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ايطج لبزضي ،ػطفبٖ حؿيٙئ ،حٕس زا٘ف ،ثيبٖ ٘يه ثيٗ
َمكبران ایه شمبرٌ:
ٞيط ٚزا٘فٔ ،حٕس نبِحي ،أيٗ ػعيعي ،قطيف ثبجٛضِ ،مٕبٖ
و ٟٝٙدٛقي

کًردی – فبرسی

فبیل شمبرٌ آیىدٌ يیژٌ وبمٍ چیب « :روز
Email:green_chya@yahoo.com

آثبض ٔٙسضج زض ٚيػ٘ ٜبٔ ٝچيب ِعٔٚبً ٘ظط ٌطزا٘ٙسٌبٖ ٕ٘ي ثبقس .
چيب زض انالحٚ ،يطايف  ٚتّريم ٔغبِت آظاز اؾت .
ٔغبِت اضؾبِي ثبظٌطزا٘سٕ٘ ٜي قٛز .

صفحٍ آرا ٔ :حٕس غطيت فيضي

انُ ٔمبالت تطجٕ ٝقس ٜاضؾبَ  ٚزض نٛضت اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ،اؾٓ آٟ٘ب شوط قٛز .

چبپ ي تكثیز :قطوت ذسٔبتي ٘ؿتطٖ وبض ()09188757428

آزضؼ ٔ :طيٛاٖ  .جٙت ٔيساٖ ٔي ٚ ٜٛتط ٜثبض قٟؿٛاضي تّفىؽ 08753250972 :

 چطا ضيؽ ٔحتطْ ازاض ٜي حفبظت اظ ٔحيظ ظيؿت،اظ السأبتي و ٝثطاي حُ ٔؿبيُ ظيؿت ٔحيغي ٔفيس
اؾت ،اؾتمجبَ ٕ٘ي وٙس؟ ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض تبضيد 8 ٚ7

وظزات خًد را در ایه سمیىٍ بٍ دفتز



ي  ٜ .يئت ٔؤؾؽ ،آلبياٖ ا٘ٛض ضٚقٗ ،عبِت ٘حٛي
ٌطز ز

«ايٛة غالٔي»

يز ٞ ٚسايت ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ ثٝ
اػت
يي اظ ا
يقًض
ٞسف ح

ٔحٕٛز عبِجبٖي ٞ ٚبض ٖٚخزاْضازي ْي ثبقٙس٘ .بٔجطزٌبٖ
اظ ثس ٚتأؼيؼ تبو ٖٛٙتالقٟب ي قجب٘ٝضٚظي ظ ايز ي ثطاي
ا٘جبْ ثط٘بٔٞٝبي ٔكطٚحٝشيَ زاقتٝا٘س:

پهرهیینهغمه!..

-1ضاٜا٘ساظي ٚثالي ا٘جٕٗ-2 .تكهيَ جّؿبت ٔتؼسز ثب

برایدهروێش!ئهزانمبۆمهعیشهتوێڵ

ا٘جٕٗ اَٚاي  ٚاضٌبٖ ٞبي ٔطثٛع ٝجٟت آٌبٜؾبظي ٚ

وئاوارهی،

يي اظ
يقًض
ٔؿبػست ز ٚجب٘ج ٚ ٝؾرٙطاٖي وبضقٙبؾبٖ ح

بهزههریناعیالجیتهلهناکهس

يز زض ذغجٞٝبي ٕ٘بظ جٕؼ ٚ ٝجّؿٝي ٔسيضاٖ ٔسضؾ.ٝ
اػت
ا

ویستنیلوقمه،


-اظ ضإٙٞبيي  ٚضا٘ٙسٌي  ٚقٟطزاضي ذٛاؾتبض

٘-3هت دالوبضز زض ٔىبٟ٘ب ي ٔرتّف ثٙٔ ٝبؾجت ٞبي

بهمردنتهکهگوێیناشیئهخنکێنێ

ٔرتّف ثب ػٙبٚيٖ ا٘ٛاع ٔٛاز ٔرسض ،ضطضات  ٚضاٞ ٜبي

ضؾيسٌي ث ٝذغٛط ػبثط ديبز ٜػُّ ذهٛل

خرۆشینهی!

يي آٖ-3 .تٜٝي  ٚدرف ؼي زي  ٚثطٚقٛضٞبيي ثب
يقًض
ح

نهحهرفیمهکتهبێکتخوێند،نه

يي ،زض ؾغح
يقًض
يز  ٚضاٞ ٜبي ح
اػت
ٔحتٛاي ٔضطات ا

ئوستادێپهلیگرتی،

ي،
قٟط-4 .تٜٝي  ٚاضؾبَ ؼي زي ٞبيي ثٔ ٝطاوع ثٟساقت

سیرفبهرزییزهکائهمسهنعهتهی

أبٔبٖ جٕؼ ٝضٚؾتبٞب  ٚقٟط جٟت آٌب ٜؾبظي ٔطزْ-5 .

فێرکردبهشمشاڵت،

ثطٌعاضي ٔؿبثمبت عطاحي ،زٚچطذٝؾٛاضي ،زٍٕٞ ٚبٖي،

 ثب ؾالْ ،جٟت اعالع ٔؿئِٛيٗ ثطاي حفبظت اظظضيجبض؛ فبضالة ٔحّ ٝاؾتبزي ْٛضا تٛؾظ وب٘بِي
ث ٝؾٕت تبالة ٞسايت وطز٘سِ .غفبً ديٍيطي وٙيس.
«دعقىيبٖ»

ذغٛط زٚض ٔيساٖ ثبثب ضقيس ٞؿتيٓ ،چطا و ٝزا٘ف
آٔٛظاٖ ٔ ٚطزْ ظيبزي زض آ٘جب ؾطزضٌٓ ٔي
ق٘ٛس.

« ٔحٕسي»

 -اذيطاً زض ؾ ٝضا ٜوكتبضٌبٔ ٜي ٚ ٜٛؾجعي فطٚـ

ثٟساقت ٔ ٚحيظ ظيؿت ث ٝز٘جبَ زاضز.
«احٕسي»

بُ وايی خًلقێىُری سريشت

اخببر زيست محيطي
صفحٍ2

دارستان ،سامانيَكي نةتةوةيي
الپُڕَی 3

مامٍستا گٍران

 ٚوؿت ٔمبٔبت ثبال -6 .ثطٌعاضي ٕ٘بيقٍب ٜػىؽ،
يِٓ زض ٔساضؼ
يِٓ زض ؾغح قٟط ٕ٘ ٚبيـ ف
ثطٚقٛض  ٚف
ي
يي ثٟتط اظ زضٔبٖ"-7 .تمس ض
يقًض
ٔتٛؾغ ٝتحت ػٛٙاٖ" ح
اظ ٘فطات ثطتط وٙىٛض-8 .اجطاي تئبتط خياثبٖي  ٚوبض٘بٚاَ
ييي ثب
ٚضظقىبضاٖ ضظْي زض ؾغح قٟطٔ -9 .هبحجٝضاز ٚ
نسا  ٚؼٔيب ي ٔطوع ٔطيٚاٖ  ٚدرف زض ثط٘بٔٔ ٝحُي.

جىگل
ی ڕابرديي وییُ،
سريشت میرا ت
ئُماوُتی داِاتًيَ

صفحٍ4

بُڵکًي
الپُڕَی 5

ا٘ؿبٖ زض جٟبٖ ٔؼبنط زض ِحظبت ثؿيبض حؿبؾي اظ
حيبت ذٛز لطاض زاضز .ثب ٌصقت لطٖ ٞب اظ ظ٘سٌي ثكط

تطٔيٓ ذطاثي ٞبي ٌصقت ٝآغبظ ٕ٘بييٓ .ايٗ تالـ

ثط ضٚي وط ٜظٔيٗ  ٚظٟٛض ٔ ٚجبضظ ٜا٘ؿبٖ ٞبي

ٚظيف ٝفطز فطز ا٘ؿبٖ ٞبي جٟبٖ ٔي ثبقس.

خُسارێکی گُيرَیُ.

سُرَ خٍشیتان پێ ئُڵێیه
ئُوجًمُن سُيز چیا

ٔتبؾفب٘ ٝذبٚضٔيب٘ ٝاٌط چ ٝؾٕٟي يىؿبٖ ثب زيٍط ٘مبط
جٟبٖ اظ تٛؾؼ٘ ٝساقت ٝأب زض ايٗ ٔؿبثم ٝجٟب٘ي ثطاي
٘بثٛزي ٔحيظ ظيؿت ذٛز ،ػمت ٕ٘ب٘سٔ ٚ ٜكىالت
ػسيس ٜاي ضا زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف تٛؾؼ ٝدبيساض ،چٖٛ
فمط ٘ ٚبثطاثطئ ،كىالت جٕؼيتي ،ثٟساقتئ ،كىالت
ظيؿت ٔحيغي چ ٖٛوبٞف جٞ ٍُٙب ،ثيبثبٖ ظايي،
فطؾبيف ذبن  ... ٚضا ثطاي ذٛز ثٚ ٝجٛز آٚضز ٜاؾت
و ٝثبيس ثب ػعٔي جسي ثطاي ججطاٖ ٔبفبت ث ٝدب ذيعز ٚ

و ٝحيبت ثكط ثساٖ ٞب ٚاثؿت ٝاؾت ضا ث ٝقست زض

ثب آٌبٞي ٛٞ ٚقيبضي وبُٔ زض ضفغ ٔكىالت ثىٛقس.

ٔؼطو ٘بثٛزي لطاض زاز ٜاؾت .حبَ ثطاي احتطاظ اظ

ٔٙغم ٝوٛچه ٔب ٘يع اظ ايٗ لبػسٔ ٜؿتثٙي ٘جٛز ٚ ٜچٝ

٘بثٛزي ٔغّك ٔحيظ ظيؿتَ ،مٍ اوسبن َب در ابعبد

ثؿب ث ٝذبعط قطايظ ظيؿت ٔحيغي  ٚلطاض ٌطفتٗ زض

جُبوی یب ملی ي بٍ يیژٌ در سطًح کًچك تز

جغطافيبي ؾيبؾي ذبل ذٛز ثيكتط اظ ٞط ٔىبٖ زيٍطي

ي محلی ببید ایه ياقعیت مُم را دریببىد کٍ

زض تيط ضؼ آؾيت  ٚذؿطاٖ ٔي ثبقس .زض ديكٍبٜ

پیشزفت ي تًسعٍ ببید ريودی پبیدار داشتٍ

تببستبن امسبل ،شزایط بٍ گًوٍ ای رقم خًردٌ

ببشد ي اس ثمزات آن وٍ تىُب وسل حبضز کٍ

است کٍ گًیب مسبحت بسیبری اس جىگل َبی

وسل َبی آیىدٌ ویش بُزَمىد شًود .تٛؾؼٔ ٝطزْ

اطزافمبن خًاَد سًخت ٚ ٚالؼيت ايٗ اؾت وٝ

ٔؼبنط ٘جبيس ث ٝليٕت ٘بثٛزي  ٚاضٕحالَ ظ٘سٌي

زض ٕٞيٗ  40ؾبَ اذيط ثٌ ٝفت ٝآٔبض ٔؿئِٛيٗ،

آيٙسٌبٖ و ٝثطاي زفبع اظ حمٛق ذٛز فؼال ٚجٛز

زضنس اظ جٞ ٍُٙبي وكٛض اظ ثيٗ ضفت ٝاؾت ٘ ٚبثٛزي

٘ساض٘س ،تٕبْ قٛزٕٞ .چٙيٗ ثبيس ثيبٔٛظيٓ و ٝتٛؾؼٝ

ٔحيظ ظيؿت ثطاي ٔب ثٔ ٝؼٙبي ٘بثٛزي ذٛز ٔبؾتٔ .ب

حك ٔ ٕٝٞطزْ فبضؽ اظ ضً٘٘ ،ػاز  ٚظثبٖ اؾت  ٝ٘ ٚتٟٙب

اظ ٔؼسٚز ّٔت ٞبيي ٞؿتيٓ و ٝعجيؼت حفظٕبٖ وطزٜ

 ٕٝٞثبيس اظ ثٕطات آٖ ثٟطٙٔ ٜس ق٘ٛس و ٝثبيس زض

اؾت  ٚأطٚظ زؾت ايٗ عجيؼت حبفظ  ٚثركٙس ٜثٝ

ض٘ٚستٛؾؼ٘ ٝيع ٔكبضوت زاقت ٝثبقٙس .ثطاي زؾتيبثي ثٝ

ؾٛي فطظ٘سا٘ف ثطاي ٘جبت اظ ذفٍي زض زٚزٔبٖ

آيٙس ٜاي لطيٗ ؾؼبزت ٕٝٞ ،ثبيس تالقي ذؿتٍي

ا٘ؿبٖ ؾبذتف زضاظ اؾت.

31

یمی ئاگر کًژاودوُيَ
ێدانی ت
ب پُرَپ
باوگُياز ٌ

وُزروگاوُيَی دَوگی شمشاڵُ
ئًُِيراییُکُی مامٍستا قالُمُڕَ

ٌطزآٚض٘س :ٜچيب

٘بدصيط ٔ ٚؿتٕط ضا ثطاي حفظ ظٔيٗ اظ ٘بثٛزي ثيكتط ٚ

ئُيَبٍچُودساڵێکئُچێتبُاڵیُکبُوايئاگرکُبُدَستی
ئُوقُستيکًتًپڕبٍلُوايبردویسريشتبُردرايَتُگیاوی فطٞيرتٟي ثؿيبضي زض ع َٛتبضيد ثطاي ثطلطاضي
دارستاوُکاویئُمياڵتُکُبُبُرگریُکیکُميزیاوێکیزٌر
ٔؿبٚات ،ػساِت  ٚتٛؾؼٛٙٞ ،ٝظ ٘بثطاثطي زض ٔيبٖ
لُِێرشُکُیدابُردَيامبًيَ.زَرَريزیاویئاگرتُویایُک
وكٛضٞب  ٚزض زض ٖٚوكٛضٞب ٝ٘ ،تٟٙب اظ ٔيبٖ ٘طفت ٝوٝ
جٍرلُجٍرَکاویبًيویسريشتواخاتُبُرمُترسیيلُواي
ضٚظ ث ٝضٚظ ػٕيك تط قسٔ ٚ ٜي قٛز .فمط ٌ ٚطؾٍٙي،
چًين،بُڵکًيُِرلُسًيتاویخاکيگژيگیايدارَيَبگرَ
ػسْ ثطذٛضزاضي اظ آٔٛظـ  ٚثٟساقت  ٚآظازي ٞبي
تاگیاولُبُراویيرديدريشتيبُتُيايَتیلُشیسريشتبٍ
ٔكطٚع زض  ٕٝٞوكٛضٞب زض ٔميبؼ ٞبي ٔتفبٚت،
ساڵُِایساڵبُزامداریئُیّێڵێتٍ.بٍیُپێًیستُُِر
دسيسٞ ٜبي قٙبذت ٝقسّٕٛٔ ٚ ٜؾي ٞؿتٙس .اظزيبز ٘ب
مرٌڤێکبُراوبُربُمکردَيَبُرپرسیارَبێتيُِڵًێستی
خٍیدَربڕێ.
ٔؼم َٛجٕؼيت ٕٞطا ٜثب ػٛأُ فٛق ،ظيؿت ثٞ ْٛبيي

ي وبضات ٝثٔ ٝؿبثمبت اؾتبٖي
وٛٙٞٛضزي ،وبضات ٚ ٝاػعاْ تْ

ٞب جٕغ قسٞب٘س زض حبِي و ٝزض آٖ حٛاِي اثطي
اظ ؾغُ آقغبَ ٘يؿت ٍ٘ ٚطا٘ي ٞبيي ضا زض ٔٛضز

اوسبن معبصر

يز ٔطيٚاٖ ( غيا٘ )ٜٚ ٝثب
اػت
يي اظ ا
يقًض
ا٘جٕٗ ٔطزْي ح

ي٘ ،بنط ٔحٕٛزي،
ضن ثٕٟٗي ،ؼيضٚاٖ ٔهٙف
ٔمسْ ،ـي ٚ

سهحهربێنێتهگریانوقسه،سیحری

ٚيػ٘ ٜبٔ ٝذجطي ــ ظيؿت ٔحيغي چيب ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض18 ٜ

اوجمه ژیاوٍ يٌ

يَ
فؼبَيتٟب ي جب٘فيٖ ؾٛزٔٙس زض ثٟبض ؾبَ 1387تكه

آيٙس اجبظ ٜوبض ضا ٕ٘ي زٞس  ٚزض ٟ٘بيت ثب انطاض
ٔؿئِٛيٗ قٟطؾتبٖ ايٗ وبض ا٘جبْ ٔي ٌيطز.

وشزیٍ ارسبل فزمبیىد.





ذطزاز ٔب ،ٜيه ٌط ٜٚغٛاني و ٝثطاي آٔٛظـ ٔي

جهاني محيط زيست» می ببشد .لذا اس
عالقمىدان خًاَشمىدیم کٍ مقبالت ي

ٔغبِت ذٛز ضا ث ٝنٛضت تبيخ قس ٚ ٜثط ضٚي  CDاضؾبَ ٕ٘بييس.

شمبرٌ تمبس 09366459105

خزداد 88

مصبحبٍ بب مسئًل كميتٍ فىي َيئت غًاصي ي
وجبت غريق ايران
صفحٍ6

گُکان،
لُيَڕ 
وُکاني  
دارستُ 

يتىُيَ لُ 
کُ 
گُری ئاگر 
ئُ 
گُرما ي 
يَرزی 
بًيوُيَی 
بٌُبوُی وزیک  

ههموو چینهکانی
لهناو 
کوژاندنهوهی خۆی 

یوێ تیمی ئاگر
سهوزی چای ده ه
نجومهنی 


ئه
سزانیژیوگُ داياکارین لُڕێگا ی
ُِمًيدڵ ٌ
لُ 
ٌی 
پتهوبکات،ب َ
بهتایبهتخهڵکیدێهات  
کمهڵگادا  
ۆ

شمشاڵی ئُي ڕَوگی ئێمُیُ
الپُڕَی7

بُستُ.
مُ 
بُم 
ِاواماوُيَبێن  ٌب گُیشته  

لُفًينکردن،بُ
تُ 
وجًمُنیان  
ئُ 
ِاته ٌب 
شُممُ
شایانیباسُژمارَی ُِ 09366459105مًيکاتێک يژمارَی دَفتُریئُوجًمُن لُڕٌژانی 
ی.
ُِمًيخًازیاراودا َ
خزمُتی 
ێ4تا7یديانیيَڕٌلُ 
چًارشُممُکاتژم ر

تا


صفحٍ 9

ٍيظُ ًاهِ خثشي ـــ صيؼت هحيطي چيا ،ػال اٍل ،ؿواس ُ 18
اسديثْـت 1388

اخثاس صيؼت هحيطي

كَست جلؼْاي هثٌي تش اتوام ٍ تؼتِ ؿذى ايي

ی
ی ئاژهڵدٌست
ههست


هَضَع كادس گشديذ ٍ دس هؼجذ تشاي هشدم سٍػتا



ئاژهڵ دٌستی خهڵکی ئايایی "قًڵقًڵه" بًهه ٌی قشائت گشديذ .ضوٌا چـوِ پاييي سٍػتا كِ تِ سٍدخاًِ
يهر.
پهله 
چهودین  
پاراستهی گیانی 

ًضديك هي تاؿذ تَكيِ گشيذ تِ دليل احتوال آلَدگي

لُخًار ئايایی "قًڵقًَڵ" بُتُمًيی کێفێکُ يَ کُ بُ
دارػتانێکی چس تُوزايَ َ 12 ،ێالوُ ی حاجی لُقلُق
خَدداسي تِ ػول آيذ ٍ دس حال حاضش ّيچ گًَِ
یي
بیز ێت 4 .لُم َ ێالواوُ َ یی ػاڵی پارَي  8یؽی تاصَ َ
دَ و
اثشي ًاؿي اص آى هـاّذُ ًوي گشدد.
ێا دَطین کُ
یک دایکُ حاجی لُقلُقێکی تد
ُِر َ ێالوُ َ
كاهيل ػثاػيٍ ،احذ پيـگيشي ٍ هثاسصُ تا تيواسي ّا
ُِر کام خايَنی ديي یان عێ بُچکُن.
جًيتیارَکان ئُي دَيريبُرَ پارێصگار ی لُگیانی ئُي
يه
رداوه 

بوهی10جٌ 
زه
به ٌ
یڵن کُع ئاصاریان پێ
پُلُيَراوُبٌیان صٌر گزوگُ ي وا َ
ی به
گهلی تایبهت
روامه 

وجًمهنی ژیاوهيه 
به


ئه
ینێتُِ .ر بٍیُ ئُي پُلُيَراوُ بُي پُسی ِێمىی ي بێ
بگُ َ
ِیچ دڵُرايکُیُک خُریکی طیاوی خٍیاوه.
ڕێيه برد
اص ّش گًَِ هلاسف خاًگي يا هلاسف ديگش

جًابيٍ
تِ :اًجوي ػثض چيا
اص :هشكض تْذاؿتي دسهاًي ؿْشي سٍػتايي چٌاسُ
ػالم ػليکن:
احتشاها تاصگـت تِ هطلة چاج ؿذُ ؿواسُ

2

17-16

ٍيظُ ًاهِ خثشي-صيؼت هحيطي چيا دس خلَف
ٍاطگَى ؿذى تاًکش حاهل تٌضيي دس تاالتش اص سٍػتاي
گَيلِ تِ اػتحضاس هي سػاًذ كِ دس اٍليي سٍص حادثِ تا
تواع تلفٌي آقاي هحوذ اهاًي ،تَْسص خاًِ تْذاؿت
گَيلِ ،هثٌي تش تَي تؼياس ًاهطثَع كِ دس ػطح سٍػتا
تِ حذي سػيذُ اػت كِ تاػث تَْع ،اػتفشاؽ ،ػشدسد
ٍ ػش گيجِ دس هياى هشدم ؿذُ اػت ٍ ػلت آى
هـخق ًيؼت ،تين هشكض ؿاهل كاسداى تْذاؿتي ٍ
ساًٌذُ هشكض جْت تشسػي هَضَع تِ هحل هشاجؼِ
كشدًذ ٍلي تِ دليل ًا هـخق تَدى هحل ايجاد ايي
حادثِ دس ػطح سٍػتا تشسػي ّايي تشاي ؿٌاػايي

ید (طیاوُ يَ) بُ ٌبوُی 10ی
عت
ئُوجًمُنی بهرگری لُ ئێ ا
جٌصَردان ،سٌ طی جیِانی «بێ ديخانیات » ئُي بُرواماوُی
خًارَيَی بُسێيَبزد:
کاتر ،نیگار کێؿان ي يتار وًيعین .
-1کێبُ رکێی کاری ٌ
 -2داکًتانی پارچُي پالکارد لُواي ؿاردا.
 -3باڵ يکزدوُيَی  4000داوُبزيؿًر ػُبارَت
بُصیاوُ کانی جگُرَي قلیان .
 -4پێؿکُ ؽ کزدنی خُاڵت بُ کُػانی ػُر کُيتًي لُ
کێبُ رکێکاوذا کُ بزیتین لُ :دڵىیا کُرَمی (يتار) ،یُحیا
ػُمُدی (يتار) ،گًڵی وًيری (يتار) ،کايَ سَحماوی
(کاریکاتٍر) ،ػُالح میُّن پُرَػت (تُساحی) ،مُوؼًير
ئُیًيمُن (تُساحی) ،ئُرکان بادپُس (ویگارکێـی) ،فُرؿیذ
ئُصمُل (ویگار کێـی)ِ ،یلیا حُػُن پًير (کاریکاتٍر)،
پُریا بُؿارَتی (کاریکاتٍر) ،ئُػزا فُرَجی (ویگار
کێـی) ،ئُػزا داديَر (وُقاؿی)ًِ ،دا خًػزَيصادَ (ویگار
کێـی) ،ئُيیه ؿُمغ يَیؼی (وُقاؿی) ،سييواک
بًصيرگ ئٍمیذ (ویگار کێـی).

ػاهل ايي تَي ًاهطثَع اًجام گشفت كِ تا تشسػي ّاي
اًجام ؿذُ هتَجِ ؿذين كِ دس تاالتش اص ايي سٍػتا يك

گييگڵيتێکداوی ژیىگه
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www.chya.org
ئامٍطگاریتان دَکُم تکایُ بُبێ ئاماوج يمُبُػت گٍگڵ ي
ِاؿێًَکاوی ي ِیچ ؿتێکی تزیؾ بُ کارمُِێىه ...پێـتز
بیزبکُرَيَ ...پاؿان بزیاربذَ .ئُمُ لُکاتێکذا گٍگڵ ؿاواصی
بُيَيَ دَکات کُ بىکُی صاویاری ُِیُ ِا يسێی طیىگُن ي
بُ
ُِمیـُ بُسێًَبُراوی گ ييگڵ ُِيڵ ئُدَن خٍیان
پارێضَری طیىگُ بىاػێىه ...بُاڵم ئُی ئایا وؼبُی بُ ُِڵم
بًين لُ یاًِي ي مایکزٌعا فت ي ...چُوذَ؟ يَکًي يتمان ئێمُ
مُباػتمان لُيَ وییُ کُ تٍ ئُم ػایتاوُ بُکار وُِێىی بُڵکً بُ
پێچُياوُيَ...بُاڵم بٍ کاری پێًیؼت بُکاری بّێىه.
قاوًن ايمىي زيستي ،خطرواکتريه لاوًن تاريخ ايران

گضاسؽ دٍيچِ ٍلِ دستاسُ قاًَى ايوٌي صيؼتي ايشاى:
قاًَى ايوٌي صيؼتي چٌذي پيؾ هَضَع تشخي اخثاس ايشى
تَد كِ تش آى اػاع ٍاكٌؾ ّاي هختلفي سا دس پي داؿت.
خثشگضاسي دٍيچِ ٍلِ آلواى ًيض اخيشا تِ تشسػي تلَية
ايي قاًَى ٍ ًگشاًي ّاي صيؼتوٌذاى كـَس پشداختِ اػت
كِ هـشٍح آى دس اداهِ هي آيذ :دٍيچِ ٍلِ :قاًَى ايوٌي
صيؼتي ّفتِي گزؿتِ تِ تلَية سػيذ .تؼياسي هؼتقذًذ
ايي قاًَى كِ پظٍّؾ ،تَليذ ٍ ػشضِي هحلَالتي كِ اص
ًظش طًتيکي دػتكاسي ؿذُاًذ سا هجاص داًؼتِ،
خطشًاکتشيي ٍ صياىتاستشيي قاًَى تاسيخ ايشاى اع ت.
قاًَى ايوٌي صيؼتي ػشاًجام دس اسديثْـتهاُ ،دس كحي
ػلٌي هجلغ ؿَساي اػالهي تلَية ؿذ .تِ گفتِي تْضاد
قشّياضي ،سئيغ اًجوي ايوٌي صيؼتي ،تش اػاع ايي طشح
ّش گًَِ تحقيق ٍ آصهايؾ

دس حَصُي طًتيك ٍ

هحلَالت تشاسيختِ (تشاًغ طًتيك) كاهال آصاد تَدُ ٍ
تَليذ اًثَُ ،تجاسيػاصي ،هلشف ٍ كادسات آى ًيض تا
.

سػايت قاًَى هجاص ؿوشدُ هيؿَد

ايي اليحِ دس حالي تا اهضاي هؼتقين سييغجوَْسي،
هحوَد احوذيًظاد ،تِ هجلغ سفت كِ اص ّواى اتتذا تا
هخالفت ػاصهاى حفاظت هحيط صيؼت سٍتشٍ تَدُ اػت .

ئُوجامذرا تيواسيّاي خطشًاک ٍ ًاؿٌاختِ كـت گياّاى تشاسيختِ يا
تاًکش حاهل هادُ ؿيويايي تالؾ تش تيؼت ّضاس ليتش
لُ تًێظیىُيَیُکذا کُ لُ صاوکٍی ِارفارد
تشاًغ طًيك اص ػَي اؿلة ػاصهاىّاي ػلوي ٍ
پزٌفیؼٍر.گزٌع سيویکزدَيَ کُ گ يي گل بُؿذارَ لُ
ٍاطگَى ؿذُ اػت ٍ هادُ جاسي ؿذُ اص آى ٍاسد
تێکذاوی طیىگُدا،کاتێ کٍمپاویاکُ ُِڵذَػتێ بُ بُرُِم
صيؼتهحيطي تييالوللي هٌغ ؿذُ اػت .ػلت ايي اهش آى
سٍدخاًِ جلَ سٍػتا ؿذُ اػت كِ هؼتقيوا اص خَد
ِێىاوی 7گزام لُ گاصی د ی ئٍکؼیذی کاربٍن لُ ُِر
اػت كِ اػتفادُ اص ايي هحلَالت ،اًؼاى سا دس هؼشم
تاًکش ًوًَِ گيشي جْت آًاليض ٍ تشسػي ّاي الصم
تٍ یان
کزداری گُساوێکذا کُ بُکارِێىُر (يَکً مه،
تيواسيّاي خطشًاک ٍ ًاؿٌاختِ قشاس دادُ ٍ پياهذّايي
گسان دَکا،
تَػط آقاي كاهيل ػثاػي ،كاسداى تيواسي ّاي هشكض ُِرکُػێکی تز کُ ئیىتُروێت بُکاردێىێ) َ
ئُمُ بُبُرايرد لُگُڵ  15گزام کُ بُرُِم دێت لُ گُرم ايجاد خَاّذ كشد كِ ؿايذ هْاس آى تِ ػختي هوکي تاؿذ.
چٌاسُ اًجام ؿذ ٍ دس ّواى سٍص تِ هشكض تْذاؿت
هشيَاى اسػال ؿذ ٍ دس تشسػي ّاي هشكض تْذاؿت
کزدوی بشێک لُ ئاي بٍ ومًوُ بٍ دريػت کزدوی چا .
هـخق ؿذ كِ ايي هادُ تٌضيي ػَپش هي تاؿذ ٍ ًتيجِ ئُمُؽ ئُگُسێتُيَ بٍ ئُيَی کُ گيي گڵ چُوذیه بىکُی
ئهوجًمهویفهرههوگی-ئهدهبییمهریًان
آى ػشيؼا تَػط تَْسص گَيلِ تِ اّالي سٍػتا اػالم ؿذ .صاویاری ُِیُ کُ لُ جیّاوذا باڵي بًيوُتُيَ ي ئُم بىکاوُ
ُِڵذَػته بُ پێـکُؿکزدوی ئُيَی کُ بُکارِێىُر دايای
بهڕێًهدهبات :
دس ضوي تَػط تين هشكض ؿاهل پضؿك ،كاسداى ٍ
لێذَکات بٍُِی دابُؿکزدوی گُساوُکُ بُػُر صیاتزلُ
صاویاری بُخێزایی کُ
ساًٌذُ هشكض جْت تشسػي ّاي تؼذي دس يك ّفتِ تؼذ مٍتٍرێک بٍ بُدَػت ِێىاوی
اص حادثِ هجذدا تِ سٍػتاي گَيلِ هشاجؼِ كشدًذ ٍلي ئُمُؽ ئُبێتُ ٍِی بُکارِێىاوی يصَیُکی صیاتز پاؿان
پۆلی فێرکاری زمان و وێژهی
بًين بُُِڵمی گاصی دی ئٍکؼیذی صٌر لُُِيادا ،بٍیُ
خَؿثختاًِ توام هـکالت تِ اتوام سػيذُ تَد ٍ

ها

وینی 88

کوردی

گزفت ي کار ي باری طیىگُیی گًوذ.

داياکاری
خوێنهرانیهێژا؛باڵڤۆکیچیائهیهوێ
الپهڕهی 7یبۆمندااڵنومێرمندااڵنی
8تا 14ساڵتهرخانبکات.ههربهم
بۆنهوهلهههموودۆستانیژینگه

داياکاری
ئُوجًمُوی ػُيصی چیا ،بٍ پاراػتىی باؿتزی طیىگُ لُ
دێّاتُکاوذا ي ُِر يَِا واػاوذوی گًوذَکان ،لُ سێگای
ُِمًي دڵؼٍصان ي داویـتًاوی بُسێضی ئُي گًوذاوُ،
ئُیُيێ لُ باڵڤٍکی "چیا" دا الپُسَیُک لُ طێز وايی

"ژیىگهپارێزیلهگًودهکاویوايچهیمهریًان "

-9دَير ي پێًَوذی ئُوجًمُوُکان ،بُ تایبُت ئُوجًمُوی
ػُيصی چیا لُي گًوذَدا.
-10ئُگُر ُِر باػێکیتز ُِیُ کُ ئاماطَی پی واکزايَ،
تکایُ بیىًيػه.
بُ ػپاػُيَ ،باڵڤٍکی چیا

بٍ ئُي مُبُػتُ تُرخان بکات .بُم بٍوُيَ لُ خًێىُراوی
شمشاڵیئهيڕهوگیئێمهیه*
داواکاریننیگارکێشی،شێعر،نوسراوهو ئاصیض داياکاریه ،لُکاتی واػاوذن ي ئامادَکزدوی ساپٍرت لُ
ههربابهتێکیتریپێوهندیداربه
ػُر ُِر گًوذێک ،ئُي خااڵوُی خًارَيَ سچاي بکُن:
کٍوگزَی فُرصاوُکان لُ ؿاری ػىُ بُسێًَ بزا ي
-1واػاوذوی گٍوذَکُ بُ کًرتی لُ باری ؿًێىگُی
سروشتهوهکهتایبهتبهوتهمهنهیه،
قالُمُسَؽ دَعًَت بًي تا بُروامُیُک پێـکُؽ بکات.
جًغزافیایی ،طمارَی بىُماڵُ ،رێظَی داویـتًاوی ،ي
بگهیهننهدهفتهریئهنجومهنسهوزی
ػُدان کُع لُ ؿاعیزان ي وًيػُران ي لێکٍڵُراوی
دیاردَی بُ جێ ِێـتىی گًوذ ي کٍچ کزدن بٍ ؿارَکان.
ػُرتاػُری کًردػتان ي ئێزان لُ ٍِڵی کٍوفزاوؼُکُدا
چیا.
کان،
وايدارَ
چیا
کان،
کاویايَ
کان،
يارَ
ؿًێىُ
واػاوذوی
2
چايَرياوی پێـکُؿکزدوی بُروامُکُی مامُ قالُ بًين.

کاوضاکان ،دارػتان ي مُصراکان.
مامُ ِات ي لُ ػُر تُختُی ؿاوٍ يَک ئُيیىذارێک بُ
وکتٍ َای مُم در پيشگيری

-3بُرايرد ي ُِڵؼُوگاوذوی رابزديي ي ئێؼتایی لُ بًياری تاػُيَ لێًی وا بُ لێًی ِايسێ ُِمیـُییُکُی ياتُ
از آتش سًزی جىگل

ؿمـاڵُکُيَ ،ساصی دڵی بُ گًێیذا چزپاوذ ي ُِرديي بُ
ئیمکاوات ي پێذايیؼتی طیان يَک :ئايی خًاردوُيَ،

جًيت ئُيیىذارٍِ ،ڵُکُیان پش کزد لُ ُِيای خُیبُری ي
 صهاًي كِ َّا گشم ٍ ػطح جٌگل پَؿيذُ اص تشگ ئايَسٌ ،حُمام ي ؿًێىی خٍؿته ،ؿێًاصی خٍراک يحُیزان ي ؿُپٍل ي بزایمٍک ي الع ي خُصاڵ ي مُم ي
پٍؿاک ،ػًيتُمُوی ،جادَ ،بُرق ،تُلُفًين ،ماؿێه ي
ّاي خـك اػت اص سٍؿي كشدى آتؾ خَدداسي
صیه ي ...داویـتًاوی واي ٍِڵُکُ ،کؾ ي مات ي کپ ي
کارگُی پیـُػاصی ،بُرُِمُ دَػتیُکان ،داِاتی کـت
كٌيذ.
بێذَوگ بًين تُویا دَوگی ئُفؼاوُیی ؿمـاڵ ي ُِوؼک
 تا ديذى كَچك تشيي آتؾ ٍ يا دٍد دس جٌگل،ي کاڵی ي ئاطَڵذاری ي باخ ي باخات ي ُِوگ داری ي  ، ...ي قًڵپی گزیاوی ئُي خُڵکُ دَبیؼتزان کُ الپُسَکاوی
خاوُی تُوذرييػتی ي پضیـکی ،قًتابخاوُ ي بارييدٌخی
ػؼي كٌيذ آتؾ سا خاهَؽ كٌيذ يا تِ ًضديك تشيي
مێظييیی بٍ صیىذيي کزدبًوُيَ ي بیزَيَریُکاویان بظار
دَکزد ي سابزديی پش لُ حُماػُت ي صام ي خًێه ي
ٍاحذ هٌاتغ طثيؼيً ،يشٍي اًتظاهي ،جْاد كـاٍسصي ،خًێىذَياری ،ؿًێه ي ئیمکاواتی فُرُِوگی ي يَرصؿی،
خُیاوُت ي ؿکؼتی یُک لُ ديای یُک دَِێىایُيَ پێؾ
حفاظت هحيط صيؼت ٍ ديگش ًْادّا اطالع دّيذ.
پێذايیؼتیُکاوی طیان ي ئیمکاواتی ئاػًيدَیی ي
چايیان ،بُ ئارامی فزمێؼکیان ُِڵذَسؿت .قالُمُسَ
 اص كـيذى ػيگاس دس جٌگل تپشّيضيذ ،دس كَست ئامزاصَکاویی پێـکُيتًيی طیاوی ئیمشٌطی.بُروامُکُی تُياي بًي ي تێکشای داویـتًاوی واي ٍِڵُکُ
هـاّذُ كثشيت ًين ػَختِ ٍ يا تِ ػيگاس تاقيواًذُ آى -4رادَی پێـکُيتىی گًوذَکُ لُ رابزدييَيَ تا ئُمشٌ ،لُ
کُ لُي کاتُدا لُ ُِمیـُ قُڵُباڵغتز بًيُِ ،ػتاوُيَ ػُر
سا تِ طَس كاهل خاهَؽ كٌيذ.
باری ؿێًاصی طیان ي بًيارَ طیىگُییُکاوذا؛ يَک :پاک ي پێ ي وضیکُی چارَکُ ػُعاتێک چُپڵُیان بٍ لێ دا ي
 تؼذ اص سٍؿي كشدى آتؾ اطشاف آى هحل سا اص ّشپًختُیی وێً گًوذ بُ گـتی ،بیىا ػاصی ي ماڵ کزدوُيَ،
سێضیان بٍ داوا .تُواوُت لُ کاتی پـًيداوی وێًان
گًَِ خاس ٍ خاؿاک ٍ هَاد سيض ػَختٌي پاک كٌيذ.
پاک ي پًختُیی بىُماڵُیی ي تاکُ کُػی ،لُؽ ػاغی ي بُروامُکاوی کٍوفزاوؼُکُ لُ دَرَيَی ٍِڵ ُِمیـُ
ّوچٌيي خاهَؽ كشدى كاهل آتؾ قثل اص تشک
رادَی وُخٍؿیىُ مزٌڤی ي ئاطَڵییُکان ،پاک ي پًختُیی صیاتز لُ چل پُوجا کُع لُ ؿاعیزان ي وًيػُرَ بُ واي
جٌگل سا فشاهَؽ ًکٌيذ.
باوگُکان لُ دَيری قالُ مُسَ کٍ دَبىُيَ ي بٍ يێىُگزته
لُ ئاطَڵذاری ي کـت ي کاڵ دا.
 خَب اػت تِ ؿيش اص سيختي هَاد ػَختٌي هاًٌذلُ گُڵیذا ػُرَیان دَگزت.
-5چٍویُتی مامُڵُ کزدوی گًوذ وـیىُکان لُ رابزديي ي
كاؿز ٍ صتالِ اص اًذاختي هَادي هاًٌذ ؿيـِ ٍ تطشي دس
دَوگی ؿمـاڵی قالُمُسَ ػُرَسای ئُيَی دَوگذاوُيَی
ئێؼتادا ،لُ گُڵ پاراػتىی دارػتاوُکان ،لُيَسگاکان،
كٌاس دسختاى جٌگل خَدداسي كٌين صيشا ايي هَاد
فُرُِوگی کٍن ي سَػُوی کًردَياریُ ،دَربشی خُم ي
هاًٌذ يك رسُ تيي ػول هي كٌٌذ ٍ ًَس خَسؿيذ سا تِ قاصاوجی گـتی ي ؿًێىُ گـتیُکاوی دَيري بُری گًوذ ي ؿادی پُوجا ؿُػت ػاڵُی مێظييی ِايچُرخی
ُِر يَِا سايی پُلُيَر ي ئاطَڵُ کێًیُکان.
ئێمُیـُُِ .يا سَوگايسَوگُکاوی ؿمـاڵُکُی قالُمُسَ
سٍي قؼوتْاي هختلف دسختاى هي تاتاًٌذ.
 -تِ كَدكاى تياهَصيذ كِ ًثايذ دس هٌطقِ ّاي جٌگلي

-6رَخىُ ي پێـىیار لُ ػُر ُِڵؼًيکُيت ي پێًَوذیُ

تا كثشيت تاصي كشد.

فُرُِوگی ي کٍمُاڵیُتیُ الياصَکاوی گًوذ وـیىُکان ،لُ



بًاری طیىگُ پارێضی بُ گـتی.

 شمارٌ تماس ستاد اطفای حريك ادارٌ
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-7دَػت ویـان کزدوی ئُي کُم ي کًيسیاوُ کُ وايَوذَ
ئیذاری ي حًکمیُکان دَبێت جێ بُ جێی بکُن.
-8دَير ي رَيڵی ؿًرا ي دێّیاری گًوذ لُ ػُر گیز ي

ُِڵقًاڵيی دڵی وُتُيَیُکی دێزیه ي طیاوی پش کارَػاتی
ئُيَُِ .ر بٍیُ دَوگی ُِػت بضيێىی ؿمـاڵی ئُي
ًِوُرمُوذَ رٌحی گـتی ي وُتُيَیی ئێمُی ُِمیـُ
ُِطاوذيَ ي دَُِطێىێ ي بُ وُماوی ئُي ًِوُرمُوذَ قُت
دَوگی ؿمـاڵ ي کاریگُرییُکُی ين وابێ ي دَمێىێتُيَ
چًيوکُ ،ؿمـاڵی ئُي دَوگی ئێمُیُ.
*ئُوًَر سَيؿُن
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هحیغي چیشی ایجبد ًوي کٌذ .اعتمزار اکیپ اهذاد ٍ

کزدین :اٍالً دیذى خَد هحیظ دریبچِ ،ثجت کزدى

خردادماٌ ،تاالب زريبار شاَذ برگساري ديرٌ

ًجبت عبحلي ّالل احوز در هٌغمِ ثب اعتفبدُ اس اهکبًبت،

دریبچِ در کبرًبهِ خَدهبى ،توزیي ػولیبت اهذاد ٍ

تخصصي جستجً ي غًاصي بًد .بٍ َميه مىظًر

اثشار ٍ ادٍات خبؿ ٍ در ًْبیت لزار دادى یک دعتگبُ

ًجبت ثَد ٍ در ًْبیت توزیي کبر گزٍّي کِ

با مربي ايه تيم بٍ گفتگًي كًتاَي وشستيم

لبیك هَتَری در اختیبر ایي گزٍُ ثزای گؾت سًي دائن ٍ

هْوتزیي چیش در غَافي اعت .هب تمزیجبً اس فذ در فذ

ضوٌبً آهَسػ غَافي ثِ چٌذ تي اس یگبى ًیزٍّبی ّالل

اّذاف ثزًبهِ هي ؽَد گفت ثِ ّؾتبد درفذ دعت

احوز ٍ کغبًي کِ حبفظ هحیظ سیغت هٌغمِ ّغتٌذ ٍ لزار

پیذا کزیذم ّز چٌذ کِ سهبى ثزًبهِ ثغیبر کَتبُ ثَد ٍ

دادى هٌغمِ ایي ثِ ػٌَاى هٌغمِ ؽٌبی اهي ثزای هزدم کِ در

اهیذٍار ّغتین کِ ثبر دیگز ثِ فَرت جذی تز ٍ سهبى

آى هحذٍدُ سیز ًظز ًبجیبى ؽزٍع ثِ ؽٌب کٌٌذ.

ثیؾتز در ایي دریبچِ کبر ثکٌین.

آیب بِ ًظش ضوب تبالة صسیببس هی تَاًذ جبی هٌبسبی

گَیب چٌذ ًفش اص دٍستبى هشیَاًی ّن دس ایي دٍسُ

بشای ٍسصش ّبی آبی ببضذ؟ اگش اهکبًص ّست بیطتش

آهَصضی ضشکت داضتٌذ؛ آى ّب دس چِ سطحی

چِ ٍسصش ّبیی؟

بَدًذ آیب اهیذ ایي ّست کِ بتَاًٌذ یک گشٍُ

در چٌیي تبالة ّبیي عجك تجزثیبت ثٌذُ اٍالً ٍرسػ ّبی

تطکیل بذٌّذ ٍ یب بشای کسبًی کِ غشق هی ضًَذ

عغحي هثل جت اعکي (اعکي رٍی آة) ،کزافت ،لبیك

هی تَاًٌذ کبسی بکٌٌذ؟ هی تَاى سٍی ایي اضخبظ

ّبی ثبدثبًيٍ ،رسؽْبیي هثل کبًَ پلَ ،کبیک ٍ ٍرسػ

سشهبیِ گزاسی کشد؟

ّبیي اس لجیل لبیك ّبیي هثل دارثَم ثَت ثغیبر جذثِ

ثغیبر جبی خَؽحبلي ثَد .اس دٍعتبى هزیَاًي کِ در

خبفي دارد ٍ گزدؽگزّبی خبفي را جذة هي کٌذ ،هي

ایي هذت سحوبت سیبدی ثزای هب کؾیذًذ ،اعتفبدُ

تَاًٌذ اعتفبدُ ؽَد .ضوٌبً ٍرسؽْبی سیز عغحي هثل

کزدین .دٍعتبی ّالل احوز کِ چٌذ ًفزؽبى اس

غَافي تفزیحي ٍ لبیك عَاری ثزای ػوَم جذاثیت

ًیزٍّبی ّالل احوز ٍ چٌذ ًفز دیگز کِ در حَسُ

خبفي دارد کِ در ایي هَرد در چٌذ سهیٌِ هي ؽَد فؼبلیت

هحیظ سیغت فؼبلیت هي کٌٌذ ثغیبر ٍاجذ ؽزایظ

کزد.

ثَدًذ ،در ثحث غَافي در ٍالغ اعتؼذادّبی ًبثي

بب تَجِ بِ ایٌکِ ّش سبلِ تعذاد صیبدی اص هشدم دس

ّغتٌذ کِ الجتِ ثب فمز هٌبثؼي کِ در هٌغمِ ّغت ٍ ػذم

ایٌجب غشق هی ضًَذ ،پیطٌْبد ضوب بشای جلَگیشی اص

آهَسػ ٍ ػذم تخقیـ اػتجبر ثزای خزیذ لَسم ایي

ایي حبدثِ ّب چیست؟ چِ الذاهبتی سا هشدم ٍ هسئَلیي

کبر ثِ عبدگي فَرت ًوي گیزد ٍلي هب آهبدگي

ببیذ اًجبم دٌّذ؟

خَدهبى را ثزای آهَسػ ایي افزاد ٍ در ٍالغ تجْیش

غزق ؽذگي ػالٍُ ثز ایي کِ ثِ ؽخـ فذهِ هي سًذ ٍ

کزدى ٍ اًجبم ػولیبت حزفْبیي غَافي ٍ ّزگًَِ

آى ؽخـ را اس ثیي هي ثزد خبًَادُ اػ را ًیش تحت تبثیز

کوک دیگز کِ هزثَط ثِ کبر اهذاد ٍ ًجبت ثبؽذ

هي گذارد ٍ ثزای جذثیت ٍ هحجَثیت هٌغمِ هضز اعت ٍ

حبضشین کِ اًجبم ثذّین.

هزدم را دچبر َّل ٍ ّزاط خبفي هي کٌذ ضوٌبً توبم

دس ًْبیت اگش جٌببعبلی صحبتی بشای هشدم ٍ

عبسهبى ّبی اهذادی را درگیز هغبیل خبؿ خَدػ هي

هسئَلیي بیطتش دس هَسد تبالة صسیببس یب هَسد

کٌذ .در ایي سهیٌِ ایجبد هٌغمِ اهي ؽٌب ثْتزیي کبر اعت

خبصی کِ هذ ًظشتبى ّست بفشهبییذ:

کِ ثب اعتفبدُ اس هٌجیبى غزیك هي ؽَد ایي کبر را اًجبم

اس هزدم تمبضب ٍ خَاّؼ دارین کِ ضوي اعتفبدُ اس

داد .الجتِ در لغوت ثؼذ ثبیذ فذ درفذ چٌذ تي اس افزادی

هحیظ سیغت ثغیبر سیجبی دریبچِ ٍ ثزخَرد خَى

کِ ٍاجذ ؽزائظ ّغتٌذ آهَسػ غَافي اهذاد ٍ ًجبت

گزهبًِ هحیظ هٌغمِ اس آلَدُ کزدى هحیظ خَدداری

ثجیٌٌذ ،جغتجَ ٍ ًجبت ٍ ثبدی فزعت را یبد ثگیزًذ ،اثشار

ثکٌٌذ اس هغئَلیي درخَاعت دارین هکبًْبی اعتمزار،

پیؾٌْبد ثٌذُ ثِ ػٌَاى یک غَاؿ کِ خَدػ ّن ثِ

ٍ لَاسم هخقَؿ ػولیبت حزفِ ایي غَافي خزیذاری

ایجبد عزٍیغْبی ثْذاؽتي ثیؾتز ٍ اعکلِ ّبی جذیذ ٍ

ػٌَاى یک حبفظ هحیظ سیغت فؼبلیت هي کٌذ ایي

ؽَد ٍ در هٌغمِ یک ٍاحذ ًجبت رٍساًِ ایجبد ؽَد کِ

ثزٍس ٍ اعتفبدُ اس لبیك ّبیي کِ آلَدگي ؽبى کوتز

اعت کِ ًغجت ثِ خبرج کزدى عین خبردارّب کِ در

اگز ایي اهز فَرت ًگیزد ثیؾتز الذاهبت ّوزاُ ثب تالػ

ثبؽذ ایي کبر را اًجبم ثذٌّذ.

سهبى جٌگ تحویلي در آة ریختِ ؽذُ الذام ؽَد ٍ

ثیَْدُ ثَدُ ٍ در ٍالغ اًزصی ثغیبر سیبد ٍ تٌؼ ّبی رٍاًي

اػتجبری تخقیـ دادُ ؽَد کِ عین خبردارّب عي

در ًْبیت ًغجت ثِ الیِ رٍثي تبالة ٍ کَتبُ کزدى

ثغیبر ثبالیي خَاّذ داؽت.

یک ػولیبت غَافي خبرج ؽَد ،کف دریبچِ تویش

خشُ ّب ٍ جلَگیزی اس رؽذ ثي رٍیِ ًیْب کِ در داخل

آیب ضوب کِ دس ایي دٍسٍصُ کبس جستجَ ٍ آهَصش

ؽَد ٍ ثب اعتفبدُ اس یک عیغتن الیِ رٍثي گیبّبى را
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كٍ ما حصل آن تقذيم مي گردد.
سالم .لطفبً خَدتبى سا بشای خَاًٌذگبى چیب هعشفی
کٌیذ ٍ گَضِ ایی اص سَابمتبى سا رکش فشهبییذ.

ثِ ًبم خذا .داٍد ؽْذٍعتي ّغتن هغئَل کویتِ فٌي
ّیئت غَافي ٍ ًجبت غزیك جوَْری اعالهي ایزاى ٍ
هغئَل کویتِ غَافي اعتبى ّوذاى ٍ ّوچٌیي
هغئَلیت تین ًجبت در عیالة ٍ غَافي ّالل احوز
اعتبى ّوذاى ثب ثٌذُ اعت.
علت اًتخبة تبالة صسیببس بشای دٍسُ تخصصی
ًجبت غشیك چِ بَد؟

هب عجك رٍالّ ،ز عبلِ  4یب  5دریبچِ ی ایزاى را ثزای
غَافي اًتخبة هي کٌین ٍ در ٍالغ پظ اس غَافي
ضوي توزیٌبت فٌي گزٍُ ،ثزآٍردی اس ٍضغ هحیظ
سیغت ٍ هَجَدات آثي ٍ اکَعیغتن آثي ٍ ؽزایظ
سیغت هحیغي ٍ آلَدگي هٌغمِ ثِ ػول هي آٍرین ٍ
گشارػ غَافي ٍ گشارػ ػلوي آى را ثِ هغئَلیي
هحیظ سیغت هٌغمِ ٍ کغبًي کِ حبفظ هحیظ سیغت
ّغتٌذ ٍ ّ NGOبی هزتجظ ارائِ هي دّین.
بب تَجِ بِ حضَس

 2سٍصُ ضوب دس تبالة سصیببس،

عوذُ هطکالتی کِ ضوب هطبّذُ فشهَدیذ چِ بَد؟

در تبالة سریجبر هب تَلغ تویشی ٍ ؽفبفیت ثیؾتز ٍ
رػبیت یک عزی هغبیل ثیؾتز در هَرد هحیظ سیغت
را داؽتین ٍلي هتبعفبًِ ػلي رغن ظبّز ثغیبر سیجبی
هٌغمِ ،سیز آة ؽبّذ عین خبردارّب ،آلَدگي ّبیي اس
پالعتیک ّب ٍ هَاد یک ثبر هقزفي کِ در آة ریختِ
ثَد ٍ هَاد خَردًي سائذی کِ در آة ریختِ ثَدًذ ثِ
اضبفِ همذار لبثل تَجْي ؽیؾِ ٍ اهالح هختلف کِ
یک تزکیت ًبّوبٌّگي را ایجبد کزدُ ثَد ،ثَدین.
پیطٌْبدتبى سا دس ایي هَسد بفشهبییذ؟ ٍ چِ ببیذ کشد؟

آة لزار گزفتِ الذام ؽَد ،اعکلِ ّبی لبیك عَاری ثِ

ًجبت غشیك سا دس دسیبچِ صسیببس اًجبم دادیذ

ًحَ دیگزی تؼجیِ ؽَد کِ االى در ٍالغ ثِ فَرت غیز

اّذافی کِ هذ ًظشتبى بَد سسیذیذ ؟

اعتبًذارد اعت ٍ جش آلَدگي ثٌشیي ٍ آلَدگي سیغت

الجتِ هب در ایي دٍرُ ثبس آهَسی چٌذ ّذف را دًجبل هي

بِ آى

ضوٌبً اًتظبر هي رٍد

لغغ ٍ تب آًجبیي کِ اهکبى داؽتِ ثبؽذ دریبچِ تویش ٍ
پبکغبسی ؽَد.

ٍیضُ ًبهِ خجزی ـــ سیغت هحیغي چیب ،عبل اٍل ،ؽوبرُ 18
3

دارستان ،سامانيَكي نةتةوةيي*
طشوشت ٍاوسِيَي كؤىي مشؤظـــــ ٍةس لة طةسةتاوة
َاىة خضمةتيَكي دةس و
تائةمشِؤ دةطتةوةطتاٌ و طوآ سِايةل
َباصاىةي بةو بووىةوةسة كشدوة و لة ماىةوة و طةشةي رياىي
دل
َايةتي و شاسطتاىيةتي ئةودا دةوسي طةسةكي و
كؤمةل
كاسيطةسي طيَشِاوة .ئةمشِؤط بةشةس بة بيَ دةطيت بةخصةىذةي
طشوشت كاسي بؤ ىاضيَتةطةس و رياىي مؤديَشىي تووشي قةيشاٌ
و وةطتاٌ و لةىط بووٌ دةبآٍ .ةسوةك ٍةمووماٌ دةصاىني
َك وةسطشتين بآ طةسةوبةسة لة طشووشت و ىةثاساطتين
كةل
َطاي مشؤظايةتي دةدا و
خةطاسيَكي قةسةبوو ىةكشاو لة كؤمةل
ئةطةس ضاسةيةكي بو ىةدؤصسيَتةوة كاس لة كاس دةتشاصآ و ئةو
رياىة ئاسامةي ليَ تيَكذةضيَ .طشوشت تةىيا طةسمايةي ئيَنة
وةك ىةتةوةيةكي بيذةطيت ٍةراس بووة و ئةتواىني وةك يةكآ
لة ٍؤكاسةكاىي ماىةوةيصناٌ طةيشي بكةيً.
ىةتةوةي كوسد بة دسيَزايي ميَزوو ٍةو لة باسي
َجصتيي طةسضاوة
ئابووسي و ٍةو لة باسي طياطيصةوة بة ثال
طشوشتيةكاٌ رياىي بة ئةمشِو طةياىذوة و داسطتاىيض وةك
طةسوةت و طاماىيَكي طشىط لةو ثاساطتية ىةتةوةييةدا
دةوسي طةسةكي ٍةبووة .داسطتاٌ طةسةسِاي دابني كشدىي
داٍاتي رياٌ و ثيَذاويظتييةكاىي سؤراىةي ئيَنة لة ثيَك ٍاتين
ٍاوطةىطيةكي رييطةييصذا كاسيطةس بووة .بةآلو بةداخةوة
ئيَنةط وةك ىةتةوةكاىيرتي جيَاىي طيََةو بة ٍؤي ٍةراسي
َةيةكي سِيَك و ثيَك و طوجناو ،خةسيكي لة ىاو
و ىةبووىي طةآلل
َكي دةوسوثصت
بشدىي ئةو طةسضاوة طشوشتيية طشىطةيً .خةل
و ىاو داسطتاىةكاٌ بؤ دابني كشدىي ثيَذاويظتيةكاىياٌ لة
َك وةس ىاطشٌ و ىة تةىيا خؤياٌ لة
سةوشيَكي طوجناو كةل
َكو بؤ تيا بشدىي
تيابشدىي داسطتاىةكاىذا دةوس دةطيَشٌِ بةل
صيَشِي طةوص واتة داسطتاٌ ٍةليض بوَ طريفاٌ ثةسطتةكاٌ
َكة بؤ وةدةطَيَياىي داٍاتي
دةسِةخظيَيً .بؤ ويَية ئةو خةل
رياىياٌ لة سِيَطةي بةخيَوكشدىي مةسِوماآلت و كصت و كالَ و
دةوةٌ كةٌ كشدٌ و بشِيين داسطتاىةكاٌ بؤ ثةسةداٌ بة
َووصكشدٌ صةبش لةو طةسضاوة بةىشخة دةدةٌ.
صةويةكاىياٌ و خةل
بةداخةوة لةو دوايياىةشذا كةطاىي بةدخواص و ىائاطا بة
ضةىذيً ٍؤي ىادياس بة طووتاىذىي داسطتاىةكاٌ صةبشيَكي
قوسطي قةسبووىةكشاوياٌ ليَذايً .بةآلو بة طصيت داسطتاٌ
طةسضاوةيةكي طشىطي ئابووسية كة بؤ ثيَصكةوتً و ( توطعة)
َجصتيَكي صؤس بة ىشخة كة بايةخةكاىي بة
واتة طةشةطةىذٌ ثال
دوو بةشي سِاطتةوخؤ و ىا سِاطتةو خؤ دابةط دةكشيَ.
بايةخةكاىي داسطتاٌ لة طةشةطةىذىي وآلتذا
ئهلف ـ بايةخي سِاطتةوخؤ  :ئةو بةشة ثرت تايبةتة بة
بةسٍةمَيَياىي سِاطتةوخوي ضيَو بوَ ثيصةطاصي .جةىطةلَ وةك
طةسضاوةي بةسٍةمَيَياىي ضيَو و طمولض ،يةكيَ لة طةسضاوة
طشىطةكاىي داٍاتي ئابووسي بةشيَكي صؤس لة وآلتةكاىي
جيَاٌ بة حظيَب ديَ و لة بةس ئةوةي كة لةو طةسضاو
طشوشتياىةية كة ديظاٌ دةرييَتةوة ،بة ثيَضةواىةي ىةوت و

كاىضاكاىيرتٍ ،ةس تةواو بووىياٌ بؤ ىية .طةسةسِاي بةسٍةمي
ضيَو ،بةسٍةمةكاىيرتي داسطتاٌ ضةسخي ٍةصاساٌ كاسطةي
بةسٍةمَيَياىي جؤساوجؤس لة طةستاطةسي جيَاىذا دةخاتة
طةسِ .بؤ ويَية دسةختةكاٌ طةسضاوةي دابني كشدىي مادةي
طةسةكني لة ثيصةطاصي دةوا و دةسماىي مؤديَشىذا .الىيكةو
صياتش لة  25لةطةدي شتومةكي ثيويظيت ثيصةطاصي دةوا
و دةسماٌ بة شيَوةيةكي سِاطتةوخو لة دسةخت بة دةس ديَ.
ئةمة جياية لة ثيصةطاصييةكاىيرت كة لة ماصوو و طةصؤ و
َك وةسدةطشٌ.
كةترية كةل
ب ـ بايةخة ىاسِاطتةوخؤكاٌ:
-1ثاساطنت و سِاطشتين ئاوةكاىي طةس سِووي صةوي و دابني
كشدىي ئاوي كاىياوةكاىي ريَش عةسص :صةوي داسطتاىةكاٌ بة
ٍؤي سِيصةي داسةكاٌ و طز و طياي ىاو جةىطةلَ و رياىي جشِ و
َنزيين
جاىةوةسة صؤسةكاٌ ،بؤشة و سِيَطةيةكي لةباسة بؤ ٍةل
ئاوي باساٌ و ئةتواىيَ سِيَزةيةكي صؤس ئاو لة خؤيا صةخرية بكا
كة ثيَض بيين دةكشيَ سِادةي ئةو صةخريةكشدىة بة ثيَي جؤسي
داسطتاىةكة لة  500تا  2000ميرتي موكةعةب لة
َذا بؤ يةك ٍيَكتاس كة ئةو سِيَزةية بة بةساوسد لة طةلَ صةوي
طال
ئةو جيَطاياىةي كة داسطتاٌ ىني صؤس صياتشة .لة اليةكي
َه بووىي ئاو لة ىاو داسطتاىةكاىذا بة
تشيصةوة سِيَزةي بة ٍةل
ٍؤي فيَيكي ٍةوا و لة طةسةوة بووىي ثمةي شيَ و كةمي
تيين تيزي تيصكي ٍةتاو و ىةبووىي سِةشةبا و باي تيوتيز
لة ضاو جيَطاكاىي تش صؤس كةمرتة.بايةخي داسطتاٌ لة
صةخريةي ئاودا بةتايبةت بؤ وآلتة خاوةٌ ثيصةطاصييةكاٌ و
ئةو وآلتاىةي كة سِيَزةي حةشينةت تياياىذا صؤس بة ثةلة سِوو
لة صياد بووىة صؤس لة طةسة و لة طةلَ ئةسكةكاىي تشي
داسطتاىذا بةساوسد ىاكشيَ .بة طصيت داسطتاىةكاٌ ئةبية ٍؤي
صةخرية و سِاطشتً و ثاساطتين بةفش و باساٌ وبةسطشي دةكةٌ
لةوةي كة ببية الفاو و بة فريِؤ بضً.بيَ شك ٍةبووىي
َةمةىذ و صؤس و صةبةىذ ئةتواىيَ بؤ كصت
طةسضاوةي ئاوي دةول
و كالَ و بةسٍةو ٍيَياىي كاسةبا و تةىاىةت فشؤشتين ئاو ٍةو
لة سِيَطةي بؤسي و ٍةو لةسيَطةي كاسطةي دسوس كشدىي ئاو
مةعذةىيةوة وةك طاماىيَكي بةىشخ ياسمةتي ثيَصكةوتً و
ثةسةطةىذىي ئابووسي وآلت بذات.
 -2ثاساطتين خاكي بة ثيت بة ٍؤي طزوطيا و داسطتاىةوة:
كاسي شؤسدىةوةي خاكي سِووكاسي صةوي بة ٍؤي ليَضمةي
ئاوي باساٌ و الفاو سوو دةدات .باساٌ لةو ىاوضاىةيذا داسطتاٌ
و طزوطياي ىية بة خوسِ ئةكةويَتة طةس سِووي صةوي و ضووىكة
ٍيض شتيَك ىيية بةسطشي ليَ بكا دىكة وسدةكاىي خاكي بة
ثييت صةوي لة طةلَ خؤي دةشؤسيَتة و جيَطايةكي وشك و
سةقةٌ و بيَ شيياوةسدي ليَ دةكةويَتةوة .بةآلو ئةو شويَياىةي
كة طزوطيا و دسةخيت تيَذاية لة كاتي باسيين باساىذا،
دىكةكاىي باساٌ بةس لق و ثؤث و طةآلي داس و طزوطياكاٌ
دةكةوٌ ،دةبً بة ثشووشة ئاوي وسد و بة ىةسمي دةكةوىة
طةس خاك و بةو شيَوةية مةتشطي شؤسدىةوةي خاكي بة ثيت
ىاميَينَ و خاك دةثاسيَضسيَ .باو باٍؤصي ثةيتاثةيتايض طشفت
بؤ رياىي طزوطيا ثيَك ديَينَ و خريا خاك وشك دةكاتةوة

و ىاٍيََميَ شيياوةسدةكاٌ بة جواىي ثاساوبً و ئةمة ئةبيَتة ٍؤي
ئةوةي رياىةوةي طةسلة ىويَي طزوطيا سِابوةطيتَ ياخود صؤس كةو
بيَتةوة.
-3داسطتاٌ بةسطريي دةكا لة صؤس طةسو بووٌ ياٌ صؤس طاسد
بووىي كةط و ٍةوا  :لة ٍاوييذا داسطتاٌ بةشيَ لة طةسماي
خؤس ئةطشيَ و ئةبيَتة ٍؤي كةو بووىةوةي ثمةي طةسما و لة
صطتاىيصذا وةك بةسط و ثؤشصيَ ىاٍيَميَ طةسماي صةوي لة
َه ىةبووىي ئاو و لة طةسةوة
دةس بضيَ ٍ .ةسوةٍا بة ٍةل
بووىي شيَي ىاو داسطتاىةكاىيض ياسمةتي ئةو وةصعة
دةدات.
-4ثاقز كشدىةوةي ٍةوا بة ٍؤي داسطتاٌ و شيياوةسدةكاٌ :
َي ماشني و كاسطة و
ٍةواي شاسةكاٌ بة ٍؤي دووكةل
كاسخاىةكاٌ ىاثاك دةبً ٍ.ةس وةٍا بة ٍؤي طزةباو
طةسدةلوول خاك و خؤلَ و تةث و تؤصي بياباىةكاٌ سِوو لة
شاسةكاٌ دةكات و ىاثاكييةكةي صؤستش دةكا .دسةخت و
داسطتاٌ ثيَض دةطشيَ لة ىاثاك بووىي ٍةوا و لة ثاك
بووىةوةيذا كاسيطةسة  .ئةو ثاك بووىةوةي ٍةوا ثيَض دةطشيَ
لة ثةسةطةىذىي ثةتا و ىةخؤشييةكاٌ و ثاسةيةكي كةمرت
دةكشيَتة خةسجي دةوا و دةسماٌ و ئةتواىشيَ لة جيَطا
ثيَويظتةكاىي تشدا خةسج بكشآ.
-5داسطتاٌ ئاو و ٍةوا خؤط و طاصطاس دةكا  :داسطتاٌ و
شيياوةسدةكاٌ بة طصيت طاصكةسبؤىيكي ٍةوا دةطشٌ و
ئؤكظيزيًَ وةبةسٍةو ديَيً و ىيضيكةي  0/60ئؤكظيزىي
جيَاٌ لة سِيَطةي داسطتاٌ و شيياوةسدةكاٌ بةسٍةو ديَت  .بة
تايبةت ىةٍيَصتين طاصكةسبؤىيك لة ٍةوادا بؤ ميذالَ و ثري
و بة طاآلضوواٌ صؤس قاصاجني ٍةية و لة تووط بووىياٌ بة
ىةخؤشني دةياىجاسيَضيَ و داسطتاٌ بة ىة ٍيَصتين ئةو طاصة
رةٍشاوية رييطةيةكي طامل و ثاك ثيَك ديَينَ.
-6داسطتاٌ لة كةو كشدىةوةي دةىطة دةىطي ماشني وكاسطة
و كاسخاىةكاٌ دا كاسيطةسة و رييطةيةكي ئاساو ثيَك ديَيآ.
-7داسطتاٌ وطةيشاىطا طةسطةوصةكاٌ شويَييَكي لةباسٌ بؤ
ثصووداٌ و حةطاىةوةي مشؤظـ.
ئةماىةي كة ئامارةياٌ ثيَ دسا بةشيَ لةو قاصاىج و بايةخ و
طشىطةيةتيياىةٌ كة داسطتاٌ و شيياوةسدةكاٌ ٍةياىة و بة
كوستي دةوسي صؤس طشىطيناٌ

لة رياىي مشؤظذا خظتة

سِوو.ئيَنةي كوسدي ٍةراسيض كة لةو طةسوةت و طاماىة
طشووشتية بةىشخة بآبةط ىني لة طةس داىةداىةماٌ فةسصة
وةك طميَيةي ضاو بيجاسيَضيً و بةسطشي بكةيً لة فةوتاٌ
وطووتاىي وثةسةي ثيَ بذةيً و وةك طاماىيَكي ىةتةوةيي
بيطةييَيني بة بةسةي داٍاتوو.
*ئةنوةر رةوشةن
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جنگل

مسعود كهنه پوشي

ؿذٖ ت ٝٙدس احش حّٕ ٝآفبت  ٚثيٕبسيٟب خٛاٞذ ثٛد،دس
چٙيٗ ؿشايغي ثب حذٚث يه ثبد ػٍٙيٗ  ٚثب ثبسؽ

سيـٞ ٝبي ػغحي ،رسات خبن سا ث ٝيىذيٍش پيٛػتٍي

ػٍٙيٗ ٘ضٚالت جٛي (ثخلٛف ثشف) ،ايجبد صِضِ،ٝ

داد ٚ ٜاص ِغضؽ آٖ ٞب جٌّٛيشي ٔي وٙذ.

كبػم ،ٝصٔيٗ ِغضؽ  ٚػبيش ػٛأُ تخشيت عجيؼي،

بلوط (بهڕوو)

ج ٍُٙثٔ ٝجٕٛػ ٝدسختب٘ي اعالق ٔي ؿٛد و ٝلغؼٝ

دسختبٖ ٔضثٛس افتبد ٚ ٜدس ٘تيج ٝحشفٞ ٝبيي دس تبد

اي اص صٔيٗ سا اؿغبَ وشد ٜثبؿذ ٚدا٘ـٕٙذاٖ ػّٓ

پٛؿؾ ج ٍُٙايجبد ٔي ؿٛد و ٝدس ٚالغ س٘ٚذٞبي

جٍّٙجب٘ي كفبت  ٚخلٛكيبت ثبسصي ثشاي جٍُٙ

ثّٛط ٘بْ ٘ٛػي دسخت ٕٞ ٚچٙيٗ ٔي ٜٛآٖ اػت و ٝداساي

تحِٛي دس جٞ ٍُٙبي دػت ٘خٛسد( ٜج ٍُٙثىش) اص

پٛػتي ػخت ٔي ثبؿذ .دسخت ثّٛط يب دسخت ٔبص ٚوٝ

لبئُ ٞؼتٙذ تب ثتٛاٖ آٟ٘ب سا اص ػبيش ٘جبتبت ٔٛجٛد دس

ٕٞيٗ ٘مغ ٝآغبص ٔي ؿٛد( .دِفبٖ اثبرسي

ٔٛسد اػتفبد ٜثـش دس سٚي صٔيٗ تٕيض داد .ػ ٝثؼذ ػٕذٔ ٜشحّ ٝتحٔ َٛي تٛا٘ذ ث ٝعٛس ٘ؼجي عٛال٘ي (دس يه
كفبت ٔـخل ٝج ٍُٙػجبستٙذ اص:
ػيىُ عجيؼي)  ٚيب وٛتبٔ ٜذت (دس ٘تيج ٝػٛأُ غيش

داسد .اػتبٖ ٞبي ِشػتبٖ ،وٟىيّٛي ٚ ٝثٛيش احٕذ ،چٟبس

بًينُِیُ.دارستاوُکاویمُریًانکُيَکبُضێکلُ پارێضگایکًردستان ئُوذاصیارتًفیقیئُمئامارَبُ
دارستاوُکاویصاگزٌعدێىُئُطمار ِ97270ێکتار ُِصارِیکتاردَصاوێ.

داسد) دس ايشاٖ ثيـتش دس دأ ٝٙسؿت ٝو ٜٛصاٌشع ٚجٛد

زيست شناسي :اص ٘ظش صيؼت ؿٙبػي ثبيذ ٌفت وٝ
ج ٍُٙثٔ ٝب٘ٙذ يه اجتٕبع ٘جبتي اػت و ٝدس تحت

تاثيرات جنگل

ثّٛط و ٝدس ٘ٛع خٛد اص ثي ٘ظيشتشيٗ جٞ ٍُٙبي جٟبٖ

اثر جنگل در آب و هوا :جٛٞ ٍُٙا سا ٔؼتذَ ٔي

ٔي ثبؿذ ،اػت .چٛة ايٗ دسخت اص ٔشغٛثتشيٗ چٛثٟب

اػتٚ،لتي دسخت لغغ ؿٛد ثشخالف أالن صساػي

وٙذ ،ثش ثبس٘ذٌي ٔي افضايذ ،اص آػيت ثبدٞبي ػخت

اػت .ايٗ ٔٛضٛع يىي اص داليُ ثشيذٖ ثي سٚي ٝايٗ

ٔي وبٞذٛٞ ،اي پيشأ ٖٛخٛد سا پبن  ٚآٖ سا ثشاي

دسختبٖ ٔي ثبؿذ و ٝايٗ جٞ ٍُٙب سا تٟذيذ ٔي وٙذٔ( .يٜٛ

حبَ حبثت ٍٟ٘ذاؿت ثي آ٘ى ٝدس آٖ وبٞـي سٚي

٘يبص ث ٝحشاست داسد و ٝآٖ سا ٛٞاي پيشأ ٖٛخٛد ٔي

ثٟش ٚ ٜػشٔبي ٝيىذفؼ ٝثذػت ٔي آيذ.ثشاي ايٙىٔ ٝفذاس تٙفغ ٔٙبػت ٔي وٙذ .ج ٍُٙاص دٔبي ٛٞاي پيشأٖٛ
چٛثي سا و ٝكذ ػبِ ٝدس ج ٍُٙتِٛيذ ٔي ؿٛد ثتٛاٖ ث ٝخٛد ٔي وبٞذ ،صيشا اٚال دسخت ثشاي تجخيش آة خٛد

ثّٛط اسٚپبيي ث ٝؿىُ وش ٜاي ثب لغش  2/5ػب٘تيٕتش ٔ ٚيٜٛ
ثّٛط دس حبؿيٞ ٝبي صاٌشع ث ٝا٘ذاص ٜتمشيجي يه فـًٙ
اػّح ٝطٔ 3-ي ثبؿذ).

دٞذ ٘ظٓ التلبدي ثبيذ ثٔ ٝشحّ ٝاجشا دسآيذ  ٚفمظ دس ٌيشد ،د ْٚايٙى ٝثشي ٞب  ٚؿبخٞ ٝبي دسختبٖ ،خبن
جٍّٟٙبيي و ٝعجك اكٙٔ َٛظٕي ثٟش ٜثشداسي ٔي ؿٛد ج ٍُٙسا دس ثشاثش تبثؾ ٔؼتميٓ خٛسؿيذ پٙبٔ ٜي دٞذ ٔ ٚختّف ٔخلٛكب وٛئش ػيتٔ ،بد ٜسٚغٙي  ٚتب٘ٗ.
ٔي تٛاٖ اص ػشٔبي ،ٝثٟش ٜػبِيب٘ ٝث ٝدػت آٚسد.
آٖ سا ػشدتش ٍ٘ٔ ٝي داسد.
برگ و پوست بلوط :تب٘ٗ ٚيظ ٜاي ث٘ ٝبْ اػيذ وٛئشػي
قضايي :چ ٖٛج ٍُٙخٛد ثخٛد تـىيُ يبفت ٚ ٝثذ ٖٚاثر جنگل در بارنذگي :ج ٍُٙاص ٛٞاي پيشأ ٖٛتب٘يه ٔحّ َٛدس آةٛ٘ ،ػي لٙذ ثٙبْ وٛئش ػيت ،يه

تركيب شيميايي ميوهي بلوط٘ :ـبػت ،ٝپشٚتئيٗ ،لٙذٞبي

دخبِت ثـش تِٛيذ ٔخُ وشد ٚ ٜث ٝص٘ذٌي خٛد ادأٔ ٝي خٛد ٔي وبٞذ  ٚچٞ ٖٛش چٙذ ٛٞا ػشدتش ؿٛد وٕتش
دٞذٔ ،بِىيت خلٛكي ٘ذاسد.
ٔي تٛا٘ذ ثخبس آة سا دس خٛد ٍ٘ ٝداسد ،ثٙبثشايٗ ٛٞاي

تعريف جنگل :جٔ ٍُٙجٕٛػ ٝاي اػت اص دسختبٖ،

پيشأ ٖٛج ٍُٙصٚدتش اؿجبع ٔي ؿٛد .جٔ ٍُٙب٘ٙذ

دسختچٞ ٝب ،پٛؿؾ ٌيبٞي ،جب٘ٛساٖ ٔ ٚيىشٚاسٌب٘يؼٓ وٞٛؼتبٖ ٔب٘ؼي دس ٔمبثُ اثشٞب ثٛجٛد ٔيآٚسد  ٚثبػج
ٞب (لبسچٟب ،ثبوتشيٟب ٚ ٚيشٚػٟب) و ٝثٕٞ ٝشا ٜػٛأُ
افضايؾ ثبس٘ذٌي ٔي ؿٛد ،ثذيٗ تشتيت ٞشٌب ٜجشيبٖ

ئهمانهتیداهاتووه*
لُساڵی 86سُبارَتبُئاگزلُسێسُ رچايَئامار لُُِمًيالیُکداياکاریه کُُِر ئاگزێکتانبیىیيَک
دێبُر،مُصرا،باخيکێڵگُيماڵیخٍتاندَربُستبًيني
بُبشيایصٌربُی ئیکٍلٍطیستُکان ،دارستاوُکاوی باڵيبًيَتُيَ:
صاگزٌعیُکێکلُئیکٍسیستمُتاقاوُکاویسُرگٍی  -1بُرپزسیئیذارَیسُرچايَسزيضتیُکان  (مىابع دڵسٍصیبٍبکُن  .بُبشيایئُوجًمُویسُيصیچیا
عجيؼي)مُریًان "مًصَفُرفُتاحی"دَڵێ400تا 500باضتزیهسێگابٍبُرگزیلُئاگزيلُوايچًيویدارستان
يیه .ئُمدارستاواوُِايکاتلُگُلئُيَیکُ
صَ َ

ػٕشي عٛال٘ي حذٚد 500ػبَ (ٌبٞي حتي تب 2000ػبَ

ٔتشلج ٝعجيؼي) ثبؿذ.

اقتصادي :چٛة و ٝاص ٔحلٛالت اكّي جٍُٙ

یڕابردوونییه  ،بهڵکوو

سروشتمیرا ت

وايچاوُسًيتانيبُر َوبُری 9469275100سیاڵصیان بُرگزیلُئاگزبُبێِايکاریيُِستبُبُرپزسیاری
يانبُدیوایُت.ئێمُيَکًيئُوجًمُویسُيصیچیا،
ُِمً 
لُمدارستاواوُکُيتًيَ.

ِیکتاردارستانسًيتايَ.

پاوتاییُکُیدَگاتُ 5ملًێهِیکتار  ،خايَوی
جٍرايجٍریُتیُکیتایبُتُيتًاوایُکیصٌریبٍصێذَ  -2بُرپزسیئیذارَیگطتیسُرچايَسزيضتیُکاوی

ٔحبَ ثختيبسي ،ايالْ  ٚوشدػتبٖ داساي جٞ ٍُٙبيي اص

ػٛأُ ٔحيظ ٔتؼبدَ يب وٓ  ٚپيؾ حبثتي لشاس داسد.

ٚيظ٘ ٜبٔ ٝخجشي ـــ صيؼت ٔحيغي چيب ،ػبَ ا ،َٚؿٕبس18 ٜ

www.chya.org
●سيـٞ ٝبي دسختبٖ ،ثٛتٞ ٝب ٌ ٚيبٞبٖ وٛچه ثٚ ٝيظٜ
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ٔبد ٜتّخ ث٘ ٝبْ وٛئشػيتيِٗ ،ؼبة ،يه ٔبد ٜلشٔض ث٘ ٝبْ

پاوتاییانُِیُيبُياتایُکیتز 40لُسُدیپاوتایی

بُبشيایبُرپزسیئیذارَی

"ٔحيظ صيؼت"ی

وايچُیمُریًاندَگزوُيَيبٍُِیُِليمُرجیلُ پارێضگایکًردستان ،لُمساڵُدا دَُِصار ِیکتار
باریئاييُِياییُيَ ،دٌخیطیىگُییئُموايچُیُلُ دارستانسًيتايَکُبُمپێیُ 76985206563سیاڵ
وايَکاویتزیصاگزٌعباضتزَ.دارستاوُکانيَک

صیانلُدارستاوُکانکُيتًيَکُبُئامارێکیبێ

خُاڵتێکیخًايَوذیقاصاوجیصٌریانُِیُيئُگُر

يێىُیدَصاوهلُوايچُدا.

بُباضیيردببیىُيَبٍماندَردَکُيێتکُ

بهشێلهو شوێنانهیکهلهساڵی 86سووتاون:

کاریگُریُکیصٌریانلُسُرگُضُیئابًيری

بىذٌڵ ،سَضُدێ ،پێلُ ،سُڵُسی ،قُبز دَريێص ،تفڵی،

مُریًانداُِیُ  :کاوی،ئاييباخیجًانيسُرداوی

سَصاي ،لُوجايا ،چىارَ ،مێزگُدرێظ  ،خاومُضێخان ،

ئُيُِمًيگُضتیاراوُلُمضارَمانيێىُیُکی

بُرقُاڵ،بُسقشيي،وظمار،جُطویايايکاسێض .

بچکٍالوُیُتی.

لُسُرئاگزیساڵیسابزديي( )87ئامارێکیسيينلُ

بُاڵممُخابهکُصٌربُیخُڵک ،سُروجێکیئُيتٍ

دَستماوذاوییُ ؛بُاڵمئُيَیبُرچايَسێظَیئاگزیپار

وادَوُئُمبابُتُ!  دَبێبڵێینکُئُمسزيضتُجًاني

بُویسبُتساڵی 86کُمبًيوُيَیُکیبُرچايیبًيَ 

ساصايَیُبٍُِیجیاياصَيَخُریکُکايلدَکزێتي کٍُِکاریئُمُشئُگُسێتُيَبٍکُمیباراني

لشٔض ثّٛط داسد.

گُيرَتزیىیئُمٍِکاراوُش؛

كاربرد درماني بلوط

کاریگُرییُکیدرێظخایُنئُکاتُسُرئیکٍسیستم  ،ئاگاداریيُِستبُبُرپزسیاریُتیخُڵک .

-1اص ٔي ٜٛخٛساوي ثّٛط ثشاي تمٛيت ثذٖ ،دسٔبٖ ضؼف

گُسیمادَکاوضاییُکان  ،ئامێتُیچُضىُکاویسيَک  ،بُضێکلُيضًێىاوُیکُپارسًيتاينئُماوُی

 ئاگزَ .ئاگز يضکُساڵیيکُمبًيویگیايپًيشيُِريَِا

ػٕٔٛي ،وٕخ٘ٛي  ٚثٚ ٝيظ ٜدسٔبٖ اػٟبَ اػتفبدٔ ٜي ؿٛد.

گُضُکزدویگیاکان  ،طیاویگیاولُبُرانيُِريَِا

سٚيـٍبٔ )Habit ( ٜـخق ٔ ٚؼّٔٛي سا ثٚ ٝجٛد

ٛٞايي و ٝدس آٖ ثخبس آة ٔٛجٛد ثبؿذ دس ٘ضديىي

 -2دْ وشد ٜثشي ثّٛط (ث٘ ٝؼجت ٌ10شْ دس ِيتش) د ٚتب

ساماڵیىیخاکيِاتىیالفاي

 بُپێیئُطمارَکاوی

ػغح صٔيٗ ثب جٍّٙي ٔلبدف ؿٛد ث ٝاستفبػبت ثبالتش

ػ ٝاػتىبٖ دس سٚص اص ػلبس ٜثشي يب پٛػت ثّٛط ثٔ ٝمذاس

آٚسد ٜا٘ذ.

ئیذارَیسُرچايَسزيضتیُکاویمُریًانيئیذارَی

كؼٛد ٔي وٙذ  ٚػپغ ث ٝعٛس ٘بٌٟب٘ي ٔٙجؼظ ؿذٚ ٜ

 2تب ٌ 5شْ دس سٚص ثشاي دسٔبٖ خ ٖٛسيضي ٞبي ٔؼذ،ٜ

تخريب جنگل

گطتییسُرچايَسزيضتیُکاویکًردستان،

دس ٘تيج ٝاؿجبع ٔي ؿٛد ٔ ٚي ثبسد.

سٚد ،ٜسحٓ  ٚغيش ،ٜدسٔبٖ تشؿحبت ص٘بٍ٘ي ،دسٔبٖ اػٟبَ

دس جٍّٟٙبي عجيؼي ؿشٚع ػيىُ تٕبٔي  ٚتحّٕي دس

کُيتىُيَگُيرَتزیهٍِکاریمُتزسیيکايل

بُاڵمئُيَیکُئێمُیِانداکُئُمسالصييتزلُ

اثر جنگل در جلوگيري از زيان بادهاي

ٔ ٚخلٛكب دسٔبٖ ػشعبٖ ٞب اص ٘ٛع وبسػيٛٙػبسوٕب

ج ٚ ٍُٙث ٝتجغ آٖ س٘ٚذ تٛػؼ ٚ ٝپبيذاسي دس

کزدویدارستاوُکاویصاگزٌعيسٌطئايایئێزاني

سااڵویتزلُسُرئاگزبکٍڵیىُيَيٍِضیاریبذَیه

سخت :ثبدٞبي ػخت چ ٖٛث ٝج ٍُٙثشخٛسد ٔي

تجٛيض ٔي ؿٛدٕٞ .چٙيٗ ث ٝؿىُ تٙمي ٝيب ؿيبف ثٔ ٝمذاس

اوٛػيؼتٓ ٞبي جٍّٙي ٕٞشا ٜثب ٔشحّ ٝتحِٛي

بُتایبُتمُریًاوُُِ  .مًيساڵێکسادَیخُسارداوی

ئُگُسیتُيَبٍئُممُتزسیاوُیکُئُمساڵيادَصاویه

وٙذ ٘بتٛاٖ ؿذ ٚ ٜاص ٘يشٚي آٖ ٞب وبػتٔ ٝي ؿٛد.

 0/5تب يه ٌشْ ٔجبص اػت.

ئاگزچُوذبُرابُرکٍیُِمًيئُيٍِکاراوُیتزَکُ کُسیظَیئاگز  بُویسبُتسا اڵویتزفزايانتزئُ بێت

عجيؼي غيش حيبتي ٔب٘ٙذ خبن،آة ،ثبد ٔ. ..ٚحيظ ٚ

خًارَيَن:
کێًیفُیلُقًع  ،ملُیجُوگُيکٍتزَمهلُ
دَرَيَران ،دَرَتفێ ،مشگ ،حُسُنئايڵُ  ،کاوی

 ئاگز خُیارانيتاصايا.

(تخشيت)ٕٞشا ٜاػت .ثٙبثشايٗ يه دسخت جٍّٙي

اثر جنگل در حفظ خاكها :ج ٍُٙث ٝداليُ صيش اص

-3ثشاي دسٔبٖ آٔبع صخٓ داس سٚد ٜثضسي -1 :خٛسدٖ

پغ اص سػيذٖ ث ٝػٗ ديش صيؼتي فيضيِٛٛطيه ،يؼٙي

دَبىٍُِیتیاچًيویدارستاوُکان.

يَکًي:

فشػبيؾ خبن يؼٙي ؿؼت ٝؿذٖ خبن ثٛيظ ٜدس دأٝٙ

ٔحّ َٛاػيذ تب٘يه دس آة -2 .ث ٝؿىُ تٙمي ٝيب ؿيبف-3 .

صٔب٘ي و ٝا٘ذأٟبي ٔختّف يه دسخت جٍّٙي دس

ُِمًيساڵێکپاوتاییُکیصٌرلُدارستاوُکان

باریىیصٌریبارانيگُضُکزدویگظيگیایبه

ٞبي تٙذ جٌّٛيشي ٔي وٙذ:

ث ٝكٛست اػتؼٕبَ خبسجي ث ٝؿىُ ٔحّ َٛدس آة  ٚيب ثٝ

دَسًيتێتيئُمُشبٍخٍیدَبێتٍُِیلُواي

دارستاوُکانيلُالیُکیتز َيَکُمبًيوُيَیئاطَڵلُ

٘تيج ٝوِٟٛت ػٗ پيشي ،دچبس ٘بسػبيي ؿذ٘ذ دس ٘تيج● ٝػشػت جشيبٖ آة دس ػغح خبن ج ٍُٙوٕتش
اختالالتي و ٝدس فؼبِيت ٞبي ثيِٛٛطيىي ٌيب ٜحبدث اػت.

كٛست پٛدس  ٚيب پٕبد .ضذ ثيٕبسي ٞبي ٔيىشٚثي ٚ

چًيویِايکێطُییطیىگُ،

ٚيشٚػي  ٚلبسچي ثٛد ٜثشاي دسٔبٖ صخٓ ٞبي ػشعب٘ي،

ٔي ؿٛد وٕ٘ ٝبد ظبٞشي آٖ خـه ؿذٖ ؿبخٞ ٝب ٚ

●چٔ ٖٛمذاس آثي و ٝدس خبن ج٘ ٍُٙفٛر ٔي وٙذ

گیاولُبُران ي حُضُرَکانيطیىگُکُیان  .بُپێی

ُِريَِاکُُِمًيدَصاویهئیذارَی

صخٓ ٞبي چشويٗ  ٚتشؿح داس ،صسد صخٓ ،اٌضٔب ،صخٓ

ا٘ذاْ ٞبي لؼٕتٟبي ٛٞايي دسخت (تبد) ،وٛچه

ساپٍرتیئیذارَیسُرچايَسزيضتیُکاویمُریًانلُ

سزيضتییُکان( مىابع عجيؼي ) بٍُِیوُبًيویبًيجُی

ثيـتش اػت ،پغ ٔمذاس آثي و ٝدس ػغح خبن جشيبٖ

ٞبي ٚاسيؼي ،ثٛاػيش ثشاي دسٔبٖ خ ٖٛسيضي ٞب ٔفيذ اػت

ؿذٖ ػغح تبد پٛؿؾ دسخت ،پٛػيذ ٚ ٜتٛخبِي

ساڵی 1385دا 47ئاگزلُدارستاوُکاویمُریًاني

پێًیستي کُمبًيویکُرَسُيوُفُر  ،بُيچُضىُکُ

ٔي يبثذ وٕتش اػت.

ِٚي جٌّٛيشي اص تىشاس خ ٖٛسيضي ٕ٘ي وٙٙذ.

سُياڵيابُربًيَيِ123ێکتارلُدارستاوُکاویئُم

پێًیستُواتًاوهبُرَوگاریئاگزبێتُيَيئُبێبڵیهکُ.

 چُضىگُلیگیایی  ،وايچُدابٍتٍُِیبًيویپًيضیصٌري....



سُرچايَ

يرێگاکاومان  ٍِضیاریيحُساسیُتيُِستبُ

بُرپزسیارییُتیُِمًيخُڵکیوايچُیُ*.کۆکردنهوه:چیا



پسته وحشي (قهسوان)

پؼتٚ ٝحـي اص ٌيبٞبٖ دسختي ثّٙذ لبٔت ٘ٛاحي استفبػبت
وٟٞٛبي ٘يٕ ٝخـه ٔحؼٛة ٔي ؿ٘ٛذ .استفبع ٔتٛػظ
ايٗ دسخت ٔؼٕٛال ثيٗ يه تب ػٔ ٝتش ثٛدِ ٚ ٜيىٗ دس
ثشخي ٘مبط حتي ثٔ7 ٝتش ٘يض ٔي سػذ .دس اغّت ٘مبط
وٞٛؼتب٘ي ٘يٕ ٝخـه وـٛس ٔب٘ٙذ ثّٛچؼتبٖ تب خشاػبٖ،
ِشػتبٖ ،وشدػتبٖ ،اكفٟبٖ ،فبسع ،خٛصػتبٖ ،وشٔبٖ ،يضد
 ٚتٟشاٖ ث ٝكٛست ٌ ٝ٘ٛاي ثٔٛي  ٚؿبخق حضٛس داس٘ذ.
ػيؼتٓ سيـ ٝاي ايٗ دسخت ،ػبصٌبسي ثؼيبس ٔغّٛثي سا ثٝ
٘مبط ػٍٙالخي  ٚدأٟٟٙبي وٟٞٛبي آٞىي  ٚثبصاِتي
داؿت ٝاػت .فؼبِيت ثؼيبس صيبد ا٘ـؼبثبت سيـٟبي دس ؿىبف
تخت ٝػٍٟٙب ،ػٍٟٙب ،ثشدثبسي ايٗ ٌيب ٜدس ٔمبثُ ؿشايظ
اوِٛٛطيه حبوٓ ثش ٔٙغم ٝسا ٘ـبٖ ٔيذٞذ .پؼتٚ ٝحـي
تٛػظ ثزس تىخيش ٔي ؿٛد .ػبُٔ ا٘تـبس ثزس ٌيب ٜدس عجيؼت
ؿبيذ تٛػظ پش٘ذٌبٖ ا٘جبْ ٔي ٌيشد .ا٘ٛاع ٔتؼذد  ٓٞداسد
و ٝدس دسيبي ٔذيتشا٘ٛ٘ ٝػي اص پؼتٚ ٝحـي ث٘ ٝبْ ٔلغىي
ٚجٛد داسد و ٝاص كٕغ آٖ ث٘ ٝبْ ٔلغىي ثشاي تمٛيت ِخٝ
 ٚخٛؿجٛيي دٞبٖ اػتفبدٔ ٜي وٙٙذ  ٚدس ي٘ٛبٖ ٚجٛد داسد
 ٚدس ايشاٖ ٘يؼت،پؼتٚ ٝحـي دس وشدػتبٖ  ٚصاٌشع ٚ
ؿيشاص  ٚثختيبسي ِ ٚشػتبٖ ديذٔ ٜي ؿٛد  ٚاص تيغ صدٖ آٖ
ؿيشاث ٝيب كٕغ ػمض يب ث ٝوشدي ٚيظٔ ٗٞيٍيش٘ذ و ٝدس
كٙؼت داس ٚػبصي وبسثشد صيبدي داسد  ٚاثٛػّي ػيٙب ٔي
ٌٛيذ :ثٟتشيٗ دسٔبٖ صخٓ ٔؼذ ٚ ٜسٚد ٜكٕغ خبْ ػمض ثٝ
ٔذت10سٚص اػت و ٝثبيذ ٞش سٚص ٘بؿتب ث ٝا٘ذاص ٜفٙذق
كٕغ ػمض سا ثب خبو ٝلٙذ ٔخّٛط وشد ٚ ٜلٛست ثذٞيٓ.
ٕٞچٙيٗ ثشاي دفغ يجٛػت ٞبي ٔضٔٗ  ٚثٛاػيش ساصي ٔي
ٌٛيذ :كٕغ وشدي ػمض سا اٌش ٞش ؿت ٍٙٞبْ خٛاة ثٝ
ا٘ذاص ٜيه فٙذق لٛست داد ٚ ٜتب  15سٚص ادأ ٝثذٞيٓ دفغ
ٔشم ٔي وٙذ  ٚثشاي تمٛيت حبفظ ٚ ٝدفغ فشأٛؿي اضبفٝ
ٔي وٙذ :ثبيذ دس ٘بؿتب كٕغ خبْ ػمض يب ٚيظ ٖ ٜسا ثب وٙذس
ٔ ٚلغىي ػبييذٞ( ٜش وذاْ ٌ50شْ)  ٚثب وٙجذ ٔخّٛط
وشد ٚ ٜيه لبؿك غزا خٛسي ٔلشف ٕ٘بييٓ.
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جنگل

مسعود كهنه پوشي

ؿذٖ ت ٝٙدس احش حّٕ ٝآفبت  ٚثيٕبسيٟب خٛاٞذ ثٛد،دس
چٙيٗ ؿشايغي ثب حذٚث يه ثبد ػٍٙيٗ  ٚثب ثبسؽ

سيـٞ ٝبي ػغحي ،رسات خبن سا ث ٝيىذيٍش پيٛػتٍي

ػٍٙيٗ ٘ضٚالت جٛي (ثخلٛف ثشف) ،ايجبد صِضِ،ٝ

داد ٚ ٜاص ِغضؽ آٖ ٞب جٌّٛيشي ٔي وٙذ.

كبػم ،ٝصٔيٗ ِغضؽ  ٚػبيش ػٛأُ تخشيت عجيؼي،

بلوط (بهڕوو)

ج ٍُٙثٔ ٝجٕٛػ ٝدسختب٘ي اعالق ٔي ؿٛد و ٝلغؼٝ

دسختبٖ ٔضثٛس افتبد ٚ ٜدس ٘تيج ٝحشفٞ ٝبيي دس تبد

اي اص صٔيٗ سا اؿغبَ وشد ٜثبؿذ ٚدا٘ـٕٙذاٖ ػّٓ

پٛؿؾ ج ٍُٙايجبد ٔي ؿٛد و ٝدس ٚالغ س٘ٚذٞبي

جٍّٙجب٘ي كفبت  ٚخلٛكيبت ثبسصي ثشاي جٍُٙ

ثّٛط ٘بْ ٘ٛػي دسخت ٕٞ ٚچٙيٗ ٔي ٜٛآٖ اػت و ٝداساي

تحِٛي دس جٞ ٍُٙبي دػت ٘خٛسد( ٜج ٍُٙثىش) اص

پٛػتي ػخت ٔي ثبؿذ .دسخت ثّٛط يب دسخت ٔبص ٚوٝ

لبئُ ٞؼتٙذ تب ثتٛاٖ آٟ٘ب سا اص ػبيش ٘جبتبت ٔٛجٛد دس

ٕٞيٗ ٘مغ ٝآغبص ٔي ؿٛد( .دِفبٖ اثبرسي

ٔٛسد اػتفبد ٜثـش دس سٚي صٔيٗ تٕيض داد .ػ ٝثؼذ ػٕذٔ ٜشحّ ٝتحٔ َٛي تٛا٘ذ ث ٝعٛس ٘ؼجي عٛال٘ي (دس يه
كفبت ٔـخل ٝج ٍُٙػجبستٙذ اص:
ػيىُ عجيؼي)  ٚيب وٛتبٔ ٜذت (دس ٘تيج ٝػٛأُ غيش

داسد .اػتبٖ ٞبي ِشػتبٖ ،وٟىيّٛي ٚ ٝثٛيش احٕذ ،چٟبس

بًينُِیُ.دارستاوُکاویمُریًانکُيَکبُضێکلُ پارێضگایکًردستان ئُوذاصیارتًفیقیئُمئامارَبُ
دارستاوُکاویصاگزٌعدێىُئُطمار ِ97270ێکتار ُِصارِیکتاردَصاوێ.

داسد) دس ايشاٖ ثيـتش دس دأ ٝٙسؿت ٝو ٜٛصاٌشع ٚجٛد

زيست شناسي :اص ٘ظش صيؼت ؿٙبػي ثبيذ ٌفت وٝ
ج ٍُٙثٔ ٝب٘ٙذ يه اجتٕبع ٘جبتي اػت و ٝدس تحت

تاثيرات جنگل

ثّٛط و ٝدس ٘ٛع خٛد اص ثي ٘ظيشتشيٗ جٞ ٍُٙبي جٟبٖ

اثر جنگل در آب و هوا :جٛٞ ٍُٙا سا ٔؼتذَ ٔي

ٔي ثبؿذ ،اػت .چٛة ايٗ دسخت اص ٔشغٛثتشيٗ چٛثٟب

اػتٚ،لتي دسخت لغغ ؿٛد ثشخالف أالن صساػي

وٙذ ،ثش ثبس٘ذٌي ٔي افضايذ ،اص آػيت ثبدٞبي ػخت

اػت .ايٗ ٔٛضٛع يىي اص داليُ ثشيذٖ ثي سٚي ٝايٗ

ٔي وبٞذٛٞ ،اي پيشأ ٖٛخٛد سا پبن  ٚآٖ سا ثشاي

دسختبٖ ٔي ثبؿذ و ٝايٗ جٞ ٍُٙب سا تٟذيذ ٔي وٙذٔ( .يٜٛ

حبَ حبثت ٍٟ٘ذاؿت ثي آ٘ى ٝدس آٖ وبٞـي سٚي

٘يبص ث ٝحشاست داسد و ٝآٖ سا ٛٞاي پيشأ ٖٛخٛد ٔي

ثٟش ٚ ٜػشٔبي ٝيىذفؼ ٝثذػت ٔي آيذ.ثشاي ايٙىٔ ٝفذاس تٙفغ ٔٙبػت ٔي وٙذ .ج ٍُٙاص دٔبي ٛٞاي پيشأٖٛ
چٛثي سا و ٝكذ ػبِ ٝدس ج ٍُٙتِٛيذ ٔي ؿٛد ثتٛاٖ ث ٝخٛد ٔي وبٞذ ،صيشا اٚال دسخت ثشاي تجخيش آة خٛد

ثّٛط اسٚپبيي ث ٝؿىُ وش ٜاي ثب لغش  2/5ػب٘تيٕتش ٔ ٚيٜٛ
ثّٛط دس حبؿيٞ ٝبي صاٌشع ث ٝا٘ذاص ٜتمشيجي يه فـًٙ
اػّح ٝطٔ 3-ي ثبؿذ).

دٞذ ٘ظٓ التلبدي ثبيذ ثٔ ٝشحّ ٝاجشا دسآيذ  ٚفمظ دس ٌيشد ،د ْٚايٙى ٝثشي ٞب  ٚؿبخٞ ٝبي دسختبٖ ،خبن
جٍّٟٙبيي و ٝعجك اكٙٔ َٛظٕي ثٟش ٜثشداسي ٔي ؿٛد ج ٍُٙسا دس ثشاثش تبثؾ ٔؼتميٓ خٛسؿيذ پٙبٔ ٜي دٞذ ٔ ٚختّف ٔخلٛكب وٛئش ػيتٔ ،بد ٜسٚغٙي  ٚتب٘ٗ.
ٔي تٛاٖ اص ػشٔبي ،ٝثٟش ٜػبِيب٘ ٝث ٝدػت آٚسد.
آٖ سا ػشدتش ٍ٘ٔ ٝي داسد.
برگ و پوست بلوط :تب٘ٗ ٚيظ ٜاي ث٘ ٝبْ اػيذ وٛئشػي
قضايي :چ ٖٛج ٍُٙخٛد ثخٛد تـىيُ يبفت ٚ ٝثذ ٖٚاثر جنگل در بارنذگي :ج ٍُٙاص ٛٞاي پيشأ ٖٛتب٘يه ٔحّ َٛدس آةٛ٘ ،ػي لٙذ ثٙبْ وٛئش ػيت ،يه

تركيب شيميايي ميوهي بلوط٘ :ـبػت ،ٝپشٚتئيٗ ،لٙذٞبي

دخبِت ثـش تِٛيذ ٔخُ وشد ٚ ٜث ٝص٘ذٌي خٛد ادأٔ ٝي خٛد ٔي وبٞذ  ٚچٞ ٖٛش چٙذ ٛٞا ػشدتش ؿٛد وٕتش
دٞذٔ ،بِىيت خلٛكي ٘ذاسد.
ٔي تٛا٘ذ ثخبس آة سا دس خٛد ٍ٘ ٝداسد ،ثٙبثشايٗ ٛٞاي

تعريف جنگل :جٔ ٍُٙجٕٛػ ٝاي اػت اص دسختبٖ،

پيشأ ٖٛج ٍُٙصٚدتش اؿجبع ٔي ؿٛد .جٔ ٍُٙب٘ٙذ

دسختچٞ ٝب ،پٛؿؾ ٌيبٞي ،جب٘ٛساٖ ٔ ٚيىشٚاسٌب٘يؼٓ وٞٛؼتبٖ ٔب٘ؼي دس ٔمبثُ اثشٞب ثٛجٛد ٔيآٚسد  ٚثبػج
ٞب (لبسچٟب ،ثبوتشيٟب ٚ ٚيشٚػٟب) و ٝثٕٞ ٝشا ٜػٛأُ
افضايؾ ثبس٘ذٌي ٔي ؿٛد ،ثذيٗ تشتيت ٞشٌب ٜجشيبٖ

ئهمانهتیداهاتووه*
لُساڵی 86سُبارَتبُئاگزلُسێسُ رچايَئامار لُُِمًيالیُکداياکاریه کُُِر ئاگزێکتانبیىیيَک
دێبُر،مُصرا،باخيکێڵگُيماڵیخٍتاندَربُستبًيني
بُبشيایصٌربُی ئیکٍلٍطیستُکان ،دارستاوُکاوی باڵيبًيَتُيَ:
صاگزٌعیُکێکلُئیکٍسیستمُتاقاوُکاویسُرگٍی  -1بُرپزسیئیذارَیسُرچايَسزيضتیُکان  (مىابع دڵسٍصیبٍبکُن  .بُبشيایئُوجًمُویسُيصیچیا
عجيؼي)مُریًان "مًصَفُرفُتاحی"دَڵێ400تا 500باضتزیهسێگابٍبُرگزیلُئاگزيلُوايچًيویدارستان
يیه .ئُمدارستاواوُِايکاتلُگُلئُيَیکُ
صَ َ

ػٕشي عٛال٘ي حذٚد 500ػبَ (ٌبٞي حتي تب 2000ػبَ

ٔتشلج ٝعجيؼي) ثبؿذ.

اقتصادي :چٛة و ٝاص ٔحلٛالت اكّي جٍُٙ

یڕابردوونییه  ،بهڵکوو

سروشتمیرا ت

وايچاوُسًيتانيبُر َوبُری 9469275100سیاڵصیان بُرگزیلُئاگزبُبێِايکاریيُِستبُبُرپزسیاری
يانبُدیوایُت.ئێمُيَکًيئُوجًمُویسُيصیچیا،
ُِمً 
لُمدارستاواوُکُيتًيَ.

ِیکتاردارستانسًيتايَ.

پاوتاییُکُیدَگاتُ 5ملًێهِیکتار  ،خايَوی
جٍرايجٍریُتیُکیتایبُتُيتًاوایُکیصٌریبٍصێذَ  -2بُرپزسیئیذارَیگطتیسُرچايَسزيضتیُکاوی

ٔحبَ ثختيبسي ،ايالْ  ٚوشدػتبٖ داساي جٞ ٍُٙبيي اص

ػٛأُ ٔحيظ ٔتؼبدَ يب وٓ  ٚپيؾ حبثتي لشاس داسد.
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ٔبد ٜتّخ ث٘ ٝبْ وٛئشػيتيِٗ ،ؼبة ،يه ٔبد ٜلشٔض ث٘ ٝبْ

پاوتاییانُِیُيبُياتایُکیتز 40لُسُدیپاوتایی

بُبشيایبُرپزسیئیذارَی

"ٔحيظ صيؼت"ی

وايچُیمُریًاندَگزوُيَيبٍُِیُِليمُرجیلُ پارێضگایکًردستان ،لُمساڵُدا دَُِصار ِیکتار
باریئاييُِياییُيَ ،دٌخیطیىگُییئُموايچُیُلُ دارستانسًيتايَکُبُمپێیُ 76985206563سیاڵ
وايَکاویتزیصاگزٌعباضتزَ.دارستاوُکانيَک

صیانلُدارستاوُکانکُيتًيَکُبُئامارێکیبێ

خُاڵتێکیخًايَوذیقاصاوجیصٌریانُِیُيئُگُر

يێىُیدَصاوهلُوايچُدا.

بُباضیيردببیىُيَبٍماندَردَکُيێتکُ

بهشێلهو شوێنانهیکهلهساڵی 86سووتاون:

کاریگُریُکیصٌریانلُسُرگُضُیئابًيری

بىذٌڵ ،سَضُدێ ،پێلُ ،سُڵُسی ،قُبز دَريێص ،تفڵی،

مُریًانداُِیُ  :کاوی،ئاييباخیجًانيسُرداوی

سَصاي ،لُوجايا ،چىارَ ،مێزگُدرێظ  ،خاومُضێخان ،

ئُيُِمًيگُضتیاراوُلُمضارَمانيێىُیُکی

بُرقُاڵ،بُسقشيي،وظمار،جُطویايايکاسێض .

بچکٍالوُیُتی.

لُسُرئاگزیساڵیسابزديي( )87ئامارێکیسيينلُ

بُاڵممُخابهکُصٌربُیخُڵک ،سُروجێکیئُيتٍ

دَستماوذاوییُ ؛بُاڵمئُيَیبُرچايَسێظَیئاگزیپار

وادَوُئُمبابُتُ!  دَبێبڵێینکُئُمسزيضتُجًاني

بُویسبُتساڵی 86کُمبًيوُيَیُکیبُرچايیبًيَ 

ساصايَیُبٍُِیجیاياصَيَخُریکُکايلدَکزێتي کٍُِکاریئُمُشئُگُسێتُيَبٍکُمیباراني

لشٔض ثّٛط داسد.

گُيرَتزیىیئُمٍِکاراوُش؛

كاربرد درماني بلوط

کاریگُرییُکیدرێظخایُنئُکاتُسُرئیکٍسیستم  ،ئاگاداریيُِستبُبُرپزسیاریُتیخُڵک .

-1اص ٔي ٜٛخٛساوي ثّٛط ثشاي تمٛيت ثذٖ ،دسٔبٖ ضؼف

گُسیمادَکاوضاییُکان  ،ئامێتُیچُضىُکاویسيَک  ،بُضێکلُيضًێىاوُیکُپارسًيتاينئُماوُی

 ئاگزَ .ئاگز يضکُساڵیيکُمبًيویگیايپًيشيُِريَِا

ػٕٔٛي ،وٕخ٘ٛي  ٚثٚ ٝيظ ٜدسٔبٖ اػٟبَ اػتفبدٔ ٜي ؿٛد.

گُضُکزدویگیاکان  ،طیاویگیاولُبُرانيُِريَِا

سٚيـٍبٔ )Habit ( ٜـخق ٔ ٚؼّٔٛي سا ثٚ ٝجٛد

ٛٞايي و ٝدس آٖ ثخبس آة ٔٛجٛد ثبؿذ دس ٘ضديىي

 -2دْ وشد ٜثشي ثّٛط (ث٘ ٝؼجت ٌ10شْ دس ِيتش) د ٚتب

ساماڵیىیخاکيِاتىیالفاي

 بُپێیئُطمارَکاوی

ػغح صٔيٗ ثب جٍّٙي ٔلبدف ؿٛد ث ٝاستفبػبت ثبالتش

ػ ٝاػتىبٖ دس سٚص اص ػلبس ٜثشي يب پٛػت ثّٛط ثٔ ٝمذاس

آٚسد ٜا٘ذ.

ئیذارَیسُرچايَسزيضتیُکاویمُریًانيئیذارَی

كؼٛد ٔي وٙذ  ٚػپغ ث ٝعٛس ٘بٌٟب٘ي ٔٙجؼظ ؿذٚ ٜ

 2تب ٌ 5شْ دس سٚص ثشاي دسٔبٖ خ ٖٛسيضي ٞبي ٔؼذ،ٜ

تخريب جنگل

گطتییسُرچايَسزيضتیُکاویکًردستان،

دس ٘تيج ٝاؿجبع ٔي ؿٛد ٔ ٚي ثبسد.

سٚد ،ٜسحٓ  ٚغيش ،ٜدسٔبٖ تشؿحبت ص٘بٍ٘ي ،دسٔبٖ اػٟبَ

دس جٍّٟٙبي عجيؼي ؿشٚع ػيىُ تٕبٔي  ٚتحّٕي دس

کُيتىُيَگُيرَتزیهٍِکاریمُتزسیيکايل

بُاڵمئُيَیکُئێمُیِانداکُئُمسالصييتزلُ

اثر جنگل در جلوگيري از زيان بادهاي

ٔ ٚخلٛكب دسٔبٖ ػشعبٖ ٞب اص ٘ٛع وبسػيٛٙػبسوٕب

ج ٚ ٍُٙث ٝتجغ آٖ س٘ٚذ تٛػؼ ٚ ٝپبيذاسي دس

کزدویدارستاوُکاویصاگزٌعيسٌطئايایئێزاني

سااڵویتزلُسُرئاگزبکٍڵیىُيَيٍِضیاریبذَیه

سخت :ثبدٞبي ػخت چ ٖٛث ٝج ٍُٙثشخٛسد ٔي

تجٛيض ٔي ؿٛدٕٞ .چٙيٗ ث ٝؿىُ تٙمي ٝيب ؿيبف ثٔ ٝمذاس

اوٛػيؼتٓ ٞبي جٍّٙي ٕٞشا ٜثب ٔشحّ ٝتحِٛي

بُتایبُتمُریًاوُُِ  .مًيساڵێکسادَیخُسارداوی

ئُگُسیتُيَبٍئُممُتزسیاوُیکُئُمساڵيادَصاویه

وٙذ ٘بتٛاٖ ؿذ ٚ ٜاص ٘يشٚي آٖ ٞب وبػتٔ ٝي ؿٛد.

 0/5تب يه ٌشْ ٔجبص اػت.

ئاگزچُوذبُرابُرکٍیُِمًيئُيٍِکاراوُیتزَکُ کُسیظَیئاگز  بُویسبُتسا اڵویتزفزايانتزئُ بێت

عجيؼي غيش حيبتي ٔب٘ٙذ خبن،آة ،ثبد ٔ. ..ٚحيظ ٚ

خًارَيَن:
کێًیفُیلُقًع  ،ملُیجُوگُيکٍتزَمهلُ
دَرَيَران ،دَرَتفێ ،مشگ ،حُسُنئايڵُ  ،کاوی

 ئاگز خُیارانيتاصايا.

(تخشيت)ٕٞشا ٜاػت .ثٙبثشايٗ يه دسخت جٍّٙي

اثر جنگل در حفظ خاكها :ج ٍُٙث ٝداليُ صيش اص

-3ثشاي دسٔبٖ آٔبع صخٓ داس سٚد ٜثضسي -1 :خٛسدٖ

پغ اص سػيذٖ ث ٝػٗ ديش صيؼتي فيضيِٛٛطيه ،يؼٙي

دَبىٍُِیتیاچًيویدارستاوُکان.

يَکًي:

فشػبيؾ خبن يؼٙي ؿؼت ٝؿذٖ خبن ثٛيظ ٜدس دأٝٙ

ٔحّ َٛاػيذ تب٘يه دس آة -2 .ث ٝؿىُ تٙمي ٝيب ؿيبف-3 .

صٔب٘ي و ٝا٘ذأٟبي ٔختّف يه دسخت جٍّٙي دس

ُِمًيساڵێکپاوتاییُکیصٌرلُدارستاوُکان

باریىیصٌریبارانيگُضُکزدویگظيگیایبه

ٞبي تٙذ جٌّٛيشي ٔي وٙذ:

ث ٝكٛست اػتؼٕبَ خبسجي ث ٝؿىُ ٔحّ َٛدس آة  ٚيب ثٝ

دَسًيتێتيئُمُشبٍخٍیدَبێتٍُِیلُواي

دارستاوُکانيلُالیُکیتز َيَکُمبًيوُيَیئاطَڵلُ

٘تيج ٝوِٟٛت ػٗ پيشي ،دچبس ٘بسػبيي ؿذ٘ذ دس ٘تيج● ٝػشػت جشيبٖ آة دس ػغح خبن ج ٍُٙوٕتش
اختالالتي و ٝدس فؼبِيت ٞبي ثيِٛٛطيىي ٌيب ٜحبدث اػت.

كٛست پٛدس  ٚيب پٕبد .ضذ ثيٕبسي ٞبي ٔيىشٚثي ٚ

چًيویِايکێطُییطیىگُ،

ٚيشٚػي  ٚلبسچي ثٛد ٜثشاي دسٔبٖ صخٓ ٞبي ػشعب٘ي،

ٔي ؿٛد وٕ٘ ٝبد ظبٞشي آٖ خـه ؿذٖ ؿبخٞ ٝب ٚ

●چٔ ٖٛمذاس آثي و ٝدس خبن ج٘ ٍُٙفٛر ٔي وٙذ

گیاولُبُران ي حُضُرَکانيطیىگُکُیان  .بُپێی

ُِريَِاکُُِمًيدَصاویهئیذارَی

صخٓ ٞبي چشويٗ  ٚتشؿح داس ،صسد صخٓ ،اٌضٔب ،صخٓ

ا٘ذاْ ٞبي لؼٕتٟبي ٛٞايي دسخت (تبد) ،وٛچه

ساپٍرتیئیذارَیسُرچايَسزيضتیُکاویمُریًانلُ

سزيضتییُکان( مىابع عجيؼي ) بٍُِیوُبًيویبًيجُی

ثيـتش اػت ،پغ ٔمذاس آثي و ٝدس ػغح خبن جشيبٖ

ٞبي ٚاسيؼي ،ثٛاػيش ثشاي دسٔبٖ خ ٖٛسيضي ٞب ٔفيذ اػت

ؿذٖ ػغح تبد پٛؿؾ دسخت ،پٛػيذ ٚ ٜتٛخبِي

ساڵی 1385دا 47ئاگزلُدارستاوُکاویمُریًاني

پێًیستي کُمبًيویکُرَسُيوُفُر  ،بُيچُضىُکُ

ٔي يبثذ وٕتش اػت.

ِٚي جٌّٛيشي اص تىشاس خ ٖٛسيضي ٕ٘ي وٙٙذ.

سُياڵيابُربًيَيِ123ێکتارلُدارستاوُکاویئُم

پێًیستُواتًاوهبُرَوگاریئاگزبێتُيَيئُبێبڵیهکُ.

 چُضىگُلیگیایی  ،وايچُدابٍتٍُِیبًيویپًيضیصٌري....



سُرچايَ

يرێگاکاومان  ٍِضیاریيحُساسیُتيُِستبُ

بُرپزسیارییُتیُِمًيخُڵکیوايچُیُ*.کۆکردنهوه:چیا



پسته وحشي (قهسوان)

پؼتٚ ٝحـي اص ٌيبٞبٖ دسختي ثّٙذ لبٔت ٘ٛاحي استفبػبت
وٟٞٛبي ٘يٕ ٝخـه ٔحؼٛة ٔي ؿ٘ٛذ .استفبع ٔتٛػظ
ايٗ دسخت ٔؼٕٛال ثيٗ يه تب ػٔ ٝتش ثٛدِ ٚ ٜيىٗ دس
ثشخي ٘مبط حتي ثٔ7 ٝتش ٘يض ٔي سػذ .دس اغّت ٘مبط
وٞٛؼتب٘ي ٘يٕ ٝخـه وـٛس ٔب٘ٙذ ثّٛچؼتبٖ تب خشاػبٖ،
ِشػتبٖ ،وشدػتبٖ ،اكفٟبٖ ،فبسع ،خٛصػتبٖ ،وشٔبٖ ،يضد
 ٚتٟشاٖ ث ٝكٛست ٌ ٝ٘ٛاي ثٔٛي  ٚؿبخق حضٛس داس٘ذ.
ػيؼتٓ سيـ ٝاي ايٗ دسخت ،ػبصٌبسي ثؼيبس ٔغّٛثي سا ثٝ
٘مبط ػٍٙالخي  ٚدأٟٟٙبي وٟٞٛبي آٞىي  ٚثبصاِتي
داؿت ٝاػت .فؼبِيت ثؼيبس صيبد ا٘ـؼبثبت سيـٟبي دس ؿىبف
تخت ٝػٍٟٙب ،ػٍٟٙب ،ثشدثبسي ايٗ ٌيب ٜدس ٔمبثُ ؿشايظ
اوِٛٛطيه حبوٓ ثش ٔٙغم ٝسا ٘ـبٖ ٔيذٞذ .پؼتٚ ٝحـي
تٛػظ ثزس تىخيش ٔي ؿٛد .ػبُٔ ا٘تـبس ثزس ٌيب ٜدس عجيؼت
ؿبيذ تٛػظ پش٘ذٌبٖ ا٘جبْ ٔي ٌيشد .ا٘ٛاع ٔتؼذد  ٓٞداسد
و ٝدس دسيبي ٔذيتشا٘ٛ٘ ٝػي اص پؼتٚ ٝحـي ث٘ ٝبْ ٔلغىي
ٚجٛد داسد و ٝاص كٕغ آٖ ث٘ ٝبْ ٔلغىي ثشاي تمٛيت ِخٝ
 ٚخٛؿجٛيي دٞبٖ اػتفبدٔ ٜي وٙٙذ  ٚدس ي٘ٛبٖ ٚجٛد داسد
 ٚدس ايشاٖ ٘يؼت،پؼتٚ ٝحـي دس وشدػتبٖ  ٚصاٌشع ٚ
ؿيشاص  ٚثختيبسي ِ ٚشػتبٖ ديذٔ ٜي ؿٛد  ٚاص تيغ صدٖ آٖ
ؿيشاث ٝيب كٕغ ػمض يب ث ٝوشدي ٚيظٔ ٗٞيٍيش٘ذ و ٝدس
كٙؼت داس ٚػبصي وبسثشد صيبدي داسد  ٚاثٛػّي ػيٙب ٔي
ٌٛيذ :ثٟتشيٗ دسٔبٖ صخٓ ٔؼذ ٚ ٜسٚد ٜكٕغ خبْ ػمض ثٝ
ٔذت10سٚص اػت و ٝثبيذ ٞش سٚص ٘بؿتب ث ٝا٘ذاص ٜفٙذق
كٕغ ػمض سا ثب خبو ٝلٙذ ٔخّٛط وشد ٚ ٜلٛست ثذٞيٓ.
ٕٞچٙيٗ ثشاي دفغ يجٛػت ٞبي ٔضٔٗ  ٚثٛاػيش ساصي ٔي
ٌٛيذ :كٕغ وشدي ػمض سا اٌش ٞش ؿت ٍٙٞبْ خٛاة ثٝ
ا٘ذاص ٜيه فٙذق لٛست داد ٚ ٜتب  15سٚص ادأ ٝثذٞيٓ دفغ
ٔشم ٔي وٙذ  ٚثشاي تمٛيت حبفظ ٚ ٝدفغ فشأٛؿي اضبفٝ
ٔي وٙذ :ثبيذ دس ٘بؿتب كٕغ خبْ ػمض يب ٚيظ ٖ ٜسا ثب وٙذس
ٔ ٚلغىي ػبييذٞ( ٜش وذاْ ٌ50شْ)  ٚثب وٙجذ ٔخّٛط
وشد ٚ ٜيه لبؿك غزا خٛسي ٔلشف ٕ٘بييٓ.

ٍیضُ ًبهِ خجزی ـــ سیغت هحیغي چیب ،عبل اٍل ،ؽوبرُ 18
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هحیغي چیشی ایجبد ًوي کٌذ .اعتمزار اکیپ اهذاد ٍ

کزدین :اٍالً دیذى خَد هحیظ دریبچِ ،ثجت کزدى

خردادماٌ ،تاالب زريبار شاَذ برگساري ديرٌ

ًجبت عبحلي ّالل احوز در هٌغمِ ثب اعتفبدُ اس اهکبًبت،

دریبچِ در کبرًبهِ خَدهبى ،توزیي ػولیبت اهذاد ٍ

تخصصي جستجً ي غًاصي بًد .بٍ َميه مىظًر

اثشار ٍ ادٍات خبؿ ٍ در ًْبیت لزار دادى یک دعتگبُ

ًجبت ثَد ٍ در ًْبیت توزیي کبر گزٍّي کِ

با مربي ايه تيم بٍ گفتگًي كًتاَي وشستيم

لبیك هَتَری در اختیبر ایي گزٍُ ثزای گؾت سًي دائن ٍ

هْوتزیي چیش در غَافي اعت .هب تمزیجبً اس فذ در فذ

ضوٌبً آهَسػ غَافي ثِ چٌذ تي اس یگبى ًیزٍّبی ّالل

اّذاف ثزًبهِ هي ؽَد گفت ثِ ّؾتبد درفذ دعت

احوز ٍ کغبًي کِ حبفظ هحیظ سیغت هٌغمِ ّغتٌذ ٍ لزار

پیذا کزیذم ّز چٌذ کِ سهبى ثزًبهِ ثغیبر کَتبُ ثَد ٍ

دادى هٌغمِ ایي ثِ ػٌَاى هٌغمِ ؽٌبی اهي ثزای هزدم کِ در

اهیذٍار ّغتین کِ ثبر دیگز ثِ فَرت جذی تز ٍ سهبى

آى هحذٍدُ سیز ًظز ًبجیبى ؽزٍع ثِ ؽٌب کٌٌذ.

ثیؾتز در ایي دریبچِ کبر ثکٌین.

آیب بِ ًظش ضوب تبالة صسیببس هی تَاًذ جبی هٌبسبی

گَیب چٌذ ًفش اص دٍستبى هشیَاًی ّن دس ایي دٍسُ

بشای ٍسصش ّبی آبی ببضذ؟ اگش اهکبًص ّست بیطتش

آهَصضی ضشکت داضتٌذ؛ آى ّب دس چِ سطحی

چِ ٍسصش ّبیی؟

بَدًذ آیب اهیذ ایي ّست کِ بتَاًٌذ یک گشٍُ

در چٌیي تبالة ّبیي عجك تجزثیبت ثٌذُ اٍالً ٍرسػ ّبی

تطکیل بذٌّذ ٍ یب بشای کسبًی کِ غشق هی ضًَذ

عغحي هثل جت اعکي (اعکي رٍی آة) ،کزافت ،لبیك

هی تَاًٌذ کبسی بکٌٌذ؟ هی تَاى سٍی ایي اضخبظ

ّبی ثبدثبًيٍ ،رسؽْبیي هثل کبًَ پلَ ،کبیک ٍ ٍرسػ

سشهبیِ گزاسی کشد؟

ّبیي اس لجیل لبیك ّبیي هثل دارثَم ثَت ثغیبر جذثِ

ثغیبر جبی خَؽحبلي ثَد .اس دٍعتبى هزیَاًي کِ در

خبفي دارد ٍ گزدؽگزّبی خبفي را جذة هي کٌذ ،هي

ایي هذت سحوبت سیبدی ثزای هب کؾیذًذ ،اعتفبدُ

تَاًٌذ اعتفبدُ ؽَد .ضوٌبً ٍرسؽْبی سیز عغحي هثل

کزدین .دٍعتبی ّالل احوز کِ چٌذ ًفزؽبى اس

غَافي تفزیحي ٍ لبیك عَاری ثزای ػوَم جذاثیت

ًیزٍّبی ّالل احوز ٍ چٌذ ًفز دیگز کِ در حَسُ

خبفي دارد کِ در ایي هَرد در چٌذ سهیٌِ هي ؽَد فؼبلیت

هحیظ سیغت فؼبلیت هي کٌٌذ ثغیبر ٍاجذ ؽزایظ

کزد.

ثَدًذ ،در ثحث غَافي در ٍالغ اعتؼذادّبی ًبثي

بب تَجِ بِ ایٌکِ ّش سبلِ تعذاد صیبدی اص هشدم دس

ّغتٌذ کِ الجتِ ثب فمز هٌبثؼي کِ در هٌغمِ ّغت ٍ ػذم

ایٌجب غشق هی ضًَذ ،پیطٌْبد ضوب بشای جلَگیشی اص

آهَسػ ٍ ػذم تخقیـ اػتجبر ثزای خزیذ لَسم ایي

ایي حبدثِ ّب چیست؟ چِ الذاهبتی سا هشدم ٍ هسئَلیي

کبر ثِ عبدگي فَرت ًوي گیزد ٍلي هب آهبدگي

ببیذ اًجبم دٌّذ؟

خَدهبى را ثزای آهَسػ ایي افزاد ٍ در ٍالغ تجْیش

غزق ؽذگي ػالٍُ ثز ایي کِ ثِ ؽخـ فذهِ هي سًذ ٍ

کزدى ٍ اًجبم ػولیبت حزفْبیي غَافي ٍ ّزگًَِ

آى ؽخـ را اس ثیي هي ثزد خبًَادُ اػ را ًیش تحت تبثیز

کوک دیگز کِ هزثَط ثِ کبر اهذاد ٍ ًجبت ثبؽذ

هي گذارد ٍ ثزای جذثیت ٍ هحجَثیت هٌغمِ هضز اعت ٍ

حبضشین کِ اًجبم ثذّین.

هزدم را دچبر َّل ٍ ّزاط خبفي هي کٌذ ضوٌبً توبم

دس ًْبیت اگش جٌببعبلی صحبتی بشای هشدم ٍ

عبسهبى ّبی اهذادی را درگیز هغبیل خبؿ خَدػ هي

هسئَلیي بیطتش دس هَسد تبالة صسیببس یب هَسد

کٌذ .در ایي سهیٌِ ایجبد هٌغمِ اهي ؽٌب ثْتزیي کبر اعت

خبصی کِ هذ ًظشتبى ّست بفشهبییذ:

کِ ثب اعتفبدُ اس هٌجیبى غزیك هي ؽَد ایي کبر را اًجبم

اس هزدم تمبضب ٍ خَاّؼ دارین کِ ضوي اعتفبدُ اس

داد .الجتِ در لغوت ثؼذ ثبیذ فذ درفذ چٌذ تي اس افزادی

هحیظ سیغت ثغیبر سیجبی دریبچِ ٍ ثزخَرد خَى

کِ ٍاجذ ؽزائظ ّغتٌذ آهَسػ غَافي اهذاد ٍ ًجبت

گزهبًِ هحیظ هٌغمِ اس آلَدُ کزدى هحیظ خَدداری

ثجیٌٌذ ،جغتجَ ٍ ًجبت ٍ ثبدی فزعت را یبد ثگیزًذ ،اثشار

ثکٌٌذ اس هغئَلیي درخَاعت دارین هکبًْبی اعتمزار،

پیؾٌْبد ثٌذُ ثِ ػٌَاى یک غَاؿ کِ خَدػ ّن ثِ

ٍ لَاسم هخقَؿ ػولیبت حزفِ ایي غَافي خزیذاری

ایجبد عزٍیغْبی ثْذاؽتي ثیؾتز ٍ اعکلِ ّبی جذیذ ٍ

ػٌَاى یک حبفظ هحیظ سیغت فؼبلیت هي کٌذ ایي

ؽَد ٍ در هٌغمِ یک ٍاحذ ًجبت رٍساًِ ایجبد ؽَد کِ

ثزٍس ٍ اعتفبدُ اس لبیك ّبیي کِ آلَدگي ؽبى کوتز

اعت کِ ًغجت ثِ خبرج کزدى عین خبردارّب کِ در

اگز ایي اهز فَرت ًگیزد ثیؾتز الذاهبت ّوزاُ ثب تالػ

ثبؽذ ایي کبر را اًجبم ثذٌّذ.

سهبى جٌگ تحویلي در آة ریختِ ؽذُ الذام ؽَد ٍ

ثیَْدُ ثَدُ ٍ در ٍالغ اًزصی ثغیبر سیبد ٍ تٌؼ ّبی رٍاًي

اػتجبری تخقیـ دادُ ؽَد کِ عین خبردارّب عي

در ًْبیت ًغجت ثِ الیِ رٍثي تبالة ٍ کَتبُ کزدى

ثغیبر ثبالیي خَاّذ داؽت.

یک ػولیبت غَافي خبرج ؽَد ،کف دریبچِ تویش

خشُ ّب ٍ جلَگیزی اس رؽذ ثي رٍیِ ًیْب کِ در داخل

آیب ضوب کِ دس ایي دٍسٍصُ کبس جستجَ ٍ آهَصش

ؽَد ٍ ثب اعتفبدُ اس یک عیغتن الیِ رٍثي گیبّبى را

اشارٌ :ريزَاي پىجشىبٍ ي جمعٍ،
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كٍ ما حصل آن تقذيم مي گردد.
سالم .لطفبً خَدتبى سا بشای خَاًٌذگبى چیب هعشفی
کٌیذ ٍ گَضِ ایی اص سَابمتبى سا رکش فشهبییذ.

ثِ ًبم خذا .داٍد ؽْذٍعتي ّغتن هغئَل کویتِ فٌي
ّیئت غَافي ٍ ًجبت غزیك جوَْری اعالهي ایزاى ٍ
هغئَل کویتِ غَافي اعتبى ّوذاى ٍ ّوچٌیي
هغئَلیت تین ًجبت در عیالة ٍ غَافي ّالل احوز
اعتبى ّوذاى ثب ثٌذُ اعت.
علت اًتخبة تبالة صسیببس بشای دٍسُ تخصصی
ًجبت غشیك چِ بَد؟

هب عجك رٍالّ ،ز عبلِ  4یب  5دریبچِ ی ایزاى را ثزای
غَافي اًتخبة هي کٌین ٍ در ٍالغ پظ اس غَافي
ضوي توزیٌبت فٌي گزٍُ ،ثزآٍردی اس ٍضغ هحیظ
سیغت ٍ هَجَدات آثي ٍ اکَعیغتن آثي ٍ ؽزایظ
سیغت هحیغي ٍ آلَدگي هٌغمِ ثِ ػول هي آٍرین ٍ
گشارػ غَافي ٍ گشارػ ػلوي آى را ثِ هغئَلیي
هحیظ سیغت هٌغمِ ٍ کغبًي کِ حبفظ هحیظ سیغت
ّغتٌذ ٍ ّ NGOبی هزتجظ ارائِ هي دّین.
بب تَجِ بِ حضَس

 2سٍصُ ضوب دس تبالة سصیببس،

عوذُ هطکالتی کِ ضوب هطبّذُ فشهَدیذ چِ بَد؟

در تبالة سریجبر هب تَلغ تویشی ٍ ؽفبفیت ثیؾتز ٍ
رػبیت یک عزی هغبیل ثیؾتز در هَرد هحیظ سیغت
را داؽتین ٍلي هتبعفبًِ ػلي رغن ظبّز ثغیبر سیجبی
هٌغمِ ،سیز آة ؽبّذ عین خبردارّب ،آلَدگي ّبیي اس
پالعتیک ّب ٍ هَاد یک ثبر هقزفي کِ در آة ریختِ
ثَد ٍ هَاد خَردًي سائذی کِ در آة ریختِ ثَدًذ ثِ
اضبفِ همذار لبثل تَجْي ؽیؾِ ٍ اهالح هختلف کِ
یک تزکیت ًبّوبٌّگي را ایجبد کزدُ ثَد ،ثَدین.
پیطٌْبدتبى سا دس ایي هَسد بفشهبییذ؟ ٍ چِ ببیذ کشد؟

آة لزار گزفتِ الذام ؽَد ،اعکلِ ّبی لبیك عَاری ثِ

ًجبت غشیك سا دس دسیبچِ صسیببس اًجبم دادیذ

ًحَ دیگزی تؼجیِ ؽَد کِ االى در ٍالغ ثِ فَرت غیز

اّذافی کِ هذ ًظشتبى بَد سسیذیذ ؟

اعتبًذارد اعت ٍ جش آلَدگي ثٌشیي ٍ آلَدگي سیغت

الجتِ هب در ایي دٍرُ ثبس آهَسی چٌذ ّذف را دًجبل هي

بِ آى

ضوٌبً اًتظبر هي رٍد

لغغ ٍ تب آًجبیي کِ اهکبى داؽتِ ثبؽذ دریبچِ تویش ٍ
پبکغبسی ؽَد.

ٍیضُ ًبهِ خجزی ـــ سیغت هحیغي چیب ،عبل اٍل ،ؽوبرُ 18
3

دارستان ،سامانيَكي نةتةوةيي*
طشوشت ٍاوسِيَي كؤىي مشؤظـــــ ٍةس لة طةسةتاوة
َاىة خضمةتيَكي دةس و
تائةمشِؤ دةطتةوةطتاٌ و طوآ سِايةل
َباصاىةي بةو بووىةوةسة كشدوة و لة ماىةوة و طةشةي رياىي
دل
َايةتي و شاسطتاىيةتي ئةودا دةوسي طةسةكي و
كؤمةل
كاسيطةسي طيَشِاوة .ئةمشِؤط بةشةس بة بيَ دةطيت بةخصةىذةي
طشوشت كاسي بؤ ىاضيَتةطةس و رياىي مؤديَشىي تووشي قةيشاٌ
و وةطتاٌ و لةىط بووٌ دةبآٍ .ةسوةك ٍةمووماٌ دةصاىني
َك وةسطشتين بآ طةسةوبةسة لة طشووشت و ىةثاساطتين
كةل
َطاي مشؤظايةتي دةدا و
خةطاسيَكي قةسةبوو ىةكشاو لة كؤمةل
ئةطةس ضاسةيةكي بو ىةدؤصسيَتةوة كاس لة كاس دةتشاصآ و ئةو
رياىة ئاسامةي ليَ تيَكذةضيَ .طشوشت تةىيا طةسمايةي ئيَنة
وةك ىةتةوةيةكي بيذةطيت ٍةراس بووة و ئةتواىني وةك يةكآ
لة ٍؤكاسةكاىي ماىةوةيصناٌ طةيشي بكةيً.
ىةتةوةي كوسد بة دسيَزايي ميَزوو ٍةو لة باسي
َجصتيي طةسضاوة
ئابووسي و ٍةو لة باسي طياطيصةوة بة ثال
طشوشتيةكاٌ رياىي بة ئةمشِو طةياىذوة و داسطتاىيض وةك
طةسوةت و طاماىيَكي طشىط لةو ثاساطتية ىةتةوةييةدا
دةوسي طةسةكي ٍةبووة .داسطتاٌ طةسةسِاي دابني كشدىي
داٍاتي رياٌ و ثيَذاويظتييةكاىي سؤراىةي ئيَنة لة ثيَك ٍاتين
ٍاوطةىطيةكي رييطةييصذا كاسيطةس بووة .بةآلو بةداخةوة
ئيَنةط وةك ىةتةوةكاىيرتي جيَاىي طيََةو بة ٍؤي ٍةراسي
َةيةكي سِيَك و ثيَك و طوجناو ،خةسيكي لة ىاو
و ىةبووىي طةآلل
َكي دةوسوثصت
بشدىي ئةو طةسضاوة طشوشتيية طشىطةيً .خةل
و ىاو داسطتاىةكاٌ بؤ دابني كشدىي ثيَذاويظتيةكاىياٌ لة
َك وةس ىاطشٌ و ىة تةىيا خؤياٌ لة
سةوشيَكي طوجناو كةل
َكو بؤ تيا بشدىي
تيابشدىي داسطتاىةكاىذا دةوس دةطيَشٌِ بةل
صيَشِي طةوص واتة داسطتاٌ ٍةليض بوَ طريفاٌ ثةسطتةكاٌ
َكة بؤ وةدةطَيَياىي داٍاتي
دةسِةخظيَيً .بؤ ويَية ئةو خةل
رياىياٌ لة سِيَطةي بةخيَوكشدىي مةسِوماآلت و كصت و كالَ و
دةوةٌ كةٌ كشدٌ و بشِيين داسطتاىةكاٌ بؤ ثةسةداٌ بة
َووصكشدٌ صةبش لةو طةسضاوة بةىشخة دةدةٌ.
صةويةكاىياٌ و خةل
بةداخةوة لةو دوايياىةشذا كةطاىي بةدخواص و ىائاطا بة
ضةىذيً ٍؤي ىادياس بة طووتاىذىي داسطتاىةكاٌ صةبشيَكي
قوسطي قةسبووىةكشاوياٌ ليَذايً .بةآلو بة طصيت داسطتاٌ
طةسضاوةيةكي طشىطي ئابووسية كة بؤ ثيَصكةوتً و ( توطعة)
َجصتيَكي صؤس بة ىشخة كة بايةخةكاىي بة
واتة طةشةطةىذٌ ثال
دوو بةشي سِاطتةوخؤ و ىا سِاطتةو خؤ دابةط دةكشيَ.
بايةخةكاىي داسطتاٌ لة طةشةطةىذىي وآلتذا
ئهلف ـ بايةخي سِاطتةوخؤ  :ئةو بةشة ثرت تايبةتة بة
بةسٍةمَيَياىي سِاطتةوخوي ضيَو بوَ ثيصةطاصي .جةىطةلَ وةك
طةسضاوةي بةسٍةمَيَياىي ضيَو و طمولض ،يةكيَ لة طةسضاوة
طشىطةكاىي داٍاتي ئابووسي بةشيَكي صؤس لة وآلتةكاىي
جيَاٌ بة حظيَب ديَ و لة بةس ئةوةي كة لةو طةسضاو
طشوشتياىةية كة ديظاٌ دةرييَتةوة ،بة ثيَضةواىةي ىةوت و

كاىضاكاىيرتٍ ،ةس تةواو بووىياٌ بؤ ىية .طةسةسِاي بةسٍةمي
ضيَو ،بةسٍةمةكاىيرتي داسطتاٌ ضةسخي ٍةصاساٌ كاسطةي
بةسٍةمَيَياىي جؤساوجؤس لة طةستاطةسي جيَاىذا دةخاتة
طةسِ .بؤ ويَية دسةختةكاٌ طةسضاوةي دابني كشدىي مادةي
طةسةكني لة ثيصةطاصي دةوا و دةسماىي مؤديَشىذا .الىيكةو
صياتش لة  25لةطةدي شتومةكي ثيويظيت ثيصةطاصي دةوا
و دةسماٌ بة شيَوةيةكي سِاطتةوخو لة دسةخت بة دةس ديَ.
ئةمة جياية لة ثيصةطاصييةكاىيرت كة لة ماصوو و طةصؤ و
َك وةسدةطشٌ.
كةترية كةل
ب ـ بايةخة ىاسِاطتةوخؤكاٌ:
-1ثاساطنت و سِاطشتين ئاوةكاىي طةس سِووي صةوي و دابني
كشدىي ئاوي كاىياوةكاىي ريَش عةسص :صةوي داسطتاىةكاٌ بة
ٍؤي سِيصةي داسةكاٌ و طز و طياي ىاو جةىطةلَ و رياىي جشِ و
َنزيين
جاىةوةسة صؤسةكاٌ ،بؤشة و سِيَطةيةكي لةباسة بؤ ٍةل
ئاوي باساٌ و ئةتواىيَ سِيَزةيةكي صؤس ئاو لة خؤيا صةخرية بكا
كة ثيَض بيين دةكشيَ سِادةي ئةو صةخريةكشدىة بة ثيَي جؤسي
داسطتاىةكة لة  500تا  2000ميرتي موكةعةب لة
َذا بؤ يةك ٍيَكتاس كة ئةو سِيَزةية بة بةساوسد لة طةلَ صةوي
طال
ئةو جيَطاياىةي كة داسطتاٌ ىني صؤس صياتشة .لة اليةكي
َه بووىي ئاو لة ىاو داسطتاىةكاىذا بة
تشيصةوة سِيَزةي بة ٍةل
ٍؤي فيَيكي ٍةوا و لة طةسةوة بووىي ثمةي شيَ و كةمي
تيين تيزي تيصكي ٍةتاو و ىةبووىي سِةشةبا و باي تيوتيز
لة ضاو جيَطاكاىي تش صؤس كةمرتة.بايةخي داسطتاٌ لة
صةخريةي ئاودا بةتايبةت بؤ وآلتة خاوةٌ ثيصةطاصييةكاٌ و
ئةو وآلتاىةي كة سِيَزةي حةشينةت تياياىذا صؤس بة ثةلة سِوو
لة صياد بووىة صؤس لة طةسة و لة طةلَ ئةسكةكاىي تشي
داسطتاىذا بةساوسد ىاكشيَ .بة طصيت داسطتاىةكاٌ ئةبية ٍؤي
صةخرية و سِاطشتً و ثاساطتين بةفش و باساٌ وبةسطشي دةكةٌ
لةوةي كة ببية الفاو و بة فريِؤ بضً.بيَ شك ٍةبووىي
َةمةىذ و صؤس و صةبةىذ ئةتواىيَ بؤ كصت
طةسضاوةي ئاوي دةول
و كالَ و بةسٍةو ٍيَياىي كاسةبا و تةىاىةت فشؤشتين ئاو ٍةو
لة سِيَطةي بؤسي و ٍةو لةسيَطةي كاسطةي دسوس كشدىي ئاو
مةعذةىيةوة وةك طاماىيَكي بةىشخ ياسمةتي ثيَصكةوتً و
ثةسةطةىذىي ئابووسي وآلت بذات.
 -2ثاساطتين خاكي بة ثيت بة ٍؤي طزوطيا و داسطتاىةوة:
كاسي شؤسدىةوةي خاكي سِووكاسي صةوي بة ٍؤي ليَضمةي
ئاوي باساٌ و الفاو سوو دةدات .باساٌ لةو ىاوضاىةيذا داسطتاٌ
و طزوطياي ىية بة خوسِ ئةكةويَتة طةس سِووي صةوي و ضووىكة
ٍيض شتيَك ىيية بةسطشي ليَ بكا دىكة وسدةكاىي خاكي بة
ثييت صةوي لة طةلَ خؤي دةشؤسيَتة و جيَطايةكي وشك و
سةقةٌ و بيَ شيياوةسدي ليَ دةكةويَتةوة .بةآلو ئةو شويَياىةي
كة طزوطيا و دسةخيت تيَذاية لة كاتي باسيين باساىذا،
دىكةكاىي باساٌ بةس لق و ثؤث و طةآلي داس و طزوطياكاٌ
دةكةوٌ ،دةبً بة ثشووشة ئاوي وسد و بة ىةسمي دةكةوىة
طةس خاك و بةو شيَوةية مةتشطي شؤسدىةوةي خاكي بة ثيت
ىاميَينَ و خاك دةثاسيَضسيَ .باو باٍؤصي ثةيتاثةيتايض طشفت
بؤ رياىي طزوطيا ثيَك ديَينَ و خريا خاك وشك دةكاتةوة

و ىاٍيََميَ شيياوةسدةكاٌ بة جواىي ثاساوبً و ئةمة ئةبيَتة ٍؤي
ئةوةي رياىةوةي طةسلة ىويَي طزوطيا سِابوةطيتَ ياخود صؤس كةو
بيَتةوة.
-3داسطتاٌ بةسطريي دةكا لة صؤس طةسو بووٌ ياٌ صؤس طاسد
بووىي كةط و ٍةوا  :لة ٍاوييذا داسطتاٌ بةشيَ لة طةسماي
خؤس ئةطشيَ و ئةبيَتة ٍؤي كةو بووىةوةي ثمةي طةسما و لة
صطتاىيصذا وةك بةسط و ثؤشصيَ ىاٍيَميَ طةسماي صةوي لة
َه ىةبووىي ئاو و لة طةسةوة
دةس بضيَ ٍ .ةسوةٍا بة ٍةل
بووىي شيَي ىاو داسطتاىةكاىيض ياسمةتي ئةو وةصعة
دةدات.
-4ثاقز كشدىةوةي ٍةوا بة ٍؤي داسطتاٌ و شيياوةسدةكاٌ :
َي ماشني و كاسطة و
ٍةواي شاسةكاٌ بة ٍؤي دووكةل
كاسخاىةكاٌ ىاثاك دةبً ٍ.ةس وةٍا بة ٍؤي طزةباو
طةسدةلوول خاك و خؤلَ و تةث و تؤصي بياباىةكاٌ سِوو لة
شاسةكاٌ دةكات و ىاثاكييةكةي صؤستش دةكا .دسةخت و
داسطتاٌ ثيَض دةطشيَ لة ىاثاك بووىي ٍةوا و لة ثاك
بووىةوةيذا كاسيطةسة  .ئةو ثاك بووىةوةي ٍةوا ثيَض دةطشيَ
لة ثةسةطةىذىي ثةتا و ىةخؤشييةكاٌ و ثاسةيةكي كةمرت
دةكشيَتة خةسجي دةوا و دةسماٌ و ئةتواىشيَ لة جيَطا
ثيَويظتةكاىي تشدا خةسج بكشآ.
-5داسطتاٌ ئاو و ٍةوا خؤط و طاصطاس دةكا  :داسطتاٌ و
شيياوةسدةكاٌ بة طصيت طاصكةسبؤىيكي ٍةوا دةطشٌ و
ئؤكظيزيًَ وةبةسٍةو ديَيً و ىيضيكةي  0/60ئؤكظيزىي
جيَاٌ لة سِيَطةي داسطتاٌ و شيياوةسدةكاٌ بةسٍةو ديَت  .بة
تايبةت ىةٍيَصتين طاصكةسبؤىيك لة ٍةوادا بؤ ميذالَ و ثري
و بة طاآلضوواٌ صؤس قاصاجني ٍةية و لة تووط بووىياٌ بة
ىةخؤشني دةياىجاسيَضيَ و داسطتاٌ بة ىة ٍيَصتين ئةو طاصة
رةٍشاوية رييطةيةكي طامل و ثاك ثيَك ديَينَ.
-6داسطتاٌ لة كةو كشدىةوةي دةىطة دةىطي ماشني وكاسطة
و كاسخاىةكاٌ دا كاسيطةسة و رييطةيةكي ئاساو ثيَك ديَيآ.
-7داسطتاٌ وطةيشاىطا طةسطةوصةكاٌ شويَييَكي لةباسٌ بؤ
ثصووداٌ و حةطاىةوةي مشؤظـ.
ئةماىةي كة ئامارةياٌ ثيَ دسا بةشيَ لةو قاصاىج و بايةخ و
طشىطةيةتيياىةٌ كة داسطتاٌ و شيياوةسدةكاٌ ٍةياىة و بة
كوستي دةوسي صؤس طشىطيناٌ

لة رياىي مشؤظذا خظتة

سِوو.ئيَنةي كوسدي ٍةراسيض كة لةو طةسوةت و طاماىة
طشووشتية بةىشخة بآبةط ىني لة طةس داىةداىةماٌ فةسصة
وةك طميَيةي ضاو بيجاسيَضيً و بةسطشي بكةيً لة فةوتاٌ
وطووتاىي وثةسةي ثيَ بذةيً و وةك طاماىيَكي ىةتةوةيي
بيطةييَيني بة بةسةي داٍاتوو.
*ئةنوةر رةوشةن
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كَست جلؼْاي هثٌي تش اتوام ٍ تؼتِ ؿذى ايي

ی
ی ئاژهڵدٌست
ههست


هَضَع كادس گشديذ ٍ دس هؼجذ تشاي هشدم سٍػتا



ئاژهڵ دٌستی خهڵکی ئايایی "قًڵقًڵه" بًهه ٌی قشائت گشديذ .ضوٌا چـوِ پاييي سٍػتا كِ تِ سٍدخاًِ
يهر.
پهله 
چهودین  
پاراستهی گیانی 

ًضديك هي تاؿذ تَكيِ گشيذ تِ دليل احتوال آلَدگي

لُخًار ئايایی "قًڵقًَڵ" بُتُمًيی کێفێکُ يَ کُ بُ
دارػتانێکی چس تُوزايَ َ 12 ،ێالوُ ی حاجی لُقلُق
خَدداسي تِ ػول آيذ ٍ دس حال حاضش ّيچ گًَِ
یي
بیز ێت 4 .لُم َ ێالواوُ َ یی ػاڵی پارَي  8یؽی تاصَ َ
دَ و
اثشي ًاؿي اص آى هـاّذُ ًوي گشدد.
ێا دَطین کُ
یک دایکُ حاجی لُقلُقێکی تد
ُِر َ ێالوُ َ
كاهيل ػثاػيٍ ،احذ پيـگيشي ٍ هثاسصُ تا تيواسي ّا
ُِر کام خايَنی ديي یان عێ بُچکُن.
جًيتیارَکان ئُي دَيريبُرَ پارێصگار ی لُگیانی ئُي
يه
رداوه 

بوهی10جٌ 
زه
به ٌ
یڵن کُع ئاصاریان پێ
پُلُيَراوُبٌیان صٌر گزوگُ ي وا َ
ی به
گهلی تایبهت
روامه 

وجًمهنی ژیاوهيه 
به


ئه
ینێتُِ .ر بٍیُ ئُي پُلُيَراوُ بُي پُسی ِێمىی ي بێ
بگُ َ
ِیچ دڵُرايکُیُک خُریکی طیاوی خٍیاوه.
ڕێيه برد
اص ّش گًَِ هلاسف خاًگي يا هلاسف ديگش

جًابيٍ
تِ :اًجوي ػثض چيا
اص :هشكض تْذاؿتي دسهاًي ؿْشي سٍػتايي چٌاسُ
ػالم ػليکن:
احتشاها تاصگـت تِ هطلة چاج ؿذُ ؿواسُ
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ٍيظُ ًاهِ خثشي-صيؼت هحيطي چيا دس خلَف
ٍاطگَى ؿذى تاًکش حاهل تٌضيي دس تاالتش اص سٍػتاي
گَيلِ تِ اػتحضاس هي سػاًذ كِ دس اٍليي سٍص حادثِ تا
تواع تلفٌي آقاي هحوذ اهاًي ،تَْسص خاًِ تْذاؿت
گَيلِ ،هثٌي تش تَي تؼياس ًاهطثَع كِ دس ػطح سٍػتا
تِ حذي سػيذُ اػت كِ تاػث تَْع ،اػتفشاؽ ،ػشدسد
ٍ ػش گيجِ دس هياى هشدم ؿذُ اػت ٍ ػلت آى
هـخق ًيؼت ،تين هشكض ؿاهل كاسداى تْذاؿتي ٍ
ساًٌذُ هشكض جْت تشسػي هَضَع تِ هحل هشاجؼِ
كشدًذ ٍلي تِ دليل ًا هـخق تَدى هحل ايجاد ايي
حادثِ دس ػطح سٍػتا تشسػي ّايي تشاي ؿٌاػايي

ید (طیاوُ يَ) بُ ٌبوُی 10ی
عت
ئُوجًمُنی بهرگری لُ ئێ ا
جٌصَردان ،سٌ طی جیِانی «بێ ديخانیات » ئُي بُرواماوُی
خًارَيَی بُسێيَبزد:
کاتر ،نیگار کێؿان ي يتار وًيعین .
-1کێبُ رکێی کاری ٌ
 -2داکًتانی پارچُي پالکارد لُواي ؿاردا.
 -3باڵ يکزدوُيَی  4000داوُبزيؿًر ػُبارَت
بُصیاوُ کانی جگُرَي قلیان .
 -4پێؿکُ ؽ کزدنی خُاڵت بُ کُػانی ػُر کُيتًي لُ
کێبُ رکێکاوذا کُ بزیتین لُ :دڵىیا کُرَمی (يتار) ،یُحیا
ػُمُدی (يتار) ،گًڵی وًيری (يتار) ،کايَ سَحماوی
(کاریکاتٍر) ،ػُالح میُّن پُرَػت (تُساحی) ،مُوؼًير
ئُیًيمُن (تُساحی) ،ئُرکان بادپُس (ویگارکێـی) ،فُرؿیذ
ئُصمُل (ویگار کێـی)ِ ،یلیا حُػُن پًير (کاریکاتٍر)،
پُریا بُؿارَتی (کاریکاتٍر) ،ئُػزا فُرَجی (ویگار
کێـی) ،ئُػزا داديَر (وُقاؿی)ًِ ،دا خًػزَيصادَ (ویگار
کێـی) ،ئُيیه ؿُمغ يَیؼی (وُقاؿی) ،سييواک
بًصيرگ ئٍمیذ (ویگار کێـی).

ػاهل ايي تَي ًاهطثَع اًجام گشفت كِ تا تشسػي ّاي
اًجام ؿذُ هتَجِ ؿذين كِ دس تاالتش اص ايي سٍػتا يك

گييگڵيتێکداوی ژیىگه
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www.chya.org
ئامٍطگاریتان دَکُم تکایُ بُبێ ئاماوج يمُبُػت گٍگڵ ي
ِاؿێًَکاوی ي ِیچ ؿتێکی تزیؾ بُ کارمُِێىه ...پێـتز
بیزبکُرَيَ ...پاؿان بزیاربذَ .ئُمُ لُکاتێکذا گٍگڵ ؿاواصی
بُيَيَ دَکات کُ بىکُی صاویاری ُِیُ ِا يسێی طیىگُن ي
بُ
ُِمیـُ بُسێًَبُراوی گ ييگڵ ُِيڵ ئُدَن خٍیان
پارێضَری طیىگُ بىاػێىه ...بُاڵم ئُی ئایا وؼبُی بُ ُِڵم
بًين لُ یاًِي ي مایکزٌعا فت ي ...چُوذَ؟ يَکًي يتمان ئێمُ
مُباػتمان لُيَ وییُ کُ تٍ ئُم ػایتاوُ بُکار وُِێىی بُڵکً بُ
پێچُياوُيَ...بُاڵم بٍ کاری پێًیؼت بُکاری بّێىه.
قاوًن ايمىي زيستي ،خطرواکتريه لاوًن تاريخ ايران

گضاسؽ دٍيچِ ٍلِ دستاسُ قاًَى ايوٌي صيؼتي ايشاى:
قاًَى ايوٌي صيؼتي چٌذي پيؾ هَضَع تشخي اخثاس ايشى
تَد كِ تش آى اػاع ٍاكٌؾ ّاي هختلفي سا دس پي داؿت.
خثشگضاسي دٍيچِ ٍلِ آلواى ًيض اخيشا تِ تشسػي تلَية
ايي قاًَى ٍ ًگشاًي ّاي صيؼتوٌذاى كـَس پشداختِ اػت
كِ هـشٍح آى دس اداهِ هي آيذ :دٍيچِ ٍلِ :قاًَى ايوٌي
صيؼتي ّفتِي گزؿتِ تِ تلَية سػيذ .تؼياسي هؼتقذًذ
ايي قاًَى كِ پظٍّؾ ،تَليذ ٍ ػشضِي هحلَالتي كِ اص
ًظش طًتيکي دػتكاسي ؿذُاًذ سا هجاص داًؼتِ،
خطشًاکتشيي ٍ صياىتاستشيي قاًَى تاسيخ ايشاى اع ت.
قاًَى ايوٌي صيؼتي ػشاًجام دس اسديثْـتهاُ ،دس كحي
ػلٌي هجلغ ؿَساي اػالهي تلَية ؿذ .تِ گفتِي تْضاد
قشّياضي ،سئيغ اًجوي ايوٌي صيؼتي ،تش اػاع ايي طشح
ّش گًَِ تحقيق ٍ آصهايؾ

دس حَصُي طًتيك ٍ

هحلَالت تشاسيختِ (تشاًغ طًتيك) كاهال آصاد تَدُ ٍ
تَليذ اًثَُ ،تجاسيػاصي ،هلشف ٍ كادسات آى ًيض تا
.

سػايت قاًَى هجاص ؿوشدُ هيؿَد

ايي اليحِ دس حالي تا اهضاي هؼتقين سييغجوَْسي،
هحوَد احوذيًظاد ،تِ هجلغ سفت كِ اص ّواى اتتذا تا
هخالفت ػاصهاى حفاظت هحيط صيؼت سٍتشٍ تَدُ اػت .

ئُوجامذرا تيواسيّاي خطشًاک ٍ ًاؿٌاختِ كـت گياّاى تشاسيختِ يا
تاًکش حاهل هادُ ؿيويايي تالؾ تش تيؼت ّضاس ليتش
لُ تًێظیىُيَیُکذا کُ لُ صاوکٍی ِارفارد
تشاًغ طًيك اص ػَي اؿلة ػاصهاىّاي ػلوي ٍ
پزٌفیؼٍر.گزٌع سيویکزدَيَ کُ گ يي گل بُؿذارَ لُ
ٍاطگَى ؿذُ اػت ٍ هادُ جاسي ؿذُ اص آى ٍاسد
تێکذاوی طیىگُدا،کاتێ کٍمپاویاکُ ُِڵذَػتێ بُ بُرُِم
صيؼتهحيطي تييالوللي هٌغ ؿذُ اػت .ػلت ايي اهش آى
سٍدخاًِ جلَ سٍػتا ؿذُ اػت كِ هؼتقيوا اص خَد
ِێىاوی 7گزام لُ گاصی د ی ئٍکؼیذی کاربٍن لُ ُِر
اػت كِ اػتفادُ اص ايي هحلَالت ،اًؼاى سا دس هؼشم
تاًکش ًوًَِ گيشي جْت آًاليض ٍ تشسػي ّاي الصم
تٍ یان
کزداری گُساوێکذا کُ بُکارِێىُر (يَکً مه،
تيواسيّاي خطشًاک ٍ ًاؿٌاختِ قشاس دادُ ٍ پياهذّايي
گسان دَکا،
تَػط آقاي كاهيل ػثاػي ،كاسداى تيواسي ّاي هشكض ُِرکُػێکی تز کُ ئیىتُروێت بُکاردێىێ) َ
ئُمُ بُبُرايرد لُگُڵ  15گزام کُ بُرُِم دێت لُ گُرم ايجاد خَاّذ كشد كِ ؿايذ هْاس آى تِ ػختي هوکي تاؿذ.
چٌاسُ اًجام ؿذ ٍ دس ّواى سٍص تِ هشكض تْذاؿت
هشيَاى اسػال ؿذ ٍ دس تشسػي ّاي هشكض تْذاؿت
کزدوی بشێک لُ ئاي بٍ ومًوُ بٍ دريػت کزدوی چا .
هـخق ؿذ كِ ايي هادُ تٌضيي ػَپش هي تاؿذ ٍ ًتيجِ ئُمُؽ ئُگُسێتُيَ بٍ ئُيَی کُ گيي گڵ چُوذیه بىکُی
ئهوجًمهویفهرههوگی-ئهدهبییمهریًان
آى ػشيؼا تَػط تَْسص گَيلِ تِ اّالي سٍػتا اػالم ؿذ .صاویاری ُِیُ کُ لُ جیّاوذا باڵي بًيوُتُيَ ي ئُم بىکاوُ
ُِڵذَػته بُ پێـکُؿکزدوی ئُيَی کُ بُکارِێىُر دايای
بهڕێًهدهبات :
دس ضوي تَػط تين هشكض ؿاهل پضؿك ،كاسداى ٍ
لێذَکات بٍُِی دابُؿکزدوی گُساوُکُ بُػُر صیاتزلُ
صاویاری بُخێزایی کُ
ساًٌذُ هشكض جْت تشسػي ّاي تؼذي دس يك ّفتِ تؼذ مٍتٍرێک بٍ بُدَػت ِێىاوی
اص حادثِ هجذدا تِ سٍػتاي گَيلِ هشاجؼِ كشدًذ ٍلي ئُمُؽ ئُبێتُ ٍِی بُکارِێىاوی يصَیُکی صیاتز پاؿان
پۆلی فێرکاری زمان و وێژهی
بًين بُُِڵمی گاصی دی ئٍکؼیذی صٌر لُُِيادا ،بٍیُ
خَؿثختاًِ توام هـکالت تِ اتوام سػيذُ تَد ٍ

ها

وینی 88

کوردی

گزفت ي کار ي باری طیىگُیی گًوذ.

داياکاری
خوێنهرانیهێژا؛باڵڤۆکیچیائهیهوێ
الپهڕهی 7یبۆمندااڵنومێرمندااڵنی
8تا 14ساڵتهرخانبکات.ههربهم
بۆنهوهلهههموودۆستانیژینگه

داياکاری
ئُوجًمُوی ػُيصی چیا ،بٍ پاراػتىی باؿتزی طیىگُ لُ
دێّاتُکاوذا ي ُِر يَِا واػاوذوی گًوذَکان ،لُ سێگای
ُِمًي دڵؼٍصان ي داویـتًاوی بُسێضی ئُي گًوذاوُ،
ئُیُيێ لُ باڵڤٍکی "چیا" دا الپُسَیُک لُ طێز وايی

"ژیىگهپارێزیلهگًودهکاویوايچهیمهریًان "

-9دَير ي پێًَوذی ئُوجًمُوُکان ،بُ تایبُت ئُوجًمُوی
ػُيصی چیا لُي گًوذَدا.
-10ئُگُر ُِر باػێکیتز ُِیُ کُ ئاماطَی پی واکزايَ،
تکایُ بیىًيػه.
بُ ػپاػُيَ ،باڵڤٍکی چیا

بٍ ئُي مُبُػتُ تُرخان بکات .بُم بٍوُيَ لُ خًێىُراوی
شمشاڵیئهيڕهوگیئێمهیه*
داواکاریننیگارکێشی،شێعر،نوسراوهو ئاصیض داياکاریه ،لُکاتی واػاوذن ي ئامادَکزدوی ساپٍرت لُ
ههربابهتێکیتریپێوهندیداربه
ػُر ُِر گًوذێک ،ئُي خااڵوُی خًارَيَ سچاي بکُن:
کٍوگزَی فُرصاوُکان لُ ؿاری ػىُ بُسێًَ بزا ي
-1واػاوذوی گٍوذَکُ بُ کًرتی لُ باری ؿًێىگُی
سروشتهوهکهتایبهتبهوتهمهنهیه،
قالُمُسَؽ دَعًَت بًي تا بُروامُیُک پێـکُؽ بکات.
جًغزافیایی ،طمارَی بىُماڵُ ،رێظَی داویـتًاوی ،ي
بگهیهننهدهفتهریئهنجومهنسهوزی
ػُدان کُع لُ ؿاعیزان ي وًيػُران ي لێکٍڵُراوی
دیاردَی بُ جێ ِێـتىی گًوذ ي کٍچ کزدن بٍ ؿارَکان.
ػُرتاػُری کًردػتان ي ئێزان لُ ٍِڵی کٍوفزاوؼُکُدا
چیا.
کان،
وايدارَ
چیا
کان،
کاویايَ
کان،
يارَ
ؿًێىُ
واػاوذوی
2
چايَرياوی پێـکُؿکزدوی بُروامُکُی مامُ قالُ بًين.

کاوضاکان ،دارػتان ي مُصراکان.
مامُ ِات ي لُ ػُر تُختُی ؿاوٍ يَک ئُيیىذارێک بُ
وکتٍ َای مُم در پيشگيری

-3بُرايرد ي ُِڵؼُوگاوذوی رابزديي ي ئێؼتایی لُ بًياری تاػُيَ لێًی وا بُ لێًی ِايسێ ُِمیـُییُکُی ياتُ
از آتش سًزی جىگل

ؿمـاڵُکُيَ ،ساصی دڵی بُ گًێیذا چزپاوذ ي ُِرديي بُ
ئیمکاوات ي پێذايیؼتی طیان يَک :ئايی خًاردوُيَ،

جًيت ئُيیىذارٍِ ،ڵُکُیان پش کزد لُ ُِيای خُیبُری ي
 صهاًي كِ َّا گشم ٍ ػطح جٌگل پَؿيذُ اص تشگ ئايَسٌ ،حُمام ي ؿًێىی خٍؿته ،ؿێًاصی خٍراک يحُیزان ي ؿُپٍل ي بزایمٍک ي الع ي خُصاڵ ي مُم ي
پٍؿاک ،ػًيتُمُوی ،جادَ ،بُرق ،تُلُفًين ،ماؿێه ي
ّاي خـك اػت اص سٍؿي كشدى آتؾ خَدداسي
صیه ي ...داویـتًاوی واي ٍِڵُکُ ،کؾ ي مات ي کپ ي
کارگُی پیـُػاصی ،بُرُِمُ دَػتیُکان ،داِاتی کـت
كٌيذ.
بێذَوگ بًين تُویا دَوگی ئُفؼاوُیی ؿمـاڵ ي ُِوؼک
 تا ديذى كَچك تشيي آتؾ ٍ يا دٍد دس جٌگل،ي کاڵی ي ئاطَڵذاری ي باخ ي باخات ي ُِوگ داری ي  ، ...ي قًڵپی گزیاوی ئُي خُڵکُ دَبیؼتزان کُ الپُسَکاوی
خاوُی تُوذرييػتی ي پضیـکی ،قًتابخاوُ ي بارييدٌخی
ػؼي كٌيذ آتؾ سا خاهَؽ كٌيذ يا تِ ًضديك تشيي
مێظييیی بٍ صیىذيي کزدبًوُيَ ي بیزَيَریُکاویان بظار
دَکزد ي سابزديی پش لُ حُماػُت ي صام ي خًێه ي
ٍاحذ هٌاتغ طثيؼيً ،يشٍي اًتظاهي ،جْاد كـاٍسصي ،خًێىذَياری ،ؿًێه ي ئیمکاواتی فُرُِوگی ي يَرصؿی،
خُیاوُت ي ؿکؼتی یُک لُ ديای یُک دَِێىایُيَ پێؾ
حفاظت هحيط صيؼت ٍ ديگش ًْادّا اطالع دّيذ.
پێذايیؼتیُکاوی طیان ي ئیمکاواتی ئاػًيدَیی ي
چايیان ،بُ ئارامی فزمێؼکیان ُِڵذَسؿت .قالُمُسَ
 اص كـيذى ػيگاس دس جٌگل تپشّيضيذ ،دس كَست ئامزاصَکاویی پێـکُيتًيی طیاوی ئیمشٌطی.بُروامُکُی تُياي بًي ي تێکشای داویـتًاوی واي ٍِڵُکُ
هـاّذُ كثشيت ًين ػَختِ ٍ يا تِ ػيگاس تاقيواًذُ آى -4رادَی پێـکُيتىی گًوذَکُ لُ رابزدييَيَ تا ئُمشٌ ،لُ
کُ لُي کاتُدا لُ ُِمیـُ قُڵُباڵغتز بًيُِ ،ػتاوُيَ ػُر
سا تِ طَس كاهل خاهَؽ كٌيذ.
باری ؿێًاصی طیان ي بًيارَ طیىگُییُکاوذا؛ يَک :پاک ي پێ ي وضیکُی چارَکُ ػُعاتێک چُپڵُیان بٍ لێ دا ي
 تؼذ اص سٍؿي كشدى آتؾ اطشاف آى هحل سا اص ّشپًختُیی وێً گًوذ بُ گـتی ،بیىا ػاصی ي ماڵ کزدوُيَ،
سێضیان بٍ داوا .تُواوُت لُ کاتی پـًيداوی وێًان
گًَِ خاس ٍ خاؿاک ٍ هَاد سيض ػَختٌي پاک كٌيذ.
پاک ي پًختُیی بىُماڵُیی ي تاکُ کُػی ،لُؽ ػاغی ي بُروامُکاوی کٍوفزاوؼُکُ لُ دَرَيَی ٍِڵ ُِمیـُ
ّوچٌيي خاهَؽ كشدى كاهل آتؾ قثل اص تشک
رادَی وُخٍؿیىُ مزٌڤی ي ئاطَڵییُکان ،پاک ي پًختُیی صیاتز لُ چل پُوجا کُع لُ ؿاعیزان ي وًيػُرَ بُ واي
جٌگل سا فشاهَؽ ًکٌيذ.
باوگُکان لُ دَيری قالُ مُسَ کٍ دَبىُيَ ي بٍ يێىُگزته
لُ ئاطَڵذاری ي کـت ي کاڵ دا.
 خَب اػت تِ ؿيش اص سيختي هَاد ػَختٌي هاًٌذلُ گُڵیذا ػُرَیان دَگزت.
-5چٍویُتی مامُڵُ کزدوی گًوذ وـیىُکان لُ رابزديي ي
كاؿز ٍ صتالِ اص اًذاختي هَادي هاًٌذ ؿيـِ ٍ تطشي دس
دَوگی ؿمـاڵی قالُمُسَ ػُرَسای ئُيَی دَوگذاوُيَی
ئێؼتادا ،لُ گُڵ پاراػتىی دارػتاوُکان ،لُيَسگاکان،
كٌاس دسختاى جٌگل خَدداسي كٌين صيشا ايي هَاد
فُرُِوگی کٍن ي سَػُوی کًردَياریُ ،دَربشی خُم ي
هاًٌذ يك رسُ تيي ػول هي كٌٌذ ٍ ًَس خَسؿيذ سا تِ قاصاوجی گـتی ي ؿًێىُ گـتیُکاوی دَيري بُری گًوذ ي ؿادی پُوجا ؿُػت ػاڵُی مێظييی ِايچُرخی
ُِر يَِا سايی پُلُيَر ي ئاطَڵُ کێًیُکان.
ئێمُیـُُِ .يا سَوگايسَوگُکاوی ؿمـاڵُکُی قالُمُسَ
سٍي قؼوتْاي هختلف دسختاى هي تاتاًٌذ.
 -تِ كَدكاى تياهَصيذ كِ ًثايذ دس هٌطقِ ّاي جٌگلي

-6رَخىُ ي پێـىیار لُ ػُر ُِڵؼًيکُيت ي پێًَوذیُ

تا كثشيت تاصي كشد.

فُرُِوگی ي کٍمُاڵیُتیُ الياصَکاوی گًوذ وـیىُکان ،لُ



بًاری طیىگُ پارێضی بُ گـتی.

 شمارٌ تماس ستاد اطفای حريك ادارٌ
مىابع طبيعي:

3221495

-7دَػت ویـان کزدوی ئُي کُم ي کًيسیاوُ کُ وايَوذَ
ئیذاری ي حًکمیُکان دَبێت جێ بُ جێی بکُن.
-8دَير ي رَيڵی ؿًرا ي دێّیاری گًوذ لُ ػُر گیز ي

ُِڵقًاڵيی دڵی وُتُيَیُکی دێزیه ي طیاوی پش کارَػاتی
ئُيَُِ .ر بٍیُ دَوگی ُِػت بضيێىی ؿمـاڵی ئُي
ًِوُرمُوذَ رٌحی گـتی ي وُتُيَیی ئێمُی ُِمیـُ
ُِطاوذيَ ي دَُِطێىێ ي بُ وُماوی ئُي ًِوُرمُوذَ قُت
دَوگی ؿمـاڵ ي کاریگُرییُکُی ين وابێ ي دَمێىێتُيَ
چًيوکُ ،ؿمـاڵی ئُي دَوگی ئێمُیُ.
*ئُوًَر سَيؿُن

صبحب امتیبس ي مدیز مسئًل:

Kurdî-Farsî

Taybetnamey xeberî-jîngeyî Çiya, sallî
yekem, jimarey 18
Cozerdan 88

ا٘جٕٗ ؾجع چيب
شًرای سزدبیزی:

www.green-chya.blogfa.com www.chya.org

ايطج لبزضي ،ػطفبٖ حؿيٙئ ،حٕس زا٘ف ،ثيبٖ ٘يه ثيٗ
َمكبران ایه شمبرٌ:
ٞيط ٚزا٘فٔ ،حٕس نبِحي ،أيٗ ػعيعي ،قطيف ثبجٛضِ ،مٕبٖ
و ٟٝٙدٛقي

کًردی – فبرسی

فبیل شمبرٌ آیىدٌ يیژٌ وبمٍ چیب « :روز
Email:green_chya@yahoo.com

آثبض ٔٙسضج زض ٚيػ٘ ٜبٔ ٝچيب ِعٔٚبً ٘ظط ٌطزا٘ٙسٌبٖ ٕ٘ي ثبقس .
چيب زض انالحٚ ،يطايف  ٚتّريم ٔغبِت آظاز اؾت .
ٔغبِت اضؾبِي ثبظٌطزا٘سٕ٘ ٜي قٛز .

صفحٍ آرا ٔ :حٕس غطيت فيضي

انُ ٔمبالت تطجٕ ٝقس ٜاضؾبَ  ٚزض نٛضت اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ،اؾٓ آٟ٘ب شوط قٛز .

چبپ ي تكثیز :قطوت ذسٔبتي ٘ؿتطٖ وبض ()09188757428

آزضؼ ٔ :طيٛاٖ  .جٙت ٔيساٖ ٔي ٚ ٜٛتط ٜثبض قٟؿٛاضي تّفىؽ 08753250972 :

 چطا ضيؽ ٔحتطْ ازاض ٜي حفبظت اظ ٔحيظ ظيؿت،اظ السأبتي و ٝثطاي حُ ٔؿبيُ ظيؿت ٔحيغي ٔفيس
اؾت ،اؾتمجبَ ٕ٘ي وٙس؟ ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض تبضيد 8 ٚ7

وظزات خًد را در ایه سمیىٍ بٍ دفتز



ي  ٜ .يئت ٔؤؾؽ ،آلبياٖ ا٘ٛض ضٚقٗ ،عبِت ٘حٛي
ٌطز ز

«ايٛة غالٔي»

يز ٞ ٚسايت ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ ثٝ
اػت
يي اظ ا
يقًض
ٞسف ح

ٔحٕٛز عبِجبٖي ٞ ٚبض ٖٚخزاْضازي ْي ثبقٙس٘ .بٔجطزٌبٖ
اظ ثس ٚتأؼيؼ تبو ٖٛٙتالقٟب ي قجب٘ٝضٚظي ظ ايز ي ثطاي
ا٘جبْ ثط٘بٔٞٝبي ٔكطٚحٝشيَ زاقتٝا٘س:

پهرهیینهغمه!..

-1ضاٜا٘ساظي ٚثالي ا٘جٕٗ-2 .تكهيَ جّؿبت ٔتؼسز ثب

برایدهروێش!ئهزانمبۆمهعیشهتوێڵ

ا٘جٕٗ اَٚاي  ٚاضٌبٖ ٞبي ٔطثٛع ٝجٟت آٌبٜؾبظي ٚ

وئاوارهی،

يي اظ
يقًض
ٔؿبػست ز ٚجب٘ج ٚ ٝؾرٙطاٖي وبضقٙبؾبٖ ح

بهزههریناعیالجیتهلهناکهس

يز زض ذغجٞٝبي ٕ٘بظ جٕؼ ٚ ٝجّؿٝي ٔسيضاٖ ٔسضؾ.ٝ
اػت
ا

ویستنیلوقمه،


-اظ ضإٙٞبيي  ٚضا٘ٙسٌي  ٚقٟطزاضي ذٛاؾتبض

٘-3هت دالوبضز زض ٔىبٟ٘ب ي ٔرتّف ثٙٔ ٝبؾجت ٞبي

بهمردنتهکهگوێیناشیئهخنکێنێ

ٔرتّف ثب ػٙبٚيٖ ا٘ٛاع ٔٛاز ٔرسض ،ضطضات  ٚضاٞ ٜبي

ضؾيسٌي ث ٝذغٛط ػبثط ديبز ٜػُّ ذهٛل

خرۆشینهی!

يي آٖ-3 .تٜٝي  ٚدرف ؼي زي  ٚثطٚقٛضٞبيي ثب
يقًض
ح

نهحهرفیمهکتهبێکتخوێند،نه

يي ،زض ؾغح
يقًض
يز  ٚضاٞ ٜبي ح
اػت
ٔحتٛاي ٔضطات ا

ئوستادێپهلیگرتی،

ي،
قٟط-4 .تٜٝي  ٚاضؾبَ ؼي زي ٞبيي ثٔ ٝطاوع ثٟساقت

سیرفبهرزییزهکائهمسهنعهتهی

أبٔبٖ جٕؼ ٝضٚؾتبٞب  ٚقٟط جٟت آٌب ٜؾبظي ٔطزْ-5 .

فێرکردبهشمشاڵت،

ثطٌعاضي ٔؿبثمبت عطاحي ،زٚچطذٝؾٛاضي ،زٍٕٞ ٚبٖي،

 ثب ؾالْ ،جٟت اعالع ٔؿئِٛيٗ ثطاي حفبظت اظظضيجبض؛ فبضالة ٔحّ ٝاؾتبزي ْٛضا تٛؾظ وب٘بِي
ث ٝؾٕت تبالة ٞسايت وطز٘سِ .غفبً ديٍيطي وٙيس.
«دعقىيبٖ»

ذغٛط زٚض ٔيساٖ ثبثب ضقيس ٞؿتيٓ ،چطا و ٝزا٘ف
آٔٛظاٖ ٔ ٚطزْ ظيبزي زض آ٘جب ؾطزضٌٓ ٔي
ق٘ٛس.

« ٔحٕسي»

 -اذيطاً زض ؾ ٝضا ٜوكتبضٌبٔ ٜي ٚ ٜٛؾجعي فطٚـ

ثٟساقت ٔ ٚحيظ ظيؿت ث ٝز٘جبَ زاضز.
«احٕسي»

بُ وايی خًلقێىُری سريشت

اخببر زيست محيطي
صفحٍ2

دارستان ،سامانيَكي نةتةوةيي
الپُڕَی 3

مامٍستا گٍران

 ٚوؿت ٔمبٔبت ثبال -6 .ثطٌعاضي ٕ٘بيقٍب ٜػىؽ،
يِٓ زض ٔساضؼ
يِٓ زض ؾغح قٟط ٕ٘ ٚبيـ ف
ثطٚقٛض  ٚف
ي
يي ثٟتط اظ زضٔبٖ"-7 .تمس ض
يقًض
ٔتٛؾغ ٝتحت ػٛٙاٖ" ح
اظ ٘فطات ثطتط وٙىٛض-8 .اجطاي تئبتط خياثبٖي  ٚوبض٘بٚاَ
ييي ثب
ٚضظقىبضاٖ ضظْي زض ؾغح قٟطٔ -9 .هبحجٝضاز ٚ
نسا  ٚؼٔيب ي ٔطوع ٔطيٚاٖ  ٚدرف زض ثط٘بٔٔ ٝحُي.

جىگل
ی ڕابرديي وییُ،
سريشت میرا ت
ئُماوُتی داِاتًيَ

صفحٍ4

بُڵکًي
الپُڕَی 5

ا٘ؿبٖ زض جٟبٖ ٔؼبنط زض ِحظبت ثؿيبض حؿبؾي اظ
حيبت ذٛز لطاض زاضز .ثب ٌصقت لطٖ ٞب اظ ظ٘سٌي ثكط

تطٔيٓ ذطاثي ٞبي ٌصقت ٝآغبظ ٕ٘بييٓ .ايٗ تالـ

ثط ضٚي وط ٜظٔيٗ  ٚظٟٛض ٔ ٚجبضظ ٜا٘ؿبٖ ٞبي

ٚظيف ٝفطز فطز ا٘ؿبٖ ٞبي جٟبٖ ٔي ثبقس.

خُسارێکی گُيرَیُ.

سُرَ خٍشیتان پێ ئُڵێیه
ئُوجًمُن سُيز چیا

ٔتبؾفب٘ ٝذبٚضٔيب٘ ٝاٌط چ ٝؾٕٟي يىؿبٖ ثب زيٍط ٘مبط
جٟبٖ اظ تٛؾؼ٘ ٝساقت ٝأب زض ايٗ ٔؿبثم ٝجٟب٘ي ثطاي
٘بثٛزي ٔحيظ ظيؿت ذٛز ،ػمت ٕ٘ب٘سٔ ٚ ٜكىالت
ػسيس ٜاي ضا زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف تٛؾؼ ٝدبيساض ،چٖٛ
فمط ٘ ٚبثطاثطئ ،كىالت جٕؼيتي ،ثٟساقتئ ،كىالت
ظيؿت ٔحيغي چ ٖٛوبٞف جٞ ٍُٙب ،ثيبثبٖ ظايي،
فطؾبيف ذبن  ... ٚضا ثطاي ذٛز ثٚ ٝجٛز آٚضز ٜاؾت
و ٝثبيس ثب ػعٔي جسي ثطاي ججطاٖ ٔبفبت ث ٝدب ذيعز ٚ

و ٝحيبت ثكط ثساٖ ٞب ٚاثؿت ٝاؾت ضا ث ٝقست زض

ثب آٌبٞي ٛٞ ٚقيبضي وبُٔ زض ضفغ ٔكىالت ثىٛقس.

ٔؼطو ٘بثٛزي لطاض زاز ٜاؾت .حبَ ثطاي احتطاظ اظ

ٔٙغم ٝوٛچه ٔب ٘يع اظ ايٗ لبػسٔ ٜؿتثٙي ٘جٛز ٚ ٜچٝ

٘بثٛزي ٔغّك ٔحيظ ظيؿتَ ،مٍ اوسبن َب در ابعبد

ثؿب ث ٝذبعط قطايظ ظيؿت ٔحيغي  ٚلطاض ٌطفتٗ زض

جُبوی یب ملی ي بٍ يیژٌ در سطًح کًچك تز

جغطافيبي ؾيبؾي ذبل ذٛز ثيكتط اظ ٞط ٔىبٖ زيٍطي

ي محلی ببید ایه ياقعیت مُم را دریببىد کٍ

زض تيط ضؼ آؾيت  ٚذؿطاٖ ٔي ثبقس .زض ديكٍبٜ

پیشزفت ي تًسعٍ ببید ريودی پبیدار داشتٍ

تببستبن امسبل ،شزایط بٍ گًوٍ ای رقم خًردٌ

ببشد ي اس ثمزات آن وٍ تىُب وسل حبضز کٍ

است کٍ گًیب مسبحت بسیبری اس جىگل َبی

وسل َبی آیىدٌ ویش بُزَمىد شًود .تٛؾؼٔ ٝطزْ

اطزافمبن خًاَد سًخت ٚ ٚالؼيت ايٗ اؾت وٝ

ٔؼبنط ٘جبيس ث ٝليٕت ٘بثٛزي  ٚاضٕحالَ ظ٘سٌي

زض ٕٞيٗ  40ؾبَ اذيط ثٌ ٝفت ٝآٔبض ٔؿئِٛيٗ،

آيٙسٌبٖ و ٝثطاي زفبع اظ حمٛق ذٛز فؼال ٚجٛز

زضنس اظ جٞ ٍُٙبي وكٛض اظ ثيٗ ضفت ٝاؾت ٘ ٚبثٛزي

٘ساض٘س ،تٕبْ قٛزٕٞ .چٙيٗ ثبيس ثيبٔٛظيٓ و ٝتٛؾؼٝ

ٔحيظ ظيؿت ثطاي ٔب ثٔ ٝؼٙبي ٘بثٛزي ذٛز ٔبؾتٔ .ب

حك ٔ ٕٝٞطزْ فبضؽ اظ ضً٘٘ ،ػاز  ٚظثبٖ اؾت  ٝ٘ ٚتٟٙب

اظ ٔؼسٚز ّٔت ٞبيي ٞؿتيٓ و ٝعجيؼت حفظٕبٖ وطزٜ

 ٕٝٞثبيس اظ ثٕطات آٖ ثٟطٙٔ ٜس ق٘ٛس و ٝثبيس زض

اؾت  ٚأطٚظ زؾت ايٗ عجيؼت حبفظ  ٚثركٙس ٜثٝ

ض٘ٚستٛؾؼ٘ ٝيع ٔكبضوت زاقت ٝثبقٙس .ثطاي زؾتيبثي ثٝ

ؾٛي فطظ٘سا٘ف ثطاي ٘جبت اظ ذفٍي زض زٚزٔبٖ

آيٙس ٜاي لطيٗ ؾؼبزت ٕٝٞ ،ثبيس تالقي ذؿتٍي

ا٘ؿبٖ ؾبذتف زضاظ اؾت.
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یمی ئاگر کًژاودوُيَ
ێدانی ت
ب پُرَپ
باوگُياز ٌ

وُزروگاوُيَی دَوگی شمشاڵُ
ئًُِيراییُکُی مامٍستا قالُمُڕَ

ٌطزآٚض٘س :ٜچيب

٘بدصيط ٔ ٚؿتٕط ضا ثطاي حفظ ظٔيٗ اظ ٘بثٛزي ثيكتط ٚ

ئُيَبٍچُودساڵێکئُچێتبُاڵیُکبُوايئاگرکُبُدَستی
ئُوقُستيکًتًپڕبٍلُوايبردویسريشتبُردرايَتُگیاوی فطٞيرتٟي ثؿيبضي زض ع َٛتبضيد ثطاي ثطلطاضي
دارستاوُکاویئُمياڵتُکُبُبُرگریُکیکُميزیاوێکیزٌر
ٔؿبٚات ،ػساِت  ٚتٛؾؼٛٙٞ ،ٝظ ٘بثطاثطي زض ٔيبٖ
لُِێرشُکُیدابُردَيامبًيَ.زَرَريزیاویئاگرتُویایُک
وكٛضٞب  ٚزض زض ٖٚوكٛضٞب ٝ٘ ،تٟٙب اظ ٔيبٖ ٘طفت ٝوٝ
جٍرلُجٍرَکاویبًيویسريشتواخاتُبُرمُترسیيلُواي
ضٚظ ث ٝضٚظ ػٕيك تط قسٔ ٚ ٜي قٛز .فمط ٌ ٚطؾٍٙي،
چًين،بُڵکًيُِرلُسًيتاویخاکيگژيگیايدارَيَبگرَ
ػسْ ثطذٛضزاضي اظ آٔٛظـ  ٚثٟساقت  ٚآظازي ٞبي
تاگیاولُبُراویيرديدريشتيبُتُيايَتیلُشیسريشتبٍ
ٔكطٚع زض  ٕٝٞوكٛضٞب زض ٔميبؼ ٞبي ٔتفبٚت،
ساڵُِایساڵبُزامداریئُیّێڵێتٍ.بٍیُپێًیستُُِر
دسيسٞ ٜبي قٙبذت ٝقسّٕٛٔ ٚ ٜؾي ٞؿتٙس .اظزيبز ٘ب
مرٌڤێکبُراوبُربُمکردَيَبُرپرسیارَبێتيُِڵًێستی
خٍیدَربڕێ.
ٔؼم َٛجٕؼيت ٕٞطا ٜثب ػٛأُ فٛق ،ظيؿت ثٞ ْٛبيي

ي وبضات ٝثٔ ٝؿبثمبت اؾتبٖي
وٛٙٞٛضزي ،وبضات ٚ ٝاػعاْ تْ

ٞب جٕغ قسٞب٘س زض حبِي و ٝزض آٖ حٛاِي اثطي
اظ ؾغُ آقغبَ ٘يؿت ٍ٘ ٚطا٘ي ٞبيي ضا زض ٔٛضز

اوسبن معبصر

يز ٔطيٚاٖ ( غيا٘ )ٜٚ ٝثب
اػت
يي اظ ا
يقًض
ا٘جٕٗ ٔطزْي ح

ي٘ ،بنط ٔحٕٛزي،
ضن ثٕٟٗي ،ؼيضٚاٖ ٔهٙف
ٔمسْ ،ـي ٚ

سهحهربێنێتهگریانوقسه،سیحری

ٚيػ٘ ٜبٔ ٝذجطي ــ ظيؿت ٔحيغي چيب ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض18 ٜ

اوجمه ژیاوٍ يٌ

يَ
فؼبَيتٟب ي جب٘فيٖ ؾٛزٔٙس زض ثٟبض ؾبَ 1387تكه

آيٙس اجبظ ٜوبض ضا ٕ٘ي زٞس  ٚزض ٟ٘بيت ثب انطاض
ٔؿئِٛيٗ قٟطؾتبٖ ايٗ وبض ا٘جبْ ٔي ٌيطز.

وشزیٍ ارسبل فزمبیىد.





ذطزاز ٔب ،ٜيه ٌط ٜٚغٛاني و ٝثطاي آٔٛظـ ٔي

جهاني محيط زيست» می ببشد .لذا اس
عالقمىدان خًاَشمىدیم کٍ مقبالت ي

ٔغبِت ذٛز ضا ث ٝنٛضت تبيخ قس ٚ ٜثط ضٚي  CDاضؾبَ ٕ٘بييس.

شمبرٌ تمبس 09366459105

خزداد 88

مصبحبٍ بب مسئًل كميتٍ فىي َيئت غًاصي ي
وجبت غريق ايران
صفحٍ6

گُکان،
لُيَڕ 
وُکاني  
دارستُ 

يتىُيَ لُ 
کُ 
گُری ئاگر 
ئُ 
گُرما ي 
يَرزی 
بًيوُيَی 
بٌُبوُی وزیک  

ههموو چینهکانی
لهناو 
کوژاندنهوهی خۆی 

یوێ تیمی ئاگر
سهوزی چای ده ه
نجومهنی 


ئه
سزانیژیوگُ داياکارین لُڕێگا ی
ُِمًيدڵ ٌ
لُ 
ٌی 
پتهوبکات،ب َ
بهتایبهتخهڵکیدێهات  
کمهڵگادا  
ۆ

شمشاڵی ئُي ڕَوگی ئێمُیُ
الپُڕَی7

بُستُ.
مُ 
بُم 
ِاواماوُيَبێن  ٌب گُیشته  

لُفًينکردن،بُ
تُ 
وجًمُنیان  
ئُ 
ِاته ٌب 
شُممُ
شایانیباسُژمارَی ُِ 09366459105مًيکاتێک يژمارَی دَفتُریئُوجًمُن لُڕٌژانی 
ی.
ُِمًيخًازیاراودا َ
خزمُتی 
ێ4تا7یديانیيَڕٌلُ 
چًارشُممُکاتژم ر

تا


صفحٍ 9

