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«روستای مصر»
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جاهای دیدنی کویر

زندگی ما شهری ها با هیاهو ،شلوغی و استرس عجین
شده است.گاهی برای استراحت دادن به خودمان،
گوش های مان و حتی روان آشوب زده مان خوب است
به جایی دور از این هیاهو پناه ببریم .در وسط دریای
شنی کویر« ،روســتــای مصر» چــون جزیره ای ســاده،
ساکت و بی آالیش سر از شن ها درآورده است .داستان
بنا و وجه تسمیه روستا بسیار جالب؛ اما جالب تر ازآن
معماری ساده ولی هماهنگ روستا با کویر است .خانه
هــای کاهگلی با درهــای چوبی و سقف هــای گنبدی
آرامش وصف نشدنی روستا را چندین برابر می کند.
البته متاسفانه با رونق گرفتن گردشگری طی سال های
گذشته شکل و بافت روستا در حال تغییر است.

ایــن بــار بــرای مسافرت به جایی متفاوت برویم .جایی که دریــا،رودخــانــه ،آبشار ،کــوه ،جنگل و دشــت نیست  ،بلکه کویری است
که اگر چه نماد خشکی است به اندازه مکان های دیگر جاذبه دارد و برای روزهای روبه سردی پیش رو مقصد مناسبی برای سفر محسوب
می شود.

در نگاه اول کویر بــدون کــوه ،رود ،جنگل و دریــا شاید
کسالت بارترین و بی جاذبه ترین پهنه گیتی باشد! اما
وقتی در دل کویر با شن های روانش همگام می شوید،
جاذبه های منحصر به فردش یک به یک خودشان را
به شما نشان می دهند« .کویرمصر» نیز از این قاعده
مستثنی نیست .نقاط دیدنی چون «چال سلکنون»،
«دریــاچــه نمک سلکنون»  « ،تخت عباسی» و «تخت
عروس» و «نیزار مصر» از شگفتی های طبیعی این کویر
هستند.

حرفه ای یا حتی غیر حرفه ای ستارگان به شمار می رود.

شش ضلعی نمکی است که؛ در کف دریاچه به صورت
منظم قرارگرفته اند .برای رفتن به دریاچه و با توجه به
وجود شن های روان دو راه پیشنهاد می کنیم :استفاده
از خودروهای  4WDو یا شترسواری.

«تخت عباسی» و «تخت عروس»

«تخت » در اصل کوه ها یا برآمدگی های کوه مانندی
هستند که طی فرسایش بادی-خاکی ،قله هایشان را
از دست داده اند و به مکانی مرتفع اما مسطح تبدیل شده
اند« .تخت عباسی» و «تخت عروس» با روستا حدود پنج
کیلومتر فاصله دارند و در دو طرف دریاچه نمک واقع
هستند.
صعود به تخت ها بسیار آسان است و حتی می توان با
خــودرو نیز به آن جا صعود کرد شما می توانید منظره
بی نظیر و طالیی تپه های شن روان و رمل های شنی و
روستای «فرحزاد» را بر فراز آن ها مشاهده کنید.

«نیزار مصر»

«چال سلکنون»

تقریبا همه جاذبه های گردشگری «کویر مصر» از یک
سیل خانه برانداز نشات گرفته که حدود  40سال قبل
اتفاق افتاده است .سیالب هنگامی که در فرورفتگی
نزدیک روستا آرام می گیرد ،دریاچه وسیعی را به وجود
می آورد .این دریاچه به تدریج تبخیر می شود و حاصل
آن سرزمین باتالق گونه ای در کف چال است .جدای از
گونه های گیاهی متنوع بیابانی در این مکان ،وجود تپه
های شنی متعدد و پراکنده در کف چال منظره زیبایی را
خلق کرده است.

اقامت در «روستای مصر»

بررسی چگونگی و هزینه های کویرگردی

کویر ساده اما جذاب!

نویسنده :سمیه محمدنیا حنایی

h.habibi@khorasannews.com

مسافرت در پاییز همیشه این نگرانی را به همراه خود دارد ،که مبادا هوا ناگهان سرد
و بارانی و برنامه های طبیعت گردی مان تعطیل شود و ما خانه نشین شویم ،اما به
لطف وسعت و تنوع سرزمینی ایران ،در پاییز هم می توان با خاطری آسوده از تغییرات
جوی سفر کرد .مناطقی در ایران وجود دارند که حتی در سردترین فصل سال،
همچنان گرم و خشک باقی می مانند و انگار سر ناسازگاری با پاییز و زمستان دارند
و هرگز رام آب و هوای سردشان نمی شوند .درست حدس زدید :کویر را می گویم!
شاید در نظر عده ای «کویرنوردی» یک مسافرت لوکس و بیخودی تلقی شود! اما
حقیقت این است که کویر با تمام سادگی اش دارای چنان جاذبه مسحور کننده ای
است که برای جادوی شیفتگانش ،یک بار بازدید کردن از آن کافی است.
امروز در گزارش خراسان شما را با یک مقصد گردشگری کویری منحصربه فرد به
نام «کویر مصر» آشنا می کنیم .در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

با آن که روستا در دل کویرهای مرکزی ایران قرار دارد،
اما امکاناتی چون سیستم لوله کشی آب شرب ،برق،
مخابرات و حتی دکل های ماهواره ای بــرای تقویت
آنتن دهی موبایل دارد .مردمان محلی با درک فرصت
اقتصادی گردشگری منازل مسکونی شــان را برای
اسکان گردشگران آماده کرده اند.
عالوه بر این چندین اقامتگاه محلی نیز در روستا دایر
شده است« .اقامتگاه شنزار» و خانه «علی ابراهیم» از
این دسته اند ،که اقامت یک شبه در این مکان ها حدود
 200تا  300هزار تومان برای مان آب می خورد .البته
پیشنهاد به صرفه تری هم برای تان داریم و آن اسکان
رایگان در یکی از شبستان های مسجد روستاست که
به لطف سرایدار مسجد بسیار تمیز و دنج می باشد.
برای بازدید از جاذبه های «کویر مصر» دو راه پیش رو
دارید یا همراهی با تورهای مسافرتی که مشکل اسکان
و خورد و خوراک را نیز برطرف می کند و با مبلغی حدود
 300هزارتومان طی سه تا سه و نیم روز تمام جاذبه های
کویر را به شما نشان می دهد یا «کویرنوردی» انفرادی
همراه با راه بلدهایی که برای گردش یک روزه حدود
 70هزارتومان از شما می گیرند .با توجه به برنامه های
تفریحی تورها مانند موتورسواری و آفرودسواری و...
مزیت استفاده از تورهای گردشگری در این سفر نسبت
به مسافرت انفرادی بیشتر است.
هزینه های سفر برای  4نفر
نوع مسافرت
شخصی

مسافرت با تور

سوخت

65000
-

این نیزار نیز از نتایج همان سیل  40سال قبل است.
سیالب بعد از چندی خشک می شود ،اما مسیر آبی به جا
می گذارد که پساب های کشاورزی «روستای امیرآباد»
را به سمت نیزار هدایت و آن را تبدیل به آبشخور جانوران
وحشی بیابان می کند.
اگر بخواهم این نیزار را برای تان توصیف کنم باید آن را
به نگین فیروزه ای تشبیه کنم که اطراف آن را نی های
مرتفع مانند ،چنبره انگشتری ،آن چنان احاطه کرده
اند که ماسه های روان به آن راهی پیدا نکنند .چنان چه
قصد عکاسی از طبیعت وحشی صحرایی را دارید حتمابه
«نیزار» سری بزنید.

«دریاچه نمک سلکنون»

این دریاچه نیز همان طور که از نامش پیداست نتیجه
همان سیلی است که شرحش را گفتیم .با این تفاوت که
به خاطر شوری بیش از حد زمین های اطراف فرورفتگی،
بعد از تبخیر آب ،بلورهای نمک درکف دریاچه تشکیل
شده است.
زیبایی این دریاچه به «پلی گون ها» یا همان پهنه های
خورد و خوراک

 9وعده 360000
-

اقامت

 3شب 600000
-

تفریحات کویری

کویر ن ــوردی جــدای از سختی پیمایش اش ،خیلی
هم خالی از شوخی و خنده نیست .اسکیت ســواری و
سرخوردن از باالی رمل های شنی ،شترسواری و گاهی
هم مسابقه شتردوانی ،موتورسواری از نوع چهار چرخه
اش در وسعت بی حد و مرز بیابان؛ اگر لذتی بیش از آب
تنی و شنا نداشته باشد ،لذتی کمتر از آن ندارد .البته می
توان به این ها آفرودسواری و جیپ سواری با تکان های
هیجان انگیز خودرو را هم اضافه کنیم که این روزها در
«مصر» رواج زیادی یافته است .تمام این تفریحات حدود
 40تا  50هزار تومان هزینه دارد ،که اگر با تور سفر کرده
باشید غالبا در هزینه اولیه تور محاسبه شده اند.

آسمان شب های کویر

اصلی ترین زیبایی کویر در تاریکی مطلق آن نمایان می
شود .همین که خورشید غروب می کند ستاره ها دسته
دسته مهمان آسمان می شوند .نشستن به دور آتش و
محو آسمان شدن ،لذت غیرقابل وصفی دارد.
از آن جایی که آسمان «کویر مصر» هیچ گاه ابــری به
خودش نمی بیند ،یکی از بهترین مکان ها برای رصد
تفریحات و عوارض جاده ای

راهنما

-

-

200000

210000

هزینه تور

جمع کل

900000

900000

-

1435000

CMYK

