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روستايبرغان

برغان يكي از روس��تاهاي اطراف استان تهران و
البرز است که در  13کيلومتري شمال غرب کرج
واقع شده اس��ت .اين روستا از توابع بخش چندار
در شهرس��تان س��اوجبالغ اس��ت و ارتفاع 1650
متري آن از س��طح دريا باعث ش��ده ک��ه در پاييز
و زمس��تان آب و هوايي سرد داش��ته باشد ،اما در
بهار و تابس��تان هوايي بسيار مطبوع دارد .جمعيت
روس��تاي برغان حدود  600نفر است که بيشتر به
کش��اورزي ،باغداري و دامداري مشغول هستند.
در زمانهاي گذش��ته برخي از مردم روستا به بافت
کرب��اس ،جاجيم ،جوراب و ش��ال گردن مش��غول
بودند اما امروزه کمتر ديده ميشوند.

روستایایرا
روستای ییالقی ایرا(بر وزن زیرا) از روستاهای
بخش باال الریجان در شهرستان آمل است كه در
پایین روستای آب اسک واقع شده است .شهر رینه
و روستاهای نوا ،نیاک و السم از مناطق اطراف آن
هستند .ایرا روس��تایی کوچک است که  69نفر در
آن زندگی میکنند .یش��تر جمعیت این روس��تای
ییالقی به صورت خوش نش��ین و در فصول س��رد
سال در شهرآملساکن هستند .تعداد خانوارها در
فصول گرم سال به بیش از  ۱۱۵خانوار میرسد.
روس��تای ایرا دارای آب و هوایی کوهستانی و
خش��ک در تابس��تان و سرد و به ش��دت برفی در
زمس��تان است. این آب و هوا س��بب شده که این
روس��تا در ماههای گرم س��ال و خصوصًا نیمه دوم
تابستان ،ییالق مردم منطقه باشد و از هوای مطبوع
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روس��تاي کوهپاي��هاي برغ��ان ،از روس��تاهاي
گردش��گري منطقه محسوب ميش��ود .مناظر دل
انگيز از باغها و مزارع سرس��بز براي هر بينندهاي
ّ
جذاب اس��ت .دو رودخانه ش��اهرود و سنج که از
رش��ته کوههاي البرز سرچش��مه ميگيرند از کنار
روس��تا ميگذرند و چشم اندازي زيبا را بخصوص
در فصول گرمتر سال ايجاد ميکنند .به يمن وجود
اين رودخانه ها ،برغان روستايي سرسبز و با طراوت
و توجه گردشگران بوده است.
محصوالت اصلي کشاورزي روستا شامل غالت و

صيفي جات ميشود و گردو ،آلبالو ،گيالس ،گوجه
درختي و توت آن معروف هس��تند .گوجه و آلوي
برغان در تمام منطقه مشهور است .عسل طبيعي و
خوشمزه و ساير محصوالت لبني هم از ديگر سوغات
آن هس��تند .از غذاهاي محلي روستاي برغان هم
ميتوان به ديزي ،خورشت فسنجان و انواع کباب
اش��اره کرد.قدمت اين روستا از کرج بيشتر است.
راحتترين نشانه قدمت روستا ،درختان کهنسال
آن هس��تند که عمرش��ان به بيش از  1000س��ال
ميرس��د .حتي بازار و خانههاي قديمي روس��تا از

آن در تابس��تان لذت ببرند. رودها و آبش��ارهای
روس��تای ای��را از جاهای دیدنی مازندران بیش��تر
فصلی هس��تند که از اواخر زمس��تان تا اواسط بهار
پرآب و جاری هستند اما چشمه های آن همیشه پر
آب و در حال جوشش هستند و آب مناطق سه گانه
ایرا یعنی محل ،یاح و خارو را تامین میکنند.
از جاذبه های طبیعی منطقه یک یخچال طبیعی
است که در زیر کوه گلندان قرار دارد .این یخچال
در دل صخرهه��ای ب��زرگ ،به ص��ورت چاهی به
عمق ح��دود  ۱۵متر قرار دارد که برف و بارانهای
زمس��تان در آن به صورتکریستالهایسفید یخ
ذخیره شده و محیط سردی را برای تمامی فصلهای
س��ال ایجاد میکند.در گذش��ته م��ردم از یخهای
آن در مراس��م و جشنهای خود استفاده میکردند.
همچنی��ن در مواردی از آن ب��ه عنوانانبارو محل
نگهداریو ذخیرهس��ازی گوشت و غذاها در طول
سالنیز اس��تفاده شدهاس��ت .از دیگر جاذبه های
طبیعی منطقه میت��وان به کوه زرین جک ،گردنه
س��ایه خونی ،کوه زرداش ،دره برافتو ،دره اس��په

خاک و قله کوه سنگنو اشاره کرد.
انواع گیاهان بوته ای نظیر تمش��ک ،گون ،توت
فرنگی و خرگوشک و س��بزیهای خوراکی از جمله
شوال ،منا ،شنگ ،سیرچه ،ترم و کرک چک در این
روس��تا به چش��م میخورد .باغات روستا و اطراف
آن نیز میزبان درختان میوه های مختلفی اس��ت و
از آنها محصوالتی همچون آلبالو ،گیالس ،زردآلو،
آغچه نبات و انواع توت به دست میآید.
جالب اس��ت بدانید که روس��تای دیگری هم با
همین نام در فاصله  25کیلومتری غرب رودهن و در
مس��یر دشت الر قرار دارد .گفته میشود که عدهای
از مردم روس��تای ایرا در قدیم ب��ه این منطقه کوچ
کردهاند و روستای دیگری با همین نام بنا کردند.
از دو مس��یر میتوانید به روس��تای ایرا برسید؛
مس��یر اول از جاجرود و کنار س��د لتی��ان و عبور از
روستاهای چهارباغ ،رسنان و سپس عالئین است.
مس��یر دوم از طریق رودهن و عبور از روس��تاهای
وس��گاره ،اردینه و جوردبه اس��ت که بعد از آن به
روستای ایرا میرسید.
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