’Appendix 30 – Talesh Tribal Confederacy and Galesh Peoples
Bio-cultural Protocol

This protocol gives a full description of way of life, dependency on natural resources, native
breeds and none native breeds of livestock, indigenous knowledge, culture, issues and problems,
predictable issues and how to engage international institutions to help recognise the rights related
to the community.

قوم تالش و گالش در کجا زندگی میکنند؟
قوم گالش و تالش در جنگلهای شمال کشور ایران (جنگلهای هیرکانی یا خزری) زندگی میکنند.
گالشها ساکنان اصلی کوهستانهای غرب مازندران و شرق گیالن و تیرهای از قوم گیل هستند .آنها در مناطقی که جنگلها کم پشت ،علفزار
وسیع و آماده برای چرای دامها است زندگی میکنند.
منطقه قومی تالش با مساحتی حدود  2000کیلومتر مربع که در شمال غرب استان گیالن قرار دارد و یک سوم خاک این استان را تشکیل
میدهد .پراکنش این قوم در شهرستان تالش است که نام آن از قوم تالش گرفته شده است و از غرب به استان اردبیل ،از شمال به آستارا و از
جنوب به رودبار و از شرق به دریای خزر و انزلی محدود شده و شامل شهرستانهای آستارا ،تالش ،ماسال و شاندرمن ،رضوانشهر ،صومعهسرا،
فومن ،شفت میباشد ،همچنین جمعیت زیادی از تالشان در رشت و امام زاده هاشم و رودبار استان گیالن ساکن میباشند .عالوه بر این مردم
مناطق عنبران ،نمین ،شاهرود و کلور اردبیل نیز تالش هستند.
تالش از سه جهت به کوههای تالش منتهی میشود که ادامه رشته کوههای البرز هستند و از طرف دیگر به دریای خزر منتهی میشود.

قوم تالش و گالش چه کسانی هستند؟
جوامع محلی گالش و تالش از دامداران کوچنده شمال کشور ایران هستند .گالشان تیرهای از قوم گیلک هستند که در نواحی کوهپایهای،
جنگلی و کوهستانی غرب و شرق گیالن و نیز غرب مازندران زندگی میکنند .شیوهی زیست گالشها بر پایهی زندگی شبانی است .نگهداری و
پرورش گاو ،گوسفند ،بُز ،قاطر ،سگ گله در جنگل و تهیهی فرآوردههای دامی مانند شیر ،ماست ،کره و اشتغال به کارهایی چون شالبافی و
تهیه ی چرم خام ،از کارهای اصلی و روزمرهی گالشان بشمار میرود .تخصص گالشها در پرورش دام و شهرت آنان در پاک نهادی و امانتداری
سبب میشود تا هر ساله گله داران جلگه نشین ،چارپایان اهلی خود را بویژه در فصل تابستان به آنان بسپارند .گالشها مردمی پرتوان ،پرتالش
و چاالک در انجام کارهای روزانه هستند و به مهربانی ،مهمان نوازی و بویژه سادهدلی شهرت دارند .به نظر میرسد نام گالش یا گاولش به
معنی گاوبان به دلیل نوع معشیت و شیوع زیست گالشان به آنان داده شده باشد ،همچنین واژه ی گالش شاید برگرفته از واژهی گل (گالیدن)
به معنی دوری کردن وکنارهگیری باشد .براین باور گالش به معنای کنارهگیر است.گالشها در تمام طول سال در همان جنگل مستقر بوده و در
پاییز و زمستان در مناطق قشالقی و در بهار و تابستان به مناطق ییالقی کوچ میکنند.
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جوامع محلی گالش مازندران

جوامع محلی گالش مازندران

تالشها از اقوام کوهنشین گیالن هستند و عدهای از آنان در دشتها مستقر شدهاند .دامداری و فرآوردههای دامی از مشاغل اصلی کوهنشینان
تالش است و همچنین پرورش کرم ابریشم و زنبورداری نیز جزء مشاغل برخی از تالش ها است .بیشتر کشاورزان جلگهنشین تالش به کِشت
برنج اشتغال دارند .از اوایل بهار کوچ طوایف تالش به همراه دام و لوازم زندگی از قشالق (آجور) به میان بند آغاز میشود و حدود یک ماه در
میان راه در جنگل می مانند و اواخر خرداد ماه از میان بند به ییالق (باال بند یا گیریه) در باالی ارتفاعات میروند .در پاییز دوباره به میان بند
برگشته و با سرد شدن هوا به سمت ق شالق (پایین بند یا آجور) در دامنه ارتفاعات حرکت میکنند.
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جوامع محلی تالش گیالن

نوع مسکن آنها
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 خانههای 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 خانهها و اغلب ضمایم آنها در
گذشته از چوب و گل بود ،ولی سالهاست که سنگ بلوک و آجر جای آن را گرفته است.

399

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

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

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 میشود .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 دامداران 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 گوسالهها است.
برخی از گالش ها ماهه ا به صورت تنها و دور از خانواده خود در تالر میمانند تا به دامهای خود رسیدگی کنند و لبنیات را
تولید و به فروش برسانند.
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خانه های گالشی (تالر) در مازندران
عکاس :مبینا نورمحمدیان

خانه های گالشی (تالر) در مازندران
عکس ازwww.lafour.blogfa.com :

معیشت آنها
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
میکنند و اگر هم مشتری محلی برای دوغ آنها نبود از دوغ کشک درست میکنند و به فروش می رسانند.
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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 بخش های 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 .بیشتر تالشها و برخی از گالشها به کشاورزی نیز مشغول هستند .گندم ،جو و ذرت ،سیب زمینی یکی از عمده ترین محصوالت
کشاورزی در کوههای تالش میباشد .برخی از یکجانشینان در کار کرم ابریشم و زنبورداری نیز دست دارند .شکل و شیوه فعالیت در
این زمینه هم سنتی است ولی در گذشته کندوها از تنهی بریده تو خالی درختان درست میشده است که در حال حاضر از این روش
کمتر استفاده میشود.

تولید لبنیات جوامع محلی تالش در استان گیالن
عکس ازtaleshstan.ir :
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زنبوری در استان گیالن
عکس ازwww.hammihan.com :

تولید لبنیات جوامع محلی گلش در استان مازندران
عکاس :مبینا نورمحمدیان

پرورش کرم ابریشم در استان مازندران
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کشاورزی جلگه نشینان تالش
عکس ازtaleshstan.ir :

دامداری جوامع محلی گالش در استان مازندران
عکاس :مبینا نورمحمدیان
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صنایع دستی:
آنچه که به عنوان صنایع دستی عشایر تالش و گالش میتوان نام برد عبارتند از جاجیم ،نمد ،شال بافی ،سبدبافی و حصیربافی،
چموشدوزی و جوراب بافی .جاجیم بافی به میزان محدودی تولید می شود و از نظر ظرافت ،رنگ از مرغوبیت باالیی برخوردار است.
شال بافی به صورت صنعتی نیمه حرفهای در سراسر تالش رواج دارد .صنایع دستی چوبی نظیر ظرف ،قاشق ،پارو و کفگیر نیز توسط
مردان جنگل نشین گالش ساخته میشود.

تولید صنایع چوبی (الک تراشی) توسط جنگل نشینان گالش استان مازندران

تولید صنایع چوبی توسط جنگل نشینان گالش استان مازندران

عکس ازwww.boyeharam.ir :

جوراب بافی جوامع محلی تابش در استان گیالن

جوراب بافی جوامع محلی تابش در استان گیالن

عکس ازmy-gilan.mihanblog.com :

عکس ازwww.sarkhat.com :
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آداب و رسوم
نوروزخوانی:
یکی از رسمهای زیبا درگیالن و مازندران ،نوروزنامه خوانی است که همچنان کم و بیش رواج دارد و بدین صورت است که افراد
دردستهای دونفری یا بیشتر در شبهای آخرین ماه سال با داشتن چراغی (فانوس) به تک تک خانههای محله خود و محلههای اطراف
رفته و با خواندن آوای بهار آمد ،بهار آمد ،خوش آمد ،نوید آمدن بهار و عید نوروز را میدهند پس از اتمام خواندن نوروزی ،بزرگتر
خانه هدایایی چون پول ،برنج ،میوه ،شیرینی و ...به نوروزنامه خوانان اهدا میکردند .مضمون نوروز نامهها میتواند در برگیرنده شادیها
و مدح امامان باشد .آوازهای نوروزخوانی در تالش از یک غنای قابل توجه ای برخوردار است که متاثر از فرهنگ و آداب و رسوم غنی
تالشان است .بدین ترتیب نوروز خوانی در شمال و فرهنگ شمال پیامی است که هر ساله تولد دوباره طبیعت را یادآور میشود.

نوروز خوانی

ترانه هایی برای دامها در قوم تالش:
زنان تالشی و مردان گالشی هنگامی که میخواهند گاوهای خود را بدوشند ،برای آنها ترانههایی زمزمه میکنند و پشت و پهلوی دام را
نوازش میکنند و با آنها مانند یک انسان حرف میزنند .معموال هر یک از گاوها را به نام خاص صدا میزنند .نامهایی مانند :رشگو،
سیوگا ،نوزگو ،زرگو ،زنگو ،ویلگو ،الگو ،اُوَینه ،پرییَ ،نوزن ،ویل سو ،و… بیشتر ترانههایی که گالش ها و تالش ها برای گاوهای
خود می خواندند به مرور زمان از بین رفته است .فقط شماری از آنها در اذهان باقی مانده و یا در جایی ثبت شده است.
www.zafarmand.ir

آخواندن آواز در هنگام دوشیدن شیر
عکس ازgooeh.parsiblog.com :
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جشن پایان برداشت محصول در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع بومی شمال:
تالش ها و گالش هایی که عالوه بر دامداری به کار کشاورزی نیز مشغول هستند در فصل برداشت به صورت دسته جمعی با داس و
درگز ( داس بزرگ علف چینی ) به درو کردن محصوالت کشاورزی می پردازند .اگر عابری از کنار مزرعه و یا زمین عبور کند ،همگی
یک دسته از محصول را بلند کرده و میگویند« :یا اهلل» و فرد عابر جواب میدهد« :دوستانتان شاد و دشمنانتان کور باشند ،خدا برکت
دهد ».و مبلغی را به عنوان هدیه به آنها تقدیم میکند.
بعد از برداشت محصول و پایان یافتن کار کشاورزی ،صاحب محصول ،غذایی تهیه میکند و افرادی را که در گردآوری محصول به او
کمک کرده بودند ،دعوت کرده و پذیرایی مفصلی از آنها میکند و در صورت امکان هدایایی نقدی و یا جنسی نیز به آنها میبخشد.
ولی امروزه چون از یک طرف کشاورزی از رونق افتاده و بیشتر زمینهای کشاورزی به زیر کشت نمیرود و نیز ادوات و ماشین آالت
کشاورزی چون کمباین  ،تراکتور و … با سرعت بیشتر و در اسرع وقت عمل برداشت را انجام میدهد ،تعاون و همکاری جوامع محلی
نیز کمتر اتفاق میافتد( .تالش نشینان بخش عنبران/تالیف جهانگیری)

جشن پایان برداشت محصول

جشن پایان برداشت محصول
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موسیقی
استان گیالن یکی از غنیترین گنجینههای فرهنگ موسیقی را دارا است .این گنجینه غنی فرهنگ موسیقی ،بر خالف بسیاری از
مناطق ایران از وحدت سبک برخوردار نیست .به این معنا که نقاط مختلف گیالن چه از نظر تنوع آوازها و چه از لحاظ خصوصیات
ملودی و ریتم از سبکهای متفاوتی برخوردارند و این تفاوت سبک به خصوص بین موسیقی مردم توالش با موسیقی محلی مناطق
دیلمان و اسپیلی و سایر نواحی گیالن به چشم میخورد( .دکتر امیراشرف آریانپور در کتاب گیالن)
به طور کلی مردم تالش سه نوع آهنگ دارند :قدیم دستان ،تالش دستان و تازه دستان .آهنگهای گیالن به ویژه در سیاهکل و دیلمان
از طبیعت الهام گرفته اند و غالبا به صورت بکر و دست نخورده باقی ماندهاند.
موسیقی استان مازندران دارای فرهنگ عامیانه است و کاربرد ترانه ها با مفاهیمی مانند دلدادگی ،همکاری ،همبستگی ،اندوه ،جدایی و
پایداری در مقابل سختی کار و ستم حکام ،تالش برای بقاء و امید همراه است و جزئی از زندگی مردم به حساب میآید .دامداران و
کشاورزان مازندرانی هنگام چوپانی و کار در شالیزار آوازهای طبری ،امیری ،کَتولی و طالبا را همراه با نواختن نی(لَلِهوا) زمزمه میکنند.
آوازهایی نظیر «پنبه دلهگیر» (پنبه را از غوزه در آوردن)« ،چرخوکردن» (دانههای پیله را در آوردن) از آوازهای رایج در کایِریهای
زمستانی (همکاری) و پاییزی است .آالت موسیقی مازندران ،لَلِهوا (نی مازندرانی) ،دهل ،نقاره ،دِسَرکوتِن ،دوتار ،کمانچه و دشتِ الکی
میباشد .سازهای سادهای نیز وجود دارند که از عناصر ساده طبیعت ساخته می شوند مانند (فِس فِسی) که از علف سبز جو ساخته می
شود که نوعی ساز دهنی است .چوتِک یا سیکاتِک نیز نوعی ساز است که از چوب شمشاد ساخته میشود.

موسیقی محلی شمال

پوشش:
نوع پوشاک عشایر تالش و گالش به اقتضای شرایط آب و هوایی محیط زیست و نوع کار و پیشینهی آنها تعیین شده است .پوشاک
مردان به لحاظ جنس و نحوه ی تهیه با پوشاک زنان تفاوتی اساسی دارد.
پوشاک مردان عبارت 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 میباشد و این شال به وسیله خود جوامع محلی تولید میشود .چوخا و پشم شلوار پوشش
شاخص گالشها است .چوخا و پش شلوار در واقع کت و شلواری است که با استفاده از پارچههای ضخیم ،زمخت پشمی که پشم آن
توسط مردان چیده و به دست زنان بافته و دوخته میشود .پا ابزار "چاموش" به تدریج جای خود را به کفشهای پالستیکی یا گالوش
داده است .فَتَنی ،مازَردَه ،کالَردَه سه نوع چاموش در گذشته بوده است و توسط صنعتگران حرفه ای دوخته می شد.
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لباس زنان در گذشته عبارت است از پیرهن ،پاجمه (تنبان بلند) ،بیژامه ،جلیقده ،دستمال و گالوش ،این لباس ها به غیر از پا ابزار از
جنس پارچه های الوان است که در نقاط شهری تهیه می شده است .در حال حاضر کمتر از پوشش سنتی استفاده می-شود.

پوشش مردان تالشی

پوشش زنان تالشی

عکاس :مبینا نورمحمدیان

عکس ازtakoma.ir:

گویش:
زبان قوم تالش موسوم به "تالشی" است .زبان تالشی در نواحی کوهستانی ،تنها زبان رایج است .زبان تالشی و آذری باستان -تاتی
کنونی -دوشاخه از یک زبان کهن ایرانی به شمار میآیند که در طول سدههایی 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 واژهها اصیل تر
از زبان تاتی است .این زبان به لهجههای مختلفی تقسیم میشود و تفاوت برخی از این لهجهها باهم به حدی است که گاه اهالی
دومنطقه ی دور از هم ،زبان یکدیگر را به دشواری درک می کنند.
گالشها به گویش گالشی حرف میزنند که گویشی از زبان گیلکی است با این تفاوت که در گویش گالشی واژه های زیادی از مادی و
پهلوی دست نخورده باقی مانده است و از این جهت پاکتر و سالمتر از گویش تالشی است.
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غذاهای سنتی:
از آنجایی که آب و هوای مساعد و خاک مرغوب گیالن و مازندران ،آمادگی پرورش انواع صیفیجات ،میوهها ،حبوبات و سبزی ها را دارد،
تنوع غذایی نیز در این مناطق زیاد است .انواع نان نیز توسط زنان در منزل پخته میشود.

پخت نان توسط زنان تالشی

تهیه غذا با سیزی های محلی توسط زنان تالشی
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اکوسیستم و تنوع زیستی قوم تالش و گالش
اکوسیستم جزء جنگلهای سبز تابستانی و پهن برگ خزان کننده به شمار میآیند .شرایط طبیعی و جغرافیایی منطقهی هیرکانی،
مانند بارش های فراوان و منظم ،حرارت مناسب ،نزدیکی به دریا ،وجود کوهها ،دامنههای کم شیب و پرشیب متعدد و اختالف ارتفاع
شدید در فواصل کوتاه ،منجر به توسعه و آشیان گزینی اکولوژیک بسیاری از عناصر گیاهی در آن شده است که اجتماعات گیاهی
مختلفی را تشکیل میدهند .جنگلهای شمال ،کوهستانی و پوشیده از درخت ،علفزار سرسبز و حاصلخیز است و به صورت نوار باریک
و بلندی روی دامنه شمالی سلسله جبال البرز ظاهر شده است .طول این نوار حدود  800کیلومتر و عرض آن بین  20تا  70کیلومتر
در نوسان است.

اکوسیستم جنگل های هیرکانی
عکس ازwww.asemooni.com :

با توجه به موانع طبیعی استان مازندران و گیالن شامل دریا در شمال و کوهستان البرز در جنوب آن ،تا حدودی فرهنگ عامهی
منطقه ،منحصر به فرد بوده و تاکنون تا حدودی حفظ شده است .جنگلهای هیرکانی یکی از نواحی رویشی پنج گانه ایران محسوب
می شود و  ۳/7میلیون هکتار پوشش جنگلی ایران را تشکیل می داده اند که هم اکنون به  ۱/8میلیون هکتار تقلیل یافته است .این
مناطق جنگلی از شرق استان اردبیل تا استان خراسان شمالی کشیده شدهاند و در این امتداد ،سه استان گیالن ،مازندران و گلستان را
دربر میگیرند .ارتفاع آن از سطح دریا  2800متر میباشد .از نظر پوشش گیاهی جنگلهای هیرکانی دارای  ۹0گونه درختی2۱۱ ،
گونه درختچهای و ۱۵۵8گونه علفی و بوتهای است .در ارتفاعات کمتر از  ۵0متر از سطح دریا جوامع گیاهی شمشاد و بلوط غالب
هستند (گرچه این منطقه ب ه طور وسیعی به اراضی کشاورزی تبدیل شده) ،جوامع گیاهی بلوط و ممرز در ارتفاعات  400متر از سطح
دریا که در رقابت با جوامع ممرز و انجیلی بوده و تا حد زیادی هم تخریب شده اند و جوامع راش هیرکانی که از ارتفاعات  ۱800متر از
سطح دریا شروع شده و به همراه ممرز و بلوط گونههای غالب تا خط مرزی جنگل ( ۳000متر از سطح دریا) را تشکیل میدهند.
ارزشی همچون سفیدپَلَت ،سُرْخْدار ،شِمْشاد ،بارانَک ،گیالس جنگلی ،زَرْبین در این جنگلها وجود دارد .جنگل های شمال به دلیل
تراکم باالی درختان و قابلیت تولید چوب باال ،تنها عرصه جنگلی کشور است که می توان با رعایت موازین علمی و بدون تخریب
جنگل ،از آن چوب برداشت کرد.
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مهمترین اکوسیستمها و زیستگاههای منطقه
جنگلهای هیرکانی به عنوان منطقه مهم بینالمللی برای پرندگان (  )IBAثبت شده است .این چشم انداز در امتداد یک مسیر مهم
مهاجرتی بین روسیه و آفریقا قرار گرفته و استراحتگاه بسیاری از پرندگان در حین مهاجرت است .به طور کلی ۳40گونه پرنده در
منطقه ثبت شدهاند ( %۵۳مهاجر و  %47ساکن) %80 .پرندگان آبزی بوده و جذب تاالبهای منطقه و عرصههای آبی بزرگ یا
رودخانههای دایمی میشوند .برخی گونههای شاخص و مه م جنگل هیرکانی که محدود به این منطقه هستند عبارتند از :عقاب خالدار
کوچک ،سارگپه جنگلی ،دارکوب بزرگ ،دارکوب سیاه و چرخ ریسک پس سر سفید.
پارک های ملی در چشم انداز هیرکانی خزر شامل  4پارک ملی و همچنین  ۱ذخیره گاه زیستکره ۹ ،پناهگاه حیات وحش  8 ،اثر
طبیعی ملی و  2۳منطقه حفاظت شده دیگر 6 ،تاالب بین المللی در این منطقه وجود دارد.
مناطق شش گانه تحت حفاظت بر اساس طبقه بندی  IUCNدر محدوده زون هیرکانی
ردیف

پارک ملی

مناطق حفاظت شده

پناهگاه حیات وحش

ذخیره گاه زیستکره

تاالب بین المللی

اثر طبیعی ملی

میانکاله

آجیگل

قله دماوند
خشکه داران

۱

گلستان

میانکاله

زاو

2

پا بند

دودانگه

لوه

آالگل

۳

کیاسر

دشت ناز

جهان نما

آلما گل

علم کوه

4

بوجاق

سمسکنده

هزار جریب

گمیشان

چشمه فخجوره

۵

چوکم

پرور

میانکاله

سوسن سفید

6

لونده

خیبوس و انجیلسی

فریدونکنار

انزلی

7

فریدونکنار

ارس

امیرکالیه

8

امیرکالیه

آبشار شیرگاه

بندر کیاشهر

۹

سخن کل و سلکر

شش رودبار

۱0

هراز

۱۱

واز

۱2

البرز مرکزی

۱۳

ورجین

۱4

چهارباغ

۱۵

بلس کوه

۱6

سروالت و جواهر دشت

۱7

سیاه رودبار

۱8

گشت رودخان و سیاه مزگی

۱۹

لیسار

20

سیاه کشیم

2۱

بوجاق

22

بوال

2۳

اساس
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تنوع زیستی
یکی از ویژگی های جنگلهای خزری در شمال ایران ،داشتن تنوع زیستی باالست به طوریکه در حدود  ۳00گونه درختی و درختچهای دراین
جنگلها وجود دارد گونه های درختی شاخص شامل :انجیلی ،راش ،ممرز ،افرا ،سیاه ولیک ،ملج ،لیلکی است .تنوع گیاهی غنی چشمانداز
هیرکانی به تنوع باالی جانوری نیز منجر شده است 60 .گونه پستاندار ۳40 ،گونه پرنده ( 6۱درصد پرندگان ایران) 67 ،گونه ماهی 2۹ ،گونه
خزنده و  ۹گونه دوزیست در زیستگاههای مختلف منطقه شامل جنگلها ،مراتع و تاالبها دیده میشوند .پستانداران دیگری که هنوز در منطقه
زندگی میکنند (اما به طور چشمگیری کاهش یافته اند) شامل پلنگ ،سیاه گوش ،خرس قهوهای ،مرال ،گرگ ،شغال ،گربه جنگلی ،تشی و
شنگ است.

درخت راش
عکس ازallpix.com :

درخت افرا
عکس ازwww.aboutgarden.com:

درخت شمشاد
عکس ازwww.hammihan.com :

درخت انجیلی
عکس ازcommons.wikimedia.org :
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مرال
www.khazarnama.ir :عکس از

سارگپه جنگلی
dravce.sk :عکس از

السرتای خزری
calphotos.berkeley.edu :عکس از
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خرس قهوه ای
www.mehrnews.com :عکس از

قرقاول
aks.akkasee.com:عکس از

قورباغه جنگلی
www.reptarium.cz :عکس از

تهدیدها:

قطع بی رویه درختان
عکس ازwww.salamatnews.com :

قاچاق چوب
عکس ازkasbokarnews.ir :

آتش سوزی

تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی

عکس ازwww.irna.ir :

عکس ازkasbokarnews.ir :
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پاکتراشی جنگل و تبدیل آن به زمین کشاورزی

پاکتراشی جنگل و تبدیل آن به زمین کشاورزی و مناطق مسکونی
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ویال سازی
عکس گرفته شده ازwww.sharghpress.com :

جاده سازی
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