بوچیر نیـز توصیه اولیه
مـا همیـن اسـت امـا از آن جایی کـه میزان نزوالت جـوی در دبی
آب رودخانه بوچیر بسـیار ناچیز اسـت احتمال به راه افتادن سـیل
در دل کـوه انـدک اسـت .از آن جایـی که برای بوچیـر نوردی باید
حتمـا بـه دهیـاری روسـتا خبـر دهید آن هـا در صورت مناسـب
نبـودن وضعیـت چلـه به شـما اجـازه ورود نخواهند داد.

برای بوچیر نوردی کجا مبانیم؟

اسـتان هرمـزگان و بـه ویـژه بنـدر عبـاس بـه دلیـل موقعیـت
ترانزیتـی و بازرگانـی اش ،گزینـه هـای متفـاوت و متنوعـی برای
اقامـت دارد .پـس خیالتـان بابـت یافتـن جـای خـواب با هـر نوع
سـلیقه و سـطح درآمـدی راحت باشـد .مناسـب تریـن اقامت گاه
ها مسـافرپذیر هاسـت .مسـافرپذیری که شـما بتوانید با خانواده
تـان در آن بمانیـد از شـبی  90تومـان تـا  150هـزار تومان هزینه
دارد .ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن شـهر انـواع هتل هـا از نظر
تعـداد سـتاره نیـز وجـود دارد کـه اقامـت در آن ها از شـبی 150
هـزار تومـان تـا  380هـزار تومـان خـرج بـر مـی دارد .روی خانـه
هـای شـخصی هم می توانید حسـاب باز کنیـد البته قیمت کرایه
ایـن خانـه هـا نیـز ماننـد بسـیاری از چیزهـا بـاال رفته اسـت و به
شـبی  200تـا  350هـزار تومـان هـم مـی رسـد امـا از آن جایـی
کـه در ایـن منـازل شـما مـی توانیـد پخت و پـز کنید ،بـاز هم از
اقامـت هتلـی ارزان تـر در می آید .گزینه دیگر ،اقامت در روسـتای
بوچیـر اسـت .مردمـان محلی روسـتا فـارغ از اخالق گـرم جنوبی
شـان ،بسـیار مهمان نواز هم هسـتند و نمی گذارند شـما شـبی
بـی سـر پنـاه بمانیـد .قیمـت کرایه خانـه های محلی بسـتگی به
تـوان چانـه زنـی شـما دارد امـا دیگـر از شـبی  130تـا  140هزار
تومـان فراتر نمـی رود.

روستای بوچیر

روسـتای بوچیـر ،روسـتایی بـا قدمـت باالسـت که درسـت پایین
کوهـی الیـه ای و صخـره ای قرار گرفته اسـت .طبیعت سـر سـبز
و مسـحور کننـده ایـن روسـتا در کنـار اثـر تاریخـی ارگ قدیمی
اش مـی توانـد شـما را بـرای چنـد سـاعتی مشـغول خـود کنـد.
بقایـای ارگ قدیمـی از دوران حکمرانی بنـی حماد در ایران به جا
مانـده اسـت .از دیگـر دیدنی های اطراف روسـتا کـه  17کیلومتر
بـا پارسـیان فاصله دارد «تنگ شـوتاریکون» اسـت .پیمـودن این
تنگ نسـبت به بوچیر بسـیار آسـان تر اسـت و حتی نیاز مبرمی
بـه امکانـات و تجهیـزات نـدارد .از دیگـر مزیـت های شـوتاریکون
امـکان اقامـت کمپـی در نزدیکـی هـای منطقـه ای بـه نـام «آب
دبـه» اسـت .پـس اگـر جزو کسـانی بودیـد که همان ابتـدای چله
بوچیـر از خیـر رفتن به داخل شـکاف گذشـته اید به شـوتاریکون
برویـد و از زیبایـی هـا و هیجان های پنهانش حسـابی لذت ببرید.

