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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

تابســتان امســال را بــا پدیده ی 
نجومی منحصر به فــردی آغاز کردیم. 
خورشیدگرفتگی ای که بنا به موقعیت و 
شرایط وضعی موجود در نواحی جنوب 
شرقی کشورمان بیشتر نمایان بود و این 
امر سبب شد تا بسیاری از اهالی نجوم، 
ســفر و مشــتاق به دیدار این پدیده به 
این نواحی سفر کنند... عمر نگاه کردن 
به باالی ســر برای دیدن ستارگان، ماه 
یا دیگر پدیده های آســمانی و وضعیت 
حرکت ســتارگان به بلندای عمر بشر 
است. اما آسماِن همه جا یک رنگ نیست. 
مفهوم نجوم برای بســیاری از ما با قصه 
مسافر کوچولو و ســتاره دنباله دارش 
شکل گرفت. ستاره ای ســرگردان که 
یاوری بــود برای مســافر کوچولو که او 
را به سمت کهشــکان های دور دست 
می برد. بعدتر کتاب های درسی مفهوم 
عمیق تری از نجوم را در ذهن ما شــکل 
دادند؛ منظومه شمســی، زمینی که به 
دور خورشید می گردد و سیاره هایی که 
قمر دارند یا باران هایی که به آنها شهاب 
باران می گویند. اما تمامی این مفاهیم 
در ذهن  بســیاری از ما خشکید چرا که 
تجربه دیدنش کمتر برایمــان رخ داد. 
گردشــگری نجومی اما فرصتی دوباره 
برای جان بخشــیدن به همان مفاهیم 
است. گردشگری که ایران ظرفیت باالیی 
از آن دارد اما همانند سایر گردشگری ها 

مغفول مانده است.
گردشگری نجومی

گردشگری نجومی ظرفیتی  در اماکن 
تاریخی و طبیعی است که با راه انداختن 
تورهای نجومی و استفاده از توانمندی 
و خالقیــت، گروه هــای طبیعت گرد و 
منجم و دوستداران آســمان شب را به 
خود جذب کرده است. واژه گردشگری 
نجوم  تقریبا حدود ۱۲ ســال است که 
وارد ادبیات گردشگری در سطح جهان 
شده است. تورهای نجوم امروزه به عنوان 
یکی از شاخه های پرطرفدار گردشگری 
در جهان، مورد توجه هســتند. توسعه 
این نوع گردشگری سال هاست از سوی 
بســیاری از کشــورها دنبال می شود. 
این شاخه از گردشــگری در برگیرنده 
مجموعــه ای از فعالیت های تفریحی و 
آموزشی برای دیدن پدیده های نجومی 
با چشم غیرمسلح یا با استفاده از ابزارهای 
نجومی است. گردشگری نجوم در قالب 
برگزاری تورهای رصد و ...اجرا می شود 
و به دلیل برخــورداری از جذابیت برای 
تمامــی گروه های ســنی، روز به روز به 
عالقمندان آن افزوده می شــود. تنوع 
حیطه ها و زمینه هــای مربوط به حوزه 

گردشگری دامنه فعالیت های این حوزه 
را به رشــته های مختلفی جذب کرده 
اســت. عالقه به طبیعت و آسمان شب، 
سبب شده است که هزاران تور و گشت 
رصدی بــه بهانه های مختلــف در دنیا 
ایجاد شــود. تحقیق و تفحص در مورد 
تورهای نجومی نشان می دهد که برخی 
عالقمنــدان این زمینــه در دنیا، حتی 
اقیانوس ها را پشــت ســر می گذارند تا 
بتوانند پدیده ای نجومی را رصد کنند و 
آن را به نام خود ثبت کنند. »استرونومیک 
توریسم« یا گردشگری نجومی شاخه ای 
تخصصی از گردشگری است و متاثر از 
مفاهیم مطرح در علوم فضا، اخترشناسی 
و کیهان شناسی است. می توان این نوع از 
گردشگری را این گونه نیز تعریف کرد: 
شناخت و مطالعه ستارگان حین سفر یا 
سفر با هدف شناخت و مشاهده ستارگان. 
طی ســال های اخیر مطالعات آماتوری 
ستاره شناســی افزایش چشــمگیری 
داشته است. در ایران، دوستداران تاریخ 
، باستان شناســان و دانشجویان دیگر 
رشته های مرتبط، به همراه کوهنوردان 
و بیابانگردان با اشــتیاق و کنجکاوی به 
دوستداران و متخصصان ستاره شناسی 
در کویرها و مناطق تاریخی می پیوندند 
و اغلب بر فراز بام آتشکده ها، خانه های 
روستایی و بناهای تاریخی دوردست و 
در عمق تاریکی شب به رصد ستارگان 
مشــغول می شــوند. گاه نیــز اندک 
گردشگران خارجی از ســوی تورهای 

داخلی به این مناطق می آیند.
گردشگری نجومی در ایران

طبیعت زیبا در شــب نیز چشم نواز 
و آموزنده اســت . آموزه ای که ایرانیان از 
سال های دور داشته اند و به آن مفتخرند 
. بزرگانی چون ابوریحان بیرونی و...  که 
با تاریخ ایــران آمیخته اند . نزدیک به دو 
دهه اســت که ستاره   شناسی آماتوری 
که از شــاخه های طبیعت گردی است، 
در ایران رواج گســترده ای پیدا کرده و 
عالقه مندانی از اقصی نقاط کشور به این 
فعالیت دلپذیر مشغولند. اولین تور نجوم 
در ایران در اوایل دهه ۷۰شمسی توسط 
ماهنامه نجوم تحت عنوان تور رصدی 
برگزار شد و با فراگیر شدن نجوم آماتوری 
در بین جوانان بیشــتر شــد. بنابراین 
انجمن های نجوم نقش تعیین کننده ای 
در شکل گیری تورهای نجومی در ایران 
داشــتند. انجمن های نجوم برای رصد 
کردن، مجبــور بودند از آســمان آلوده 
شــهرها فاصله بگیرند و مکان هایی را 
به عنوان پایگاه رصــد انتخاب کنند. در 
گردشگری نجومی تورهای تخصصی 
نجوم برای کسانی که حرفه ای هستند 
نیز برگزار می شود و زیرساخت ها برای 
رصد پدیده های نجومی فراهم اســت. 
افراد می توانند در پشت تلسکوپ ها قرار 

بگیرند و ســاعت ها به رصد پدیده های 
نجومی بپردازنــد. در تورهای نجومی 
معموال راهنمایان تور، افرادی هستند 
کــه در زمینه نجــوم دارای تحصیالت 
هستند و تخصص دارند و یا افرادی که از 
کودکی مسایل نجومی را دنبال کرده اند 
و در المپیادها مقام آورده اند نیز معموال به 
عنوان راهنمایان تور می توانند فعالیت 
کنند. رقابت های رصدی ماراتن مسیه 
و صوفی با پیشینه ای افزون بر یک دهه 
همه ساله در ایران برای ستاره شناسان 
آماتور برگزار می شوند . در این رقابت ها 
شرکت کنندگان سعی می کنند تا در یک 
شب در کنار همم و باحضور داوران تعداد 
مشخصی از اجرام آسمانی مانند سحابی، 
کهکشــان و یا خوشه های ســتاره ای 
را به وســیله دوربین های دو چشــمی 
و تلســکوپ های خود پیدا کنند . این 
مسابقات نقش مفیدی را بین عالقمندان 
ایفا کرده و دانش فنی افراد را باال برده است 
. این شاخه از گردشــگری سال هاست 
که در ایران مورد توجه قرار گرفته است. 
ساختار و موقعیت مناسب اقلیمی ایران 
و اکوسیستم آن که بخش هایی وسیع 
از بیابان و کویر را در اختیار دارد ســبب 
توجه به این نوع از گردشگری شده است. 
در حال حاضر گفته شــده که در ایران 
در حدود ۴۰ منطقه برای رصد مناسب 
تشخیص داده شــده و تورهای نجومی 
در این مکان ها برگزار می شود. اکثر این 
تورها از جانب انجمن هــا و کلوپ های 
نجومی با هدف رصد و آموزش عالقمندان 
نجوم، انجام می شوند. یکی از جذابیت ها 
و فعالیت های جانبی گردشگری نجوم، 

عکاسی نجوم است. عکاسی نجوم نیز به 
دو شیوه صورت می گیرد. عکاسی نجوم 
هنگامی که در اعماق آسمان و با استفاده 
از تلسکوپ صورت گیرد نوعی از عکاسی 
حرفه ای به شــمار می آیــد اما چنانچه 
از رد ســتارگان در امتــداد جاذبه های 
هنری و تاریخی مانند مقبره کوروش و 
یا تخت جمشید عکاسی شود عکاسی 
نیمه حرفه ای اســت که توسط بیشتر 

گردشگران نجوم صورت می گیرد.
مقاصد گردشگری نجومی در ایران

در ایران مقاصد اصلی تورهای نجومی، 
مناطق کویری و اســتان های حاشیه 
کویر هستند. اما مستعدترین جاها برای 
برگزاری این تورها مناطقی هستند که 
مستعد داشتن آســمانی پاک و صاف و 
به دور از آلودگی باشند. پارک های ملی و 
مناطق حفاظت شده را می توان از جمله 
این مقاصد به شــمار آورد. اگر از لحاظ 
استانی بخواهیم این مقاصد گردشگری را 
مشخص کنیم می توان به یازده استان در 
سطح کشور از جمله استان های سمنان، 
یزد، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، خراســان رضوی، گلســتان، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان 
و فارس اشاره کرد. عالوه بر استان های 
ذکر شده، سایت هایی نیز در ایران وجود 
دارند که در این زمینه فعالیت می کنند. از 
جمله این سایت ها می توان به پاسارگاد، 
کویر مصر، متین آبــاد، مرنجاب و قصر 
بهرام، روســتاهای کویری یزد، تخت 
ســلیمان تکاب و... اشــاره کرد. امروزه 
تقریبا اکثر شهرهای استان های مقصد 
تور نجومی در ایران دارای انجمن های 
نجوم هستند که از طریق ارتباط با آنها از 
طریق سایت های این انجمن ها می توان 
از تورهای نجومی و برنامه های مربوط به 

آن اطالع حاصل کرد.
سابقه باستانی عالقه به نجوم و 

رصد در فرهنگ ایران
به علت عدم شــناخت و عدم اطالع 
درســت از جایگاه گردشــگری نجوم، 
اجرای تورهای تخصصی نجوم از طرف 
اکثر دفاتر خدمات گردشــگری مورد 
بی توجهی قرار می گیرد و کار اصلی آن 
توسط انجمن های نجوم صورت می گیرد. 
این درحالی است که می توان گردشگری 
نجومی را با گردشگری تاریخی و فرهنگی 
همراه دانست. عالقه به نجوم در فرهنگ 
ایرانی سابقه بسیار طوالنی دارد. رجوع 
به فرهنــگ دیرینه و باســتانی ایران و 
منابعی چون شاهنامه فردوسی و کتاب 
اوستا که تقریبا کهن ترین کتابی است 
که می تواند فرهنــگ ایرانی را بنمایاند 
عالقه به نجوم و رصد پدیده های نجومی 
کامال دیده می شــود. در آثار باستانی و 
معماری ایران کهن نیز می توان رد پای 
اهمیت نجوم را پیدا کــرد. برای مثال، 
نگاره های موجود در تخت جمشــید و 
توجه به پدیده های نجومی می تواند غنای 
فرهنگی ایرانیان باســتان را به نمایش 
بگذارد. در دوره اسالمی نیز عالقه به علم 
نجوم در تمام دوره های تاریخی دیده شده 

و رصدخانه های مختلفی چون رصدخانه 
مراغه  که بازمانده از دوره های میانه تاریخ 
ایران هســتند چنین چیزی را به اثبات 
می رساند. بنابراین تشریح سابقه رصد و 
توجه ایرانیان به نجوم را می توان در منابع 
تاریخی ایران دنبال کرد و در سایت های 
تاریخی که دارای شرایط اقلیمی مناسب 
هستند به همراه رصد ستارگان به تصویر 

کشید.
 آلودگی نوری؛ 

چالش گردشگری نجومی
با این حال آنچه اکنون ادامه توسعه 
گردشگری نجومی را با مخاطره جدی 
مواجه کرده اســت، افزایش بی ضابطه 
آلودگی نوری در پهنه ایران است. سال 
به سال از گســتره مناطق بکر طبیعی 
با آســمان تاریک در کشــور ما کاسته 
می شــود. اکنون می بینیــم که حتی 
در روســتاها برای رخ نمایــی و بزرگ 
جلوه دادن روســتا در اولین گام اقدام به 
نصب تیرهای چراغ برق با نورافکن هایی 
می شــود که بیش از زمین، آســمان را 
روشن می کنند. این یعنی نابودی بخشی 
از پتانسیل درآمدزایی مناطق روستایی 
که به خودی خود می  توانست برای مردم 

شهر جذاب و انگیزه ای برای سفر باشد.
پارک های آسمان تاریک

دنیا برخــالف جهــت ایــران در 
حال بهره گیری از تاریکی شــب برای 
گردشگری نجومی است. راه این امر نیز 
از راه اندازی پارک هایی موسوم به پارک 
آسمان تاریک می گذرد. استانداردهای 
این پارک ها را سال هاســت موسســه 
بین المللی آسمان تاریک تدوین کرده 
و بسیاری از کشورهای جهان با مدنظر 
قرار دادن این استانداردها، زمینه سازی 
الزم برای ترغیب گردشگران بین المللی 
را فراهم کرده اند. اکنون ســوئد و نروژ با 
ساخت هتل هایی با سقف های شیشه ای 
که امکان تماشای شفق های اسرارآمیز 
قطبی را برای گردشگران فراهم می کند و 
پارک بین المللی آسمان تاریک میشیگان 
با مناظر حیرت انگیز آسمان شب بر فراز 
دره گرند کنیون هر سال هزاران گردشگر 
را از اقصی نقاط جهان به خود می خوانند.
کاستی های تورهای نجومی ایران

در حالی که گردشــگری نجومی و 
تورهای مربوط به آن در جهان بسیار مورد 
توجه است و هر روز پیشرفت بهتری دارد، 
در کشور ما با وجود داشتن شرایط اقلیمی 
مناســب و وجود مکان ها و پایگاه های 
کویری بســیار، هنوز نتوانسته جایگاه 
خود را پیدا کند. نبود برنامه ریزی درست 
و زیرساخت الزم و مناسب در مورد غنا 
بخشیدن به این بخش از گردشگری، و 
نبود ابزارهای الزم برای توسعه آن، سبب 
شده که این بخش از گردشگری در ایران 
کمتر پیشرفت داشته باشد. با این حال در 
برخی از کشورها مثل آلمان و انگلیس که 
دارای شرایط اقلیمی مناسب و آسمانی 
صاف نیســتند، از تورهای نجومی کم 
موجود در ایران مثل پاسارگاد، استقبال 
کرده اند. در حال حاضر، گردشــگران 

خارجی، با هدف اصلی گردشگری نجوم 
به کشور سفر نمی کنند اما در شرایطی که 
پدیده های نجومی مانند گرفت کامل، 
بارش شــهابی و ...  در کانــون ایران رخ 
دهند، برای دیدن این پدیده ها در تورهای 
نجومی شــرکت می کنند. دسته ای از 
گردشــگران خارجی نیز هســتند که 
در طــول اقامت خــود در اقامتگاه های 
بوم گردی در مصر، و ...  به سبب زیبایی 
آســمان کویر، زمانی از ســفر خود را به 
دیدن آسمان شب و رصد اجرام سماوی 
نه به صورت حرفــه ای و بلکه به صورت 
یک فعالیت جانبی تخصیص می دهند. 
با این توضیح باید اضافــه کرد که اغلب 
متقاضیان تورهای نجوم در ایران، غالبا 
گردشگران داخلی هستند. وجود برخی 
موارد و شرایط خاص در کشور ما و ترکیب 
برخی از تورها با تورهای نجومی و نبود 
راهنمایان متخصص نجوم سبب شده 
که از کیفیت تورها کاسته شود. استفاده 
از راهنمایانی که به نظر می رسد در زمینه 
امر نجــوم و رصد ســتارگان تخصصی 
ندارند سبب کم شدن کیفیت در برخی 
تورها می شود. بنابراین به دلیل اهمیت 
گردشــگری نجومی و جایگاه فرهنگی 
رصد پدیده های نجومی در تاریخ ایران و 
عالقمندی بسیاری از ایرانیان به آسمان 
شب، ضرورت برنامه ریزی برای تربیت 
متخصصان و راهنمایــان تور نجوم که 
دارای تخصــص در امر نجوم باشــند و 
عالوه بر رصد، توانایــی و تخصص برای 
شناساندن تاریخ رصدخانه ها و معرفی 
منابع و زیج های مربــوط به نجوم برای 
عالقمندان به این شاخه از گردشگری را 
داشته باشند. عالوه براین ضرورت دارد 
که سازمانی خاص برای برنامه ریزی در 
این زمینه و به عهده گرفتن امور مربوط به 
تورهای نجومی مشخص شود که توانایی 
ایجاد زمینه برای پیشــرفت در این نوع 
از گردشگری را فراهم کند. الگوبرداری 
از ســایت پاســارگاد برای پیشرفت در 
این زمینه می تواند مفیــد و موثر واقع 
شود . هر روز و با گذشــت زمان بر تعداد 
عالقمندان به دیدن آسمان روییایی شب 
و تورهای نجومی اضافه می شود بنابراین 
ضرورت دارد که با برنامه ریزی مناسب و 
همکاری انجمن های نجوم و اداره میراث 
فرهنگی استان هایی که این ظرفیت را 
دارند، این شــاخه جذاب از گردشگری 
به صورت حرفه ای در ایران دنبال شــود 
و زیرســاخت های آن برای پیشرفت و 
توســعه فراهم گردد و بتواند در جهت 
جذب مخاطبان و عالقمندان خود فعالیت 
کند و رضایت خاطر آنها را جذب کند. در 
نهایت اگر گردشگری نجومی و مزایای 
مادی آن برای ما جذاب است راهی نداریم 
جز مدنظر قــرار دادن طرح های جامع 
کنترل آلودگی نوری و توسعه »پارک های 
 )Dark Sky Parks(»آسمان تاریک
در کشور. دور نیســت زمانی که شاهد 
افتتاح پیاپی پارک های آسمان تاریک در 
کشورهای همسایه خواهیم بود و آن موقع 
است که انگشت به دهان خواهیم ماند... .

آسماِن همه جا یک رنگ نیست

نجوم؛ عرصه ای پرطرفدار در صنعت گردشگری

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گذری در کوهرنگِ چهارمحال و بختیاری
سفربهسرچشمهزایندهرود

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

یکی از ارکان مهم در تقویم برای اهالی ســفر 
روزهای قرمز رنگ هســتند. همان ابتدای سال 
تمام تقویــم را ورق می زنیم و به دنبال تعطیالتی 
هستیم که یا شنبه باشــند، یا چهارشنبه. این بار 
هم بخت با ما یار بود و در واپسین روزهای بهار یکی 
از همین تعطیالت دلچسب نصیب مان شد، و این 
بهترین فرصت بود تا کمی دورتر برویم پس چهار 
محال و بختیاری را انتخاب کردیم. استانی کوچک 
در همسایگی اصفهان که از دید مسافران دور مانده 
 است و با اینکه سرچشــمه زاینده رود اینجاست 
اما همه به دیدن خود زاینــده رود می روند. صبح 
زود به راه افتادیم و به وقت نهار شــهرکرد بودیم. 
شــهری آرام با مردمانی مهمان دوست که از هر 
کسی آدرس رستوران می پرسیدیم با روی خوش 
و لبخند راهنمایی مان می کرد. بعد از صرف نهار 
و اســتراحتی کوتاه به ســمت کوهرنگ رفتیم. 
تابلوهای چشــمه کوهرنگ را دنبال کردیم تا به 
چشمه اصلی رسیدیم،  آبی که از دامنه های زردکوه 
بختیاری سرچشمه می گیرد و اینجا با فشار زیاد و 
حجم وسیع  از دل کوه بیرون می ریزد تا  پس از گذر 
از پیچ و خم های فراوان به دریاچه ســد کوهرنگ 
بریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود  شود. 
خنکای آب در این بعــد ازظهر گرم روح مان را نیز 
خنک می کند. پس از بازدید از کوهرنگ به سمت 
چشمه دیمه رفتیم که در نزدیکی کوهرنگ است 
و یکی از سرشاخه های اصلی زاینده رود است. در 
نزدیکی چشمه دیمه مکان مناسبی پیدا کردیم و 
شــب را همانجا چادر زدیم و ماندیم. فردا صبح به 
سمت شیخ علی خان رفتیم که آبشار کوچکی دارد 
و صبحانه را در کنار آبشار خوردیم و جاده را ادامه 
دادیم تا به یکی از نادرتریــن و اعجاب انگیزترین 
غارهای استان چهارمحال و بختیاری برسیم. غار 
یخی چما که به تونل یخی چما نیز معروف است در 
مقابل دشت چما واقع شده و شبیه تنگه ای بزرگ 
و یک انباری پربرف است که ارتفاع برف های آن تا 

5۰ متر نیز می رسد. 

نشستن برف زمســتان در تنگه ای صخره ای، 
زاویه تابش نور خورشــید به تنگه و آب شــدن 
برف ها در تابستان، باعث فرسایش قسمت پایین 
برف ها شــده و به تدریج تشکیل یک غار یخی در 
طول گذشت صدها هزار ســال رقم زده است. از 
رودخانه ای که از زیر غار یخی رد می شــود عبور 
کردیم و به تونلی رسیدیم که سقف و دیواره هایش 
پوشــیده از برف بود و قندیل های یخ از سقفش 
آویزان. از تونل بیرون آمدیم و نهار را در کنار عشایر 
بختیاری که در دشت چما سیاه چادرهایشان برپا 
بود خوردیم و چای مهمانشــان بودیم. به جرات 
می توانم بگویم عشــایر بخشــنده ترین مردمان 
هســتند چرا که هرآنچه دارند در طبق اخالص 
برای مهمانشــان می آورند. با عشایر خداحافظی 
کردیم و به سمت تاالب چغاخور به راه افتادیم. از 
لحاظ جغرافیایی این تاالب در دهستان چغاخور و 
در دامنه ارتفاعات برآفتــاب و در امتداد کوه های 
کالر واقع شده  است. چغاخور یکی از وسیع ترین 
تاالب های اســتان چهارمحال و بختیاری است و 
ویژگی منحصر به فرد تــاالب، وجود نوعی ماهی 
از خانواده گامبوزیا )کپوردندان( است. اینجا هر 
کس به طریقی مشغول لذت بردن از طبیعت تاالب 
است. آرامش اینجا را نمی توان با هیچ چیزی عوض 
کرد پس تصمیم گرفتیم شــب را همین جا اتراق 
کنیم و فردا به ســمت تهران بازگردیم. در مسیر 
بازگشت در بلداجی توقفی کوتاه کردیم و از گزهای 
منحصر به فرد بلداجی خریدیم، نمیدانم چرا همه 
گز را با اصفهان می شناسند؟ آب را کوهرنگ داد 
و اصفهان معروف شــد، گز را هم بلداجی ساخت 
و کســی آنجا را نشــناخت. نگذاریم چهارمحال 

مهجور بماند.

سفرنامه

در حالی که گردشگری 
نجومی و تورهای مربوط 

به آن در جهان بسیار مورد 
توجه است و هر روز پیشرفت 

بهتری دارد، در کشور ما با 
وجود داشتن شرایط اقلیمی 

مناسب و وجود مکان ها و 
پایگاه های کویری بسیار، 

هنوز نتوانسته جایگاه خود را 
پیدا کند

گردشگری نجومی ظرفیتی  
در اماکن تاریخی و طبیعی 

است که با راه انداختن 
تورهای نجومی و استفاده 

از توانمندی و خالقیت، 
گروه های طبیعت گرد و منجم 

و دوستداران آسمان شب را 
به خود جذب کرده است
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