ﮐﻮﯾﺮ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﯾ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻮﯾﺮ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ آراﻣﺶ ﻣﺮﻣﻮز در ﺧﻮد
دارد .دراز ﮐﺸﯿﺪن روی ﺷﻨﻬﺎی ﮔﺮم ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﯾ ﻏﺮوب زﯾﺒﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ آراﻣﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ در
ﻣﺎن دﯾﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻨﯿﺪ.
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﯾ ﻓﻼت وﺳﯿﻊ ﻗﺮار دارد .ﯾ ﺷﺸﻢ از اﯾﻦ ﻓﻼت ﺑﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دارای آب و ﻫﻮای ﺧﺸ
اﺳﺖ.
ﮐﻮﯾﺮ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﯾ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ اﺻﻔﻬﺎن ﯾ از ﮐﻮﯾﺮ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ،ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻧﻤ ﺷﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد روﺳﺘﺎﯾ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار داره .اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺨﻮف ،ﺑﻪ رﯾﺠﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺮوﻓﻪ.
ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن آﻧﭽﻨﺎن ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ روﺳﺘﺎ در ﻋﻤﻖ دره ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﻫﺎ در ﻫﺮم
ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮاﺑ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺎﯾﺪ
ﯾ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﺎص ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧ
از ﮐﻮه ﻫﺎ را ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﻦ  ،آﺳﻤﺎن روﺷﻦ و درﺧﺸﺎن و ﺳﻮت ﻣﺤﺾ ،وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﯾ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان ،وﯾﮋﮔ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
اﺻﻔﻬﺎن ،ﯾ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺻﻠ ﮐﻮﯾﺮی در اﯾﺮان اﺳﺖ .روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و اﻗﺎﻣﺘﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﺘﺎ و ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺼﺮ ،روﺳﺘﺎی ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ،روﺳﺘﺎی ﻋﺮوﺳﺎن و … در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﻨﺪ.
روﺳﺘﺎی ﺻﺪ و ده ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﯾ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۰۰ﻧﻔﺮ در ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﺎن اﻧﺎرک
اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺨﻮف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﻪ زارﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾ ﺟﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎی
زﯾﺒﺎ در ﺳﺎل  ۱۲۸۰ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺘﺮﺑﺎن اﻫﻞ اﻧﺎرک ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺗﭙﻪﻫﺎی ﮐﻮﯾﺮی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن آﻧﭽﻨﺎن ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
روﺳﺘﺎ در ﻋﻤﻖ درهای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ در ﻫﺮم ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮاﺑ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣآﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻗﻨﺎﺗ
ﺣﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﻞ ﻗﻨﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آب آن ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ روﺳﺘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن دار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻌﺪن ﻫﺎی اﻃﺮاف اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮه ﻫﺎی ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ،ﻋﺮوﺳﺎن،
ﮐﺸ ، زرﻣﻮ  ،ﮐﻮه ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻮه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ ،اﯾﻦ روﺳﺘﺎی زﯾﺒﺎ را ﺟﺬاب ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻌﺪن ﺳﺮب ﻧﺨﻠ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘ ۲۰۰۰ ﺳﺎﻟﻪ
در ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺎر ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﮔﻨﺪم  ،ﺟﻮ ،ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﭘﺴﺘﻪ و ﺳﯿﻔ ﮐﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﻫﻨﺎم ورود
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارد .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اداره ﺟﻨﻠﺒﺎﻧ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻦ ﻫﺎی روان اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺗﺎق ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺟﻨﻠ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﮐﻮﯾﺮ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﯾﺮی ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮدی دارد  .در
زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی و ﺑﺎران ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻣ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ آب ﮐﺸﺎورزی روﺳﺘﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎده روی در ﻃﻮل ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻃﻼﯾ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌ ﻫﺎی ﻧﻤ ،ﺷﺘﺮ ﺳﻮاری ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮐﻨﺎر آﺗﺶ در ﺷﺐ و
ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺑ ﻧﻈﯿﺮ و ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای ،ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ آراﻣ
در آﺳﻤﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ آراﻣ ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺷﻮه از درﺧﺸﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣ آﯾﺪ  .درﺧﺸﺶ راه ﺷﯿﺮی
را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﻣ ﺗﻮان ﻟﻤﺲ ﮐﺮد.
در روﺳﺘﺎی ﭼﻮﭘﺎن ﻫﯿﭻ ﻫﺘﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠ و اﻓﺮاد ﺑﻮﻣ ﺳﻔﺮ را ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ ﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺤﻠ در ﻓﻀﺎﯾ ﺑﺎز و ﻣﺤﯿﻄ ﺳﻨﺘ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﺤﻠ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دل ﮐﻮﯾﺮ ﭼﺎدر ﺑﺰﻧﯿﺪ و از ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎره ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫ ﮔﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎده ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ،اﺳﺘﺮاﺣﺘﺎه و ﺗﻮﻗﻔﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج
اﺳﺖ.

