آبشار آق سو

آبشار آق سو در فاصله  42متری از شهر گالیکش و در انتهای شرق
پارک ملی گلستان واقع است .حوضچه های طبیعی این آبشار به صورت
ارگانیک و پلّه ای آب را از سرچشمه آبشار با ارتفاع  30متري به انتهای
مسیر می رساند .میزان دبی آب این آبشار  30لیتر بر ثانیه و ارتفاع آن

دره قاهان در  35کيلومتري جاده ساوه  -سلفچگان واقع شده است .اين دره
به لحاظ تقسيمات کشوري در حوزه استحفاظي استان قم واقع شده که يکي از
بخشهاي خلجستان محسوب ميشود .طول اين دره حدود  30کيلومتر است
و يک مجموعه روستا را در خود جاي داده است .روستاهاي اين منطقه شامل
آغلک ،بنابر ،جمزقان ،قاهان ،نويس ،کاسوا و انجيله است که هر چه از جاده
اصلي دور ميشويد و به سمت قسمت پاياني دره حرکت ميکنيد؛ فضاي
روستا کوهستانيتر ميشود تا جايي که سه روستاي پاياني يعني نويس ،کاسوا
و انجيله به شکل پلکاني در دل کوهستان قرار قرار میگیرند و همين مهمترين
عامل جذب گردشگران کشور به اين دره ميشود دره قاهان ،سرزمين چهار

فصلي است که در هر زمان زيباييهاي خاص خود را دارد که از آن جمله
ميتوان به بهار پرشکوفه ،تابستان ييالقي ،پاييز رنگارنگ و زمستانهاي
سرد و سپيد اشاره کرد که قدرت برف مسيرهاي ارتباطي به اين روستا را
ميتواند قطع کند .حدود  20قنات در دهستان قاهان و  15قنات در روستاي
انجليه شناسايي شدهاند که هم اکنون مهمترين منبع تامين آب منطقه به شمار
ميآيند .دشت موسير در ييالقات باالدستي روستاي انجيله ،انواع گونههاي
گون ،خارخسک ،سيرک ،گزنه ،قازياقي و سبزيهاي معطر پونه ،تحفهاي
است که طبيعت دره قاهان در بهار پيشکش مهمانان ميکند .اين دره يکي از
جاذبههاي گردشگري استان قم محسوب ميشود و هر ساله تعداد زيادي از
مسافران را مجذوب خود ميکند.پيشنهاد ميکنيم هنگام سفر به قم ،از اين
منطقه هم ديدن کنيد.

اطالعاتهفتگی شماره 3757

11

دیزرائیلی

دره قاهان

شيالندر ،روستايي از توابع بخش مرکزي شهرستانزنجاندر استان زنجان
است،روستايبکريکهدر64کيلومتريزنجانقراردارد.شيالندرازروستاهاي
پلکاني محسوب ميشود و در يک منطقه ديدني بين دورشته کوه قرارگرفته و
رودخانهاي که در پايين آن جريان دارد نيز بر زيبايي آن افزوده است .معماري
روستا مشابه روستاي ماسوله گيالن است و باعث شده که به ماسوله زنجان
معروف شود .خانههاي روستا عمدتًا از خشت و گل ساخته شدهاند .کوههايي با
چشم اندازهاي زيبا و سرسبز و نيز آبشارهاي متعدد در طبيعت منطقه باعث
شده است که شيالندر هيچ چيزي از جاذبههاي طبيعي کم نداشته باشد .ساکنين
روستا بسيار اندک هستند و اکثر آنها به شهرهاي اطراف مهاجرت کردهاند.
در حال حاضر حدود  7خانواده در روستا زندگي ميکنند .در واقع ميتوان تنها
تفاوت ظاهري آن با ماسوله را در همين خلوت بودن روستا دانست .همچنين
شيالندر به پروانههاي بسيارش که در گونهها و رنگهاي مختلف در آن به چشم
ميخورند معروف و به زادگاه پروانهها نيز شهرت يافته است.با وجود جذابيتهاي
طبيعي منحصربه فرد اين منطقه و نيز بافت زيباي روستا ،ميتوان با سرمايه
گذاري و جذب بيشتر مردم به رونق گردشگري آن کمک کرد.

عمر آنقدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر بماند  

حدود  70متر است .اين آبشار سرانجام وارد رودخانه مادرسو ميشود و
به گرگان رود ميريزد.پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان منطقه حفاظت
شدهای در شرق استان گلستان و غرب استان خراسانشمالی است .پارک
گلستان ،قدیمیترین پارک ملی ثبت شده در ایران و پناهگاهی کمنظیر
برای حیاتوحش است که  ۱۳۵۰گونه گیاهی و  ۳۰۲گونه جانوری ،از جمله
نیمی از گونههای پستانداران ایران را در حدود  ۹۰۰کیلومتر مربع مساحت
خود جای دادهاست .همچنین در این پارک رودخانههای متعددی جریان
دارد و بیش از  ۲۱دهنه چشمه در آن شناسایی شدهاست که از مهمترین
آنها میتوان رودخانه مادرسو ،زاو ،قرتو ،چشمههای گلشن ،گلستان ،جانو،
سردارخانه ،دوشان ،آق سو ،کرکولی نام برد.
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