هفدهمین جشنواره گل و گالب در فرهنگرسای ارشاق
بـه گـزارش گـروه فرهنگـی باشـگاه خبرنـگاران جـوان ،رضـا دوسـتعلی
مدیـر فرهنگـی هنـری منطقـه  ۴و رئیس فرهنگسـرای اشـراق از برگزاری
هفدهمیـن جشـنواره گل و گالب خبـر داد و گفـت :از آنجا که سـال ۱۳۹۸
از سـوی مقـام معظـم رهبـری سـال «رونق تولید» نام گذاری شـده اسـت،
بـر آن شـدیم «هفدهمیـن جشـنواره گل و گالب» را در راسـتای تحقـق
شـعار سـال برگـزار کنیم.
وی افـزود :ایـن جشـنواره بـا حمایـت از تولیدکنندگان و صنعتگـران هنرمند
ایرانـی و بـا هـدف اعتلای فرهنـگ و هنـر و بـا نـگاه بـه فرهنگ غنـی ایرانی
و احیـای سـنتهای بومـی  -محلـی و ترویـج و توسـعه فرهنـگ مصـرف و
تغذیـه سـالم اجـرا خواهـد شـد .وی اضافه کـرد :آیین افتتاحیه این جشـنواره
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سـاعت  ۱۵رو شـنبه  ۳۱فروردیـن همزمـان بـا شـب میالد با سـعادت منجی
عالم بشـریت برگزار شـده اسـت که شـامل :اجرای آیین سـنتی گالبگیری،
نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت مختلف حاصل از گالب سنتی ،نمایشگاه
عرضـه مسـتقیم محصـوالت مختلـف از گالب و عرقیـات سـنتی ،نمایشـگاه
سـوغات و صنایع دسـتی اسـتانها ،نمایشـگاه فرش و تابلو فرش دسـت بافت
ایرانـی ،غرفههـای گل و گیاهـان زینتـی ،موسـیقی آیینـی اسـتانها ،رادیـو
جشـنواره ،غرفـه کـودک ،کارگاههای تخصصی و ...اسـت.
عالقهمنـدان بـرای حضـور در هفدهمیـن جشـنواره گل و گالب بـا عنـوان
«سـفری نرفتـه بـه قمصر کاشـان» میتوانند تا  ۱۵اردیبهشـت سـاعت  ۱۰تا
 ۲۲بـه فرهنگسـرای اشـراق مراجعـه کنند.

راهنامی سفر به مناطق گردشگری چغاخور

شنبه  7اردیبهشت  - 1398شماره 14

بـاغ  3هکتـاری آنچنـان دارای جاذبـه های زیبایی اسـت کـه تا مدت
هـا بـه عنـوان جایـی مناسـب بـرای برگـزاری جشـن هـا و مراسـم
اسـتفاده میشـده اسـت .در این باغ شـما شـاهد چشـمه های متعدد
و رودخانههـای جـاری از هـر کـدام از آن هـا هسـتید .همچنین کهن
گـردو و کهـن چنارهـای سـر به آسـمان سـاییده ای را مـی بینید که
خبـر از قدمـت باالی باغ دارند .کارشناسـان معتقدنـد که زمان احداث
بـاغ بـه دروان زندیـه مـی رسـد .ایـن بـاغ در  2کیلومتـری روسـتای
آورگان و در راه روسـتای سـیبک قرار دارد.

افسونگری طبیعت در اتالب چغاخور

گشت و گذار اتریخی در چغاخور

ایـن منطقـه دارای جاذبـه های تاریخی و باسـتانی اسـت کـه معروف
تریـن آن هـا بردگـوری هـا هسـتند .بردگـوری ها یا شـیر سـنگی ها
در واقـع تندیـس های سـنگی شـیر اسـت کـه بر فـراز مـزار پهلوانان
و جنـگاوران کشـته شـده در جنـگ هـا سـاخته مـی شـده و بـر روی
آن اطالعاتـی دربـاره سلاحی که فـرد متوفی در اسـتفاده از آن تبحر
داشـته و یا به وسـیله آن کشـته شـده نیز آورده شده اسـت .بردگوری
هـا مربـوط بـه دوره عیالمی هسـتند اما چیزی که شـیرهای سـنگی
این منطقه را متمایز سـاخته سـن شـیرهای سـنگی ایسـتاده بر فراز
قبرهاسـت بـه طـوری کـه قدمت آن هـا از دوران عیالمـی ها ،صفویه
و قاجـار و حتـی همیـن دوران معاصر ماسـت.
از دیگـر جاذبـه هـای تاریخـی ایـن منطقه مـی توان به قلعـه خان در
ضلـع غربـی تـاالب ،بقایای قبرسـتان قدیمی مربوط بـه دوران صفویه
در دامنه کوه برآفتاب ،قبرسـتان قدیمی متعلق به ارامنه در روسـتای
گلوگـرد و تپـه باسـتانی مال علی اشـاره کرد.

راه دسرتیس به چغاخور

مسـیر رسـیدن بـه ایـن تـاالب و جاذبـه هایـش بسـیار آسـان و در
دسـترس اسـت و شـاید همیـن موضـوع آن را بـه یکـی از قطب های
گردشـگری اسـتان تبدیـل کـرده اسـت .برای رسـیدن به ایـن تاالب
بیـن المللـی کافـی اسـت خودتان را به اصفهـان برسـانید و وارد جاده
اصفهـان بـه شـهرکرد شـوید .در این جاده مسـیر اصفهان بـه بروجن
را بیابیـد و در آن برانیـد تـا در نزدیکـی هـای شـهر بلداچـی تابلوهای
راهنمـای تـاالب را ببینیـد .با دنبال کردن تابلوهـا که در جاده منتهی
بـه باغـان اسـت بـه راحتی به سـاحل تـاالب خواهید رسـید.

اقامت در چغاخور

غـرب ایـران مرهـون همـکاری دو نعمـت الهـی اسـت؛ یکی رودخانه و تمام سرچشـمه هـای کارون و دیگری چین خوردگی های زیبای زاگرس اسـت .سرچشـمه هـای کارون و درازای
سمیه محمدنیا حنایی
 950کیلومتـریاش در غـرب ایـران خالـق زیبایـی هـای فـوق العـاده ای شـده اسـت .کارون در بخش هایـی از ایران که چیـن خوردگی های زاگـرس مجالش می دهـد اوج هنر نمایی
روزنامهنگار
هایـش را نشـان مـی دهـد .مثلا زمانـی کـه پسـتی هـای زاگـرس آب پـر خـروش را در خـود جمع می کنـد و تاالب هـای زیبایـی را به وجود مـی آورد .بسـیاری از افراد همیـن که نام
تـاالب گـردی بـه گوششـان مـی خـورد بـا تعجـب مـی گوینـد مگرکسـی هـم به مـرداب مـی رود؟ از نظر آن ها تـاالب ها نیـز نوعی از مرداب ها هسـتند و مـرداب هم چیـزی غیـر از آب راکد و بد بو نیسـت که
بـه دلیـل آب هـای راکـد جـای مناسـبی بـرای رشـد انـواع پشـه هاسـت و زمین هـای باتالقـی دارد که گردشـگری در مـرداب را تبدیل به بازی بـا جان خود کرده اسـت .اما این تمام حقیقت نیسـت .مـرداب ها و
تـاالب هـا هـم از لحاظـی بـه هـم شـبیه هسـتند و هـم از جهاتـی متفـاوت .تـاالب هـا مانند مرداب ها زمین های پسـتی هسـتند که آب های روان سـطحی راه به سـوی آن هـا باز می کننـد .اما تفاوت مهـم آن ها در
وجـود رودخانـه هـای خروجـی از تـاالب هاسـت ،موضوعـی کـه ضمـن زندگـی بخشـی به زمیـن های پایین دسـت باعث جریـان آب تاالب نیز می شـود .هـر چند که مـرداب ها نیز چیزهـای زیادی بـرای بازدید
دارنـد امـا تـاالب هـا بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی حاصلخیـز شـان قابلیـت باالیی برای تنـوع جانوری و گیاهـی دارنـد و از همین رو یکی از سـوژه های محبـوب طبیعت گردان محسـوب می شـود.یکی از مناطق زیبای
غربـی ،تـاالب بیـن المللـی چغاخـور در اسـتان چهـار محـال و بختیـاری اسـت .تـاالب زیبایـی که به واسـطه انتخاب پرنـدگان مهاجر تبدیـل به یکـی از  10تاالب نمونـه پرنده نگری در ایران شـده اسـت .اگر می
خواهیـد از چنـد و چـون سـفر بـه اسـتان چهارمحـال و بختیـاری و مناطق گردشـگری اطراف چغاخور بـا خبر شـوید در ادامه گزارش همراه ما باشـید.

استان چهارمحال و بختیاری

اسـتان چهـار محـال و بختیـاری را مـی توان بهشـت طبیعـت گردان
معرفـی کـرد .دشـت های همـوار با خطوط نقره ای رودهای خروشـان
تزییـن شـده ،دره هـای پـر آب و سـر سـبز ،پوشـش گیاهـی متنـوع،
آبشـارهای مرتفع و همیشـه پر آب و چشـمه هایی که انگار از زیر هر
سـنگی خواهد جوشـید تنها بخشـی از طبیعت بکر این اسـتان اسـت
کـه بـه مـدد پسـتی و بلندی هـای زاگرس به وجـود آمده اسـت .این
اسـتان یکـی از اسـتان هـای غربی اسـت که در مجـاورت اصفهان قرار
دارد .چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن آب و هوایی خوب و زمین
های حاصلخیز به عنوان یکی از اقامتگاه های عشـایری از دیرباز بوده
اسـت و همین موضوع کافی اسـت تا بدانید در این اسـتان به نسـبت
کوچـک ،آثـار باسـتانی فروانـی از دوران ساسـانیان و اشـکانیان به این
طرف وجود دارد« .آبشـار دره عشـق»« ،آبشارآتشگاه»« ،پارک جنگلی
پروز» « ،غار سـراب» « ،تاالب گندمان» « ،چشـمه کوهرنگ» « ،سـبز
کـوه» « ،آبشـار زرد لیمـه» و « پـارک ملـی تنگ صیاد» تنها بخشـی
از زیبایـی هـای طبیعـی چهارمحـال و بختیـاری اسـت« .پـل زمـان
خان»« ،قلعه دزک»« ،مسـجد جامع شـهرکرد»« ،سـنگ نوشته های
مشـروطیت(پیر غار)» « ،خانه سـتوده چالشـتری»« ،حمام خان»« ،
قلعه جوفقان» « ،پل خراجی» « ،مسـجد اتابکان» « ،قلعه سـورک» و
«امامـزاده حلیمـه و حکیمه خاتـون» نیز بخش کوچکی از جاذبه های
باسـتانی این اسـتان اسـت .احتماال شـما هـم با خوانـدن همین چند
سـطر حسـابی وسوسـه شـده اید کـه در اولیـن فرصت پیـش رو ،این
اسـتان را به عنوان مقصد گردشـگری خود انتخاب کنید .حقیقت این
اسـت کـه مناطـق گردشـگری این اسـتان بـه دل هر نوع گردشـگری
راه مـی آیـد و خاطـرات خوبـی را برایـش رقم می زننـد .چهارمحال و
بختیاری را باید سـرزمین چشـمه ها و رودخانه ها دانسـت که همین
موضـوع باعـث شـده اسـت که موقعیـت خوبی بـرای به وجـود آمدن
تـاالب های دایمی و فصلی داشـته باشـد.

اتالب چغاخور افسونگری در هپنه دشت

تـاالب بیـن المللـی چغاخـور یکی از زیبایـی های خدادادی اسـت که
بـه رفتنـش مـی ارزد .آنچـه کـه در چغاخـور انتظارمـان را می کشـد،
تاالبـی بـه وسـعت  2300هکتـار اسـت کـه درسـت ماننـد مهمـان
ناخوانـده اما خوشـایندی در دل یک دشـت همـوار  700هکتاری قرار
گرفته اسـت .از آن جایی که چغاخور از آب های سـطحی و روان آب
هـا تغذیـه مـی شـود در فصـل هـای پـر بـاران پـا را از گلیمـش فراتر
مـی بـرد و زمیـن هـای بیشـتری از دشـت را سـیراب می کنـد .عمق
چغاخور حدود  3متر اسـت و همین موضوع باعث شـده تا زیسـتگاه
مناسـبی بـرای انـواع آبزیـان باشـد .آنچـه کـه در چغاخور مـی بینید
ماننـد تابلویـی اسـت که هر یک از عناصرش با مهارتـی باورنکردنی در

یـک هماهنگـی خوشـایند چیده شـده اند.از خط افـق تابلوی طبیعی
چغاخـور بـه سـمت باال رشـته کـوه های برآفتـاب قـرار دارد که مانند
کمربنـدی سـنگی راه تاالب را سـد کرده اسـت .ارتفاعـات برآفتاب در
ایـن فصل همچنان پوشـیده از برف اسـت پس خودتـان حدس بزنید
کـه انعـکاس صخـره هـای پربرف و سـفید پوشـش برصفحـه نیلگون
تـاالب چـه زیبایـی را مـی آفرینـد .از دشـت هـای اطـراف تـاالب هم
هـر چـه بگویـم کـم اسـت بـه ویـژه اینکـه در ایـن فصـل اللـه هـای
سـرخ و شـقایق هـای زیبـا دشـت را یـک سـر گلگـون کرده انـد و در
کنـار گل هـای رنگارنـگ وحشـی تابلویی پر زرق و برق را به چشـمان
گردشـگران پیشـکش میکنند.

گشت و گذار در اطراف چغاخور

چغاخـور از آن جاهایـی اسـت کـه بـه دل هـر بازدید کننـده اش راه
مـی آیـد .مثال این تاالب برای سـالمندان و کـودکان یکی از بهترین
گزینـه هاسـت .همیـن که تا نزدیکی تاالب جاده آسـفالته مناسـبی
کشـیده انـد و همچنیـن در آن جـا امکانـات رفاهی مانند سـرویس
بهداشـتی ،بلوکه های سـیمانی برای نشسـتن و پهن کردن بسـاط
پیـک نیـک و ...تعبیـه کـرده اند یعنی اینکه می شـود سـالمندان و
کـودکان را بـا خیـال راحـت بـا خـود به تـاالب بـرد و آرامش وصف
ناشـدنی را بـه جانشـان تزریق کرد.
عکاسـی :در چغاخـور انـواع تفریحات وجود دارد .واقعیت این اسـت
کـه انسـان نسـبت بـه هر چیـزی که می بینـد حس مالکیـت دارد و
مـی خواهـد هرچه را زیبا و دوسـت داشـتنی اسـت بـرای خودش نگه
دارد .هنـر عکاسـی از آن مهـارت هاسـت کـه بـه خوبی مـی تواند این
حس آدمی را سـیراب کند  .انسـان با عکاسـی از مناظر مختلف آن ها
را بـرای همیشـه در قـاب عکـس بـرای خود به تصرف در مـی آورد .در
چغاخور هر چه که از هنر و مهارت عکاسـی بهره ای نبرده باشـید به
چشـم برهـم زدنـی عـکاس حرفه ای خواهید شـد آن قدر که طبیعت
در اوج زیبایـی خـودش قرار دارد!
ماهیگیـری :در گوشـه ای از تاالب همیشـه جمـع ماهیگیران جمع
اسـت .بـا آن کـه در چغاخـور و مناطـق مجـاور آن بـه دلیـل توجهات
زیسـت محیطـی شـکار ممنـوع اعلام شـده اسـت اما صیـد ماهی به
صـورت تفننـی مجاز اسـت .پس اگـر می خواهید یک تفریح سـرگرم
کننـده و بـه دور از تنـش را تجربه کنید و همچنین یک قدم اقتصادی
بـرای خانـواده تـان برداریـد خوب اسـت که ناهارتان ماهی صید شـده
تان باشـد .چنانچه بدون تجهیزات صید ماهی عازم چغاخور شـده اید
خیلـی ناراحـت نباشـید در نزدیکـی این تـاالب مغازه هـای دکه واری
وجـود دارد کـه چـوب ماهیگیری را کرایـه می دهند.
قایق سـواری:فصل گردشـگری عامه پسـند چغاخور بهار و تابستان
اسـت .در ایـن دو فصـل بـه دلیـل پـر آب شـدن تـاالب امـکان قایـق

سـواری روی آن بـه وجـود مـی آیـد .از مـن مـی شـنوید اگـر روزی
گذرتـان بـه این جا رسـید حتما دسـت در جیبتان بکنیـد و یک قایق
کرایـه کنیـد .در تـاالب انواعی از گیاهان رشـد می کند که سـرآمد آن
هـا گیاهـان بـا برگ شـناور اسـت .گیاهانی که خیلی شـبیه به نیلوفر
خودمـان هسـتند در بخشـی از تـاالب شـکوه زیبایی خاصـی را ایجاد
کـرده انـد کـه جز بـا قایق سـواری امکان دیـدن آن هـا را ندارید .النه
هـای پرنـدگان نیـز در میـان نیزارهـای یکی دیگر از دالیلی اسـت که
قایـق سـواری را توجیـه می کند .قیمـت قایق های موتـوری برای هر
فـرد حـدود  20هـزار تومان اسـت .
کوهنـوردی و صخـره نوردی :چنانچه ذکر شـد چغاخـور در دامنه
کـوه هـای برآفتـاب قرار دارد.موقعیت ارتفاعـات زاگرس در این منطقه
بـه گونه ای اسـت که انواعـی از تورهای کوهنوردی و کوهپیمایی را به
اینجـا مـی کشـاند .مثال دامنه هـای صخـره ای و دیـواره ای برآفتاب،
ایـن کـوه را بـه یکـی از پیسـت هـای صخره نـوردی و سـنگ نوردی
غـرب کشـور تبدیـل کـرده اسـت .اگـر در فصـل بهـار عـازم چغاخور
مـی شـوید و سـری نتـرس داریـد حتما چوب های اسـکی تـان را هم
برداریـد .ارتفاعـات کالر در نزدیکـی تاالب به دلیل داشـتن بارش های
بـرف از آذرمـاه تـا حتی اوایل فروردین ماه ،دارای ضخامت مناسـبی از
بـرف اسـت .البتـه در ایـن ارتفاعات همچنین یخچال هـای دایمی نیز
وجـود دارد کـه یکـی از معـروف ترین آن ها (پیر برف) اسـت که برای
بـرف بـازی و اسـکی و حتی سرسـره بـازی در برف جان مـی دهد .اما
اگـر کوهنـورد خیلی حرفه ای نیسـتید بازهم ارتفاعـات چغاخور برای
تـان راه تـازه ای دارد .بلنـدی هـای حمزه علی  ،کوه شـاهپورناز وچاله
باغ با داشـتن ارتفاع کم و شـیب مالیم برای تپه نوردی و کوهپیمایی
گردشـگران مناسب است.
زیـارت در کنار سـیاحت :تمام جاذبـه های این مـکان به طبیعت
بکـرش برنمـی گـردد .در  10کیلومتـری تاالب و در نزدیکی روسـتای
کلبیبـک بقعـه سـاده و بـی آالیش یک امامزاده اسـت که داسـتان به
شـدت ناراحـت کننـده ای هـم دارد .امامـزاده حمـزه علـی از نوادگان
امـام سـجاد (ع) اسـت کـه در زمـان خالفـت فضـل عباسـی بـه قصد
رسـیدن بـه ناصریـه ( اهواز) به سـمت این شـهر عزیمت مـی کند .اما
متاسـفانه در راه در دام حاکمـان وقـت مـی افتد و در یک جنگ نابرابر
بـه شـهادت مـی رسـد .مرقد امامـزاده تا مـدت ها مخفی مـی ماند تا
اینکـه در زمـان امیـر تیمور گورکانی مرقد امامزاده کشـف می شـود و
بـه دسـتور او بـر سـرمزارش گنبد و بارگاهی سـاخته می شـود .گنبد
امامـزاده تقلیدی از معماری افغانی و دوران سـلجوقی اسـت.
گشـت و گذار شـاهانه  :چنانچه گفتیم موقعیت کوهسـتانی و آب
و هـوای دل انگیـز ایـن منطقـه از دیربـاز آن را بـه عنـوان گزینه های
مناسـبی برای خوشـگذرانی خوانین درآورده اسـت .از جمله تفرجگاه
هـای ایلخانـان بختیـاری منطقـه ای موسـوم بـه بـاغ خان اسـت .این
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بـرای اقامـت انواعی از انتخاب های متنوع برای گردشـگران چغاخور
وجـود دارد .از اقامـت هـای لوکـس و فرامـوش نشـدنی و البته گران
قیمـت در مجتمـع هـای اقامتـی اطـراف چغاخـور بگیرید تـا اجاره
منـازل و ویالهـای شـخصی و کمـپ کـردن همه و همـه در اطراف
چغاخـور امـکان پذیـر اسـت .مجتمـع خورشـید دهکده توریسـتی
اسـت کـه از زمـان بهره بـرداری آن مدت زیادی نمی گـذرد .در این
مجتمـع انواعـی از اقامتـگاه هـا از خانـه هـای ویالیـی زیبا با چشـم
انـداز فـوق العـاده تا مهمان پذیرها وجـود دارد .با آن که این مجتمع
دارای امـکان رزرو اینترنتـی اسـت،اما قیمـت ها هنوز به روز رسـانی
نشـده اسـت .با پرس و جوهای میدانی مشـخص شـد که قیمت ها
بـرای هـر نفـر از شـبی  220هـزار تومان آغاز می شـود .برروی خانه
هـای اهالـی و ویالهـای لوکس اطراف منطقه هم می شـود حسـاب
بـاز کـرد .قیمت یک شـب کرایه ویال حـدود  450تا  600هزارتومان
اسـت در حالـی کـه اهالـی بـرای کرایـه منازل شـخصی خـود برای
یـک شـب از شـما حـدود  150تا  250هزار تومـان تقاضا می کنند.
سـوئیت آپارتمـان هـا هـم گزینـه دیگری بـرای اقامت هسـتند که
قیمتـی در حـدود  250تـا  300هزار تومـان دارد .مقتصدانه ترین و
البتـه ماجراجویانـه تریـن نـوع اقامت هـم مانند همیشـه متعلق به
اقامت کمپی اسـت .وجود سـرویس بهداشـتی ،دکه سـوپرمارکتی و
سـکو هـای سـیمانی امکان اقامت کمپـی بی دردسـری را برای تان
بـه وجود آورده اسـت.

وضعیت آب و هوای چغاخور

چغاخـور نیـز ماننـد تمام مناطق ایران در هفته گذشـته شـاهد بارش
هـای رگبـاری و کاهـش محسـوس دمـا بوده اسـت  .امـا این وضعیت
بـرای مـدت طوالنـی مهمـان چغاخـور نبـود و از ابتـدای ایـن هفته تا
اواسـط اردیبهشـت ماه نقشـه های هواشناسـی و پیش بینی ها حاکی
از تسـلط جـو آرام و آفتابـی بـر منطقـه دارد .امـا ماننـد همیشـه ایـن
توصیه را به تمام کسـانی که عازم سـفر هسـتند می کنیم که قبل از
عزیمـت و حتـی چنـد روز قبـل تر از آن ،پیش بینی های هواشناسـی
و وضعیـت روز آب و هوایـی مقصـد را بـه خوبـی زیـر نظـر بگیریـد تا
ناگهان غافلگیر نشـوید.

