Appendix 5 – Talesh and Galesh Governance and Livelihoods Assessment Repot
Cow herding is the main occupation of the Talesh and Galesh peoples. Most Talesh residing on
the plains are farmers and cultivate rice next to cow herding. Other products of the Talesh and
Galesh peoples are: bee keeping, handicraft production and sericulture. This report is a detailed
description of the occupation types, cultures, clothing, handicrafts, house types and way of life of
the Talesh and Galesh peoples.
معیشت جوامع تالش و گالش:
شغل اصلی گالشها و تالش ها گله داری و تهیه فراورده های دامی از قبیل شیر ،ماست ،کره ،روغن و کشک و در درجه دوم قالیبافی و
پشم ریسی است .آنها معموال در مواقعی که در نزدیکی روستاها اقامت دارند ،ماست و شیر و مخصوصا دوغ و کشک اهالی را تامین
می کنند و اگر هم مشتری محلی برای دوغ آنها نبود از دوغ کشک درست میکنند و به فروش می رسانند.
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این تیره تا شصت سال پیش به زراعت و کشاورزی رغبتی نشان نمی دادند مگر در مساحتهای بسیار محدود برای تامین پاره ای
نیازمندیهای غذایی خانواده .تخصص اصلی تالش ها در پرورش و تیمار دامهای اهلی به ویژه گاو و در مواردی گوسفند ،بز ،قاطر ،اسب،
گاو میش و سگ گله است .تعداد و ترکیب این دامها در نزد هریک از بخشهای اجتماعی متفاوت است .عشایر فقط گوسفند و به
نسبتی بسیار کم بز نگهداری می کنند کوه نشینان اسکان یافته تعداد محدودی گاو و بز و گاه گوسفند پرورش می دهند .جلگه
نشینان نیز گاوداران ماهری هستند و اسب و گاومیش نگهداری می کنند .بهره گیری از دام ها به صورتی است که از شیر گوسفند و بز
پنیر و از شیر گاو کره به دست می آید .سالی دوبار اواسط بهار و اوایل پاییز پشم آنها را می چینند .همچنین در طول سال از هر گله
تعدادی را به عنوان گوشتینه (دام گوشتی) به فرو ش می رسانند .در گذشته فروش شیر و ماست در بین عشایر تالش مرسوم نیست و
این کار را مکروه می دانستند .از وجود گاو نر جهت شخم زدن استفاده می کنند و هر چندگاه از میان گاو ها نیز تعدادی را جدا کرده
و به فروش می رسانند .از انواع دامهایی که در دیار تالش نگهداری می شود ،پس از گوسفند ،گاو ها بزرگترین رقم را دارا هستند .در
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گذشته تعداد گاوهایی که در دیار تالش نگهداری می شد از تعداد کنونی بیشتر بود .گاوداران دو گروه هستند .کوهنشینانی که با
داشتن تعداد قابل توجهی گاو ،فقط به پیشینه گاوداری اشتغال دارند و جلگه نشینانی که د ر کنار برنج کاری و یا دیگر مشاغل خود،
تعداد نسبتا زیادی هم گاومیش دارند .کوه نشینان اعم از گاوداران بزرگ و کوچک در تمام طول سال شخصا از گله خویش نگهداری
می کنند ولی از بین جلگه نشینان ،گروهی نگهداری از گاوها و گاومیش های خود را به ویژه در فصل تابستان به یک گاوبان مزدبگیر و
یا به یکی از آشنایان کوه نشین و یا به یکی از اعضاء خانواده خود محول می نمایند .در بین این جوامع عنوان گالش به کسانی اطالق
می گردد که به طور دایم و فقط به کار گاوبانی و یا گاوداری اشتغال دارند و همچنین به کسانی هم که موقتا و فقط به این کار سرگرم
می شوند ،گالش می گویند.
در جامعه عشایری کمتر کسی پیدا می شد که مشاغلی غیر از آنچه که
بطور سنتی در زادبوم او حمایت نمیشد را برگزیند .در حال حاضر پیشه
های دامداری و زراعت در بخش کوهستانی حمایت نمیشود و بر اثر
فشارهای جنگلداری و کارخانه های مختلف و همچنین نبود منبع درآمدی
دیگر ،بسیاری از جوامع بومی زادبوم خود را ترک کرده اند .به این ترتیب
انبوه نیروهای انسانی متخصص و عالقمند به امور دامداری و زراعت از
دست می رود.
گندم و جو کوهی از جمله غالتی هستند که یکجانشینان های گالش و
تالش به زراعت دیم آن اشتغ ال دارند ولی میزان بازدهی در این زمینه نیز
بسیار پایین است .نامطمئن بودن کشت دیم ،مشکالت کار در مراحل
کاشت و برداشت ،نبودن آسیاب یا کارخانه آرد کوبی در محل ،نا مطلوب
بودن کیفیت محصول از جمله مشکالت و مسائلی است که در رابطه زراعت
گندم و جو دامنگیر کشاورزان کوه نشین است .پس از گندم ،جو و ذرت،
سیب زمینی یکی از عمده ترین محصوالت کشاورزی در کوه های تالش
می باشد .خاک و آب و هوای این منطقه برای کشت این ماده پر اهمیت
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خوراکی بسیار مناسب است .بازدهی و کیفیت محصول در این کار در حد مطلوبی است ،ولی مشکالت ناشی از نبودن تسهیالت کاری،
امکان ذخیره کردن و نگهداری ،نبودن بازار مشخص عرضه و نرخ های عادالنه به هنگام خرمن ،از جمله مسائلی است که اهالی را از
توجه بیشتر به کشت این محصول باز میدارد .برخی از یکجا نشینان در کار زنبورداری نیز دست دارند .شکل و شیوه فعالیت در این
زمینه هم سنتی است ولی در گذشته کندو ها از تنه ی بریده تو خالی درختان درست میشده است .بازار جذب این محصول نیز
محدود و نامطمئن است و تولید کنندگان پیوسته از اینکه نمیتوانند عسل خود را به موقع و به قیمت عادالنه بفروش برسانند گله
مندند.
محل اقامت:
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مساکن تالشی و نوع مصالحی که در ساختن آن به کار می رود نشانگر تالش و انطباق جوامع محلی با طبیعت محیط زندگی شان
است .بیشتر خانه های اهالی کوهستان از چوب و برخی از خانه ها از گل و سنگ ساخته شده است .در ارتفاعات باالتر از جنگل نیز
عشایر خانه های موقت خود را با چوب می سازند و روی آن را با سیاه چادر می پوشانند و به هنگام کوچ پاییزه سیاه چادر را جمع می
کنند و اسکلت چوبی مسکن برجای می ماند تا شاید سال بعد نیز مورد استفاده قرار گیرد .برخی از خانوارها خانه های قشالقی خود را
از مصالحی مانند حلب شیروانی ،سنگ ،بلوک ،گچ و سیمان می سازند  .در نقاط جلگه ای نسبتا از چوب کمتری استفاده می شود و
در نقاط کوهستانی از مصالحی نظیر سفال و کلش جهت پوشاندن شیروانی استفاده می شود .اسکلت خانه ها و اغلب ضمایم آنها در
گذشته از چوب و گل بود ،ولی سالهاست که سنگ بلوک و آجر جای آن را گرفته است.
خانههای گالشها بیشتر کاهگلی و چوبی است و سقف آن را با تخته های چوبی به نام لت و یا پوشال میپوشانند .در مازندران به خانه
های گالش ها تالر گفته می شود .برای درست کردن آن ،چوبها را یکی بعد از دیگری بر روی هم قرار داده و البه الی آن را با گل پر
میکنند .خانه های این دا مداران دارای چند بخش می باشد که بر اساس نوع کاربری نام گذاری نیز شده است .این بخش ها شامل
ورودی ،محل زندگی آنها ،محل نگه داری دام ،محل نگهداری دامهای بیمار ،محل نگهداری بره ها و گوساله ها است.
برخی از گالش ها ماهها به صورت تنها و دور از خانواده خود د ر تالر میمانند تا به دامهای خود رسیدگی کنند و لبنیات را
تولید و به فروش برسانند.

خانه های گالشی (تالر) در مازندران
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خانه های تالشی در گیالن
عکس ازnasirmahaleh.persianblog.ir :

خانه های تالشی در گیالن
عکس ازnasirmahaleh.persianblog.ir :

گویش و پوشش:
نوع پوشاک عشایر تالش و گالش به اقتضای شرایط آب و هوایی محیط زیست و نوع کار و پیشینه ی آنها تعیین شده است و همچنین
وسایل مختلف پخت و پز و خورد و خوراک آنها ،با مردم عادی ساکن در روستاها اندکی متفاوت است و دارای ویژگی های خاص خود
می باشد .پوشاک مردان به لحاظ جنس و نحوه ی تهیه با پوشاک زنان صرف نظر از ویژگی های اختصاصی آن تفاوتی اساسی دارد.
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پوشاک مردان عب ارت است از باشلق ،چوخا ،جلیقده ،پیرهن ،پشم شلوار ،پیژامه ،کاله و جوراب و پا ابزار یا کفش .در این میان باشلق،
چوخا ،شلوار ،جلیقده و کاله از نوع شال سیاه می باشد و این شال به وسیله خود اهالی تولید می شود .چوخا و پشم شلوار پوشش
شاخص گالش ها است .چوخا و پش شلوار در واقع کت و شلواری است که با استفاده از پارچه های ضخیم ،زمخت پشمی که پشم آن
توسط مردان چیده و به دست زنان بافته و دوخته می شود .پا ابزار "چاموش" به تدریج جای خود را به کفش های پالستیکی یا گالوش
داده است .فتنی ) ،(fataniمازرده ) ،(mazardaکالرده ) (kalardaسه نوع چاموش در گذشته بوده است .فتنی مرغوبترین نوع
چاموش بوده و پا ابزار ویژه قشر باالی جامعه محسوب می گردید .مازارده با اینکه اغلب همچون فتنی از چرم گاو یا گاومیش تهیه می
شد ولی نسبتا ساده و گاه از چرم دباغی نشده تهیه می شد و پا ابزار عمومی قشر متوسط جامعه به حساب می آمد .اما کالرده از پوست
خام حیوانات ،اعم از حالل گوشت و حرام گوشت تهیه می شد و خاص قشر پایین جامعه بود .چاموش فتنی و نوع مرغوب مازارده توسط
صنعتگران حرفه ای دوخته می شد.

پوشش مردان تالشی شامل :کت ،شلوار ،جلیغه و کاله پشمی
عکاس :مبینا نورمحمدیان
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پوشش مردان تالشی شامل :کت ،شلوار ،جلیغه و کاله پشمی
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لباس زنان در گذشته عبارت است از پیرهن،
دستمال و گالوش ،این لباس ها به غیر از پا
نقاط شهری تهیه می شده است .در حال حاضر

پاج مه (تنبان بلند) ،بیژامه ،جلیقده،
ابزار از جنس پارچه های الوان است که در
کمتر از پوشش سنتی استفاده می شود.
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عکس ازtakoma.ir:

عکس ازtalesh45.blogfa.com :
پوشش زنان تالشی

زبان قوم تالش موسوم به "تالشی" است .زبان تالشی در نواحی کوهست انی ،تنها زبان رایج است .زبان تالشی و آذری باستان -تاتی
کنونی -دوشاخه از یک زبان کهن ایرانی به شمار می آیند که در طول سده هایی هریک در شرایطی خاص تغییر و تحوالتی در آنها
ایجاد شده است .تغییر و تحوالت در زبان تالشی کمتر اتفاق افتاده و اکنون از لحاظ خصوصیات آوایی و کهنگی افعال و واژه ها اصیل
تر از زبان تاتی است .این زبان به لهجه های مختلفی تقسیم می شود و تفاوت برخی از این لهجه ها باهم به حدی است که گاه اهالی
دومنطقه ی دورازهم ،زبان یکدیگر را به دشواری درک می کنند.
صنایع دستی:
آنچه که به عنوان صنایع دستی عشا یر تالش می توان نام برد عبارتند از جاجیم ،شال ،نمد ،سبدبافی و حصیربافی ،چموشدوزی و
جوراب .جاجیم بافی به میزان محدودی تولید می شود و از نظر ظرافت ،رنگ از مرغوبیت باالیی برخوردار است .شال بافی به صورت
صنعتی نیمه حرفه ای در سراسر تالش رواج دارد .به این ترتیب که مراحل آماده سازی پشم و ریسندگی را زنها در خانه انجام می
دهند و کار تبدیل الیاف آماده نخ به شال را بافندگان حرفه ای ،که اغلب در نقاط جلگه ای و آبادیهای بزرگ کوهستان دارای کارگاه
های مخصوصی هستند ،انجام می دهند .در بین صنایع دستی عشایر تالش ،رایج تر از همه جوراب بافی است .جوراب های تالش
عموما پشمی و دارای انواع مختلف است و نوع رنگین آن به ویژه در تالش میانی ،بسیار زیبا و ظریف است.
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چموشدوزی:
یکی از صنایع د ستی تال شان؛ چموشدوزی یا چاروقدوزی ا ست .چموش یا چاروق پاپو شی ا ست ب سیار قدیمی که شاید عمر آن به
چندین هزار سال بر سد .این پای اب زار در انواع و اق سام مختلف از چرم تهیه می شود و عموماً بدون پا شنه ا ست .در گذ شته بیشتر
رو ستاییان ،دام داران و ک شاورزان گیالنی از چموش ا ستفاده میکردند .اما با رواج کفشهای ما شینی و انواع پایابزارهای ال ستیکی،
پال ستیکی و پارچه ای ،ا ستفاده ازچموش متروک شده و صنعت چموشدوزی در حال زوال ا ست .معروفترین چموش دوزان تالش در
ماسوله بوده و امروزه چموشهایی که توسط آنها تهیه می شود ،بیش تر جنبه تزیینی داشته و کم تر به عنوان پای افزار مورد استفاده
قرار میگیرد .چموش دوزان ابتدا چرم را که ماده ی اصــلی کارشــان اســت از نقاط مختلف تهیه میکنند و در اندازههای مختلف بُرش
می دهند و با استفاده از نخ قیطان یا به قول خودشان نخ فرنگی که از موم گذرانده شده است با سوزن و درفش میدوزند و در قالبهای
چوبی قرار میدهند با چرمکوب ق سمتهای مختلف آن را میکوبند و با گازُنْ روی آن را می دوزند( .گزارش مخت صری از چموش دوزی
ماسوله ،احمدحسین فروحی)۱۳6۷ ،

عکس ازmygilan.mihanblog.com :

نمدمالی:
نمدمالی یکی از صنایع د ستی ب سیار قدیمی و بومی تال شان ا ست .در تالش نمد م صارف گوناگونی دا شت و به علل مختلف در این
منطقه بیش از نقاط دیگر به ن مد توجه میشـــد .مهم ترین علت توجه و عالقه مردم تالش به نمد ،نفوذناپذیری آن در برابر رطوبت
ا ست.این نفوذناپذیری مربوط به ویژگیهایی ا ست که از ماده اولیه یعنی پ شم نا شی می شود .اگر نمدمال در کار خود مهارت و ت سلط
داشـته باشـد؛ مصـنوع او گرم و محکم و عایق رطوبت خوا هد بود .در حال حاضـر پیشـرفت صـنایع ماشـینی و رواج محصـوالت آن به
خ صوص موکت و کفپوش هایی با الیاف م صنوعی و نیز م شکالت مختلفی که نمدماالن و تولیدکنندگان نمد یا آنها مواجه ه ستند از
کیفیت و کمیت این صنعت دستی کهن سال کاسته و آن را به نابودی میکشاند .در بیش تر ن قاط جهت زیرانداز از آن استفاده میشود.
در گذ شته در بی شتر نقاط تالش و مخ صو صاً ما سوله نمد تهیه می شد .برای تهیه نمد ابتدا پ شم ش سته و مرغوب گو سفند را با شانه
حالجی می کنند .پس از حالجی ،پ شم آن را داخل قالب پارچهای پهن میکنند و سپس مقداری آب گرم روی پ شم حالجی شده می
ریزند و به این پشمها شکل میدهند و در مرحلهی بعدی قالب پارچهای را لوله می کنند و با دست یا پا شروع به کوبیدن و مالیدن آن
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مینمایند .برای نمدهای نقشدار پشــم های رنگی را با توجه به طرح موردنظر در قالب قرار میدهند و ســپس شــروع به ورز دادن آن
میکن ند .پس از آن که پشم درون قالب شکل گرفت آن را از قالب درآورده و اطراف آن را با دست صاف میکنند و در قسمتهایی که
ضخامت آن بیش تر و یا ناصاف است ،دوباره مقداری پشم افزوده و کف صابون روی آن میریزند و با دست بر روی آن میکوبند آن قدر
این عمل را ادامه می دهند تا نمد کامل یک دست و شکلپذیر شود.

عکس ازwww.iranvillage.ir:

قالی،گلیم و جاجیمبافی:
قالی بافی درتالش صنعتی نوپا ست و چنان چه در گذ شته ک سانی به این هنر عالقهمند بوده و به کار قالی بافی ا شتغال ورزیدهاند .با
توجه به نوپا بودن این هنر در اســتان گیالن طرحهای بافته شــده در قالیها برگرفته از طراحیهای اســتانهای دیگر اســت .دارهای
قالی بافی در این ا ستان معموال به صورت عمودی ا ست .چلهک شی (پیچیدن تار به دور دار) انجام می شود .عمدهی نقوش گلیمبافی در
اســتان گیالن؛ لچک ترنج ،نقوش دانه بیگی ،گل و بوته ،نقش خرچنگ ،نقش حوض و نقش ســه حوض اســت که بیشتر برگرفته از
مناطق دیگر اســت .بعضــی از نقوش بافته شــده در گلیمها نیز ذهنیباف اســت.جاجیمبافی نیز به صــورت بســیار محدود در بعضــی از
روستاهای تالش نشین بافته می شود که بیشتر جنبه ی خود مصرفی دارد .بافت قالی ،گلیم و جاجیم به طور خاص توسط زنان صورت
می گیرد .در گذشته استفاده از جاجیم و جاجیم بافی به وفور در تالش رایج بوده است.اکثر مساکن متحرک کوچندگان با جاجیم فرش
می شد.
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گلیم و جاجیم در اصل یک کاالی روستائی بوده و به وسیلة زنان چوپان و روستائیان بافته می شده است .بدون تردید انگیزة بافت گلیم
و جاجیم نیاز خانواده های روستائی و شبانی به این کاال بوده و در دسترس بودن مواد و مصالح الزم پیدایش این صنعت و گسترش آن
را موجب شده ا ست .در گذ شته رو ستائیان د ستبافتهایی
چون گلیم ،جاجیم ،خورجین را برای عرضـــه به بازار تهیه
می کردند و برای مصـــارف خانواده مورد اســـتفاده قرارمی
دادند .این کاالها گهگاه به عنوان فرآورده های اضـــافی در
دادو ستدهای پایاپای میان افراد محلی رد وبدل می شد .اما
امروز ،باف ند گان روســـ تایی عالوه بر تأمین ن یاز های خود
دستبافتهای زیبائی جهت عرضه به بازار تهیه می کنند.

عکس ازtalesh1391.blogfa.com :

سبدبافی و حصیربافی:
حصیرهای ت هیه شده در برخی نقاط تالش بزرگ که با گیلکها همجوار هستند ،از بافت نی طبیعی یک رنگ پدید میآید .حصیربافی و
سبدبافی از صنایع دستی خانگی است که به مقدار محدود در این منطقه رایج است و تولید انواع سبدها و حصیرها در برخی نقاط آن
رواج دارد .که شامل مح صوالتی نظیر زنبیل ،کاله و سفره ا ست .ح صیربافی کاری ف صلی ا ست و پس از بردا شت مح صوالت ک شاورزی
صورت میگیرد .موادی که در تهیهی حصیر مصرف می شود عبارت است از :ساقهی دو نوع گیاه به نام « سوف» و « لی» که در مزارع
و باتالقها می روید .برای تهیه حصیر و زیرانداز معمول از سوف به منظور پود و از لی برای تار استفاده می شود .ساقههای لی را معموال
کودکان به یک دیگر میتابند و به صورت تار ح صیر در میآورند .اغلب هنگام بافت نقو شی روی آن ایجاد میکنند .ح صیربافی بیشتر
توسط زنان و دختران انجام می شود .از لی برای ساخت کاله ،زنبیل و سفره نیز استفاده میشود.

عکس ازmygilan.mihanblog.com :

84

جوراببافی:
زنان به طور فصلی در روستاهای اطراف به کار جوراب بافی توسط میلهای ساده ی بافتنی  ،کاموا و پشم مشغول هستند .گاهی اوقات
در حین کار و گاهی بعد از اتمام کار نقش و نگارهایی توســـط همان نخ های رنگی کاموا بر روی کار میاندازند .این تولیدات بیشتر
جنبه ی خودمصرفی دارد و فروش آن گاهی در فصل تابستان و آمدن مسافران به این منطقه است .بافت جوراب پشمی از صنایع رایج
در مناطق کوهستانی است که بدلیل سردی هوای این مناطق کماکان رونق دارد .زنان روستایی در روزهای گرم تابستان در حیاط خانه
دور هم جمع می شوند و به بافت جورابها می پردازند .در زم ستان این فعالیت در اتاقهای گرم خانه انجام می شود .بافت این پو شاک
عالوه بر اینکه یک سرگرمی تلقی می شود ،منبع درآمدی برای خانواده نیز ،به حساب می آید .این جورابها هم به صورت ساق کوتاه و
هم به صورت ساق بلند بافته می شوند.
الزم به ذکر ا ست که برای رنگ کردن نخ و پ شمهای بد ست آمده ،برگهای
درخت مالل  = ( mәlālلرگ  +کوچی ) را میان چالة آبی می ریزند و تا
چند روز همان جا می گذارند تا بماند و حالت پوســـیده پیدا کند .از این
طریق مایعی غلیظ و ســـیاه رنگ به دســـت می آید که برای تقویت رنگ
مشــکی از آن اســتفاده می کنند .برای رنگ کردن ابتدا مایع ســیاه را با آب
مخلوط می کنند و در دیگ می ریزند تا بجو شد .بعد پ شم های کالف شده
عکس ازmygilan.mihanblog.com :
را در آب جوش می ریزند و هرچند وقت یکبار به هم می زنند تا زیر و رو
شود و رنگ به تمام ق سمت های پ شم بر سد و یکد ست شود .بعد از اتمام
کار ،کالف های رنگ شده را با آب سرد می شویند و دو الی سه روز در هوای آزاد آویزان می کنند تا کامالً خشک شود .وقتی پشم ها
خشک شد ،نخ های رنگی را گلوله می کنند تا بتوانند به راحتی و بدون گره خوردن از آنها استفاده کنند.
شالبافی:
شال به نوعی پارچهی پشمی ضخیم و یک رنگ گفته میشود که مانند تور یک در میان بافته میشود .بعضی اوقات رنگ آن بسته به
نوع پ شم یا موی بز همان رنگ طبیعی یعنی رنگ شیری و قهوه ای یا سیاه ا ست .خیلی به ندرت نخ مورد ا ستفاده برای شال بافی را
رنگ میکنند و در صورت لزوم برای سیاه کردن نخها آنها را چند ساعت
در مخلوط آب جو شان و پو ست گردو بدون ترکیب شیمیایی برای ثابت
نگه داشتن رنگ قرار می دهند .شال در نواحی شفت ،سیاه مزگی ،ماسال
و دیگر نقاط تالش تولید می شـــود .این محصـــول بهترین نوع پوشـــاک
زمســتانی مردم تالش بوده اســت .پشــمها معموالً با دوک در خود محل
ری سیده می شود .البته قبل از ری سیده شدن مرطوب شده و تو سط یک
شانهی سیمی از هم باز (حالجی)میشود( .بررسی نقوش بافتههای استان
گیالن ،مینو جعفری کیاسرای)۱۳۷2 ،
آداب و رسوم:

عکس ازwww.sarkhat.com :
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یکی از ر سمهای زیبا درتالش و مازندران ،نوروزنامه خوانی ا ست که همچنان کم وبیش رواج دارد بدین صورت ا ست که افراد درد سته
ای دونفری یا بیشتر در شب های آخرین ماه سال با داشتن چراغی (فانوس ) به تک تک خانه های محله خود و محله های اطراف رفته
و با خواندن آوای بهار آمد ،بهار آمد ،خوش آمد ،نوید آمدن بهار و عید نوروز را می دهند پس از اتمام خواندن نوروزی ،بزرگتر خانه
هدایایی چون پول ،برنج ،میوه ،شیرینی و ...به نوروزنامه خوانان اهدا می کردند .م ضمون نوروز نامه ها می تواند در بر گیرنده شادی ها
و مدح امامان باشد .آواز های نوروز خوانی در تالش از یک غنای قابل توجه برخوردارند که متاثر از فرهنگ و آداب و رسوم غنی تالشان
است .بدین ترتیب نوروز خوانی در تالش و فرهنگ تالشان پیامی است که هر ساله تولد دوباره طبیعت را یادآور می شود.

عکس ازwww.asrkhabar.com :

عکس ازwww.parpirar.org :

عکس ازfolord.blogfa.com :

جوامع محلی دارای منابع زیادی برای کسب درآمد هستند .دسترسی آسان به مزرعه و دام ،مواد خام و سایر منابع ،موجب افزایش
توانایی و توسعه درکسب و کار شده است .اجرای طرح های معیشتی -حفاظتی با استفاده از دانش بومی موجب حفاظت از منابع
طبیعی و افزایش درآمد مردم میشود و یکی از مهم ترین عوامل در همکاری جامعه محلی در این پروژهها به شمار میرود.
طرحهای معیشتی -حفاظتی پیشنهادی جوامع بومی:
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-

احیاء صنایع دستی بومی و ایجاد کارگاههای کوچک نساجی

-

تولید محصوالت لبنی

-

تولید عسل

-

استفاده و فروش گونه های گیاهان دارویی بومی
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