
 

 ؛ هشاسوی تِت آّس دس ٌُذ «جطي تثش»

 
س ایي جطي یا جطٌْاسٍ ٌُشهٌذاى ٌُذی تذًِای کطاّسصاى ّ صهیي داساى ّ افشادی سا د

 کَ دّست داسًذ دس ایي هشاسن ضشکت کٌٌذ.....
 

 

 جشه ببر برای محصُل

 ُای کِي هشدم جِاى تاعج تِت ّ تعجة ّ دس ًِایت صیثا ّ جالة است. تعضی اص تاّسُا ّ هشاسن

ُای کِي کطْس ُضاس آییي ٌُذ است. ایي جطي یا جطٌْاسٍ کَ  جطي هحصْل یکی اص آى هشاسن

 ضْد. ضِشیْس خْسضیذی دس تشیطْس کشاالی ٌُذ تشگضاس هی 12سپتاهثش تشاتش تا  21ُش سالَ دس 

ًْعی ضکش گزاسی تشای تشداضت هحصْل خْب ّ سالن است. دس ایي  "اَوام"ایي جطي تا ًام 

سٍ ٌُشهٌذاى ٌُذی تذًِای کطاّسصاى ّ صهیي داساى ّ افشادی سا کَ دّست داسًذ دس جطي یا جطٌْا

 کٌٌذ. ایي هشاسن ضشکت کٌٌذ، تَ ضکل تثش، پلٌگ یا ضیش ًقاضی هی

 

 



ضْد. دس ایي سّص، ضشکت کٌٌذگاى خْد سا  ضاس هیجطي اًّام دس چِاسهیي سّص جطي هحصْل تشگ

ُای سًگ ضذٍ دس ُیثت تثش، پلٌگ یا ضیش ّ تَ تقلیذ اص ساٍ سفتي  کٌٌذ کَ تا تذى آهادٍ هی

 سًّذ. حیْاًات تَ سوت هشکض ًوایص  ایي

ُای تثشی ضکل داضتَ تاضذ. هشاسن  ضشکت کٌٌذٍ تا تذى 066ایي جطي هوکي است تیص اص 

ضْد. حشکت افشاد ضشکت کٌٌذ تا آى  حصْل دس یک هٌطقَ پش دسخت اًجام هیاًّام یا جطي ه

 ُای سًگا سًگ اص هیاى دسختاى تسیاس دیذًی ّ هِیج است. تذى

 

 

دٌُذ، سعی دس تذاعی  ُایی کَ تَ تذى خْد هی ُا تا حشکات ًوایطی ّ پیچ ّ تاب ضشکت کٌٌذٍ

 حیْاًات ّحطی سا داسًذ. ُیثت، قذست ّ حشکات ًشم ّ هشهْص ایي

سّد. سال گزضتَ تیص اص  سیستی ٌُذ تَ ضواس هیُای تْ ایي جطي یکی اص پش طشفذاستشیي جارتَ

 ُضاس ضشکت کٌٌذٍ صیش ًن ًن تاساى دس ایي هشاسن ضشکت کشدٍ تْدًذ. 16

 

 

ُای  ُای تثشی، دًذاى آّیختَ تَ گشدى، سثیل  ُای سًگ، گل ُای سًگا حشکات گشُّی تا آى تذى

ُای طثیعی ّ گیاُی هٌطقَ اًجام ضذٍ  ُای دساص ُوَ ّ ُوَ تا استفادٍ اص سًگ ًیص تلٌذ ّ دم

 آیذ. است کَ تَ ًْعی هعشفی هحصْالت هٌطقَ ُن تَ حساب هی

ُای تشسٌاک حیْاًاتی کَ  ی، قشهض، سثض ّ... سًگِا ّ هاسکصسد، سیاٍ، سفیذ، صْستی، تٌفص، آت

 دادًذ. تَ ایي جطي جاى هی



 

 

ُای ّحطی ُیجاى عجیثی هی تخطٌذ. ُیجاًی کَ  ُای ایي تثش ای، تَ ًثشد ُای کْتَ ساص

 ّ هشاسن دیشیٌَ هی کطاًذ.ًاخْدگاٍ تواضاگش سا تا خْد تَ دل ایي آییي 

مردان َ پسران در ایه جشه با شُر َ ٌیجان عجیبی دست بً حرکات َ پیچ َ 

خُاٌىد َ بُاسطً آوٍا از حریمی  ٌای تىد بدوی می زوىد. حرکاتی کً گُیی می تاب

 دفاع کردي یا شر مُجُد َحشتىاکی را کم کىىد.

 

 

ُکتاس صهیي سش سثض تَ  266کَ تیص اص  Vadakkunnathanآًِا ایي هشاسن سا تا هعثذ تاستاًی 

 ضکل یک پاسک صیثا داسد، اداهَ هی دٌُذ.

ًطیٌٌذ. ایي  تعذ اص ادای احتشام تَ هعثذ ّ ضیْاًا کن کن عقة ًطیٌی کشدٍ ّ آسام تش صهیي هی

 ضذٍ است. هشاسن صهاًی تشای ضکاس تثش ُن اًجام هی

ُای تواضاگش تشدٍ است. دس دل ًیوَ  ستصیثای ّ ضْس ّ ُیجاى ایي هشاسن صهاى سا اص یاد تْسی

 تشًذ. سش هی ضة آًِا ٌُْص دس حال ّ ُْایی ایي هشاسن تَ



 

 

فشستذ.  ُا ایي هشاسن سا تَ صْست صًذٍ تش سّی آًتي هی جالة است کَ تلْیضیْى هحلی ّ سساًَ

 تشًذ. آًِا ًِایت تالش خْد سا تشای حفظ هیشاث فشٌُگی ّ سٌتی خْد تَ کاس هی

ضًْذ تَ  ذاى ٌُذی کطیذٍ هیُای صیادی اص تصْیش تثش، پلٌگ کَ تْسظ ٌُشهٌ دس ایي هشاسن تاتلْ

 سّد. فشّش هی

ُای  تا اتوام ایي هشاسن کطاّسصاى تش ایي تاّس ُستٌذ کَ هحصْالت آیٌذٍ خْد سا اص گضًذ ّ آسیة

 اًذ. احتوالی حفظ کشدٍ

آًِا تا پْلی کَ اص فشّش هحصْل ّ ضشکت دسایي هشاسن تذست آّسدًذ، تعطیالت خْتی سا تشای 

 آّسًذ. هی خْد ّ خاًْادٍ خْد فشاُن

 


