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بر را کطف کردٍ اًذ. اگر ایي ادػا گرُّی از باستاى ضٌاساى چیٌی ّ ترک ادػا کردٍ اًذ کَ بقایای کطتی ػظین ًْح پیاه
 درست باضذ، هطِْرتریي کطتی تاریخ کَ در

 ُوَ ادیاى رکر ضذٍ هیسباى هیلیْى ُا جِاًگرد از سراسر جِاى خْاُذ ضذ.

ُسار هتری( کٍْ ُای ضرق ترکیَ کطف ضذٍ ّ قذهت آى ُا بَ 4ُسار پایی )21بقایای ایي سازٍ چْبی ػظین در در ارتفاع 
 هی رسذ. سال پیص 4044

 

درصذ بَ یافتَ خْد  99.9ْجَ بَ تخویي ػور ایي سازٍ ُا با رّش رادیْکربي تا ایي گرٍّ پاًسدٍ ًفری اػالم کردٍ اًذ با ت
 اطویٌاى دارًذ.

آًِا در ایي سازٍ، اتاق ُای هتؼذدی یافتَ اًذ کَ در برخی از آى ُا تیرُای چْبی ّجْد داضتَ کَ بَ ًظر هی رسذ جایگاٍ 
 حیْاًات بْدٍ است.

http://www.monaseb.com/magazine-news/news-miscellaneous/387-discovered-the-remains-of-the-ark-of-noah


 

 لیل دهای بسیار پاییي هٌطقَ، بسیاری از بقایا هاًٌذ ًخ، چْپ ّ طٌاب در ضرایط خْبی حفظ ضذٍ اًذ.بَ د

 

آرارات، هرتفغ تریي قلَ در هٌطقَ خاّرهیاًَ است ّ از ایي رّ، بسیاری حذش هی زًٌذ کطتی ًْح پیاهبر رّی آى بَ گل قلَ 
ًطستَ باضذ. ًخستیي بار، ادػای یک خلباى ًاتْ کَ در هاهْریت ًقطَ برداری از هٌطقَ گسارش دادٍ بْد بقایای جسوی 

 ت کرد.ضبیَ بَ کطتی را دیذٍ است، ایي گواًَ را تقْی

 

 تصاّیر هاُْارٍ ای ًیس ّجْد سازٍ ای ػظین را در کٍْ آرارات تاییذ کرد.



 

کارضٌاساى با رکر ایي کَ هوکي است ایي سازٍ هربْط بَ هحل استقرار اًساى ُا ّ هثال یک رّستای قذیوی باضذ،  برخی
هتر  0044ایي ادػا را رد کردًذ؛ ُر چٌذ کَ برخی دیگر اػالم کردٍ اًذ ُرگس در طْل تاریخ بطر، اًساى ُا در ارتفاع باالتر از 

 سکٌی ًگسیذٍ اًذ.

دارًذ پیطٌِاد ثبت ایي اثر تاریخی را بَ ػٌْاى هیراث جِاًی در یًْسکْ هطرح کٌٌذ ّ کاّش ُای هفصل هقاهات ترکیَ تصوین 
تر ّ رسوی تری را برای بررسی ایي هٌطقَ اًجام دٌُذ. اها ّضؼیت جْی ّ ارتفاع باالی ایي کٍْ، ایي کار را با دضْاری رّبرّ 

 خْاُذ کرد.
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