قطار لرستان روی ریل خوشگذراین!
آقـای حامـد خلیلـی ،مجـری قطار گردشـگری لرسـتان در رابطـه با راه
انـدازی ایـن قطار توریسـتی به ایسـنا گفـت :این قطار یک ریـل باس با
چهـار واگـن بـه ظرفیت  ۳۳۶نفر اسـت که در همان مسـیر ریلی تهران
خوزسـتان حرکـت مـیکنـد ،امـا بـا توجـه به جاذبـ ه های ایـن منطقه
تنهـا  ۷۴کیلومتـر از ایـن مسـیر ریلـی ،برش خـورده که آبشـارها ،تونل
هـا و پـلهـای تاریخی و ایسـتگاههای قدیمـی راهآهن لرسـتان نیز در
ایـن بخـش قرار مـی گیرند.
وی اضافـه کـرد :سـفر بـا ایـن قطـار یـک روز طـول مـی کشـد و قطـار
گردشـگری لرسـتان تقریباً در تمام ایسـتگاه ها توقف دارد و گردشگران
ف ها در پنج شـش ایسـتگاه تنها چند
از آن پیـاده مـیشـوند .ایـن توقـ 

7

دقیقـه طـول مـیکشـد کـه ما بـه آن «توقـف دیـدی» میگوییـم .اما
قطار گردشـگری لرسـتان در یکی از ایسـتگاه ها حدود  ۲۰دقیقه توقف
دارد کـه فرصتـی بـرای دیـدن پلهای بلند لرسـتان و آبشـارهای آن به
مسـافران می دهد .در ایسـتگاه بیشـه نیز این توقف تا دو سـاعت ادامه
دارد تـا مسـافران فرصـت کافـی بـرای بازدیـد از این منطقـه منحصر به
فرد داشـته باشـند .ایستگاه پایانی قطار گردشـگری لرستان  ،آب مامون
اسـت کـه بعـد از یک سـاعت توقـف دوباره بـه دورود برمیگـردد .قطار
گردشـگری لرسـتان در ایسـتگاههای دورود ،چم چیت ،آبشـار عیدانه،
بیشـه ،۵۰۳ ،۵۰۱ ،سپیدشـت ،چمسـنگر ،کشـور ۵۳۸ ،و آب مامـون
توقف دارد.
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گردشگری

آبشار چکان از شگفیتهای طبیعت لرستان

راهنمای سفر به زیباترین آبشارهای استان لرستان

سفر به رسزمین آبشار ها
اسـتان لرسـتان به مدد چین خوردگی های زاگرسـی و همچنین بهره مندی از منابع آبی مناسـب به سـرزمین آبشـارها معروف اسـت .در این اسـتان به نسـبت کم وسـعت بر اسـاس
سمیه محمدنیا حنایی
تخمیـن هـا چیـزی حـدود  50آبشـار ریـز و درشـت وجـود دارد کـه البته از این میان  7تای آن ها مانند نگینی در پهنه جاذبه های گردشـگری لرسـتان می درخشـد .آبشـارهای اسـتان
روزنامهنگار
لرسـتان از جاذبههایـی هسـتند کـه سـهولت دسترسـی و مسـیر مناسـب از آنهـا جاذبههایـی پر گردشـگر سـاخته اسـت ،جاذبههایـی که تابسـتان و بهار و پاییـز نـدارد و تقریبا مکان
هـای گردشـگری بـرای تمـام فصـول اسـت .از آب سـفید الیگـودرز گرفتـه تـا بیشـه دورود هرکدام با ویژگیهای منحصربهفرد خود توانسـته اند تا گردشـگران را از سراسـر ایـران به خود جذبکنند .در اسـتان
لرسـتان بیـش از  ۳۳رودخانـه دایمـی جریـان دارد و همیـن امـر دلیـل اصلـی به وجود آمدن مرتفعترین آبشـار ،زیباترین آبشـار ایران و عروس آبشـارها در این اسـتان شـده اسـت؛ بهطوری که هر جـا رودخانه به
پرتـگاه صخـرهای رسـیده اسـت دسـت بـه خلـق صحنـهای زیبـا زده و با همدسـتی آب و صخره جاذبهای کمنظیر رقم خورده اسـت .نکته حائز اهمیت در مورد آبشـارهای اسـتان لرسـتان دسترسـی آسـان به این
جاذبههـا سـت تـا بسـیاری از مـردم در تعطیلات آخـر هفتـه باروبندیـل سـفر بـه مقصد این آبشـارها ببندند .ما در این نوشـتار تالش داریم تا به پنج آبشـار مشـهور لرسـتانی سـری بزنیم و تمام اطالعـات دخل و
خرجـی آن را بـرای تان بگوییم.

آبشار شوی ،غافلگیری آب ها پس از غارنوردی

بـه جرئـت مـی توان گفت آبشـار شـوی زیباترین آبشـار
ایران اسـت .این آبشـار از بسـیاری جهات نیز منحصر به
فرد اسـت و همین بی نظیری اش بر زیبایی و جذبه آن
افزوده اسـت .رودخانه شـوی از سـفره های زیر زمینی و
همچنین از روان آب های باال دسـتی تغذیه می شـود و
در مسـیر پـر پیـچ و خمـش در دل غار ناگهان به سـطح
زمیـن مـی رسـد ،البتـه بهتر اسـت بگویم چه رسـیدنی!
رودخانـه در دهانـه غـار ناگهان با پرتگاهی بـا ارتفاع 100
متـر مواجـه مـی شـود و یکـی از زیباتریـن آبشـار هـای
ایـران را رقـم مـی زنـد .بیشـتر تجربـه هـای ما از آبشـار
در ایـران بـه یـک تصویـر فـرو ریـزش آب به صـورت دم
اسـبی برمـی گـردد ،و همیـن دلیـل باعث می شـود که
بـه شـما توصیه کنـم اگر دوسـت دارید تصویـر جدیدی
از آبشـار در ذهـن تـان نقـش بندد حتما به شـوی سـفر
کنیـد .از آن جایـی که عـرض رودخانـه در هنگام مواجه
شـدن با پرتگاه عریض و در حدود  40متر اسـت بنابراین
آبشـاری را هـم کـه به وجـود می آورد آبشـاری عریض و
با دبی باالسـت.
سـنگ هـای صخـره ای اطـراف کوه سـالن نیز بـه دلیل
همجواری با این نعمت الهی سـبز پوش شـده و در کنار
پوشـش گیاهـی منحصـر به فـرد منطقه ،مکانـی جذاب
را برای گردشـگران ترتیب داده اند .این آبشـار تقریبا در
مـرز لرسـتان و خوزسـتان و در  68کیلومتـری شهرسـتان سردشـت قـرار دارد .بـرای رسـیدن به این آبشـار زیبا می
توانیـد یـا دل بـه جـاده بزنیـد و وارد مسـیر کمـی پر حادثه لرسـتان به خوزسـتان شـوید یا اینکه بـا رزرو بلیت قطار
به مقصد خوزسـتان و از طریق ایسـتگاه راه آهن تله ِ
زنگ شهرسـتان دورود ،به روسـتای شـوی بروید .البته مسـیر
دسترسـی از روسـتا تا آبشـار کمی دشـوار اسـت که می توانید با کرایه چهارپا برای حمل وسـایل از سـختی مسـیر
بکاهیـد .مسـیر پیـاده روی حـدود دو سـاعت و نیـم طـول مـی کشـد کـه یک سـاعت از این مسـیر برای رسـیدن به
آبشـار از روستاست.

آبشار آب سفید ،کوهی که گریه یم کند!

آبشار بیشه ،آبشاری به وسعت یک کوه

شـاید یکـی از جـذاب ترین ایسـتگاه هـای قطـار در ایران
در اسـتان لرسـتان و در شهرسـتان دورود قـرار دارد .در
ایسـتگاهی کـه منظـره ای زیبـا از یک آبشـار را مـی توان
از پشـت پنجـره هـای قطـار به نظاره نشسـت .مطمئنا اگر
شـما هـم یکـی از مسـافران این قطار باشـید بـرای لحظه
ای از نـگاه کـردن غافـل نمی شـوید.
بـه جرئـت مـی توان گفت آبشـار بیشـه یکی از آبشـارهای
زیبـای اسـتان لرسـتان و ایـران اسـت .ایـن آبشـار در دل
و
کوههـای زاگـرس در شهرسـتان دورود قرارگرفتـه اسـت
فاصله آن تا شهر دورود  ۳۵کیلومتر است.
این آبشـار در کنار راهآهن تهران  -خوزسـتان و در نزدیکی
ایسـتگاه بیشـه قرارگرفته و ازاینرو هرساله در ایام مختلف
سال پذیرای مسافران زیادی از جایجای کشورمان است.
آبشـار بیشـه بـا چشـمانـدازی زیبـا یکـی از نادرتریـن و
زیباتریـن آبشـارهای اسـتان لرسـتان اسـت .ارتفـاع آبشـار  ۴۸متـر تـا نقطه برخـورد با زمین می باشـد و ۱۰متر نیـز ازآنجا تا وصل شـدن به
رودخانـه سـزار امتـداد مـی یابـد .عـرض تـاج آبشـار  ۲۰متـر اسـت و ایـن یعنـی دوبـاره ناظـر یک آبشـار عریض هسـتید.
در بـاالی آبشـار ،روبـه روی ایسـتگاه چشـمههای پـر آب متعـددی دیـده میشـود کـه از دل کوه میجوشـند و زمزمهکنان از وسـط ایسـتگاه
قطـار مـی گذرند و آبشـار بیشـه را تشـکیل میدهند.
هـوای خنـک و بـا طـراوت ،سرسـبزی و شـادابی کوههـای بلنـد و دلنشـین بیشـه را بـه یـک منطقه دیدنـی و جذاب برای گردشـگران
تبدیـل کـرده اسـت .از شهرسـتان دورود بهطـرف آبشـار مناطـق دیدنـی در کنـار رودخانـه سـزار وجود دارد کـه میتوان به آبشـارهای
فصلـی و دایمـی ،آبشـارهای یخـی در زمسـتان و درختـان متنـوع اشـاره کـرد .فاصلـه این آبشـار دیدنی تـا خرمآباد نیـز از طریق جاده
 ۶۴کیلومتر اسـت.
همانطـور کـه از وصـف ایـن آبشـار گفتیـم مـی توانیـم یکـی از راحـت تریـن راه ها برای رسـیدن به بیشـه را حـدس بزنید ،بله مسـیر ریلی!
چنانچـه برنامـه سـفر بـه دورود و آبشـارهای زیبایـش را در سـر داریـد حتمـا بـه گزینه سـفر ریلی فکر کنیـد .البته اکثر ما مشـهدی ها فکر
مـی کنیـم ایـن مسـیر بـرای مـا سـاخته نشـده اسـت و باید قطـاری را انتخـاب کنیم کـه از ریل تهـران به خوزسـتان می گـذرد بنابراین یک
راسـت دل بـه جـاده مـی زننـدو مسـیر غـرب را پیـش می گیرند ...در صورتی که یک قطار یک مسـیره به سـمت درود و سـپید دشـت از مبدا
مشـهد وجـود دارد ،هـر چنـد کـه تعداد حرکـت هایش در هفته کم اسـت.

یکـی دیگـر از آبشـارهای زیبـای لرسـتان ،آبشـار
سـفید اسـت .آبشار «آب سـفید» نیز آبشاری زیبا
و دیدنـی در منطقـه ذلقـی الیگـودرز و بـه فاصله
حـدود  ۵۰کیلومتـری از ایـن شـهر مـی باشـد.
ارتفـاع ایـن آبشـار حـدود  ۶۵تـا  ۷۰متـر و عرض
تـاج آبشـار آن در فصـل پرآبـی حدود هشـت متر
اسـت .آب این آبشـار از دل تونلی در دل یک کوه
سـنگی بیـرون میآیـد و بسـیار خنک اسـت .این
آبشـار به رود رودبار لرسـتان میپیوندد و سرانجام
بـه دز میریـزد .میتـوان گفـت بـه علـت اینکـه
آب آن بـه صـورت مخلـوط بـا هـوا بر اثـر برخورد
بـا سـنگها به شـکل حبـاب سـفید در میآید به
آب سـفید معروف شـده اسـت .در مسـیر دسترسـی به این آبشـار ،زیارتگاه «مومد حسـن» قرار دارد که در میان سـاکنان مناطق
بختیـاری نشـین از جایـگاه بـاال و قابـل احترامـی برخوردار اسـت .اگر از ما می شـنوید حتما چند سـاعتی را در این منطقه به گشـت
و گـذار بگذرانیـد .یکـی از اتفـاق هـای خـوب در ایـن منطقـه ایـن اسـت کـه در اطراف این آبشـار امکانـات رفاهی قابـل قبولی مانند
سـرویس بهداشـتی ،بوفـه خریـد مایحتایـج ضـروری و محل مناسـبی بـرای پارک خودرو وجود دارد .مسـیر دسترسـی به آبشـار آب
سـفید از روسـتاهای کاکلسـتان و قلیان اسـت که با کوه های سـربه فلک کشـیده و درختان زیبای بلوط و گردو شـما را همراهی
مـی کنـد .مسـیر از الیگـودرز تـا پای آبشـار تقریبا آسـفالته اسـت شـما مـی توانید به راحتـی با خودروی شـخصی تان به این آبشـار
برسـید .وجود امکانات اطراف آبشـار و همچنین مسـیر دسترسـی آسـان باعث شـده اسـت که تقریبا هیچ از فصل سـال روی خلوتی
بـه خـود نگیـرد .منظـره آبشـار از دور ماننـد ایـن اسـت کـه کوه از عمق جان شـدت مـی گیرد!
بـه جـز مسـیر جـاده ای بـرای رسـیدن بـه آبشـار ،می توان به مسـیر ریلـی هم فکر کرد بـا این توضیح کـه باید اصفهـان را به عنوان
مقصـد قطـار انتخـاب کنیـد .از اصفهـان تـا آبشـار سـپید راهـی نیسـت و بـه راحتی مـی توانید بـا اتوبوس هـای گردشـگری به این
منطقـه خـوش آب و هوا برسـید.

آبشار نوژیان ،مرتفعترین آبشار لرستان

آبشـار نوژیـان نیـز در  ۵۱کیلومتـری جنـوب شـرقی
خرمآبـاد (بخـش پاپـی) واقعشـده و دارای ارتفـاع ۹۵
متـر و عـرض تـاج پنجمتـر اسـت .ایـن آبشـار یکـی از
زیباییهای طبیعت لرسـتان اسـت که هرسـاله ،بسـیاری
از گردشـگران و مسـافران را بهسـوی خود جذب میکند.
یکـی از دالیـل اقبـال عمومـی بـه ایـن آبشـار ،وجـود
گردشـگاه جنگلـی نوژیـان در بـاالی کـوه تاف اسـت؛ در
کـوه تـاف انـواع گیاهـان دارویـی میروینـد کـه طبیعت
بکـر ایـن منطقـه و همچنین وجود آبشـار زیبـای نوژیان
آن را بـه محلـی زیبـا و دیدنـی بـدل کـرده اسـت که این
زیبایـی در فصـل بهـار و اوایـل تابسـتان بـه اوج خود می
رسـد .هـر چنـد طبیعـت منطقه در طـول سـال و بهویژه
فصـل پرآبـی آبشـار نوژیـان دل بسـیاری از مـردم را می
ربایـد و گردشـگران زیـادی برای تماشـای این آبشـار زیبا
طمـع جمـعآوری گیاهان دارویـی به این
و همچنیـن بـه
ِ
ناحیـه میرونـد و اوقـات فراغت خـود را در آنجا سـپری
میکنند .مسـیر دسترسـی به این آبشـار مانند بقیه آبشار
های اسـتان بسـیار سـهل الوصل اسـت .برای رسـیدن به
آبشـار زیبـای نوژیـان از طریـق خرمآباد به گردنـه نوژیان
بایـد انتخـاب مسـیر کنیـد؛ جـاده دسترسـی به این آبشـار جاده آسـفالته اسـت هر چند کـه در جاهایـی از آن کمی حادثه
خیـز بـه نظـر مـی آیـد و توجـه و احتیـاط صد در صـدی راننده را می طلبد .راه آسـان تـری نیز برای رفتن بـه نوژیان وجود
دارد و آن اسـتفاده از مسـیر ریلـی تهـران بـه خوزسـتان و پیـاده شـدن در ایسـتگاه راه آهن بخش پاپی اسـت کـه با اندکی
پیـاده روی مـی تـوان به این آبشـار رسـید.

آبشـار چکان در جنوب غربی شهرسـتان الیگودرز و در دامنه ارتفاعات
مشـرف بـر دره چـکان در فاصلـه  ۱۴۱کیلومتری شهرسـتان خرمآباد
واقعشـده اسـت .این آبشـار شـگفتانگیز دارای ارتفاع  ۳۰متر و عرض
تـاج چهـار متـر در دل طبیعت بکر و بهشـتی لرسـتان قـرار دارد .این
آبشـار از درون غـاری مشـرف بـر زمیـن هـای زراعـی چـکان بیـرون
میجهـد و «طـول فـوران آن بـه دههـا متـر» میرسـد .اطراف آبشـار
منطقـهای وسـیع بـا فضایـی مطلـوب و دلانگیز اسـت کـه در دو الی
سـه کیلومتـری آن امـامزادهای بـه نام ابوعلی (ع) واقعشـده اسـت .در
کنـار ایـن آبشـار دلانگیز پوشـش گیاهـی و درختانی هماننـد گردو،
زالزالـک ،گالبـی ،چنـار ،کیکم ،بید ،بلوط و ...وجود دارد .برای رسـیدن
بـه ایـن آبشـار زیبـا چندیـن گزینه پیش روی شماسـت .شـاید اولین
راهـی کـه بـه ذهـن مـی رسـد همـان راه خـودرو و جـاده اسـت .اگـر
انتخـاب شـما مسـیر جـاده ای اسـت باید قبـل از هر جایی خـود را به
الیگـودرز برسـانید .بدیهـی اسـت بـرای ما مشـهدی ها ایـن یعنی دو
روز در راه ماندن و عبور از اسـتان اصفهان اسـت .راه دیگر اسـتفاده از
خطـوط هوایـی کشـور اسـت کـه البته نسـبت به بقیه هزینه بـر تر به
نظـر مـی آیـد .در ایـن انتخاب شـما باید خـود را به فـرودگاه خرم آباد
برسـانید و سـپس به وسـیله وسـایل نقلیه و پرداخت  60هزار تومان
بـه ازای هـر فـرد خـود را بـه روسـتای شـول آبـاد برسـانید .سـومین
گزینه پیش روی شـما اسـتفاده از جاده ریلی اسـت .شـما می توانید
در قطار مستقیم مشهد به سپید دشت بلیت رزرو کنید و در ایستگاه
سـپید دشـت پیاده شـوید از ایسـتگاه راه آهن به طرف شـولآباد با
جاده شـنی ،ادامه مسـیر دهید مسـیر تا روسـتا دارای جاده ای نیمه
آسـفالته و بیشـتر خاکی است .در ایستگاه نگران کرایه خودرو نباشید،
خودروهایی هسـتند که شـما را به ازای پرداخت  20هزار تومان برای
هـر فـرد بـه آبشـار می برنـد .بعد از یک سـاعت رانندگی و پیـاده روی
بـه آبشـار مـی رسـیم .البته مـی توان کمـی ماجراجویی هم چاشـنی
پیـاده روی مـان بکنیـم و از راه مخصـوص کوهنوردان به بازدید آبشـار
برویـم .بـرای ایـن کار بایـد راه دورود به شـاپله ،تنگ ناله شـنه چکان
را در پیـش بگیریم.

یک پیشهناد ویژه

چنانچـه در تمـام ایـن نوشـتار آمد یکی از آسـان تریـن راه ها
بـرای رسـیدن به مناطق گردشـگری اسـتان لرسـتان اسـتفاده
از خطـوط ریلـی اسـت .هـر چنـد مسـیری کـه از ایسـتگاه تـا
جاذبـه گردشـگری بایـد بپیماییـم تـا حـدی در ذوق مـی زنـد.
در پیشـنهاد ویـژه امـروز ایـن نقیصـه نیز به خوبی پوشـش داده
شـده اسـت .قطـار هـای گردشـگری از مقصـد اراک بـه سـپید
دشـت یکـی از بهتریـن گزینـه هاسـت کـه شـما مـی توانید در
یـک سـفر بیشـتر ایـن جاذبه هـا را یکجا ببینیـد .هزینه بلیت
ایـن قطـار هـا نفری  150هزار تومان اسـت و به شـما یک وعده
صبحانـه و ناهـار نیـز تعلـق مـی گیـرد .گفتنـی اسـت در تمـام
طول سـال پنج شـنبه ها قطار گردشـگری لرسـتان از ایسـتگاه
اراک حرکـت مـی کند.

هزینه انتخاب مسیرها برای رفنت به جاذبه های لرستان ( به تومان)
سفر جاده ای

سفر هوایی

سفر ریلی

مقصد
آبشار شوی

به ازای  3264کیلومتر حدود  300هزار سوخت-هزینه دو شب اقامت تو راهی  400هزار-هزینه تغذیه تو راهی  500هزار

نفری  300هزار به مقصد خرم آباد

از نفری  150هزار تا  226هزار تومان به مقصد تله زنگ-هزینه سفر تا پای آبشار نفری  10هزار (نیسان سواری)

آبشار بیشه

به ازای  2590کیلومتر حدود  250هزار هزینه سوخت-هزینه دو شب اقامت تو راهی  400هزار-هزینه تغذیه تو راهی  500هزار

نفری  300هزار به مقصد خرم آباد

سفر به دورود نفری  122هزار

آبشار سفید

به ازای  3000کیلومتر حدود  300هزار هزینه سوخت-هزینه دو شب اقامت تو راهی  400هزار-هزینه تغذیه تو راهی  500هزار

نفری  310هزار به مقصد اصفهان-هزینه سفر تا آبشار سفید نفری  50هزار

سفر به اصفهان از نفری  160هزار تا  270هزار-هزینه سفر تا آبشار سفید نفری  50هزار

آبشار نوژیان

به ازای  2600کیلومتر حدود  210هزار هزینه سوخت-هزینه دو شب اقامت تو راهی  400هزار-هزینه تغذیه تو راهی  500هزار

نفری  300هزار به مقصد خرم آباد-هزینه سفر تا پای آبشار برای هر نفر  50هزار

سفر به دورود نفری  122هزار

آبشار چکان

به ازای  3000کیلومتر حدود  300هزار هزینه سوخت-هزینه دو شب اقامت تو راهی  400هزار-هزینه تغذیه تو راهی  500هزار

نفری  300هزار به مقصد خرم آباد-هزینه سفر تا پای آبشار به ازای هر نفر  60هزار

سفر به سپید دشت نفری  126هزار-نفری  20هزار هزینه کرایه خودرو

