كالته رويان آهوان سمنان
مناطق گرم و خشك مانند شهر سمنان دراي تابستان هاي گرم وشدت و مدت باالي تابش آفتاب و كمبود
رطوبت نسبی در اين فصل است  .لذا آگاهی از جاذبهها و توانهاي طبیعی بويژه اقلیمی در گسترهي جغرافیايی
آن از اهمیت به سزايی جهت تفرج برخوردار است  .از اين رو براي فرار از گرما و تفرج همواره مناطق خنك
و كوهپايه اي اطراف شهر جايگاه مطلوبی در میان مردم دارد يكی از اين مناطق در حومه شهر سمنان كالته
رويان واقع در قسمت شمال شرق اين شهر در گردنه آهوان می باشد،كه مناسب تفرج گسترده است.در محیط
هاي باز ،گردشگران به سرگرمی ها متعددي رو می آورند كه تمامی اين گونه تفريحات و با سرگرمی ها تحت
عنوان تفرج و يا گشت و گذار مطرح می شوند.درتفرج گسترده ،شامل آن دسته از تفرج هاست كه نیاز به
توسعه ندارند ،مانند كوه نوردي و شكار ،يا به توسعه اندك نیاز دارند ،مانند ماهیگیري ،كوهپمايی ،صحرا
گردشی ،اسب سواري وپرنده نگري و تماشاي جانوران در طبیعت.
در كیلومتر  ۰۳جاده اصلی سمنان -دامغان در گردنه آهوان كنار گذر وجاده خاكی به سمت شمال و از زير پل
قرار دارد كه پس از طی تقريبا  ۶-۵كیلومتر كه خاكی است و از بستر مسیر خشك رود می گذرد به كالته
رويان آهوان(( كالته به جائی كه آب يا قناتی داشته و شخصی آن منطقه را آباد نموده و ملك شخصی می باشد كالته

گويند))می رسید سخترين نقاط عبوري آن در مكان هايی است كه جاده و بستر رودخانه فصلی(خشكرود يا
كال) همديگر را قطع می كند .بعد از طی طريق جاده خاكی به دره اي پايكوهی می رسیدكه به خاطروجود
آب چشمه و قنات به نام رویان ضامن آهو ،باغداري در آن شكل گرفته و درختانی با غالبیت درخت گردو
و سیب و گیالس در آنجا كشت شده كه منظره زيبا و جذابی را فراهم نموده است گرچه مالكیت خصوصی
دارد كه از مالكان آن می توان به خانواده آقاي زارعی و آقاي دهقانلو اشاره كردولی عالقمندان به اين منطقه از
سايه و آب چشمه آن بهره مند می شوند مشرف به اين دره كوه هاي با پوشش گیاهی اورس كه مرز منطقه با
اكوسیستم خشك و نیمه خشك می باشد  .در منطقه در بعضی از قسمت ها سطح آب زير زمینی باال است لذا
منظره نی زار ديده می شود كه خود زيستگاهی براي جانوران منطقه وآبشخور آنها گرديده است .در كنار
چشمه و جوي آب آن درختان رويده اند كه از سايه سار آن مردم استفاده می كنند.
يك واحد مرغداري گوشتی  0۳هزار قطعه اي نیز در كالته رويان آهوان احداث وهمچنین استخر ذخیره آب
كشاورزي افتتاح شده است كه گزينه اي براي ذخیره آب كشاورزي ،دامپروري و پرورش ماهی در منطقه

كالته می باشد .وجود برق كه از كنار جاده اصلی بصورت اختصاصی براي آن در نظر گرفته شده است از
ويزگی هاي آن است .اختالف ارتفاع در اين منطقه باعث ايجاد باد و خنكی خاصی نسبت به شهر سمنان شده
است .به عبارت ديگر آبوهواي مناسب بهويژه در فصل گرم همراه با پوشش گیاهی و جانوري و ديگر
جاذبههاي اكوتوريسمی ،جايگاه تفرجگاهی منطقه و اقبال عمومی مردم شهر سمنان در تابستان را بهعنوان
محورگردشگري بین شهري تكمیل كرده است.اين منطقه در تابستان منطقه تفرجگاهی مناسبی براي مردم شهر
سمنان يا مسافرين عبوري می باشد .و براي عالقمندان به گردشگري علمی در حوزه هاي بیوتوريسم (پوشش
گیاهی) ،حیات وحش و ژئوتوريسم نیز جذابیت ها وجود دارد.

