
 ي کرماوطاٌ کردستان، ايرامان )ًَرامان(، انیدار سذ محذيدٌ در یبخط وجات کايش ي یبررس
 

 امیر ساعذ مًچطی،مرجان مطکًر، ، ، سًویا ضیذروگ، مرتضی رحمتی1فریذين بیگلری
 سیريان محمذی،وذا حسیه تُراوی، طاَر قسیمی، سپُر زارع، مسعًد اکبری، 

 پًر ، محمذ عبذاهللَما فتحی امیری،داييدی، سریٍ  حسیهصالح وصراللُی، 
   fbiglari@gmail.comٔعئَٛ ثرػ پبریٙٝ ظٍٙی، ٔٛزٜ ّٔی ایراٖ ٚ  ٔؼبٖٚ أٛر فرٍٞٙی. 1

 
 پیص درآمذ

ٚ ٞبی ورزظتبٖ ٚ ورٔب٘ؽبٜ  زر اظتبٖ ، ٔٙطمٝ ٞٛرأبٖزاریبٖ ٔحسٚزٜ ظس ٚ ٘یرٌٚبٜزر ؼٙبظی  ثبظتبٖ ٞبی ای از ٘تبیج ثررظی ٌسارغ حبضر حبٚی ذالصٝ
 ثب 94تب اظفٙس ٔبٜ  93وٝ زر فبصّٝ اظفٙس ٔبٜ اظت ٛرز ٔطبِؼٝ ٔٔٙطمٝ ؼٙبظبیی ؼسٜ زر ٞبی  ؼٕبری از ٔىبٖثرؽی زر  ٞبی ٘جبت وبٚغ٘تبیج ٕٞچٙیٗ 
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 درآمذ
سٞب ا٘جبْ ٌرفت وٝ ٘رعتیٗ ٞبیی زر ٔحسٚزٜ ایٗ ظ ٞبی ثسري ظسظبزی زر ٔعیر رٚزذب٘ٝ ظیرٚاٖ، ثررظی ٚ ٕٞسٔبٖ ثب اجرای طرح 1380از اٚاذر زٞٝ 

ؼٙبظی  ؼبُٔ ٔؽبٞسات ٔرزْ وٝ ػٕستبً ا٘جبْ ؼس. ٚی زر ٌسارغ ذٛز (1387) تٛظط ذعرٚ پٛرثرؽٙسٜ 1387ظبَ  ثٟبر ٞب زر ٔحسٚزٜ ظس زاریبٖ زر آٖ
رٚظتبی ظّیٗ ٚ یه غبر، آرأٍبٜ ٚ  ثٝ ٚجٛز ظٝ غبر، یه آرأٍبٜ ٚ یه احر ثبظتب٘ی زر رٚظتبی ٞجیج؛ یه لّؼٝ، یه ٌٛرظتبٖ ٚ احر ثبظتب٘ی زر اظت،

اطالػبتی زرثبرٜ ٚی ثٝ اظپریس اؼبرٜ ورزٜ اظت. زر ٌسارغ ٞجیج ٚ ٕٞچٙیٗ یه ٌٛرظتبٖ اظالٔی زر جبزٜ  )رٚار( احر ثبظتب٘ی زر رٚظتبی رٚزثبر
تبریری زر زٚ ٔىبٖ ٘سزیه رٚظتبی ظّیٗ ثٝ  اٖرأب ثٝ ٚجٛز لطؼبت ظفبَ زٚ ارایٝ ٘ؽسٜ اظت.ٞبی احتٕبِی زر آٟ٘ب  ٞب ٚ یبفتٝ ٔٛلؼیت زلیك ایٗ ٔىبٖ

ی از ثبززیس ،آثٍیری ٔؼرضٞبی زر  ٔىبٖثررظی ٚضؼیت ٔٙظٛر ٝ ثظرزاری  ػّیرضب 1393زر ظبَ  اظت.ؼسٜ ٚ لّؼٝ ظّیٗ اؼبرٜ  بٖیزٚرٚٔ٘بٟٔبی 
ٞبی ظٍٙی را ٌرزآٚری ورز وٝ  تراغ زظت ٔجٕٛػٝ وٛچىی از، ٞجیج رٚظتبی ٘سزیه ای زر یه پٙبٍٞبٜ صررٜ زاؼت وٝ طی آٖ ٔحسٚزٜ ظس زاریبٖ

 .(1394)ٌفتٍٛی ثیٍّری ثب ظرزاری، زٔعتبٖ  ظٍٙی اظت ٔرثٛط ثٝ اٚاذر پبریٙٝ
  

 ضىاسی محذيدٌ سذيویريگاٌ داریان بررسی باستان
زر اظفٙس فؽرزٜ ٔب٘ؽبٜ( طی زٚ ٔرحّٝ ٔحسٚزٜ ظس ٚ ٘یرٌٚبٜ زاریبٖ ٚالغ زر ؼٟرظتبٖ ظرٚآثبز )اظتبٖ ورزظتبٖ( ٚ ؼٟرظتبٖ پبٜٚ )اظتبٖ ور اذیر ثررظی
ویّٛٔتر( ٚ  5ٞبی زٚ رٚزذب٘ٝ شاٜٚ رٚ ) ا٘جبْ ؼس. ٔٙطمٝ ثررظی ؼبُٔ زرٜ 1394پبییس ٚ زٔعتبٖ  زر ٚ چٙس ٔرحّٝ وٛتبٞتر 1394ٚ ارزیجٟؽت  1393

ثررظی  اصّی یىی از ٘ٛاحیؼٛز.  ٌفتٝ تؽىیُ ٔی یػوٝ از ثٝ ٞٓ پیٛظتٗ زٚ رٚزذب٘ٝ پ ثٛزویّٛٔتر(  10ویّٛٔتر( ٚ زرٜ رٚزذب٘ٝ ظیرٚاٖ ) 10ٌرزالٖ )
 رزیازأٝ زرٜ پ ٚ زر اطراف رٚظتبی ٞجیججٙٛة تب س زاریبٖ زر ظ٘سزیىی ٚرا زر زاریبٖ ٚ رٚظتبٞبی اطراف  ؼبُٔ ارتفبػبت زٚ ظٛی رٚزذب٘ٝ ظیرٚاٖ از

 . ؼس٘س طٛر فؽرزٜ پیٕبیػ ثٝ وٝ ثٛز ظراجٍب زرٜ رٚظتبی ٘بٚ تب اطراف ٞٛارٕٞچٙیٗ ٚ زر ؼٕبَ  ٔیساٖ اظپریس -ٔال
تب ارتفبع  ٔرسٖ ظس ٞبی ثبالتر از ذط تراز آة تٕروس ثٛز. أب ٔىبٖٔٔتر(  825ظس ) ٔرسٖ ثیؽتر ثر ٘ٛاحی زیر ذط تراز آة ٞب ٞیئت طی ایٗ ثررظی

ٞب ٚ  زظت آٚرز. ػالٜٚ ثر ؼٙبظبیی ٚ حجت ٔىبٖ ٔٙطمٝ ثٝؼٙبذتی  ثبظتبٖتری از اظتمرارٞبی  وبُٔاطالػبت ٔتر ٘یس ثررظی ٚ حجت ؼس٘س تب ثتٛاٖ  1360
پراوٙػ ظبیر ٔٙبثغ ٟٔٓ ٕٞچٙیٗ  ؼسٜ ٚ ظٍٙی اظتفبزٜ اطالػبتی زرثبرٜ پراوٙػ ٔٙبثغ ظًٙ چرت رازیٛالریت وٝ زر زٚراٖ پبریٙٝ ،1ٞبی ثبِمٜٛ ٔىبٖ

)لْٛ  ٔٙطمٝ ٚ ثررظی ٔیسا٘یی بیٗ رٚظتبٞظبوٙؼٙبذتی، از طریك ٔصبحجٝ ثب  ٞبی ثبظتبٖ ػالٜٚ ثر ثررظی ٞب ٘یسٌرزآٚری ؼس. چٖٛ چؽٕٝ
ٞبی طجیؼی )غبر ٚ پٙبٍٞبٜ( ٚ  ٚ اٍِٛٞبی اظتفبزٜ از ٔراتغ، ٔٙبثغ آة ٚ پٙبٍٞبٜ ٗٞبی أرٚزی ٌبٜ ٞبی ٔرتّف ظىٛ٘ت ، اطالػبتی زرثبرٜ جٙجٝؼٙبظی( ثبظتبٖ

ر رٚظتبی ٘بٚ ٚ ٔراتغ، اراضی ز ػٕستبًٍ٘بری  ؼٙبظی ٚ ٔرزْ تبٖثبظ ٞبی لْٛ ثررظی ؼس. ٌرزآٚریٞبی ٔرتجط ثب ظًٙ ٚ ٔٛاز آِی  ٕٞچٙیٗ فٙبٚری
 ٌبٜ تبثعتب٘ی آٖ )ظراجٍب( ٔتٕروس ثٛز. وؽبٚرزی، ثبغبت ٚ ظىٛ٘ت
ٔىبٖ ٚ ٔىبٖ ثبِمٜٛ ؼبُٔ غبر،  90ثیػ از  ،94پبیبٖ اظفٙس  تب 93اظفٙس  ازٔحسٚزٜ ظس ٚ ٘یرٌٚبٜ زاریبٖ ٚ ٔٙبطك اطراف آٖ   زرٔجٕٛع طی ثررظی

 یؼٙبظ ثبظتبٖ یٞب بفتٝی ثٝ تٛجٝ بث ثرزاری ؼس٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ رظی، ٔعتٙسظبزی ٚثرراٜ وٛٞعتب٘ی  ٚ ای، لّؼٝ، پُ ٘مٛغ صررٜ ،بٜ، ٔحٛطٝ ثبز، ٌٛرظتبٖپٙبٍٞ
 ػصر ،یظٍٙ ٔط زٚرٜ ،یظٍٙ ٙٝیفراپبر س،یجس یظٍٙ ٙٝیپبر ،یب٘یٔ یظٍٙ ٙٝیپبر یٞب زٚرٜ زر ٞب ٔىبٖ ٗیا ؼسٜ، یثررظ یٞب ٔىبٖ از یتؼساز از آٔسٜ زظت ثٝ

 . ا٘س ثٛزٜ اظتفبزٜ ٔٛرز یاظالٔ ٔتبذر ٚ ب٘ٝ؟یٔ یٞب زٚرٜ ٗیٕٞچٙ ٚ یریتبر زٚرٜ آٞٗ،
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 َای وجات بخطی کايش
ا٘جبْ ؼس. زر  94زر ظبَ غبر، پٙبٍٞبٜ ٚ ٌٛرظتبٖ  ٔحٛطٝ ثبز، 16زر ت ٔرتّف ظس ٚ ٘یرٌٚبٜ زاریبٖ تٛظط پٙج ٞیأثرؽی زر ٔحسٚزٜ  ٞبی ٘جبت وبٚغ
ٙبچٝ، ٔحٛطٝ ثرزٜ ٔبر ٚ ٌب ٚ پٙبٍٞبٜ ٞٛار ٌّٛاٖ )٘سزیه ٞجیج(، غبر وِ ارزیجٟؽت تب تیر ٔبٜ، تؼساز ؼػ ٔىبٖ ؼبُٔ غبر تّٝ ثیٗ ٞب ٘رعت وبٚغ ٔرحّٝ

ٝ زْٚ ز٘ی ؼس٘س. زر ٔرحّ ض آٚا )ػجبض آثبز( وبٚغ یب ٌٕب٘ٝوٗ زر ٘سزیىی ٞٛا اظپریس( ٚ زٚ ٔحٛطٝ آظبٌٚٝ ٚ زٜ-زؼت )پرزی ٔال ٌٛرظتبٖ ٚؼىٝ
 پٙبٍٞبٜ ٚ غبر ،یظٛچر ٔرٚ غبر ٔرا، ثرٚ پٙبٍٞبٜ وٍُّٝ، ٔرٚ پٙبٍٞبٜ ،یٞٙبر ٔرٚ پٙبٍٞبٜ وٙبچٝ، غبرٟٔر تب اظفٙس، تؼساز زٜ ٔىبٖ ؼبُٔ  ثیٗ ٞب وبٚغ

ز٘ی  وبٚغ یب ٌٕب٘ٝ رٚارتبی زر ٘سزیىی رٚظ ثرٜ لٛتٝ چیٗ ظًٙ ٌٛر ٚ ظرچٓٞبی  ٔحٛطٝ ٚ سیاظپرٔیساٖ  -ٔال یپرززر زرٜ  ٔٛظب آظبٚ پٙبٍٞبٜ ٚ٘بٖ، زن
  .ؼس٘س

ٞبی ٔٛرز ثحج زر  ٔىبٖپرزازیٓ.  ٔی سیاظپرٔیساٖ  -ٔال یپرزٞب ٚ غبرٞبی زرٜ  پٙبٍٞبٜ  ٔجٕٛػٝٞبی ا٘جبْ ؼسٜ زر  وبٚغاذتصبر ثٝ زر ایٙجب ثٝ 
چپ  بحُٔؽرف ثٝ ظ ،یٔسٌ زُِٛوٜٛ ای  صررٜی ٞب ٔتری از ظطح زریب، زر زأٙٝ 820ٔتری تب ارتفبع  744ٔتر ، ثیٗ ارتفبع  650 ٔحسٚزٜ ای ثٝ طَٛ

 .ا٘س ٚالغ ؼسٜ ظرٚآثبز ؼٟرظتبٖ ،اٚرأبٖ ثرػ بر،یؼبِ زٞعتبٖ زر رٚزذب٘ٝ ظیرٚاٖ
 25حسٚز ٔتری از ظطح زریب ٚ ارتفبع  760وٟٙتریٗ ثمبیبی اظتمراری وبٚغ ؼسٜ ٔرثٛط ثٝ پٙبٍٞبٜ صررٜ ای ٔرٚ زارای ثٛز وٝ زر ارتفبع حسٚز 

ٔترٔرثغ  21ٔتر ٚ ٔعبحت وُ وف آٖ   5/3ٔتر، حساوخر ػرض آٖ  6طَٛ پٙبٍٞبٜ حسٚز جٟت ؼٕبَ لرار ٌرفتٝ اظت.  ، زرذب٘ٝ ظیرٚأٖتری از رٚز
وبٚغ زر ٔتر ٔی رظیس.  ٔتر ٚ زر أتساز ِجٝ ؼٕبِی پٙبٍٞبٜ ثٝ حسٚز چٙس ظب٘تی 2 ثٝ حسٚزجٙٛثی حساوخر ضربٔت ٟ٘ؽتٝ ٞب زر أتساز زیٛارٜ اظت. 

ؼٙبذتی، یه ٚاحس رظٛثی طجیؼی ٚ یه  ٔتٛظط ٔٛاز ثبظتبٖوٓ تب ؼٙبذتی ثب تراوٓ  ظٝ ٚاحس ػٕسٜ الیٝ ٍ٘بری ؼبُٔ یه ٚاحس فٛلب٘ی ثبظتبٖٔحٛطٝ 
ٔجٕٛػٝ لبثُ تٛجٝ ای از زظت تراغ ٞبی ظٍٙی از جٙط ظًٙ چرت ؼٙبظبیی ؼس. فرٍٞٙی ثب تراوٓ ثبالی ٔٛاز  ثبظتبٖ ؼٙبذتی ٚاحس تحتب٘ی
زیعىی ٚ ِٛاِٛا ٚ تِٛیسات آٟ٘ب ٚ  . صٙبیغ ظٍٙی ایٗ ٔىبٖ ؼبُٔ ظًٙ ٔبزرٞبیاجبق ؼٙبظبیی ؼس تؼسازیثمبیبی ، ثمبیبی جب٘ٛری ٚ رازیٛالریتی

 زر ؼٕبری از ثمبیبی جب٘ٛری آحبر ظٛذتٍی، ثرغ ٚ ؼىعتٍی ػٕسی زیسٜ ٔی ؼٛز. ا٘ٛاع ذراؼٙسٜ ٚ تیسٜ ٞعتٙس. ؼبُٔ اثسارٞبیی وٝ اغّت
ؼٕبَ غرثی اظت. غبر  -ؼٕبَای ثٝ ظٕت  ثب زٞب٘ٝٚ ٔتری از ظطح زریب  770زر ارتفبع حسٚز  ،ٝ وٕی از غرة پٙبٍٞبٜ ٔرٚ زارایغبر وٙبچٝ ثب فبصّ

ٔتر ٔرثغ از ٟ٘ؽتٝ ٞبی وف غبر تب ػٕك حساوخر  ٔتر وبٚغ ؼس وٝ زر ٘تیجٝ آٖ  14حسٚز ٔترٔرثغ ٔعبحت زارز.  30ٔتر ػٕك ٚ وف آٖ حسٚز  7حسٚز 
ظتبٖ یبی اظتمراری از اٚاذر پبریٙٝ ظٍٙی جسیس تب فراپبریٙٝ ظٍٙی ٚ اظتمرارٞبی پراوٙسٜ اٚاذر پیػ از تبرید ٚ تبریری ؼٙبظبیی ؼس. ٔٛاز ثبتٛاِی از ثمب

بالیی ٞبی ٔتبذرتر ث ؼٙبذتی زر الیٝ ٞبی پبریٙٝ ظٍٙی ؼبُٔ زظت تراغ ٞبی ظٍٙی، ثمبیبی جب٘ٛری، اجبق، ظًٙ ظبة، ٌُ اذرا ٚ غیرٜ ثٛز. از الیٝ
 ٘یس لطؼبت ظفبَ، اظترٛاٖ ٚ یبفتٝ ٞبی پراوٙسٜ زیٍر ٚ ٕٞچٙیٗ یه ظبزٜ ظٍٙی ذؽىٝ چیٗ یبفت ؼس. 

ٔتری از ظطح زریب ٚ  772ٔتر، زر ارتفبع  60ٔؽرف زر ا٘تٟبی غرثی یه زیٛارٜ وٓ ارتفبع صررٜ ای ثٝ طَٛ حسٚز پٙبٍٞبٜ وٛچه ٔرٚ ٞٙبری 
 4ٔتر، ػرض آٖ زر ثرػ ٔیب٘ی  5/11طَٛ پٙبٍٞبٜ اظت. ؼٕبَ ؼرلی  -ٚ زٞب٘ٝ آٖ ثٝ ظٕت ؼٕبَ ٚالغ ؼسٜ ٔتر ثبالتر از رٚزذب٘ٝ ظیرٚاٖ 50حسٚز 

ٞبی وبٚغ  ٔتر زر وف پٙبٍٞبٜ ٚ أتساز زیٛارٜ پؽتی آٖ وبٚغ ؼس.  ٟ٘ؽتٝ 2×3ٔتر ٔرثغ اظت. ٌٕب٘ٝ ای ثٝ اثؼبز  25ٚ ٔعبحت وف آٖ زر حسٚز ٔتر 
از آٟ٘ب ثٝ ػٕستب ٔرثٛط ثٝ زٚرٜ فراپبریٙٝ ظٍٙی  ،ٞبی ظٍٙی وٛچىی از زظت تراغ ضربٔت زاؼتٙس وٝ ٔجٕٛػٝ ٘عجتبً ٔتر ظب٘تی 55تب  30ثیٗ تٟٙب ؼسٜ 

 زظت آٔس. 
ٚ پبییٗ تر از پٙبٍٞبٜ ٔرٚٞٙبری لرار  ٔؽرف ثٝ جبزٜ ٞجیج ثٝ اظپریس ،زر ٘سزیىی پُ پرزی ٔالؼٕبَ ؼرلی ای رٚ ثٝ  پٙبٍٞبٜ ثسري ثرٚٔرا ثب زٞب٘ٝ

. اظت ٔرثغ ٔتر 156آٖ وف یتمریج ٔعبحت ٚ ٔتر6/19 آٖ یپیؽب٘ ارتفبع حساوخر ٚ ٔتر 9/6 آٖ وف ػرض حساوخر ،ٔتر 5/58 پٙبٍٞبٜ طَٛاظت. ٌرفتٝ 
وبٚغ  ٘سزیه زیٛارٜ ػمجی آٖ ،زر وف پٙبٍٞبٜٔتر  ظب٘تی 50×50 ٔرثغٔتر ؼبُٔ زٜ  5/2×1ای ثٝ اثؼبز  ٌٕب٘ٝ اظت. ٔتر 744ظطح زریب از  پٙبٍٞبٜ ارتفبع

ػٕستب ؼس وٝ ٍ٘بری  ٚاحس الیٝ زٜؼبُٔ  ٞبی ثرجب از ٟ٘ؽتٝرفت ٚ ٔٙجر ثٝ ؼٙبظبیی تٛاِی  بییٗٔتری پ ظب٘تی 310تب ػٕك  ٔرثغؼس. ایٗ ٌٕب٘ٝ زر چٟبر 
ٚ ؼبُٔ ؼٙبذتی ا٘سن  بٖٞبی ثبظت زر ٔجٕٛع ؼٕبر یبفتٝ .٘سثٛز ٚ چٙس الیٝ طجیؼی زار ظًٙ آٞه ٚ لطؼبت ٘یٕٝ زاٚیٝ ثمبیبی ظٛذتٝ ،ذبوعترِٙس ؼبُٔ 
ثب  .٘سآٔس ثسظت 4-5، 7، 7-10ٍ٘بری  ٚاحسٞبی الیٝ از وٝثٛز  زغبَ لطؼبت ٚ اجبق ٗیچٙس ٕب٘سٜیثبل آحبر ٚ جب٘ٛری اظترٛاٖ لطؼبت ظفبَ، لطؼٝ ؼػ

 ز. ٌیر اظالٔی را زر ثرٔی ٔتبذر ٜٚرزٚراٖ تبریری ٚ زاحتٕبال  فرٍٞٙی ایٗ تٛاِی ،تٛجٝ ثٝ لطؼبت ظفبَ یبفت ؼسٜ
ػٕٛزی ٚالغ  زر پبی یه صررٜ تمریجبًٔرتفغ تریٗ ٔىبٖ وبٚغ ؼسٜ اظت وٝ ٔتری از ظطح زریب  820غبر وٛچه ٔرٚ ظٛچری زر ارتفبع حسٚز 

ؼٙبذتی غبر را آؼفتٝ ورزٜ ثٛز ٚ ثیؽتر  ٞبی ثبظتبٖ حفبری غیر ٔجبز ثرػ ػٕسٜ ٟ٘ؽتٝ ٔتر اظت. 12ؼسٜ اظت. زٞب٘ٝ غبر ثٝ ظٕت ؼٕبَ ٚ ػٕك آٖ 
ػالٜٚ ثر ایٗ  .ثٝ زظت آٔس٘سظر٘س ایٗ ٟ٘ؽتٝ ٞبی جبثجب ؼسٜ ؼبُٔ لطؼبت ظفبَ، زظت تراغ ظٍٙی، اظترٛاٖ ٚ وٛپرِٚیت زر ٘تیجٝ مبیبی ث

زاؼتٙس ثٝ زلت وبٚغ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثرزاری ؼس. زر ٘تیجٝ ظٝ ٚاحس  ٔىؼت ٔتر 5/0  از وٕترٞبی زظت ٘رٛرزٜ زر أتساز زیٛارٜ ٞبی غبر وٝ ٔعبحتی  ٟ٘ؽتٝ
ظبیر ٔىبٟ٘بی ٌٕب٘ٝ  ثٝ زظت آٔس. (الزیٔ از ػیپ پٙجٓ ٞسارٜ اٚاذر)  یب٘یٔ ظًٙ ٚ ٔط زٚرٜزْٚ آٖ آحبری از  ٚاحسیٝ ٍ٘بری ؼٙبظبیی ؼس وٝ زر ال

 یمبیبفبَ ٚ تؼسازی ثزٚ لطؼٝ ظٚ٘بٖ  غبر زنزر ثٛز وٝ از ٔیبٖ آٟ٘ب تٟٙب  ٔٛظب آظبٚ پٙبٍٞبٜ ٚ ٚ٘بٖ نزَ پٙبٍٞبٜ ٚ غبر ،وٍُّٝ ٔرٚ پٙبٍٞبٜز٘ی ؼسٜ ؼبُٔ 
 جب٘ٛری ثٝ زظت آٔس.
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ٞبی  ٞبی وبٚغ ؼسٜ ٚ ؼٕبری از ٔىبٖ اوخر ٔىبٖ آٖ زر ٘تیجٝ وٝ ؼس وبُٔ 95زر ثٟبر ٚ آغبز  94ظبَ ذر پبییس زر اٚا آثٍیری ٔرسٖ ظس زاریبٖ
ظفب٘ٝ ثٝ ػّت وٛتبٜ ثٛزٖ فرصت ثررظی ٚ ٔتأثطٛر وبُٔ غرلبة ؼس٘س.  ،ٚالغ ثٛز٘س ٔتر( 825ظس ) ٔرسٖ ة٘رٔبَ آزیر ذط تراز ثررظی ؼسٜ وٝ زر 

زارای ٚ تب حسی پٙبٍٞبٜ  ٞبی ؼٙبظبیی ؼسٜ فراٞٓ ٘یبٔس ٚ تٟٙب زر پٙبٍٞبٜ وبٚغ )وٕتر از یه ظبَ( ٚ ٔحسٚزیت اػتجبر، أىبٖ وبٚغ وبُٔ ٔحٛطٝ
. زرصس از ٔعبحت وّی ٞر ٔحٛطٝ وبٚغ ؼس 50تب  10ٞب ثیٗ  زر ظبیر ٔىبٖ . أبؼٙبظی ؼسیٓ ٞبی ثبظتبٖ ٞٙبری ٔٛفك ثٝ وبٚغ ثرػ زیبزی از ٟ٘ؽتٝ

ٞبی ٔرتّف ؼٗ ٘رْ، لّٜٛ ظًٙ ٚ پٛؼػ  ثب الیٝ السأبت حفبظتی ٘یس زر یىی از غبرٞبی وبٚغ ؼسٜ )وٙبچٝ( ا٘جبْ ؼس وٝ ؼبُٔ پرورزٖ وبُٔ ٌٕب٘ٝ
تٛا٘س  ثٛز. ایٗ الساْ اٌرچٝ ٕ٘ی غبر زٞب٘ٝٞبی  ٟ٘ؽتٝیرٖٚ زیٛارٜ حفبظ زر ثظبذت وبُٔ وف غبر ٚ رظٛثبت ٔمبثُ زٞب٘ٝ آٖ ثب یه الیٝ ثتٛ٘ی ضریٓ ٚ 

  ٌیرز. ؼعتٍی ٚ فرظبیػ آٟ٘ب را تب حس زیبزی ٔی أب حسالُ جّٛی آة ؛ٞب جٌّٛیری وٙس ٟ٘ؽتٝزاذُ از ٘ؽت رطٛثت ثٝ 
ٚ  رٚ شاٜٚ ٚ ٌرزالٖ یٞب رٚزذب٘ٝ یحٛاؼؼٙبظی  ٞبی ثبظتبٖ ثررظی 96زر ظبَ  اظت وٝ ثتٛا٘س أیسٚارت ثررظی ٚ وبٚغ ٔحسٚزٜ ظس زاریبٖ ٞیأ
ؼیراٖ زر ظٍٙی ٚ ػصر آٞٗ  ٔطٔحٛطٝ  ٞبیی را زر وبٚغ سٚ ٕٞچٙیٗ ثتٛا٘ أٝ زٞساطراف ٔحسٚزٜ ظس را ازرٚظتبٞبی  ؼٙبظی لْٛ ثبظتبٖثررظی 

 .سازأٝ زٞ غرلبة ؼسٜٞبیی از آٖ  ثرػ٘سزیىی رٚظتبی رٚار وٝ 
 

 وًضتپی
 ٘ساٖ ٔىبٖ ثبِمٜٛ حجت ٚ ضجط ؼسػٙٛ ؼٙبذتی ظطحی ثٛز٘س ثٝ ٞبی ثبظتبٖ ؼسٜ وٝ فبلس یبفتٝ ای ثررظی ٞبی صررٜ وّیٝ غبرٞب ٚ پٙبٍٞبٜ .1
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 غبر وٙبچٝ ظبزٜ ظٍٙی ذؽىٝ چیٗ زرظٝ ثؼسی  ٔسَ. 5تصٛیر 
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