چشمه ها
چشمه چپقلی
ایه چؾمً دس دامىً ؽمالی استفاعات «تاغ تشآفتاب» دس جىُب عً ساٌی اساک – مالیش – ؽااصوذ لاشاس
گشفتً اعت  .ایه چؾمً دس تاالی دسي ای تغیاس صیثا َالع ؽذي اعت کً پظ اص سعیذن تً تااالی دسي
َ دس کىاس چؾمً تاً ٌاش تااصي اص ساي سعایذي ای جااوی تااصي مای تخؾاذ  .آب َ ٌاُای پااک َ ل یا

َ

چؾمً جُؽان تا آب تغیاس خىک َ گُاسایؼ خاصیت دسماوی َ تمذیظ آن (تً گفتً اٌاالی َ مشاجهاً
کىىذگان) تاعث جزب عذي ای عاللمىذ تً طثیهت ؽذي کً اکثشاً پظ اص اعتفادي اص آب چؾمً ممذاسی
اص آن سا تا خُد می تشوذ  .دس پائیه دعت چؾمً  ،مخُطً ای َجُد داسد کً تمغای

تىاذی ؽاذي َ دس

آن دسختاوی مالحظً می گشدد .
چشمه ی عمارت شازند
سَعتای عماست دس جىُب ؽشلی دؽت ؽاصوذ  ،دس دامىً ی کُي تشآفتاب َ کُي ساصان َالع ؽذي اعت.
دس ایه سَعتا چؾمً ی پشآب عمااست تاا آتاذٌی حاذَد  088لیتاش دس ااویاً َجاُد داسد کاً عشچؾامً ی
اصلی سَدخاواً ی لاشي چاای اعات  .حاا تااالی آب چؾامً  ،ماضاسا َ تاوٍاای کؾااَسصی سَعاتاٌای
عماست ،تاصوًٌ،فتً،للهً ی پغیاان،حصاس َ للهً ی دیضیاان سا آتیاسی می کىذ  .جىظ آٌکی استفاعاات
َ صخشي ٌای اطاشا

چؾامً َ ٌمیىایه تشف یاش تاُدن مى ماً  ،تاعاث تززیاً ی صٌکؾای مىاعاة آب

چؾمً ؽذي اعت  .دس دٌاوً ی چؾمً حُضیً ای طثیهی تً ؽکل تاالب ایاااد ؽاذي کاً دس کىااس آن
مىاصل مغکُوی لشاس داسوذ.
سرچشمه ی محالت
یکی اص چؾمً ٌای پشآب طثیهی اعتان مشکضی عشچؾمً ی مخالت اعت کً دس ؽمال ایه ؽاٍش ،
دس دامىً ی سؽتً کُي ٌفتاد للً لشاس داسد  .حا

آتی کً اص صیش صخشي جاسی اعت  ،تماامی آب ؽاشب َ

کؾاَسصی مى مً سا تأمیه می کىذ  .تشای ٌمیه عامل َجُدی ؽٍش مخالت سا آب ایه چؾمً می داوىذ.
تا تُجً تً ایىکً ایه عشچؾمً دس تلىذتشیه وم ً ی ؽٍشی مخالت لشاس گشفتً  ،مکان تغایاس مىاعاة َ
خُػ آب َ ٌُایی سا تشای گشدؽ شان داخلی َ خاسجی فشاٌ ومُدي اعت َ .جاُد دسختاان چىااس کٍاه ،
صخشي ٌای تشاؽیذي ؽذي َ پلکاوٍای صیثا دس کىااس آب عشچؾامً کاً دس داخال آتىماٌاا َ پااسک تفشیخای
جاسی اعت  ،مىاظش تغیاس دلىؾیىی سا تشای عالل مىاذان تاً طثیهات َ تفاشیج ایاااد کاشدي اعات  .ماشد
ؽااٍش مخااالت َ مىاااطك اطااشا

لثاال اص َسَد آعاایاٌای مُتااُسی  ،اص طشیااك آعاایاتی کااً تااش سَی سَد

عشچؾاامً عاااختً ؽااذي تااُد  ،گىااذ َ جااُ َ رست سا آسد ماای کشدوااذ  .عشعااثضی َ ل افاات ٌااُا دس
عشچؾمً ی مخالت تاً َیا ي دس فصال تٍااس َ تاتغاتان تاشای اٌاالی ؽاٍش مخاالت مُلهیات َیا ي ای سا
فشاٌ

کشدي اعت تا تتُاوىذ تً دَس اص کاس سَصاوً  ،مذت صماوی ٌش چىذ کُتاي سا دس کىااس خااوُادي ی خاُد دس

ایه مکان عپشی ومایىذ  .دس مخالت تً َی ي دس اطشا

عشچؾمً تیؼ اص ٌ 088کتااس اص اساضای َ گلخاواً

ٌا تً پشَسػ اوُاا گلٍای گلذاوی َ ؽاخً ای اختصاؿ یافتً اعت .
چشمه دوخواهران شازند

دس ؽشق ؽٍش آعاتاوً َ دس دامىاً ی کاُي دَخاُاٌشان اص سؽاتً کاُي ساعاُوذ  ،دس مخاذَدي ی پىاٌ ااي
حیات َحؼ ساعُوذ  ،دس استفاا  0638متشی  ،آب تغیاس عشد َ گُاسایی اص دل صخشي تً تیاشَن مای جٍاذ
کً تً چؾمً ی دَخُاٌشان مهشَ

اعت  .اص اتتذای خشَج آب تا پاییه سَعتای دَخُاٌشان اوُاا دسختاان

تىُمىذ َ کٍىغال چىاس،صىُتش،تیذ َ گشدَ َجُد داسد  .آب ایه چؾامً تاشای کؾااَسصی َ ؽاشب ٌا ماُسد
اعتفادي لشاس می گیشد .
اص وکات لاتل تُجً  ،استفاا َ عمك تُول ٌای طثیهی آب چؾمً اعت  .تُول اَل حذَد  0متش استفااا َ
حذَد  0متش عمك َ تُول دَ حذَد  0متش استفاا َ تیؼ اص  08متش عمك داسد کاً حاا
تیشَن ٌذایت می کىىذ  .چؾ

آب فشاَاوای سا تاً

اوذاصٌای صیثای چؾمً ی دَخُاٌشان َ دؽت آعتاوً ،آب عشد َ عاثک

چؾمً َ استفاعات صیثای کٌٍُای ساعثىذٌ،ش عالً تهذاد صیادی اص عاللمىذان تاً جارتاً ٌاای طثیهای َ
صیاستی سا تً َی ي دس فصل تٍاس َ تاتغتان پزیشا می ؽُد.
چشمه ی عباس آباد شازند
چؾمً ی عثاط آتاد دس دامىً ی ؽمالی سؽتً مُي ساعُوذ  ،دس جُاس پىاٌ اي حیات َحاؼ ساعاُوذ ،
دس جىُب دؽت ؽاصوذ لشاس داسد  .ایه چؾامً کاً دس ضالع ؽاشلی ؽاٍش ؽااصوذ َالاع ؽاذي  ،تاً طاش
سَعتای عثاط آتاد َ اکثشآتاد جشیان می یاتذ  .حا

خشَجی آب چؾمً تیه  058تا  688لیتاش دس ااویاً َ

عختی آن  030اعت  ،تىاتشایه اص ایه جٍت جضَ آتٍای عاثک خیلای خاُب َ مىاعاة تاشای خاُسدن تاً
ؽماس میشَد  .اص دٌاوً ی چؾمً تً عُی سَعتای عثاط آتاد کً مغیش جشیان آب اعت دسختاان صیثاای
صىُتش َ تیذ کاؽتً ؽذي کً چؾ

اوذاص صیثایی تً مى مً دادي اعت .

چشمه ی بالغ حک شازند
ایه چؾمً دس ؽمال وشب ؽٍش ؽاصوذ  ،دس دامىً ی جىاُتی سؽاتً کاُي ساعاُوذ َ دس کىااس کاُي تاالغ
جشیان داسد  .میضان متُعط آتذٌی آن  688لیتش دس ااویاً اعات َ ماضاسا َ تاوٍاای کؾااَسصی سَعاتاٌای
تخت مخل،حک تاال َ حک پاییه سا آتیاسی می کىذ  .تیؾتشیه آتذٌی چؾمً دس فصال تٍااس َ کمتاشیه آن
دس اَاخش ؽٍشیُس اعت  .چؾ

اوذاص کُي تالغ َ دٌاوً ی چؾمً تغیاس صیثاعت  ،گاُیی صاخشي سا تاشػ

دادي اوذ تا آب چؾمً تً تیشَن ٌذایت ؽُد .
ایه چؾمً اص مکاوٍای اع ُسي ای اعت َ دس ادتیات حماعی ایشاوای جای ااي َیا ي ای داسد  .مشدماان
عاکه مى مً مهتمذوذ کً کیخغشَ پادؽاي کیاوی لثل اص ایىکً دس واس مهشَ

کیخغشَ اص دیذي ٌاا پىٍاان

ؽُد  ،دس ایه چؾمً خُد سا ؽغتُؽُ دادي تاتا جغمی پاک َاسد واس ؽُد .
سراب اسکان شازند
ایه چؾمً دس دامىً ی کُي لااُس دس ؽامال وشتای ؽاٍش ؽااصوذ َ دس وضدیکای سَعاتای اعاکان َالاع
ؽذي  .متُعط آتذٌی چؾامً حاذَد  088لیتاش دس ااویاً اعات کاً تاشای کؾااَسصی سَعاتای اعاکان َ
مىاطك اطشا

اعتفادي میؾُد  ،مامُعً ی چؾمً اعکان  ،چؾمً ی پىاً علی َ سَدخاوً ی ؽاشا

کً دس وضدیکی یکذی ش لشاس گشفتً اوذ  ،مى مً ی تغیاس مىاعثی سا تشای ایااد َ تُعهً ی مکان تفشیخای
َ عیاحتی دس کىاس ؽٍش جذیذ مٍاجشان پذیذ آَسدي اعت .
چشمه چکاب

ایه چؾمً دس دسي چک اب دس مى مً ٌفتادللً َالاع ؽاذي اعات  .اص واُا چؾامً ٌاای کاسعاتی
میثاؽذ  .آتذٌی دائمی داسد  .تا آتذٌی متُعط  0لیتش دس ااویاً اص لخااک کیفیات ویاض لاتال اعاتفادي
تشای ؽشب میثاؽذ کً دس حاال حاضاش آتؾاخُس َحاُػ مای تاؽاذ  .ماته عاىن وُؽاتً ی وضدیاک
چؾمً ی چکاب کً دس عال  0001ي.ق حکاکی ؽذي گضاسؽی اعت اص ؽکاس واصشالذَلً لاجااس کاً
تً ؽهش عشَدي ؽذي اعت .

چشمه سورانه شازند
ایااه چؾاامً دس جىااُب ؽااشلی ؽاااصوذ َ دس حااُالی سَعااتای عااُساوً َالااع ؽااذي اعاات  .اص وااُا
چؾمً ٌای کاسعتی میثاؽذ  .آتذٌی فصلی داسد  .ت ُسیکً دس ماٌٍای تی تاسان خؾاک میؾاُد
 .تا آتذٌی متُعط  088لیتش دس ااویً اص لخاک کیفیت ویاض لاتال اعاتفادي تاشای ؽاشب میثاؽاذ کاً دس
حال حاضش جٍت آتیاسی مضاسا اص آن اعتفادي میؾُد َ اضاافً آن ویاض تصاُست سَوااب عا خی جااسی
می شدد .

