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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

چندین ســال اســت که جوانان 
عاشــق طبیعت و البته حرفه ای های 
طبیعت گردی، بیشتر نقاط کمتر دیده 
شده کشورمان را پیدا کرده اند و برای 
ماجراجویی های پرهیجان وارد مناطق 
بکر ایران می شــوند. سرتاسر ایران از 
میان جنگل های شمالی کشورمان و 
جنگل های ابر گرفته تا جزایر عجیب 
و غریب جنــوب، پــر از جاذبه های 
طبیعت گردی هستند که هر عاشق 
طبیعتی را به سمت خود می کشانند. 
از شــرق و جاذبه های بیابانی گرفته 
تا غــرب و ارتفاعات زاگــرس نیز، پر 
از مناطقی هســتند که هنوز کشف 
نشده اند یا برای کمتر کسی شناخته 

شده هستند.
در میان مراتع سرسبز و دشت های 
مابین داراب و فســا در استان شیراز 
ارتفاعاتــی وجود دارد کــه درونش 
دره هایی را با حوضچه هــای آب در 
خود مخفی کرده اســت. مکانی که 
به دلیل سختی مســیر و دسترسی 
آن، شــاید تا همین 10 ســال پیش 
کســی از آن خبر نداشــت. شاید در 
فیلم های ماجراجویانه جوانان بسیاری 
دیده اید که خود را از ارتفاعی باال و روی 
صخره ها به درون حوضچه ها و دره ها 
شیرجه می زنند. بعضی از این فیلم ها 
در مکانی به نام تنگه رغز در اســتان 

شیراز کشورمان گرفته شده است.
ایــن تنگــه یکــی از زیباترین 
جاذبه هــای طبیعــی شــهر داراب 
در اســتان فارس اســت که هیجان 
طبیعت گردی را به معنای واقعی کلمه 
در آن می توانید احساس کنید. جایی 
پر از چشمه های زالل آب با آبشارهای 
زیبا که صــدای غرش های آب آن هر 

کسی را به وجد می آورد.
طبیعتــی بکــر و چشــم نواز که 
گردشگران و طبیعت گران حرفه ای 
را از غیرحرفه ای جــدا می کند. با این 
وجود شما هم با یک راهنمای حرفه ای 

می توانید این مسیر را طی کنید.
تنگه رغز

رِِغز نام تنگــه ای نزدیک داراب در 
استان فارس اســت که تعداد زیادی 
آبشــار و حوضچه دارد. گاهی به سفر 
می رویم تــا به اســتراحت و آرامش 
برسیم، گاهی هم برای تزریق هیجان 
به روزهایمان راهی ســفر می شویم. 

تنگه  رغز مقصد سفری از نوع دوم است! 
پریدن در حوضچه از ارتفاع زیاد، فرود 
در آبشار و شنا در آب زالل حوضچه، 
به اندازه ی چند ماه ماجراجویی دارد. 
برای رسیدن به آبشارهای تنگه  رغز 
فعالیت بدنی زیادی الزم است. میان 
دیواره های بلند این دره، به آبشارهای 
خروشان و آب های زالل حوضچه ها 

می رسید.
کافی اســت پا به این تنگه دیدنی 
بگذارید و گوش به نوای جان طبیعت 
بسپارید، صدای آب گاه غرش است و 
گاه ناله، گاه آرام است و گاه توفنده، گاه 
نرم و گاه غرنده، صحن آفتاب تنگه نیز 
متفاوت است. بعضی زودتر خورشید 
از دست می دهند و بعضی بیشتر با او 
مأنوس اند. حرارت و گرمی نیز یکسان 
نیست. بعضی جاها به شدت سرد است 
مانند آبشار نگین و بعضی جاها آفتاب 
سوزان دارد. زیبایی جام های پنج گانه 
و حرکت آرام آب و سر ریز شدن از آنها 
وصف ناشــدنی اســت. در این تنگه 
ماهی ها از آدم فراری نیســتند و آدم 
را در حین عبور از حوضچه همراهی 
می کنند. آب چشمه رغز پس از طی 
مســیر ۵ کیلومتری و خلق هزاران 
صحنه طبیعی بی نظیــر و دل انگیز 
خفتان و خیزان خــود را به پای کوه 
می رساند.رغز به معنای بکر و لغزنده 
است که از دو طرف با دیواره های بلند 
محصور شــده و در دل این تنگه ۶۴ 
آبشار و یک صد حوضچه طبیعی جای 
گرفته است.  دره رغز به طول تقریبی 
۴ کیلومتر در امتداد شمال به جنوب 
از سرچشــمه رغز تا دره جنوب، تنها 
12 آبشــار و آبگیر دره جنوبی مورد 
توجه عموم مردم و کوهنوردان است. 
با رسیدن به آخرین آبشار دره جنوبی 
به ارتفاع ۳۵ متر این دره به بن بست 
می رســد. منطقه سرچشمه رغز نیز 
که از مسیر دیگری پیمایش می شود 
، جنگلی زیباســت که محل آغاز آب 
رغز است. رسیدن به این منطقه نیز با 
۳ ساعت کوه پیمایی امکان پذیر است.

اگــر بخواهیــد فقــط از منطقه  
سرچشــمه بازدیــد کنیــد، بدون 
تجهیزات فنــی می توانید دل به دریا 
بزنیــد و از چند حوضچــه ی ابتدای 
مســیر بگذرید. زمانی که به آبشاری 
به بلنــدای 2۳ متر برســید، دیگر با 
دســت خالی نمی توانید بــه راه تان 
ادامه بدهید، بلکــه به تجهیزات فنی 
و تخصص نیاز دارید کــه در ادامه به 
آن ها اشــاره خواهیم کرد.با گذشتن 

از حوضچه های اول، بقیه ی مسیر با 
دره نوردی طی می شود. باید به فرود 
و شیرجه مسلط باشید و در حد خوبی 
شنا بلد باشــید. از دشواری مسیر که 
بگذریم پوشش گیاهی این ناحیه زیبا 
و چشم نواز است و می توانید گیاهانی 
مانند ارژن،  برنــوک، انار، کل خنگ، 
مرزنجوش، پونه و پر سیاوشون را در 

محدوده  تنگه رغز ببینید.
آبشارهای این تنگه

محلی ها می گوینــد که اینجا ۶۴ 
آبشــار دارد اما تنها 1۴ آبشــار برای 
گردشگران شــناخته شــده بوده و 
در بیشــتر منابع تنها نام 12 آبشار را 
خواهید دید. این آبشــارها به دلیل 
ارتفاع بلند و نیاز بــه فرودی که دارند 
بســته به مشــخصات و ویژگی های 
ظاهری شان توســط گردشگران نام 
گذاری شده اند. این آبشــارها تا دره 
جنوبی ادامه می یابد و در نهایت به بن 
بست می رسد. شاید تا آبشار کبوتر را 
بتوانید بدون تجهیــزات بروید اما از 
بعد از آن نیاز به تجهیزات دره نوردی 

حرفه ای دارید.
آبشــار وداع یکــی از زیباتریــن 
آبشــارهای ایران  اســت که ۴۶ متر 
بلنــدا دارد. حوضچه   زیر این آبشــار 
10 متر است. برای فرود از این آبشار 
و چند آبشار دیگر به طناب مخصوص 
کوهنوردی نیاز دارید. آبشار ۶۵ متری 
آذرخش، آبشــار نگین با بلندای 1۶ 
متر، آبشــار کبوتر با بلندی 2۵ متر، 
آبشار بوم رنگ با بلندی ۷ متر، آبشار 
مسعود، آبشــار فتح، آبشار حوضچه، 
آبشار حکمت و آبشــار جام تعدادی 
از معروف ترین آبشارهای این منطقه 

هستند.
 چرا باید به 

دیدن تنگه رغز برویم؟
یک سفر ماجراجویانه  تکرارنشدنی 
که پر است از شــیرجه، دره نوردی، 
ســنگ نوردی، شــنا و هیجــان، 
پیشنهادی اســت که نباید رد کرد. 
ســفر به تنگه رغز هم ورزش است و 
هم تفریح. برای بازدید از این جاذبه ی 
طبیعی، می توانید همراه تور و در کنار 
راهنما ســفر کنید. گزینه  بعدی این 
اســت که درصورت داشتن تخصص 
و تجهیزات کامل همــراه با راهنمای 

باتجربه به سفر بروید.
 بهترین زمان سفر و باز

دید از تنگه رغز
از آن جایــی که این محــدوده به 
چشمه ها و آبشارهای پر آبش مشهور 

است، بهتر است در فصل های پر آب 
یعنی مابین ماه های اردیبهشت تا اوایل 
مهر ماه به این تنگه سفر کنید. چرا که 
نه تنها درختان سرسبز جنگلی کنار 
مسیر دسترسی به تنگه رغز جذاب تر 
خواهد بود، بلکــه می توانید گرمای 
سوزان تابستان را با آب و هوای خنک 
اطراف آب و نســیم خنکی که گه گاه 
می وزد، کمتر کنید. حتی اگر در این 
فصل وارد این منطقه می شوید، حتما 
قبل از شروع ســفر اخبار هواشناسی 
را دنبال کنیــد و در هنگام بارندگی و 
سیالب ها به هیچ عنوان، وارد این تنگه 

و این منطقه نشوید.
چه وسایلی همراه ببریم؟

برای ســفر به آبشــارهای دره ا ی 
مجبور هســتید که دره نوردی را هم 
تجربه کنیــد، بنابراین ضمن این که 
باید تا حــدی آمــوزش دره نوردی، 
سنگ نوردی و شنا دیده باشید، باید 
وســایل و تجهیزات کافی هم همراه 
ببرید. مهم تر از این هــا، باید از لحاظ 
روحی و جسمی آمادگی کامل داشته 
باشید. ممکن است در جاهایی سرمای 
آب آزاردهنده باشــد، یا فرود برایتان 
راحت نباشــد و ایجاد استرس کند؛ 
پس الزم اســت تحمل کافی داشته 
باشید تا بتوانید از شیرجه در آب، شنا 
و تماشای منظره های بی نظیر میان 

دره لذت ببرید.
کوله ی یک روزه، چراغ قوه، کاله، 
عینک آفتابی بنددار، آب، فالســک 
چای، غذای سبک، ضد آفتاب، کیسه 
زباله، قلم دافع حشــرات، یک دست 
کامل لباس اضافه و جعبه ی کمک های 
اولیه همراه داشته باشید. اما لوازم فنی 
هم الزم دارید. هارنس سنگ نوردی، 
ابزار فرود، طنابچه، کاله ایمنی، جلیقه 
نجات، تسمه ی سنگ نوردی، لباس 
غواصی، کفش مناسب و صندل پشت 
و جلو بســته همراه ببریــد. اگر قصد 
دارید شــب در دره بمانید، چراغ قوه، 

بی واک و مالفه  اضافه با خود بردارید.
بهتر اســت کوله پشــتی ضد آب 
داشته باشید یا آ ن را آب بندی کنید. 
وسایل تان را در زیپ کیپ و بعد در دو، 
سه تا کیسه فریزر بگذارید. بعد همه را 
در یک کیسه ی بزرگ قرار دهید و در 
کوله بچینید. هوای داخل کیسه ها را 

حتما خالی کنید.
هر چنــد که عموما کوله پشــتی 
ضد آب را راهنمای حرفه ای بر دوش 
می گذارد و دیگر گردشگران به دلیل 
سختی مسیر، کوله پشتی برنمی دارند 
اما داشتن این وســیله کمکی بسیار 
کارآمد خواهد بــود. عموما راهنما و 
کمک راهنماهــا در چنین تورهایی، 
کوله پشتی ضد آبی را بر دوش دارند 
و وســایل مورد نیاز ادامه راه و مسیر و 
دیگر گردشــگران را حمل می کنند. 
چرا که این افراد بیشــتر به مســیر و 
خطرات آن واقف بوده و قدرت حمل 

کوله را دارند.
همچنین به هیچ عنوان نباید آب 
درون این کوله پشتی نفوذ کند. چرا که 
نه تنها تمام وسایل شما خیس خواهند 
شد؛ بلکه وزن آن افزایش یافته و ادامه 
مسیر را برای شــما با مشکل مواجه 

خواهد کرد.
تمام گردشــگرانی کــه تور تنگه 
رغز را شــروع می کننــد، باید حتما 
جلیقه نجات داشــته باشــند. نحوه 
بستن جلیقه نجات بســیار اهمیت 
دارد. از دیگران برای محکم بســتن 
جلیقه نجات کمک بخواهید. چرا که 
به تنهایی بستن جلیقه نجات سخت 
است. عموما راهنماها به افراد گروه در 
پوشیدن و بستن جلیقه نجات کمک 
خواهند کرد. یادتان باشــد که با هر 
پرش به جلیقه نجات فشــار خواهد 
آمد و اگر آن را درست نبسته باشید، از 
شما جدا خواهد شد و دیگر بدنتان را 
محکم نمی پوشاند. یکی از مهم ترین 
وسایلی که برای ایمنی در طول مسیر 
نیاز خواهید داشت، کاله ایمنی است. 
در پرش ها از ارتفاع آبشارها به درون 
حوضچه ها، امکان اصابت ضربه به سر 
وجود دارد. حتما کاله ایمنی به ســر 
داشته باشید و بدون کاله ایمنی مسیر 

تنگه رغز را ادامه ندهید.
 نکاتی که قبل از سفر 
به تنگه رغز باید بدانید

بدون راهنما به آبشارها نروید. اگر 
از ارتفاع یا آب می ترسید، بهتر است 
در سرچشمه بمانید و به مسیر ادامه 
ندهید. درصورت بارندگی، سفر را به 

زمان دیگری موکول کنید.
اســپری ضد حشــره را فراموش 
نکنید. با این اســپری از شر حشراتی 
که اطراف مناطق پر آب فراوانند، دور 

خواهید بود و اذیتتان نخواهند کرد.
ترجیحا از آب هــای این منطقه 
ننوشید. هر چند که آب این حوضچه ها 
آب چشمه هســتند اما قمقمه ای به 
همراه داشته باشید و از دهانه ورودی 
چشــمه آب چشــمه را بنوشید.اگر 

می خواهید وســایل خود را به درون 
تنگه ببرید، حتما از کوله های ضد آب 
مخصوص دره نوردی و البته وســایل 

ضد آب استفاده کنید.
در طول مســیر دره بــا النه های 
پرندگان وحشــی بســیاری روبرو 
خواهید شــد. کبوترهای وحشی در 
میان صخره ها النه دارند. مراقب باشید 

تا النه های پرندگان را خراب نکنید.
اگر از آب و شنا می ترسید، قید این 

سفر را بزنید.
اگر از ارتفاع می ترسید، پیشنهاد 
می دهیم که مقصــد دیگری را برای 

طبیعت گردی انتخاب کنید.
برای اینکه این مسیر را طی کنید، 

باید حتما شنا بدانید.
همچنیــن از ماهی هایــی که در 
حوضچه ها پیرامون شما شنا می کنند 

نترسید.
یادتان باشد که آب چشمه ها سرد 
است و با اینکه تابستان است هنگامی 
که از آب بیرون می آیید ممکن است 
با وزش باد خنک درون دره سردتان 
شود. سعی کنید لباس های وت سوت 
بپوشــید یا لباس هایی که به سرعت 

خشک می شوند را انتخاب کنید.
 جاذبه های نزدیک 
تنگه رغز کدامند؟

در شــهر داراب و حوالــی آن 
دیدنی های ارزشــمندی وجود دارد. 
نقش شاپور، شهر باستانی دارابگرد و 
آتشکده ی آذرخش از جاهای دیدنی 

داراب هستند.
کجا اقامت کنیم؟

اگر مایل نیستید شب را در طبیعت 
بگذرانید، به هتل نقش شاپور بروید که 

نوساز و ۳ ستاره است.
چطور به تنگه رغز برویم؟

اگر از شیراز می خواهید به سمت 
تنگه رغز داراب بروید، باید مسیر جاده 
فسا و در نهایت جاده داراب را بپیمایید.  
پس از شهر فسا به سمت داراب حرکت 
کنید. بیشتر پیشنهاد می دهیم که در 
بین مسیر، فرعی حسن آباد را پیش 
بگیرید و از ســمت حسن آباد و مراتع 
سرسبز آن به سمت مسیر شروع دره 
حرکت کنیــد. در ایــن منطقه دره 
رقز، تنگه آب باریک، دره رود شــهر و 
چشــمه نیگی قرار گرفته اند که خود 
از دیگر جاذبه های اطراف هستند. اگر 
از داراب به سمت تنگه حرکت کنید، 
۳۵ کیلومتری را به ســمت شــمال 
غربی داراب و بخش حســن آباد باید 

رانندگی کنید.
 باقی مسیر بین ۴ تا ۵ کیلومتری 
درون دره را دیگر باید پیاده بروید. در 
مجموع از گردنه دراکویــه تا ابتدای 
مســیر صخره نــوردی و دره نوردی 
با ماشــین حدود 2 ســاعت در جاده 
خاکــی رانندگــی داریــد. در طول 
 مسیر آبشارها دو چشــمه را پیش رو 

خواهید داشت.

تنگه رغز، بهشتی در میان کوه های فارس

خنکای دره نوردی در یک روز گرم تابستانی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گنبد سلطانیه زنجان
بزرگترین گنبد خشتی جهان

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

در راه بازگشــت از تبریز، در زنجان برای صرف 
نهار توقف کردیم. شنیده بودیم که در بازار قدیمی 
زنجان دیزی سرایی است که دیزی هایش شهرت 
عام و خاص دارد. اینجا از هر کســی ســراغ دیزی 
عابدینی را می گرفتیم همــه آدرس را بلد بودند: 
چهارراه امیرکبیر »کوچه نساجی مازندران« میدان 
ورکچیلر)بوته چی ها(. از بین مغازه مســگرها رد 
شدیم و باالخره تابلو دیزی عابدینی نمایان شد. اینجا 
سال هاست که توسط دو برادر اداره می شود، برادرانی 
که کل کل هایشان با یکدیگر مشتری های زیادی را به 
اینجا کشانده است. سرو دیزی در این دیزی سرا آداب 
خاصی دارد: ترشــی و دوغ را در ظرف های سفالی 
می آورند و آقای عابدینی با شوخ طبعی خود و در حال 
بذله گویی با مشتری ها دنبه را در آبگوشت می کوبد 
و تحویل مشتری می دهد. شما در حال لذت بردن از 
غذا هستید و آقای عابدینی کماکان با شوخی هایش 
لبخند بر لبان شما می آورد که به ناگاه گوشت کوبیده 
را حاضر و آماده روبروی شما می گذارند. به راستی 
که دیزی های اینجا طعم دیگری دارد، من که دوباره 
خواهم آمد. از آقایان عابدینی خداحافظی کردیم و به 
سمت محل پارک خودروهایمان بازگشتیم که در راه 
با صحنه جالبی مواجه شدم. دوچرخه ای را دیدم که  
به گفته مغازه دار ۴0 سال پیش به او سپرده شده بود 
و صاحب دوچرخه هیچ وقت بازنگشته ولی مغازه دار 
همچنان به امید پیدا کردن صاحبش ۴0 سال است 
که دوچرخه را هر روز صبح جلوی مغازه قرار می دهد 
به امید آنکه صاحبش روزی برگردد! به قول شاعر: 
شــاید که ببینی و بیایي هرچند که بر دست من و 
تو، این فاصله مرگ است دمادم اما به دلم نور امید 
است شاید که بیایي. ما در راه بازگشت از سفر چند 
روزه مان بودیم، اما از آنجا که مسیر سفر، خود یکی از 
جاذبه های سفر است، تصمیم گرفتیم از بزرگترین 
گنبد خشتی دنیا که در شهر سلطانیه در نزدیکی 

زنجان واقع شده است دیدن کنیم. 

وارد جاده قدیم زنجان-تهران شــدیم و بعد 
از حدودا ۳0 کیلومتر تابلو قهــوه ای رنگ گنبد 
سلطانیه که نشانه جاذبه گردشگری است نمایان 
شــد. از دور گنبد نیلگون سلطانیه می درخشید. 
این گنبد که  آرامگاه سلطان محمد خدابنده است، 
به دستور خودش در شــهر سلطانیه  که پایتخت 
ایلخانیان بوده است، ساخته شــده و از آثار مهم 
معماری ایرانی و اســالمی به شمار می رود. گنبد 
سلطانیه در فهرســت آثار میراث جهانی به ثبت 
رسیده  است. بعضی تاریخ نویسان نوشته اند سلطان 
محمد خدابنده این گنبد و بنای عظیم را بنا کرد که 
اجساد ائمه اول و سوم شیعیان یعنی امام علی و امام 
حسین علیهم السالم را از آرامگاهای خود به آنجا 
منتقل کند؛ ولی به علت خوابی که دید از این عمل 
منصرف شد. بدنه اصلی گنبد و تمام ساختمان آن 
با آجر ساخته شــده و گنبد با روکش کاشی های 
فیروزه ای و الجوردی و به شیوه معرق کاری تزیین 
شده چنانچه گویی جامه ای فیروزه ای بر تن کرده 
است. وارد گنبد که شــدم معماری اینجا عجیب 
توجه مرا به خود جلب کرد. کاشی های طالیی رنگ 
و منقش و هشــت گوش از لحاظ هنر کاشی پزی 
فوق العاده ممتاز و کم نظیر است. پالن بنا در طبقه 
همکف و طبقه اول با فضاهای اطراف مرتبط با گنبد، 
نزدیک به مستطیل و ادامه مجموعه در طبقه دوم و 
سوم دارای پالن هشت ضلعی است. این بنا سال ها 
مورد مرمت قرار گرفته اســت و اکنون مرمت آن 
به پایان رسیده است. گفته می شود گنبد این بنا 
سومین گنبد بزرگ جهان بعد از گنبد کلیسای 
سانتا ماریا دل فیوره، و گنبد مسجد ایاصوفیه است، 
اما مهمترین تفاوتی که گنبد سلطانیه با آن دو بنای 
دیگر دارد این است که این گنبد تماما از خشت و 
آجر ساخته شده است، پس مراقب بزرگترین گنبد 

خشتی دنیا باشیم.
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تنگه رغز یکی از زیباترین 
جاذبه های طبیعی شهر 
داراب در استان فارس 

است که می توانید هیجان 
طبیعت گردی را به 

معنای واقعی کلمه در آن 
احساس کنید. جایی پر 

از چشمه های زالل آب با 
آبشارهای زیبا که صدای 

غرش های آب آن هر کسی 
را به وجد می آورد
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