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راهنمای گردشگری ایران /پارکهایآبی

در بهارَ ،ترشویم

پارک آبی اوشن

پارکآبیرامسر
رامسر دریای نیلگون خزر است ،اگر مسافر آن طرفها
هستید و عالهبر گردش در رامسر به دنبال پارک ساحلی
هستید بهترین انتخاب ،انتخاب پارک آبی رامسر است.
تفریحتان در دریای نیلگون که به پایان رســید مابین
شهرستان رامسر و چابکسر مجوعه بینظیر رامسر در
کنار دریای خزر منتظر شماســت .این پارک ساحلی
کمنظیر در ایران هر تفریحی را برای شما فراهم کرده؛
از اســکله ،جتاســکی ،قایقهای موتــوری گرفته تا
شاتل ،باراسل ،رستوران و کافیشــاپ و ...اگر هم برای
قایقسواری و جتاسکیکردن آماده نیستید و بیشتر
دلتان میخواهد استراحتی داشته باشید از این محیط
لذت ببرید .فضای سبز بسیار زیبا با خوابگاههای کوچک
رو به دریای پارک ساحلی رامسر بهترین انتخاب برای
شماست.
دقیقا کجاست؟ مازنــدران ،رامسر ،کمربندی اول
رامسر.
پارکآبیآبسار
اگر به اصفهان ســفر کردهاید و بــه دنبال مجموعه

راهنمای گردشگری ایران /پارکهای جنگلی

باراجین ،ایستاده بر سقف قزوین
گریبانتان را گرفته؟ اگر جاده رشــت را برای رســیدن به
شهرهای ساحلی شمالی انتخاب کرده باشید ،در کیلومتر
 25جاده رشت به تهران پارک جنگلی امامزادههاشم واقع
شده که یک پارک نهچندان بزرگ 8هکتاری است .اما این
پارك بهدلیل قرارگرفتندر منطقهزیارتیامامزادههاشماز
استقبال زیادی توسط زائران و گردشگران بینراهی كه در
هنگام مسافرت به تهران یا از تهران به رشت قصد استراحت
دارند،برخورداراست.
پارکجنگلیناژوان،همسایهزایندهرود
قرار نیست که فقط در شمال کشــور دنبال پارکهای
جنگلی بگردید ،البته که تراکم آنها در نوار شمالی بیشتر
است اما در نصفجهان و اصفهان هم پارک جنگلی به نام
ناژوان هست که به خرمی و زیبایی معروف و پرآوازه است.
این پارک جنگلی با وسعت ۱۲۰۰هکتار در حاشیه شمالی
و جنوبی رودخانه زایندهرود واقع و توسط اراضی کشاورزی،
باغهای دوســویه و رودخانه زایندهرود با توســعه شهری
محصورشدهاست.
منطقه ناژوان به دلیل دارا بودن پوشــش ســبز و عبور
رودخانهازآندرمجموعاقلیممعتدلترینسبتبهاصفهان
دارد و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید حبیباللهی و
خیابان الفت و عبور از پل زایندهرود در مجاورت باغ پرندگان
امکانپذیراست،
رویایسبزناهارخوران
پارک جنگلــی ناهارخــوران در  ۴کیلومتری جنوب
شــهر گرگان مرکز استان گلســتان بدونشک زیباترین
نقاط گردشگری ایران و استان گلســتان است و به نوعی
نمادی برای این اســتان .درختان سر به فلک کشیده این
جنگل باستانی همراه با امکانات گردشگری ناهارخوران،
تفرجگاهیزیباباچشماندازیدیدنیرادراینمنطقهایجاد
کرده که نهتنها مردم استان بلکه گردشگران بیشماری در
تمام روزهایسال و بهخصوص تعطیالت نوروز و تابستان به
آن روی میآورند .به همین سبب کمتر گردشگر و مسافری
است که به شهر گرگان ســفر کرده و یکبار به ناهارخوران
نرفته باشد .بیشتر نواحی مورد استفاده گردشگران در کنار

بلوار قرار دارد ،مانند ناحیه معروف به تپه باباطاهر ،محوطه
و میدان ناهارخوران ،جنگل دستکاشــت و کاج و ناحیه
معروفبهپارادایزکهباهتلها،رستورانها،شهربازیبچهها،
بازارچه خریــد و دیگر امکانات ،ناهارخــوران را به یکی از
مکانهایدیدنیگلستانتبدیلکردهاست.
کویراستاماسبز...
نام و نشــان پارکهای جنگلی در شــهرهای کویری
آنقدر دور از ذهن است که بسیاری از مسافران نمیدانند
در شــهری مانند کرمان هم دو پارک جنگلی هســت که
پیامآور خرمی بهار در جغرافیای خشک و شهرهای خشتی
اســت .پارکهای جنگلی قائم و شهید باهنر درواقع از نوع
پارکهای جنگلی دستساز انسان هستند .پارک شهید
باهنر از مسیر بلوار شهید آیتاهلل صدوقی فعلی شهر کرمان
در دسترس است و۲۵۸هزارو ۹۰۰مترمربع است که۳۲۶۰
مترمربع از این پارک به فضای ســبز اختصاص داده شده
است .در این پارک گیاهان و درختان مختلفی نظیر کاج،
ســرو ،نارون و زیتون تلخ کاشته شده که تعداد درختها و
درختچههای آن به بیش از 10هزار اصله میرســد .عالوه
بر این پارک جنگلی قائم هم در همین شــهر واقع شده و
بزرگترینپارکجنگلیدستسازایراناست.
پارکجنگلیاردبیل
اردبیل مقصد گردشگری بســیاری از مسافران نوروزی
اســت ،هم به دلیل چشــمههای آبگرم و هم به خاطر
آبوهوای متفاوتش در بهار .پارک جنگلی مشگینشهر در
حاشیه غربی رودخانه خیاوچایی ،حدود  3کیلومتر طول
دارد .جاده ماشــینرو این پارک از ورودی جاده اردبیل به
مشگین آغاز و انتهای آن به میدان سبالن در شهر منتهی
میشود .این پارک تقریبا بیضوی به طول ۵کیلومتر است
و با جادهکشی در مسیر رودخانه بر طول مسیر باالرونده آن
افزودهشدهاست.
میراثیازحاجحسینآقایملک
استان خراسان بهویژه خراسان شمالی از مقاصد اصلی
گردشگری در بیشتر روزهایســال و بهویژه نوروز است.
در این شهر با وجود آبوهوای خشک هم میتوانید نشانی

از پارکهای جنگلی و ســبز پیدا کنید .یکی از مهمترین
جذابیتهای این پارک رودخانهای اســت کــه از میانه
آن میگذرد و صــدای آب و زندگــی را در فضا به جریان
میاندازد .پارک وکیلآباد مشــهد از زمان وقف آن توسط
حسینملکمالکاینباغدرسال 48ازتفریحگاههایمهم
مشــهد و مورد توجه مردم و مسافران است .پارکی خوش
ش منظره با رودخانههــای فصلی بوده که
آبوهوا و خو 
درختانشتوسطقناتوکیلآبادتأمینمیشود.سرچشمه
این قنات بند گلستان اســت .این پارک 70هکتاری جزو
ییالقات عمومی مشــهد اســت و در فاصله ۸کیلومتری
شمالغربمشهدواقعشدهاست.ازدیگرجذابیتهایاین
منطقهگردشگریمیتوانبهباغوحشوکیلآبادنیزاشاره
کرد که همجوار پارک وکیلآباد احداث شده است .عالوهبر
اینها کوهستان پارک شادی با وسعتی حدود۱۸هکتار هم
انتخابی اســت که میتواند لحظات شاد و مفرحی بهویژه
برایکودکانبههمراهبیاورد.
جهاننما،اینباردرکرج
پارک جنگلی جهاننما بزرگترین پارک شــهر کرج با
گونههای گیاهی و دریاچه زیباســت که قدمتش به نیم
ت هزارو۴۰۰
قرن میرسد .این پارک در زمینی به مساح 
هکتار و در حد فاصل اتوبان تهران – کرج و بزرگراه شهید
همت واقع شده اســت .گونههای نادر گیاهی ،دریاچه و
جزیره مصنوعی این پارک که در زمان گذشته با طراحی
زیباومنحصربهفردیایجادشدهبودازدیگرجاذبههایاین
مجموعهزیباومنحصربهفرداست.
صدایآبوسایهدرختدرپارکباباامان
در کنار جاده بجنورد -شیروان گردشگاه معروفی وجود
دارد به نام «بابا امان» .گردشــگاه بابا امان در کیلومتر ۱۰
جاده بجنورد-مشــهد ،یکــی از قدیمیترین پارکهای
گردشــگری در ایران اســت .این پارک با اســتخرهای
متعــدد و پارک جنگلــی400 ،هزار اصله درخــت دارد.
یکی از جاذبههای آن درختان چنار کهنسال 400ساله و
چشمههایی است که در مرکز و اطراف بابا امان میجوشند.
چشــمه این مجموعه تفریحی که از نوع آبهای معدنی
محســوب میشــود  ۳۰۰الی  ۴۰۰لیتر در ثانیه آبدهی
دارد .این چشــمه از چهار نقطه درون تپهای میجوشد و
به درون استخرهایی میریزد که با اختالف سطح ساخته
شدهاست ،همچنین شاخهای از رودخانه اترک از کنار این
پارک میگذرد که این رودخانه امکان ماهیگیری را برای
عالقهمندانفراهمکردهاست.

جنگل سیسنگان

اگر در تعطیــات نوروزی گذرتان ســمت قزوین افتاد
و یک یا چند روزی در این شــهر تاریخــی اقامت کردید و
دوست داشتید که به طبیعت بزنید ،یک پارک جنگلی در
انتظار شماست .پارک جنگلی باراجین یا فدک با مساحت
 ۱۵۰۰هکتار یکی از بزرگترین پارکهای جنگلی کشور به
شمار میرود .این پارک مشرف به شهر و از نمونه پارکهای
جنگلیدستسازاستوهرچندهنوزآنقدرهاکهمنتظرش
هستید سبز و جنگلی نشده اما از نمونه پارکهای جنگلی
کوهستانی است که اگر لطافت هوای بهار در کوهستان را
میپسندید ،باراجین همان جایی است که باید بروید .برای
تکمیل این پروژه بزرگ تلهکابین ،ســینمای تابســتانی،
پیستهای دوچرخهسواری ،موتورســواری ،سوارکاری،
بازیگاه کودک ،مــوزه تاریخ طبیعی ،آبنماهای مختلف و
کمپینگارزانقیمتبرایمسافرانپیشبینیشدهاست.
بهاردرهوایپارکمیرزایکوچکخان
آمل است و جنگلهای ســبزش و پارک جنگلی میرزا
کوچکخــان .اگر آمــل یکی از مقصدهای گردشــگری
نوروزی شماست و اهل چادر زدن و اقامت کمپی هستید،
پارک جنگلی میرزا کوچکخان هراز در ۱۶کیلومتری آمل
اقامتگاه شلوغی اســت اما جذاب و دیدنی است .این پارک
زیبا با جنگلهای انبوه و همراه با جادهای زیبا از بزرگترین
پارکهای جنگلی در خاورمیانــه و دومین پارک جنگلی
بزرگ استان مازندران اســت که رودخانه هراز هم از ضلع
شرقی آن میگذرد و همنشــینی رود و جنگل چشمانداز
متفاوتیاستبرایگذرانتعطیالتدربهار.
شورآب،توقفیزیرسایهدرختانبلوط
تا همین چندسال قبل کم بودند مسافرانی که تعطیالت
عید به جای شمال ،غرب کشــور را انتخاب کنند ،حاال اما
سبزی و خرمی شهرهای غربی کشــور ازجمله خرمآباد
سر زبانها افتاده و آوازهاش به گوش مسافران نوروزی هم
رسیده.اگرراهیغربایرانهستید،فراموشنکنیدکهیکی
از دیدنیترین پارکهای جنگلی ایران با نام شورآب اطراف
خرمآبادواقعشده،درکیلومتر ۲۵جادهخرمآبادبهپلدختر.
این پارک به دلیل وجود درختان انبوه بلوط و آبوهوای
معتدل هرســال در فصل بهار بســیاری از گردشگران را
جذبمیکند.
چالدره،توقفگاهیدردلکوهوجنگل
پارک جنگلی چالدره در اســتان مازندران در فاصله ۱۸
کیلومتری مسیر تنکابن واقع شدهاست .ارتفاع از سطح دریا
این پارک ۴۰۰متر است .این پارک با  ۹۴هکتار وسعت در
بین دو رود 3هزار و 2هزار و محل تقاطــع این دو رود قرار
دارد .پارک جنگلی چالدره جزو جنگلهای جلگهای ایران
محسوب میشود .یکی از مهمترین ویژگیهای این پارک
درختان بلند و انبوهی است که شما را به نمای متفاوتی از
جنگلهایشمالدعوتمیکند.
سیسنگان؛همجنگل،همدریا
کمتر کسی ممکن است مســافر جادههای شمال بوده
باشــد و نام پارک جنگلی سیسنگان را نشنیده باشد .این
پارکجنگلیدر۲۷کیلومتریجادهنوشهربهنوربامساحت
حدود ۶۰۲هکتار که زیســتگاه انــواع گونههای درختی،
درختچهای خشبی و علفی و جانوری است .اگر تا به امروز
بهپارکجنگلیسیسنگاننرفتهاید،یادتانباشداینپارک
عالوهبرجنگلبخشساحلیهمداردوتجربهمنحصربهفرد
دریا و جنگل را برای هر مسافری فراهم میکند .بخشهای
ساحلی در حاشــیه جاده قرار گرفتهاند .از دیگر تفریحات
پارک و ســاحل سیســنگان جتاســکی ،قایقسواری،
اسبسواری ،کارتینگ ،والیبال ساحلی و بازیهای رایانهای
اســت که میتواند روزهای کشدار تعطیالت را رنگ بزند و
مالل را با خود ببرد.
یکپاركجنگلیدرمیانهجادهشمال
در میانه راه جاده شــمال هستید و خســتگی آمده و

منحصربهفردی برای تفریح ،ورزش و اقامت میگردید،
فلکه توحیــد را که ردکردید نبش بلوار شــاهد تابلوی
مجموعه آبســار خودنمایی میکند .پارک آبی آبسار
یعنی سرزمین آب و آفتاب ،مجموعه منحصربهفردی
با معماری خاص و متفاوت کــه در بخش اول این پروژه
مجموعه استخر سرپوشــیده با امکانات و ویژگیهای
بینظیر آماده شده است .استخر آبسار با 2هزار مترمربع
فضای سالن اســتخر500 ،مترمربع فضای رختکن در
دو بخش عــادی و ویژه و فضای  950مترمربع شــامل
استخر استاندارد شنا ،استخر شیرجه ،استخر کودکان و
 3جکوزی با دمای آب مختلف ،سالن ماساژ ،آرایشگاه،
سونایخشکوسونایبخار،تجربهجدیدیراازفضاهای
تفریحیورزشیآبیبرایتانبهجایمیگذارد،همچنین
حضور مستقیم طبیعت در فضای داخلی استخر و تأثیر
آن در طراحی داخلی و نورپردازیهای حرفهای ،موجب
تنوع و تغییر چشمگیر فضاها در هر ساعت از شبانهروز
شدهاستکهبایدازنزدیکتجربهکنید.
دقیقا کجاست؟ اصفهان ،سپاهانشهر ،نبش بلوار
شاهد.

تمپارکآبیاوشن
اگر راهتان به جزیره کیش افتاده باشد و آنجا سفری
رفته باشید حتما شما هم فکر کردید چقدر جای یک
پارک آبی مجهز در جزیره خالی است؛ خبر خوش اینکه
منحصربهفردترین پارک آبی روباز کشور چندی پیش
در جنوب جزیره همزمان با دهه فجر افتتاح شد .اوشن
مطابق با تمام استانداردهای روز دنیا طراحی شده است
و بازیهای درنظر گرفته شــده در آن از پیشرفتهترین و
بهروزترین وســایل بازی و تجهیزات روز دنیا هســتند
که توســط معتبرترین تأمینکننده وسایل بازی پارک
آبی دنیا تأمین شده اســت .این پارک ظرفیت پذیرش
روزانه 3هزارو 300نفر را دارد کــه در این پارک آبی 14
راید (راه آبی) بینظیر در دل داستانی برگرفته از ادبیات
ایرانی-اسالمی در زمینی به مساحت ۶هکتار جانمایی
شدهاند و همین تم داســتانی پارک خالقیتی خاص و
جدیدوپرماجرادرزمینهپارکهایآبیاست.فضایسبز
ایجادشده در تم پارک آبی اوشن هم منحصربهفرد است
و به جرأت میتوان گفت یکی از کمنظیرترین فضاهای
سبز کشور است .همچنین خبر خوش برای خانمها هم

این اســتکه با وجود روبازبودن مجموعه ،تم پارک آبی
اوشن طوری طراحی شــده تا بتوانند آنها هم از خدمات
پارک آبی و اسپا استفاده کنند .اوشن عالوهبر مجموعه
پرهیجان پارکهای آبی فروشگاهی هم برای خریدی به
رسمیادگاردارد.
دقیقا کجاست؟ هرمزگان ،كیش ،جاده جهان ،تم
پارکآبیاوشن.
پارکساحلیآفتاب
مجموعــهای طراحیشــده در هفت طبقــه که به
علت تعــداد طبقــات بزرگترین پارک آبــی طبقاتی
ایران بــه شــمار مــیرود .پــارک ســاحلی آفتاب
موقعیتــی اســت کــه عالوهبر زیــارت در مشــهد
مقدس ســیاحت و تفریــح بینظیری را هــم تجربه
می کنید .مجموعه پارک ساحلی آفتاب بهعنوان دومین
پارک آبی مشهد در زمینی به مساحت ۴هزار مترمربع
و زیربنای ۱۵هزار مترمربع در تابستان  ۱۳۹۰شروع به
کار کرد .برای نخســتین بار در ایران ،استخر مخصوص
غواصی(بهعمق 12متر)بانماییطبیعیکهیادآورمناظر
زیبای زیر اقیانوس است در این مجموعه راهاندازی شده

و استخرها و محیط مناسب برای شنا ،امکانات بدنسازی،
ایروبیک ،یــوگا ،هیدروتراپی ،آروماتراپی و ماســاژ هم
در این مجموعه ارایه میشــود .از دیگر امکانات متنوع
و منحصربهفرد این مجموعه که شــامل پــارک آبی با
چشماندازی از غار عظیم سنگی با بازیهای آبی از قبیل
سرسره ســرعت (به ارتفاع 18متر) ،سرسره آهسته (به
ارتفاع  15متر) ،سرسره پیچ (به ارتفاع 18متر) ،سرسره
دوقلو (به ارتفاع18متر) ،چاله فضایی (به ارتفاع 17متر)،
استخر موج (به طول  35متر ) ،رودخانهای با طول 170
متر و دو تونل ســنگی ،چشمه جوشــان آب که از دل
سنگهای غار میتراود و آبشاری خروشان با بیش از 18
متر ارتفاع است میتواند روزی خاطرهانگیز در مشهد را
برایشمارقمبزند.
دقیقا کجاست؟ مشهد ،انتهاي بلوار خیام شمالی،
ميدانبهارستان،جنبالماسشرق.
سرزمینموجهایآبی
نخستین مجموعه از انواع پارکهای آبی و بزرگترین
پارک سرپوشیده خاورمیانه اســت .سرزمین موجهای
آبی در مشهد در زمینی به مساحت  ۸۴۶۰مترمربع و با
زیربنای۲۳هزارمترمربعبزرگترینپارکآبیسرپوشیده
خاورمیانه اســت .این مجموعه در سال  ۸۶افتتاح شد و
باتوجه به تجهیزات ،تنوع و تعدد امکانات و بازیهای آبی
در رده بهترین پارکهای آبی دنیا قــرار گرفت .درواقع
تا قبل از تبدیل مجموعه آبی المپیــک  ۲۰۰۸پکن به
پارک آبی در ســال  ،۲۰۱۰مجموعه سرزمین موجهای
آبی مشهد بزرگترین پارک آبی قاره آسیا بوده است .اگر
اهل هیجان هستید یکی از انتخابهایی که در موجهای
آبی نباید از آن چشــمپوشــی کنید سرسره «تاپسی
توروی» این مجموعه اســت که برنده بهترین سرسره
آبیســال  2010از طرف انجمن پارکهای آبی جهان
شد .اگر مسافر مشهد هستید حتما چند ساعتی را هم
صرف گذراندن در حمام ترکی این مجموع و سرسرههای
پیچشی ،مواج ،تویســتر ،چاله فضایی ،استخر موج و...
کنید.
دقیقاکجاست؟مشهد،شهرکغرب،بلواراندیشه.
پارکآبیتبریز
اگر مسافر شهر تبریز هم باشید برای شما پارک آبی
برای گذراندن یک روز پر از هیجان و شادی طراحی شده
است .این پارک آبی بســیار مجهز و پیشرفته دارای 17
سرسره در انواع سرسرههای سرعتی ،آرام ،سرسرههای
تن��د و ترکیبی و هولناک پیچدرپیچ اس��ت که هیجان
این تفریح را برای شما چندین برابر میکند .از امکانات
منحصربهفرد این مجموعه اســتخر موجهــای بلند و
رودخانهای به طول  ۱۷۰متر در دورتادور مجموعه است.
نگران کودکانتان هم نباشید ،چراکه در این پارک آبی
محدودهای هم برای کودکان ســنین  ۳تا ۷سال و  ۷تا
۱۲سال شامل ســونا ،جکوزی ،مه سرد ،رعدوبرق ،پرده
بارانی در ورودی تونل و استخر موجسواری طراحی شده
که تمامی این امکانات میتواند یکروز متفاوت در تبریز

را برای شما در کنار خانواده رقم بزند.
دقیقا کجاست؟ آذربایجانشرقی ،تبریز یاغچیان،
خیابانتوحید.
دهکدهآبیپارس
اگر تهــران را ترک نکردید و یکــی از بعدازظهرهای
نوروز قصد داشــتید باقی روز را در یک محیط بســیار
مجهز بــرای تفریح بگذرانید کافی اســت خودتان را به
کیلومتــر  23اتوبان تهران-کرج برســانید جایی که نه
فقط برای استخر و شنا مناســب است ،بلکه رستوران،
کافیشاپ ،آبمیوهفروشی ،سفرهخانه سنتی ،شهربازی،
آیسپک ،سینما ششبعدی ،قلعه وحشت ،ماساژ ،حمام
ترکی ،نقش حنا ،فیش اسپا و عکاســی و ....همه و همه
در اختیار شماســت .همچنین در محوطه دهکده آبی
پارس سرسرههای مهیج ،دریاچه موج ،رودخانه وحشی،
سرسره و استخر کودکان ،سونا استخر و جکوزی هم به
صورتسرپوشیدهدراختیارشماست.
دقیقا کجاســت؟ کیلومتر  23اتوبان تهران کرج،
خروجیگرمدره،خیابانشهدا.
پارکآبیایرانیان
هر آنچه انتظارش را دارید در اين پارك هيجان دیده
میشود .از موجســواري با تخته در اســتخر موجي به
بزرگي يك زمين فوتبال ،با موجهايي به ارتفاع  3/5متر
راتجربهخواهيدكردتاسرسرههایسرعتی،سرسرههای
رنگینکمان ،رودخانه خروشــان ،اسکی روی آب .شاید
هم ترجیح میدهد روز آرامــی را در پارک آبی ایرانیان
بگذرانید ،پس میتوانید سونایخشک و بخار حوضچه
آب سرد و یا ســالن ماســاژ را انتخاب کنید .مجموعه
پارک آبی سرزمین ایرانیان وســعتی برابر با  14زمین
فوتبال دارد .این پارک آبی از پستی و بلندیهای طبیعی
کوهپایه بهعنوان ابزاری برای خلق سرسرهها و تونلهای
پیچیده متعدد بهره گرفته است که همین بافت طبيعي
ســرزمين ايرانيان زیبایی آن را دو چندان کرده اســت.
پارک آبی سرزمین ایرانیان دو بخش وسیع و مجزا برای
خانمها و آقایان دارد كه در زمســتان هم قابل استفاده
هستند و شما را به همراه همه اعضای خانواده ،با تجربه
جمعیفوقالعادهایازسرگرمیهایآبیهمراهمیکند.
دقیقاکجاست؟مشهد،بلوارحجاب.
پارکآبیاهواز
اهواز با آن هوای گرم و مطبوعش هوس آبتنیکردن
در ســفر را چندان دور از ذهن نگه نمیدارد .فقط کافی
است حوصله کنید و خودتان را به بزرگراه مدرس اهواز
برسانید که پارک آبی اهواز با امکانات هیجانی و تفریحی
آماده میزبانی از شماســت .امکاناتی مثل سرسرههای
مهیج ،چاله فضایی ،وسایل بازی ویژه کودکان با عمق40
سانت ،همچنین امکان استفاده از رستوران و کافیشاپ،
بوفه و فروشــگاه لوازم شنا با پرداخت هزینه جداگانه در
محلامکانپذیراست.
دقیقا کجاست؟ خوزســتان ،اهواز بزرگراه مدرس،
نرسیدهبهورزشگاهغدیر.

چند کلمه حرف حساب با شما که به جنگل میروید

به جان جنگل

مطهره خردمندان| انگار تنها بهار اســت که باید به طبیعت زد و خرمی را به تماشــا
ی سال که میشود،
نشست و با درختان و باران مشق عاشقی را نو نوشــت و بقیه روزها 
طبیعت میرود گوشه و کناری و از یادهایمان میرود .نمیدانم شاید ،از پس زمستان و
روزهای بیبرگی است که شــوق بهار به دلها میافتد و آدمهای عاشق به کوه و جنگل
میزنند و چادری بر پا میکنند و آتشی به پا.
گفتم آتش و یادم آمد آتشسوزی جنگلهای حیران را در آستارا .چن د سال پیش همین
حوالی نوروز بود و درختان شکوفه به سر درهوای بهار غلت میزدند که فیلمهایش رسید
و دست به دست میچرخید که چطور آتش ازمیان درختان سبز به آسمان میرسید .آن
زمین سبز چند روز بعد یکپارچه خاکستر شد و چه درختانی که دود شدند و به آسمان
رفتند و چه آههایی که بر دل نشست و افسوسها که اگر نبود ،غفلت رهگذران آسیمه سر
درهوای بهار چنین و چنان نمیشد.
آتشسوزی درجنگل گاهی آنقدر ساده اســت که باور نمیکنید .به همان سادگی که
حرفها و توصیههای معمولی را آدم از این گوش میشنوند و از آن گوش میفرستد جایی
دور .به همان سادگی که یک شعله نیمهجان زیر انبوه سوخته خار و خاشاک را میگذارد
تا خودش خاموش شود و نمیشود و شعلهای میشود و زبانه میکشد از میانه جنگل.
حاال اگر بهار اســت و به کوه و جنگل میزنید و طبیعت را نفس میکشید و شکوفههای
رنگارنگ نشسته بر تن نیمهبرهنه درختان قاب میشوند درگوشیها و عکسهای سلفی؛
خاطرتان باشد که آنچه هرساله درهمین روزها میتواند فاجعهای برای طبیعت باشد و
آتشی به جان جنگلها و باغها بیندازد ،حادثهای دور نیست و همین نزدیکی است .آتش
به جان جنگلها نزدیک اســت با هر تهسیگار روشــنی که پرتاب میشود درمیان انبوه
بوتهای سبز و با هر اجاق دستساز کوچکی که زیر تابلوهای آتش ممنوع برپا کردهاید و
نیمه خاموش به حال خود رها شــده و با اندک نسیمی شعلهور میشود و به جان جنگل
میافتد .امسال هرجا که هستید و در هر دورهمی درطبیعت یادتان باشد که:
حضور درطبیعت و پارکهای جنگلی نیازمند پذیرش مســئولیت اجتماعی صیانت
از محیطزیست است و این مســئولیت اجتماعی تنها به جمعآوری زبالهها و پسماندها
محدود نمیشــود .در هرجنگلی مســیرهای ممنوعــه برای ورود مســافران بیدلیل
پیشبینی نشده و دربسیاری ازموارد مسیرهایی که برای رفتوآمد ممنوعه اعالم شده
یا ممکن است شما را با مخاطرات پیشبینینشدهای مانند حیوانات وحشی مواجه کند
یا اینکه محل رویش گیاهان و انواع گونههای نادری باشــد که رفتوآمد نابهنگام شما
زیست آنگونهها را به مخاطره بیندازد.
دربیشتر پارکهای جنگلی اجاقهای پایهداری برای آتشافروزی و پخت و گرمکردن
انواع غذاها پیشبینی شده و باز هم این بخشی از مسئولیت اجتماعی مسافرانی است که
به طبیعت میرود که تنها ازهمین مکانها برای اســتفاده از آتش استفاده کنند ،حتی
اگر الزم باشــد که چند دقیقهای نوبت بگیرند و درصف بمانند .آتشی که شما به صورت
دستی و درگوشــهای پرت با زحمت افروختهاید ،ممکن است به هر دلیلی پس از رفتن
شما به درستی خاموش نشده باشــد و زمینهای و دلیلی برای یک آتشسوزی بزرگ و
تمامعیار شود.
خاموشکردن آتش را به بچهها نســپارید ،آنها تجربهای دراین زمینه ندارند و ممکن
است هم خودشان و هم محیطزیست را به خطر بیندازند.
کیســهای برای جمعآوری زبالهها با خودتان بردهاید ،اما وقت مراجعت آن با انبوهی از
زبالهها را کنار درختی رها میکنید! البته این هیچ کمکی به محیطزیست نمیکند .الزم
است که زبالهها را با خودتان به جایی بیرون از طبیعت ببرید.
باور کنید دوران یادگاری نوشــتن روی پیکر جاندار درختان گذشــته است .کلیدها
و چاقوهایتــان را درجیبهایتان بگذارید و خاطــرات را در دوربینهــا و ذهنهایتان
ثبت کنید.
اگر آالچیقی را برای نشســتن خانوادگی انتخاب میکنید ،مســئولیت نظافت آن و
جمعآوری زباله و پسماندها با شماست تا افرادی که پس ازشما برای استفاده به این مکان
مراجعه میکنند ،محیطی سالم و قابل استفاده را تحویل بگیرند.
برای اقامــت کوتاه درطبیعت یک زیرانــداز خوب بخرید تا عالوه بــر اینکه روی آن
احساس راحتی داشته باشید ،از سرمای زمین نیز مصون بمانید.
و آخرین نکته اینکه آتش ،آتش را محافظت کنید که در بهار طبیعت روا نیست آتش
به جان جنگل بیفتد.
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