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چگونگی اقامت در چادر به هنگام کمپ زنی
راهنمای سفر  :زمانی که بخواهید مدت طوالنی در کمپ
بمانید نیازمند چادر هستید زیرا شب تنها محلی امن و راحت
برای استراحت و خوابیدن خواهد بود .بهتر است سعی کنید
تا تمامی لوازم ضروری که باید به همراه داشــته باشید را با
خود بیاورید .در این بخش به نحوه اقامت در چادر خواهیم
پرداخت و خواهیم دانست که چگونه باید مشکالت را پشت
سر گذاشته تا سفری خوب را تجربه کنیم.
 )۱بهتر اســت از قبل چادری با فضای مناسب تهیه کرده
باشید .به شما پیشنهاد می کنیم تا از چادرهای  ۵نفره با باال
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استفاده کنید ،زیرا هرچه فضای بیشتری داشته باشید کارها
راحت تر صورت می گیرند .چــادر بزرگ تر مزیت دیگری
نیز دارد و این است که فضای بیشتری برای قرار دادن لوازم
خود در اختیار دارید و می توانید موارد بیشتری را با خود به
کمپینگببرید.
 )۲از یک پتوی تقریبا نازک برای فرش کردن چادر استفاده
کنید .این پتو باعث می شود در شــب های سرد زیر شما
گرم باشد.
 )۳از دستگاه خنک کننده در چادر بهره بگیرید .اگر در فصلی
گرم به کمپینگ می روید یک دستگاه خنک کننده با خود
ببرید و از آن برای خنک کردن محیط چادر و همچنین آتش
روشن کردن می توانید استفاده کنید.

 )۴بالشت ،پتو و … برای راحتی اقامت خود استفاده کنید.
 )۵داخل چادر را با استفاده از المپ و یا چراغ قوه و … روشن
کنید .برای این کار لوســترهای کوچکی کــه با باتری کار
می کنند مناسب هستند و همچنین از فانوس های برقی
نیز می توانید استفاده کنید .این کار باعث می شود تا در شب
راحت تر به کارهای خود رسیدگی کنید و محیط اطراف را
روشن نگاه دارید.
 )۶در چادر را قفل بزنید .این عمل امنیت شما را باال می برد.
 )۷استفاده از کتری خورشیدی و گاز پیک نیکی.
 )۸کیسه های خواب مناسب به همراه داشته باشید .خواب
در کمپ یکی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه
کنید .پس از کیسه های خواب مناسب استفاده کنید.

افسونیکههرگزرهایتاننخواهدکرد

کویرمصر،پهنهایوسیعازآرامش درقلبایران
اصفهان گردی  :کویر زیبای بی ادعایی
است که رازهای زیادی در سینه دارد و راز
دل را تنها با انسان عمیق و نیک اندیش در
میان می گذارد .پهنه ای وسیع از سکوت
و آرامش که روزها با آفتاب سوزان رفیق
و شب ها به آسمان نیلگون و پرستاره اش
تجدید پیمان می کند .گرمای آغوش روز
یا سوز و سرمای شب برایش فرقی نمی
کند ،باز هم استوار ایستاده و جلوه های
تماشایی خود را به رخ بینندگانش
میکشد.
برای رفتن به قلب این زیبایی ها باید سراسر چشم
باشــی و گوش .باید با نگاهت همه گوشه هایش را
جستجو کنی تا بتوانی ذره ذره این گستره را از نظر
بگذرانی .گوش هایت را برای شنیدن صدای باد کنار
بگذار و دل به موسیقی آن بســپار .حال می توانی
به ارمغان کویر و دنیایی از سکوت و آرامش دست
پیدا کنی…
در قلب دشت کویر ،جایی دور از شهرهای شلوغ،
سرزمینمان ایران کویری دیدنی را در آغوش کشیده
که نامی آشنا و دلنشــین برای طبیعت دوستان و
گردشگران است.
برای رسیدن به این جلوه طبیعی باید کوله بارمان
را ببندیم و راهی خور و بیابانک در استان اصفهان
شویم.
خود را به روستای مصر می رسانیم
پس از پشت سر گذاشــتن جاده و گذر از مناطق
کویری به روستایی می رسیم که نامش مصر است و
در کنار چشم اندازی کویری قرار دارد .مردمانی باصفا
و مهمان نواز در میان شنهای روان کویر مرکزی ،
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سکنی گزیده اند و از طریق کشاورزی و دامداری و
نیز در سال های اخیر با اسکان و خدمات رسانی به
مسافران زندگی را سپری می کنند .آب مورد نیاز
اهالی از طریق قناتی که در ابتدای برپایی روســتا
توسط یکی از ساکنین حفر شد ،تامین می شود.
نشــانه روســتای مصر دو تاق کوچک در ورودی
آن اســت که روبه روی هــم قرار دارنــد  .در یک
ســو ژنراتور برق و در ســوی دیگر مغازه کوچکی
اســت که صاحبش با صورتی که خنده از رویش
محو نمی شــود به شــما خوش آمد مــی گوید.
بخشی از سلســله جبال کوه های فالت مرکزی
از ســمت غرب ،جنــوب غربی وجنوب شــرق
روســتا مصــر را در آغــوش دارند و تپــه های
ماسه ای در کوهپایه آن ،گردشگران و کویرنوردان
را به خود می خواند.
با فاصله گرفتن از روســتا دیگر خانه ای به چشم
نمی خــورد و صــدای مردمــان نیز بــه گوش
نمــی رســد .دیگــر تنهــا چیــزی کــه وجود
دارد پهنــه ای بــه رنــگ خــاک اســت کــه
سراســرش را شــن هــای روان پوشــانده اند.
شن هایی سبک که سوار بر باد به این سو و آن سو
می روند و شکلی تازه را نمایان می سازند .بر روی
هم انباشته می شوند و تپه ای می سازند تا بتوانی
به باالی آنها بروی و عظمتش را به تماشا بنشینی.
گاه گیاهانی نیز با قدرت دربرابر نامالیمات ایستاده
و از همین خاک بی حاصل سربرآورده اند .همین
گیاهان هم جلوه ای تازه را به این گستره ی خاکی
هدیه می دهند.
یک رنگی و سکوت بهترین دلیل برای رفتن به میانه
این کویر است که بسیاری را به سوی خود می کشاند

جهانگردی

چرا به ساحل باتر فالی در گوا برویم؟

جهانگردی  :جایی پنهان برای ماجراجویی با مناظر خیره
کننده و موجودات آبزی متنوع ،درباره ساحل باتر فالی در
گوا حرف می زنیم .این گوهر پنهان عالوه بر زیبایی ،آرامش
و سکوتی رویایی دارد .در این ساحل با میلیون ها پروانه که
در کنار گل های روی تپه پرواز می کنند و دلفین هایی که
حرکات نمایشی انجام می دهند مطمئنا لحظاتی متفاوت را
تجربه می کنید.
ساحل باترفالی یا جزیره باترفالی؟
شکل ظاهری باتر فالی که به صورت نیم دایره است و اینکه
فقطباقایققابلدسترسیاستباعثشدهکهگردشگرانفکر
کنند اینجا یک جزیره است اما در واقع باتر فالی ساحلی است
که در شمال ساحل پالولم قرار دارد و یکی از زیباترین سواحل
جنوب گواست .آسان ترین راه برای رفتن به این ساحل این
است که از سواحل نزدیک آن با قایق به آنجا بروید چون راه
زمینی آن از وسط جنگلی بزرگ عبور می کند.
این ساحل زیستگاه زیباترین گونه های پروانه ،ماهی
قرمز و چرخنگ است
همانطور که از اســم این ساحل معلوم اســت پروانه های
زیبای زیادی در اینجا زندگی می کنند .اما چیزی که از نام
این ساحل فهمیده نمی شود این اســت که در طی جزر و
مد های کوتاه زمانی که آب دریا رو به جلو می آید ساحل پر
از خرچنگ و ماهی های قرمز می شود .جانورانی مثل جوجه
تیغی دریایی و خیار دریایی هم از گونه هایی هستند که زیاد
در ساحل دیده می شوند.
در ساحل باترفالی می توانید دلفلین ببنیید
وقتی درباره موجودات دریایی ساحل باتر فالی حرف می زنیم
نمی توان حرفی از دلفین های اینجا نزد دلفین های بامزه ای
که در نزدیکی ســاحل با هم بازی می کنند و صحنه هایی
تماشایی را به وجود می آورند.
در این ساحل غروبی خیره کننده را می بینید
اگر به اندازه کافی از موجودات دریایی این ساحل لذت بردید
حاال وقت دیدن مناظر غروب این ساحل است  .کارهایی که
می توانید در این ساحل انجام دهید سنگ نوردی ،پیاده روی
در جنگل و قایق سواری است .

تفریحات در کویر مصر
این منطقه کویری فرصت هــای متفاوتی را برای
خلق لحظاتی خوش به شما ارائه می دهد:
 -۱پیاده روی
با رسیدن به حاشیه کویر کفش هایتان را دربیاورید و
بگذارید پاهایتان گرمای شن های روان را حس کند.
کمی سختی را به جان بخرید و به باالی تپه های
شنی بروید و از تماشای مناظر لذت ببرید.
 -۲شترسواری
شتر یکی از جاندارانی اســت که نسبت به شرایط
خاص کویر و بی آبی مقاومت دارد .در گذشته رفت
و آمد با شتر کامال مرسوم بود و به دلیل توانایی این
جاندار از آن برای سفر و مهاجرت استفاده می شود.
برای آنکه کمی از فعالیت های گذشتگان را تجربه
کنید سوار شتر در کویر شوید و از یک گشت متفاوت
لذت ببرید .برای حدود  ۱۰دقیقه شتر سواری باید
 ۵۰۰۰۰ریال بپردازید  .البته توجه داشــته باشید
که قسمت شتر سواری در نزدیکی روستا قرار دارد.
 -۳موتور چهار چرخ
موتور چهار چرخ یا  ATVوسیله ای است که امروزه
در بسیاری از مناطق و مراکز تفریحی از آن استفاده
می کنند .سوار شدن بر این وسیله دقایقی سرشار از
هیجان را برای شما رقم می زند .باال رفتن از تپه های
شنی و سرازیر شدن از آنها از فعالیت هایی است که
با موتور چهارچرخ انجام می گردد .در کویر مصر با
پرداخت  ۱۰۰۰۰۰ریال می توانید حدود  ۱۰دقیقه
این هیجان را تجربه کنید.
 -۴آفرود
آفرود فعالیت هیجان انگیزی است که برای انجام
آن به خودروهای دو دیفرانسیل احتیاج دارید .این

چشمه دمکش چابکسر
رمزآلودی زندگی بخش
طبیعت گردی  :در گوشــه ای از این ســرزمین پهناور و در زیر درخت
کهنســالی از گونه افرا ،گودال بزرگی قرار دارد که یکی از آثار تماشــایی
طبیعت به شــمار می رود .دیدن این اثر تمامی معادالت ذهنتان را بر هم
می ریزد و شــما را به دنیای ســوال برانگیز خود دعوت می کند.چشمه
َدمکِش یکی از قدیمی ترین جاذبه های این منطقه می باشــد که در یک
ملک شخصی واقع شــده و متعلق به خانواده مهدوی است .این چشمه و
ویژگی هایش آن قدر در خور توجه هســتند که در گذشته اندیشمندانی
همچون شیخ بهایی و گردشگرانی مانند رابینو را به سوی خود کشانده است
تا با اتراق در منطقه به بررسی ویژگی های چشمه بپردازند .همچنین خاص
بودن این چشمه سبب شده تا نامش در فهرست آثار ملی ایران قرار گیرد.
چرا چشمه دمکش؟
– چشمه دمکش یکی از جاذبه های طبیعی کشورمان می باشد که رمز و

فعالیت در مناطق جنگلی ،کوهســتانی و کویری
طرفداران بسیاری دارد .اگر خودروی دو دیفرانسیل
ندارید و مایل هستید این تجربه هیجان انگیز را برای
خود رقم بزنید می توانید در کویر مصر با پرداخت
 ۱۵۰۰۰۰از ماشین های آفرود که دارای راننده هم
هستند استفاده کنید.
-۵عکاسی
شاید به نظرتان همه جای کویر شبیه هم باشد اما
بهتر است بدانید که نحوه ی قرار گیری شن های
کویر به شکلی است می توانند در کنار هم اشکال
و تصاویری را بسازند و چشــم انداز های متفاوتی
را ایجاد کنند .کویــر را بدون عکس یادگاری ترک
نکنید .خاطرات خوش شما در این تصاویر ماندگار
می شــوند و با دیدن آنها می توانیــد زیبایی های
سفرتان را مرور کنید .سوژه های زیادی در کویر برای
دوربین شما وجود دارند فقط باید حواستان را جمع
کنید تا بتوانید تصاویر خوبی شکار کنید.
 -۶دوچرخه سواری
برخی ترجیح می دهند در قالب تورهای دوچرخه
سواری وارد کویر مصر شوند و یا از ان عبور کنند .اگر
مایل به دوچرخه سواری در کویر هستید و دوچرخه
مناسبی دارید می توانید راهی این منطقه شوید.
 -۷شب نشینی و تماشای آسمان شب
زیبایی های کویر تنها در روز آن و در زیر نور خورشید
همیشه تابانش خالصه نمی شود کمی صبر کنید تا
شب شود و آسمان لباس نیلگون پرستاره اش را بر
تن کند .آتشی برپا کنید و در کنار همسفرانتان به
تماشای رقص شعله های آن بنشینید .حاال وقت
تماشای یکی دیگر از تصاویر تماشایی کویر است
که حتی بدون تلســکوپ هم زیبایــی خودش را

دارد .اگر بساط ستاره نگری دارید حتما
وسایلتان را در کوله بارتان جای دهید
و تماشای آسمان را به گونه ای متفاوت
تجربهکنید.
کجابمانیم؟
ســفر به این منطقه و تماشای زیبایی
هایش در یک روز خالصه نمی شود و برای
دیدن آسمان پرستاره باید شب را در آنجا
بمانید .اهالی روستای مصر و سایر روستاهای
اطراف اقامتگاه های بسیار مناسبی را ا امکانات
و تجهیزات الزم برایتان آماده کرده اند و می
توانید با هزینه ای مناسب در آنها اقامت کنید.
هتلی نیز در میان کویر مصر وجود دارد که با
امکانات کامل در اختیار شماست.کمپینگ در
کویرهممیتواندیکیازلذتهایسفرشماباشد
به شرط آنکه با اصول آن آشنایی داشته باشید.
راه دسترسی
روستای مصر در  ۴۵کیلومتری شرق شهرستان
جندق و در  ۳۰کیلومتری شــمال شهرســتان
خور در اســتان اصفهان قرار دارد و با دو روستای
کوچک امیرآباد و فرحزاد دریک خط شــمالی–
جنوبی به طول حدود  ۶کیلومتر واقع شد ه است.
برای رفتن به این روســتا می توانیــد از تورهای
گردشگری استفاده کنید اما اگر ترجیح می دهید
با خودروی شــخصی به آنجا روید ،باید از تهران
به ســمنان و دامغان رفته و بعد به طرف جنوب و
از جاده معلمان به ســمت جندق و روستای مصر
و فرحزاد برویــد .از اصفهان نیز به ســمت نایین
و بعــد روســتای جنــدق و بعد مصر مــی توان
رفت.

راز خاصی را در دل خود جای داده است.
– آب این چشــمه دارای خواص درمانی می باشــد و برای درمان برخی
بیماری ها مفید است.
– اطراف این چشمه فضای خوبی را برای برپایی یک پیک نیک دوستانه یا
خانوادگی برایتان فراهم می کند.

هنوز هیچ کس نتوانسته دلیل این نوع آبدهی چشمه را کشف کند و این راز
همچنان سر به مهر مانده است .البته این رمزآلود نیز باورها و افسانه هایی
در میان مردم دارد .مثال بســیاری می گویند یکی از نشانه های آمدن آب
چشمه ،وزیدن دو نسیم خنک به فاصله چند دقیقه است که از باال آمدن
آب و جاری شدن آن خبر می دهد.

عجایب
ایران

چه رازی در چشمه دمکش نهفته است؟
آب این چشــمه از گودال زیر درخت کهنســال به صورت گردابی خارج
می شود و بر روی سنگ های سرخ در طبیعت جاری می گردد .همه چیز
تا اینجا کامال عادی به نظر می رســد اما باید بدانید که آبدهی این چشمه
با چشمه های دیگری که تا به حال دیده اید بسیار متفاوت است و قطع و
وصل می گردد .به این معنی که گاهی چندین ســاعت و یا حتی چندین
روز آبی در این چشمه مشاهده نمی شود و به یک باره چندین روز پر از آب
می گردد .برای فهمیدن زمان باال آمدن آب کافیست در سکوت به صدا ها
گوش بسپارید .در این حالت به راحتی می توان صدای جریان آب را شنید
و با افزایش صدا از باال آمدن آب چشمه خبردار شد.

راهنمای انتخاب چادر برای سفر و پیک نیک

نیم نگاه

راهنمای خرید « :سفر» آمادگی میخواهد .تفاوتی ندارد که یک پیکنیک یک روزه به اطراف شهر است ،یک سفر کوتاه به دل طبیعت
سرسبز و یا چند هفته رانندگی جادهای در دل کوهها و کویر .در هر شرایطی و با هر همسفری شما باید در سفر احساس آرامش و امنیت
داشته باشید.چادر مسافرتی قطع ًا یکی از مهمترین ابزار برای داشتن این آمادگی است خرید چنین وسایلی مانند سرمایهگذاری برای
روزهای راحتتر است و اگر درست انتخاب نشوند هدر دادن سرمایه شما به شمار میآیند.
به همسفران خود فکر کنید
هدفتان از خرید چادر چیست؟ قرار است همیشه همراه خانواده به دل طبیعت
بروید و پیکنیکهای یکروزه داشته باشید؟ قاعدتاً برای چنین استفادهای در
اولین مرحله باید به فضای کافی چادر و سبک بودن آن توجه کنید.همچنین
تهوی ه چادری که قرار است به صورت دستهجمعی از آن استفاده شود ،بسیار
اهمیت دارد.
مقصد و مصرف چادر را مشخص کنید
اگر قرار است از این پس ،بعد از راهپیماییها و کوهنوردیهای خود در طبیعت
به همراه گروه همسفران ،شبی را نیز در کوهستان بگذارنید به چادری با دوام،
مقاوم در برابر ،آب ،پرش سنگ ،خراشیدگی و سبک نیاز دارید.اگر کاربرد چادر
را برای خود بهتر و دقیقتر تعریف کنید راحتتر میتوانید ویژگیهای مهمی
که به آنها نیاز دارید را برای خود فهرست کنید.
مقاومت و کیفیت کف چادر
کف چادر باید بیشتر از قسمتهای دیگر در برابر آب و یا خراشیدگی مقاومت
داشته باشد .فشاری که بر اثر وزن و حرکت افراد در کف چادر ایجاد میشود،
میتواند آب را وارد فضای داخلی کند و این دلیل اصلی پوشش جدارهی چادرها
با الیههای مختلف اورتان است.برای آنکه از ورود آب به چادر جلوگیری شود
معموالً پارچهای که با آن چادر ساخته میشود را با اورتان میپوشانند البته در
سالهایاخیرباپیشرفتتکنولوژیوساختموادترکیبیمختلف،جدارههایی
برای چادرها ساخته میشود که نیازی به پوشش دوباره ندارد اما به طور سنتی
چادرها را از یک الیه نایلون و یک الیه پوشش اورتان برروی آن میسازند.
جدارهای که برای سقف چادر به کار میرود
بهتر است که سقف چادر شما از یک پارچهی یک سره دوخته شده باشد تا

احتمال ورود آب باران به داخل چادر به کمترین حد برسد .گاهی سقف چادرها
را با پارچهای چند الیه مانند پارچههایی که برای پوشاندن روی تریلرها و یا
قایقها استفاده میشود ،میسازند .این پارچهها به راحتی در برابر فشار قطرات
باران و یا ستگهای نوک تیز مقاومت میکنند.
وزن چادری که میخرید
چادرهای نایلونی در وزنهای مختلفی در بازار هستند که گاهی تشخیص
آنها سخت اســت اما میتوان با لمس آنها این موضوع را تا اندازهای متوجه
شد.چادرهای چند الیه که در قسمتهای باالتر از آنها صحبت کردیم به طور
معمول سنگینتر از چادرهای نایلونی هستند و قاعدتاً برای حمل بر روی کوله
و پییش روی در طبیعت مناسب نیستند.همچنین هر چه چادری که انتخاب
میکنید بزرگتر باشد ،وزن آن بیشتر اســت .بنابراین برای کمپینگهای
و یا پیشروی در طبیعت ،افراد باید
حرفهییتر برای کوهنوردی
و مناسب داشته باشند.
چند چادر کوچک

همدان یکی از استان هایی است که تعدادی از روستاهای زیبای کشورمان را در خود جای داده است و گردشگران زیادی را به

سوی خود می کشاند .زیبایی یکی از این روستاها به حدی است که ما را راهی جاده کرده تا به تماشای آن بنشینیم و از دیدن جلوه هایش
لذت ببریم .روستایی که تماما از سنگ می باشد و با لقب روستای رنسانسی ایران شناخته می شود .مقصدمان همان روستایی است که

به تازگی در یک سریال به نمایش درآمده و با عنوان روستای چشمه قل قل شهرت یافته است.

