اصاهَ کاّظ ُا ی تاضتاى غٌاضی صر صّ تشع هطکًْی ّ گْرضتاى غِر ضْستَ تَ کػف آثار فراّاًی
از جولَ یک لطؼَ چرم ًماغی غضٍ تطیار زیثا ،پارچَ ُای رًگی،تٌای هتؼلك تَ صّرٍ چِارم
.اضتمراری 47،گْر ّ  ...هٌجر غض
تَ گسارظ رّاتظ ػوْهی پژُّػگاٍ هیراث فرٌُگی ّ گرصغگری  ،هٌصْر ضیض ضجاصی ضرپرضت گرٍّ
ایي لطؼَ چرم تَ ػلت فرضْصگی :تاضتاى غٌاضی غِر ضْستَ اهرّز صّغٌثَ تا اػالم ایي سثر گفت
تطیار زیاص صر دال از ُن پاغیضگی اضت ّ هرهت گراى گرٍّ تاضتاى غٌاضی صر تالظ ًجات تشػی آى
ُ.طتٌض
ایي تاضتاى غٌاش افسّص :صر فصل اسیر ازکاّظ ُای تاضتاى غٌاضی صر تشع هطکًْی غِرضْستَ
کَ صر کارگاٍ  62اصاهَ صارص تاضتاى غٌاضاى هْفك غضًض تٌایی هتؼلك تَ صّرٍ چِارم اضتمراری غِر
.ضْستَ را هْرص کاّظ لرار صٌُض
تَ گفتَ ّی ایي ضاستواى کَ صر تشع هطکًْی هرکسی غِرضْستَ ّالغ غضٍ تٌایی تطیار ّیژٍ صارص کَ
.تاکٌْى صر غِرضْستَ هْرص کاّظ لرار ًگرفتَ اضت
ضیض ضجاصی اظِار صاغت  :صر ایي ضاستواى  6صیْار لطْر ُر کضام تَ لطر  1هتر ّ طْل  74هتر تَ ُوراٍ
 9ػضص پػتیثاى صراًضازٍ 1هتر صر 1هتر صر ُر ضوت  ،یک فضای صاالى هاًٌض لریٌَ را تػکیل صاصٍ کَ ایي
فضا صر غرق تا تطتر تاالب هرکسی غِرضْستَ اهتضاص صاغتَ اضت

.
استفاده از خشت های 45سانتی متری در معماری شهر سىخته
ُوچٌیي گفت :صر ) (richt.irایي تاضتاى غٌاش تَ سثرًگار ضایت پژُّػگاٍ هیراث فرٌُگی ّ گرصغگری
صّ ضْی ایي صیْارُا ضاستارُای هؼواری ّیژٍ ای غاهل اتالِای اًثاری صر ضوت غوال غرق صاالى تَ
ُوراٍ هؼواری کَ تا سػت ُای تطیار تسرگ تَ طْل 47ضاًتیوتر ضاستَ غضٍ لرار گرفتَ کَ جسّ هْارص
ًاصر ّ تطیار اضتثٌایی صر هؼواری غِرضْستَ اضت

.
تَ گفتَ اّ تا لثل از ایي کاّغِا  ،تصْر تر ایي تْص کَ اضتاًضارص سػت ُای اضتفاصٍ غضٍ صر هؼواری
.تٌاُای غِرضْستَ سػت ُایی تَ طْل 74ضاًتیوتر اضت
ضرپرضت گرٍّ تاضتاى غٌاضی غِر ضْستَ تا اغارٍ تَ کػف  6اتاق صر تشع جٌْب غرتی صاالى
.تصریخ کرص :صر ایي اتاق ُا آثار ضْستگی تطیار غضیض تَ ّضْح صیضٍ غضٍ اضت
تَ گفتَ اّ آثار ضْستگی تَ دضی اضت کَ صیْارُا تَ غضت لرهس ّ ضیاٍ غضٍ ّ ُر گًَْ هْاص تاضتاى
غٌاستی صرّى آًِا هاًٌض ضفال ّ اضتشْاًِای جاًْری تَ غضت ضْستَ ّ از تیي رفتَ اًض.

آثار مشهىد قربانی کردن گاو

هؼواری اتالک ضیض ضجاصی،ساطرًػاى ضاست کَ یکی از لطوت ُای لاتل تْجَ ایي ضازٍ تسرگ،
کْچکی اضت کَ صر لطوت اًتِایی تشع غرلی صیْار اصلی لرار گرفتَ ّ تَ ًظر هی رضض تشػی از
ّرّصی ادتوالی ضاستواى تْصٍ اضت کَ رّی کف آى آثار هػِْص لرتاًی کرصى یک گاّ صیضٍ هی غْص کَ
.صر کٌار کاًال تطیار کْچکی کَ سْى لرتاًی را تَ سارج از ضاستواى ُضایت هی کرصٍ صیضٍ هی غْص
اّ اظِار صاغت :صر اتالِای تطیار فرضْصٍ ای کَ اًتظار ًضاغتین هماصیر تطیار زیاصی پارچَ ضاصٍ  ،صّ
رًگ ّ چٌض رًگ پیضا غض.

.
تَ گفتَ ّی  ،ایي پارچَ ُا تػضت فرضْصٍ غضٍ اًض کَ صر رّزُای آیٌضٍ تا دضْر کارغٌاش هرتْط
ػولیات ًجات ّ ضاهاًضُی آًِا آغاز سْاُض غض

.
ضیض ضجاصی تا اغارٍ تَ ایٌکَ صر غِر ضْستَ پیع از ایي ًیس همضار زیاصی پارچَ تضضت آهضٍ تْص
افسّص :یکی از لطؼات پارچَ ای پیضا غضٍ صرایي فصل از کاّظ ضَ رًگ تْصٍ ّ اًضازٍ تمریثی آى  24صر
 74ضاًتی هتر تشویي زصٍ غضٍ کَ تر آى اضاش ،ایي پارچَ تسرگتریي پارچَ ای سْاُض تْص کَ تا کٌْى صر
غِر ضْستَ پیضا غضٍ اضت

.
ضرپرضت گرٍّ تاضتاى غٌاضی غِر ضْستَ ساطر ًػاى ضاست کَ اگر کاّغِای آیٌضٍ صرضتی
فرضیَ ُای تاضتاى غٌاضاى را تاییض کٌٌض صر تارٍ کْچک غضى ّ از تیي رفتي ًِایی غِر ضْستَ صر صّرٍ
چِارم تایض تجضیض ًظر کاهلی صْرت گیرص.

کشف 405شی نفیس در گىرستان
گفت(richt.ir ) :ایي تاضتاى غٌاش ُوچٌیي تَ سثرًگار ضایت پژُّػگاٍ هیراث فرٌُگی ّ گرصغگری
.کاّغِا صر صّ گواًَ جضیض ّ ضَ گواًَ لضین گْرضتاى ًیس اصاهَ پیضا کرص
ّی افسّص :صر ایي کاّغِا  47لثر جضیض داّی  04اضکلت اًطاًی صراًضازٍ  064هتر هرتغ ّ ضَ گًَْ
ضاستاری لثْر ضاصٍ صّلطوتی ّ ضرصاتَ ای پیضا غضٍ اضت

.
ضیض ضجاصی تا اغارٍ تَ کػف  440لطؼَ غیی ًفیص صر کاّظ ُای اهطال گْرضتاى اظِار صاغت :از
هیاى ایي اغیا هی تْاى تَ ػْص ضْزُای هرکة ازیک پایَ گلی ّ آیٌَ ای کَ رّی آى لرار گرفتَ اغارٍ کرص

.
صر ایي ػْص ضْزُا  ،تشع اصلی ػْص ضْز رّی آیٌَ اضتْار اضت ّ صر ترسی از آًِا ٌُْز تمایای ػْص
ضْستَ صیضٍ هی غْص

.

اّ ساطر ًػاى ضاست کَ از اغیاء جالة صیگر هی تْاى تَ ظرّف ّ سورٍ ُای رًگارًگ  ،اغیا ًفیص
هفرغی ّ گرصًثٌضُای زیثائی اغارٍ کرص کَ تا ظرافت توام ضاستَ غضٍ اًض ّ از صاسل لثرُای زًاى پیضا
.غضٍ اًض

تَ گفتَ ضرپرضت گرٍّ تاضتاى غٌاضی غِر ضْستَ اًضازٍ هِرٍ ُای ایي گرصًثٌضُا تطیار کْچک ّ
لطر ُر هِرٍ یک هیلی هتر ّ لطر ضْرار آًِا دضّص ضَ صُن هیلی هتر تْصٍ تَ صْرتی کَ ػثْر ضْزى ّ
ًز هؼوْلی از آى غیر هوکي اضت

.
صر هیاى ظرّف پیضا غضٍ ًیس تایض تَ صّ ًْع ظرف صرصار ضیاٍ ّ ضفیض ّ رًگی اغارٍ کرص کَ تضاّم ضاست
آى ٌُْز صر اضتاى صیضٍ هی غْص
.

انتقال اشیا به مىزه
ضیض ضجاصی اظِار صاغت :صر ایي کاّغِا تشع تاضتاى ضٌجی ّ هرهت گرٍّ هْفك تَ هرهت ّ تاز
ضازی تیع از  644لطؼَ غی تاضتاًی غض کَ ایي اغیا ترای ًوایع تَ هْزٍ هٌطمَ ای غرق ّالغ صر
غِر زاُضاى اًتمال یافت

.
اّ افسّص :صر تشع پِژُّع ُای هیاى رغتَ ای ًیس فؼالیت ُای گرٍّ صر زهیٌَ اًطاى غٌاضی ّ هطالؼات
.ژًتیکی صر جریاى تْصٍ ّ صر تشع هطالؼات هرتثظ تا تیواری ُای تاضتاًی ّ اًگل غٌاضی ًیس اصاهَ صارص
تَ گفتَ ّی ایي تذمیمات تا ُوکاری هذمماى پژُّػگاٍ هیراث فرٌُگی ّ گرصغگری؛ کارغٌاضاى اصارٍ
کل هیراث فرٌُگی اضتاى؛ صاًػکضٍ تِضاغت صاًػگاٍ ػلْم پسغکی تِراى ّ صاًػگاٍ ترتیت هضرش ّ
صاًػگاٍ زاتل ّ تاپػتیثاًی ُای هالی ّ هؼٌْی پژُّػگاٍ ّ پژُّػکضٍ تاضتاى غٌاضی ّ ُوکاری
ُ.ای صویواًَ اصارٍ کل هیراث اضتاى صر دال اًجام اضت

