
النیگ  

مازندران قرار دارد  یایدر یاستان در جنوب غرب نیبوده است. ا نیزمرانیمناطق ا نیترو برجسته نیترهمواره از مهم الن،یگ استان

 نیتراز مهم یکی النیها بوده است. در حال حاضر گمورد توجه اقوام و حکومت شهیهم ،ییو آب و هوا ییایجغراف تیموقع لیو به دل

را به خود  یمتفاوت یهامختلف سال چهره یهاسرسبز، در فصل شهیاستان هم نی. اباشدیم یگردشگر نعتدر ص رانیا یشهرها

 نیمسافران در فصل بهار و تابستان به ا نیشتریها فراگرفته است. برودها و مرداب زارها،یها، شالرا جنگل النی. سرتاسر گردیگیم

را  یانندهیکه هر ب رندیگیبه خود م ییایو رو ریناپذوصف ییبایز ز،ییدر فصل پا النیانبوه گ یها. اما جنگلکنندیاستان سفر م

مناطق انتخاب  نیسفر به ا یرا برا زییمعموال فصل پا ،یزییپا عتیو طب ،یهنر یمندان به عکاس. عالقهکنندیمحصور خود م

کنندیم . 

 

سراوان یجنگل پارک  

 لیپارک که تشک نیاست. ا یفراوان یگردشگر یهاجاذبه یمنطقه دارا نیجنگل سراوان است. ا ن،الیگ یهاجنگل نیباتریاز ز یکی

 یی. خود پارک به تنهادهدیگردشگران قرار م اریرا در اخت یاست، امکانات کامل یمصنوع یهاو جاذبه یعیطب یهاشده از جاذبه

که سطح آن  یگوناگون، وجود مرداب یاهیمختلف است. انواع درختان و پوشش گ یهادر فصل یردمنحصر به ف یها ییبایز یدارا

معتدل و مرطوب، ساالنه  یو داشتن آب و هوا درودیرودخانه سف یکیچمن دارد، قرار گرفتن در نزد نیبه زم یادیشباهت ز

 یسوار قیبال، امکان قا نتیپ نیز زمپارک، اعم ا یعمصنو یها. جاذبهکشاندیمنطقه م نیرا به ا یادیدوست ز عتیگردشگران طب

مسافران  یمطلوب برا یطیمنطقه را به مح نیا یامکانات رفاه گریو د قیسنگ فرش شده، آالچ یرهایوجود مس با،یدر دل مرداب ز

است و  ییراث روستایم ۀنیموزه در زم نیدر جنگل سراوان، که اول یو مردم شناس یوجود موزه گردشگر نیکرده است. همچن لیتبد

منطقه افزوده است نیا تیبه جذاب گذارد،یم شیرا به نما انییروستا یمحل داتیو تول یدست عیصنا . 

 

عروس اچهیدر  

 نینام قرار دارد. ا نیبه هم ییروستا یکیدر نزد النیعروس معروف است، در شهرستان رودبار گ اچهیجان، که به در مهیحل اچهیدر

 ی. هوادهدیمنطقه بکر است و روح انسان را جال م نیا عتیسرسبز و خوش آب و هواست. طب النیمناطق گ گریمنطقه، همانند د

سبزرنگ  یمملو از جلبک ها اچهیمنطقه نگه خواهد داشت. کف در نیدر ا یرا چند ساعت ماپاک، منظره بکر و آرامش مطلق ش

خطرناک است اریوجود جلبکها بس لیبه دل اچهیدر نیشنا کردن در ا دیداشته باش ادیاند. به داده اچهیبه در بایز یاست که رنگ . 

را از دست  النیگ عتی... طبدیو خاطره بساز دیریعکس بگ د،ینیبب یهزار رنگ را به خوب زییکه فصل پا دیهست یادنبال منظره اگر

یادماندنیبه  یزییسفر پا کی یبرا دیهمراه باش لواگشتی. با گدینده . 


