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جنوب

فارس،  استان  ایران: رشته کوه زاگرس در محدوده  زیبایی، سیری در  و  منحصربه فـرد  مورفولوژیک  ژئو  پدیده های  پدیده های نـظیر تنگ ها، غارها، آبشارها و... است. در بین این پدیده ها دارای  پیچیده ترین  و  توجه ترین  جالب  از  دامنه تنگ ها  در  تیکاب  تنگ  می شوند.  محسوب  ژئوتوریستی ژئومرفولوژیکی  جاذبه های  از  یکی  و  کازرون  شمالی  چشم فرسایشی- تکتو نیکی است. وجود چندین غار در تنگ و دامنه این شهرستان است. این تنگه از نظر ژئومورفولوژی یک تنگه کوه های  دامنه  این  در  دوان  پلکانی  روستای  و  شمالی  کازرون موقعیت جغرافیایی و راه دسترسیبه صورت پلکانی بنا شده است به ماسوله فارس معروف است.منطقه کوهستانی واقع شده و زمین های آن در دامنه تپه ها و انداز زیبایی به منطقه داده است. از آن جهت که این روستا در کوه های  شهرستان  شمالی  کوه های  دامنه  در  تیکاب  و تنگ   N293811 جغرافیایی  مختصات  در  واقع  فارس  استان  کازرون در  شیراز-  اصلی  جاده  طریق  از  دارد.  قرار   E514025 دوان قابل دسترسی است. در قسمت شمالی شهرستان کازرون، جاده روستای  به  مستقیمًا  را  تنگ  این کوه،  امتداد  در  فرعی 
متصل می کند.

به تاریخچه و  اسالم  از  پیش  )چه  روستا  این  تاریخی  قدمت  بنای خصوص در زمان ساسانیان و چه پس ازآن( مقاالت زیادی ارائه پیرامون  یک  ستون ها،  ته  متعدد،  گورستان های  وجود  و شده است.  کوفی  به خط  کتیبه هایی  روستا،  داخل  در  ساسانی  شهرستان کازرون منتشر شده نامی از این روستا آمده است.تقریبًا در اکثر کتاب هایی که پیرامون جغرافیا و تاریخ کلی قلعه دختر این روستا جزء اسناد تاریخی آن محسوب می شوند. احتمااًل 
چین زمین شناسی منطقه زاگرس  در  زمین شناسی  نظر  از  مطالعه  مورد  دوره های منطقه  آسماری  آهکی  سنگ های  از  و  شده  واقع  تکتو درونی تنگها می باشند که اغلب به دلیل وجود استاالگتیت و الیگوسن- میوسن تشکیل شده اند. غارها از پدیده های کارستی خورده  عوامل  عملکرد  هستند.  زیبا  مناظر  دارای  دارای ژئومورفولوژی تکتو نیکی و فرسایشی است. در فصل تنگ شکل گرفته است. پس می توان بیان کرد که این منطقه در اثر گذشت زمان و با توجه به آهکی بودن جنس الیه ها این که همگی در اثر پدیده کارستی است.چنین در کناره های این تنگ چندین غار کوچک دیده می شود باعث پدید آمدن چندین غار کوچک در تنگ شده است. هم جنس آهکی بودن آن، نفوذ آب در این سازند با گذشت زمان درزه های زیادی که در باالی این تنگ قرار گرفته و با توجه به نیکی، فرسایش در این تنگ به دلیل وجود آبراهه های زیاد و استاالگمیت 

البته بهار و زمستان به دلیل ریزش آب فراوان از سنگ های موجود  است.  کرده  تبدیل  صفا  با  محیطی  به  را  آنجا  تنگ  بیشتر بسیار زیبایی وجود دارد.در ادامه این کوه شمالی و در امتداد این تنگ روستای باستانی فصول پرباران از این تنگه سرازیر می شود.لطافت این ناحیه در اثر وجود آبشارهای کوچکی است که در مطبوع در فصل بهار و زمستان به این پارک می آیند. هوای با زیبایی تبدیل شده است؛ ولی بیشتر افراد برای استفاده از هوای چندین سال است به کمک شهرداری شهر، این مکان به پارک در  است  شده  واقع  کوهستانی  منطقه  در  روستا  این  پلکانی چون  وروستایی  شده  واقع  کوه  دامنه  در  آن  می شود. شکل گرفته است. پدیده جالب زمین شناسی این منطقه گسل زمین های  دیده  محل  این  در  که  است  زیادی  دیده خوردگی های  کوه  این  پایین  در  گسل  دیواره  از  زیادی  واریزه های 
مواد می شود. شدن  شسته  از  که  آبرفت هایی  و  واریزه ها  این  به دامنه کوه آورده می شوند، خاک قابل کشتی را وجود  انگور برای کار کشاورزی مردما ن این روستا فراهم کرده است. به فرسایشی  باغات  گسله ها  این  پای  در  روستا  این  مردم  دلیل  منطقه این  این  در  زیادی  انگورستان های  و  ایجاد کرده اند  زیادی 

ژئومورفولوژی به وجود آمده است. و  زمین شناسی  بر جاذبه های  دارای هر جاذبه گردشگری زمین شناسی بر اساس ارزش و اهمیت دسته بندی پدیده زمین شناسی تنگ تیکاب و روستای دوانروستا به ماسوله فارس معروف شده است.مخصوصًا در فصل بهار به دلیل سر سبزی و پلکانی بودن شکل دارای قدمت باستانی و کهنی است؛ به طوری که زیبایی آن این روستا عالوه  جهانگردان  جذب  برای  گیرایی  میزان  همچنین  و  آن 
نیز گیرایی در طبقه بندی براساس ارزش و گیرایی )نبوی، ۱۳۷۸(، تنگ رتبه ای است. عادی  برای گردشگران  اینکه  به  توجه  با  )امری دارد و همچنین برای اهداف آموزشی ارزش فراوانی دارد در تیکاب  بندی  طبقه  در  و  می گیرد  قرار  وشناساگر  الگو  پدیده های گروه  گروه  زیر  فرسایش  گروه  در   )۱۳۸۸ پدیده های به همراه روستای نزدیک آن منطقه توریستی زیبایی ازلحاظ که دارای ژئوموفولوژی تکتونیکی و فرسایشی است. این تنگ تنگ تیکاب یکی از تنگ های زیبای شهرستان کازرون است کارستی واقع می شود.کاظمی،  محل  این  در  کوچک  غارهای  است.  برای زمین شناسی  به گیرایی  توجه  با  را مشخص می کند.  زیبایی  گردشگران عادی و دارا بودن ارزش آموزشی، لزوم حفظ آن کارستی 

مشخص می شود.

تنگ تیکاب

استان فارس  ایران: آبشار حکیم باشی کازرون در  سیری در 

واقع است. آبشار فصلی روستای حکیم باشی کازرون که دبی 

است،  منطقه  این  هرساله  بارندگی های  مدیون  را  خود  آب 

جریان اصلی خود را از آبان ماه شروع کرده و بسته به میزان 

بارندگی تا اردیبهشت ادامه می دهد. ارتفاع این آبشار حدودًا 

ماهور  منطقه  از  آن  سرچشمه های  احتماالً  که  بوده  متر   ۲۵

است. حرکت سیل آسا و شدت جریان این آبشار )بخصوص 

آمدن حوضچه های  وجود  به  موجب  که  زمستان(  اواخر  در 

آبشار  است.  شده  خود  پایین دست  در  نادری  و  زیبا  بسیار 

حکیم باشی از بین دو کوه تپه به پایین سرازیر شده و آب آن 

به مناطق کم ارتفاع تر حرکت کرده و سپس به تدریج در دل 
زمین نفوذ می کند.

مسیر خود  بوشهر حرکت کرده و  به طرف  از کازرون  اگر 

را در فاصله ۱۵ کیلومتری کازرون در منطقه سه راه بوشهر- 

کازرون- شیراز )راهدار( به طرف قائمیه ادامه دهید، پس از 

شاپور  رودخانه  روی  بر  که  پلی  از  کیلومتر   ۵ حدودًا  طی 

می رسید.  »ُتل کوشک«  روستای  به  و  کرده  عبور  می گذرد 

اگر از اهالی این روستا سراغ »جاده آبشار« را بگیرید، جاده 

آسفالته ای را به شما نشان می دهند که پس از طی مسافت ۱ 

تا ۱/۵ کیلومتر در این جاده وارد جاده خاکی شده که شما را 

به روستای حکیم باشی هدایت می کند. از جاده اصلی تا روستا 

حدودًا ۳ تا ۴ کیلومتر فاصله است. وقتی که خانه های روستای 

حکیم باشی )اولین روستا در سمت چپ جاده( را دیدید، اگر 

به سمت راست خود نگاه کنید، مجموعه ای از کوه تپه هایی را 

می بینید که تقریبًا در مرکز از ارتفاع آنها کاسته شده است. 

اگر مسیر خود را به طرف این قسمت و از طریق جاده ای که 

به خط انتقال لوله گاز و پس ازآن به باغ ها می رسد ادامه دهید، 

مسیری مارلو که به آبشار منتهی می شود را خواهید دید.

آبشار حکیم باشی

باقی مانده  بنایی  ارگ شاهی  محوطه  در  ایران:  در  سیری 

که به سبک مدارس دوره اسالمی بنا شده است. این بنا 

اسالمی  دوره  در  بعدها  و  بوده  ساسانی  به احتمال زیاد  که 

هجری  چهارم  قرن  به  متعلق  شده،  کاربری  تغییر  دچار 

ته  بنا  این  مرکزی  صحن  در  است،  آل بویه  دوره  یعنی 

کوفی نقر شده است.ستون هایی وجود دارد که بر روی آنها کتیبه هایی به خط 

به  شایانی  کمک  ستون ها  پایه  بر  موجود  کتیبه های 

ستون های  ته  روی  بر  است.  بناکرده  این  تاریخ گذاری 

نگه  که  داشته  وجود  چوبی  احتمااًل  پایه هایی  مذکور، 

بنا بوده است. ورودی این مدرسه به شکل  دارنده سقف 

وارد  نمی توان  ایستاده  قامت  با  به طوری که  است  خاصی 
آن شد.

مدرسه ساسانی بیشاپور


