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سفرنامه

یک چرت نیمروزی کنار
دریاچه چورت
آرزو احمدزاده  ،راهنمای طبیعتگردی

به سمت ساری حرکت میکنیم .اما اینبار
نه از جاده فیروزکوه ،بلکه از جاده مهدیشــهر
سمنان .بله ،از ســمنان هم میشود به سمت
ساری رفت .جاده ای زیبا و جنگلی و پر از پیچ
و تاب که کم و بیش ما را بــه یاد جاده چالوس
میاندازد .از مهدیشهر به سمت کیاسر حرکت
میکنیم و بعد از کیاسر به خال خیل میرسیم.
بعد از پل فلزی ،یک جاده فرعی در سمت چپ
جاده میبینیم که به ســمت روستای چورت
میرود .به روستای چورت که رسیدیم کمی
خرید کردیم و از اهالی روستا مسیر دریاچه را
جویا شدیم .یکی از عالئق همیشگیام خرید
کردن از روستاهاســت .ماســت و دوغ و پنیر
محلی و نان خوش عطر روستایی از آن دست
خوردنیهایی هستند که در هیچ کجای شهر
شلوغمان یافت نمیشــود .درست در انتهای
روستا شــیب جاده خاکی زیاد و پر از سنگالخ
میشود که در صورت بارانی بودن هوا با ماشین
ســواری امکان عبور از مسیر وجود ندارد .این
تنها قسمت پرچالش جاده خاکی است و مابقی
جاده قابل تردد است .بنا به گفته افراد محلی
دوراهیها را به سمت راست پیچیدیم و در انبوه
درختان ســبز حرکت کردیم .کم کم رطوبت
دریاچه را میشود حس کرد و این نشانه نزدیک
شدن به دریاچه اســت .و باالخره به دریاچه
چورت رسیدیم .این دریاچه در شکاف درهای
با شیب زیاد قرار گرفته و دور تا دور دریاچه را
پوششهای جنگلی بکر و درختان قدیمی دربر
گرفتهاست .شکل هندســی دریاچه به شکل
بیضی کشیده بوده و ژرفای آن با توجه به میزان
بارشهای فصلی متغیر اســت .نام اصلی این
دریاچه «میانشه» است ،اما به دلیل قرار داشتن
روستای «چورت» که در نزدیکی دریاچه است،
آن را بیشــتر با این نام میشناسند .از ماشین
پیاده شدیم و در سراشــیبی مسیر مشخص
شده به سمت دریاچه حرکت کردیم .درختان
انبود و بلند و ســکوت مرموز دریاچه فضایی
وهمآلود ایجــاد میکند که هــر بینندهای را
برای مدتی به ســکوت وامیدارد .این دریاچه
در سال  ۱۳۱۸خورشــیدی بر اثر زمینلرزه
و رانش زمین و در پی آن بســته شدن مسیر
آب چشــمهای که در کنار دریاچه قرار دارد،
بوجود آمدهاســت .هنگام کاهش آب ،پدیدار
شــدن باقیمانده درختهایی کــه در محل
پیدایش دریاچــه بودهاند منظــره ویژهای را
ایجاد میکنــد .با وجود هــوای بعضا مهآلود،
ســکوت مرموز ،جادهی خاکی کشیده شده
در میان درختان ،صدای حیوانات و پرندگان
مختلف و درختانی که تنهــا نیم تنهی آنها
از آب بیرون زده اســت ،به احتمال زیاد شما
را هنگام دیدار از ایــن دریاچه به یاد فیلمهای
ترسناک بیندازد و این موضوع میتواند برایتان
جالب باشد .دور تا دور دریاچه قدم میزنیم و
گوش دل به سکوت جنگل میسپاریم.سکوت
اینجا بهترین فضا برای تمــدد اعصاب و یک
چرت کوتــاه نیمروزیاســت .نکتهی جالب
وجود ماهیان گوناگون درون آب دریاچه است
که برخی توسط روستاییها به درون آن ریخته
شدهاند و برخی هم بر اثر جابجایی تخم آنها
توسط پرندگان و انتقال آنها به درون دریاچه
به وجود آمدهاند و طی ســالیان بــر اثر تولید
مثل به جمعیتشان افزودهاند .شاید با دیدن
دریاچه زیبای چورت هوس کنید که تنی به آب
بزنید و به تفریح بپردازید؛ اما باید به یاد داشته
باشید که به سبب باقی ماندن بوته ها و گیاهان
در کف دریاچه ،این کار بسیار خطرناک است
و عواقب بدی به دنبال دارد .پس با تماشــای
دریاچه از زیبایی هــای آن و جنگل اطرافش
لذت ببرید و فکر شنا کردن را از سرتان بیرون
کنید .هرچند که شــنا کردن در دل طبیعت
لذتی دو چندان دارد اما بهتر آن اســت که بی
خطر و مسئوالنه سفر کنیم تا همیشه بتوانیم
از زیبایی های طبیعت استفاده کنیم .از چورت
زیبا خداحافظی کردیم و با دلی آرام به سمت
شلوغی شهر بازگشتیم.

گردشگری 9

سفرهای زمستانی زیباست؛ و البته کمی سخت

راه و رسم سفر در روزهای سپید

پگاه دهدار  ،راهنمای گردشگری

ســفر در هر فصلــی لذت خاص
خــودش را دارد .برخــی ترجیــح
میدهند در بهار به تماشای شکوفه
باران طبیعت بروند و در شــادی نو
شدن زمین شــریک شوند .گروهی
تابســتان را به خاطر لــذت بردن از
آفتاب ســواحل و ثبات شرایط آب و
هوایی دوست دارند .افرادی هم پاییز
هزار رنگ را بهتریــن فرصت برای
دیدن رنگهــای طبیعت میدانند.
در این میان سوز و سرمای زمستان
و لباس ســپید رنگــش نمیتواند
جلوی سفر و لذت بردن از تعطیالت
را بگیرد.
خیلیهــا در زمســتان ســفر
میکنند تــا جلوههــای خدادادی
متفاوتی را بــه نظاره بنشــینند و
تجربهای متفاوت از ســفر داشــته
باشند .در زمستان به خاطر شرایط
متفاوت آب و هوایی و سختتر نسبت
به ســایر فصول نکاتی باید رعایت
گردد تا از به وجود آمدن مشــکالت
جلوگیری شــود .به همین منظور
نکاتی را برایتان جمع آوری کردهایم
که برای شــما امکان تجربهی یک
ســفر زمســتانی و به یاد ماندنی را
فراهم میکند.
متفاوت به سفر نگاه کنید و اجازه
ندهید که برف و یخ شما را از دیدن
مناظر بی بدیل باز دارند.
سفرهای هوایی
آنچه که امروزه ســفر را آسانتر
کرده و مسافت را کوتاهتر ،هواپیماها
هستند .با استفاده از مسافرتهای
هوایی ســرعت انتقال مســافران و
بارهای آنان به میزان چشــمگیری
کاهش یافته است اما استفاده از این
وسایل عالوه بر راحتی مشکالتی را
نیز متوجه مســافران میسازد .این
مشکالت به ویژه در زمان تغییرات
آب و هوایی ،برودت هوا و بارش برف
و باران نمود بیشتری پیدا میکنند و
موجب بروز تاخیر در زمان پروازها
میگردند .ایــن تاخیرهــا ممکن
است عالوه بر اتالف زمان مسافران
دردســرهایی رابرای آنان به وجود
بیاورد .برای آنکه این مشکالت را به
حداقل برسانید بهتر است نکات زیر
را مورد توجه قرار دهید.
 .۱در صورت امکان از پروازهای
مستقیم اســتفاده کنید چرا که در
پروازهای غیر مســتقیم در صورت

تاخیر پرواز اول ممکن اســت پرواز
دوم را از دست بدهید و یا در صورت
تاخیر پرواز دوم ساعت ها در فرودگاه
معطل شــوید .به هنــگام تهیه ی
بلیــط هواپیما تمام تــاش خود را
به کار بگیرید تــا بتوانید با یک پرواز
مستقیم سفر خود را انجام دهید.
 .۲اگــر از پــرواز غیر مســتقیم
استفاده میکنید به این نکات توجه
داشته باشید:
 ۱-۲از پروازهــا و ایرالینهــای
معتبری استفاده کنید که سوابقشان
نشان میدهد در شرایط اضطراری،
پاســخگوی نیاز شما هســتند .در
صورت از دســت دادن پرواز حتما
مسئولین ایرالین را در فرودگاه مطلع
سازید تا بتوانند در اولین پرواز یک
صندلی خالی برای شــما پیدا کنند
و یا تسهیالتی را برای اسکان موقت
در نزدیکی فرودگاه در اختیار شــما
قرار دهند.
 ۲-۲به آب و هوای شهری که قرار
است پرواز را عوض کنید توجه داشته
باشــید و حتما شــرایط آن را چک
کنید .البته فکر نکنیــد که انتخاب
یک فرودگاه در مناطق گرمسیری
میتواند مناســبترین گزینه باشد
چرا که این فرودگاههــا در صورت
تغییــرات آب و هوایی آمادگی الزم
را برای حل و فصل مشکالت ندارند.
پس تنها به شــرایط آب و هوایی در
روز پرواز دقت کنید.
 ۳-۲در صورت امــکان از میان
پروازهای صبح یکی را انتخاب کنید.
چرا که در صورت تاخیر و یا از دست
دادن پرواز زمان کافی برای اتخاذ یک
تصمیم درست و یا عوض کردن پرواز
خود داشته باشید.
سفرهای جادهای
در ســفرهای زمســتانه امنیت
بســیار مهم اســت .چیزی که در
ایــن ســفرها اهمیــت دارد تنها
پیمودن جاده و چرخش الســتیک
خودرویتان نیســت بلکــه در این
مواقع الیهای از برف و یخ ممکن است
میان الستیک و سطح جاده جدایی
بیاندازند و حرکت شما را مختل کند.
عالوه بر این سفر در زمستان نیاز به
تجهیزاتی دارد که باید به آنها توجه
کنیــد .در اینجا نکاتــی را که الزم
است در سفرهای جادهای زمستانی
رعایــت کنید را مورد بررســی قرار
میدهیم:
 .۱همراه خــود عالوه بــر لوازم
معمول ســفر ،وســایل و تجهیزات
دیگری نیز داشته باشید .این وسایل

در زمان خرابی ماشین و یا توقف آن
در هوای سرد بسیاری از مشکالت
شما را برطرف میکنند .پس در میان
وســایل خود ،یک جفت دستکش
گرم ،شلوار مناســب زمستان ،یک
جفت کفش ســاق بلند یــا چکمه،
یک پتو ،چراغ قوه بــا باتری اضافه،
کابل ضخیم ،یک تیغــه برف پاک
کن اضافه ،ضد یــخ و زنجیر چرخ را
بگنجانید .همچنین مقداری تنقالت
و خشکبار در دسترس داشته باشید
تا در صورت طوالنی شدن مشکل از
تغذیهی مناســبی بهرهمند شوید.
یادتان باشــد که این وسایل باید در
دســترس قرار گیرند و بدون پیاده
شــدن از ماشــین بتوانید به آنها
دسترسی داشته باشید.
 .۲معاینه فنی خودرو یک عامل
حیاتی در همهی مسافرتهاســت
که در زمســتان باید بیش از ســایر
فصول مورد توجه قرار گیرد .حتما
قبل از انجام ســفر از یک مکانیک
متخصص بخواهید که ماشین شما
و به ویژه ســامت و مناسب بودن
الســتیکهایتان را بررسی کند و
مشــکالت احتمالی آن را برطرف
سازد.
 .۳نکات مهم رانندگی در هوای
برفی« :ببینید و دیده شوید» .برای
این کار الزم است که چراغهای عقب
و جلــوی خودرویتــان کامال تمیز
باشد تا به وسیلهی نور آنها بتوانید
اتفاقات در جاده را ببینید و به دیگر
رانندگان نیز حضور خــود را اعالم
کنید .حتما از نور پایین اســتفاده
نمایید تا دید ســایر راننــدگان را
دچار اختالل نکنید .شیشه ها نیز
نقش مهمی در حس دیداری
شــما دارند .اگر مجبور
به توقف شــدید قبل از
ادامهی مسیر برفها
را تمیز کنیــد تا به
هنگام حرکت دچار
مشکل نشوید.
 .۴با ســرعت
مطمئنــه برانید.
بســیا ر ی ا ز
کا ر شنا ســا ن

عقیده دارند که بــه هنگام رانندگی
در یخ بندان و برف باید تا  ۵۰درصد
ســرعت خود را کاهــش دهید تا
امنیــت خود را حفظ کنید .ســعی
کنید فاصلهی مناسبی با خودروی
جلویی داشته باشید تا در مواقع لزوم
بتوانید عکسالعمل مناسبی از خود
نشان دهید.
 .۵پلهایی نیز در مســیر شــما
وجود دارد .معموال این پلها روکشی
مناسب با سطح جاده دارند و آسفالت
هســتند اما در مواردی کــه غیر از
این باشــد باید احتیاط بیشتری به
خرج دهید چرا که ســطح بســیار
لغزندهتــری از جــاده در انتظــار
شماست.
 .۶ممکن است وسیله ی نقلیهی
شما بسیار مدرن و دارای ویژگیهای
خاصی باشــد اما خیلی هم به آنها
مطمئن نباشــید .در شرایط برفی و
یخبندان این مهارت و تســلط شما
در رانندگی اســت که به کمک شما
میآید.
 .۷کارشناســان ایمنــی توصیه
میکنند که در آب و هوای برفی یک
تخته نیز به همراه داشته باشید تا در
صورت گیر کردن در برف بتوانید آن
را زیر الستیکها بگذارید و از شرایط
بد خالص شوید.
 .۸در صورتــی کــه در برف گیر
کردید و یا مجبور به توقف شــدید
ترجیحا تا برطرف شدن مشکل در
ماشــین خود بمانید .اگر اطمینان
دارید کــه لوله اگزوز بــا برف یا گل
مسدود نشــده اســت میتوانید با

روشــن نگه داشتن ماشــین خود
را گرم نگــه دارید .بــرای این کار
پنجرههــا را ببندیــد و حداقل در
هر یک ســاعت به مدت  ۱۰دقیقه
ماشین را روشن بگذارید.
 .۹اگــر میخواهیــد ماشــین
خود را پارک کنیــد حداالمکان از
پارکینگهای سرپوشیده استفاده
نمایید.
 .۱۰در صورت لیز خوردن بر روی
سطح جاده پای خود را از روی پدال
گاز بردارید و به جای آنکه پدال ترمز
را فشار دهید سعی کنید از ترمزهای
مقطع و آرام استفاده کنید.
ملزومات سفر زمستانی
اگر میخواهید سفر خوبی را در
زمستان تجربه کنید باید نسبت به
وسایل مورد نیاز خود آگاهی داشته
باشید .داشتن وســایل اضافه کوله
بارتان را ســنگین میکند و شاید
حتی وسایل اصال به کارتان نیایند.
در ادامه به وســایلی که باید در سفر
زمســتانی به همراه داشــته باشید
اشــاره میکنیم و نکاتی را در مورد
آنها با شــما در میان میگذاریم.
کافیست تا این نکات را به کار گیرید
و کوله باری مناســب را برای سفر
زمستانی خود آماده کنید.
 .1کاله مناســب  -رمز گرم
ماندن در هوای سرد
یکــی از بهتریــن پوشــشها
برای جلوگیری از ســرما کالههای
زمســتانی هســتند کــه در انواع
مختلفــی در بــازار وجــود دارند.
مناســبترین کاله برای سفر باید
خصوصیات زیر را داشته باشد:
 گوشها و قســمتی از پشــتگردن را بپوشاند و گرم نگه دارد.
 تزیینات اضافی که باعث ایجادوزن اضافی میشود را نداشته باشد.
 در ســبکترین ،نازکترین وگرمترین حالت ممکن باشد.
 .2کفش مناسب -
تنها و سیله
ســنگین در
کوله زمستانی
پــا ی شــما
نخستین جایی از بدن
شماست که به سرعت
سرما را حس میکند پس
پوشش آن بســیار اهمیت
دارد .بــرای انتخــاب کفش
میتوانید نوع سنگین آن را برای
زمســتان انتخاب کنید .به هنگام
خرید آن دریایــی از انتخابهای

گوناگــون پیــش روی شــما قرار
میگیرد اما شــما باید کفشــی را
انتخاب کنید که :
 ضد آب و مقاوم در برابر ســرماباشد.
 ترجیحــا بــرای پوشــیدن ودرآوردن آن نیــازی به باز و بســته
کردن بند نداشته باشید.
 کــف آن به گونهای باشــد کهبتوانید بر روی ســطوح لغزنده راه
بروید.
 ترجیحا رنگ تیــره را برای آنانتخاب کنید تا در مسافرت درگیر
تمیز کردن آنها نباشید.
 مدلی را انتخــاب کنید که دربیشــتر اماکن ،از فرودگاه گرفته تا
رستوران بتوانید از آن استفاده کنید.
 .3دستکش مناسب  -نکته
مهم سفر در زمستان
برای انجام کارهــای روزمره در
هوای آزاد باید بتوانید دســتهای
خود را گرم نگه دارید .ســرد شدن
دستها امکان انجام برخی فعالیتها
را از شما میگیرد .پس به بازار بروید
و قبل از ســفر خود دستکشــی را با
خصوصیات زیر تهیه کنید:
 ضد آب باشد. هوا درآن جریان یابد. ســبک و نازک و در عین حالگرم باشد.
 به راحتی خشک شوند. .4پوشش مناسب  -الیههای
مختلف لباس در زمستان
خیلیهــا تصــور میکننــد در
زمستان هر چه قدر بیشتر بپوشی،
گرمــای بیشــتری را بــرای خود
حفظ میکنی .این افــراد گاهی به
حدی لبــاس میپوشــند که دیگر
توان حرکت هــم ندارند و مثل یک
آدم آهنی به این طــرف و آن طرف
میروند .برای پوشــش در زمستان
باید از الیههای مختلفی اســتفاده
کنید تا به راحتی بتوانید با پوشیدن
و درآوردن آنها میــزان گرمای بدن
خود را تنظیم نماییــد .این الیهها
عبارتند از:
 یک تیشــرت آســتین کوتاهاولین چیزی اســت کــه باید به تن
داشته باشید.
 بعد از تیشــرت یــک لباسآستین بلند بر تن کنید.
 برای الیهی بعدی از یک لباسبافتنی یا پشمی استفاده کنید.
 و در آخر از بارانی و بادگیر برایجلوگیــری از خیس شــدن و مهار
سرما کمک بگیرید.
به یاد داشــته باشــید که بسته
به دمای هوا و شــرایط آب و هوایی
میتوانید یکی از این الیهها را حذف
و یا بر آنها اضافه کنید .در کنار این
لباسها شلوار مناسب را برای گشت
و گذار در زمســتان فراموش نکنید
و همیشه جوراب پشــمی به همراه
داشته باشید.
سایر وسایل پیشنهادی
عینک آفتابی :اگر فکر میکنید
که آفتاب در زمستان به شما آسیبی
نمیرساند کامال در اشتباهید .آفتاب
در زمســتان میتواند برای شــما
اختالل دید ایجــاد کند پس عینک
آفتابی خود را فراموش نکنید.
کرم ضد آفتاب :اشــعههای
خورشید و بادهای زمستان میتوانند
آســیبهای جدی به پوســت شما
وارد کنند .کرم ضــد آفتاب با ایجاد
پوششی مناسب بر روی پوست از این
آسیبها جلوگیری کرده و سالمت
شما را در سفر تضمین میکند.
روسری یا شال :استفاده از یک
روسری یا شــال گرم نیز میتواند به
حفظ گرما کمک شایانی نماید.
در هفته آینده با مقاصد مناسب و
دوستداشتنی فصل زمستان آشنا
خواهیم شد. ...

