اتوبوسهای گردشگری در هشر
یکـی از خالقیتهـای شـهرداری شـهرهای بزرگ و گردشـگر پذیـر راهاندازی
نـاوگان اتوبوسهـای شـهری گردشـگری اسـت .موضوعـی کـه میتوانـد در
کنتـرل ترافیـک کالن شـهرها و همچنیـن کاهـش تـردد رانندگان نـاوارد در
شـهر بـه خوبـی عمـل کنـد .پیـش از ایـن اتوبوس گردشـگری در شـهرهایی
چـون تهـران ،اصفهـان و ارومیـه راهاندازی شـده بود .نوروز امسـال نیز فرصتی
شـد تـا مشـهد بـه عنوان یکـی از مهمتریـن شـهرهای مسـافرپذیر از اتوبوس
گردشـگری خـود رونمایـی کند.
هـر چنـد ایـن اتوبوسهـا در عرصـه شـاندیز و شـهر رویایـی پدیـده اقـدام به
خدمت رسـانی میکند .جاذبههای گردشـگری در مشـهد و اطراف این شـهر
زیارتـی فرصت بسـیار مناسـبی اسـت کـه اتوبوسهای متعدد دیگـری در این
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زمینه راهاندازی شـود.
بـه صـورت کلـی ،سـازو کار اتوبوسهـای گردشـگری بـه این صورت اسـت
کـه افـراد میتواننـد بـه صـورت گروهـی در حد تعـداد نفرات یـک اتوبوس
یـا انفـرادی بلیتهـای اتوبـوس را تهیـه کـرده و راهـی مناطق گردشـگری
داخـل شـهر شـوند .اتوبوسهـا در مکانهـای مختلفـی توقـف میکننـد و
مسـافران بـرای بازدیـد از نزدیـک مکانهـا از اتوبـوس پیـاده میشـوند .در
ایـن اتوبوسهـا یـک فـرد بـه عنـوان راهنما بـرای بازدیـد کننـدگان وجود
دارد کـه بـرای افزایـش اطالعـات بازدیـد کننـدگان وارد کار میشـود.
راننـدگان ایـن اتوبوسهـا نیـز موظـف هسـتند بـه سـوار کـردن تمـام
اعضـای گـروه مبـادرت کنند.

راهنمای سفر به یک دره زیبا در استان خراسان رضوی

در پیچ و خم دره مشخال
اقلیـم کوهسـتانی ایـران ،باعـث ایجـاد مناطـق بکـر و زیبایی شـده اسـت .در واقـع در ایران به یمن داشـتن تمامی عوارض طبیعی ،گردشـگری طبیعت محور بسـیار رونق گرفته اسـت.
سمیه محمدنیا حنایی
ایـران مـا دارای جنـگل هـا ،کوهسـتان هـا ،دشـت هـا ،کویرها ،دره هـا ،دریاچه ها ،آبشـارهای متعـدد ،رودخانههای دایمـی و فصلی ،دریاچههـا و دریاهـا ،تاالبها و مردابهـای زیادی
روزنامهنگار
اسـت .همیـن تنـوع اقلیمـی باعـث شـده اسـت که دسـت گردشـگران بـا هر درجـه از توان جسـمی و مهارتی برای انتخاب باز باشـد .شـاید همین جا ،شـما به عنوان یـک مخاطب وارد
بحـث شـوید و بگوییـدای آقـا! درسـت کـه ایـران جاهـای دیدنـی و اقلیمهـای متنوعی دارد اما پراکندگی آنها به یک میزان نیسـت .تنوع اقلیمی فقط در شـهرهای شـمالی ،شـمال غرب ،غرب و جنـوب و مرکزی
ایـران وجـود دارد .در شـمال شـرقی ایـران یـا بهتـر بگویـم همیـن مشـهد خودمـان خبـری از خیلی از مـواردی که در باال اشـاره کردید نیسـت ولی تـا جایی که دلتان بخواهد دشـت و بیابان اسـت .متاسـفانه باید
بـه ایـن دوسـتان حـق داد .مناطـق بکـر و گردشـگری اسـتان خراسـان رضـوی به شـدت مـورد بی توجهی قرار گرفته اسـت و آنچنان که باید و شـاید برای همگان معرفی نشـده اسـت .بسـیاری از ما مشـهدیها
طبیعـت گـردی مـان را بـه راسـته جـاده طرقبـه و شـاندیز گـره زده ایـم .البتـه در ایـن میان هسـتند کسـانی که انتخابهـای حرفهای تری ماننـد دره ارغـوان یا کوه نـوردی در کوههای خلـج دارند .ایـن در حالی
اسـت که حوالی همین مشـهد خودمان جاهای دیدنی و البته گاه صعب العبوری وجود دارد که مانند بهشـت گمشـدهای در میان کوههای صخرهای محصور شـده اسـت .چین خوردگیهای شـمال شـرقی ایران،
گاهـی بـه اسـتان خراسـان یخچالهـای دایمـی چـون پیسـت شـیرباد را هدیـه داده اسـت و گاه در چشـماندازهای بـی بدیـل کوههای صخرهای را به پیش چشـمان طبیعت دوسـتان عرضـه میکند .امـا در یکی از
زیباتریـن عـوارض طبیعـی ایـن ارتفاعـات دره رودخانـهای پـر از پیـچ وخـم وجـود دارد کـه بـه رفتنش و لمـس زیبایی هایش از نزدیک میارزد .بیشـتر کسـانی که هـم از دره هایقر در اسـتان فارس و هـم از دره
شـمخال بازدیـد کردهانـد معتقدنـد ،کـه شـمخال نـه تنهـا چیـزی از زیبایـی و صالبـت هایقر کم نـدارد که دارای پوشـش گیاهی متنوعتر و مسـیر راهپیمایی سـهل الوصولتر اسـت .دره زیبای شـمخال در اسـتان
خراسـان رضـوی ،مقصـد گردشـگری ماسـت .اگـر میخواهیـد از کـم و کیف مالی سـفر بـه این دره پر از شـگفتی با خبر شـوید در ادامه نوشـتار همراه ما باشـید.

قوچان استوار در طول اتریخ

دره شمخال یکی از مناطق کمتر شناخته شده در استان خراسان
رضـوی و در نزدیکی شـهر قوچان اسـت .البته خـود قوچانیها این
دره و راه رسـم رفتـن بـه آنجـا را بـه خوبـی میداننـد و یکـی از
پاتوقهـای آخـر هفته شـان اسـت .منظـورم از راه و رسـم پیمودن
دره ایـن اسـت کـه بیشـتر قوچانیهـا کـه بـه صـورت خانوادگـی
بـه شـمخال میرونـد بـه دو دسـته تقسـیم میشـوند ،دسـته اول
کـه جـوان ترهـا هسـتند از یک روز قبـل از ابتدای دره وارد مسـیر
میشـوند .دسـته دوم کـه بیشـتر مسـنها را تشـکیل میدهنـد
نیز روز بعد در انتهای مسـیر کال شـمخال و در کنار شـالیزارهای
روسـتای محمـد تقـی بیگ منتظـر دسـته اول میمانند.
شـهر قوچـان بـه تنهایی خـودش میتواند یک مقصد گردشـگری
باشـد .بسـیاری از کارشناسـان این شـهر را با شـهر باستانی ارسکه
یکـی دانسـتهاند .بـه نظـر آنهـا قدمـت قوچـان بـه عنـوان اولین
پایتخـت اشـکانیان بـه دوران قرون وسـطی باز میگـردد که در آن
دوران بـه خبوشـان معـروف بـود .جالب اسـت بدانید این شـهر در
زمـان حکومـت مغـوالن در ایـران بـه رونق خاصی رسـید تا جایی
کـه غـازان خـان یـک معبد بودایـی را در آن جا بنا کـرد .قوچان را
بایـد شـهر همـت و اراده دانسـت چـرا کـه این شـهر در طول عمر
چندیـن هـزار سـاله خـود بارهـا و بارها بـر اثر زلزلههـای ویرانگر با
خاک یکسـان شـده و دوباره برپا شـده اسـت .تا به حال از گرماب
عتیق قوچان سـخن به میان آورده ایم .اما این شـهر دارای جاهای
دیدنـی و زیارتـی دیگـری نیـز اسـت کـه از ایـن میان میتـوان به
آرامگاه بابا حسـن در روسـتای خسـرویه ،آسـتانه شـهر عتیق ،امام
زاده اسـماعیل بن موسـی بن جعفر(ع) در آبادی جرتوده ،امام زاده
جعفـر (ع) در سـه کیلومتـری قوچـان ،امـام زاده حسـین اصغر در
سـر والیـت ،امام زاده حسـین بن حسـن مجتبی در نـوروزی ،امام
زاده علـی بـن موسـی در آبادی شـرف ،تپه چیلخانی ،تپـه زوباران،
تپـه فتـح آبـاد ،تپه نـادری ،مدرسـه عوضیـه و روسـتای صخرهای
کلـر اشـاره کـرد .مسـیر مشـهد تا قوچان یـک جاده آسـفالته و دو
بانده بسـیار مناسـب اسـت که  130کیلومتر درازا دارد و این یعنی
اینکـه میتوانیـد بـرای رفتـن به شـمخال یک فرصت یـک روز و
نیمـه در نظـر بگیریـد .ایـن زمـان را با برنامه سـفر بـه تنگه هایقر
کـه تقریبـا  7روز کامـل زمان میبرد ،مقایسـه کنید.

پیمایشمشخال

در حقیقت شـمخال نوردی چیزی جز راهپیمایی در مسـیر موافق
آب رودخانـه نیسـت .رودخانـهای کـه رفتـه رفتـه عمیقتـر و پـر
آبتـر میشـود و به شـدت جریانـش افزوده میشـود .رودهایی که
در راه بـا آنهـا برخـورد میکنید عبارت از شـارک ،قرچه و دربادام
اسـت .البته به این فهرسـت باید دهها چشـمه جوشـان را که از دل
صخرههـا بـه بیرون میجوشـند اضافـه کنیم .پوشـش گیاهی دره
ترکیبی از درختان ،گلهای وحشـی به ویژه در فصل بهار ،سـبزه
زارها و گلسـنگ هاسـت .انواع درختان گردو ،چنار ،سـپیدار در راه
روییده اسـت که در مناطق مسـطح سـایه سارهای زیبا و دلچسبی
را بـرای گردشـگران فراهـم مـیآورد .هـر چنـد کـه ممکن اسـت
گردشـگران خیس شـده خیلی هم مایل به سـایه نشـینی نباشند!

فکر کنید که صدها تن سـنگ باالی سـرتان اسـت و ممکن اسـت
فروبریـزد ....بگذریـم بـا آنکـه قـرار گرفتـن زیر کـوه خیلی دلهره
آور اسـت امـا بعضـی از شـمخال نـوردان ترجیـح میدهنـد کمپ
خود را در آنجاها برپا کنند که البته کار بسـیار خطرناکی اسـت.
شـاید وجـه تسـمیه ایـن منطقـه وجـود حفرههایی شـبیه به النه
کبوتـر در میـان سـنگهای متخلـل صخرههـای اطراف دره باشـد
کـه بـه مـدد روییدن سـبزههای پر پشـت زیبایی چشـم نـوازی را
بـه وجـود آورده اسـت .ایـن منطقه نسـبت به حمـام اول خلوتتر
و دارای پوشـش گیاهی بیشـتری اسـت که خاطره خوبی از شـب
مانـی را بـرای تان رقـم خواهد زد.

شالیزارهای سزب به استقبال اتن یمآیند

هـر چـه بـه انتهای مسـیر نزدیکتر شـوید به لطافت هـوا و جوش
و خـروش آب رودخانـه اضافـه میشـود .سـنگهای صخـرهای نیز
شـکلهای زیباتـری بـه دلیـل فرسـایشهای بی امان آبـی و بادی
بـه خـود گرفتهانـد کـه هـر گردشـگری را حسـابی سـر بـه هـوا
میکنـد .پیچهـای دره تندتـر میشـود .دره شـمخال پـر از پیـچ و
پس هر پیـچ و خمی دنیای
خـم اسـت و جالـب اینجاسـت که در ِ
جدیدی از سـنگ ،آب و صخره در برابر دیدگانتان خلق میشـود.
انتهـای دره ،ناگهـان مسـیر عریـض میشـود و سـفر پـر برکـت
رودخانـه شـمخال بـرای آبیـاری به زمینهـای پایین دسـت ادامه
مییابـد .رودخانـه در اولیـن قـدم هایـش شـالیزارهای سـر سـبز
روسـتای محمـد تقـی بیـگ را آبیـاری میکنـد و سـپس بـرای
آبیـاری زمینهـای کشـاورزی پایینتـر راهـش را ادامـه میدهـد
تـا بـه اتـرک بپیونـدد .روسـتای محمـد تقـی بیـگ اولیـن آبادی
چسـبیده بـه انتهـای شـمخال اسـت .بیشـتر گردشـگران چنـد
سـاعتی را در این روسـتا خسـتگی از تن در میآورند و در نهایت
بـا کرایـه نیسـانهای آبـی محلیهـا خود را به روسـتای شـمخال
میرسـانند.

مسیر دسرتیس به مشخال

دره زیبـای شـمخال در واقـع از عـوارض طبیعـی نزدیـک بـه
مـرز ایـران بـا ترکمنسـتان اسـت .فاصله ایـن دره تـا بزرگترین
شـهر منطقـه یعنـی قوچان حدود  80کیلومتر اسـت .شـما برای
رسـیدن بـه ایـن دره باید جـاده قوچان به درگـز را انتخاب کنید.
از اواسـط جـاده بـه یـک دوراهـی میرسـید که هر کـدام از آنها
باالخـره شـما را بـه دره شـمخال میرسـانند .مسـیر نخسـت که
بخشـی از آن جـاده ترانزینـی باجگیران اسـت آسـفالت مناسـبی
دارد و از راه دوم کوتاهتـر اسـت .ایـن جـاده از کنـار امـام قلـی
رد میشـود و درسـت بعـد از تونـل میتوانیـد تابلـوی راهنمـای
روسـتای شـمخال را مشـاهده کنیـد .امـا مسـیر دوم کـه کمـی
طویلتـر نسـبت بـه جـاده اول و دارای آسـفالت مناسـبتـر و
خلوتتـر اسـت ،از روبـه روی امـام زاده بـاء عبـور میکنـد .اگـر
از دوسـتداران صخـره نـوردی هسـتید حتمـا از ایـن جـاده عبور
کنیـد چـرا کـه هیئت کوهنـوردی قوچـان ،در نزدیکی امـام زاده
دیـواره صخـرهای را برای صخره نوردان تعبیه کرده اسـت .مسـیر
تـا خود روسـتا آسـفالته اسـت و تقریبا میشـود گفت تـا ورودی
تنگـه میتوانیـد بـا خـودرو بروید.

اقامت برای مشخال نوردی

دره مشخال

دره شـمخال از آن جاهـای دیدنـی و مختـص طبیعـت دوسـتان
صبور اسـت .چرا که در ابتدای دره شـاید جاذبه مسـحور کنندهای
وجـود نداشـته باشـد کـه شـما را به خـودش مشـغول و وادارتان
کنـد تـا مسـیر پر پیـچ و خم دره را بپیماییـد .در ابتـدای دره ،رود
کم جانی از وسـط دره عریض جریان دارد که توانسـته اسـتاندک
سـبزه و گیاهـی را جـان ببخشـد .شـاید تنهـا چیـزی کـه نیروی
محرکـه گردشـگران بـرای پیشـروی بـه داخل تنگه اسـت ،نسـیم
فـرح بخشـی اسـت کـه هـر از چندگاهـی از راه مـاز ماننـد دره
میگـذرد و بـه جـان آدم صفـا میدهـد .نسـیمی کـه ماننـد یـک
پـس صخرههـای سـنگی خبـر
پیـک خـوش خبـر ،از بهشـتی در ِ
میدهـد .هـر چـه قـدر صبـوری کنیـد و بـه راه تـان در دل دره
ادامـه دهیـد ،رودخانـه بی جـان زیر پایتـان پرآبتر و خروشـانتر
میشـود .رودخانههـا و چشـمههای جوشـان متعـددی در مسـیر
خود را به رودخانه کال شـمخال میرسـانند .این رودخانهها گاه به
صورت سـقوط آزاد خود را به رودخانه میرسـانند و گاه به آرامی و
از زیـر سـنگها بـه آب پیونـد میخورنـد .پیونـد رودخانهها چه در
هیاهوی آبشـار گونه باشـد چه در آرامش روان آب ها ،صحنههای
زیبایـی را خلـق کرده اسـت.
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چـرا کـه سـاحل رودخانـه شـمخال گاهـی بسـیار کم میشـود تا
جایـی کـه عبـور از آن ناممکـن میشـود و گردشـگران را مجبـور
میکنـد تـا پـا در آب رودخانـه گذاشـته و بخشهایی از مسـیر را،
رودخانه پیمایی کنند .رودخانه پیمایی در بخشهایی از شـمخال
کـه نورآفتـاب بـه آنجاهـا راهـی ندارد بـه دلیل خنکی آب شـاید
کمـی ناخوشـایند باشـد .امـا در سـرزمینهای مسـطح کـه آفتاب
بیشـتر میتابـد راه رفتـن در رودخانه خنک خیلی هم میچسـبد.
از ابتـدای دره تـا منطقـه حمـام اول که در واقع منظور از آن آبشـار
مرتفعـی اسـت کـه از ارتفاعات  200متری به پاییـن فرو میریزد،
خبـری از زمیـن مسـطح نیسـت ،بنابرایـن عـدهای از گردشـگران
راه را طـوری میپیماینـد کـه در اولیـن اسـتراحت بـه این منطقه
توریسـتی برسـند .حمـام اول و پوشـش گیاهی منحصـر بفرد این
منطقه آنقدر زیباسـت که بسـیاری از شـمخال نوردان شـیفته آن
میشـوند و از ادامـه مسـیر هفـت کیلومتـری باقی مانـده منصرف
میشـوند .البتـه بایـد خدمتتـان عـرض کنـم کـه اگـر پـا در دره
شـمخال میگذاریـد بایـد بدانیـد که ایـن مسـیر راه انحرافی ندارد
و شـما بـرای رسـیدن بـه یـک آبادی چـارهای جز رفتن تـا انتهای
مسـیر یـا برگشـتن از هـر جایـی که خسـته شـدید ،نداریـد .پس
اگـر نسـبت به توان خـود یا همراهانتان خیلی مطمئن نیسـتید از
پیشـروی زیـاد در دره بپرهیزیـد یا قبـل از اینکه وارد دره شـوید،
تابلـوی مسـافتهای گوناگـون دره را بـه خوبـی مطالعه کنید.

حمام اول جایی برای کمپ

دره شـمخال  18کیلومتـر اسـت ،یـازده کیلومتـر ابتدایـی مسـیر
درجـه سـختی کمتـری دارد و تقریبـا بـی دردسـر طـی میشـود.
در برخـی مواقـع شـما مجبـور میشـوید تا زانـو در آبهـای روان

پیـاده روی کنیـد امـا خبری از صخره و سـنگهایی کـه راه تان را
سـد کردهاند نیسـت .این مسـیر به نسـبت پرتردد اسـت و ممکن
اسـت در روزهـای آخـر هفتـه شـما شـاهد گروههای گردشـگری
متنوعی در این مسـافت باشـید .بعد از طی  11کیلومتر به منطقه
حمـام اول میرسـید .حمام اول دارای زمینهای مسـطحی اسـت
و ایـن بـه معنـای امـکان پهـن کـردن بسـاط پیکنیـک یـا حتی
کمـپ کـردن در منطقـه م اسـت .البتـه در این جـای بکرخبری از
امکانات رفاهی نیسـت!
مسـیر بعـد از آبشـار یـا حمـام اول کمـی صعـب العبور میشـود،
بـه ویـژه در هنـگام عبـور از  4صخـره سـنگی ممکـن اسـت اگـر
سـری نترس نداشـته باشـید و دسـت به سـنگ تان خوب نباشـد
در حسـرت دیـدن ادامـه راه بمانیـد .تـا قبل از ایـن در این مناطق
 4تـا نردبـان فلـزی و البتـه ناایمـن وجود داشـت ،که گردشـگران
بـا هـول و هـراس میتوانسـتند ادامـه مسـیر را بروند .بـه هرحال
تقریبـا تمـام گردشـگران با این فکر که دیگر نیـازی به عبور مجدد
از صخرههـا بـرای بازگشـت ندارنـد ،به هر سـختی که شـده اسـت
صخرههـای سـنگی را میپیماینـد.

کبوترخانه ،منطقهای دیگر برای کمپ

منطقـه دیگـری که آن هم جای مناسـبی برای پهن کردن بسـاط
پیکنیـک و برپایـی چـادر بـرای شـب مانی اسـت ،بـه کبوترخانه
معروف اسـت .شـکل صخرهها در این منطقه بسـیار جالب اسـت
و انـگار کـه آب زیـر پـای کـوه را خالـی کـرده باشـد ،صخرههـا در
محـل اتصالشـان بـه زمین فرسـایش دیدهاند و سـاحل رودخانه تا
مترهـا زیـر صخرههـا تـداوم پیـدا کرده اسـت .قرار گرفتـن در این
محـدوده واقعـا جرئـت میخواهـد ایـن که زیـر کوهی بایسـتید و

قیمت کرایه هتلها
در قوچان از شبی
 150هزار تومان
آغاز میشود و در با
کیفیتتریناتاقها
به  280هزار تومان
هم میرسد .کرایه
مسافرخانهها از شبی
 80هزار تومان تا
 140هزار تومان
است .قیمت اقامت
در خود روستای
شمخال برای یک
اتاق روستایی حدود
 150تا 200
هزارتومانی آب
میخورد

گـذر کامـل از دره نیازمند یک شـب مانی اسـت .البته آن دسـته
از گردشـگرانی کـه از خـارج از اسـتان برای پیمایش شـمخال به
قوچـان میآینـد شـب قبل از عزیمـت را نیز باید محاسـبه کنند.
در قوچـان بـرای اسـکان مسـافران هـم هتـل و هـم مسـافرخانه
وجـود دارد .قیمـت کرایـه هتلها از شـبی  150هـزار تومان آغاز
میشـود و در بـا کیفیتتریـن اتاقهـا بـه  280هـزار تومـان هـم
میرسـد .مسـافرخانهها اما کمی ارزانتر هسـتند و اگر با جمعی
از دوسـتان عـازم سـفر هسـتید بـرای یـک شـب مانـی مناسـب
اسـت .کرایه مسـافرخانهها از شـبی  80هزار تومان تا  140هزار
تومـان اسـت .گزینـه دیگر پیـش رو بـرای گردشـگران اقامت در
خـود روسـتای شـمخال اسـت .محلیها تـا قبل از معروف شـدن
دره شـان ،بـرای کرایـه منازلشـان قیمتهای پایینی درخواسـت
میکردنـد امـا انـگار مـوج گرانی به این مناطق هم رسـیده اسـت
و اجـاره یـک اتـاق روسـتایی حـدود  150تـا  200هزارتومان آب
میخـورد .گزینـه بـه صرفه تـری هم برای اقامت در روسـتا وجود
دارد کـه البتـه کمـی بـه شـانس شـما مربوط اسـت .اگر مسـجد
روسـتا ظرفیـت داشـته باشـد میتوانید روی خـواب در آنجا هم
حسـاب بـاز کنیـد .دیگر امـکان اقامت در شـمخال برمی گردد به
سـوئیتهای اجـارهای کـه تقریبـا در نزدیکی ورودی به شـمخال
قـرار دارنـد .امـا متاسـفانه پـرس و جوهـای دخـل و خـرج بـرای
بـه دسـت آوردن قیمـت کرایـه آنهـا بی ثمـر مانـد .آخرین نوع
اقامـت ،اقامـت کمپـی اسـت .تنهـا نکته مهـم در ایـن اقامت این
اسـت کـه چـادر خـود را در زمینهـای مرتفـع و دور از سـاحل
رودخانـه برپـا کنیـد .اگر هم تعـداد همراهانتان کم اسـت حتما
آتشـی در کنـار چـادر روشـن کنید.

آیا رشایط جوی برای مشخال نوردی مناسب
است؟

رودخانـه کال شـمخال بـه دلیـل ایـن کـه راه بـه جایـی نـدارد و
از طرفـی از چنـد رودخانـه جـاری از ارتفاعـات تغذیـه میشـود
در زمانهـای بارندگـی بـه شـدت مسـتعد سـیالبی شـدن اسـت
و متاسـفانه از آن جایـی کـه دیوارههـای صخـرهای دره بـه ارتفـاع
 200متـر هـم میرسـد در واقـع در صـورت بـروز سـیل بـرای
گردشـگران داخـل دره هیـچ راه فـراری نمیمانـد .بنابرایـن الزم
اسـت قبـل از عزیمـت بـه شـمخال حتما شـرایط جـوی را از نظر
وجـود بـارش بررسـی کنید .هـر چند که اگر به روسـتا بروید و آب
و هوا مسـاعد نباشـد روستاییها شـما را منع خواهند کرد .بهترین
فصـل شـمخال نـوردی بهـار و تابسـتان اسـت چـرا کـه رودخانـه
شـمخال یـک رودخانـه فصلی اسـت کـه در همه فصلهای سـال
آب ندارد ،ناگفته پیداسـت که بیشـتر زیبایی شـمخال نیز مرهون
آب زالل جـاری اش اسـت .بنابرایـن تـا زمـان باقـی اسـت حتمـا
برنامـه شـمخال نـوردی را بچینید.

