
روستای آرند

روس��تای زیبای داماش از روس��تا های ییالقی دهس��تان جیرنده بخش 
عمارلو، شهرستان رودبار  است. این روستا در حدفاصل جاده رشت  به تهران، 
بین لوشان  و منجیل  جای گرفته  است . این روستا از شمال به روستای صیقلده 
خورگام و از جنوب به زمین های مراتع و روس��تا های گزنه چاک و قوشه النه 
خورگام و هم چنین از شرق به اراضی جنگلی و مراتع و از غرب به جنگل شینه 
چاک و مراتع الباربن محدود می ش��ود. این روستای زیبا و منحصر به فرد در 
دامنه رش��ته کوه های البرز میهمان ماندگار ارتفاعات و بلندی هاس��ت و نزد 
اهالی به عنوان سرزمین چشمه های گوارا و سرسبز محسوب می شود. داماش 
از روس��تا های بسیار مرتفع استان گیالن  است، به طوریکه حدود 1800 متر 
از سطح دریا بلندتر است  . آب و هوای آن در بهار و تابستان، معتدل و خنک 
و در فصل های پاییز و زمستان به سردی می گراید . این روستا در قدیم ییالق 
مردم جیرنده و امروزه به س��کونتگاه دائمی تبدیل گردیده است . هر ساله در 
فصول بهار و تابستان گردشگران بسیاری از نقاط مختلف ایران به اینجا سفر 

می کنند و از طرف مردم این روستا پذیرائی می شوند.  
 گل سوسن سفید نخستین بار توسط محققی به نام ׳׳لدربوری׳׳ کشف شد 

دیدنی های ایران

طره نام روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز   در استان اصفهان 
اس��ت و در165 کیلومتری ش��هر اصفهان قرار دارد. این روستا از جنوب به 
کوه ریزند، از شمال به کوه هیمند، از شمال شرقی به کوه وردشت و از جنوب 
غربی به کوه دومیالن محدود می ش��ود. روس��تای طره ب��ا 244 نفر جمعیت 
2100 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و با وجود ارتفاعات اطراف روستا، آب و 
هوای آن معتدل کوهستانی است . به دلیل قرار گرفتن آن در کوهپایه شاهد 
بافت مسکونی متراکمی در روستا هستیم و شکل هر خانه بسته به نوع شغل 
س��اکنانش متفاوت اس��ت. اما همگی عمدتًا از سنگ و چوب و خشت ساخته 
ش��ده اند. کوچه پس کوچه های قدیمی آن خاکی هس��تند و حتی حیاط اکثر 

خانه ها هم خاکی بوده و کمتر موزاییک یا آجر شده اند. 

 داماش و كشف سوسن هاي چلچراغ

 طره و کوچه های خاکی

دیدنی های ایران
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محلی ها این روس��تا را ׳׳درا׳׳ هم می خوانند. ساکنان روستا به زبان فارسی 
و با گویش محلی صحبت می کنند. دین ش��ان اس��الم و پیرو مذهب ش��یعه 
جعفری هستند. ش��غل اکثر مردم روستای طره کشاورزی، باغداری و تولید 
صنایع دس��تی است. مهم ترین محصوالت زراعی روستای طره شامل گالبی، 
زردآلو، گیالس، گندم، جو و صیفی جات اس��ت. در اکثر خانه های روس��تایی 
دار قالی دیده می ش��ود و زنان و دختران روس��تا ضمن همکاری در کار های 
کشاورزی به تولید قالی های مرغوب با طرح و نقوش معروف نایین و کاشان 
نیز می پردازند. فرش های بافته ش��ده در این روس��تا در بازار فرش شهر های 

نائین، کاشان، اصفهان و تهران به فروش می رسد. 
طبیع��ت زیبای ط��ره یکی از جاذبه های اصلی آن اس��ت. به خصوص در 
فصول بهار و تابستان، زیبایی مناظر این منطقه ییالقی و هوای مطبوعش بسیار 
فرح بخش است. کناره های رودخانه برز رود و تفرجگاه چشمه سار لوت نیز از 

عمده ترین چشم انداز ها و جاذبه های طبیعی روستای طره هستند. 

و در س��ال 1354 از طرف اداره محیط زیست استان گیالن زیستگاه این گل 
کمیاب به عنوان اثر ملی ثبت ش��د  . گل سوس��ن چلچراغ تنها در دو منطقه 
در جه��ان، یکی در بخش عمارلو روس��تای دام��اش و دیگری در لنکران 

جمهوری آذربایجان یافت می شود  . 
این روستا در یک منطقه کوهستانی استقرار یافته و فاقد اراضی هموار برای 
کش��ت محصوالت کشاورزی است. درآمد اکثر مردم روستا از فعالیت های 
باغداری، دامداری و پرورش طیور تامین و گروهی از مردم در امور خدمات 
و صنایع دس��تی فعالیت دارند . مصارف مردم این روستا محصوالتی از قبیل 
حبوبات، س��یب زمینی و پی��از و درختانی هم چون فندق و گردو می باش��د. 
پیرامون روس��تا را ارتفاعات و بیش��ه زار های سلس��له جبال البرز فراگرفته و 
چشم انداز های بسیار زیبایی را پدید آورده است . چشمه آب معدنی داماش 
دارای انواع امالح معدنی کلس��یم، منیزیم، سدیم و پتاسیم است. شاخه ای از 
آب چش��مه به حوضچه ای در مرکز روس��تا هدایت می شود و مورد استفاده 
مردم روس��تا قرار می گیرد؛ مابقی آن، از طریق بس��ته بندی در کارخانه آب 

معدنی داماش به سایر نقاط کشور ارسال می گردد .
مردم روس��تای داماش مراس��م جالبی دارند که هر س��اله، در نیمه دوم 


