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مقبلٍ گردشگري

ببزار يكیل یکی ازببزار َبي سىتی ي تبریخی

وکبت الزم براي سفرَبي
زمستبوی

اِضأی ٚجٛد ٘ذاسد و ٝتٟٙا دس تاتؼتاٖ  ٚتزٟزاس ػزفزش
وٙیٌٓ ،اٞی ػفش دس پاییض  ٚصٔؼتاٖ ٔ ٓٞزی چؼزثزذ،
ٚلتی ؤ ٝملذ  ٚدػتشػی ت ٝآٖ ٘یاصٔٙذ طزی وزشدٖ
سا ٜطٛال٘ی  ٚدؿٛاسی ٘ثاؿذ.
حتٕا  ٓٞالصْ ٘یؼت خیّی دس پی ٘اؿٙاختٞٝا تزاؿزیزٓ،
ٌاٞی دیذٖ سٚػتاٞای اطشاف ؿزٟزشی وز ٝدس آٖ
ص٘ذٌی ٔیوٙیٓ  ٚآؿٙا ؿذٖ تا آداب  ٚسػ ْٛاٞاِی ٚ
دیذٖ ٔٙا ش طثیعی ٔ ٓٞی تٛا٘ذ تجشتٔ ٝزٙزحزلزش تزٝ
فشدی تاؿذ.
ػفش دس فلُ ػشٔا تشای تیـتش افشاد جأع ٝت ٝدسػزتزی
تعشیف ٘ـذ ٜاػت .تؼیاسی ٔعتمذ٘ذ فلزُ صٔؼزتزاٖ
عال ٜٚتش ػختیٞایی و ٝدس تشاتشی ایجاد ٔزی وزٙزذ،
ٕٛٞاس ٜیادآٚس تیٕاسی ٔ ٚـىالت دیٍش اػت ،أا تزٝ
ساػتی ػفش دس صٔؼتاٖ آ٘مذسٞا  ٓٞو ٝت٘ ٝظش ٔیآیزذ
٘اخٛؿایٙذ ٘یؼت.تا ت ٝواس تؼتٗ چٙذ تزٛكزیز ٝػزادٜ
ٔی تٛاٖ فلُ صٔؼتاٖ سا وٞ ٝزٕزٛاس ٜتزا سخزٛت ٚ
دِؼشدی ٕٞشا ٜاػزت ،تز ٝسٚصٌزاسی دِزچزؼزة ٚ
پشٞیجاٖ تثذیُ وشد  ٚتا یه ػفش ؿیشیٗ ،ا٘شطی الصْ
سا تشای طی وشدٖ ػشدتشیٗ اٚلات ػزاَ تز ٝدػزت
آٚسد .عال ٜٚتش ایٟٙا ،ػزفزش وزشدٖ دس طز َٛفلزُ
صٔؼتاٖ و ٝفلُ سوٛد ٌشدؿٍشی اػت ،أتزیزاصاتزی
تشای تٛدج ٝػفش فشأ ٓٞیآٚسد .دس ایٙجا عزال ٜٚتزش
تٛكیٞ ٝای ػفشٞای صٔؼتا٘ی ت ٝتشخی ٔٙافع ٔاِی ػفش
دس فلُ ػشٔا پشداختٔ ٝیؿٛد.
تاس ٚتٙٔ ٝٙاػة تشداسیذ
پیؾ اص تؼتٗ ٚػایُ ػفش صٔؼتا٘ی خٛد ،تٟزتزش اػزت
ٔـخق وٙیذ ػفشتاٖ اص چٛ٘ ٝعزی اػزت .اٌزش تزٝ
ػفشی ٔاجشاجٛیا٘ ٝخاسد اص ٔزحزیز ٞزای ؿزٟزشی
ٔیسٚیذ یا ت ٝللذ ٚسصؽٞای صٔؼتا٘ی چ ٖٛاػزىزی
عاصْ استفاعات ٞؼتیذ
تٟتش اػت تشویثی اص ٔٙاػةتشیٗ ِثاعٞای صٔؼتزا٘زی
سا تا خٛد ٕٞشا ٜوٙیذ .فزشأزٛؽ ٘زىزٙزیزذ یزىزی اص
ٟٔٓتشیٗ ایٗ ِثاعٞا یه پٛؿؾ وتا٘ی اػت و ٝتایذ
جٟت حفظ سطٛتت تذٖ ت ٝعٛٙاٖ ٘خؼتیٗ پٛؿؾ تٗ
وٙیذ.
تٟتش اػت عال ٜٚتش ِثاعٞای پـٕی ،اص ِثاعٞایی تزا
جٙغ ٘ایّ٘ٛی سٚی تٕأی پٛؿؾ خٛد اػتفاد ٜوٙزیزذ
تا دس ط َٛتاسؽٞای احتٕاِی خیغ ٘ـٛیذ .تٟتش اػت
دس ط َٛػفشٞای صٔؼتا٘ی خٛد ،اص چٙذ الیزِ ٝزثزاع
اػتفاد ٜوٙیذ تا تا ٚسٚد تٔ ٝىاٖٞای ػشپٛؿیذٌ ٚ ٜشْ
تتٛا٘یذ الیٞ ٝای سٚیی سا اص تٗ دسآٚسدٔ ٚ ٜا٘ع ػزشٔزا
خٛسدٌی ؿٛیذ.
تٔ ٝیضاٖ وافی آب تٛٙؿیذ
٘ٛؿیذٖ آب وافی ،فم ٔختق ت ٝفلُ تزاتؼزتزاٖ ٚ
ػفش تٙٔ ٝاطك ٌشْ ٕ٘یؿٛد .اٌش چ ٝالّیٓٞای ػشد تٝ
ا٘ذاص ٜالّیٓٞای ٌشْ ت ٝوٓآب ؿذٖ تذٖ ٕ٘یا٘جأذ،
أا ٕٞیٗ تیتٛجٟی دس ٘ٛؿیذٖ آب وزافزی ٔزٕزىزٗ
اػت ػالٔت ؿٕا سا ت ٝخعش تیٙذاصد ،تٛیظ ٜاٌش ؿزٕزا
دس ط َٛػفش صٔؼتا٘یتاٖ ت ٝفعاِیتٞای ؿذیذی چٖٛ
اػىی  ٚاػٛٙتٛسد تپشداصیذ ،خیّی صٚدتش آب تذ٘زتزاٖ
سا اص دػت ٔیدٞیذ.
صٔؼتاٖ تٟتشیٗ فلُ خشیذ تّیت ٛٞاپیٕا
تا تٛج ٝت ٝایٗ و ٝدس صٔؼتاٖ تؼیاسی اص ٌشدؿٍشاٖ تٝ
دالیُ ٔختّف ػفشٞای خٛد سا وٙؼُ وزشد ٜیزا تزٝ
صٔا٘ی ٌشْ تش ٔٛؤ َٛی وٙٙذ ،خشیذٖ تّیت ٛٞاپیٕزا
واسی آػاٖتش اػت.
عال ٜٚتش ایٗ و ٝدس ط َٛصٔؼتاٖ و ٝتٛ٘ ٝعزی فلزُ
سوٛد ٌشدؿٍشی اػت ،پیذا وشدٖ تّیزت ٞزٛاپزیزٕزا
ساحتتش  ٚػشیعتش ا٘جاْ ٔزی ؿزٛد ،ؿزشوزت ٞزای
ٛٞاپیٕایی جٟت فشٚختٗ تعذاد تّیت تیـتش ،الذاْ تزٝ
پاییٗ آٚسدٖ لیٕتٞا ٘یض ٔیوٙٙزذ .پزغ اٌزش جزضٚ
افشادی ٞؼتیذ و ٝت ٝدِیُ ٞضیٞٝٙای تاالی حُٕ ٘ ٚمُ
ٛٞایی اص آٖ اػتفادٕ٘ ٜیوٙیذ ،صٔؼتاٖ صٔاٖ ٔٙاػزثزی
تشای ؿٕاػت تا عال ٜٚتش كشفٝجٛیی دس پ ،َٛصٔزاٖ
خٛد سا ٘یض تٟتش تش٘أٝسیضی وٙیذ.
تٛكیٞٝای ػفشٞای جادٜای
اٌش تٞ ٝش دِیّی تشجی ٔیدٞیذ تا ٔاؿیزٗ ؿزخزلزی
خٛد دس صٔؼتاٖ ػفش وٙیذ ،تٟتش اػت پیؾ اص عضیٕت
اص ٚضع جادٞ ٜای ٔٙتٟی تٔ ٝمزلزذ ٔزٛسد ٘زظزشتزاٖ
آٌاٞی وافی پیذا وٙیذ .عال ٜٚتش ٔجٟض وشدٖ ٔاؿیزٗ
ت ٝتٕأی تجٟیضات صٔؼتا٘ی ،تٟتش اػت تٕٞ ٝشا ٜخزٛد
٘مـ ٝوأّی اص تٕأی ساٜٞای اكّی  ٚفزشعزی داؿزتزٝ
تاؿیذ .تشداؿتٗ وٕی اغزی ٝخـه ٔا٘ٙزذ خـزىزثزاس
ٔی تٛا٘ذ دس كٛست تشٚص ٔـىُ ت ٝؿٕزا دس تزأزیزٗ
ادأ ٝداسد
ا٘شطی وٕه وٙذ...

ایٗ تاصاس و ٝت ٝفشٔاٖ وشیٓ خاٖ ص٘ذػاخت ٝؿذ ،ٜاو ٖٛٙدس ٔشوزض ؿزٟزش
ؿیشاص لشاس ٌشفتٝاػتٔ .ؼجذ  ٚحٕاْ تاسیخی ٚویُ ٘یض دس وٙاس ایٗ تاصاس
لشاس داس٘ذ .تاصاس طٛیُ خٛؽ طشحی و ٝاص تٟتشیٗ آحاس وشیٓ خزاٖ ص٘زذ
اػت ٛٙٞ ٚص تمشیثاً ػآِ  ٚپاتشجای دس ؿیشاص تالیٕا٘ذ ٚ ٜتلزٛس ٔزی سٚد
وشیٕخاٖ ص٘ذ پغ اص ٔالحظ ٝتاصاس لذیٕی الس (اص آحاس صٔاٖ ؿا ٜعزثزاع
وثیش) طشح آ٘شا دس ؿیشاص سیختٝاػت.

تٕاْ واسٞای تاصسٌا٘ی ،خشیذ  ٚفشٚؽ واالٞای داخّزی  ٚخزاسجزی ٚ
ٔثادالت پایاپای ،كذٚس یا دسیافت حٛاِجات  ٚكشافزیزٟزا ٞزٕزٍزی دس
حجشٜٞای ایٗ تاصاس ا٘جاْ ٔی ٌشفت ٚ ٝدس ٚالع تاصاس ٚویُ ٔزا٘زٙزذ لزّزة
ٚالعی ؿیشاص تزٛد ٚ ٜتزٕزاْ أزٛس تزاصسٌزا٘زی دس آ٘زجزا تز ٝجزشیزاٖ
ٔیافتاد ٜاػت.تاصاس ٚویُ تـىیالتی داؿت ٝو ٝتاصسٌا٘اٖ ٔیتٛا٘ؼتزٙزذ تزا
اطٕیٙاٖ وأُ واالٞای خٛد سا دس آٖ ت ٝأا٘ت تؼپاس٘ذ  ٚدس ٔٛلع الصْ اص
آٖ اػتفادٕ٘ ٜایٙذ.
ایٗ تاصاس اص ٘ضدیىی دسٚاص ٜاكفٟاٖ تا ٔذخُ تاصاسٞای لذیٓ أتزذاد داسد
ٔ ٚـتُٕ تش حجشٜٞائی تا ػىٛی پ ٟٗدس طشفیٗ  ۴۷ ٚدٞا٘ ٝطالٟای تّٙزذ
 ٚخٛؽ تٙاػة تٛدٜاػت  ٚچٟاس ػٛق تّٙذی دس ٔیاٖ آٖ لشاس داؿت ٝوزٝ
تاصاسٞای فشعی  ٚغشتی  ٚؿشلی آ٘شا لزعزع ٔزی ٘زٕزٛد ٜاػزتٔ .لزاِز
ػاختٕا٘ی ایٗ تاصاسٞا ٌچ  ٚآجش ٚآٞه تٛد ٜو ٝسٚی پایٞٝائی اص تختزٝ
ػًٞٙای تشاؿیذ ٜلشاس ٌشفتٝاػت.
ػمف چٟاس ػٛق و ٝاص چٟاس طشف آٖ چٟاس تاصاس ٔٙـعة ٔیؿٛد تؼیاس
تّٙذ  ٚتا ػثه ػاختٕا٘ی دِپؼٙذی تٙا ؿذٜاػت .لؼٕتٟای ٔختزّزف ایزٗ
تاصاسٞا ،تٙا تش اػاع واسٞای كٙعتی و ٝدس آٖ ا٘جاْ ٔیٌشفت ٝتٙزاْ ٞزای
ٔخلٛف خٛا٘ذٔ ٜی ؿٛد ٔا٘ٙذ :تاصاس تضسي و ٝا٘زٛا وزاالٞزا دس آٖ
یافت ٔی ؿذ .تاصاس تضاصاٖ ،تاصاس تّٛس فزشٚؿزاٖ ،تزاصاس خزیزاطزٟزا ،تزاصاس
والٞذٚصٞا ،تاصاس ػشاد ٞا  ٚتاصاس ؿٕـیشٌشٞا.تاصاس ٚویُ دس سدیف آحاس
تاسیخی وـٛس ت ٝؿٕاس ۴۲۷ ٜت ٝحثت سػیذ ٚ ٜاداس ٜوُ حزفزا زت آحزاس
تاػتا٘ی ایشاٖ دس حفا ت آٖ وٛؿا ٔیتاؿذ.

افتتبح دفتر ومبیىذگی اوجمه علمی گردشگري كشًر در تبریس
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -سئیغ ػاصٔاٖ
تٛػعٌ ٝشدؿٍشی ؿٟشداسی تثشیض اص افتزتزاح
دفتش ٕ٘ایٙذٌی ا٘جٕٗ عّزٕزی ٌزشدؿزٍزشی
وـٛس دس تثشیض خثش داد.
تٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ،سضا خّیزّزی تزا اؿزاس ٜتزٝ
سٚیذاد تضسي تثشیض  ۲۲02تیاٖ وشد :تزحزج
 ٚ ۲۲02تٛػعٝی ٌشدؿٍشی فشكتی سا تشای
چیذٔاٖ ٞا  ٚتش٘أٝسیضی ٞای جزذیزذ پزیزؾ
آٚسد.
ٚی افضٚد :ایٗ سٚیذاد ٔ ،ٟٓفشكت تزضسٌزی
تشای تحٛالت ٔ ٟٓفشٍٙٞی خٛاٞزذ تزٛد تزا
ٌأی ٔخثت دس ساػزتزای ٌؼزتزشؽ سٚاتز
تیٗإِّّی تشداؿت ٝؿٛد.
سئیغ ػاصٔاٖ تٛػعٌ ٝشدؿٍشی ؿزٟزشداسی
تثشیض تا تیاٖ ایٗ ؤ ٝشوض جزأزع عزّزٕزی ٚ
واستشدی ؿٟشداسی ٘زمزؾ ٔزخزثزتزی سا دس

تٛػعٝی ایٗ كٙعت ایفا ٔی وٙذ ،عٛٙاٖ وشد:
ایٗ ٔشوض خشٚجی عّٕی ٔ ٚخثتی سا داؿت ٝوٝ
ؿٟشداسی اص ایٗ تٛفیك ،تٟش ٜی تؼیاس صیزادی
تشد ٜاػت.
خّیّی خاطش٘ـاٖ وشد :أیذ اػت ایٗ سٚیذاد
تضسي فشكت سا تشای حضٛس ٌزشدؿزٍزشاٖ
خاسجی دس ایٗ ؿٟش ،تیؾ اص پزیزؾ فزشاٞزٓ
وٙذ.
غالٔحؼیٗ وشیٕی ،سئیغ ا٘زجزٕزٗ عزّزٕزی
ٌشدؿٍشی آرستایجاٖؿشلی ٘یض دس دٔٚزیزٗ
پیؾ ٘ـؼت تخللی وٙفشا٘غ تیٗ إِزّزّزی
ٌشدؿٍشی ٔ ٚعٛٙیت دس تثشیض ا ٟزاس وزشد:
أشٚصٌ ٜشدؿٍشی تثذیُ ت ٝكزٙزعزتزی ؿزذٜ
اػت و ٝچ ٝاص ٘ظش تِٛیذ ٘اخاِق  ٚچز ٝاص
٘ظش التلادی ٘مؾ ٕٟٔی سا دس جٛأع تـزشی
ایفا ٔیوٙذ.

كشف گًر َخبمىشی در شمبل عراق

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -تاػتاػاٖ ؿٙاػاٖ آٔشیىزایزی ٔزٛفزك تزٝ
وـف یه ٌٛس تاػتا٘ی ٔتعّك ت ٝدٚسٞ ٜخأٙـی دس ؿٕاَ عشاق ؿزذ٘زذ
و٘ ٝـا٘ٝای اص ٌؼتش ٚ ٜعظٕت أپشاطٛسی ٞخأٙـیاٖ اػت.
تٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ت٘ ٝمُ اص ایٙتش٘ـٙاَ تیض٘غ تایٕض ،تاػتاٖ ؿٙزاػزا٘زی وزٝ
ٔـغ َٛواٚؽ دس ؿٕاَ عشاق تٛد٘ذٛٔ ،فك ت ٝوـف یزه ٌزٛس ۲۷۲۲
ػاِ ٝؿأُ تمایای حذالُ ؿؾ ا٘ؼاٖ ؿذ٘ذ .دس حزاِزیزىزٞ ٝزٛیزت ایزٗ
اػىّتٞا ٛٙٞص ٔـخق ٘یؼت ،أا ایٗ ٌٛس تاػتا٘ی ٔیتٛا٘ذ اطزالعزات
اسصؿٕٙذی دستاس ٜتاسیخچٙٔ ٝعم ٝدس صٔاٖ أپشاطٛسی ٞخأٙـی سا فاؽ
وٙذٔ.ایىُ دا٘تی ،پشٚفؼٛس دا٘ـٍا ٜتٛػتز ٖٛآٔزشیزىزا دس ساع تزیزٓ
تاػتاٖؿٙاػی ایٗ واٚؽ لشاس داؿت .دس ٔٙعم ٝؿٕاَ عشاق و ٝتزٛػزعزٝ
التلادی ٌؼتشدٜای سا تجشتٔ ٝیوٙذ ،پشٚطٜٞای ساٜػزاصی ٔزٙزجزش تزٝ
وـف چٙذیٗ ٔحٛطٞٝای تاػتاٖؿٙاػی ؿذ ٜاػت و ٝتایذ پیؾ اص ادأٝ
پشٚطٞ ٜای عٕشا٘ی ٔٛسد واٚؽ لشاس تٍیش٘ذ.ایٗ ٌٛس تاػزتزا٘زی ٘زیزض دس
حاِی و ٝواسٌشداٖ ٔـغ َٛپشٚط ٜتعشیض یه خیاتاٖ تٛد٘ذ وـف ؿذ
 ٚپیؾ اص ا٘تماَ اػىّت ٞا  ٚآحاس تاسیخی تٛٔ ٝص ٜتزایزذ ٔؼزتزٙزذػزاصی
وأّی اص آٖٞا ا٘جاْ ٌیشد.
پشٚفؼٛس ٔایىُ دا٘تی دس ٌفتٍ ٛتا ایٙتش٘ـٙاَ تیض٘غ تایٕض ٌفت :پزشٚطٜ
جادٜػاصی ٔٛجة وـف ایٗ ٌٛس تاػتا٘ی ؿذ ٜاػت  ٚتیٓ آػیزة صدٖ
ت ٝایٗ آحاس تاسیخی  ٚیا غاست آٟ٘ا ٚجٛد داؿت.

شبٌ عببس
سردار سپبٌ شبَسًن
محمدرضا صافیان اصفُاوی

شاٌ عباس ي کىارٌ گیری از سلطىت

ادأ ٝاص ؿٕاس ٜلثُ:
ؿا ٜعثاع دس ػاَ ٞ 0۲۲۲جشی ،ت ٝتٛكی ٝی (ٔزالجزالَ ٔزٙزجزٓ
تاؿی) خٛد سا اص ػّعٙت خّع وشد  ٚدسٚیـی سا ت ٝجای خزٛد تزیزش
تخت ٘ـا٘ذ  ٚخٛد ٔا٘ٙذ دستا٘اٖ دس تشاتش ٚی ت ٝخذٔت ایؼتاد ،ؿشح
ٚالع ٝایٗ اػت:
اص صٔاٖ (ؿا ٜطٕٟاػة ا )َٚخؼش٘أی ،اص ٔشدْ فشٔٚای ٝی ٔحّ ٝی
(دسب وٛؿه)( ،لضٚیٗ) و٘ ٝیاوا٘ؾ ت ٝواس وٙاػی  ٚچزا ٜوزٙزی
اؿتغاَ داؿتٙذ ،اص پیـ ٝی پذساٖ خٛد دػت وـزیزذ  ٚتزِ ٝزثزاع
لّٙذساٖ دسأذ ،پغ اص آٖ ٔذتی ت ٝػیاحت  ٚػفش پزشداخزت  ٚتزا
جٕاعت ٘مٛطیاٖ أیضؽ وشد ٚ ،اص اییٗ ایـاٖ اٌا ٜؿذ  ٚ.ت ٝلزضٚیزٗ
تاصٌـت .ایٗ لّٙذس دس صٔاٖ (ؿا ٜطٕٟاػة ا )َٚدس یىی اص ٔؼاجذ
ؿٟش (لضٚیٗ) ٔؼىٗ ٌشفت  ٚتاصاس صسق  ٚفشیة ٌشْ وزشد ٚ ،دس
ا٘ذن صٔاٖ ؿٟشتی یافت ٌ ٚشٞٚی اص ٔشدْ تش اٌ ٚشد آٔذ٘ذ .تا ٞزش
طثم ٝت ٝفشاخٛس حاَ ػخٗ ٔی ٌفت  ٚتِ ٝثزاع فزمزش  ٚدسٚیـزی
دسآٔذ ،ٜخٛد سا (دسٚیؾ خؼش٘ )ٚاْ داد ٜتٛدٕٞ .یٗ و ٝتزاصاس ٚی
س٘ٚك ٌشفت عّٕا  ٚسٚحا٘ی( ٖٛلضٚیٗ) تش ا ٚحؼذ تشد٘ذ ٚ ،الٛاَ ٚ

ٚی تا تیاٖ ایٗ و ٝكٙعت ٌشدؿٍشیٔ ،زیزاٖ
سؿتٝای ٔحؼٛب ٔیؿٛدٌ ،فت :تزایزذ ایزٗ
كٙعت سا ت ٝطٛس ٔؼتمزُ تزشسػزی وزشدٚ ٜ
تأحیشات آٖ سا تش ػایش سؿتٞ ٝا ٔزٛسد تزٛجزٝ
لشاس دٞیٓ.
سئززیززغ ا٘ززجززٕززٗ عززّززٕززی ٌززشدؿززٍززشی
آرستایجاٖؿشلیٓٞ ،چٙیٗ تا اؿاس ٜت ٝتزثزشیزض
 ٚ ۲۲02فشكت پیؾ آٔزذٌ ،ٜزفزتٞ :زٕزٝ
تالؽ خٛد سا تایذ دس ساػتای ٔعشفی تاسیخ ٚ
فشٍٙٞی اػتاٖ ت ٝواس تؼت ٚ ٝپزتزا٘ؼزیزُ ٞزای
خٛد سا تش جٟا٘یاٖ تـٙاػا٘یٓ.
دٔٚیٗ پیؾ ٘ـؼت تخلزلزی وزٙزفزشا٘زغ
تیٗ إِّّی ٌشدؿٍشی ٔ ٚعٙزٛیزت دس تزاالس
اجتٕاعات ٔشوض آٔٛصؽ جزأزع عزّزٕزی ٚ
واستشدی ؿٟشداسی تثشیض تشٌضاس ؿذ.

آرامگبَی در سیمرٌ كشف شذ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن-واٚؽ ٘جات تخـی ٔحٛط ٝپیش ٔیىائزیزُ
سٚدتاس ػیٕش ٜت ٝوـف یه تٙای آسأٍاٞی  ،فضای ٔعٕاسی دس وزٙزاس
سٚدخا٘ ، ٝلٙات لذیٕی  ،تعذادی لثٛس اػالٔی  ...ٚا٘جأیذ .
تٌ ٝضاسؽ ٟٔش ت٘ ٝمُ اص سٚات عٕٔٛی پظٞٚـٍأ ٜیشاث فزشٞزٙزٍزی ٚ
ٌشدؿٍشی  ،عّی ػجادی ػشپشػت ٞیأت واٚؽ ٘جزات تزخزـزی دس
ٔحٛط ٝپیشٔیىائیُ تا اعالْ ایٗ خثش افضٚد ٔ :عاِعات تاػتاٖ ؿزٙزاخزتزی ٚ
واٚؽ ٘جات تخـی دس ٔحٛط ٝپیشٔىائیُ سٚدتاس ػیٕش ٜدس پزی وزاٚؽ
اسٌا٘یه تا ٞذف ٘جات تخـی ٔحٛط ٝتا ایجاد چٟاس تشا٘ـ0۲ ٝدسٔ 0۲تش
آغاص ؿذ .دس اتتذای واس ٘ؼثت ت ٝتٟی٘ ٝمـٞ ٝای تٛپٌٛشافی  ٚتزاػزتزاٖ
ؿٙاػی ٔحٛط ٝالذاْ  ٚدس ٔشحّ ٝتعذ ٔحٛط ٝتٔ ٝؼاحت ٞ ۲۲ىتاس ٔزٛسد
تشسػی  ٚؿٙاػایی تاػتاٖ ؿٙاػی لشاس ٌشفتٚ.ی تلشی وزشد ٘:زتزیزجزٝ
ٔعاِعات اِٚی ٝتا و ٖٛٙیه دٚس ٜاػتمشاس دس ٔشوض ٔحٛطٔ ٝتعّك ت ٝدٚسٜ
ٔیا٘ ٝاػالٔی  ٚیه دٚس ٜاػتمشاسی لذیٕی تش ٔتعّك ت ٝكزذس اػزالْ سا
٘ـاٖ ٔی دٞذ.تٌ ٝفت ٝػجادی ،دس پی واٚؽ اسٌا٘یه تخـزی اص یزه
تٙای آسأٍاٞی ت ٝاتعاد  2..۲دس  2..۲دس ٔشوض عشك ٚ ٝتخـی اص یزه
فضای ٔعٕاسی دس حاؿی ٝجٛٙتی ٔحٛط ٝدس وٙاس سٚدخا٘ ٝاص صیش خزان
خاسد ؿذ ٜاػت.اٌ ٚفت  :یه لٙات لذیٕی و ٝاص صیش ٔحٛط ٝعثٛس ٔی
وٙذ ٘یض دس ایٗ واٚؽ ٔٛسد ؿٙاػایی لشاس ٌشفت ؤ ٝؼزتزٙزذ ػزاصی ٚ
ا٘جاْ ٔعاِعات تىٕیّی آٖ دس تش٘أ ٝآتی لشاس داسد.
اطٛاسؽ سا خزالف دیزٗ
اػالْ ؿٕش٘ذٔ ٚ .زشدْ سا
اص ٔلاحثتؾ ٔٙع وشد٘ذ.
چ ٖٛخزثزش زٟزٛس ایزٗ
دٚسیزززؾ تززز( ٝؿزززاٜ
طٕٟاػة) سػزیزذ ،ا ٚسا
٘ضد خزٛد خزٛا٘زذ  ٚاص
احٛاَ  ٚالٛاِؾ پشػزیزذ.
(دسٚیؾ خؼش )ٚآٖ چزٝ
سا و ٝدؿٕزٙزا٘زؾ تزا اٚ
٘ؼثت داد ٜتٛد٘ذٔ ،زٙزىزش
ؿذ  ٚجٛاب ٞایی داد وٝ
تش اعتماد ٚی ت ٝلٛا٘یزٗ ٚ
ؿشایع اػالْ  ٚلٛاعذ ٔزٞة ؿیع ٝی احٙی عـشی ٝدالِت وشد( .ؿزاٜ
طٕٟاػة) چ ٖٛچیضی تش خالف ٔؼّٕا٘ی اص ا٘ ٚزذیزذ ٔزشخلزؾ
وشد ٚ ،دػتٛس داد و ٝدیٍش دس ٔؼجذ ٘ٙـیٙذ ٔ ٚزشدْ سا تزش خزٛد
جٕع ٘ىٙذ .ا٘ ٚیض اص آٖ پغ تشای سفع تذٌٕا٘ی ت ٝخذٔت عّٕا ٔزی
سفت  ٚفمٔ ٝی آٔٛخت  ٚسٚصٞای جٕع ٝدس ٔؼجذ جأع ٕ٘اص ٔزی
وشد  ٚدیٍش وؼی سا تا ا ٚواسی ٘ثزٛد .أزا پزغ اص ٔزشي (ؿزاٜ
طٕٟاػة) تاص ٔؼجذی سا و ٝپّٟٛی خا٘ ٝاؽ تٛد ٘ـیٕٗ ػاخت ٚ
ػفش ٜی تٛوُ ٌؼتشدٔ .شیذاٖ تشایؾ ٘یاص تشد٘ذ  ٚاػثاب ٔعیـت اٚ
 ٚدسٚیـا٘ی سا و ٝدس خذٔتؾ تٛد٘ذ ،فشا ٓٞػاختٙذ .وٓ وزٓ عزذٜ
ی ٛٞاخٛاٞاٖ ٔ ٚشیذا٘ؾ ت ٝجایی سػیذ و ٝت ٝدػتیاسی ایـاٖ تىیٝ
 ٚتاغچ ٝی تضسٌی ػاخت ٚ ،اص ٔؼجذ وٛچىی و ٝتا آٖ صٔاٖ دس
آٖ جا ٔؼىٗ داؿت ،ت ٝایٗ تىیٙٔ ٝتمُ ؿذ.
ادأ ٝداسد

برتریه بىبَبي ببستبوی دویب

ؿى ٚ ٜٛعظٕت آحاس تاػتا٘ی  ٚتٙاٞایی و ٝپیـزیزٙزیزاٖ تزشای
ٔشدْ علش حاضش ت ٝجای ٌزاؿت ٝا٘ذٞ ،ش تیٙٙذ ٜای سا افؼٖٛ
ٔی وٙذ.دس ٔیاٖ ایٗ آحاس ،تٙاٞایی ٚجٛد داس٘ذ وٌ ٝزؿت ٝاص
جالَ ٞ ٚیثت ،ؿٍفتی  ٚحیشت تٕاؿاٌشاٖ سا  ٓٞت ٝد٘زثزاَ
داس٘ذ.دس ایٗ ٌضاسؽ ؿٕا سا تا تشتشیٗ ٞای آحاس تاػتا٘زی دس
ػشاػش د٘یا آؿٙا ٔی وٙیٓ.
.9تاج محل

ٔی ٌٛیٙذ ؿا ٜجٟاٖ تاد ٔحُ سا ت ٝیاد ٕٞؼش فزمزیزذؽ دس
ٙٞذ تٙا ٟ٘اد .ایٗ تٙا دس آٌشا ٚالع ؿذ ٜاػت  ٚیىی اص ٞـزت
ؿٍفتی جٟاٖ ت ٝحؼاب ٔی آیذ.
تٟٙا اٍ٘یض ٜتؼیاسی اص تاصدیذوٙٙذٌاٖ تاد ٔحُ ایٗ اػت وٝ
تثیٙٙذ ،ؿا ٜجٟاٖ ت ٝعـك ٕٞؼشؽ چز ٝوزاسی ا٘زجزاْ دادٜ
اػت .ؿىی ٘یؼت و ٝؿا ٜجٟاٖ تا ایٗ وزاس خزٛد تزخزؾ
ٕٟٔی اصتاسیخ سا سلٓ صد ٜاػت.
.01دیًار چیه

ٛٙٞص  ٓٞتشای  ٕٝٞػٛاَ اػت و ٝچعٛس تٟٙا سدپای صٔزیزٗ
ؤ ٝی تٛاٖ اص آػٕاٖ آٖ سا دیذ ،دیٛاس چیٗ اػت ،ؿٍفتزی
و ٝایٗ تٙا سا دس صٔش ٜتشتشیٗ آحاس تاػتا٘ی جزٟزاٖ لزشاس دادٜ
اػت.دیٛاس تضسي چیٗ دس ٚالع ٔجٕٛع ٝای اص دیٛاسٞاػزت
و ٝدس ؿٕاَ چیٗ وـیذ ٜؿذ ٜا٘ذ ٞ ٚذف اكّی چیٙی ٞا اص
ایٗ دیٛاس وـی حفا ت اص وـٛس دس تشاتش تٟاجٓ خاسجی ٞا
تٛد ٜاػت.ط َٛایٗ دیٛاس حذٚد ٞ5ضاس ٔ 5۲۲ایُ تزخزٕزیزٗ
صد ٜؿذ ٜاػت.
.00اَرام سٍ گاوٍ

اٞشاْ ػٌ ٝا٘ٔ ٝلش  ٓٞو ٝاص ؿٍفتی ٞای ٔعٕاسی دس د٘زیزا
لّٕذاد ٔی ؿ٘ٛذ دس ایٗ فٟشػت حضٛس داس٘ذ .ایٗ اٞشاْ دس
فٟشػزت عزجزایزة ٞزفزتزٍزا٘ز ٝد٘زیزا ٘زیزض جزای داس٘زذ.
ٔلش تایذ كٙعت ٌشدؿٍشی خٛد سا تا حذ صیزادی ٔزذیزٖٛ
ایٗ اٞشاْ پش اتٟت  ٚدس عیٗ حاَ آساْ تذا٘ذ ،چشا و ٝػزاال٘زٝ
ٔیّیٞ ٖٛا ٌشدؿٍش تشای دیذٖ آٟ٘ا ت ٝایٗ وـٛس ػزفزش ٔزی
وٙٙذ.

پلی از ریشٍ درختبن زوذٌ در َىذ

دس یىی اص ٔشطٛب تشیزٗ ٔزىزاٖ سٚی صٔزیزٗ ،سٚػزتزای
Mawsynramدس ٍٔاالیا ٙٞذ  ،یىی اص صیزثزا تزشیزٗ ٚ
جاِة تشیٗ پُ ٞای جٟاٖ ٚجٛد داسد.
ایٗ پُ و ٝتٛػ ٔشدْ ٔحّی تا سیـ ٝدسختاٖ ص٘ذ ٜػزاخزتزٝ
ؿذ ٜتا ٌزؿت صٔاٖ ٘ ٝتٟٙا فشػٛدٕ٘ ٜی ؿٛد تزّزىز ٝسؿزذ
وشدٔ ٚ ٜؼتحىٓ تش ٔی ؿٛد.
ایٗ پُ جاِة اص تیـتش پُ ٞای ػاخت ٝؿذ ٜت ٝدػت تـش لٛی
تش اػت  ٚدس ٔماتُ تاساٖ ٞای تی أاٖ ٙٞذ وأال اػتٛاس تالی
ٔا٘ذ ٜاػت.

