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چكيذُ
سهيٌِ ٍ ّذف :خليح گشگبى حَضِ آثي ًيوِ ثؼتِاي اػت وِ دس حبل حبضش تٌْب اص عشيك دّبًِ آؿَسآدُ -ثٌذستشووي ثب دسيبي وبػپي
دس استجبط دايوي هيثبؿذ .سًٍذ سٍ ثِ وبّؾ تشاص ػغح آة دسيبي وبػپي دس عي  19ػبل گزؿتِ ػجت ثٍِخَد آهذى اثشات ًبهغلَة اص
عشيك خـىيصايي دس ػَاحل ون ػوك خليح گشگبى گشديذُ اػت ٍ ثين آى هيسٍد تب دس ػبلّبي ًِ زٌذاى دٍس استجبط هحذٍد خليح ثب
دسيبي وبػپي ثِعَس ولي لغغ گشدد.
رٍش بزرسي :دس همبلِ حبضش اثشات سًٍذ سٍ ثِ وبّؾ تشاص ػغح آة دسيبي وبػپي ثش ٍضؼيت استجبعي خليح گشگبى تحت دٍ هدوَػِ
ػٌبسيَي وبّؾ هيبًگيي تشاص ػغح آة دسيبي وبػپي هَسد هذل ػبصي ٍالغ گشديذُ اػت .دس هدوَػِ ػٌبسيَّبي اٍل اص هيبًگيي 5/2
ػبًتي هتشي ٍ دس هدوَػِ ػٌبسيَّبي دٍم اص هيبًگيي  10/5ػبًتيهتشي وبّؾ تشاص ػغح آة دس دسيبي وبػپي خْت هذلػبصي ٍضؼيت
تَپَگشافي خليح گشگبى اػتفبدُ ؿذ.
يافتِّاً :تبيح هذلػبصي ّب تحت هدوَػِ ػٌبسيَّبي اٍل ًـبى داد وِ استجبط خليح گشگبى ثب دسيبي وبػپي دس ػبل آثي 1410-1411
هتبثش اص وبّؾ تشاص هٌفي  27/6هتشي ثِ عَس دايوي دس ًبحيِ زبپملي لغغ خَاّذ ؿذً .تبيح هذلػبصيّب تحت هدوَػِ ػٌبسيَّبي دٍم
ًـبى داد وِ استجبط خليح گشگبى ثب دسيبي وبػپي دس ػبل آثي  1402-1403هتبثش اص وبّؾ تشاص هٌفي  27/6هتشي ثِعَس دايوي دس
ًبحيِ زبپملي لغغ خَاّذ ؿذ.
بحج ٍ ًتيجِگيزي :پيـٌْبد هيگشدد وليِ عشحّب ٍ ثشًبهِّبي اػتشاتظيه دٍلت دس توبهي ػَاحل خٌَثي دسيبي وبػپي هي خولِ
خليح گشگبى ثش اػبع عشح آهبيؾ ػشصهيٌي ثب ػٌبيت ثِ سٍيىشد سًٍذ وبّؾ ػغح آة دسيبي وبػپي ٍ ػٌبسيَػبصيّبي هحتول،
هٌْذػي ٍ ػوليبتي گشدد.
ٍاصُّاي كليذي :پيؾيبثي ،دسيبي وبػپي ،خليح گشگبىًَ ،ػبى تشاص آة.
 -1هشثي گشٍُ ؿيالت ،داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي گشگبى *(هؼٍَل هىبتجبت).

 -2اػتبديبس گشٍُ خغشافيب ،داًـگبُ گلؼتبى.
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Abstract
Background and Objective: Gorgan Bay is a semi enclosed water body which currently has only a
permanent connection with the Caspian Sea through mouth of Ashouradeh-Bandartorkaman.
Decreasing trend of the Caspian Sea water level in past 19 years caused to adverse effects by land
production in shallow coasts of Gorgan Bay and it is threatening that limited connection of Gorgan
Bay with the Caspian Sea will cause disconnection totally.
Method: In this research, the effects of decreasing trend of the Caspian Sea water level on the
connection status of Gorgan Bay were modeled under two scenarios of decreasing mean water level
collections of the Caspian Sea. In first set of scenarios, the average of 5.2 cm and in set of second
scenarios the average of 10.5 cm of decreasing water level in the Caspian Sea were used to topography
position modeling in the Gorgan Bay.
Findings: Under the first set of scenarios, the results of modeling show that, the connection of the
Gorgan Bay with the Caspian Sea will be cut off permanently in Chapaghly area affected by
decreasing in negative level in 27.6 meter in water year of 1410 – 1411. Under the second set of
scenarios, the results of modeling show that the connection of the Gorgan Bay with the Caspian Sea
will be cut off permanently in Chapaghly area affected by decreasing in negative level in 27.6 meter in
water year of 1402 – 1403.
Discussion and Conclusion: Therefore it suggests that all the projects and the strategic programs of
the government in southern coasts of the Caspian Sea including Gorgan Bay, engineering and
operational program to be operated according to Amenagement Territoire scheme regarding to the
approach of decreasing the level of the Caspian Sea and probable scenarios.
Key Words: Forecasting, Caspian Sea, Gorgan Bay, Water level Fluctuation
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هقذهِ
خليح گشگبى تٌْب خليح ايشاى دس آةّبي ػَاحل خٌَثي دسيبي

هؼذٍد گشديذُ ٍ دس زٌذ ػبل گزؿتِ تٌْب تشاصّبي ثبالي

وبػپي هيثبؿذ .دس ػبل  1355ثخؾ غشثي خليح گشگبى

لحظِاي ػغح دسيبي وبػپي دس هَالغ پش آثي ٍ يب ثشوـٌذ

هَػَم ثِ تبالة هيبًىبلِ ثِ ػٌَاى رخبيش صيؼتوشُ ثِ ثجت

تَفبى ػجت ثبصگـبيي هَلت آى گشديذُ اػت .دّبًِ آؿَسآدُ-

سػيذُ ٍ ًگبُ ثييالوللي ثِ حفبظت اص آى ٍخَد داسد ( .)1خليح

ثٌذستشووي ًيض اص عشيك ًبحيِ ون ػومي هَػَم ثِ زبپملي (ثِ

گشگبى ثب عَل تمشيجي 60ويلَهتش ٍ حذاوثش ػشم  12ويلَهتش

صثبى تشووٌي يؼٌي هىبًي وِ داساي هبّـي اػت) ٍالغ دس

دس ثخؾ خٌَثي خَد ثب اػتبىّبي هبصًذساى ٍ گلؼتبى ٍ دس

هٌتْي اليِ خٌَة ؿشلي دسيبي وبػپي ثب دسيبي هبدسي دس

ثخؾ ؿوبلي ًيض تَػظ صثبًِ هبػِاي ؿجِخضيشُ هيبًىبلِ احبعِ

استجبط هيثبؿذ (ؿىل .)1

گشديذُ اػت .آىزِ اهشٍصُ تحت ًبم ؿجِ خضيشُ هيبًىبلِ

ًبحيِ زبپملي اص عشيك دٍ آثشاِّ ثبسيه ٍ تمشيجبً ػويك دس

ؿٌبختِ هيؿَد دس حميمت هشوت اص هدوغالدضايش آؿَسآدُ

همبيؼِ ثب ًَاحي هدبٍس آى ،خليح گشگبى سا ثب دسيبي وبػپي

(ػِ خضيشُ وَزه) ٍ هيبًىبلِ هيثبؿذ وِ دس حذٍد  62ػبل

هشتجظ هيػبصد .توبهي ثخؾّبي ًبحيِ زبپملي ثِ غيش اص دٍ

پيؾ ثب ثبال آهذى تشاص ػغح آة دسيبي وبػپي ثِ يهديگش

آثشاِّ اكلي آى داساي ػوك ووتش اص  0/5هتش هيثبؿذ .هؼيش

هتلل گشديذُاًذ (.)2

آثشاِّ ؿشلي دس هٌتْياليِ ؿشلي دّبًِ خليح گشگبى ٍالغ

تب پيؾ اص ػبل  1390خليح گشگبى اص عشيك دّبًِ آؿَسآدُ-

گشديذُ ٍ عَل آى اص دسيب تب ثٌذستشووي  8/5ويلَهتش ،حذالل

ثٌذستشووي ٍ وبًبل خضيٌي ثب دسيبي وبػپي دس استجبط ثَدُ

ػشم آى  50هتش ٍ حذاوثش ػومؾ ثِ  1/1هتش هيسػذ .هؼيش

اػت .اهب دس حبل حبضش (ػبل  )1393تٌْب اص عشيك دّبًِ

آثشاِّ هيبًي وِ دس ثخؾ هيبًي هحذٍدُ دّبًِ ٍسٍدي خليح

آؿَسآدُ-ثٌذستشووي ثِ ػشم تمشيجي  2/2ويلَهتش ثب دسيبي

گشگبى ٍالغ گشديذُ اػت ،داساي عَل  7ويلَهتش ،حذالل ػشم

وبػپي دس استجبط دايوي هيثبؿذ .وبًبل خضيٌي دس ػبلّبي

 75هتش ٍ حذاوثش ػوك  3/4هتش دس ػبل  1393هيثبؿذ (ؿىل

اخيش ثب وبّؾ ػغح آة دسيب ٍ افضايؾ سطين سػَةگزاسي

.)2

ضكل  -1تصَيز گَگل ارث اس حَضِ آبي

ضكل  -2هَقعيت دٍ كاًال ضزقي ٍ هياًي در ًاحيِ

خليج گزگاى ()2014

چاپقلي

اص خولِ ػَاهل هْوي وِ هبّيت ٍخَدي خليح سا تْذيذ ًوَدُ

ثبؿذ وِ دس كَست ػذم تَخِ ثِ ايي ػَاهل دس ػبلّبي ًِ-

ٍ هَخت تؼْيل دس سًٍذ تَالي ثَمؿٌبختي آى هيگشدد ،وبّؾ

زٌذاى دٍس ؿبّذ اضوحالل ايي ثَمػبصگبى هٌحلشثِفشد ٍ

حدن آة دس خليح ثٍِاػغِ وبّؾ تشاص ػغح آة دس دسيبي

تجذيل آى ثِ ثَمػبصگبى ديگشي خَاّين ثَد.

وبػپي ٍ ّنزٌيي ٍخَد هيضاى ثبالي سػَةگزاسي دس آى هي-
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ضزبتي ٍ ّوكار

دس هذلي وِ تَػظ  )1999( Easterbrookدس خلَف

خـىيصي پذيذ هيآيذ ( .)3ايي فشآيٌذ تحت ػٌَاى فشآيٌذ

هشاحل تَالي هٌبعك پؼت ٍ هغشٍق ؿذُ اسايِ گشديذُ اػت،

تَالي ثَمؿٌبختي ؿٌبػبيي هيگشدد (ً .)4ظيش زٌيي فشآيٌذي

خليحّبيي ثب خلَكيبت خليحگشگبى دس هشحلِ پبيبى خَاًي تب

دس ًبحيِ زبپملي ٍ تبالة هيبًىبلِ ثِدليل ػوك ون دس حبل

اثتذاي ثلَؽ لشاس هيگيشًذ .دس زٌيي هشاحلي ثب وبّؾ ػغح آة

ٍلَع هيثبؿذ ٍ هؼبحت لبثل هالحظِاي اص خليح وِ پيـتش اص

ٍ سػَةگزاسي ،ثِ ٍيظُ دس وشاًِّبي ون ػوك ػبحلي آىّب

آة پش ثَدُ اػت تجذيل ثِ هٌبعمي خـه ٍ يب پَؿؾ گيبّي

اثتذا ػَاحل خليح تجذيل ثِ هشداة ؿذُ ٍ ػپغ ثب پش ؿذى

ؿذُ ٍ ثشاي هَخَدات آةصي غيشلبثل اػتفبدُ گشديذُ اػت

هشداة اص سػَثبت آلي ٍ هؼذًي ثِ ثبتالق هجذل گشديذُ ٍ سفتِ

(ؿىل .)4 ٍ 3 ،1

سفتِ ثبتالقّب خـه هيؿًَذ .ثب پيـشفت هشحلِ ثلَؽ ،ػَاحل
كبف ٍ خـىيّبي خذيذ ثب گًَِّبي خبًَسي ٍ گيبّي

ضكل  -3خطكيسدگي در بخص جٌَب غزبي خليج گزگاى هَسَم بِ دريا كَچيك
در حَسُ ضْزستاى بْطْز در بْوي هاُ سال 1393

ضكل  -4بيزٍى آهذى بستز ًاحيِ چاپقلي اس سيز آب (تصَيز گَگل ارث در هزداد هاُ )1393
خليح گشگبى توبهبً دس هٌغمِ فالت لبسُ ٍالغ گشديذُ ٍ اص ايي

ػبحلي آى هيگشدد .ثشسػي تلبٍيش هبَّاسُاي لٌذػت دس 8

ًظش داساي ؿيت ثؼيبس هاليوي هيثبؿذ ،ثِ گًَِاي وِ ووتشيي

ػبل غيش هتَالي (ػبلّبي ،1990 ،1987 ،1975 ،1955

تغييش دس تشاص آة دسيبي وبػپي ػجت ثٍِخَد آهذى ثيـتشيي

 )2011 ٍ 2005 ،2002 ،2001ثيبًگش آى اػت وِ ًَاحي ون

تغييشات هَسفَلَطيىي دس ػَاحل ايي پيىشُ آثي اص عشيك غشلبة

ػوك وشاًِّبي ػبحلي خليح گشگبى دس عي ػبلّبي گزؿتِ

ؿذى ٍ يب خـه ؿذى ػَاحل ٍ خبثِخبيي كذّب هتش اص خظ
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هتبثش اص افت ٍ خيض ػغح آة دسيبي وبػپي دايوبً اص آة پش ٍ

ًَػبًبت دس عي ايي دٍسُ تمشثيبً  4هتش ثَدُ اػت ( .)7ثب وبّؾ

خبلي ؿذُ اػت (.)6 ٍ 5

تــشاص ػــغح آة دس ػــبل آثــي  1355-1356ثــِ هيــضاى هٌفــي

تحليل تغييشات دساص هذت تشاص آة دسيبي وبػپي ًـبى هيدّـذ

 28/44هتش توبهي ػَاحل دسيبي وبػپي اص خولِ خليح گشگبى

وــِ ػــغح تــشاص آة دسيــب دس دٍسُ هـــبّذات ثجــت اثــضاسي اص

دزبس تغييشات هَسفَلَطيىي ثؼيبس ؿذيذ گشديـذُ اػـت (ؿـىل

ػبل 1837هيالدي تبوٌَى دس هحذٍدُ استفـبع هٌفـي  25/2تـب

.)5

هٌفي  29هتش دس حبل ًَػبى ثَدُ ٍ ثِ ػجبست ديگش داهٌـِ ايـي

ضكل  -5تصَيز هاَّارُاي لٌذست در سال آبي  ٍ 1355-1356احز كاّص تزاس سطح آب بز هساحت خليج گزگاى

ًِ تٌْب ػبهل ًَػبى ػغح آة دس تغييشات ػوك خليح هَثش هي-

ثَمػبصگبىّبي خذيذ ،وبّؾ ثاليبي صيؼتهحيغي ٍ صيبىّبي

ثبؿذ ثلىِ فشآيٌذ اًتمبل سػَة ًيض ًمؾ هْن ديگشي دس وبّؾ

التلبدي يبسي ًوبيذ .لزا دس ايي تحميك ثب اػتفبدُ اص هذلػبصي

ػوك خليح داسد .هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ثيبًگش وبّؾ ػوك ًبؿي

ٌّذػي ًؼجت ثِ پيؾيبثي اثشات وبّؾ ػغح آة ثش

اص فشآيٌذ سػَةگزاسي دس دّبًِ ٍسٍدي خليح گشگبى هؼبدل 10

تَپَگشافي حَضِ خليح گشگبى تحت ػٌبسيَّبي هحتول وبّؾ

ػبًتيهتش دس ػبل ٍ دس حَضِ دسٍى خليح هؼبدل  17/7ػبًتي-

ػغح آة ثب تبويذ ثش ًَاحي استجبعي خليح ثب دسيبي وبػپي دس

هتش دس ػبل هيثبؿذ ( .)8زٌيي سطين اًتمبل سػَثي دس دساص

ًبحيِ زبپملي ،وبًبل خضيٌي ٍ دّبًِ آؿَسآدُ-ثٌذستشووي الذام

هذت هيتَاًذ ػجت اًجبؿت سػَثبت ٍ هتؼبلت آى وبّؾ ػوك

گشديذُ اػت.

خليح گشدد.
ثش اػبع هغبلؼبت اًدبم ؿذُ احتوبل اداهِ وبّؾ تشاص ػغح
آة ثِ ػٌَاى دٍس خذيذي اص ٍيظگيّبي ًَػبًي دسيبي وبػپي
دٍس اص اًتظبس ًيؼت ( .)9ثب ػٌبيت ثِ سًٍذ وبّؾ تشاص ػغح آة
دسيبي وبػپي دس خالل  19ػبل اخيش (اص ػبل آثي -1374
 1373تب ػبل آثي  ،)1392-1393لغغ استجبط دايوي خليح
گشگبى ثب دسيبي وبػپي دس ػبلّبي آتي اهىبىپزيش هيثبؿذ.
ثب داًؼتي سًٍذ سٍ ثِ وبّؾ ػغح آة هيتَاى اثشات سفتبس
ًَػبى ػغح دسيبي وبػپي سا ثش حَضِّبي تحت اهش آى ثِ-
ساحتي هذلػبصي ًوَدً .تبيح زٌيي هذلػبصيّبيي هيتَاًذ
هؼٍَليي اهش ٍ هذيشاى سا دس اتخبر تذاثيش هٌبػت خْت خبًوبيي

رٍش بزرسي
همبلِ حبضش هجتٌي ثش ثشسػي ًمـِّبي ّيذسٍگشافي خليح
گشگبى ،هغبلؼِ گضاسؽ عشحّبي تحميمبتي هحمميي دس ػبل-
ّبي پيـيي دس هَسد خليح گشگبى ٍ دسيبي وبػپي ،هـبّذات
هيذاًي صهؼتبى  ٍ 1393اػتفبدُ اص ًشمافضاس هذلػبص ٌّذػِ
ثؼتش هيثبؿذ.
ساخت هذل ٌّذسي بستز حَضِ خليج گزگاى
دس ايي تحميك دس توبهي ػٌبسيَّب اص يه هذل ٌّذػي پبيِ ،ثب
تفىيه پزيشي هٌبػت وِ توبهي حَضِ خليح گشگبى سا دس ثش
داؿتِ ثبؿذ ثب تبويذ ثش ًبحيِ زبپملي ثِ ػٌَاى ؿبُ ساُ ٍسٍدي
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خليح گشگبى ،اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ػبخت تَپَگشافي ثؼتش

اػتفبدُ اص هبطٍل تَليذگش هؾ ػبختِ ؿذ .هؼبحت خليح دس

خليح اص هبطٍل ٍيشايؾگش ػومي )(Bathymetry Editor

ػبل  1390هؼبدل  465/5ويلَهتشهشثغ ٍ حذاوثش ػوك آى

خؼجِ اثضاس هبيه صسٍ ) (Mike Zeroاص ثؼتِ ًشمافضاسي دي-

هؼبدل  3/7هتش هحبػجِ ؿذ.

اذآي اػتفبدُ گشديذُ اػت ( .)10ثذيي هٌظَس دادُّبي ػومي

ثش اػبع تحليل دادُّبي دسيبفتي اص ايؼتگبُّبي تشاصػٌدي

ًمـِ  1:25000ػبل  1390ؿشوت دسيبتشػين پغ اص سلَهي-

هؼتمش دس ثٌذس اًضلي ،ثٌذس ًَؿْش ،ثٌذس اهيشآثبد ٍ آؿَسآدُ،

ػبصي تَػظ هبطٍل ٍيشايؾگش ػومي ثِ هبطٍل تَليذگش هؾ

هيبًگيي تشاص آة دسيبي وبػپي دس ػبل آثي  1392-1393ثشاثش

)(Mesh Generatorاػوبل گشديذ .اص آىخب وِ ًمـِ فَق

هٌفي  26/67هتش ًؼجت ثِ ػغح خليح فبسع هيثبؿذ (.)12

تٌْب ًيوِ ؿشلي خليح گشگبى سا دس ثش هيگيشد ،لزا دس اداهِ

لزا دس هشحلِ پبيبًي ،اثشات وبّؾ  0/17هتشي ػغح آة دس

خْت ػبخت ٌّذػِ ثخؾ غشثي خليح گشگبى اص دادُّبي تشاص

حَضِ خليح گشگبى ثش سٍي هؾ ػبختِ ؿذُ اػوبل گشديذ ٍ دس

ػومي ثشداؿت ؿذُ تَػظ هشوض تحميمبت رخبيش آثضيبى داخلي

ًْبيت اص ايي هؾ ثِ ػٌَاى هذل ٌّذػي پبيِ دس توبهي

گلؼتبى ثب يىؼبىػبصي ػغح هجٌبي آى ًؼجت ثِ ػغح هجٌبي

ػٌبسيَّبي هفشٍم اػتفبدُ گشديذ (ؿىل  .)6هؼبحت وًٌَي

ًمـِ ؿشوت دسيبتشػين (هٌفي  26/5هتش ًؼجت ثِ ػغح خليح

خليح دس ػبل  1393هؼبدل  419ويلَهتشهشثغ ٍ حذاوثش ػوك

فبسع) اػتفبدُ گشديذ ( .)11هذل ٌّذػي خليح ثِكَست يه

آى دس دّبًِ آؿَسآدُ-ثٌذستشووي ٍ حَضِ دسٍى خليح ثِتشتيت

هؾ ثيػبختبس هتـىل اص  14598گشُ ٍ  27968الوبى ثب

هؼبدل  3/53 ٍ 2/93هتش ثِدػت آهذ.

ضكل  -6هذل ٌّذسي بستز حَضِ خليج گزگاى در سال آبي 1392-1393
سٌاريَساسي احزات كاّص سطح آب بز تَپَگزافي حَضِ

ثب تَخِ ثِ اييوِ دس عَل  19ػبل اخيش تشاص ػغح آة دسيبي

خليج گزگاى

وبػپي  1هتش وبّؾ يبفتِ اػت ،لزا دس  6ػٌبسيَي اٍل اص

ثِ خْت تلَس ؿشايظ هحتول اثشات سًٍذ وبّؾ ػغح آة

هيبًگيي وبّؾ 5/2ػبًتيهتشي ػغح آة دس ّش ػبل خْت

دسيبي وبػپي ثش تَپَگشافي حَضِ خليح گشگبىً ،ؼجت ثِ هذل-

هذلػبصي وبّؾ ػغح آة دس حَضِ خليح گشگبى اػتفبدُ

ػبصي ًمـِ ػوكػٌدي خليح گشگبى ثب اػتفبدُ اص هبطٍل

گشديذ ٍ فبكلِ صهبًي ّش ػٌبسيَ ثب ػٌبسيَ ثؼذي  3ػبل دس ًظش

اػتخشاج اعالػبت هؾ ثيػبختبس )(Data Extraction FM

گشفتِ ؿذ .اص عشفي ػغح تشاص آة دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس 6

اص خؼجِ اثضاس ثؼتِ ًشمافضاسي دياذآي ،ثب دس ًظش گشفتي دٍ

ػٌبسيَي هدوَػِ اٍل دس همبيؼِ ثب وبّؾ ػغح آة دس  4ػبل

هدوَػِ ػٌبسيَي هتفبٍت اص وبّؾ ػغح تشاص آة دسيبي

اخيش فشم ثؼيبس دػتپبييٌي هيثبؿذ زشاوِ هيبًگيي تشاص آة

وبػپي الذام گشديذ.

دسيبي وبػپي دس ػبل آثي ( )1392-1393هؼبدل  -26/67هتش

پيص يابي تاحيز رًٍذ طَالًي هذت كاّص ....
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ثَدُ اػت وِ دس همبيؼِ ثب زْبس ػبل لجل  42ػبًتيهتش وبّؾ

ثشوـٌذ تَفبى دس هحذٍدُ هثجت ٍ هٌفي  50ػبًتيهتش هيثبؿذ

ًـبى هيدّذ .ثِ ػجبستي دس زْبس ػبل اخيش ثِعَس هتَػظ

( .)14لزا ايي هْن دس توبهي ػٌبسيَّب دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ

هيبًگيي تشاص آة دسيبي وبػپي  10/5ػبًتيهتش دس ػبل وبّؾ

اثشات وبّؾ ػغح آة ثش خليح گشگبى تب آىخب اداهِ يبفتِ اػت

يبفتِ اػت ( .)9لزا دس هذلػبصي هدوَػِ دٍم خْت دس ًظش

وِ ثبصگـبيي هَلت ًبحيِ زبپملي دس اثش ًَػبًبت ػغح آة دس

گشفتي سًٍذ ؿتبةداس وبّؾ ػغح آة دسيبي وبػپي ثش خليح

تشاصّبي ثبالي لحظِاي ٍ اًؼذاد دايوي آى دس اثش وبّؾ ػغح

گشگبى اص دٍ ػٌبسيَ وبّؾ ػغح آة ثش هجٌبي هيبًگيي ػغح

آة هَسد تَخِ لشاس گيشد.

تشاص آة  10/5ػبًتيهتشي اػتفبدُ ؿذ ٍ فَاكل صهبًي دٍ
ػٌبسيَ (ػٌبسيَّبي  )8ٍ 7ثِتشتيت  3 ٍ 5ػبل اص يهديگش
اًتخبة گشديذ.
اػبػبً ًَػبًبت ػغح آة دس خليح گشگبى تبثغ ًَػبًبت فللي ٍ
دساص هذت ػغح آة دس دسيبي وبػپي اػت وِ اص عشيك ًبحيِ
زبپملي ثِ آى المبء هيگشدد .الجتِ ػالٍُ ثش ايي ًَػبى المبيي
دسٍى ػبليبًِ (وبّؾ ػغح آة دس فلَل ػشد ٍ افضايؾ ػغح
آة دس فلَل گشم ًؼجت ثِ ػغح تشاص هيبًگيي آة) ثبػذ
ًَػبًبت لحظِاي حبكل اص ثشوـٌذ تَفبى دس دسيبي وبػپي ٍ
يب دسٍى حَضِ خليح سا ػليسغن هذت صهبى تبثيش اًذن آى دس
ًظش داؿت ( .)13ثشسػيّبي اًدبم ؿذُ ًـبى دادُ اػت وِ
حذاوثش ٍ حذالل تشاصّبي لحظِاي ػغح آة ًؼجت ثِ ػغح
تشاص هيبًگيي هتبثش اص ًَػبًبت دسٍى ػبليبًِ دسيبي وبػپي ٍ

ًتايج
دس ايي تحميك هذلػبصي اثشات وبّؾ ػغح آة ثش ٍضؼيت
تَپَگشافي خليح گشگبى تحت ؿشايظ هيبًگيي تشاص ػغح آة
دسيبي وبػپي دس توبهي  8ػٌبسيَ اًدبم ؿذ .ػپغ حذاوثش ٍ
حذالل تشاصّبي لحظِاي ػغح آة ًؼجت ثِ ػغح تشاص هيبًگيي
دسيبي وبػپي دس ّش ػٌبسيَ ثب تبويذ ثش ًبحيِ زبپبللي ثِ ػٌَاى
دسٍاصُ ٍسٍدي خليح گشگبى دس ًظش گشفتِ ؿذ .دس پبيبى ّش
ػٌبسيَ هؼبحت آثي خليح گشگبى ثِ اػتثٌبي ًبحيِ زبپملي،
حذاوثش ػشم ٍ حذاوثش ػوك آة دس دّبًِ آؿَسآدُ-ثٌذستشووي
ٍ حذاوثش ػوك آة دس حَضِ دسٍى خليح ٍ ٍضؼيت دٍ آثشاِّ
ٍالغ دس ًبحيِ زبپملي ثش اػبع اثشات وبّؾ ػغح آة هَسد
ثشسػي ٍالغ ؿذ (خذٍل .)1
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جذٍل  -1هطخصات ٍ عَاهل در ًظز گزفتِ ضذُ در ّز سٌاريَ ٍ ًتايج حاصل اس پيصيابي كاّص سطح آب در خليج گزگاى
ًاحيِ چاپقلي

فصل سزد

فصل گزم

فصل سزد

فصل گزم

عوق
)(m

عزض
)(m

1

1395-96

-26/826

-3/374

400/5

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

2/774

2058

2

1398-99

-26/982

-3/218

382/4

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

2/618

1951

3

1401-402

-27/138

-3/062

336/4

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

2/462

1840

4

1404-405

-27/294

-2/906

311/5

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

2/306

1694

5

1407-408

-27/45

-2/75

300/2

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

2/15

1626

6

1410-411

-27/606

-2/594

290/4

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

1/994

1505

7

1399-400

-27/3

-2/9

310

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد هَلت

ثبصگـبيي
هَلت

2/47

1729

8

1402-403

-27/605

-2/595

290

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

اًؼذاد
دائوي

1/995

1505

)(m

حذاكخز

حذاكخز

)(km2

سٌاريَ

بٌذرتزكوي

سال آبي

درياي كاسپي )(m

هياًگيي تزاس سطح

حذاكخز عوق خليج

هساحت خليج

دّاًِ آضَرآدُ-

ٍضعيت آبزاِّ ضزقي

ٍضعيت آبزاِّ هياًي

سٌاريَي اٍل :دس ػبل آثي  1395-1396وبًبل خضيٌي ثب

لحظِاي  0/5هتشي ٍليىي تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي

تَخِ ثِ ػوك هثجت  0/35هتشي دس ثخؾ ؿوبلي تٌْب هيتَاًذ

ثِساحتي هيتَاًذ ػجت ثبصگـبيي هدذد آى گشدد .ثب تَخِ ثِ

دس تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي ثِعَس لحظِاي ثب دسيبي

ػوك هٌفي  0/3هتشي دس هيبًِ آثشاِّ هيبًي ًبحيِ زبپملي،

وبػپي دس استجبط ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ػوك هثجت  0/05هتشي دس

تشاصّبي پبييي لحظِاي  0/5هتشي هيتَاًذ ػجت اًؼذاد آى

هيبًِ آثشاِّ ؿشلي ًبحيِ زبپملي ٍ ػليسغن ثؼتِ ؿذى آى دس

گشدد (ؿىل .)7

اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي

ضكل ٍ -7ضعيت تَپَگزافي ًاحيِ چاپقلي ،كاًال خشيٌي ٍ
دّاًِ آضَرآدُ-بٌذرتزكوي در سال آبي 1395-1396
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سٌاريَي دٍم :دس ػبل آثي  1398-1399وبًبل خضيٌي ثب

تشاصّبي پبييي لحظِاي  0/5هتشي دس فلل ػشد ػبل ٍليىي

تَخِ ثِ ػوك هثجت  0/506هتشي دس ثخؾ ؿوبلي حتي دس

افضايؾ ػغح آة دس فلل گشم ػبل ٍ تشاصّبي ثبالي لحظِاي

تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي ًيض ًويتَاًذ ثِعَس لحظِاي

 0/5هتشي ثِساحتي هيتَاًذ ػجت ثبصگـبيي هدذد آى گشدد .ثب

ثب دسيبي وبػپي دس استجبط ثبؿذ (ؿىل  .)8ثب تَخِ ثِ ػوك

تَخِ ثِ ػوك هٌفي  0/15هتشي دس هيبًِ آثشاِّ هيبًي زبپملي

هثجت  0/19هتشي دس هيبًِ آثشاِّ ؿشلي زبپملي ٍ ػليسغن

تشاصّبي پبييي لحظِاي  0/5هتشي ٍ وبّؾ ػغح آة دس فلل

ثؼتِ ؿذى آى دس اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ

ػشد ػبل هيتَاًذ ػجت اًؼذاد آى گشدد (ؿىل .)8

ضكل ٍ -8ضعيت تَپَگزافي ًاحيِ چاپقلي ،كاًال خشيٌي ٍ دّاًِ آضَرآدُ-بٌذرتزكوي در سال آبي 1398-1399
بكارگيزي هذل در تصوين گيزي هكاًي
سٌاريَي سَم :دس ػبل آثي ً 1401-1402يوِ خٌَثي وبًبل

هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي لحظِاي  0/5هتشي ٍليىي

خضيٌي ّنزَى ًيوِ ؿوبلي وبهالً ثِ اساضي ؿجِخضيشُ هيبًىبلِ

تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي ٍ يب افضايؾ ػغح آة دس

الحبق گشديذُ اػت ٍ زيضي تحت ػٌَاى وبًبل خضيٌي ٍخَد

فلل گشم ػبل هيتَاًذ ػجت ثبصگـبيي هدذد آى گشدد .ثب

ًخَاّذ داؿت .دس ايي صهبى تبالة هيبًىبلِ ٍالغ دس هٌتْياليِ

تَخِ ثِ ػوك هثجت  0/04هتشي دس هيبًِ آثشاِّ هيبًي زبپملي

غشثي خليح توبهبً دزبس خـىيصدگي ؿذُ ٍ ثؼتش خـه تبالة

ٍ ػليسغن ثؼتِ ؿذى آى دس اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي

اص گيبّبى ّيذسٍهشف (تيپّبي گيبّي ؿَسپؼٌذ) آوٌذُ خَاّذ

ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي لحظِاي  0/5هتشي ٍليىي تشاصّبي

ؿذ .ثب تَخِ ثِ ػوك هثجت  0/35هتشي دس هيبًِ آثشاِّ ؿشلي

ثبالي لحظِاي  0/5هتشي ٍ افضايؾ ػغح آة دس فلل گشم ػبل

زبپملي ٍ ػليسغن ثؼتِ ؿذى آى دس اثش وبّؾ هيضاى تشاص

هيتَاًذ ػجت ثبصگـبيي هَلت آى گشدد (ؿىل .)9

ضكل ٍ -9ضعيت تَپَگزافي ًاحيِ چاپقلي ،كاًال خشيٌي ٍ
دّاًِ آضَرآدُ-بٌذرتزكوي در سال آبي 1401-1402
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سٌاريَي چْارم :دس ػبل آثي  1404-1405ثب تَخِ ثِ

اص عشيك آثشاِّ ؿشلي ثب دسيبي وبػپي ثِعَسولي لغغ خَاّذ

افضايؾ ػوك هثجت  0/55هتشي دس هيبًِ آثشاِّ ؿشلي زبپملي

ؿذ (ؿىل  .)10ثب تَخِ ثِ ػوك هثجت  0/22هتشي دس هيبًِ

دس اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي

آثشاِّ هيبًي زبپملي ٍ ػليسغن ثؼتِ ؿذى آى دس اثش وبّؾ

لحظِاي  0/5هتشي ديگش ثبس تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي

هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي لحظِاي 0/5

ٍ يب افضايؾ ػغح آة دس فلَل گشم ػبل ًيض ًويتَاًٌذ ػجت

هتشي ٍليىي تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي ٍ افضايؾ ػغح

ثبصگـبيي هدذد آى گشدد ٍ دس ايي ػٌبسيَ استجبط خليح گشگبى

آة دس فلل گشم ػبل هيتَاًذ ػجت ثبصگـبيي هَلت آى گشدد.

ضكل ٍ -10ضعيت تَپَگزافي خليج گزگاى در سال آبي 1404-1405
سٌاريَي پٌجن :دس ػبل آثي  1407-1408ثب تَخِ ثِ ػوك

اي  0/5هتشي ٍ يب افضايؾ ػغح آة دس فلَل گشم ػبل هيتَاًذ

هثجت  0/38هتشي دس هيبًِ آثشاِّ هيبًي زبپملي ٍ ػليسغن

ػجت ثبصگـبيي هَلت آى گشدد (ؿىل  .)11هؼبحت خليح اص

ثؼتِ ؿذى آى دس اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ

 400ويلَهتشهشثغ دس ػبل  1393ثِ  300ويلَهتشهشثغ دس ػبل

تشاصّبي پبييي لحظِاي  0/5هتشي ٍليىي تشاصّبي ثبالي لحظِ-

 1407تمليل خَاّذ يبفت.

ضكل ٍ -11ضعيت تَپَگزافي خليج گزگاى در سال آبي 1407-1408
سٌاريَي ضطن :دس ػبل آثي  1410-1411ثب تَخِ ثِ ػوك

ثَد ٍ تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي ًويتَاًذ ػجت

هثجت  0/53هتشي دس هيبًِ آثشاِّ هيبًي زبپملي دس اثش وبّؾ

ثبصگـبيي هَلت آى گشدد (ؿىل  .)12هؼبحت خليح اص 400

هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي لحظِاي 0/5

ويلَهتشهشثغ دس ػبل  1393ثِ  290ويلَهتشهشثغ دس ػبل

هتشي لغغ استجبط دايوي خليح ثب دسيبي وبػپي حتوي خَاّذ

 1410تمليل خَاّذ يبفت.
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ضكل ٍ -12ضعيت تَپَگزافي خليج گزگاى در سال آبي 1410-1411
سٌاريَي ّفتن :دس ػبل آثي  1399-1400ثب تَخِ ثِ افضايؾ

گيبّي ؿَسپؼٌذ) آوٌذُ خَاّذ ؿذ .ثب تَخِ ثِ ػوك هثجت

ػوك هثجت  0/52هتشي دس هيبًِ آثشاِّ ؿشلي ًبحيِ زبپملي دس

 0/22هتشي دس هيبًِ آثشاِّ هيبًي زبپبللي ٍ ػليسغن ثؼتِ

اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي لحظِ-

ؿذى آى دس اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي

اي  0/5هتشي ،ديگش ثبس تشاصّبي ثبالي لحظِايي  0/5هتشي ٍ يب

پبييي لحظِاي  0/5هتشي ٍليىي تشاصّبي ثبالي لحظِاي 0/5

افضايؾ ػغح آة دس فلَل گشم ًيض ًويتَاًذ ػجت ثبصگـبيي

هتشي ٍ افضايؾ ػغح آة دس فلل گشم ػبل هيتَاًذ ػجت

هدذد آى گشدد ٍ تحت ايي ػٌبسيَ استجبط خليح گشگبى اص عشيك

ثبصگـبيي هَلت آى گشدد .هؼبحت خليح اص  400ويلَهتشهشثغ

آثشاِّ ؿشلي ثب دسيبي وبػپي ثِعَس وبهل لغغ خَاّذ ؿذ

دس ػبل  1393ثِ  310ويلَهتشهشثغ دس ػبل  1399تمليل

(ؿىل  .)13پيؾتش اص ٍلَع ايي ؿشايظ ٍ دس ػبل  ،1398تبالة

خَاّذ يبفت.

هيبًىبلِ ٍالغ دس هٌتْياليِ غشثي خليح توبهبً دزبس خـىيصدگي
ؿذُ ٍ ثؼتش خـه تبالة اص گيبّبى ّيذسٍهشف (تيپّبي

ضكل ٍ -13ضعيت تَپَگزافي ًاحيِ چاپاقلي ،كاًال خشيٌي ٍ
دّاًِ آضَرآدُ-بٌذرتزكوي در سال آبي 1399-1400
سٌاريَي ّطتن :دس ػبل آثي  1402-1403ثب تَخِ ثِ ػوك

هت شي لغغ استجبط دايوي خليح ثب دسيبي وبػپي حتوي خَاّذ

هثجت  0/52هتشي دس هيبًِ آثشاِّ ؿشلي زبپملي دس اثش وبّؾ

ثَد ٍ تشاصّبي ثبالي لحظِاي  0/5هتشي ٍ يب افضايؾ ػغح آة

هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي لحظِاي 0/5

دس فلل گشم ػبل ًيض ًويتَاًذ ػجت ثبصگـبيي هَلت آى گشدد
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ثِ  290ويلَهتشهشثغ دس ػبل  1402تمليل خَاّذ يبفت.

ضكل ٍ -14ضعيت تَپَگزافي خليج گزگاى در سال آبي 1402-1403
بحج ٍ ًتيجِگيزي
دسيبي وبػپي ثضسيتشيي حَضِ دسيبيي ثؼتِ خْبى ٍ ثِخب

ثشسػي ًتبيح تحميك حبضش ثيبى هيداسد وِ دس كَست وبّؾ

هبًذُ اص دسيبي لذين تتيغ هيثبؿذ .خذايي ايي دسيب اص ديگش

ػغح آة دسيبي وبػپي دس تشاص هيبًگيي هٌفي  27/5هتش ،ؿجِ

احدبم آثي دًيب ػجت هيگشدد تب ػغح آة ايي دسيب دس يه

خضيشُ هيبًىبلِ اص ًظش عَل ثِ حذاوثش همذاس خَد هيسػذ.

دٍسُ صه بًي زٌذ ػبلِ ثِ آساهي افضايؾ ٍ ػپغ سٍ ثِ وبّؾ

تلَيش گَگل اسث دس هشداد هبُ  1393اص ًبحيِ زبپملي هَيذ آى

گزاسد ( .)15ػبهل اكلي ًَػبًبت ػغح دسيبي وبػپي سا هي-

اػت وِ دس حبل حبضش ثؼتشّبي ون ػوك ًَاحي ّنخَاس

تَاى ثِ تغييشپزيشي ؿشايظ ّيذسٍوليوبتَلَطيىي هؤثش ثش ثذًِ ٍ

وبًبلّبي هيبًي ٍ ؿشلي دس ايي گلَگبُ حيبتي ثِكَست ًبحيِ

حَصُ آثخيض آى هشتجظ داًؼت (.)9

خـه ٍ ون هؼبحت دس حبل ػش ثشآٍسدى اص آة هيثبؿٌذ.

ثب ثشسػي آهبس ثجت اثضاسي تشاص ػغح آة دسيبي وبػپي دس عي

دس ًبحيِ ثبال دػت دّبًِ ٍسٍدي خليح گشگبى ،هٌغمِ ثؼيبس ون

 180ػبل گزؿتٍِ ،لَع وبّؾ ػغح آة دس ػبلّبي آتي ثِ-

ػوك زبپملي لشاس داسد وِ دس كَست اداهِ سًٍذ وبّؾ ػغح

ّير ٍخِ دٍس اص اًتظبس ًيؼت .تحت زٌيي ؿشايغي توبهي

آة ٍ اًؼذاد دايوي ًبحيِ زبپملي ،خليح گشگبى ػليسغن داؿتي

ػَاحل دسيبي وبػپي ّنزَى خليحّبي ونػوك ،تبالةّب ٍ

ػشم ٍ ػوك ثيـتش دس دّبًِ آؿَسآدُ-ثٌذستشووي دس همبيؼِ ثب

هشداةّب آسام آسام تْي اص آة ؿذُ ٍ تجذيل ثِ اساضي خـه

ًبحيِ زبپملي ػوالً ّيرگًَِ استجبعي ثب دسيبي وبػپي ًخَاّذ

ّنزَى ثخؾّبي ػوذُاي اص خليح گشگبى دس هذل پيؾگَيي

داؿت ٍ ثب تغييش ثيالى آثي خليح گشگبى ،خليح تٌْب اص عشيك

ؿذُ همبلِ حبضش خَاٌّذ ؿذ.

سٍدخبًِّبي ٍسٍدي ٍ ثبسؽ تغزيِ خَاّذ ؿذ.

ًجبيذ اص ًظش دٍس داؿت وِ تب  62ػبل پيؾ هدوغالدضايش

ثب دس ًظش گشفتي آى وِ ثيالى آثي خليح دس صهبى لغغ استجبط

آؿَسآدُ (ؿبهل ػِ خضيشُ) ٍ ؿجِخضيشُ هيبًىبلِ اص يىذيگش خذا

ثب دسيبي هبدسي ثٍِاػغِ تجخيش اص ػغح آى هٌفي هيثبؿذ ٍ

ثَدُ ٍ يب دس ػبل آثي  1355-1356ػغح تشاص آة دس هٌفي

سػبيت ايي ًىتِ وِ هيضاى ثبس سػَةگزاسي ًبؿي اص سٍدخبًِّبي

 28/44ثَدُ اػت ،ثِ گًَِاي وِ دس ايي ػبل هدذداً هدوغ-

ٍسٍدي ًيض دس حبلت دػت پبييي دس خليح گشگبى ثذٍى تغييش

الدضايش آؿَسآدُ ػش اص آة ثيشٍى آٍسد ٍ ثخؾ اػظوي اص خليح

هيهبًذ هيتَاى اًتظبس داؿت وِ خليح گشگبى ٍاسد هشحلِ تَالي

گشگبى دزبس خـىيصدگي ؿذ.

ثَمؿٌبختي خَاّذ ؿذ.
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ًتبيح پيؾيبثيّب دس ايي تحميك تحت ػٌبسيَي خَؽثيٌبًِ

ًتبيح پيؾيبثيّب تحت ػٌبسيَي سًٍذ ؿتبةداس وبّؾ ػبالًِ

وبّؾ تشاص  5/2ػبًتيهتشي ػغح آة ًـبى هيدّذ وِ اٍليي

هيبًگيي تشاص ػغح آة دسيبي وبػپي ثِ هيضاى  10/5ػبًتيهتش

ػالين لغغ استجبط خليح گشگبى ثب دسيبي وبػپي حتي ثشاي

دسػبل ًـبى دادُ اػت وِ دس صهؼتبى  1402صهبًيوِ تشاص

هذت صهبى اًذن دس تشاص هٌفي  26/826هتش ٍ دس صهؼتبى

ػغح آة دس دسيبي وبػپي ثِ هٌفي  27/605هتش تمليل يبفتِ

ٍ 1395الغ خَاّذ ؿذ ٍ خليح تٌْب اص عشيك تشاصّبي لحظِاي

اػت ،آثشاِّ هيبًي زبپملي دس اثش وبّؾ هيضاى تشاص هيبًگيي

ثبالتش اص هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ يب افضايؾ ػغح آة دس

ػغح آة ٍ تشاصّبي پبييي لحظِاي  0/5هتشي ثغَس داين

فلل گشم ػبل ثٍِاػغِ ثبصگـبيي دٍ آثشاِّ زبپملي ثب دسيبي

خـه ؿذُ ٍ لغغ استجبط خليح ثب دسيبي وبػپي حتوي خَاّذ

هبدسي دس استجبط خَاّذ ثَد.

ثَد ٍ تشاصّبي ثبالي لحظِاي ٍ يب افضايؾ ػغح آة دس فلل

ثب دس ًظش گشفتي سًٍذ وبّـي تشاص  5/2ػبًتيهتشي ػغح آة

گشم ػبل ًيض ًويتَاًذ ػجت ثبصگـبيي هَلت آى گشدد .لزا

دس ّش ػبل ،ؿشايظ ثحشاًي صهبًي آغبص هيگشدد وِ تشاص ػغح

تحت ػٌبسيَّبي سًٍذ ؿتبةداس  10/5ػبًتيهتشي تشاص ػغح

آة دس دسيبي وبػپي دس صهؼتبى  1404ثِ هٌفي  27/294هتش

آة دس ّش ػبل ،خْت ًدبت خليح گشگبى اص اًؼذاد دايوي ٍ

تمليل يبفتِ ٍ تحت زٌيي ؿشايغي آثشاِّ ؿشلي زبپملي ثِولي

خـىيصدگي  8ػبل صهبى ثبلي اػت.

هؼذٍد گشديذُ ٍ خليح تٌْب ثب حذٍث تشاصّبي لحظِاي ثبالتش اص

ًتبيح هذلػبصي ًـبى هيدّذ وِ تبالة هيبًىبلِ دس هٌتْي اليِ

هيضاى تشاص هيبًگيي ػغح آة ٍ افضايؾ ػغح آة دس فلل گشم

ثخؾ غشثي خليح گشگبى دس تشاص هيبًگيي هٌفي  27/2هتش ثِ-

ػبل اص عشيك آثشاِّ هيبًي زبپملي ثب دسيبي هبدسي دس استجبط

عَسوبهل دزبس خـىيصدگي ؿذُ ٍ زيضي دس حذٍد 64/1

خَاّذ ثَد.

ويلَهتش هشثغ اص هؼبحت خليح هجذل ثِ صهييّبيي ثب پَؿؾ

ػشاًدبم ثب دس ًظش گشفتي سًٍذ وبّـي تشاص  5/2ػبًتيهتشي

گيبّبى ػلفي ٍ ثَتِاي ّيذسٍهَسف خَاّذ ؿذ .هـبّذات

ػغح آة دس ّش ػبل ،خليح گشگبى دس صهؼتبى  1410صهبًيوِ

هيذاًي هَلفيي اص ثخؾّبي ؿوبل ٍ خٌَة غشثي خليح دس

تشاص ػغح آة دس دسيبي وبػپي ثِ هٌفي  27/606هتش تمليل

ثْوي هبُ ػبل ً 1393يض هَيذ ايي هَضَع ثَدُ اػت .ثب دس

يبفتِ اػت ،ثٍِاػغِ خـه ؿذى ًبحيِ زبپملي ثِولي هؼذٍد

ًظش گشفتي وبّؾ ػغح آة تحت هدوَػِ ػٌبسيَّبي اٍل،

خَاّذ ؿذ ٍ ػوالً ّير گًَِ استجبط هَثشي ثب دسيبي هبدسي

تبالة هيبًىبلِ دس ػبل  1402يؼٌي  8ػبل آيٌذُ دزبس خـىي-

ًخَاّذ داؿت .لزا تحت ػٌبسيَّبي سًٍذ وبّـي  5/2ػبًتي-

صدگي ؿذُ ٍ تحت ػٌبسيَّبي ؿتبةداس وبّؾ ػغح آة دس

هتشي تشاص ػغح آة دس ّش ػبل ،خْت ًدبت خليح گشگبى اص

ػبل  1398يؼٌي تٌْب  4ػبل آيٌذُ دزبس خـىيصدگي وبهل

اًؼذاد ديوي ٍ خـىيصدگي  16ػبل صهبى ثبلي اػت.

خَاّذ ؿذ.

ًتبيح پيؾيبثيّب تحت ػٌبسيَي سًٍذ ؿتبةداس وبّؾ ػبالًِ

خبعش ًـبى هيػبصد وِ دس تحميك حبضش تٌْب ػبهل سًٍذ وبّؾ

هيبًگيي تشاص ػغح آة دسيبي وبػپي ثِ هيضاى  10/5ػبًتيهتش

ػغح آة ثش هجٌبي دٍ ػٌبسيَ هحتول دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

دسػبل ًـبى دادُ اػت وِ دس صهؼتبى  1399صهبًيوِ تشاص

ٍ هغوئٌبً دس كَست دس ًظش گشفتي هيضاى سػَةگزاسي دس

ػغح آة دس دسيبي وبػپي ثِ هٌفي  27/3هتش تمليل هييبثذ،

خليح ٍ يب افضايؾ كؼَدي سًٍذ ؿتبةداس وبّؾ ػغح آة ثش

آثشاِّ ؿشلي زبپملي ثِولي هؼذٍد گشديذُ ٍ آثشاِّ هيبًي

اػبع تغييش ؿشايظ الليوي (خـهػبلي) دس ػبلّبي آتي،

زبپملي ًيض تٌْب دس تشاصّبي ثبالي لحظِاي ٍ يب افضايؾ ػغح

وبّؾ ػوك خليح ٍ لغغ استجبط آى ثب دسيبي هبدسي ثش اػبع

آة دس فلل گشم ػبل هيتَاًذ خليح گشگبى سا ثِعَس هَلت ثب

فبكلِ اص ػبل  1393ثؼيبس ػشيغتش اص آىزِ دس همبلِ حبضش

دسيبي وبػپي هشتجظ ًوبيذ.

اسايِ گشديذُ اػت ،خَاّذ ثَد.
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وبّؾ ػغح آة ًِ ،تٌْب خليح گشگبى ثلىِ ثؼيبسي اص هٌبعك

ثَمؿٌبختي دس خليح گشگبى ػشػت لبثل هالحظِايي ٍاسد

ون ػوك ػبحلي دسيبي وبػپي سا ًيض دزبس ثحشاى هيًوبيذ .ثب

ًوبيذ.

تَخِ ثِ ايي هَضَع ،تبالةّبي ػبحلي حَضِ خٌَثي دسيبي

افت ٍ خيض ػغح آة دس دسيبي وبػپي هٌـبء ثؼيبسي اص

وبػپي ّنزَى گويـبى ٍ هيبًىبلِ دس ػبلّبي آتي دس ليؼت

هـىالت هتؼذد ثشاي خَاهغ صيؼتي ّنخَاس ثب ايي دسيب دس

تبالةّبي دس هؼشم خغش (فْشػت هًَتشٍ) لشاس خَاٌّذ گشفت.

كذُي اخيش ٍ آيٌذُ ثَدُ ٍ هذيشيت دس ػغح والى خْت ًيل

ثب تَخِ ثِ هـبّذات تبسيخي ٍ سًٍذ وبّـي تشاص ػغح آة

ثِ تَػؼِ پبيذاس ًيبصهٌذ اتخبر تلويوبت كحيح ٍ خبلي اص

دسيبي وبػپي ،دس ًظش ًگشفتي ثاليبي صيؼتهحيغي ًبؿي اص

اؿىبل هيثبؿذ .لزا ثش اػبع ًتبيح تحميك حبضش پيـٌْبدات

وبّؾ ػغح آة دس ثَمػبصگبىّبي ّنخَاس ايي دسيب هَخجبت

ريل خْت ثشٍىسفت اص ثحشاى اسايِ هيگشدد:

ثِ هخبعشُ اًذاختي تحمك ًيبصّبي ًؼل آيٌذُ هيگشدد .لزا ايي

 -1ضشٍسي اػت وليِ عشحّب ٍ ثشًبهِّبي اػتشاتظيه دٍلت

هْن ثبيذ دس هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي آهبيؾ ػشصهيٌي توبهي

دس توبهي ػَاحل خٌَثي دسيبي وبػپي هي خولِ خليح

ػَاحل هتلل ثِ دسيبي وبػپي ،هذ ًظش هؼٍَليي اهش لشاس

گشگبى ثش اػبع عشح آهبيؾ ػشصهيٌي ثب ػٌبيت ثِ

گيشد.

سٍيىشد سًٍذ وبّؾ ػغح آة دسيبي وبػپي ٍ

صهبًي وِ عجيؼت ثٌب ثِ داليلي هؼيش حشوت هؼوَل خَد سا

ػٌبسيَػبصيّبي هحتول ،هٌْذػي ٍ ػوليبتي گشدد.

تغييش هيدّذ ،ثبيذ ثب ؿٌبخت سًٍذ ايي حشوت ثب آى ّوشاُ

 -2ثب تَخِ ثِ وبّؾ هيضاى خَدپباليي آة دس خليح گشگبى

گشديذ .ثِػجبستي ،دس كَست اداهِ سًٍذ وبّؾ ػغح آة دسيبي

دس كَست اداهِ سًٍذ وبّؾ ػغح آة پيـٌْبد هيگشدد

وبػپي ػليسغن تغييش ثَمػبصگبى خليح گشگبى ٍ تبالة هيبًىبلِ

كذٍس هدَصّبي هضاسع پشٍسؽ هبّي دس خليح گشگبى ثب

ٍ تجذيل آىّب دس ًتيدِ تَالي ثَمؿٌبختي ثِ ثَمػبصگبًي ديگش،

تَخِ ثِ ػٌبسيَّبي پيؾ سٍ دس آيٌذُ لغغ گشدد ٍ يب

هيتَاى ثب ووتشيي ّضيٌِ ًؼجت ثِ هذيشيت ٍ ايدبد ثَمػبصگبى-

وبّؾ دادُ ؿَد.

ّبي خذيذ الذام ًوَد ،صيشا حَضِ خٌَة ؿشق دسيبي وبػپي
ثِعَسوبهل دس هٌغمِ فالت لبسُ دسيبيي ٍالغ ؿذُ اػت ٍ دس

 -3آهبدگي وبهل ًْبدّبي هؼٍَل دسيبيي خْت همبثلِ ثب سًٍذ
وبّؾ ػغح آة دسيبي وبػپي.

كَست وبّؾ ػغح آة ٍ دس هؼشم خغش لشاس گشفتي تبالة

 -4دس اػتفبدُ اص حَضِّبي آثي هتلل ثِ دسيبي وبػپي وِ

هيبًىبلِ ٍ خليح گشگبى هيتَاى ثشاي آيٌذُي هٌبعك ون ػوك

تحت هخبعشات وبّؾ ػغح آة لشاس داسًذ ،ثبيذ ًؼجت ثِ

دسيبيي ثٍِخَد آهذُ ثِ ػٌَاى تبالةّبي خذيذ تلويوبت

آهبدُػبصي ًمـِ آػيتپزيشي ،تْيِ آيييًبهِ اػتفبدُ اص

هذيشيتي دسػتي اتخبر ًوَد .دس حميمت ايي هغلت ّوبى

ػَاحل ٍ تؼييي حشين هوٌَػِ دسٍى حَضِ الذام گشدد.

زيضي اػت وِ تَػؼِ پبيذاس ػؼي ثش ثشلشاسي ّوضيؼتي

 -5اليشٍثي وبًبل خضيٌي ٍ دٍ آثشاِّ ًبحيِ زبپملي ٍ يب

هؼبلوتآهيض اًؼبى ثب عجيؼت داؿتِ ٍ دس ايي خلَف تؼبدل

استجبط ثب دسيبي وبػپي اص عشيك ايدبد وبًبلّبي خذيذ ثب

هيبى حفبظت اص هٌبثغ عجيؼي ٍ ًيبصّبي ثـشي سا هذ ًظش لشاس

ػوك هٌبػت دس صهبى افت ػغح آة اص عشيك ؿجِخضيشُ

هيدّذ (.)16

هيبًىبلِ خْت اثمب حيبت خليح گشگبى ٍلَ ثِكَست هَلت

ًَيؼٌذگبى همبلِ ثش ايي ثبٍسًذ وِ خـه ؿذى خليح گشگبى ٍ

ضشٍسي هيثبؿذ.

تجذيل آى ثِ ثَمػبصگبى خـىي دس اثش تَالي ثَمؿٌبختي

 -6الصم اػت دػتگبُّبي ريسثظ ًؼجت ثِ هغبلؼِ ٍ خبًوبيي

ػشًَؿت اص پيؾ تؼيي ؿذُ خليح گشگبى هيثبؿذ ٍليىي

ثَمػبصگبىّبي خذيذ دسيبيي دس حَضِ خٌَة ؿشق

ػَاهل اًؼبىصادي دس لشى گزؿتِ تَاًؼتِ اػت ثِ فشآيٌذ تَالي

دسيبي وبػپي تحت ػٌبسيَّبي وبّؾ ػغح آة الذام
ًوبيٌذ.
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دسيبي وبػپي توبهي تبالةّبي ثجت ؿذُ ايي دسيب دس

خشيبى ٍ پيؾثيٌي الگَي فشػبيؾ ٍ سػَةگزاسي

وٌَاًؼيَى ساهؼش دس فْشػت تبالةّبي دس هؼشم خغش
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