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فرخ نژاد -این جا آب ،باد و خاک دست به دست هم
داده ونقشهاییبرایننقطهازطبیعتزده استکهدر
نوعخودبینظیراست.ازنبکاهاوگلدانهایطبیعی
درکویرلوتگرفتهتادیودالهاییکهخاصعرصههای
بیابانی حاجی آباد زیرکوه است .از بلندترین تپه های
ماسه ای جهان گرفته تا کوه های مریخی که در مسیر
نهبندان – شهداد بر بوم طبیعت این نقطه کویری به
زیباییترسیمشدهاستوازجنگلهایسنویطبس
گرفتهتاجنگلهایبنهنهبندانکهسندرختانآنبه
پنج قرن قبل هم برمی گردد .نه ،بهتر است از زیست
بوم آن گفت که در نوع خود جزو بکرترین ها به حساب
می آید و پناهگاه حیات وحشی است که در دنیا خاص
و تک است مانند قوچ های اوریال ،هوبره ها ،یوزپلنگ
آسیاییو...
در این زیست بوم ها تاالب هایی مانند کجی نمکزار
نهبندان است که امسال به برکت بارندگی ها هنوز
میزبانپرندگانمهاجرروسیاستوتااردیبهشتماه
طبیعت دوستان می توانند بهترین خاطرات طبیعت
گردی را در این جاذبه طبیعی رقم بزنند .امسال
با بارندگی های خوبی که در زمستان بر کام تشنه
خراسان جنوبی نازل شد به طور حتم می توان بهار
اعجاب انگیزی را در دامن رنگارنگ طبیعت به نظاره
نشست پس آن هایی که دوستدار طبیعت هستند از
هم اکنون می توانند مقصد را این استان و جاذبه های
بی نظیر زیست بوم آن برگزینند و بهار را مهمان الله
زارهای آبیز ،دشت شقایق اردکول ،سبزرود سرایان،
جنگل های سماغ فردوس ،دیودال های حاجی آباد،
گلدانهایطبیعیلوت،کجینمکزارنهبندان،شب
هایپرستارهکویرسهقلعهو...باشند.

• •ذخیرهگاههایجنگلیخاص

ریزجاذبههایاکوتوریستیاستانرابایدازاهلفندر
اینعرصهپرسیدوآنطورکهمدیرکلمنابعطبیعیو
آبخیزداری ،به اعالم آن می پردازد ابتدا به ذخیره گاه
هایجنگلیاستانبرمیگرددچراکهایننوعذخیره
گاه ،خاص خراسان جنوبی است و در دیگر نقاط این
گونه ها یافت نمی شود .به گفته مهندس «علیرضا
نصرآبادی» ،جنگل های سنوی طبس ،دیودال های
حاجیآبادزیرکوهوبنههایتگاحمدشاهینهبندان
ازجملهگونههایجنگلیاستکهجزوذخیرهگاههای
استثنایی در کشور به حساب می آید و نمونه ای از این
گونه ها در دیگر نقاط ایران یافت نمی شود همچنین،
درحوزهبیابانتپههایماسهبادیدهسلمنهبندانکه
بهلحاظارتفاعمنحصربهفرداستوجزوبلندترینتپه
های ماسه بادی دنیا به حساب می آید از دیگر جاذبه
های طبیعی استان است .وی می گوید :در همان
مسیر نهبندان به شهداد که پیش می رویم نبکاها یا
همانگلدانهایطبیعیراداریمکهدستسازههای
بی نظیر باد و خاک به حساب می آید .او ،اشاره به کوه
های مریخی دیگر سازه های بی نظیر باد و خاک در
کویر نهبندان می کند و ادامه می دهد :ریگ بشرویه،
بهایندلیلقابلاهمیتاستکهباخودروهایسواری
می توان تا پای ماسه بادی های این نقطه رفت دیگر
این که ،در ادامه مسیر جنگل های سماق فردوس و
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تورقیبردیدنیهایطبیعیاستان

کلکسیونزیستبومهایایران

سرایانازجاذبههاییبهحسابمیآیدکهنمیتواناز
دیدنآنگذشتوحظالزمرانبرد.بهگفتهاو،درعرصه
های آبخیز استان که طرح های آبخیزداری اجرا شده
است می توان پارک های آبخیز را ایجاد کرد که بخش
خصوصی می تواند از این قابلیت در نقاطی که حجم
آبگیریسازههاباالست،ازطبیعتآنبهرهالزمراببرد.
او ،با اشاره به استقبال بخش خصوصی برای ایجاد
پارک های آبخیز در نقطه ای مانند سبزرود سرایان،
ادامهمیدهد:درحوزهبیابانتاحدودیزیرساختها
برایگردشگرانوطبیعتدوستانباهمکاریمیراث
فرهنگی آماده شده است و در مناسبت های مختلف و
درزمانهایمناسبازاینقابلیتاستفادهالزمرامی
برند .وی از آمادگی واگذاری زمین به سرمایه گذاران
درقالبمادهسهخبرمیدهدوخواستارمدیریتبهره
گیریازجاذبههایطبیعیاستانمیشود.

• •زیستبومناشناخته

مدیر کل حفاظت محیط زیست هم قبل از گفتن از
جاذبه های زیست بوم استان ،این نکته را یادآور می
شود که متولی معرفی جاذبه های طبیعی میراث
فرهنگیاستواینادارهکلوظیفهحراستوحفاظت
ازعرصههایطبیعترابرعهدهدارد.موضوعدیگری
که «حسن اکبری» ،اعالم می کند این است که برای
شناسایی این جاذبه ها در خراسان جنوبی به اندازه
کافی کار نشده و این نقص به طور کامل محسوس
است .او ،به پهنه وسیع خراسان جنوبی به عنوان
سومیناستانپهناورکشوراشارهواظهارمیکند:این
پهنه وسیع سبب شده است تا شاهد تنوع توپوگرافی
در عرصه های مختلف این استان از نظر دشت ،کوه،
کویر ،تپه های ماسه ای ،رودخانه ،جنگل ها ،تاغ و بنه
و  ...باشیم و این تنوع چشم اندازهای متنوع و تنوع
زیستی فوق العاده را به وجود آورده است طوری که در
استان شاهد جنگل های بنه کهن سال با  500سال
سن در نهبندان ،نمکزار ،تپه های ماسه ای منحصر به
فرد در ریگ های بشرویه و طبس و رباط شور فردوس
و...هستیم.

• •بهار شگفت انگیز

او می گوید :با بارندگی خوب امسال به نظر می رسد
بهار شگفت انگیزی را در استان شاهد باشیم و می
توان به جرئت گفت در بخش هایی از قاین ،زیرکوه،
سرایان و فردوس به دلیل دسترسی راحت تر به آن،
بهار رنگارنگی را به تماشا بنشینیم .از دید وی در
فروردین ماه ،این نقاط بهترین و دیدنی ترین نقاط
کشور است چرا که این چشم اندازهای طبیعی
تابستان در استان های غربی کشور قابل مشاهده
است همچنین ،محدوده هایی مانند شرق سرایان
و روستاهایی مثل مصعبی و کریمو دارای چشم
اندازهای بهاری بی نظیری است .همین چشم
اندازها در دشت های مشرف به حاجی آباد زیرکوه
که یکی از نقاط مرزی استان است و دشت شیخ علی
قاین با چشمه روان و رویشگاه های کوهستانی بی
نظیر قابل ذکر است.
این کارشناس ،یکی دیگر از جاذبه های طبیعی
استان را تاالب کجی نمکزار نهبندان می داند که در
فاصله  100کیلومتری جنوب بیرجند قرار گرفته
است و امسال یکی از پر آب ترین سال ها را تجربه
می کند طوری که  80درصد این تاالب آب دارد به
همین دلیل به نظر می رسد در ماه های فروردین
و اردیبهشت ماه چشم اندازهای مناسبی را برای
بازدیدکنندگان رقم بزند .همچنین ،این نقطه هنوز
پذیرای پرندگان مهاجر است و تا اردیبهشت هم در
تاالب حضور دارند .وی در کنار این تاالب از زیستگاه
های کوهستانی منطقه حفاظت شده درمیان و
سربیشه نام می برد که زیستگاه بسیار مهم گونه ای از
قوچ وحشی ایران است که آن را به عنوان قوچ اوریال
می شناسند که این گونه جانوری به دلیل نادر بودن
و زیبایی خاصی که دارد مورد توجه دوست داران و
شکارچیان داخلی و خارجی است طوری که هر سال
عده زیادی از شکارچیان دنیا هم برای شکار آن به
زیستگاهش در خراسان جنوبی می آیند.
دیگر زیست بومی که او از آن سخن به میان می
آورد منطقه حفاظت شده شاسکوه است که بین

.

ﺑﻪﻫﻤﺮاهآﻣﻮزشﻣﺴﺎﺣﺖو اﻋﺪاداول
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻌﻤــﺎ ﻧﻘﺶــﺎب ﭼﺎرﭼــﻮب ــﻪ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ در
اــﻦ ﺻﻔﺤــﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻴــﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ــ ﺗﻤﺮﻦ ﺟﺎﻟــﺐ ﺑﺮا
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت »ﺿﺮب«» ،ﻣﺴﺎﺣﺖ«،
»اﻋﺪاد اول« و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ »ﻣﻨﻄﻖ« ﺑﺎﺷﺪ!

خبرمرتبط

سرایان قابلیت ثبت جهانی ژئوپارک دارد

فرخ نژاد  -سرایان با توانمندی های مختلف
در بخش های مختلف زمین شناسی ،فرهنگی،
تاریخی و  ...قابلیت ثبت ژئوپارک جهانی را
دارد .مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری سرایان با بیان این مطلب ابراز
امیدواری کرد :مردم و به ویژه مسئوالن مرتبط
با مطالعه و نگاه فراسازمانی و دید باز به ثبت
جهانی ژئوپارک در شهرستان کمک کنند چرا
که کمک شایانی به حفظ منابع طبیعی ،محیط
زیست ،فعال کردن جوامع ،ایجاد اشتغال و
معرفی شهرستان می کند.
«محمد عرب» ،ادامه داد :ژئوپارک بر اساس
تعریف یونسکو منطقهای است با وسعت کافی
که مرزهای آن به وضوح مشخص شده و چندین
پدیده بارز زمین شناسی در محدوده آن قرار
گرفته است که این محدوده باید بتواند در توسعه
اقتصادی جوامع پیرامونی خود نقش موثری

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻼس ﺳــﻮم و ﭼﻬﺎرم  ﻣﺪرﺳــﻪ در ﺸــﻮر
ﺧﻮدﻣــﺎن ،ﺑﺎ اﺷــﺘﻴﺎق ﻓــﺮاوان اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ را ﺑــﻪ ﺻﻮرت
دﺳــﺘﻪﺟﻤﻌ ﺣﻞ و ﺗﻤــﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن را رﻋﺎــﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺳﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣ را
درﺳﺖ ﺣﻞ ﻨﻨﺪ ،در ﻧﻬﺎﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در
اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒ را ﺸ ﻨﻨﺪ!
ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼــﻮب ،ﻓﻘﻂ ¦ــ از روشﻫﺎ ﺟﺬاب
آﻣﻮزﺷ اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻧﻔﻮذ ﻨﺪ اﻣﺎ راهﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎر زﺎد دﮕﺮ ﺑﺮا اﺳــﺘﻔﺎده از »ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ « در
آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﻓ¦ﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴــﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴــﻢ ،ﻣﺠﺒﻮرﻢ ﺑﭙﺬﺮــﻢ »آﻣﻮزش
در ﻣﺪارس« روشﻫــﺎ ﻧﻮﻨ دارد ﻪ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ

ایفا کند همچنین ،ژئوپارک ممکن است افزون
بر پدیدههای زمین شناسی از آثار تاریخی ،بوم
شناسی ،باستان شناسی و میراث فرهنگی و
طبیعی دیگر برخوردار باشد.
به گفته وی ،یونسکو طرح ژئوپارک را در پاسخ به
نیاز احساس شده به وجود برنامهای بینالمللی
برای بازشناسی مکانهای دارای جاذبههای
زمینشناختی به راه انداخت.
وی ،هدف برنامه شبکه جهانی ژئوپار کها را
تاکید بر ارزش چنین مکا نهایی و همزمان
ایجاد اشتغال و تقویت توسعه اقتصاد منطقهای
دانست و گفت :یونسکو برای تحقق اهداف
این برنامه یک عنوان به رسمیت شناخته را
از لحاظ بینالمللی به نام ژئوپارک یونسکو
ایجاد کرد و هدف آن این است که این
عنوان را به  500ژئوپارک در سراسر دنیا
بدهد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻃ ﺮدن روال ﺳــﻨﺘ ،
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬ از
آن ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻴﻢ!ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دارﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻤ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ »ﺑﺎر ﺪﺧﻮان«
اﻦ ﻴﻮآر ﺪ ﻣﺸ¦ رﻧﮓ
را اﺳ¦ﻦ ﻨﻴﺪ و اﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻮﺗﺎه ﻣﻴ¦ﺲ ﺷﺪه  دﻗﻴﻘﻪا را
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻦ ﻪ از اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺮﮔﺮﻣ «
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ»ﺿﺮب«آﻣﻮز!

• •کلکسیون زیست محیطی ایران

به گفته اکبری ،از این که بگذریم طبس ،کلکسیونی
از زیست بوم ایران با پناهگاه حیات وحش نایبندان
به عنوان بزرگ ترین پناهگاه حیات وحش کشور

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
روشﻫﺎ¡ ﻧﻮﻦ آﻣﻮزﺷ در ﺑﺮﺧ ﻣﺪارس اﺮان!

قاین و زیرکوه قرار گرفته و بهترین زیستگاه کل و بز
استان و بزرگ ترین و کوچک ترین گربه سان ایران
به ترتیب پلنگ و گربه پاالس است که این زیستگاه با
پوشش درختی و درختچه ای بسیار بکر و زیبا نظر هر
بازدیدکننده ای را از خارج استان به خود جلب کرده
زیرا خراسان جنوبی ،دارای اقلیم خشک و بیابانی
بوده و این زیستگاه کوهستانی است.

به حساب می آید و یکی از زیستگاه های یوزپلنگ
آسیایی ،گربه شنی ،گونه های در معرض خطر مانند
هوبره و شاه روباه و  ...است و در کنار آن دارای جاذبه
هاییمانندقلهنایبندانوروستاهایزیبامانندزردگاه
است .به عالوه ،مهم ترین ویژگی این عرصه زیست
محیطی همان تنوع جانوری و بکر بودن آن است
طوری که به جرئت می توان گفت از بکرترین پناهگاه
های حیات وحش کشور است.
وی می افزاید :در کنار آن کوهستان های بسیاری
مانند کوه های شتری ،سدهای تاریخی و رودخانه
جاریمانندچشمهمرتضیعلی(ع)استکههرکدام
ویژگی خاص خود را دارد .او ،صحبتی از کویرهای
استان به میان نمی آورد چرا که شناخته شده است و
فقطاشارهایبهبخشیازبیابانلوتوجاذبههایبی
نظیر آن ،تپه های ماسه ای بشرویه و فردوس که شهره
جهانی است می کند و این که هر سال عده بسیاری از
داخل و خارج کشور به این نقاط می روند.
وی تاکید می کند :باید میراث فرهنگی به همان
میزان که به معرفی جاذبه های تاریخی و فرهنگی
می پردازد ،به جاذبه های طبیعی نیز توجه کند .او
آمادگی محیط زیست را برای معرفی این جاذبه ها
اعالمواظهارمیکند:حفاظتمحیطزیستبهلحاظ
قانونی و اعتباری ظرفیتی برای پرداختن به موضوع
گردشگری ندارد .از نظر او ،ارزشمندی این جاذبه
ها به این نکته وابسته است که درست از آن استفاده
شود چون سابقه و تجربه در ایران ثابت کرده است
بسیاری از جاذبه ها بعد از شناخته شدن و ورود انسان
ها تبدیل به زباله گاه شده و با ابراز تاسف سونامی
پالستیک در تفرجگاه ها رو به وقوع است که دفع
نامناسب پسماندها از ارزش و اهمیت آن می کاهد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﻣﺮور ﻨﻴﺪ.

ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ

 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

فرخ نژاد -اعجاز طبیعت در نقشه ای که خالق برای
سومین استان پهناور ایران زمین ترسیم کرده به قدری
شگفت انگیز است که در زیست بوم آن هر گونه جانور،
گیاه و طبیعتی را می توان به نظاره نشست .سفره ای که در
این نقطه از ایران زمین گشوده شده ،به قدری بکر و دست
نخورده است که هر آن چه از طبیعت بخواهی از این سفره
غنی دیده می شود و می توانی آن را در گستره خراسان
جنوبی برگیری.
هر چند اقلیم آن بیابانی و کویری است اما در برخی از نقاط
فاصله طی کردن کوه تا بیابان کمتر از  10دقیقه زمان می
برد تا شب را در کویر و تماشای اعجاز ستارگان آسمان
آن سرکنی و روز را در سایه سار درختان و رودخانه های
جاری بگذرانی.
بهارامسالبانزوالتپربرکتزمستانیبهطورحتمشگفت
انگیز خواهد بود پس برای این که مسافران و گردشگران
بدانند که چه نقاطی را به عنوان مقصد تفرج خویش
برگزینند و از دامن رنگارنگ بهار توشه برگیرند الزم است
با داشته های زیست محیطی و طبیعت استان آشنا شوند.
خراسان جنوبی که سومین استان پهناور ایران به لحاظ
وسعت به حساب می آید 12.5درصد از زمین های مستعد
آن در قالب مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات
وحش در حال حفاظت و حراست است .در استان چهار
منطقه حفاظت شده شاسکوه زیرکوه و قاینات ،درمیان و
سربیشه،مظفریفردوسوبشرویهوآرکوگرنگخوسف،
سه پناهگاه حیات وحش تاالب کجی نمکزار نهبندان،
رباط شور فردوس و بشرویه و نایبندان طبس وجود دارد که
بر اساس وضعیت توپوگرافیک و تشکیالت زمین شناسی
به پیدایش تنوع بیولوژیک بی نظیر و متنوعی در استان
منجرشدهاستطوریکهبیشازهزارگونهگیاهیو300
گونه جانوری شامل  50گونه پستاندار 200 ،گونه پرنده
و  50گونه خزنده در زیستگاه های استان پراکنده اند.
از جمله گونه های شاخص استان می توان به یوزپلنگ
ایرانی ،پلنگ ،آهو ،قوچ و میش ،کل و بز ،جبیر ،انواع گربه
سانان کوچک ،روباه شنی ،هوبره ،زاغ بور ،انواع پرندگان
شکاری و انواع خزندگان اشاره کرد .همچنین ،اگر چه
بیشتر مناطق استان دارای اقلیم بسیار خشک است ،اما
تاالب ها و آبگیرهای استان از جمله پناهگاه حیات وحش
وتاالبکجینمکزارنهبندانعالوهبرپرندگانساکنهمه
ساله میزبان جمعیت های بزرگ از پرندگان مهاجر از قبیل
انواع آبچلیک ،حواصیل ،باکالن ،اردک سرسبز ،کشیم،
چنگر ،پاشلک ،خوتکا و  ...است که در مسیر مهاجرتشان
در آبگیرهای استان مستقر می شوند.
اما برای شناسایی قابلیت های وافر زیست بوم خراسان
جنوبی باید بیش از این ها تالش شود تا با شناسایی آن
شاهد ورود طبیعت دوستان داخلی و خارجی بیشتری به
پهنه های زیست محیطی استان باشیم که بیشتر آن ها در
ایران و جهان بکر و خاص است و از این طریق ممر درآمد
پایداری نصیب خراسان جنوبی از اکوتوریسم ناشناخته
آن شود.
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ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

اکوتوریسم؛ ناشناخته استان
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