ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ ردی از ﻣﺮﯾﺨﻫﺎ

ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرش ﺷﻬﺮه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮدﺷﺮان زﯾﺎدی راﻫ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺸﺘ در اﯾﻦ
اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ روﯾﺎﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾ از دﯾﺪﻧﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎده ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃ ﺷﻞ
در ﯾ ﺳﻮ و »ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ «و ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﺳﺮخ رﻧ آن ﺑﺎ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ در ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎده را ﯾ از
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ،ﻣﻨﺎﻇﺮی ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺎﺑﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد .ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ دهﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق اداﻣﻪ دارد ،را ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎﯾ ﺗﺸﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻄ ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾ دارد .اﯾﻦ
ﮐﻮهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع رﺳﻮب و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺨ ﻧﺎم دارﻧﺪ .ﻣﺤﻠﻫﺎ
اﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻧ ﯾﺎ آرﯾﺎ ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮﺑﺎت آﻫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾ) ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻫﺎ( ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک رس ،ﻣﻮاد اﺻﻠ ﺗﺸﯿﻞدﻫﻨﺪۀ رﺳﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ اﺳﺖ .رﺳﻮﺑﺎﺗ ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺖ از ﻏﺮق ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺎﻧ
ﺧﺎص از دوران زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﺑﻮم ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری
ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و زﯾﺒﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﺬاب و دﯾﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ اﺳﺖ ﮔﺮدﺷﺮان زﯾﺎدی ﺑﺮای دﯾﺪن
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﺎص ،راﻫ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری در دﺳﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘ وﯾﮋه و ﯾﺎد ﮐﺮدن از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ »ﺑﺪﺑﻮم« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﺑﺪﻟﻨﺪ« ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ از آن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدان ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺤﻘﻘﺎن را دو ﭼﻨﺪان

ﮐﺮده اﺳﺖ.
وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﺷﻮﯾﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎنﺗﺎن ﻣﻨﻈﺮه از ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﺮاش ﺧﻮرده ،ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻣﺎ ﻣﻮزون دﯾﺪه ﻣﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ
ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﺗﺨﯿﻠ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎﯾ ﮐﻪ در
ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﯿﺮواﻗﻌ و ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﺎرﻫﺎی روی ﮐﻮهﻫﺎ ،ﻫﺸﺘ ﺷﻞﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ روی ﻫﻢ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺪا از ﺷﻞ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ،رﻧﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺘ دﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮهﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﮐﻪ ﻧﻮﻋ رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ
ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺷﻞ آن ﺟﺎن داده اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺮﯾ
دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻔﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در آن ﺷﺎﯾﺪ روﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دﯾﺪار از ﮐﻮهﻫﺎی
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری را دارﻧﺪ ،در ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺠﺘﻤ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ.
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن
آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺻﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۱۴ﺻﻮر ﻓﻠ را دارد .ﻣﺗﻮان در ﻣﺮﯾ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و از ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ آن ﻟﺬت ﺑﺮد.
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