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 گشارش تزًاهِ اًس تا عثیؼت 

جٌگل ّای هٌغقِ ضیزگاُ: هکاى اجزا  

 1392ًْن ٍ دّن خزداد : سهاى

جوؼیت داٍعلثاى سثش :هجزی   

(سالِ 12) آرش ٍعي پزست:گشارش ًَیسٌذُ  

عثیؼت ٍ هحیظ جوؼی اس دٍستاى کِ الثتِ تؼضی تزای ّن ًاضٌاختِ تَدًذ تزای آضٌایی تیص تز تا  تا 9/3/1392پٌج ضٌثِ 

 .سیست ٍ ارتثاط تزقزار کزدى تا آى تِ جٌگل اًثَّی در ضوال ایزاى سفز کزدین

 .در هیذاى ًَتٌیاد جوغ ضذُ ٍ هٌتظز هیٌی تَس هاًذًذػصز  3ًفز ػالقِ هٌذ تِ ایي تزًاهِ در ساػت 13

ّاى هذیز تزًاهِ آقای ّادی اس گزهای عاقت فزسای تْزاى در حال تلف ضذى تَدًذ ًاگ ًین ساػت تؼذ درحالی کِ ّوِ

ّوِ فکز هی کزدًذ کِ ایي فقظ یک ضَخی است چزا کِ دیذین ًِ هیٌی .کاضاًی تِ تقیِ گفت کِ سَار ایي هاضیي ضًَذ

دقیقِ تیص تز  آفتاب خَش حال تَدًذ ٍلی ایي خَش حالی چٌذّوِ اس رّایی اس  .تَس تلکِ یک ٍى هقاتل ها تَقف کزد

 .هیذین کِ هاضیي کَلز ًذاردکِ فِ دٍام ًیاٍرد سهاًی

آهَسضگز ایي تزًاهِ  آقای دکتز .ّن داضتجٌثِ ی آهَسضی  یکی اس  هحیظ ّای عثیؼی، ایي تزًاهِ ػالٍُ تز آضٌایی تا

 .الفضل ٍعي پزست تَد کِ ایي ٍظیفِ ی هْن را در دست داضتاتَ

 ًوی ضٌاسیذداد ٍ گفتکِ تایذ تا کساًی کِ  تؼذ اس گذضت حذٍدا ًین ساػت دکتز ٍعي پزست تِ ایي ًا آضٌایی ّا خاتوِ

در حال گشارش تْیِ کزدى تَدًذ ًاگْاى دکتز ٍعي پزست گفت پیادُ هی ضَین ٍ هسافتی حذٍد  ٍقتی جوغ .آضٌا ضَیذ

 .دقیقِ ای را پیادُ رٍی هی کٌین10

در .ر اس درخت ارس تَدرفتین تا تِ یک درخت ارس رسیذین کِ ػوزی عَالًی ٍ ضکَّوٌذی داضت سیزا آى هٌغقِ سزضا

 .سیز سایِ ی درخت ارس در حال تحث درتارُ ی ػوز ایي درخت تَدین

ضاُ پْلَی ساختِ ضذُ دقیقِ ػصز تِ پل ٍرسک رسیذین کِ ساخت دست هٌْذساى آلواًی ٍ تِ دستَر رضا  7:20ساػت 

. ًیوزٍ خَردینچای ٍ  در قَُْ خاًِ هحل  . تَد



تا ضادی ٍ الثتِ خستگی فزاٍاى در خاًِ ای کِ ّز آى .اُ هحل هَرد ًظز رسیذینضیز گ ضْز دقیقِ ضة تِ 9:15ساػت 

م ٍقتی یک سزی اس افزاد تزای خزیذ کزدى تِ تیزٍى اس خاًِ رفتِ تَدًذ ٍ یک سزی افزاد در حال هوکي تَد تزیشد ًطستی

ٍقتی ضة ضذ کار آهَسضی را ضزٍع کزدین کِ تؼذ . تاسی گل کَچیک تَدًذ ایي خستگی را تِ هقذاری کن کاّص دادًذ

 .هؼلَم ضذ کار اضتثاّی تَد

در ضة گزٍّواى تِ دٍ قسوت تقسین .اس ٍقتواى تیص تز استفادُ کٌین صثح تیذار ضذُ تا 5تصوین گزفتِ ضذ کِ ساػت 

 .ضذُ تَد

 .دقیقِ صثح اس خاًِ تیزٍى رفتین ٍ سَار تز ٍى تی کَلز ضذین 7:30تؼذ اس خَردى صثحاًِ در صثح ساػت 

داخل آى لذت آدم اس هَجَدات .ٍقتی حذٍد یک ساػت ٍ رتغ تؼذ تِ جٌگل رسیذین ًِ سیادی سضت تَد ٍ ًِ سیادی قطٌگ

اس آى عزف ریختي ستالِ ٍ تخزیة هحیظ .هی تزد ٍ خشُ ّای ًقص تستِ تز سٌگ ّا ٍ درختاى تِ سیثایی آى افشٍدُ تَد

 .سیست اس سَی هزدم آى هحیظ را سضت کزدُ تَد

 .در جٌگل ٍ در هحیغی دًج تِ کار آهَسش پزداختین کِ ًین ساػت کار ٍ ضص دقیقِ کار ػولی داضت

یکی اس ضگفتی ّای ایي هحل چزای .ام ضذ قذم سًاى تِ سَی تاالی جٌگل رفتین ٍ دٍتارُ کار آهَسضی کزدینٍقتی کار تن

 .ُ تَددی دام ّا ٍ گاٍّای گيتی رٍیِ 

 .آى پزداختینکِ خیلی کَچک تَد ٍ تِ تاسی ٍ تحسیي ٍ توجیذ ٍقتی یک گلِ تش اس آى جا رد هی ضذًذ یک تشغالِ گزفتین 

گزفتین ٍ در رستَراى آى جا ًاّار خَردین ٍ تِ خاًِ د تِ ّویي ػلت راُ تاسگطت پیص ُ هٌذ تَدىجوؼیت اس خستگی گل

 .تاسگطتین تا ٍسایلواى را جوغ کٌین

 .در حالی کِ َّا اس دیزٍس تْزاى ّن گزم تز ضذُ تَد سَار تز ٍى تی کَلز ضذین ٍ راّی تْزاى ضذین 3ساػت 

 .ٍ ساػت یک رتغ تِ ّطت تِ تْزاى رسیذین اًِ خَردین تؼذ اس خستگی ّای سیاددر تیي راُ تَقفی کَتاُ داضتین ٍ ٌّذٍ

ّوِ اس ایي تزًاهِ ضاد تَدًذ ٍ در عی ایي دٍ رٍس دٍستاى خَتی تزای ّن ضذُ تَدین ٍلی تِ ًظز هي کسی اس ایي پایاى ضاد 

 .ًثَد


