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 چکيده
که به معرفی های طبیعت بی جان سروکار دارد جاذبهژئوتوریسم یا زمین گردشگری به طور کلی با 

ژئوتوریسم از علوم . پردازد ها میهای زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن پدیده

شناسی را برای  های زمین گیرد و عالقمندان به طبیعت و پدیده شناسی کمک می مختلف زمین

برای ارتقا صنعت توریسم هر منطقه بررسی . کند های زیبای زمین دعوت می بازدید از جاذبه

به عنوان ( هرات)سرچشمه نهر مسیح خاتم. های ژئوتوریسمی آن بسیار حائز اهمیت استقابلیت

باشد که  می ی کوهی به همین نام  یزد واقع در پای دامنه های خاص ژئوتوریسم استان یکی از پدیده

تواند توجه هر گردشگری را به شهرستان بوده و میهای طبیعی بسیار جذاب و دیدنی  این از پدیده

واقع شدهاست، ( هرات)کیلو متری غرب شهرستان خاتم 4/4این چشمه در حدود . خود جلب نماید

توان به طبیعت بکر، مسیرهای کوهپیمایی، چشمه، مسیر  های گردشگری این چشمه میاز جاذبه

در این مقاله  سعی بر آن داریم تا به . کرد اشاره... باشد و  چشمه که به شکل مسیر قنوات می

 .های ژئوتوریسم این سرچشمه بسیار زیبا و حیرت انگیز بپردازیمبررسی جاذبه

چشمه نهر مسیح، ژئوتوریسم، خاتم، یزد :يديکل واژگان
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 2زینب نوري هاشم آباد،  سيد عباس طباطبایی

 مربی آموزشکده کشاورزی امین شهرستان خاتم 1
 دانشجوی دکترا شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
  سيد عباس طباطبایی

Mahdiadareani71@gmail.com 

 

 چشمه نهر مسيح خاتم؛ پدیده خاص ژئوتوریسم استان یزد
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      مقدمه

 از دارید یبرا مردم شیپ هامدت واقع، به. است افتهی توسعه ریاخ یهاسال در جهان سراسر در که است یگردشگر از یبخش سمیژئوتور      

 . 9 آمدندیم دره و یلیفس یایبقا ها،آتشفشان غارها، ها،کوه مانند ،"یشناس نیزم یهایشگفت"

 به یشناس نیزم یهادهیپد یمعرف به که است عتیطب به وابسته یگردشگر یها رشته از ییک “یشناس نیزم یگردشگر “ای 1سمیژئوتور

 و متخصصان تنها نه آن مخاطبان و است کرده دایپ یعیوس مخاطبان امروزه سمیژئوتور. پردازدیم آنها یمکان تیهو حفظ با گردشگران

 سطوح در داریپا توسعه یاصل عوامل از یگردشگر    .هستند طبیعت به عالقمندان و عادى گردشگران بلکه شناسى، زمین کارشناسان

 در یگردشگر منابع حفظ آن هدف و بوده داریپا سمیتور مجموعه ریز سمیژئوتور. است یطیمح ستیز و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

     باشد استفاده قابل و مانده یباق طور همان هم ندهیآ یها نسل یبرا دیبازد مورد محل که ینحو به گردشگران تیهدا یعنی. است مقاصد

      . باشد ستیز طیمح از حفاظت یبرا ابزار نیتر قدرتمند از یکی تواندیم سمیژئوتور

 هستند ارزش با اریبس هم یعیطب جالب یهاجاذبه نظر از ،یشناس نیزم جنبه بر عالوه که هستند یژئوتوریسم هایپدیده جمله از ها چشمه

 دردنیا ژئوتوریسم هایجاذبه و منابع جمله از آبگرم هایچشمه کنند،یم دیبازد هاآن از ایدن سراسر در محقق و گردشگر هاونیلیم هرساله و

 و توسعه اخیرا درایران آبگرم هایچشمه مناسب پراکنش و تعدد لحاظ به هستند نیز درمانی گردشگری با مستقیم ارتباط دارای که باشدمی

     .است شده واقع گردشگری بخش سیاستگذاران توجه مورد هاجاذبه و منابع از دسته این تجهیز

 چشمه

 هیتخل از است عبارت چشمه. هاست چشمه آب از استفاده چاه و قنات بر عالوه ینیرزمیز آب منابع از یبردار بهره گرید یهاراه از       

 نیزم سطح به زین گرید یهاصورت به ینیزم ریز آب. شود یم ظاهر نیزم سطح در آب از یانیجر صورت به که ینیزم ریز آب متمرکز

 سطح) کند یم تراوش ای نشت خارج به نیمع سطح کی از شود، خارج متمرکز صورت به ینیزم ریز آب که آن یجا به یگاه. رسد یم

 انیجر ای شود ریتبخ و شده جمع نیزم سطح در است ممکن یگراف توپو و میاقل نوع تراوش، زانیم به بسته تراوش، سطوح در آب ،(تراوش

 .کند دایپ

 یچگونگ اساس بر را ها چشمه. کنند یم یبند میتقس رهیغ و یدب راتییتغ ،یدب مقدار دما، ل،یتشک یچگونگ اساس بر را هاچشمه       

 انیجر که یگرید و است یگرانش ریغ یها روین هاآن جادیا علت که ییها چشمه یکی. کرد میتقس دسته دو به توان یم یکل طور به لیتشک

. برد نام را یشکاف یها چشمه و یآتشفشان یها چشمه توان یم اول نوع یهاچشمه از. است نیزم گرانش یروین اثر جهینت هاآن آب

 ادیز اعماق تا که هستند ییهایشکستگ حاصل یشکاف یها چشمه و هستند ارتباط در یآتشفشان فعال مناطق با یآتشفشان یها چشمه

 غالباً گرم آب یها چشمه. ندیگو یم گرم آب یها چشمه ها،آن یباال یدما علت به معموالً را، هاچشمه گونه نیا. دارند امتداد نیزم پوسته

 مختلف نقاط در گرم آب یهاچشمه. شوند یم خوانده زین یمعدن آب یهاچشمه جهت نیهم به و اند محلول مواد یادیز یمقدار یحاو

 .شود یم افتی یفراوان به ،یآتشفشان یهاکوه اطراف در خصوص به ران،یا

 شدن قطع مثالً شوند، یم لیتشک یگوناگون علل به است، کیدرواستاتیه فشار اثر تحت آب خروج جهینت که ز،ین یگرانش یها چشمه      

 سطح لهیوس به آن شدن قطع و ریناپذ نفوذ نسبتاً یهاهیال یرو بر ریپذ نفوذ آبدار هیال کی گرفتن قرار ن،یزم سطح لهیوس به یستابیا سطح

 ای متخلخل یها گدازه در یمجار وجود بدار، آ هیال رخنمون ای یشکستگ کی اثر بر نیزم سطح به فشار تحت یهاسفره آب افتنی ،راه نیزم

 یموقت تجمع باشد، ارتباط در ینیرزمیز آب مخزن با که رینفوذناپذ یهاسنگ در ییهایشکستگ وجود ،یآهک یها سنگ در یانحالل یمجار

 :کنند یم یبند میتقس ریز صورت به هاآن آب یدما اساس بر را ها گرچشمهید علل یاریبس و هاکوه دامنه یهازهیوار در آب

 .هواست ساالنه نیانگیم یدما از کمتر یلیخ هاآن یدما که:سرد يها چشمه- 

 .ست هوا ساالنه نیانگیم یدما کینزد باًیتقر هاآن یدما که:یمعمول يها چشمه-2

                                                           
1

 .  Geotourism 
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 .است گراد یسانت درجه 6/66 از کمتر یول هوا ساالنه نیانگیم یدما از باالتر هاآن آب یدما که:گرم يها  چشمه-3

 .است گراد یسانت درجه 6/66از شیب هاآن آب یدما که:داغ يها چشمه-4

 است شده داده نشان 1 جدول در که کرده شنهادیپ یبند میتقس ینوع «نزیم».کنند یم میتقس زین هاآن یدب مقدار اساس بر را ها چشمه

 یدب زانيم اساس بر ها چشمه يبند ميتقس -  جدول

 (روز بر مکعب متر حسب بر) یدب چشمه مرتبه

 کمی

 دوم

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

 هفتم

 هشتم

240222< 

240222-24022 

24022-2402 

2402-040 

040-04 

04-4/0 

4/0-6/1 

6/1> 

 

 در ای درشت دانه یآبرفت رسوبات اد،یز یانحالل حفرات یدارا یآهک یهاسنگ مثل رینفوذپذ آبدار یها هیال در معموالً آب پر یها چشمه

 و هیتغذ منابع گرید و یبارندگ زانیم ها،آن یباال هیتغذ منطقه یبزرگ به ها چشمه یدب مقدار. شود یم لیتشک متخلخل یهابازالت

 .دارد یبستگ آبدار هیال یکیدرویه مشخصات

 آبدار یهاهیال با یدائم یهاچشمه از یبعض. است هیتغذ زانیم راتییتغ به مربوط نوسانات نیا. کند یم نوسان ها چشمه اغلب یآبده مقدار

 بر آب انیجر باشد، یکاف هیتغذ مقدار که سال، از یبخش در فقط یموقت یهاچشمه در. است زیناچ هاآن یدب راتییتغ و دارند ارتباط عیوس

 :کنند یم یبند میتقس ریز صورت به زین هاآن یدب راتییتغ اساس بر را ها   چشمه. است قرار

 :شوند یم  میتقس ریز انواع به ها چشمه نیا. آبدارند دائماً که هستند ییها چشمه-یدائم يها چشمه- 

 .است درصد20از کمتر هاآن یدب راتییتغ که ییها چشمه:ثابت يها چشمه

 .است درصد122 از کمتر و درصد20 از شیب هاآن یدب راتییتغ که ییهاچشمه :ريمتغ باًیتقر يها چشمه

     .اند خشک یمدت و آبدار یمدت که هستند یها چشمه-متناوب يها چشمه-2

 یشناس ختیر

 ,Y:3323295, X:243503:ییایجغراف تیموقع و نام نیهم به یکوه ی دامنه یپا در واقع( هرات)خاتم حیمس نهر سرچشمه

UTM:40Rمحمد قنات تا آن فاصله نیهمچن و است شده واقع( هرات)خاتم شهرستان غرب یمتر لویک4/4 حدود در چشمه نیا باشد یم 

 .باشد یم متر لویک6/6 حدود خان میکر
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 220 فاصله با خاتم ـ زدی ریمس قیطر از زدی استان در چشمه نیا به یدسترس. باشد یم فارس و کرمان زد،ی استان 6 نیب مرز شهرستان نیا

 122 فاصله با خاتم ـ زیر ین ریمس دو از فارس استان در و لومتریک 50 فاصله با خاتم به شهربابک ریمس قیطر از کرمان استان در لومتریک

 . است ریپذ امکان لومتریک 92 فاصله با خاتم ـ بوانات و لومتریک

 

 

 .یزد استان در شهرستان این موقعيت و خاتم  شهرستان در حيمس نهر چشمه به یدسترس يهاراه -  شکل

 بر،یخ کوه همچون یوارتفاعات زاگرس کوههای رشته به متعلق یآهک یهاکوه به توانمی منطقه یشناسختیر شاخص هایچهره ازجمله

 . نمود اشاره خدا خانه کوه هیقرائ حسن کوه سرچشمه، کوه

 :يدرولوژيه لحاظ از

 به هاچشمه نیا آب که داد قرار یاصل چشمه از متر 192 و متر142 فاصله با گرید چشمه دو چشمه چپ سمت در و یاصل چشمه کنار در

 .دهد یم لیتشک را حیمس نهر رودخانه تینها در و رسد یم گریکدی

 یکشاورز مصرف به و باشد یم مجزا آن آب که دارد وجود Lit/s12 یدب با و یمتر622 فاصله با چشمه راست سمت در  نیهمچن و

 .است گرفته سرچشمه یتیدولوم–یآهک یها کوه نیهم از که رسد یم
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 .ردیگ یم انجام صورت دو به ها چشمه هیتغذ منبع و شده یزهکش ریمس

 شواهد طبق که باشد یم فارس استان بوانات شهرستان طرف از و کرخنگان خانه رود از هاچشمه نیا ینیرزمیز آب شده یزهکش ریمس- 

 . باشد یکارست تواند یم یعبور ریمس

 استان قادرآباد شهرستان طرف از اعظم خانه رود حرکت ریمس که. باشد یم شور خانه رود و خوانسار اعظم خانه رود از البیس صورت به-2

 .باشد یم فارس

 پخش ابرکوه ریکو در تاًینها و مروست و هرات ریکو سمت به و شروع هرات ،یاریشهر-چاهک دشت طرف از شور خانه رود حرکت ریمس که 

 .شود یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يگردشگر

 ثبت یعیطب ارزشمند راثیم نیهفتم و باشد یم منطقه رویکو نیا دل در عیبد و بایز یهاتفرجگاه جمله از چشمه نیا است ذکر به الزم

 یگردشگر نمونه مناطق فیرد در و شهرستان مطرح یستیتور ژئو یها  جاذبه از یکی که باشد یم کشور یمل یعیطب آثار فهرست در شده

 .باشد یم کشور و استان

 قنوات ریمس نمودار به که چشمه ریمس خود و چشمه ،ییمایکوهپ یرهایومس بکر، عتیطب به توان یم چشمه نیا یگردشگر یهاجاذبه از

 .باشد یم

 گفت توان یم و شده یکش ابانیخ کانال آب ریمس نیا طرف دو که گذرد یم هرات شهر وسط از کانال آب صورت به چشمه نیا آب ریمس

 شدن بایز هرچه یبرا یگرید یراهکارها هنوز البته است، شده شهر یبایز یها ریمس از یکی که گذرد یم ابانیخ نیا وسط از ینوع به آب

 .دارد وجود ریمس نیا
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 سال از که یعیطب اثر نیا یسامانده اول فاز یساز ومحوطه یبهداشت یهاسیرستوران،نمازخانه،سرو:شامل شده جادیا ساتیتاس به توجه با

     .است دهیرس اتمام به شهرستان و استان یوگردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم نظر ریز 55 سال در و اغاز 56

 يکشاورز

 یکشاورز جهاد توسط شده ارائه اطالعات طبق)باشدیم یکشاورز استفاده مورد حیمس نهر چشمه نیا از شده خارج آب نیوهمچن

 (.شهرستان

 334 سال در هرات شهر مرکز کشت ریز مزارع آمارکل -2 جدول

 هکتار  محصول نوع هکتار محصول نوع

 122 انگور 622 بادام

 02 انار 402 آلو زرد

 0/2 سنجد  

   4222 پسته

 222 (یگالب ب،یس)باغات ریسا 24 تونیز

 

 334 درسال مرکزشهرهرات کشت ریز یزراع محصوالت کل آمار -3 جدول

 هکتار محصول نوع هکتار محصول نوع

 122 هندوانه 1622 گندم

 26 ازیپ 422 جو

 02 رهیز 046 کنجد

 62 یفرنگ گوجه 060 ونجهی

 5 کلزا 022 ذرت

 10 بادمجان 62 یا علوفه ذرت

 122 منداب 46 گوم سور

 22 یفیص و یسبز گلخانه 22 ارزن

   02 یزراع محصوالت ریسا
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 334  درسال حيمس نهر چشمه توسط شده ياريآب مزارع کل آمار -4 جدول

 هکتار محصول نوع هکتار محصول نوع

 40 گندم 0 گلخانه

 122 جو 5/69 آلو زرد

 12 ونجهی 022 پسته

 6 ذرت 12 کنجد

 

 یشناس نيزم

 کیپائوزوئ سن با ستیش نیست،مرمروگریش تیالب-کوارتز-تیسیسر شامل 2هرات کمپلکس مجموعه در منطقه نیا یشناس نیزم لحاظ از

     دارد قرار

 

 :خاتم شهرستان يا منطقه آب

 یمتوال يها سال در حيمس نهر چشمه یدب يريگ اندازه آمار -5 جدول

 Lit/s یدب سال

1602 642 

1601 295 

1609 626 

1656 622 

1655 202 

1691 206 

1696 222 

1694 102 

1690 142 

 :کنند یم یبند میتقس ریز صورت به زین آنها یدب راتییتغ اساس بر را ها   چشمه ،یدائم یها چشمه نوع از حیمس نهر چشمه

                                                           
2 . Heart complex 
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 یها چشمه نوع از حیمس نهر چشمه شوندکه یم  میتقس ریز انواع به ها چشمه نیا. آبدارند دائماً که هستند ییها چشمه-یدائم يها چشمه

 . باشد یم یدائم

 .باشد یم یگسل ساختار نوع از چشمه نیا لیتشک طرز و نوع

 .باشد یم یا  دامنه آن یشناس ختیر

 .است گرفته قرار 4429 کد با هرات ممنوعه دشت در یا منطقه آب تیموقع لحاظ از 

 حرارت درجه
 چشمه دسته در چشمه نیا ها،آن یدما درجه اساس بر هاچشمه یبند میتقس طبق( 15/5/1692یریگاندازه خیتار)گرادیسانت درجه 22

 .هواست ساالنه نیانگیم یدما کینزد بایتقر هاآن آب یدما که ردیگیم قرار یمعمول یها

     .باشدیم یکشاورز چشمه غالب مصرف و فلوتر بصورت آب یریگ اندازه روش

 شنهاداتيپ

 ریکو آسمان از بردن لذت و سرچشمه کوه یباال در تلسکوپ نصب:1

 ریمس در مناسب استراحتگاه احداث و سرچشمه کوه یبرا کوهنوردان یبرا مناسب ریمس انتخاب:2

 آب کانال یرو بر حیمس نهر دانیم طرف دو در( نهیآ طاق)نهیآ نصب:6

 آب در زباله ختنیر از یناش یامدهایپ و  کنندگان دیبازد واطالعات یآگاه شیافزا:4

. 
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