آﺑﺸﺎر ﻓﺪاﻣ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ  130ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق داراب و در دل ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﭼﺸﻤﻪ ای از دل ﮐﻮه ﻣ ﺟﻮﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﻧﺎم اﯾﻦ
آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎ ﻓﺪاﻣ اﺳﺖ اﻳﻦ آﺑﺸﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮرگ )ﻓﺮگ( و در ﺷﻬﺮ ﻓﺪاﻣ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس واﻗﻊ ﺷﺪه
و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﻴﺮی از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ.
ﯾ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی آﺑﺸﺎر ﻓﺪاﻣ وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﻧﻮع آب ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺮد و ﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  20ﻣﺘﺮی آﺑﺸﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﺨﺮ ﻃﺒﯿﻌ زﯾﺒﺎﯾ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آورﻧﺪ .ارﺗﻔﺎع آﺑﺸﺎر ﺷﻮر ﻓﺪاﻣ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ آﺑﺸﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه
 10ﺗﺎ  15ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﺑﺸﺎر ﺷﻮر ﻓﺪاﻣ در  500ﻣﺘﺮی آن اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻧﺨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎر آﺑﺸﺎر ﺷﻮر ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ﻋﺮض آﺑﺸﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺪاﻣ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  800ﻣﺘﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ و ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﻃﺒﯿﻌ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺧﺸﺴﺎﻟ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑ روﯾﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  200ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در زﻳﺮ آﺑﺸﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﺑﺰرگ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و در ﺑﺎﻻي آن ﭘﻮﺷﺸ ﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﻴﺰار دﻳﺪه ﻣ ﺷﻮد .از وﻳﮋﮔ ﻫﺎي
ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ آﺑﺸﺎر ،داﻳﻤ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮدن آب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻤ و ﺷﻮر ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺪاﻣ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺑﺴﺘﺮ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎﻫ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺳﻘﻮط زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ.
اﯾﻦ آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﺷﻮری رودﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﮐﺎﻫﺪ و آب ﺷﻮر رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای 825
ﻫﺘﺎر ﻧﺨﯿﻼت و  650ﻫﺘﺎر اراﺿ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﻦ آﺑﺸﺎر در واﻗﻊ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﻓﺪاﻣ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ از آن ،اﯾﻨﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨ و ﮔﻮارا و در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮم اﺳﺖ و آب ﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﺮﻋﺲ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ دارد.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻏﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺷﺎل و ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾ و زﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎ ،ﻃﺎق دﯾﺲ ﻫﺎ ،ﻧﺎودﯾﺲ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻧ ﻫﺎ و ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨ و رﺳﻮﺑ و ﻧﻤ و ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻞ رس و ﮔﻞ ﺳﺮﺷﻮر از دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ.
آﺑﺸﺎر ﻓﺪاﻣ ﻳ از ﺗﻔﺮﺟﺎه ﻫﺎي زﻳﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮه اي زﻳﺒﺎ و دل اﻧﻴﺰ روح ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻧﻮازش ﻣ دﻫﺪ
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