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 عکس های دیگری از طبیعت اوز

هجری شمسی گرفته شده است  1386بیشتر عکس ها در پائیز   
Seri axhaye attach shode dar Paeiz-e 1386 grefte shode ast , tozihi dar ertebat ba 2 parande 

1. Parandeye kochektar mamakharake nemibashad va noei Morghe Avazkhan ast ke motasefane name mahalieh anra 
nemidanam . 

 In Morghaye avazkhan binahayat sarie harakat mikonand ke axe greftan az an kare doshvarist . 
 

2. VaaSha (falcon): Parande goushtkharist ke dar Larestan kamaBish dide mishavad,  boodan in goone parande haki 
az tanavoo goonehaye mogood dar mantaghe mibashad ke gaye khoshnoodi darad. 

 دکتر مهراوران



 

 



 



 



 
 
 



 



 همشهری ارجمند دکتر مهراوران مطلبی به انضمام عکس از پیرهای اطراف اوزبرای سایت فرستاده اند که توجه بینندگان را به ان جلب میکنم

 پیرهای اطراف اوز

دن این افراد متعالی در بین ه پیر در گویش محلی معادل کلمه امامزاده میباشدکه از گذشته های دور در اعتقادات مردم دارای تقدس و احترام خاصی بوده است.برگزیده شواژ
قه اوز بسان سایر مناطق ارامگاههای متعددی وجود داردکه در اقوام و گروههای مختلف دالیل متفاوتی داشته که غالبا از سخنان کهنساالن ان دیار میتوان از ان اگاه شد.در منط

  ...زمره اماکن مقدس به شمار میرود از جمله:پیر معلم کثیر, پیر اولیا, پیر میرالیاس, پیر گال, پیر سیدالشهدا

اقها و برکه هایی وجود دارند که در گذشته مامن مسافران خسته بوده :در ده کیلومتری اوز حد فاصل اوز تا گراش قرار دارد,در اطراف ارامگاه کاروانسرا,اتپیر معلم کثیر-  
 .است,هر چند که هنوز این مکان برای بسیاری محل دعا و نیایش میباشداما متاسفانه برای عده ای نیز محل تفریح و وقت گذرانی است

رفته است که دو منزل اخر به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده اند . از جمله اداب سنتی که :در مرکز شهر در مجاورت منازل اقای صدیقی,زرنگار و حسین نیا قرار گپیر اولیا-
اشکمه( است میباشد.در در این مکان اجرا میشود مراسم طبخ شله پیر)نوعی اش نذری (بوده که معموال شامل پخت کله پاچه محلی به صورت اش که حاوی قطعات سیرابی)

مسوولیت پخت شله را بر عهده داشتند که در حال حاضر فرزند ایشان اقای ابراهیم بدری به این امر میپردازد. قابل ذکر است که طبق یک  گذشته مرحوم یوسف ابراهیم بدری
 .سنت قدیمی کودکانی که در سنین پایین از دنیا میرفتند را در این پیر به خاک میسپردند

جمله مناطق زیبای تفریحی نیز بشمار می رود. از نکات جالب اجرای مراسم کاکل تراشی در این مکان بوده است که :در جاده مرغزار قرار گرفته است و از پیر میر الیاس-
 .موهای سر کودکان یکساله را تراشیده و معادل وزن ان به مثقال گوشت نذری به مسکینان میدادند

این پیر  .الر تخریب شده است-قرار دارد که در حال حاضر این تمب در جریان جاده سازی اوزسمدو  ): در چند کیلومتری پیر معلم کثیر در مجاورت تمب (تپهپیر گال -
 ضیایی می باشد)-مشرف بر تگزوهای بیضایی, نامی و شیرزاد

 .: در کنار دشت برزگو واقع شده و تنها به این مثل پسنده کنیم که: از باد و بارو پیر برزگو نه و دیاپیر برزگو -

 : در مرکز شهر قرار گرفته است که تصاویری از ان قابل مشاهده میباشد.پیر سیدالشهدا -

مین که هم اکنون در ان منطقه به جز موارد نامبرده پیرهای دیگری نیز وجود داشته که متاسفانه برخی از انها تخریب شده یا رو به ویرانی است از جمله پیر کنر حاجی ا
 .د.این محل نیز ارامگاه کودکان کم سن میباشد که همچون فرشته ای پاک به سوی خدا شتافتندساختمان شهرداری قرار دار

 سیه مرد در صحرا اشاره کرد پیر کنر از مناطق مقدس دیگر میتوان به
 .که مردم برای براورده شدن حاجات و نذورات خود در پای این درخت شمع روشن میکنند 

داشته باضیم بر مسیله پاکیزگی و نظافت این مکانها که متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است,چه خوب است که با قرار دادن امکانات  در پایان جا دارد اشاره ای کوتاه
 مناسب و همیاری مردم به زیبایی و بهداشت محیط کمک کنیم و در کنار بهره های معنوی از این اماکن اوقات خوشی را در انجا سپری نماییم

 ار یا معلم کثیرپیر که



 

 پیر اولال یا اولیا



 



دکتر مهراوران از همشهریان خوب ودوستدار طبیعت است که تاکنون عکس های زیادی از ایشان در سایت گذاشته ایم جا دارد همین جا از 
.اینبار اقای مهراوران چند عکس از تولد تا بزرگ شدن بلبل برایمان فرستاده   وعکس های ماندگارشان که برای ما میفرستند تشکر کنیم کار

 اند که زیبا ودیدنی است

 



 



منت کاکام نکشم  مروام شو بکنوم   خزوک تسی کجا مره  

 



 

ناب دکتر ندگان زیادی در منطقه اوز بوده اند که متاسفانه با کشتار انها یا بطور کلی در ان منطقه نیستند ویا فرار بر قرار ترجیح داده اند .جپر
ن وحدااقل اگر در اوز نشانی از بعضی پرندگا  مهراوران چندین عکس از طبیعت هیال فجیره فرستاده اند که بی شباهت به منطقه اوز نیست

گوش شیطان کر در فجیره خوشبختانه  نیست  

 این عکس دل گنه است.هست

 که خوب خودش را در پناه سنگها

 استتار کرده است

 

 

 

 

 



 قتل عام گنجشکان

 مردم اوز به داد گنجشک ها برسید

اف اوز از خود شهر اوز ا که گرم میشود فصل از تخم درامدن کنجشک ها وپرندگانی است که تازه متولد میشوند تا دنیای جدیدی را شروع کنند غافل از اینکه در اطرهو
ه با هر انچه دم دستشان است به قلع وقم پرندگان می گرفته تا فرسنگها دورتر وشاید یکصد کیلومتر دور تر از اوز قاتالنی به کمین نشسته اند که هنوز بچه از تخم در نیامد

حش مشغولند نه .عده ای ازهمین پردازند فکر نکنید انهایی که این کار میکنند از دشمنان ما هستند یا ازکشور و شهر ودیار دیگر به اوز می ایند وبه قتل وغارت حیا ت و
ستند که از یک گنجشکی که الی خارها مانده وبه پائین نمی افتد کاری بر سر ان می اورند تا تکه تکه شود ولی اوزیهای خودمان هستند وبی پرده بگویم انقدر هم بی رحم ه

ند ا بعد بیایند وبا افتخار نقل کناز چنگشان در نرود بی رحمی وغارت از این بیشتر که برای جمع کردن یک کیلو از این بچه دل ها باید دویست تا سیصد تا از انها را کشت ت
 که ببین چها کردیم وکجا ها رفتیم وچقدر کشتیم

وند انگار که چنگیز خان به واقعا انسان عهد حجر هم این کار را نمی کند کاری که این ادمها میکنند واقعا فجیع است در عرض چند روز انچنان به سراغ بچه دل ها میر
دن درخت استفاده میکنند تا گنجشک بخت برگشته از ان باال بزیر درخت بیفتد وهمینکه افتاد بی انکه شهری حمله برده از چوب وسیخ بلند گرفته تا تفنگ بادی وحتی کن

نمی کند که ایا این لذت  فرصت ومجال دهند با دست سر از بدنشان جدا میکنند من نمی دانم انهایی که گوشت این کنجشکان فلک زده میخوردند لحظه ای به فکرشان خطور
یم می کشتار فجیع دارد یانه ؟من خیال نکنم این ادم ها به این جور مسائل فکر کنند بلکه به من وشما که از حیات اینگونه جانوران حمایت میکنخوردن ارزش این 

مین زندگی هستند یاد دهیم که هر ولی من بنوبه خود این را الزم میدانم که نه تنها بدی این کار زشت را بدیگران گوشزد کنم بلکه به فرزندانمان که نسل اینده ه   خندند
فاجعه است ودل هر ادم  موجودی حق زیستن دارد بخصوص انهایی که ازاری به ما نمیرسانند ونه جایی از ما تنگ کرده اند. کشتار چندین هزار گنجشک در عرض یک هفته

ی که از این بچه دل میخورید به چه چیز شما اضافه میکند که اینگونه حریصانه دست از باید به انها بگوئیم که هر لقمه ا  با احساسی را بدرد می اورد کمی بخودمان بیاییم
اید؟ واقعا چه اصراری براین کشتار پای نمی شناسید وبه نابودی انها همت می ورزید ایا انسان برتری شده اید؟ ایا به شعور وفکرتان اضافه شده؟ یا به مقام ومنزلتی رسیده 

از هوا وهوس ولذت بی جایی که عادت شما شده است . وگرنه این ادم ها نه از گرسنگیست که به این کار روی اورده اند ونه از سر بی چیزی راهبر شماست به غیر 
پرندگان تهی ی خوش ونداری بلکه از سر حماقت وتوحش است که لذت خودرا در نابودی این همه گنجشک وحیوان می بیند .خانه ها اوز مدتهاست که از گنجشکان وصدا

 ؟ شده است مگر در خانه ای که تفنگ بادی نباشد وکسی بفکر کشتن این پرندگان بی گناه نباشد.. در خانه شما کدام پرنده اواز میخواند 

 فرهاد ابراهیم پور )محمودا(

)نخل نر (است که نخلی تک وتنها است که با چند صد متر فاصله از گز قطار قرار دارد وهمان سمتی است که گز   ین نخل را شاید نشناسید این نخل معروف به ماهای نارحا
سالخورده  بزنیدگر اوز رفتید یک سری به این پیر تنهاقطار است تنها نخلی که هیچ ماده ای دور برش نیست وتا حاال مجرد مانده ودوران کهنسالی اش را دارد سپری میکند ا



 بزنید



ی از اوزیها که در گذشته وسیله نقلیه ای نبود بیرون از شهر محسوب میشد وخیلی ها پای این چند تا گز که در قسمت .ورودی شهر اوز از سمت الر به اوز است برای بسیار
اکنون روبروی کارخانه برق است وشهر دارد میرود تا این چند تا گز که معروف به گز کتار بود در خود ببلعد  پیاده به انجا می رفتند انموقع ها برای خودش گردشگاهی بود  

GEZE KATAAR 

 

 



هقدیم ها میگفتند اینجا دیو واجنه دارد وخیلی ها حتی در روز می ترسیدند که به تنهایی از انجا رد شوند وحکایت های زیادی از این منطق  

ویند ما به چشم خودمان دیده ایم راست ودروغ این حرف ها پای خودشانوخیلی ها هم میگ واز این کله 

 kalay masoomaali    )سوراخ ( گفته شده ومیگویند

 این کله در مسیر جاده اوز به سمت کهنه وپشت تمب فروزه است



 عکس هایی از دکتر مهراوران

dal  گنجشکان 

 

dal-e-nar 



 

 dokheh دوخه



 

دکك  kedak 



 

 konar کنر



 

 النه پرستو  aynae pestoreh ای نه پستورح



 

 پروانه اوزی



 

 مرغوزال



 



 

 نمایی از شهر اوز



 

 هوبار و تاره



 

 

 این گل گاری خره است

چند نفر از دوستان وهمشهریان گفتند که این عکسی که شما گذاشته اید وایرنا گرفته عکس گل گاری خره است وبا گل گاری که ما اوزیها 
ما هم توضیحات این عزیزان که درست ومنطقی بود می پذیریم ومنتظر عکس گل گاری خوردنی هستیم تا تفاوت این دو   میخوریم فرق دارد

بینندگان نشان دهیمرا بیشتر برای   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 توضیحات دکتر سعید محمودیان در باره گل گاری



 

 

 

 GOLGARIگل گاری

یکردند . وهم با اشتیاق ان را در گذشته شاید این اوزیها واهالی منطقه الرستان بودند که با نام وشکل این گل زیبا هم اشنا بودند وهم در فصل ان به چیدن ان اقدام م
اما چندی است که عکاسان دیگر مناطق ایران وجهان بسراغ این گل زیبا رفته اند وعکسی . ی این گیاه استفاده میکردندمیخوردند وهم در تهیه ترشی از ان از قسمت گوشت

 ( ررر به توضیحات باال هم توجه کنیدکه مشاهده میکنید توسط ایرنا گرفته شده است)

 قابل خوردن  گل گاری صددرصداوزی



 

 گل گاری خره



 



 

 چند عکس زیبا ودیدنی از طبیعت اوز که دکتر مهراوران برای سایت فرستاده اند

 این عکس جوجه تیغی یا همان زوزو خودمان است



 

گروزگهگل   



 



 

ابولگل ک  gol-e-kabol 



 



 قلعه کالته

 

 

 



 مجموعه این عکس ها در این کادراز اقای دکتر مهرداد مهراوران است که برای سایت فرستاده اند

 مسیر فل بدار



 



 

 برکه دراز پشت فل بدار



 



 



 



 



 

 مسیر خری فل بدار به سمت کورستونه در منطقه اوز



 



 

شکت کاالهودر منطقه اوزا ESHKAT KALAHOO 



 

 



 

برای از بین بردن حیوانات منطقه این اب که در دل کوه زمانی به رهگذران تشنه نشاطی میداد بعد ها شد شکارگاه ادمیان  



 



 



 

 



LEHA لهه 

 عکس لهه واخوردر دروای ال

 

 BERKAY MEEBARIKE برکه می بریکه



 

قسمتی از ان نامی برای خود دارد اگر این نام ها درست نیست ما را یاری کنید کوههای مشرف بر شهر اوز که هر  



 

 بلبل



 

ش کوهی مناطق اوزخرگو  



 

 washa در منطقه اوز واشه



 

maige میگه (ملخ) 

تن ملخ لقمه نانی برای خوشبختانه نسل جدید وجوان اوزی تمایل چندانی به خوردن ملخ ندارند وگرنه در گذشته بخصوص در سال های قحطی از روی نیازمردم اوز با پخ
 خانواده خود تهیه میکردند



 

 میگه یا ملخ

عرب در بیابان ملخ می خورد می افتد ودیگر ان مزه ولذت   شیرینی هر اسم وواژه ای بستگی به نوع بیان ان دارد مثال وقتی به میگه می گویند ملخ انسان را بیاد شعر معروف
 میگه از سرش می پرد

نسل جدید وجوان اوزی تمایل چندانی به خوردن ملخ ندارد . از نظر بنده اگر چنین باشد باید  خوشبختانه جناب اقای ابراهیم پور شما در سایت خودتان نوشته اید که
ک تفریح سالم است ویک غذای مقوی .یک خاطره دارم این نسل تمایل به خوردن ملخ ندارد .میگه گرچه با امدنش روز کشاورز را سیاه میکند لیکن برای مردم ی متاسفانه گفت

 از سالهای دور که برایتان اینجا می گویم

ای جمع کردن میگه با همدیگر به خاطر دارم زمانیکه میگه به اوز سرازیر می شد ما بچه ها لذت می بردیم وبا انها بازی می کردیم وبزرگان محله نیز در شب های خنک بر
وهیجان وگونی گونی میگه جمع می کردند وبه شهر می اوردند ودر منزل یکی از همسایگان می پختند ونوش جان می کردند وتا دیر وقت شب شهر در شور به بیابان می رفتند 

افتاد که میگوها در حال پختن بود  بود .در یکی از همین شب ها در محله ما که همسایگان برای پختن میگه دور پاتیل جمع شده بودند نا گهان چیزی از باالی به داخل اب جوش
از باالی دیگ به داخل ان پرت شده است وصدای جیغ زنان بود که بلند شد .خالصه بگویم میگه خوردن هم تفریح دارد   نگو مار نگون بختی که از سرما جایی ان باالها بود

ریم که میگه هم غذای سالم برای بدن وهم ضرور برای روح وروان ادمی البته نه همه میگه وهم پر از مواد غنی فسفر دار است که برای بدن خیلی ضروریست پس نتیجه میگی



 ها بلکه ان میگه هایی که ما اوزیها کامال می شناسیم که کدام قابل خوردن است وحتی کدام سمی است

 24.5.2007دبی   ارادتمند شما فاروق رکنی

 maige show parakeمیگه شو پرکه
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 واقعا کدام یک زیباتر است پازن کشته شده یا زنده؛ نسل اینگونه حیوانات در منطقه اوز والرستان بدین شکل از بین رفته است



 



 

 



 

ینه)النه(دیبورا    AYNAY DIBOR 



 

ه وصخره درست می کندیبور که یکی از پرندگان منطقه اوز است النه خودرا در جایی بسیار محکم در دل کود  

 more faliمور فلی )مورچه بالدار(در منطقه اوز



 

 جنایت و مکافات

ه قصه وداستان ان چه روالی داشته حرفی نمی زنم چون هم بر باره کتاب واینک   این نام یکی از کتابهای داستایوفسکی از نویسندگان بزررگ روس وجهان هست .من در
 اساس ان فیلم درست شده وهم تحلیل وتفسیر زیادی بر ان اثر بزرگ نگاشته شده است

هار وشروع تخم گذاری حرف من شروع دوباره جنایتی است که تعدادی از همشهریان ما بخصوص در سالهای اخیرداشته وهمچنان در این مسیر حرکت می کنند. با پایان ب
را به هالکت برسانند وبا انواع واقسام وسایل رفته وگنجشک سر در اورده از تخم   پرندگان در دشت های اوز عده ای منتظرند تا در اولین فرصت ممکن بسراغ النه پرندگان

کار را بزودی انجام ندهند از فریضه از چوب گرفته تا سنگ ومیله اهنی و.. انها را از باالی درختان به پائین پرت کنند وانچنان به این کار مشغول میشوند که گویی اگر این 
تار بی رحمانه در منطقه اوزازبین رفته است ودلیل ان هم روشن است عده ای تنوع طلب که دوست دارند مزه هر مهمی باز مانده اند .نسل بسیاری از حیوانات بدلیل این کش

د در این کار اسفناک هستند یا نوع پرنده ای زیر زبانشان جا بگیرد وعده ای که فکر میکنند با خوردن گنجشک چشم باز نکرده بر قدرت وتوانایی اشان افزوده میشود یا خو
ات می رفتند از روی احتیاج خرید چندین کیلویی انها در این نابودی شریک هستند .این ها از یاد برده اند که در گذشته اوزیها اگر ملخ می خوردند یا به شکار حیوانبا 

ان وگوشت گنجشک فلک زده هستند ؟ایا انکسی که ونداری بود. ایادر حال حاضراین عده از اوزیها وضعشان به این درجه از فقر وفالکت رسیده است که محتاج تکه استخو
ا فقط برای تفنن ؟ این تفنن سوار بر نیسان پترول وبا انواع اقسام وسایل نابودی برای شکستن گردن گنجشک بیچاره به صحرا می رود از روی نداری این کار را می کند ی

است وقتی از انها سوال میشود که دیگر در منطقه خودمان النه گنجشک کم شده ادرس شهرهای دور تر به قیمت نابودی بسیاری از پرندگان در منطقه انجامیده وجالب اینج
کیلومتر. انها چشم خود را بر این واقعیت بسته اند که انسان بدون طبیعت هیچ است اگر طبیعت سرزنده ای 300تا 200از اوز به شما میدهند ادرسی با فاصله های بیش از 

این بچه دل باید چند صدتا از انها را کشت وکسی  زیی از ان هستند نباشد شادابی وسرزندگی از زندگی رخت برمی بندد برای جمع کردن یک کیلو از گوشتکه پرندگان هم ج
روم کردن هر موجود زنده ای از جنایتی که بی مکافات نخواهد بود مح که افتخار می کند من در یک روز بیست کیلو بچه دل جمع کردم ببینید چه جنایتی مرتکب شده است

 زندگی که قصد ازار شما را ندارد بلکه می خواهد در همین چند صبا در کنار من وشما باشد اگر جنایت نیست پس چیست ؟

1386فرهاد ابراهیم پور )محمودا(دبی خرداد   



 این کبک واقعا زیباست

 



 

bere(عنکبوت)بره 

 DONILدشت ودمن اوز است  دونیل این زوج جوان



 

 اگر تا حاال با شکل وشمایل پهمزک اشنا نشده اید این شما این هم پهمزک دوزابو

PAHMEZAK 



 

 LECHاین هم جناب لچ

 



 

 kalpok  مارمولک(است) ایا این هم کلپک

کلپک وبوقمار -در منطقه الرستان واوزخودمان شبیه این جانور سه نمونه هست بنام های لچ   



 

 دو چکئ خا لئ جی  kalpok:سالم بچ خا لوعکس از کلپک نظر یک همشهری

 البته که صد در صد اوزی است ودراین موضوع تردید نکنید.فکر نکنید ادم ها فقط اوزی هستند
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