
کم ترین دما 6 درجه اســت. شــب ها و صبح هاى زود، هوا خیلى ســرد میانگین بیشــترین دما در این جنگل 20 درجه ســانتیگراد و میانگین 
مى شود.

خود جنگل ابر به علت بکر بودن منطقه، امکاناتى ندارد و در صورتى که 
نیاز به تهیه وســایل دارید باید قبل از سفر یا از شهر شاهرود و روستاى 
ابر، لوازم خود را تهیه کنید. از طرفى دیگر براى اقامت هم، بهتر اســت 
در یکــى از هتل هاى نزدیک به جنــگل ابر یا اقامتگاه هاى بوم گردى و 
خانه هاى محلى روســتاى ابر، مکانى براى شب مانى کرایه کنید. البته 
امکان کمپ زدن در جنگل ابر وجود دارد؛ ولى به تجهیزات خیلى خوب 
و تجربه هــاى قبلى نیاز دارد تا در مواجهه با ناشــناخته هاى این فضاى 

طبیعى دچار مشکل نشوید.

جنگل ابر در تمامى ایام سال ابر ندارد، بیشترین زمان تشکیل ابر فصل 
بهار، تابستان و پائیز است. بهترین زمان سفر به جنگل ابر، نیمه نخست 
ســال و از اوایل اردیبهشت ماه تا ابتداى مهر است. ولى قبل از رفتن به 

آن باید هواشناسى را هم چک کرد.
 جنگل ابر شاهرود، با وسعتى نزدیک به 35 هزار هکتار یکى از زیباترین 
و خاص ترین جاذبه هاى طبیعى کشــور ایران به شــمار مى رود که هر 
آدمــى، الاقل یکبار باید آنرا ببیند. ارتفاع زیاد جنگل ابر از ســطح دریا، 
چشــمه هاى بسیار و پوشش گیاهى گوناگون از جمله ویژگى هایى است 
که باعث  جذب گردشــگران زیادى مى شود. در ادامه با این مکان زیبا 

بیشتر آشنا خواهید شد.
جنگل ابر شاهرود یکى از معروف ترین جاذبه هاى گردشگرى این منطقه 
است. این جنگل در منطقه البرز مرکزى، بخش بسطام و دهستان خرقان 

واقع شده و تقریبًا مرز استان سمنان و گلستان است. 
به دلیل موقعیت خاص این منطقه و تالقى دو ناحیه کم فشــار (دشت 

گرگان) و پرفشــار (منطقه ابر)، انگار آســمان در اینجا به زمین نزدیک 
شده است. 

جنــگل ابر یکى از ارزشــمندترین جنگل هاى دنیا با 40 میلیون ســال 
قدمت، داراى درختان زیباى ســر به فلک کشیده مانند بلوط، ممرز افرا، 
شیردار، توسکا، آزاد داغداغان و گیاهان مرتعى مثل چوبک، اسپرس، دم 
روباهى، آویشن و شبدر است که دیدن آن ها مى تواند بسیار جذاب باشد.
جانورانــى گوناگون مانند خرس قهوه اى، گرگ، پلنگ، خوك وحشــى، 
شــغال، روباه، خرگوش، کل، بز، شوکا و مار و پرندگانى همچون کبک، 
کبوتر جنگلى، بلدرچین، عقاب جنگلى، کرکس، شاهین، فاخته و قرقاول، 

گونه هاى جانورى این جنگل را تشکیل مى دهند.
جنگل ابر، دو آبشــار معروف به نام هاى شرشر و آلوچال دارد که رفتن 
به آبشار شرشــر صرفًا مخصوص کوهنوردان حرفه اى است، ولى با 64 
کیلومتــر پیاده روى در داخل جنگل ابر و لــذت بردن از زیبایى هاى آن 

مى توانید آبشار آلوچال را ببینید.

آب و هواى جنگل ابر شاهرود:

اقامت و امکانات جنگل ابر شاهرود:

هبرتین زمان سفر به جنگل ابر شاهرودهبرتین زمان سفر به جنگل ابر شاهرود
تهیه، تنظیم : عباسعلى حسین پور 
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دسترسى به جنگل ابر شاهرود:

و در آخر

درصورتــى که قصد بازدید و دسترســى به این جنــگل را با خودروى 
شخصى خود از اســتان تهران دارید، با رسیدن به شاهرود به بسطام و 
بعد به روســتاى قلعه نو خرقان بروید و با گذر از این آبادى، جاده جنگل 
ابر شــاهرود را در پیش بگیرید. با رسیدن به جنگل، خودرویتان را پارك 
نموده و پیاده به گشت و گذار بپردازید (باتوجه به مسیر هاى پیچ در پیچ 
این جنگل و اطراف آن، بدون راهنما و جى.پى.اس گشــت و گذارتان را 

شروع نکنید).
همچنین درصورتى که قصد دسترســى و سفر توسط اتوبوس یا قطار را 
دارید، بعد از رســیدن به شاهرود با تاکسى به میدان امام بروید و از آنجا 
از تاکسى  ها و اتوبوس  هایى که از ساعت 8 صبح تا 6 غروب براى رفتن 

به روستاى ابر آماده خدمت رسانى هستند، استفاده کنید.

اما یک نکته مهم:
انتقال  اینــچ   10 لولــه  خط 
شاهرود  از  نفتى،  فرآورده هاى 
به على آباد (اســتان گلستان)، 
از ایــن جنگل عبــور مى کند. 
شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه شمال شــرق، یک 
ایستگاه مخابراتى در ارتفاعات 
ایــن جنگل به نام ایســتگاه 

مخابراتى قطرى دارد.

به همت پایگاه مقاومت بسیج انصار منطقه شمال شرق، اردوگاه آموزشى 
-  فرهنگــى در جوار این ایســتگاه آماده پذیرایــى از همکاران مناطق 
12گانه است تا بتوانند پس از هماهنگى با بسیج شرکت، از این امکانات 
اقامتى به بهترین شــکل ممکن اســتفاده کنند و طلوع و غروب زیباى 

جنگل ابر را نظاره گر باشند. 
جاده دسترسى به این ایســتگاه همواره توسط همکاران پرتالش واحد 
تعمیرات خط منطقه شمال شرق، تیغ کشى و اصالح  مى شود که همین 
موضوع امکان تردد آسان با خودروهاى شخصى سبک تا محل اردوگاه 
آموزشــى – فرهنگى بســیج پایگاه مقاومت انصار منطقه شمال شرق را 

میسر مى کند. 
بارگاه امامزاده سراوین قطرى نیز از دیگر جاذبه هاى مذهبى و توریستى 
ایــن منطقه بوده که در مجاورت ایســتگاه مخابراتى قطرى قرار دارد و 

فضاى مناسبى براى زیارت و استراحت است. 
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