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چکيده

 1مربی آموزشکده کشاورزی امین شهرستان خاتم
 2دانشجوی دکترا شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:
سيد عباس طباطبایی
Mahdiadareani71@gmail.com

چکيده
ژئوتوریسم یا زمین گردشگری به طور کلی با جاذبههای طبیعت بی جان سروکار دارد که به معرفی
پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها میپردازد .ژئوتوریسم از علوم
مختلف زمینشناسی کمک میگیرد و عالقمندان به طبیعت و پدیدههای زمینشناسی را برای
بازدید از جاذبه های زیبای زمین دعوت میکند .برای ارتقا صنعت توریسم هر منطقه بررسی
قابلیتهای ژئوتوریسمی آن بسیار حائز اهمیت است .سرچشمه نهر مسیح خاتم(هرات) به عنوان
یکی از پدیدههای خاص ژئوتوریسم استانیزد واقع در پای دامنهی کوهی به همین نام میباشد که
از پدیدههای طبیعی بسیار جذاب و دیدنی این شهرستان بوده و میتواند توجه هر گردشگری را به
خود جلب نماید .این چشمه در حدود  4/4کیلو متری غرب شهرستان خاتم(هرات) واقع شدهاست،
از جاذبههای گردشگری این چشمه می توان به طبیعت بکر ،مسیرهای کوهپیمایی ،چشمه ،مسیر
چشمه که به شکل مسیر قنوات میباشد و  ...اشارهکرد .در این مقاله سعی بر آن داریم تا به
بررسی جاذبههای ژئوتوریسم این سرچشمه بسیار زیبا و حیرت انگیز بپردازیم.
واژگان کليدي :چشمه نهر مسیح ،ژئوتوریسم ،خاتم ،یزد
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مجله علمی پژوهش های کاربردی در علوم زمین (سال اول)

چشمه نهر مسيح خاتم؛ پدیده خاص ژئوتوریسم استان یزد
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مقدمه
ژئوتوریسم بخشی از گردشگری است که در سراسر جهان در سالهای اخیر توسعه یافته است .به واقع ،مدتها پیش مردم برای دیدار از
"شگفتیهای زمین شناسی" ،مانند کوهها ،غارها ،آتشفشانها ،بقایای فسیلی و دره میآمدند . 9
ژئوتوریسم 1یا“ گردشگری زمین شناسی“ یکی از رشته های گردشگری وابسته به طبیعت است که به معرفی پدیدههای زمین شناسی به
گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها میپردازد .ژئوتوریسم امروزه مخاطبان وسیعی پیدا کرده است و مخاطبان آن نه تنها متخصصان و
کارشناسان زمین شناسى ،بلکه گردشگران عادى و عالقمندان به طبیعت هستند .گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی است .ژئوتوریسم زیر مجموعه توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در
مقاصد است .یعنی هدایت گردشگران به نحوی که محل مورد بازدید برای نسلهای آینده هم همانطور باقی مانده و قابل استفاده باشد
ژئوتوریسم میتواند یکی از قدرتمند ترین ابزار برای حفاظت از محیط زیست باشد.
چشمهها از جمله پدیدههای ژئوتوریسمی هستند که عالوه بر جنبه زمین شناسی ،از نظر جاذبههای جالب طبیعی هم بسیار با ارزش هستند
و هرساله میلیونها گردشگر و محقق در سراسر دنیا از آنها بازدید میکنند ،چشمههای آبگرم از جمله منابع و جاذبههای ژئوتوریسم دردنیا
میباشد که دارای ارتباط مستقیم با گردشگری درمانی نیز هستند به لحاظ تعدد و پراکنش مناسب چشمههای آبگرم درایران اخیرا توسعه و
تجهیز این دسته از منابع و جاذبهها مورد توجه سیاستگذاران بخش گردشگری واقع شده است.
چشمه
از راههای دیگر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی عالوه بر قنات و چاه استفاده از آب چشمههاست .چشمه عبارت است از تخلیه
متمرکز آب زیر زمینی که به صورت جریانی از آب در سطح زمین ظاهر میشود .آب زیر زمینی به صورتهای دیگر نیز به سطح زمین
میرسد .گاهی به جای آنکه آب زیر زمینی به صورت متمرکز خارج شود ،از یک سطح معین به خارج نشت یا تراوش میکند (سطح
تراوش) ،آب در سطوح تراوش ،بسته به میزان تراوش ،نوع اقلیم و توپوگرافی ممکن است در سطح زمین جمع شده و تبخیر شود یا جریان
پیدا کند.
چشمهها را بر اساس چگونگی تشکیل ،دما ،مقدار دبی ،تغییرات دبی و غیره تقسیم بندی میکنند .چشمهها را بر اساس چگونگی
تشکیل به طور کلی میتوان به دو دسته تقسیم کرد .یکی چشمههایی که علت ایجاد آنها نیروهای غیر گرانشی است و دیگری که جریان
آب آنها نتیجه اثر نیروی گرانش زمین است .از چشمههای نوع اول میتوان چشمههای آتشفشانی و چشمههای شکافی را نام برد.
چشمههای آتشفشانی با مناطق فعال آتشفشانی در ارتباط هستند و چشمههای شکافی حاصل شکستگیهایی هستند که تا اعماق زیاد
پوسته زمین امتداد دارند .این گونه چشمهها را ،معموالً به علت دمای باالی آنها ،چشمههای آب گرم میگویند .چشمههای آب گرم غالباً
حاوی مقداری زیادی مواد محلولاند و به همین جهت چشمههای آب معدنی نیز خوانده میشوند .چشمههای آب گرم در نقاط مختلف
ایران ،بهخصوص در اطراف کوههای آتشفشانی ،به فراوانی یافت میشود.
چشمههای گرانشی نیز ،که نتیجه خروج آب تحت اثر فشار هیدرواستاتیک است ،به علل گوناگونی تشکیل میشوند ،مثالً قطع شدن
سطح ایستابی به وسیله سطح زمین ،قرار گرفتن یک الیه آبدار نفوذ پذیر بر روی الیههای نسبتاً نفوذ ناپذیر و قطع شدن آن به وسیله سطح
زمین ،راه یافتن آب سفرههای تحت فشار به سطح زمین بر اثر یک شکستگی یا رخنمون الیه آبدار ،وجود مجاری در گدازههای متخلخل یا
مجاری انحاللی در سنگهای آهکی ،وجود شکستگیهایی در سنگهای نفوذناپذیر که با مخزن آب زیرزمینی در ارتباط باشد ،تجمع موقتی
آب در واریزههای دامنه کوهها و بسیاری علل دیگرچشمهها را بر اساس دمای آب آنها به صورت زیر تقسیم بندی میکنند:
چشمههاي سرد:که دمای آنها خیلی کمتر از دمای میانگین ساالنه هواست.-2چشمههاي معمولی:که دمای آنها تقریباً نزدیک دمای میانگین ساالنه هوا ست.
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-3چشمههاي گرم:که دمای آب آنها باالتر از دمای میانگین ساالنه هوا ولی کمتر از  66/6درجه سانتی گراد است.
-4چشمههاي داغ:که دمای آب آنها بیش از 66/6درجه سانتی گراد است.
چشمهها را بر اساس مقدار دبی آنها نیز تقسیم میکنند«.مینز» نوعی تقسیم بندی پیشنهاد کرده که در جدول  1نشان داده شده است
جدول  -تقسيم بندي چشمه ها بر اساس ميزان دبی

مرتبه چشمه

دبی (بر حسب متر مکعب بر روز)

یکم

<240222

دوم

24022-240222

سوم

2402-24022

چهارم

040-2402

پنجم

04-040

ششم

0/4-04

هفتم

1/6-0/4

هشتم

>1/6

چشمههای پر آب معموالً در الیه های آبدار نفوذپذیر مثل سنگهای آهکی دارای حفرات انحاللی زیاد ،رسوبات آبرفتی دانه درشت یا در
بازالتهای متخلخل تشکیل میشود .مقدار دبی چشمهها به بزرگی منطقه تغذیه باالی آنها ،میزان بارندگی و دیگر منابع تغذیه و
مشخصات هیدرویکی الیه آبدار بستگی دارد.
مقدار آبدهی اغلب چشمهها نوسان میکند .این نوسانات مربوط به تغییرات میزان تغذیه است .بعضی از چشمههای دائمی با الیههای آبدار
وسیع ارتباط دارند و تغییرات دبی آنها ناچیز است .در چشمههای موقتی فقط در بخشی از سال ،که مقدار تغذیه کافی باشد ،جریان آب بر
قرار است .چشمهها را بر اساس تغییرات دبی آنها نیز به صورت زیر تقسیم بندی میکنند:
چشمههاي دائمی-چشمههایی هستند که دائماً آبدارند .این چشمهها به انواع زیر تقسیم میشوند:چشمههاي ثابت:چشمههایی که تغییرات دبی آنها کمتر از20درصد است.
چشمههاي تقریباً متغير :چشمههایی که تغییرات دبی آنها بیش از 20درصد و کمتر از 122درصد است.
-2چشمههاي متناوب-چشمههای هستند که مدتی آبدار و مدتی خشکاند.
ریخت شناسی
سرچشمه نهر مسیح خاتم(هرات) واقع در پای دامنهی کوهی به همین نام و موقعیت جغرافیاییY:3323295, X:243503, :
UTM:40Rمیباشد این چشمه در حدود 4/4کیلو متری غرب شهرستان خاتم(هرات) واقع شده است و همچنین فاصله آن تا قنات محمد
کریم خان حدود 6/6کیلو متر میباشد.
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این شهرستان مرز بین  6استان یزد ،کرمان و فارس میباشد .دسترسی به این چشمه در استان یزد از طریق مسیر یزد ـ خاتم با فاصله 220
کیلومتر در استان کرمان از طریق مسیر شهربابک به خاتم با فاصله  50کیلومتر و در استان فارس از دو مسیر نیریز ـ خاتم با فاصله 122
کیلومتر و بوانات ـ خاتم با فاصله  92کیلومتر امکانپذیر است.

شکل  -راههاي دسترسی به چشمه نهر مسيح در شهرستان خاتم و موقعيت این شهرستان در استان یزد.

ازجمله چهرههای شاخص ریختشناسی منطقه میتوان به کوههای آهکی متعلق به رشته کوههای زاگرس وارتفاعاتی همچون کوه خیبر،
کوه سرچشمه ،کوه حسن قرائیه کوه خانه خدا اشاره نمود.
از لحاظ هيدرولوژي:
در کنار چشمه اصلی و در سمت چپ چشمه دو چشمه دیگر با فاصله 142متر و  192متر از چشمه اصلی قرار داد که آب این چشمهها به
یکدیگر میرسد و در نهایت رودخانه نهر مسیح را تشکیل میدهد.
و همچنین در سمت راست چشمه با فاصله 622متری و با دبی  12Lit/sوجود دارد که آب آن مجزا میباشد و به مصرف کشاورزی
میرسد که از همین کوههای آهکی–دولومیتی سرچشمه گرفته است.
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مسیر زهکشی شده و منبع تغذیه چشمه ها به دو صورت انجام میگیرد.
مسیر زهکشی شده آب زیرزمینی این چشمهها از رود خانه کرخنگان و از طرف شهرستان بوانات استان فارس میباشد که طبق شواهدمسیر عبوری میتواند کارستی باشد.
-2بهصورت سیالب از رود خانه اعظم خوانسار و رود خانه شور میباشد .که مسیر حرکت رود خانه اعظم از طرف شهرستان قادرآباد استان
فارس میباشد.
که مسیر حرکت رود خانه شور از طرف دشت چاهک-شهریاری ،هرات شروع و به سمت کویر هرات و مروست و نهایتاً در کویر ابرکوه پخش
میشود.

گردشگري
الزم به ذکر است این چشمه از جمله تفرجگاههای زیبا و بدیع در دل این کویرو منطقه میباشد و هفتمین میراث ارزشمند طبیعی ثبت
شده در فهرست آثار طبیعی ملی کشور میباشد که یکی از جاذبه های ژئو توریستی مطرح شهرستان و در ردیف مناطق نمونه گردشگری
استان و کشور میباشد.
از جاذبههای گردشگری این چشمه میتوان به طبیعت بکر ،ومسیرهای کوهپیمایی ،چشمه و خود مسیر چشمه که به نمودار مسیر قنوات
میباشد.
مسیر آب این چشمه به صورت آب کانال از وسط شهر هرات میگذرد که دو طرف این مسیر آب کانال خیابان کشی شده و میتوان گفت
آب به نوعی از وسط این خیابان میگذرد که یکی از مسیر های زیبای شهر شده است ،البته هنوز راهکارهای دیگری برای هرچه زیبا شدن
این مسیر وجود دارد.
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با توجه به تاسیسات ایجاد شده شامل:رستوران،نمازخانه،سرویسهای بهداشتی ومحوطه سازی فاز اول ساماندهی این اثر طبیعی که از سال
 56اغاز و در سال  55زیر نظر میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان و شهرستان به اتمام رسیده است.
کشاورزي
وهمچنین آب خارج شده از این چشمه نهر مسیح مورد استفاده کشاورزی میباشد(طبق اطالعات ارائه شده توسط جهاد کشاورزی
شهرستان).
جدول  -2آمارکل مزارع زیر کشت مرکز شهر هرات در سال334

نوع محصول

هکتار

نوع محصول

هکتار

بادام

622

انگور

122

زرد آلو

402

انار

02

سنجد

2/0

پسته

4222

زیتون

24

سایر باغات(سیب ،گالبی)

222

جدول  -3آمار کل محصوالت زراعی زیر کشت مرکزشهرهرات درسال334

نوع محصول

هکتار

نوع محصول

هکتار

گندم

1622

هندوانه

122

جو

422

پیاز

26

کنجد

046

زیره

02

یونجه

060

گوجه فرنگی

62

ذرت

022

کلزا

5

ذرت علوفه ای

62

بادمجان

10

سور گوم

46

منداب

122

ارزن

22

گلخانه سبزی و صیفی

22

سایر محصوالت زراعی

02
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جدول  -4آمار کل مزارع آبياري شده توسط چشمه نهر مسيح درسال 334

نوع محصول

هکتار

نوع محصول

هکتار

گلخانه

0

گندم

40

زرد آلو

69/5

جو

122

پسته

022

یونجه

12

کنجد

12

ذرت

6

زمين شناسی
از لحاظ زمین شناسی این منطقه در مجموعه کمپلکس هرات 2شامل سریسیت-کوارتز-البیت شیست،مرمروگرین شیست با سن پائوزوئیک
قرار دارد

آب منطقه اي شهرستان خاتم:
جدول  -5آمار اندازه گيري دبی چشمه نهر مسيح در سال هاي متوالی

سال

دبی Lit/s

1602

642

1601

295

1609

626

1656

622

1655

202

1691

206

1696

222

1694

102

1690

142

چشمه نهر مسیح از نوع چشمه های دائمی ،چشمهها را بر اساس تغییرات دبی آنها نیز به صورت زیر تقسیم بندی میکنند:

Heart complex

.

2
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چشمههاي دائمی-چشمههایی هستند که دائماً آبدارند .این چشمهها به انواع زیر تقسیم میشوندکهچشمه نهر مسیح از نوع چشمه های
دائمیمیباشد.
نوعوطرزتشکیلاینچشمهاز نوع ساختار گسلیمیباشد.
ریخت شناسیآن دامنهایمیباشد.
از لحاظ موقعیت آب منطقهای در دشت ممنوعه هرات با کد  4429قرار گرفته است.
درجه حرارت
 22درجه سانتیگراد(تاریخ اندازهگیری )1692/5/15طبق تقسیم بندی چشمهها بر اساس درجه دمای آنها ،این چشمه در دسته چشمه
های معمولی قرار میگیرد که دمای آب آنها تقریبا نزدیک دمای میانگین ساالنه هواست.
روش اندازه گیری آب بصورت فلوتر و مصرف غالب چشمه کشاورزی میباشد.
پيشنهادات
:1نصب تلسکوپ در باالی کوه سرچشمه و لذت بردن از آسمان کویر
:2انتخاب مسیر مناسب برای کوهنوردان برای کوه سرچشمه و احداث استراحتگاه مناسب در مسیر
:6نصب آینه(طاق آینه) در دو طرف میدان نهر مسیح بر روی کانال آب
:4افزایش آگاهی واطالعات بازدید کنندگان و پیامدهای ناشی از ریختن زباله در آب
.
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