ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ
ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ ﺟﻮاﻫﺮی در ﺧﻄﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮔﯿﻼن اﺳﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎی ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ در  ۲۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺎﻫﻠﺮود در ﺷﺮق
اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ ،دﺷﺖ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ،ﻫﻮای ﭘﺎک ،ﺳﻮت وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و… ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎ در ﺷﺮق ﮔﯿﻼن
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﺮدﺷﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﺮاﻧ و ﺧﺎرﺟ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ از ﺳﯿﺎﻫﻠﺮود ﺳﻮار ﺑﺮ
ﺟﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻮار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﯿﺎط ﻣﺤﻠﻪ ،ﺳﺠﯿﺪان و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺠﯿﺪان
ﻣ ﮔﺬرﯾﻢ و وارد ﭼﺎﺷﺖ ﺧﻮرﻻت )ﭼﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﻧﺎﻫﺎر( ﮐﻪ ﻣﺎﻧ ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﮔﺮدﺷ اﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﯿﺎﻫﻠﺮود ﺗﺎ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ از ﻣﯿﺎن ﺟﻨﻞ ﻫﺎی اﻧﺒﻮه و درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺑﻪ ﻓﻠ ﮐﺸﯿﺪه و رودﺧﺎﻧﻪ و دره و ﮐﻮه ﻣ ﮔﺬرد ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺧﺎﮐ ﺑﺬرﯾﻢ اﻣﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰی ،اﯾﻦ ﻣﺸﻞ را ﻫﻤﻮار ﻣ ﮐﻨﺪ و در ﯾ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن از ﻣﺴﯿﺮ  ۲ﺳﺎﻋﺘﻪ
رد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ زﯾﺒﺎی ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ ﻣ رﺳﯿﻢ.
ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ راﻫ ﻣﺤﻠ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭼﺎی و اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﻧﻨﺪﮔﺎن دﻗﺎﯾﻘ را درﮐﻨﺎر ﯾ از آﻧﻬﺎ
ﻣ اﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ »ﻧﻘﺮه ﻋﺒﺎس« در دﺷﺘ زﯾﺒﺎ و وﺳﯿﻊ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻫﺎﻟ و
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮای زﯾﺎرت و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎی آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .وﺟﻮد ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﯿﺶ ﮔﻮش« و
اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،از ﮐﻨﺎر ﺑﻘﻌﻪ ،ﻣﺤﻠﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی آن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺷﯿﺮواﻧ روزﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺧﺎﻧﻪ ای
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد.
در ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﺒﺰه زاران زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ و ﺻﺪای دﻟﻨﺸﯿﻦ زﻧﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﺣﺎل ﭼﺮﯾﺪن ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺎزه واردی ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾ اﺳﺖ .زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار و دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻨ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﺮ زﯾﺒﺎﯾ
و ﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾ و ﺑﺎغ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ ﻧﺪارد و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺷﺮب ﺧﻮد را از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺳﻌﺖ ﺳﺒﺰه زاران و ﭼﻤﻨﺰاران ،ﺑﻮ و ﺑﺨﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺎزه وارد ،ورزش ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺒﺰه زارﻫﺎ ،ﻣﻨﻈﺮه ﭼﺮﯾﺪن ﮔﺎوﻫﺎ
و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ و ﺻﺪای زﻧﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺎق ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ ،ﺑﺎﺻﻔﺎ و دﯾﺪﻧ ﺟﻮاﻫﺮ
دﺷﺖ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎط و ﺳﺮور و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ و روح
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ ﺑﻮد .ﺳﺒﺰه زاراﻧ ﭼﻮن ﻧﺎﺻﺮه دﺷﺖ ،ﻟﻮوه ﺳﺮ و… ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﭘﺮﻧﺪه و ﭼﺮﻧﺪه را ﺑﻪ ﺗﺤﺮک و ﻧﺸﺎط
واﻣ دارد.
ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ ،ﺟﻮاﻫﺮی دﯾﺪﻧ اﺳﺖ و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧ و ﺑﺨﺼﻮص ﮔﯿﻼﻧ ﻣﺸﺘﺎق ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﺑﺮای ﯾﺒﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﻫﻠﺮود ،ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﻋﻠﯿﺎ و ﺳﻔﻠ ،ﮔﺎوﻣﺎﺳﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ اﺳﺎن دارﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑ ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ ﻗﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺒﺎی ﺳﻤﺎﻣﻮس ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺳﺮاﻓﺮازی ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۳۶۲۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ
ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺳﻤﺎﻣﻮس ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﯾ راﻫﻨﻤﺎ از ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدﺷﺮان و
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن راه را ﮔﻢ ﻧﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن داراﻟﻤﺮز ﮔﯿﻼن ،از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ آﺳﺘﺎر آﺑﺎد ،روﯾﺎن و رﺳﺘﻤﺪار ،راﻫﻨﻤﺎی ﮔﯿﻼن و ﮐﺘﺎب ﮔﯿﻼن درﺑﺎره ﺟﻮاﻫﺮ
دﺷﺖ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم درﺑﺎره آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺮان و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻣﺤﻞ ،ﭼﻮن در دوران ﻗﺪﯾﻢ ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﺎﻣ دراﯾﻦ آﺑﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮی و ﺳﺮوری ﻣﺮدم را داﺷﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام
او ﻧﺎم آﺑﺎدی را ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﻋﺪه ای دﯾﺮ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ﻫﺎی داﻣﺪاری و ﺟﻨﻞ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ زار
و ﺳﺒﺰه زار ﺷﺪ و زﯾﺒﺎﯾ ﺳﺒﺰه ﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرﻫﺎ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد از آن رو اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﺟﻮاﻫﺮ
دﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻋﺪه ای دﯾﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺪود آﺑﺎدی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﺳﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﻻزم آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ رﺳﺪ زﯾﺮا ﻧﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﻣﻼک و دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪی وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ادب و ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺒﻮر ﺑﺎﻻﻣﺤﻠﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ و ﭼﻮب و درب ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻗﺪﯾﻤ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﯾﻤ
و روﭘﻮش ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻠ» ﻟﺖ« و ﺑﺪون ﺣﻔﺎری در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﺗﺎرﯾﺨ و اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ آﺑﺎدی ﺑﻌﺪ از دﯾﻠﻤﺎن و اﺷﻮرات ﺑﺎ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ آﺑﺎدی ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺪود ۲۰۰
اﻟ ۳۰۰ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﻣﺪاری ﺑﻮدن و ﻣﻬﺎﺟﺮت داﻣﺪاران ﺑﻪ ﻣﺪارک و دﻻﯾﻞ ﮔﻮﯾﺎﯾ ﺟﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﻤ ﺗﻮان ﺗﯿﻪ ﮐﺮد
و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﻋﺒﺎس ،ﺳﻪ ﺑﺮادران و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﺴﺐ ﻧﺎم و ﮐﺘﯿﺒﻪ و ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﻧﻤ ﺗﻮان درﺑﺎره ﺟﻮاﻫﺮ
دﺷﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﻤﺮ آﺑﺎدی ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ از  ۳۰۰ﺳﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺠﻮم ﻣﺮدم و
ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮای ﭘﺎک و ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺑﺎدی ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺎ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ از  ۲ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻮاﻫﺮ و دﺷﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﻮاﻫﺮ ﯾﻌﻨ ﻃﻼﺟﺎت ،داﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘ و
دﺷﺖ ﯾﻌﻨ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ﯾﻌﻨ ﺳﺒﺰه زارﻫﺎ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ ﯾﻌﻨ ﺟﻮاﻫﺮی زﯾﺒﺎ و ﻗﯿﻤﺘ.
در واﻗﻊ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎ ارزش و ﻫﻮای ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎزاری در ﻧﻘﻄﻪ
ورودی اﯾﻦ آﺑﺎدی وﺟﻮد دارد و دﮐﺎن ﻫﺎی ﻗﺼﺎﺑ ،ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوﺷ و ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺧﻮﻧﺮم و
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻧﻮاز در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﺘ ﮔﯿﻠﻪ ﻣﺮدی و ﻃﻨﺎب ﮐﺸ و اﺳﺐ دواﻧ و… ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﮔﯿﻼن و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان و ﮔﺮدﺷﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن
ذﮐﺮ اﺳﺖ داﻣﺪاران در ﮔﺬﺷﺘﻪ از اول ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ دﺷﺖ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ دام ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ
ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨ دام ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺮده در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻣ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻊ ﺟﻨﻞ و ﻣﺮﺗﻊ و دﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺟﻮاﻫﺮدﺷﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرش ﺳﻬﻤﯿﻦ ﺑﺮف ﺧﺎﻟ از ﺳﻨﻪ اﺳﺖ.

