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  ����� ��ر�		�ات ا�
	� و ��ا�� 

  آن ��ای ���ن از ��
� ا������ن
  

1  - : � !"   

$�#" !��� � د���رک دا�� �� �� در آن  2009د����  ��18  7از ��ر�� !%� �$��+%ر  �193
*�ا�( )'" ا��&&� در 

 .���� از�4''�ات ا1&'2 و �%ا01  ع ا�" �
*�ا�(%م%-ا���اک ��د��)�  �+%ر ھ�ی آ�'0 د��ه از �5���0  )%دآن  
دوام ص��� �� �@� دو روز �1?  1ھ�ی #& ��� ����ھ< ا�9ازات #�ز =>%صم%رد �5 و )�: �1ار #���9، در  ��5�

��دا�C��
� �� در در . )D'�ری �+%ر ھ�ی 5$�ن ا��را در �EF  ھ�#�ز� ز��د ���" ) < ا�" � �@ا�" �
*�ا�( م���ا

�5$�ن 

� ام��ا�9از م� ��ھ� را م��ود @�، J'" و �+%ر ھ�ی ص
��I ارو!���، ��HD( �$Iر�� �� م�Gار ا�" #�ز، م�
�5�0 )��: �5&% �4''�ات ���� ا1&'� ،��%ده K� ز��ا ا�" �4''�ات از .���'L( س ھ� را%� ،صI%د �EF آب او1'�

و  ���'$�ی م���دی =+Kم� �%د و از �5�0 د#�  زم'" و م>��0 م��Iدی Q4شر�Qش )�ران ھ�ی ����، �'Oب ھ�، �
�� از �4''�اترا در ��1ل دارد و �%�RI د�� ھ� � ��0 زم'" ھ�ی زرا�����ا1&'2 )��: د#�#%�� او-�ع  . �%ا01 

�1)���#�د��ه  ط�'�I و ا�1>�دی ��+'( �'G9 ن را )� = #���9 از �+%ر ھ�ی�D��F م%ا�5 ��=�� و �5ن و م�ل م&'%�$� ا
��R �%��ه )� �%ام? �4''�ات ا1&'2 .ا��%��� از آن در �EF 5$�نو  در ا�" ��
*�ا�( �'%�% و  م>'�� ھ�ی � U����و 

"#�$
�� از آن م@: #�د��ه، �%!���ات ' *'W در ا�" �4'ام@���ت � ،��دآوری ��ه م �>�اً  در ا�49���Dن =�Dرات 
  د.)�ر�� م� #�د

  
  :�ز ھ�ی #
)��� '& ا���%$	� و #:  2

��ه �� ) < ���ۀ آ��ا 2ا��%�*'� ��=�� W&� و5"  از #�ز ھ�ی م�����(N2)  "Y'Dو او�(O2)  ��م� ��زد �� او
� ��ر)" دای او���D ،(H2)ھ���رو5"  ص� م����1 رادر . دو �+@'? م� دھ��ا آ�در ص�  20,9 و دوم� در ص� 78,1

(CO2)، 0 ی#�زا ھ�'Y�
� ھ&'%م ��'%ن ،)He( م� )Ne( ، ار#%ن)Ar( ن #�ز  و�
Zرات آب و ]'�ه م� ��زد. ھ�� (
�'Q در ���'0 ا��%�*'� (O3)و اوزون  )SO2, SO3و #�ز ھ�ی �&*� ( (CH4) م'��ن ھ�ی ��)� !'+�9�  .د='? ا


$� )� م�Gار #�ز ھ�ی #& ��� �� اQ9ا�< )� ��? آم�� �� K'
)� ��Iاد ا�" و �%�'� #�د��ه ، )&@� #�ز ھ�ی ���5ی �'Q ه� 
(1%ه �9  ��%�*'� در �Qد�@� ھ�ی �EF زم'" دارای �_�9� (وزن �9 وا^� ^2Y) و 9+�را. ه ا��ھ� اQ9وده ��#�ز

(EF� �^ھ�ی )�`�� )'+�� وا ��D1 و 9+�ر ���� و در ار�*���ت و �ط�ف دارای �_�9 �( �
I� ،�0  )�` ا�'���
��ه م'�ود. )� ھ�'" ا��%�*'�  ��G'1و ر b'1ده و �%هر%( ���� "Y'Dار او��Gم �
�$�ی )&��Dدر �%ھ �� �د�'? ا� 

�%ردان �

�. ا��%�*'� )�`ی ^�ارت زم'"  در ھ
�Lم صI%د )� ھ�Z% ار�*���ت )&
او�Y'D" ا-��9 )� =%د ^�? م� �
ا��%�*'� . ه ا��)%د دا��� و �4''�ات آن )D'�ر )�F م��Iدلدر ��ض م&'%�$� ��ل ���'����G� 0ً و �cd'� مG�D'2 دارد 

ص%رت ^�ارت و��F  آن^�ارت آ��9ب را �� )� زم'" م� ر�� ^*f م� �����. ا#� زم'" ا��%�*'� ��� دا��، در 
 �*
��� #��� م� )%د EF�18 زم'" م�� R5ز��ا ^�ار�� �� از آ��9ب )� زم'" م'��� در م�ت �%��ھ� دو ]1[ در .

 �g9 �( ره�( )@I
�� J%ن ا��%�*'� زم'" #�م� آ��9ب را ^*f م� �����، )� ھ�'" د�'? ��ه و زم'" ��د م� م���. وم
��� #� 14^� او�h ^�ارت �EF زم'" م_�� �� R5در���در ا�c ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� �� )'+��  .]1[ � م� )�

 h�%� �'��I9 ن ص%رت م� #'�د، ^�ارت ا��%�*'� در�D����  �Kاi# �1ن �ر)� ����D= 05%ات )�` ر��9 و م
  $�ن #�د��ه ا��.��ا�� C� 5'�� در

)��: را در =%د i5ب ��%ده،  R آ��9با��ژی ��Iع م
D@I#�ز ھ�ی #& ��� �� )� آن #�ز ھ��� اطOق م� #�دد �� �iا 
�م� ا��%�*'� ازد��د درR5 ^�ارت %�ا�" #�ز J%ن #& ��� م_�ل ��دۀ )�` ر�9" درR5 ^�ارت را ��_'? م� �
�، �iا  .�

   :ا�� )� ا�" ��م م��D #�د��ه ا�� �� ���5ن آن �1ار ذ�? � 
� ��ر)" دای او����D و م'��ن م� )��ھ� �� )'+�
 0'��� W&� م RI��% م�� ����9�%ر آ��9ب از ا��ا��ازه م� �%د و  ��3 دارای ط%ل ھ�ی م%ج م �&W ا��. ط%ل م%ج )� 


�یو ��%�
'" ا�� آن �1J  :( ازه ا�@� ط%ل م%ج �%��ه���� )� ھ��ن ا��ازه ا��ژی آن ز��د�� و =�F آن )� ھ� ا�
                                                 


� ��ر)" دای �%� اطOق م� #�ز ھ�ی #& ��� �� )� آن #�ز ھ�� 1�د �� )��: ازد��د درR5 ^�ارت در ا��%�*'� م� #�د��، م�
 او����D، م'��ن، �����و5" او����D و ]'�ه.


� ) �ر و ]��ر و 2I� %ه �� ���رت از ا���� ��=�� ����%� R�&� و )� ھ%ای ا�5ام ��� ا��%�*'� از دو ��
� ��ه م� )�I� �'*� وی
��� م
C%ر از ا��%�*'� �
$� ا��%�*'� ��ۀ زم'" ا��.اطOق م� #�دد �� �%�h 1%ۀ �5ذ%� )R آ�$� ^*f م� �%د. در ا�" 

3 .���% م�� م�Dوی �K م&'�ردم م�� م� )��� K� 
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���� )� زم'" م%اص&� �@�ده، )�=� از آن  .)Qر#�� م� )�Q'= ا�@� از آ��9ب )� م� �I���Iع م�ورایھ�� ا �&�Y
 م
>*
در  7. در م�Y%ع #�دد دو )�ره )� �g9 م
I@( م� �� در ) < �1%9�� ا��%�*'� �1ار دارد، �%�h 1+� اوزون 4 )

�I��%ری ��  ،�1)? رو�� م��� ( در ص� �%ر 48و  )(ا�*�ارد ��خ ���م�در ص� ��Iع  45ع م�ورای )
*<، ص� 

�)� د��ن آن �1در ا��) ) J+2 ا��Dن
�%ری را )�'
� �� ط%ل م%ج . ]1[ � زم'" م%اص&� م� � ���$� م� �%ا�D�J+2 ا

 "'( �$���. ا��I ا�@� ط%ل م ��780  380آ�( ����% م�� �1ار دا����م ��Iع  780%ج آن )�` �� از  �( ���% م�� )���
   .)1(�>%��  م� �%ا��^( ��ده ��د م� #�دد و J+2 ا��Dن از د��ن آن ��Q5 ا�� در ^��'@� #�م� آ��ا  ��خ ���م�

  

 

  
 �*�+�1: : ,�� RI�  ].2[ م��� �%ر ط'W ا


�  و آ��9ب در ط��Gت )�`�� ��Iع .�'	- :��!�I� 05%تا��%�*'� مOم  
  ص%رت م� #'�د. R'&��5 ا�%�'Qا�'%ن )� ط%ر م_�ل #�د �� )� ا�c آنم� �'�'���  - �%ری 

  
�
�ط'�D )��1 (ا�@��و  م��� و ]'�م���  %را��ژی آ��9ب )� ص%رت Gام%اج م ?@��D( R'�ر ز��د )� ��'! K� �(


'�'K) از آ��9ب )� زم'" م%اص&� م� �
�. J%ن ا��I آ��9بLژی ز��د ط%ل ام%ج دارای م��م� )���،  �%��ه و م�Gار ا
�+'��� )D'�ر �i5 2ب #�د��ه و )�ون م��o و �G>�ن �1)? �%�5 از آ�$� م� #iرد.  �iا در ا��%�*'� و � &# K'��O! ��

�%ر )� دا=? #& ��� اص�)� ��د،  �@
�K م�Gار ا��ژی آن i5ب م� #�دد �� در ��'RY آن ^�ارت در�p )�ون ھ�'

� م� &( ��رود و )��1 ا�" �%ر وارده ا�I@�س داده م� �%د. در ھ��ن ���C ا�@� ا�" �%ر وارده، م >%ص�ً ��Iع #& �

��خ) �Oن ��ه و )�  ���م���خ �� �K م�Gار ا��ژی =%د را از د�� م� دھ�، 9%راً ط%ل م%ج آن (��Iع  ���م�
�1�%ن  10000 �( �C��% م�� م� ر��. ��">
'9" �( K� ر%��Qول �
� ا#� درR5 ^�ارت  �D'(آن �cا �( ، o+I+� 

�%ر  )'D� )�ا)� �Oن �� م� �%د. �
�ِ  آن ، ط%ل م%ج��ت ����9 o+I+� "ا� �@
g1'� دb'1 در ھ�'" �@�� ا�� و آن ا�
�� ��%ر ��%ا���D و م�Gار ز��د آن i5ب � &# K'��O! �� و �+'�م
�D@I �� ا�
K ط%ل م%ج آن �Oن ��ه ا��، از 

��ه و )� ���� ا�'�. %د را از د�� م� دھ�#�د��ه و ^�ارت = ��9�# �� ءا�" ^�ارت �%�h #�ز ھ�ی م%5%د در #& �
�'Q ا�" ��&'� )� و1%ع م� !'%��د ��و ا��%�*'� زم'" )� م
R�Q  ا���Gل داده م� �%د. )� ھ�'" ���'0 در =�رج از #& �

�
�G< )�زی م� � ��� &# R+'�
� ا��I ا�@�I� .  ژی ز��د از آ��9ب )� زم'")� ط%ل م%ج �%��ه��م� ��)� از  و ا
��� در �EF زم'" i# �'*�%ژی =%ا����-'�ع ا��ژی  ا�" د را از د�� م� دھ� �� )� ا�cدر وھ&R اول �K م�Gار �2 ا

D@I
از ا��%�*'�  �ط%ل م%ج آن )Qرگ م� #�دد و از �EF زم'" �5�0 ا��%�*'� م
I@( م� �%د. J%ن ا�" ��Iع م
��، `�5م در آن i5ب #�د��ه و ^�ارت =%د را از د�� م� دھ�. در ، ز��ا ط%ل م%ج آن )Qرگ ��ه��%ر ��� �%ا

����'�Y ھ%ای ا��%�*'� )� ھ� �5�0، م >%ص�ً در �Qد�EF� K زم'"، #�م م� #�دد. �9ق م�'h دا=? و =�رج #& � 
�@�  �� ���� )'+�� دارای #�ز ھ�ی #& �� &# h'�م �� �D

� ^�ارت را )� زودی ا�) �رات آب  ودر ا��� �� م� �%ا

ا��%�*'� را در )'�ون از #& ��� م� ��ز��، ^�ارت را )�  �����و5" و او�YD" �� ) < ���ۀا���Gل دھ
�. در ^��'@� 
                                                 

4 �$��% م�� ����380 از  ا��I م�ورای )
*< )� ا��I ای اطOق م� #�دد �� ط%ل م%ج آ��
� آن ط�ف ط%ل م%ج I� ،��
*< �1ار ��9�#  )�(
���% م�� ��780 از ��خ )�` ���. ط%ل ام%اج ا��I م�)���
� آن ط�ف ط%ل م%ج ��خ �5 دار��. ا��، I� 

ا�@��و�$� را )� از �� )'+��  ھ�#�ه ا��I ای (ط�'�I و �� م>
%��) )� !'@� ا�%م$� �� م��'@%ل ھ� اص�)� �����، از م�ار ھ�ی آ�$� �K و 5
��Iم? )�  )'�ون !���ب م� �
� �� در ��'�Y آن ا�%م ھ� و �� م��'@%ل ھ� از ��J �1�( �Cرچ ��ه، 9%ق ا��Iده �I9ل (راد�@�ل) #�د��ه و 9%راً وارد

و ��  م��'@%ل ھ��� �� ا�@��ون =%د را )�=�� ) #%�
� و ا�%م ھ� و����Ionisation ا�%م$� و �� م��'@%ل ھ� م� #�دد. ا�" ��&'� را ا�%�'Qا�'%ن (
��م ا�%ن ( ا�@��و�$�ی ا-��9 در��9� ��ده و �I9ل ��ه �( ،����.Ionا%���م'�ه م�  ( 
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�%د  ��D�
�. از ا�" ���ظ #& ��� در �9ص� ���� #�م م� #�دد. �iا �5�0 ا�� �� دا����� ���� ا���Gل داده م� �%ا
  ���'0 ا��%�*'� cd� �J'� )� �5 م� #iار��. ی ��� �� )�`�� #�ز ھ�ی #&

)�  زم�ن ا�OGب ص
��I #�ز ھ�ی ��ر)" دای او����D، م'��ن و اوزون )� ا-�R9 ) �رات آب، از آوان !'�ا�< زم'" ��
 ��'C� و �م_� >G� �� ��
� ا�
را م_�)R #�ز ھ�ی #& �I� .��@� ا�" #�ز در ��cت ^�ارت ھ%ای ��ۀ زم'" ا�*�ء ��ده ا


�، از آ�$� م� #iرد و�� ام%اج 
�� ��ر م� دھ
� �� ام%اج �%��ه �%ری �� از آ��9ب م%اص&� م� �� &# R+'� �
�ھ� م�
�� و%��i5 �Lب ا�" ام%اج م�)%ط )� ط%ل آ�$� و  )Qرگ در آ�$� i5ب م� %LJ .�
^�ارت =%د را )� )'�ون م� دھ


�ه ا��. ھ��ن 
�%ر ھ��� )� ط%ل ھ�ی م%ج مI'" #ط%ر�@=�ص'� #�ز ھ�ی i5ب � W&� ھ�ی م �+'���� م� � از i
��&<= "'
J Q'�
�، ا��%�*'� زم'" �
� را i5ب ��ده م� �%ا'Iری م%�
� و ھ��ن ط%ر�@� ا�" �'+� ھ� ام%اج �را  �%ا


Iا�" )�ان م .��#� ا��%�*'� در . م_Oً اا�� ��� �� #iر و �� i5ب ام%اج �%ری )� ���'0 ا��%�*� م�
��0دارا م� )�
���( ����@� )�I از ا�OGب ص
��I ا�*�ق ا�9'�ه���'0 =%د م�Gار )'+�� ��ر)" دای او����D دا�
J ، در ا�" ص%رت ،

i5ب ام%اج �Oن �%ری )� !'���R ز��د ص%رت م� #'�د �� )� ا�c ا�" i5ب، ام%اج �%ری ^�ارت =%د را )� )'�ون 
� #�دد. )
�)�ان د�'? ���ۀ #�م ��ن ا1&'2 زم'" اQ9ا�< #�ز ھ�ی #& ��� ��، م� دھ
� �� در ��'RY آن ا��%�*� #�م م

  : ]1[ م >%ص�ً ��ر)" دای او����D م� )���. ) < ���ه و م�cv #�ز ھ�ی #& ��� �� �1ار ز�� ا��
ب در ص� ()�ون در ��C #'�ی �cd'�ات ا)� ھ�). )� ازد��د درR5 ^�ارت م�Gار ) �رات آ ��70  36) �رات آب :  •

�Y'��درR5 ^�ارت ا��%�*'� اQ9ا�< م� ��)�، ز��ا ا�" ) �رات ا��ژی آ��9ب م'Qان  در ا��%�*� )'+�� ��ه و در 

�. ام� از ا�
@� ا�" ) �رات آب )��: )� و5%د آم�ن ا)� م� #�دد و ا)� ھ� دم روی آ��9ب را م� 
را i5ب م� �

��، �iا م�Gار ���� ��Iع آ��9ب )� زم'" م� ر��. در�'# .�

��'�Y ا�" دو �cd'� ھ����L را =
_� م� � 
•  : ���Dدر ص�، ��26  ��9ر)" دای او� 
 در ص�، ��9  4م'��ن :  •
  در ص�. ��7  3اوزون :  •

J%ن )�I از ) �رات آب �G< ��ر)" دای او����D در )&
� )�دن درR5 ^�ارت ��ۀ زم'" )D'�ر )�از��ه ا��، �iا در 
  �I( ?<9ی )� آن !�دا=�� م� �%د.

  
  ا��ازات �0ر�- دای ا��0*! و �"/ اوزون : – 3

��ر)"  )� و�xه�، م�Gار ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� � 19در �1ن  ا�OGب ص
��Iم >%ص�ً )�I از )� ا=��اع م��'" و 
م �&W، م>�رف )
�Q" و ���'��ت �*�� (ا�Y" ھ�ی) ھ�ی روز )'+�� #�د��. )� ا��Yد م%�%ردای او����D روز )� 


'K و د���س اQ9ا�< ��9 � �9�+'! �( .��
��" )�ا)� J در ام� �%�'� )�ق ا�" ا�9ازات p
�� و )� )@�ر #'�ی ذ]�ل �
�$� )� ��اده �5ت م>�رف م%اد �%=��D��� ا�9ازات ز��د �� ��ر)" دای او����D را در  Q9و�� 9�#� ��Iاد ز��د ا

�� در ^�ود ��1ل دا��. )� در ��C دا�� ا�
@� ھ� م%�� �'Qر��9ر )� ط%ر او`�� h�700  ام ��ر)" دای�# %&'�

$� در ا���ن در ھ� روز ^�ود J$? م&'%ن ��اده در ^��� ا�� ط%ر م_�ل ا�
@��%�5 )� او����D �%�'� م� �
� و )� �، 

و ا�" ]'� ��اده �5ت ��Cم'D�، مI&%م م� #�دد �� �J م�Gار #�ز ��ر)" دای او����D ھ� روز )� ھ%ا آزاد م� #�دد. 

� وا-E م� #�دد �� ا�9ازات #�ز ��ر)" دای او��J �( ���D  از�ا�
@� ص� ھ� م&'%ن �*� در ��ا�� 5$�ن م%�� م� را

�� م�Gار ا�9ازات ا�" #�ز از ط��b ��اده �5ت )� ا�9ازات . )� ��د آوری ا�" ^G'G� ا��اQ9ا�< رو )� ����� 
��� � ھ���9)��@ �D��G�1)? م ،�
���، وا-E م� #�دد �� )� �%=� ذ]�ل �
p، � �� ذ]�ل �
p م� �%زا�(

�D%اری p
��ا�2 ا�" #�ز در ا��%�*'� )� �J ����� )� !'< م� رود. �Oوه )� ا�" ھQاران  ،م >%ص�ً ذ]�ل �
�� )� ا�c ا��*�ده از م%اد �%=� ��ر)" دای او����D ا�9از  ، م >%ص�ً در �+%ر ھ�ی ص
��I،م%رد د#� و5%د دارد

  .#�ددم� 
در ص� و از م'��ن در  35^�ود در م�D��G )� ص� ��ل �1?، م�Gار #�ز ��ر)" دای او��G'G  ���Dت ���$�ی ا='��1ار ��

�@� از .]1[ در ص� اQ9ا�< ����9 �� )��: #�م� ھ%ای ��ۀ زم'" #�د��ه ا�� 150^�ود �
Jارت د�^ h�%د م���
��� م� )���.ا��%�*'� �
$� در �1ن )'D� م�Iدل ازد��د ^�ارت م�%�h در ھQار �i# ت ا�" #�م�  �ل�G'G�� "�1ار ا�

در دھ� ھ� و ص�ه ھ�ی آ�
�ه )� ���� اQ9ا�< =%اھ� ��9��J�# . در دوره ھ�ی م��Iد ��ر�� زم'" ھ�Z% �4''�ا�� )� 
+�� و1%ع !'%��� ا��، م_�I9 �( ًOل ��ن آ�< 9+��$� م�Gار #�ز ھ�ی #& ��� �� در ا��%�*'� ازد��د ����9 و #�م� ھ%ا )'

�� زم�ن دو)�ره )� i# �( �� �ده ا�%( �F( ���$���ه. و�� درR5 ا�" ازد��د و ا��ازۀ اQ9ا�< ا�" #�م� )D'�ر �2 و 
�$� م%05 #�د��ه ا�� )D'�ر ���o م� �D�^��� ��Iدل )� #+�� ا��. `�" )� =Oف �4''�ات ط�'�I، �4''�ا�� را �� ا

 �@��
J .��
�ان)��+�
� �� #�م دا�
� ده ^�س م� زJ در ظ�ف ���Dن ا�9ازات ��ر)" دای او���
�ان J ھ%ا )� دو �
 �( y��( hه، )� ط%ر او��
��� #� ��3ل آ��� R5در� �
J ھ%ای ��ۀ زم'" در �I'در ^��'@� �4''�ات ط� .��� =%اھ� 

)� زودی ���QY �@� در ا�" ا�� �� ا�" #�ز  ����DھQار ��ل �@� دو در�5 )'+�� ��%ده ا��. �zG د#� ��ر)" دای او
  .]1[ ��ل زم�ن )@�ر ا�� 120 ن��Lد��ه، )&@� )�ای �R�QY آ

L
م�Gار  ? ھ��1)? ��دآور�D� �� از )'" )�دن 5
L&$� )� ا�" م>'�� 1%ت )'+�� م� ) +�، ز��ا �����ت، م >%ص�ً 5

�'Q )@�ر ��9�# )� '�%�%9 R'&�� ب ��ده و درi5 �'*�%را از ا�� ���Dرا آزاد ز��د ��ر)" دای او� "Y'Dض آن او�%�
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�� و )� ا�" RI5�9 م�'�F ا)�Iد #��Dده �� داده %��� در ��ا�� 5$�ن 5
OLت از )'" )�ده م� �*�dم� "�` .�

م� �

� ھ�ی ام��@��� )� �5ن 5
OLت ام�زون H�� �@��
J ،د%�ا�9'�ه و م&'%�$� ھ@��ر 5
L? را از )'" )�ده در )�از�? م� 

�5�ا��. ز��ا  K� 0از  �( ��5
L? را از )'" م� )� �� �Gط�
در !� ا�� �اج م�Iدن ا�" م
�GF ا�� و از �5�0 د#� در م
 Q'L�5
OLت 9>? ]2 ا oF1 .ر دارد�� �� ���� �� ����  )+��D��5مRI  د#��+� 1$%ه و �@��% و �'&� م� !�داز

 .، م >%ص�ً در ا�49���Dن)��� 5&% آن ��9�# �%د
) ا��. اوزون #�ز�D� �� از �� ا�%م ا�O3 "Y'D ��< م�'h ز�D� � ��0 1+� اوزون (�@� از �%ام? م$2 د#� �

��Iع ا��9ب ��ه ای  - ��=�� ��ه و آ�$2 ط� �R'&�� K م+��ک �%ری  >(�� �cا��%�*'� )� ا ���'�'���. در ط��Gت �1%9
 "Y'Dدو ا�%م ا� "Y'Dم��'@%ل او� K� ه از�� ��QY� 2از ھ "Y'Dن ا�" ا�%م ھ�از م��'@%�$�ی او�%J .و5%د م� آ�� �( 

او��I� "Y'Dم? ��%ده در ��'K� �Y م��'@%ل  د#� �I9ل و راد�@�ل ا��، �iا 9%راً )� �K م��'@%ل )� ا�%ن ����? ��ه
�)� ا�c آن ��Iع م�ورای ��  �� )���اوزون را م� ��ز��. ا�" 1+� اوزون )�ای ��Iع م�ورای )
*< ز��د �1)? ��%ر 

>*
�% م�� �1ار دارد و �1)? د��  �g9380 ا�I@�س داده م� �%د. ط%ل م%ج ا��I م�ورای )
*< ���  دو)�ره )� )��
��D' ن%J .�� >*
دارد )��: ا�%�'Qا�'%ن م� #�دد، �iا )� ا��Dج ام%اج �%��ه و ا��ژی ز��د  ��)< ��Iع م�ورای )

.���1%9�� ام%5%د�� اوزون  از ا�
�و م%5%دات ^'� آ�'0 م'��� EF� 2 �1ن ��%�*'� در'��G< ^'��� دارد. `�" در 

� ���'��ت �&%ر، ��ر)" و ھ���رو5"�� �� در � �Z�$�ی �و #�ز ھ� FCKWم_Oً  ،ا='� )� ا�9از #�ز ھ�ی م�g م�

در ) < ھ�ی ز��د 5$�ن م
�زل ا��*�ده م� �%د و )�gI #�ز ھ�ی د#� 1+� اوزون را در �D1� ھ�ی �1%9�� ا��%�*'� 
=�� �
�$� �� �� در ��'RY آن ام%اج م�ورای )
*< )� زم'" م%اص&� ��ده و )��: ام�اض ��ط���=�Dره م�D�م
�Y&�  ا

)Qر#� ا�� �� در ا��%�*'� ا��Yد ��ه و در �g9ی  ��^��Rط�ن !%�� م� #�دد. م_�ل ���ۀ � ��0 1+� اوزون، 
�G>�ن �1)? ��Iع م�ورای )
*< �� ا��ژی ز��د دارد )� ���2 ^'%ا آ���ا�'� �1ار دارد. �'��� و ����� در ) < ا�2C د

  م�C^O ای ر���'�ه ا��.
  
3.�0��#- 30$�ا�2 ��  0	���30$�ا�2 از  -  4:  

م >%ص�ً در ارو!� و ام��@�ی �����  ،��ا�R 5$�ن )� درR5 اول در �+%ر ھ�ی ص
���D� ��Iا�9ازات ��ر)" دای او
�@� در ا-Oع م���ۀا��ز��د �
J .  �@ام���Qھ �cا �( �#��
R ز ��`�� �*��" ��ر)" دای او����D ا�9از م�  18,7ھ� 

] و ا�" )Qر#���" ا�9ازات ��ا�R 5$�ن م� )��� در ^��'@� در ا���د�R ارو!� م�Gار ا�9ازات ��ا�� در ��ل 3[ م� #�دد
��D� ��دی ھ%ای م�" م� ر��.  7,8)�  ،�����ل ا�" دو �1ره �1ار دار bط�

�GF م>�ف �+%ر ھ�ی ص
��I �� در م

 �$��'���D� ��+'( Q)%ده و م�
��0 )� آن ا�9ازات #�ز ��ر)" دای او )D'�ر ���%=� آ �$�م� )���. �iا )�ای 5&% #'�ی  آ
�< )� ��? آ�� �� ا�9ازات #�ز  ،از صI%د درR5 ^�ارت ھ%ای ��ۀ زم'"%� ���( ��I
�1? از ھ�� در �+%ر ھ�ی ص
�I�5ً  دا�� #�د�� �� �$� �'%�%ی �5!�ن�
*�ا��D در  1997م
C%ر در ��ل  ھ�ی #& ��� �� را ��ھ< دھ
�. )�ای ا�"


�. �+%ر 140���� )� ا��س آن م�Gار ا�9ازات #�ز )� ام�gء ر�'� �%�%�� و!�ط� ا�" �
*�ا�(  در آن ا���اک دا
 �� �� 5,2 �ً دG'1 ��2012  2008. )� ا��س ا�" !�و�%�%ل )��� در �9ص&R زم��� )'" ���$�ی �G&'? داده م� �%دھ�ی #& �

 �� �� �+%ر ��140)�. و�� از م�Y%ع  ��ھ<در 5$�ن )���  1990در م�D��G )� ��ل در ص� ا�9ازات #�ز ھ�ی #& �
،%�%'� )�
�ه در �
*�ا
در ص� #�ز ھ�ی  �44+%ر ا�" !�و�%�%ل را �%�'E ��د�� �� ^�ود  125ص�ف  ا���اک �


�م� ا�9از #& ��� �� را 
�b9ا�" �%ا . �� ��در ص�  55در ص� �+%ر ھ� �� ^� ا1?  55 زم��� م��cv� م� دا
.��
�، آ��ا ام�gء م� ��د
از  م���ۀ ام��@�، -Oع، م$��� از ھ�� ا�+%ر ھ� )I| #�زات #& ��� �� را �%�'� م� �

��  .د�� �9اوان �� در ��'RY آن اھ�'� !�و�%�%ل �'%�% �G>�ن ام�gی ا�" !�و�%�%ل =%دداری ��د
O-ۀ ا��س  5ام��@� �� ع م�%*�ا�9از  �Y%ع #�ز ھ�ی #& ��� �� 5$�ن راJ$�رم مK م� )���، � ارا دار د�'�در ص� 

.�
و  ام��@� )Qر#���" �$2 را در �4''�ات ا1&'2 و در ��'�Y در � ��0 5$�نا-Oع م���ۀ )� ا�" ���'0  م� �
ام��@� ا-Oع م���ۀ م&'�رد �"،  J6,1'" �دم ^�$%ر�� م 2006در ��ل  د.دار G9'� در �+%ر ھ�ی #��
�L م�دم

رو�'�، ھ
�، �9را�'W . �+%ر ھ�ی ]3[ م&'�رد �" ��ر)" دای او����D ا�9از ��ده ا�� 3,9م&'�رد �"، ا���د�R ارو!�  5,6
 ،�
�'��5!�ن، �5م����(.����دا، �%ر��ی 5
%)� و ا����'� )� ���'0 م�Gم ھ�ی )�Iی را ص�^0 ا�� ، �$
در  در م�Y%ع �

�@� از ار�1م ھ%��ا  .]3[ م&'�رد �" ��ر)" دای او����D در �EF 5$�ن ا�9از #�د��ه ا�� 28,4^�ود  ��2006ل �
J
#%ی J'" )'+�� از ام��@� ��ه و در ��'�Y در � ��0 5$�ن #�ز ھ�ی #& ��� �� ا�9ازات در ���$�ی ا='� م� #�دد، 

  .��G� را از ام��@� )�ده ا��

�ه �I''" #�د��. و�� �zG ھ�ی #& ��� ��#�زار ا�9ازات ر �%اb9 �'%�% م�Gد
 �ا�" !�و�%�%ل �@ �+%ر ھ�ی ام�gء �


� ^b ا�9از #�ز �
�. م_Oٌ ا#� �+%ری از م�Gار در آ�D� �� �+%ر ھ� م� �%ا�ھ�ی #& ��� �� =%د را )� �9وش )���
��ه ���� ا�9از �
�، در ا ��9�# �C�1'����ۀ =%د را م� �%ا�� )�`ی #�ز ھ�ی #& ��� �� �� )�ا�< در �( b^ ص%رت "�

 ،����ه )'+��  از ا��ازه ای�+%ر د#�ی )� �9وش )�����. در ا�" ص%رت �+%ر دوم� م� �%ا "''I� >ا��( ��
.�����
�  م%�����ل )�I ھ� در !%�%�%ل ا�9ازات �
�، م�
در م%رد ا�9ازات #�ز ھ�ی د#� �� 1+� اوزون را � ��0 م� �

%������و5" دی او�D'� و �����و5" ��ی او�D'� و )�gI #�ز ھ�ی د#� �'Q �%اb9 )� ��? آم���ر)" م% ،�'Dاو�.  
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) ا���ن در Heiligendammدر �$� ھ'&'L" دم ( )G8( ھ+� �+%ر ���ۀ ص
��I 5$�ن 52007%ن  ��8  6از ��ر�� 
 ��2050 �� ��ل  �b ص%رت #�9=>%ص ��ھ< ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� )� �%ا���G9 ر�'���. از آ��Y&� �%ا9

در ص� ��ھ< ��)�. `�" در !�و�%�%ل ���i داده �+� ��  50)�  1990ا�9ازات ا�" #�ز ھ� در م�D��G )� ا�9ازات ��ل 
Gم �J� �&و ��ام ^�ص �+� E'���� از ا�" �%ا�G9ت ^�ص&� �%i# .�9�# ار ا�" ��ھ< در ط� ��ام م�ت ص%رت =%اھ�

در ص� �*%س 5$�ن را �+@'? م�  ��١٣  و ا�" در ^��'D� �� ھ+� �+%ر ص
��I 5$�ن .!� ��ا��� ا��در �� ^�ل 
 �

�. �� 5$�ن �#�ز ھ�ی #& �� ص� در ۴٠دھ
  را ا�9از م� �

 )�
*�ا�
 50ا�" �
*�ا�( ^�ود را)�F )� . در ، Q'Jی )� ارم�4ن �'�وردداام'� ھ��� را ظ�ھ�اً �%�� م� د#" �� $��%!

�#�ن ت )Qرگ از ھQار �*� )� م�Cھ�ا
� �����'� ومvD ،ا��
� �� ��ا��Yم )�ای 5&%#'�ی م��Q از �4''�ات ا2'&1=%


� و ا�9از

��L و زور #%�� ا�" �
*�ا�( ) �ط�  `�"#�ز ھ�ی #& ��� �� را م��ود ��ز��.  ات=%د را درک �� ��
��ا�� � در ��1لG9'�م% ام��@�$

�ه !'+
� �����د ��د�� �� ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� . ز��ا )D'�ری �+%ر ھ�ی 

و  در ص� م��ود ��د 17در ص� ��ھ< دھ
�، و�� ام��@� ^� ا���C ا�" ��ھ< را )�  ��40  20)'"  2020را �� ��ل 
�+%ر 5$�ن ا���Dد#� �+�ن داده و  192ام��@� در )�ا)� ا-Oع م���ۀ . )
� )�ان د��ه م� �%د �� �9��iH� ھ�I( 2 آ��ا

��ط��9ار ���( ��� �� ��، در ^��'@� J'" در )�ا)� ا���اض ���� �+%ر ھ�ی 5$�ن از ھ< �5ی #�ز ھ�ی #& �
G� �( �-�^ +'�ه و� �د� �وم�Gد��ه ا�م�# �� �� 45ا��  40م'Qان آن )�  2020� �� �� ��ل &'? #�ز ھ�ی #& �

��?  �م&? م�� مRD�v ن م�'h ز�D�و ا�" در ^��'D� �� ا#� �1ار )��� �� مR&<'9 b(�F ��زم�درص� =%اھ� ر�'�. 
 80در ا�" ص%رت ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� )��� )'"  .)� دو در�5 م��ود #�دد)���  اQ9ا�< ^�ارت ا��%�*'� �%د،


$�#" �� از دو ��ل )� ا�" ط�ف در م%رد آن ��ر ص%رت #���9 )%د، )�ون �
*�ا� در ص� ��ھ< ��)�. ��95 !%� )
  ا�" �
*�ا�( �1ار ز�� ا�� :^�ص? . م$����" ��ن ر�'���ام ��'RY م2$ )� !�

- �# ����� R5ارت ھ%ای ��ۀ زم'" )��� )� دو در�^ R5ی در�Gود #�دد�ار���در ^��'@� �+%ر� م ، �'G9 ھ�ی

� 1,5=%اھ�ن �Dھ ���# ����� R5در  �J و bد�� �� )� ط%ر م_�ل از ��ام ط���L� E'-%� ا�" م%-%ع �L�%LJ)

  .ل )��� د�� ��9�)ط%ر )� ا�" مdم%
��Lد�� و ا�" م%-%ع در ^� صO^'� ھ�ی ھ� �+%ر  - o-ھ��� و �ود���م �� ��در م%رد ��ھ< #�ز ھ�ی #& �

 ���G9ا%� "'
Zھ� .�� ���
�م� ھ�ی #& ��� �� ص%رت #���9 )%د از�� O�1ً در م%رد م'Qان ��ھ< #�ز#iاIF1 "م� 
 ^iف #�د��.

�� از �4''�ات م�'h از آن  )�ای �+%ر ھ�ی G9'� دا�� �� م&'�رد -����، �� 5$� د�D= o9رات  ��9�# �C�در 

�. ا�" م�&y �� ��ل ���� ار��G م� ��)�.د`ر  �رد'&'م @>��)�  2020ا��*�ده 


�م� ر���%اb9 )�رد ��=%ر زم��� ^'_'� �K  ا�"�G9م%ا� �����193م را م� #'�د ��  ��زم�ن م&? م�  �����+%ر 

�ه در اO5س �
�%
!#�$" �
����ا��، ز��ا �+%ر ھ�ی ص
��I از �%�'E آن  `�" ا�" ام� از ام@�ن )I'� .آ��ا ���'� 

�@� ام��@� �� ^�ل !�و�%�%ل �'%�% را �
J ،��
�ر م� رو� Q'�% �  ھ� ��د.اام�gء �@�ده و 
?'_�� R

$�#" �� در ص�!%� )�
*�ا� �
�����< داده  م��ھ" ا�� �� در �0G ا�" !�ده ھ�ی د�*��0 �'��� م� ���$5

?'Gc o��

� ھ�ی )Qرگ �*�� و م��@�ن صH�� ،��%�ی م��Gر �1ار دار�� �� 5&% دو�� ھ� ، م%�� ��زی و ]'�هم� 
�%د و ^�ارت  5$�ن 2� p

� �� م>�رف �*� و #�ز و ذ]�ل ��D'�را )� د�� دار��. ا�
$� )� ھ'� و�5 ^�-� 

م&'%ن ھ� ا��Dن �� )� ا�" ���'0 � �4''�ات ا1&'2 ��Yت ��)�. ا��%�*'� م��Iدل #�دد و ز��#� )+��� از �*��
�( �����ورا%=  "#�$
!%� )�
*�ا�.���� ام'� #�د�� ،��زورآور 5$�ن �� در رأس  !
U �+%رز��ا  J+2 ام'� دو=�� )%د

%د را ��ھ< م� �� ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� =م� ��Hر���� م���ۀ ام��@� �1ار دارد، )� �5ی آ�@� �I$�  آن ا-Oع
،�
، ا���Dد#� 5
���ت �C'�� �� در ^b )+��� ا��Yم م� دھ
�)� روی در م�G)? �+%ر ھ�ی G9'� م�Gوم� ��%ده و  دھ

%�
� =%د را  ،)� �+%ر ھ�ی G9'� ۀ �� م&'�رد دا��ی��د��. �+%ر ھ�ی ص
��I )� !'+@< رF'��K )�ر د#� �9
� و 

'" ]'�  و ط�'I� ھ%��ا ��=�� )� )+���JvDوم .���� از #�م� ھ%ا `�� )�زی ��د��و ا�" در ^��'D� �� �D=رات 
� �'G9 . در �+%ر ھ�ی�ن م%رد �$��� �1ار #���9 ا��D�)� ا�" � )� ھQاران م&'�رد دا�� م� ز�� و ز��#� م&'%�$� ا

��Yت ���'0 د��ه �� �� ^'�ت ا��Dن و ^'%ان و ���ت و در م�Y%ع Q�د ص�^��ن ��م��� ط�'I� )� ھ�� ز����� ھ��<، 
���
�م��� را )��� �+%ر ھ�ی G9'� و ا��Dن ھ�ی #��
� و !� )�ھ
� #Q'+! �( � ��Dی ارزش ��ا��� و �*�رۀ #
�ھ�ن 5

 ،��
$��" را ر21 زد!%� )�
*�ا� ��%�)�Hداز��. )� ھ��Lن ھ%��ا�� �� رھ��ان !
U �+%ر م$2 ص
��I 5$�ن �� ��
Gc o��

� ھ�ی �*��، صH�� ن�#�
����
� ��زی و )��K ھ� ص
��O� oح ،'?، ���� ھ�ی او�%م%)'?��� hG9 در  م� )�

����ارد. �Oوه )� ا�"  !� م
�o9 آ�� =%د ا ���� �� آ�1ی او)�م� ا�" و )+��� )�ای آ�$� ارز �(�c �#ر د�( K
ا�
��Iر ادر ھ
�Lم ا�� �)�ت ام��@� مD'��ی ��ذب از م
�K� o9 ا1&'� ص�^��ن ��م��� د�9ع ��ده و  �
ز روی دروغ و �9


$�#" �� م� �%ا�D� �1م� در راه =�م� ا�_��� �5مRI )+�ی )��� و !%� )�م�دم و �4''� را �� داده )%د. �
*�ا

�، )� ھ�دوی ا�" =%ا�� ھ�ا-Oع م���ۀ �4''�ی در �'��� � ���و وا�I1  ی م�دم !� #iا��� و J$�ه ����ام��@� رو

�'*��Lن ا�" مD'��ی ��ذب را اI1'�'� �� ا�" ورا )� ����< #iا��. اماو)�م�   ��   )'�ار �
�.از =%اب =�#%

$�#" =%د����� ��د، )�=%رد �9�'��D دو�� د���رک )%د �� در ظ�ھ� ط�? !%� )�واI1'� د#�ی �� در �
*�ا

!%� )�
$�#" )� د��%��ا�� و ا��Dن =%اھ� م� �%ازد و�� در ��? J%ن #�گ در��ه ��? م� �
�. در ���5ن �
*�ا
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�#�ن )� =%رد ص%رت #�9� �� در ��'RY آن ��Iادی 
9+�ر و ا=�
�ق و )� J%ب و ��Jق و ط��Fاق ز��د )� م�Cھ�ه �
 ?I5 �9�� �&Y� "#�$
!%� )�ز=�� و )'+�� از دو ھQار �*� ز��ا�� #�د����. واI1'� �%م �� )�ر د#� ا�
K در �
*�ا

�اران �+%ر ھ�ی ص
��I )� اy'&�� �c آن #%ش K&9 را �� ��ده ا��. د��%��ا�� و ��_'? ارادۀ م�دم ا�� �� ��دم

�. `�" ص�^��ن ��م��� �Dو ھ ��ز��ا ا�_��� م�دم�ن �+%ر ھ�ی ص
��I ط��9ار �5ی ��ھ< #�ز ھ�ی #& ��� �� )%د


�#�ن �+%ر ���9د��  ھ��ن ط%ری���، )� =%ا�� م�دم�ن �+%ر��� =%اھ ھ�ی G9'� را)�%
+( �
'�Q و�I1 ھ�ی =%د 
.����� #iار   

  
  : ا���%$	���ا�� ازد*�د 4�ارت  -  5

 ،�9�� ��i� �@��
Jر�9"ا�9ازات #�ز ازد��د �
&( :��( �� ��او-�ع م� #�دد �� )� ا�c آن  ا��%�*'�^�ارت  ھ�ی #& �
"'�F1 ن � $�ی��R م_�ل )� #%�د. �%م� b م��*o ط�
م � �Z�$� و )�ف ھ�ی و 5%ی )� ���� �4''� ��ده )��: ذوب 


� ھ'���'� در آ�'� و ا���%ھ��Dن ھ�ی )���. در ه ادر ام��@�ی 5
%)� از �� و )�ف �� ا��ازۀ ز��د �$� #�د�� ھ�&
� م�
از �K ط�ف ا�RI وارده از =%ر�'� �� )�I از اص�)� )� ��&� ھ�ی �� و )�ف  ��'RY ذوب � �Z�$� و )�ف ھ�ی دا���

��ه i5ب #�د��ه و در ��'�Y ^�ارت ا��%�*'� دو)�ره )� �g9ء م
I@( م� ��، ا�
K در � �
EF زم'" �� از �� )�ھ

�)$� از #�ز ھ
%ز )'+�� م� #�دد. از�Iار م�G0 د#� م�ھ�ی ��ر)" دای او����D و م'��ن �� در ز�� ا�" ��&� ھ�ی �5


�، آزاد #�د��ه و )��: ازد��د درR5 ^�ارت ا��%�*'� زم'" م� ��EF آب  #�م )�Iی ��. در�%)Qرگ �� !
$�ن م� )�

� م&�+%ر  ،�EF آب )� ا�c ا�" صI%د �� او1'��%س ھ� )&
� م� �%د�
OLد�<، ھ��
� و ]'�ه ھ�ی �9و ا��9ده م�( ،W��

.���+%ر ھ�ی ص
��I از �1? ��ا)'�ی را ا� �ذ ��ده ا��، م_Oً ھ��
� در �%ا^� �9و  )� �$��� �5ی ]�ق ��ن م%ا�5 ا
���رت )�` رEF� "�9 آب )�� 5&% ل �� ھ�ی )Qرگ و ����g را آ)�د ��ده �� در ص%ا��9ده در م�Yورت )�'�ۀ 

+'!�
'" �%ا���'$�)L'�د)� �5�0 =+@�  �ا�وی آJ �'G9 در ^��'@� �+%ر ھ�ی .� � �@'
��ا��� و ھ�'" ا�
%ن م�دی و � 

�L را ) 'Qی #�د��ه و #��)� ا�" م>'�� )Qرگ د�� و #����ن ا��. م_Oً در )
OLد�< ���'Qاز ھ�ی و�'�I طR�I آ

از ارا-� زرا��� ھ�'" ^�` ز�� آب #�د��ه و زار��ن )�  ��W ) < �1)? م�C^O ایدام" م� ز��. در Q5ا�� م&
.����� #��� �� ھ�'" ^�` ا�*�ق ا�9'�ه، )'+�� از  م+@Oت م%ا�5 ��ه ا�� R5ارت، ^�� �� دو در�^ R5ازد��د در �(

�@�  ،ا�G��9، آ�'� و ام��@�ی `�'" )� م
OYب #��
�L م� ا�9
�ر 5$�ن م
�Y&� در �+% 132م&'%ن ا��Dن در  350�
J
ب و ]iا ا�" ا��Dن م&'%ن ا��Dن )'�Y م� #�د��، ز��ا )� ا�c ���%د آ 145ھ�'" ا�
%ن ا�9'�ه ا��. �Oوه )� ا�" ^�ود 


� و )� اصOFح از �L( K@J ھ�ی مC&%م �Jره ای
��ار�� Q5 ا�
@� ھ�Yت ��.�

'+
�� و )� ز�� ��وه )Q  
�# ����� R5ارت �� �� در�^ R5و�)� ازد��د در ���'�%�آب )�  � �%ه ھ�ی ھ���'� �� ���� از �'�� از )+��� را آب 

# K+= ،م� دھ� �ر زرا�%C

'" �&D&� ھ�ی �د��ه و ^'�ت م&'%�$� ا��Dن را )� =�F �5ی م%ا5مZم� ��زد. ھ� �

'" اھ�'�� )�=%ردار ا���� %ھ��Dن �&'�
�Zرو در ا�G��9 در ام��@�ی 5
%)� و � ا��ھ�J از�

�'�D= Qان م� )' ،.  �(

در ص� ��ھ< ����9 و )��: ر�%د در ^�صOت )��U و  40ھ�'" ���'0 آب رود=��� ھ�ی د5&� و �9ات �� ھ�'" ا�
%ن 

�م ��ه ا��، م+@Oت �5ی م%اد =%را�� را در �+%ر ھ�ی ���'�، �%ر�� و ��اق م%05 م� #�دد.#   

��� از ا�" ھY%م ط i# ۀ #�م� و �4''�ات�
)� )�را�$�ی ���� و �'Oب ھ�ی  %ی)Qرگ 5َ %�9ن ھ�ی )��ی و ام%اج �9%

� �� م�Y%ع 5$�ن و )+��� را �'Q زا�'�ۀ ھ�'" ا���9�'$�ی م�%ا��  و =+K م�ھ<�ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� م� )�

�
�� ^'�ت  ۀ ام��@�م��� در ا���ن و ط%�9ن )Qرگ �����
� در ا-Oع 2005آ) 'Qی ھ�ی و^+�
�ک ��ل  .�$��� م� �
� از ا�" =�Fات ا��. در ���� �+%ر ھ� م_�ل ھ�� ،د��%را �$��� ��د و ص� ھ� م&'�رد دا�� =�Dره وارد  ا��Dن و ^'%ان

 �
�ام��@�ی 5
%)� م�دم !'%��� )� آ) 'Qی ھ�ی م�ھ<، �Q4ش زم'" و م>'�� و  ^%زۀ 5
%ب ��ق آ�'�م���K م�
.�������ت )� ا�c �4''�ات ا1&'2 م
�Gض ��ه ا��. و �Oوه )� ا�" �D? ھ� م��Iد ^'%ا��ت ھ�ی م+�)$� د�� و #����ن ا  


�ن Zھ�K+= �D��! ،ن، ا��ان��D��ن، J'" و آ�'�ی م'��� )��: =+K ���'$�ی !'$2 در ا�G��9 و آ�'� م
�Y&� در ا�49
��ن م
�)o آب���'�%�
'" ه ا��#�د�� ، ���%د م%اد ]iا�� و ��D# �G9دهو ر�%د در زرا�� ، ���%د آب Zط%�9ن. ھ� 

�@� در ��ل  ،�'Q �1)? ��د آوری ا��و اQ9ا�< و �%�RI ص��ا  ر�p و =�کھ�ی �
J2009 �'��1 آ�����از  در �%ا^� 

� م>�، �'�'� ���ل ا�G��9آ���ا�'�، p م� )�ر��. ص��ا ھ�ی =�ک و ر� آ���ن� و م�ا�<، �%دان، �Jد، ������Y ،م�

��
��Dن، از)@��Dن و Q1ا��D1د�� ھ�ی م_?  آ�'�ی م'����� "'
Zا ھ�ی ن ھ���در ص �(%# ،"'J م@�ن در �&@�
�K، د�� آ)�ان م'� �&2،  ،و د�� ھ�ی �'&� م
L%�'�، را��D5ن در ھ
�، )&%��DJن در !����Dن و ا��ان�
� ،2
)@%ا، $5

��ت م�ر#%، ر���DLن و ]'�ه در ا�49���Dن �( �9�� �I�%ا� � .��آ�%ده ��ن آ)$�ی رو�Qم'
� و ز��  )� ھ�'" ���'0

�  �'�ات زرا��� م >%ص�ً م%اد =%را��م'
� و ��ھ< در �%ز�ھ�ی ���Jری،  م$��5ت�� =%د ص� ھ� م>'�� د#� م�

�'%ع ام�اض و ]'�ه را در ��1ل دارد، �� �'G9 ر ھ�ی%+� �'L
و ا#�  آ]�ز ا�" م>'�� ا�� ھ
%ز ا�"و  .ه ا��دام
ا#� ھ�'" ا�
%ن ا�1ام� م_�� از �5�0 د#�  .� )%دا�1ام� ص%رت �L'�د م�Y%ع )+��� در ا���Cر آ9� ھ�ی د#� =%اھ

�1ن  �K ز��ا �& @�م'$�ی ^�-� ��'RY ]*&� #�دد. &�%سھ2 ص%رت )L'�د، ��ل ھ� و1� )@�ر ا�� �� ��'RY آن م
R��i# �+( ��I

�، م�L ا�
@� =&G$�ی 5$�ن  ا��، م >%ص�ً �+%ر ھ�ی ص�D'��� )� آ���� و زودی O� ?(�1ج 

�� و )� �&RF و��ا��Lان ط�'I� !���ن ) +
� ) �ط� آزادی =%دQ'= �! �( �I'از ط� ��  .و ص'�
  



 7

  ا��ازات #�ز ھ�ی #
)��� '& در ا������ن :  -  6

$� زادۀ ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� در �EF 5$�ن ا��، )&@� �� ^�ود در ا�49���Dن �ات ا1&'��'�4'� ��ر�+� در  ی

�&@�� ھ�Y%ار ا�� �� ھ�R آ�$� در ^�ل م)� �<  ا�49���Dندارد. �+%ر  ا=?�+%ر ھ�ی ھ�Y%ار و م$��� از آن در د
o��� ��م�Gار ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� آ�$� )� ص%رت روز اQ9ون و )�  ،ص
��I )%ده و ا�@+�ف ا�1>�دی ر

را در  م���g ا�9ازات )� در�y #�زھ�ی  '" و ھ
����J� )�` م� رود. �Oوه )� ا�" ر�� �� ��م آور ا�1>�دی 
)� دا=?  ا�9ازات �C'2 ا�" #�ز ھ�ی م�g ،��ا�49���Dن م�cv ا��. `�" م$��� از ھ آ�*�R او-�ع )� ،��1ل دارد
�@� در زم�ن 5
p م'$
� -� رو�� ده ھ� ھQار ا��ا�49���Dن �
J . از )�م �� از �L
5 ?'Gc و K�� hو���? و و���


�)$� از #�ز%اد �%=�� م�Gار م��م م>�وف 5
p و )� م>�ف م�I.�� ھ�ی #& ��� �� را )� ا��%�*'� ا�9از م� ��د
��ۀ ا�49���Dن �I5�9 ا��ا �� ا�
K از ھ+� ��ل )� ا�" ط�ف %1�+�ای ���% و ام��@� و اردوی مQدور دو�� د�� 

� م� م� دھ
�. ده ھ� ھQار ��ادۀرو�$� آ]�ز ��ده )%د�� )� ���� و ��ت )'+�� ادا�� ،��� !%� �
�ھ&'@%!��، Gc ،K'? م�
W&� م� ط'�رات م�C�و روزا�� م&'%�$� �'�� م%اد �%=� را )� ا��  و I9? و ا�*�I`ت و ]'�ه �0 و روز در ^��� 


�. )� ا�Qام J$? ھQار ��Hھ� ��زه دم ام��@� و ���% ا�" !�و��  م>�ف ر���'�ه و #�زھ�ی
�� �� را آزاد م� �� &#

�ه (���، ا��ا=� �%! ��� و را�� ھ� و �%=����ن ���@� ھ�ی )
h�%� "�Q " !���ب )�$��Oوه )� ا� م� #�دد.�� ھ
%ز 

  1%ای م��Yوز و ط����ن �� ھ� روز ص%رت م� #'�د، ا�" �I5�9 را ��b )'+�� م� ) +�.
����� ��*# ��
�ه )� =�ط� ا�9ازات #�ز #iا�� �� )� وارد ��دن ��اده ھ�ی 

� �� ا�_�ی آ�$� در �+%ر ھ�ی �%�'� �$� 

��ن !K'��O و ���� ھ�ی ��=%� "'
Zه م� رود. ھ���ھ�ی م�g 5%از ^��� ��ار��، در ا�49���Dن او-�ع )� �� 
��ھ� ا�"  در ^��م ھ� و )I| �5 ھ�ی د#� )� ا�" �I5�9 م�د �9اوان م'����� ��اده ھ� ?(�� �$� W'_� ھ%ای ��
5
L .م����� oF1 0'��� "'و 1 &$�ی)� ھ� ����Jق آن )� !����Dن )� ��ت روان ا�� �� م�Gد�� !��D و در=��ن �%ز

��� �� مز��د J%ب از ^%زه ھ�ی م+��1 و 5
%)� ھ�� روزه oF1 م� #�د�� و ا�" 9>? د#�ی از ��اژ��ی م�&@� 
��ۀ�+�رده و )� ارد. )� ا�" ص%رت 5
OLت م�&@� ص�م�ت ��ری =%ا5
�� ھ'� �%ع و�I1 )� آن ��� #Q دو�� د�� 

�� ���'$�ی !'$2 ��ھ< ����9 ا��. =+K ��ر)" دای او����D )� �1ر �1)? م�C^O ای i5ب ا�" ��ر ام@���ت  �$
� K+=
��ر)&@� ^�� آ)$�ی ا���Dده را �� در ط%ل ده ھ� ھQار ��ل آب در ��1ل دا��، رود=��� ھ� و ا�$�ر را ��ن ��  ،�
��دا

��%د K+=،  �
���ور،م� ���� و ]'�ه (�>�و�� آ آ)$�ی ھ�م%ن �'��Dن، آب ا���Dدۀ دQ[ دۀ��D3و  2ب ا� .(  
  

  

 

 �*�+�2 :  ًO�1 �� ور����ه )%د  آب ا���Dدۀ  K+= �&@( آب آن
]4.[  

   �*�+�3 : �� ��Q[ دۀ��Dی از آب  آب ا��cدر آن ا
��ه [���4.[  

  
K+= "ا�  �( �@&( ،��
$� م>'�� ھ�ی �C'2 ا�����5 در �0G دا� ��ا)�Iد %دی زرا�� د�� ھ� و ��) �%���RI�� ھ� 

 �I5�9�� ده��D# ��  م�ا�1 �1ار م� #'�د. �@� دو م%رد آن م%رد�� در 9>? ز��  
  
  ��ا�� ����� ��ر �		�ات ا�
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K+= :��( ن��D�ز��#� م&'%�$�  �%ا�I5�9 01 )�ر دا��� و ،#�د��ه ا�� ھ�ی !'$2 ���� #�م ��ن ا1&'2 �� در ا�49
�� �@� در ا�
D� �� ا�_�ی م�دم #��Dد#� ا. ا�� �Iض =�F و ا�$�ام �1ار دادها��Dن را )� م�D��" م>'�� ا

#�� =+K .م� )���� آ�$� )� زم'" و زرا�� و ا�" =%د )� م%5%د�� آب م�)%ط ��ا�49���Dن زرا�� !'+� )%ده و ز
�� و ���%د م%اد ]iا�� م� ا��Yم� و ا�"�'�%�� م>'�� ���'$� )� ���%د آب  �(>�%= R(%  ار ا�����5 در%#���%ا01 

���% و ام��@� در ا�49���Dن )%د �� م&'%�$�  ��2003  ��1998�'$�ی م�%ا�� ���$�ی  د. )� اK+= �c!� دار p
و 5
�$� ھ� ھY%م  �( ������ه )��: آن #�د�� �� م�دم از رو��� ھ� )� ام'� ��ری و �0  ��D@�زارع از ��C ا�1>�دی ور


$� در )'�ون از )'�ور�� و �� )� � �� ���
�. �'? ا�" م$��5ت ھ� ھ
%ز ھ2 ادام� دا�����+%ر ھ�ی ھ����D م$��5ت 
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Q'�از م
�طb دور ا��9دۀ  ھQاران �*� �2008. در ��ل ا�*�ق م� ا�9 م�&@� ص%رت م� #'�د )&@� )� دا=? �+%ر 
�� �� )�دره ھ�ی ھ
آب آ��م'��� )�  ) �ط� �G9انو`�� )&� ��
�.و�< ��از�� 
�@� م�دم�ن  � آب د���س !'�ا ��
Zھ�

��G و �Z4Jان و ��
�Lن )�=+�ن و � �ر ���� �( Q'�
� )�ان �1)آط �+%ر ( .���'D� �� در واره #�د��ه ا 0YI� ?
Iل م�� �
J ط%ر م_�ل �ود ��ض �(�Gار� �*�
U م&'%ن ! �( �*�!'�ا ��ده م+@Oت  ء�*%س ��)? از �K و �'2 م&'%ن 


� ھ�ات، 1
�ھ�ر، مQار ���W و ]'�ه �'�I� Qاد  اQ( �����5ر#��را م%05 #�د��. ا���� در �$� ھ�ی �Oن د#� م�

� ھ�ات، �9اه، �'��وز و ھ&�
� م�دم )�  .اھ��� )� ���� ز��د #�د��ه ا���و ا�" در ^��'D� �� از و`��ت ��^�ی م�

.������ از =+Kا�" م$ ا��ان و از و`��ت 5
%)� و ����D��! �( �1ن م�5�$ �����'$�،  ��5ت ھ� ا#� از �K ط�ف 

� ط����ن ز�� �دم ا��، از �5�0 د#� زادۀ 5
L')'@�ری و ��D# �G9دۀ مI� �5م =%د K��� �( %���D� �� ام��@� و 

�1)��� آن م�دم G9'� �+%ر ا��. �� ����م ��ور�Qم )� راه ا��ا=�� ا �� �� �����ا='� در ���$�ی )� ا�c �4''�ات ا2'&1 #*�� 
�$�Q' (مآ�L
$( ��
� و �'O)$�ی م�ھ+� �'Q در ا�49���Dن رخ داد �� =�Dرا ی �ت )Qرگ �5�� و م��� در ��1ل دا�� م�

  آ) '�Q$�ی �1دس، � �ر، �+2، ���4ن و ]'�ه.
  

  ��%�7 د56 ھ� : - 1.7
(� K+= �cھ�ی در  ���'$�ی !'$2 ا ��D1 |I(ن��D�م� �
�، از )'" ر��9 و  @2 ��L��9ش ����� �� زم'" را م�D ا�49

 �� �GF
. #�د��ه ا��در ��'RY آن =�ک ھ�ی زرا��� )� م�Iض � ��0 �1ار #���9 و د�� %ش وزش )�د ھ�ی م�&� و م
��ه،  ?G�
�5�0 =�ک ھ�ی )�ر�@�ا�� از ��^� �%�h )�د )� �5 ھ�ی د#� م K� ا�" !�و�� از �cا �(�$

@Z? ھ� و  ��

)��1 م� م���. در ��'�Y زم'" از �+� و ^�ص&�ھ� )�ز م���ه، �%ان  ،�دن آن ��Q5 ا��ر�p ھ�ی )Qر#�ا�� �� )�د از )
I� اری آب و ا�5ای�$L�Kو )'%�%ژ� ���'�'� ،�@�Q9 تOداده و ارزش ا�1>�دی آن �م �از )'" م� رود. از  را از د�

�5�0 د#� =�ک �آم�ن ��H ھ�ی ر�p روان #�د��ه،  �� �%�h )�د ا���Gل م� ��)
�، )��: )� و5%د �و ر�p ھ�ی )�ر�@�ا
�$�، مQارع و =��� ھ�ی م�دم را ز�� ر�p  ،در م
�طb دور د�� �� و در مD'� وزش )�د��D[�( ،زم'" ھ�ی زرا���

.�
�������'$�ی !'L'� و دوام�ار  #��J ا�" !�و�� در د�� ھ�ی ا�49���Dن از ص� ھ� ��ل ادام� دارد، و�� =+K م� 
���
�ن J . ا�" !�و�� �� )'+�� ا�" !�و�� را�از �>%ر =�رج ا� �� �وده ا�Q9ت آن ا��
�ه ��ده و )� و�I� و (

از د�� ر�9" زم'" ھ�ی =%ب )��:  ،�K م>'�� م&� و ��اژ��ی �C'2 �5مRI ا�49���Dن را )� ����< م� #iارد

$� در ^%زۀ ���ل م�&@� ازرا��� و � ��ز )�=+�ن �� )�د]'�Dت در ��D# �G9ده م�دم #�د��ه ا��. ا�" Q( RI5�9رگ 

 ،�
���5ن ا��، )&@� م
�طb و�'o ^%زۀ ]�ب، 5
%ب ]�ب و 5
%ب م�&@� را از ھ�ات #���9 �� �9اه، �'��وز، ھ&�
�� و ^�� ��)?Q[ ،?(ھ�ر، زا�
آورده م�  در )� م'L'�د. )�ای �%-'E ا�" م>'�� م&� م_��� از ^%زۀ 5
%ب ]�ب 1

�%د.  
  

  �زۀ ��3ب 9�ب ا������ن :در 4 ھ� ��%�7 د56 – 1.1.7
5
%ب ]�ب ا�49���Dن از �K ��^ ۀ^%زR  ل و ا�9و ا��9ده���ی ��=�� ��ه �� در ^>�ر �%ھ�Dران ھ
�و�< در 

���Dق، �%ھ��  ). 1]�ب �1ار دارد (�G+� �&'��ن در 5
%ب و �&D&� �%ه ھ�ی ��م�ن ا��ان در  ی�$
  

    
�G+� از ��Lر��ه.آ)$�ی ھ�م%ن ھ&�
�آ)L'� ھ&�
� )�  ۀ^%ز:  2 �7";   ].�5و ا��9ده 5
%)�4ب ا�49���Dن [9 ۀ^%ز : 1 �7"; .  
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و�'o �� در ا�c �9و ر�9" ط��Gت زم'" در ام��اد �%ھ�Dران ھ�Y%ارش )� و5%د آم�ه ��م? د�� ھ�ی ]�ب  ۀا�" ^%ز
ا�" ^%زه در  �ف 5
%ب و ]�ب م��? ا��.و 5
%ب ]�ب �+%ر )%ده، )� ص%رت ��%م� از ���ل و ��ق )� ط

GF
5
%ب ]�ب �+%ر ��م? د�� ھ�ی ر��L (ر���DLن) در 5
%ب و 5
%ب ��ق و د�� ھ�ی �
�L (د��  Rم
، م� )���. د�� ھ�ی ر���DLن و ادام� داردم�ر#%) در ���ل ]�ب و ام��اد د�� ھ�ی �
��D'� �Lن �� از ا��ان 

��Gط ^%زۀ �9ور��ا م'+%��. در !��
� از ھ����L 5م�ر#% �%�h در��ی ھ& "���
'�9R  ا^� ]�ب%�
� در I� ن��D'�
='&� !��'" ا�9'�ه ا��،  در��ی ھ&�
��'&% م�� م�)o) �� از �EF  1350زره (و�I� : ^�ود  ��D'�6ن آ)��Qھ�ی #%د

"'@��'Q م'
 8ھ�م%ن، �'&% م�� م�)o) ��5000م (و�I� : ^�ود  7ا �
�م
� و ھ�م%ن !%زک ��)%ری �� آ��ا ھ�م%ن ھ&�
از �EF  م�� 1760ا�� (م�D��G : ��)? م��  �1500ار دار��. ار�*�ع ارا-� از �EF )�� در ا�" �%ا^� ���� از 

)�� ار�*�ع دارد) �� )��: ���5ن آب ھ&�
� )�ا�D% #�د��ه ا��. ��^� آ)L'� در��ی ھ&�
� )� م�Iو�'" آن �� ��م? 
��R+G  � از �K �%م ا�49���Dن را در )� م� #'�د�%د، )'+=���ود، �9اه رود و ادر�@" �'Q م� )2(.  

�iھ�ی م �� ��D(200 را )� ط%ل م�Y%��  ۀ�� ^%ز 9ھ�م%ن ھ&�
� ۀ%ر �'Q )� ا�" �9ورL�9'$� در ^%زآ)$�ی رود=�
�G+� 50، ص �5'&% م�� [) ��Qل ادام� م� ��)� ، م� ر����5
%ب  ). در ^%زه �9و ا��9ده2] م� ��زد و از 5
%ب )� 


� ��م? ا���� ط�'�I د�� )� د�� ھ2 داده و �G< ھ�ی م_�� و م
*� ا�1>�دی را در ��=��ر ھ�ی J ن��D�]�ب ا�49
  ط�'�I )�زی ��ده ا�� �� ا�" �@� آب و آن د��Lی )�د ا��.


C%ر از آب رود=��Rم �
�G+�  م� )��� 1%ل ��ب "رود=��� ھQار ��=�")� ��  ا�� ھ&�)2(��راز ���" د . ا�" رود=�
R��'&% م�� ط%ل دا��� و از J+�� �� دھ��� )� =��$�ی ا�49�� م�b&I م�  �1400+%ر )%ده، )� ص%رت �����G  رود=�

50)��� و ^�ود   bط�
�'&% م�� م�ز م+��ک ا��ان و ا�49���Dن را م� ��زد. آ)$�ی �%ا^� 5
%ب ھ
�و�< �� از م
o�
�� �� )�م� #'���، )� ھ&�
� م' )�L9'� مQ��  ����G� آب  40ص%رت �( .�
در ص� م
�)o آب ا�49���Dن را ا^�%ا م� �

J$�ر )�R  K5م
GF ھ&�
� )� آب �9اوان �� #�ھ� ^2Y آن در ��Dن در��ی ھ&�
� ط�9%�� م'�Lدد.��) آ]�ز ��ن )�9$� در
�'� (�K ص  ��20000 �c K� 0 درI@15م�� مGط� >�%= ���� م&'%�$� �ت زم'" را )� #) م� ر��، در مD'� ط%`i

�ه، )� ھ����L ���'�ه و از م�^>? آن �����ت !� 9'| و )�ر�@�ا�� ای )%5%د آورده ا��. در��ی ھ&�
� در '�ا��ل =�
�'&% م�� م�)o و�I� دارد، م� ر�Qد. �1? از ا���ر )
� �Y@� رود ھ&�
� در  ��D'� R^��25000ن ا�49���Dن �� ^�ود 

 30 �� م�)o را م� �%ا�D� )� - �م��'&% م �G25ل م� داد �� �K� R^�� K ��ل آ��Gر م%اد ر�%)� را ا��ظ�ف 
) ����%H( م�� ���
� ھQار ��ل مD'� =%د را �4' =��R). رود28، ص دو��J از ھ� �I( �
� داده )��: د#�#%�� 'ھ&�

ز م%اد �D�%g� ا�@�ل 5$'? ھ� و )� و5%د آم�ن �����ت =%ب د����� #�د��ه، )$���" =��$�ی زرا��� را �� آ#
�ه ا
�� را م���D ��=�� ا�� Rزم'
 )� و5%د م� آورد �� ��^�ت و�'�I را در )� #���9 و�#�����'$�  `�" در اK+= �c .ز

��ه ا��.�� ^�ودی ا�" =��$�ی =%ب زرا���  ?���� ����م? ا�" د�� ��زی و �%�RI  از )'" ر��9 و ��^�ت آن )� د
  �< =��$�ی زرا��� و ا���Gل آ�$� م� #�دد.د�� )�د ا�� �� )� ��ح ز�� )��: ���9

�
=+K ا��. �K ��م? ا�" =+@� وزش )�د ھ�ی #�م  5
%ب ]�ب ا�49���Dن ۀ�0 )� او-�ع �45ا9'��� ا1&'2 ^%زم�
���ل ]�ب م� 0�ھ� در��D(��  R5ن^%زۀ 5
%ب ]�ب م�&@�، وز��. در  و 1%ی ا�� �� )� ص%رت ���ه از �5

��� 60^�ارت �� �� R5د ھ%ا�#� در%Iی #�م� )�` م'�ود �� )��: ص  bط�
#�د��ه در ��'�Y ھ%ای ��د را از م
��ن ��  ��^R �9ا#'�)'D� روزه" م'�Lدد. ا�" )�دھ� ��  و ")�د ھ�ی ص� وز��ن�����Dن )� ^��� م� ا��ازد �� )��: 

ا )� دور ���" ��Gط ا�" �'&% م�� در ���� م� ر��، �����ت #�ا��$�ی ھ&�
� ر �110'&% م�� و ���� ��ن ��  120
�� و در زم�ن د��Lی از ��� م ��W )�د ھ�ی ص� Q'= و�< م��
^%زه م� ر����. از )��� )�د ھ�ی م%-�I �� از ھ
��. ^�ارت )&
� م
�GF و آب ='Qی %�و )'D� روزه م� وز��، ا�" =�ک ھ�ی )�د آورده )� ص%رت �5��� م &%ط م� 

)� ا�c ا�" )�ز�$�ی ط�'�I ^%زۀ )'+�� ) +'�ه و م�^>? آ��ا اQ9ا�< م'�ھ
�. ھ�ی ھ&�
� )� ا�" )�ز�$�ی ط�'�I 1%ت 
�
، از 1
�ھ�ر �� �'��وز �� ��^�ت )D'�ر و�'o را در )� م� #'�د ،5
%ب ]�ب ا�49���Dن، م >%ص�ً �%ا^? ھ&�

O� �5%� اق��ه و در م��ط'" و دارای =�ک ھ�ی ^�ص? ='Q )%ده و در ��'�Y م$� !�ورش م��'� ھ�ی �$" 
�$5�L+���ن �1ار #���9 ا��.  

L0 د���� و =+��K در �5ھ�از �5�( ������� ھ2 آم�ه )���، )�د ھ�ی  '@� زرا�� ص%رت �L'�د و �����ت و5%د ��ا
�Lھ�ی ر� �H� ه )��: )� و5%د آم�ن�

� K+= ���� W&� ل م�@���ن م�ام  و ^2Y و ر�p روان #�د��ه �� �@? )� ا

�� م_�ل م
�طb و�'o در د�� ھ�ی ر���DLن و ��^�ت �4''� =%رده م� رود و %# �( .�
���زم'" ھ�ی زرا��� را م� !%

�ی در��ی ھ&�
� �H� .(K5�( �$J) ھ�ی ر��L #�ھ� )� ص%رت ��&� �� و #�ھ� ھ2 �5ا از ���Oن در �%ا^� 5
%)� ا


��" �'&%م�� ��ض و �'&%م�� ھ� ط%ل !'�J 2ھ ��
�. در�K د��L )� و5%د م� آ�
�، زم�
)D'�ری م
�طb  ا م� �

ا��4ل م'@
 را �'��Dن ر�p ھ�ی روان زم'" ھ�ی زرا��� ��%<�) �4.(  

  

                                                 
6 ��Dده آم�ه.�#%د )� ز)�ن او���Dم*$%م 5$'? �� آب ا� �( �   
   ).27، ص دو^%ا�� ھ�م%ن را �� )� ص%رت م%1� ز�� آب م� رود ا�@'" م� ��م� ( 7
8 .�'�� p
  د�� و �� زم'" ھ�%ار را ھ�م%ن �� ھ�م" #%�
�. �9ھ
9 .�
���م? ^%زه ھ�ی �9و ا��9ده ای م'�Lدد �� آب ھ&�
� در آ�$� م'��Qد. ھ�م%ن !%زک را �'Q ھ�م%ن ھ&�
� م� =%ا   
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�D%ر =�ک ھ� : �4+�*� � J ب%
را م�  ی زرا�����H ھ�ی ر�p روان �� در 5
.�
���  م. ��D(��2002ن  �>%�� از ��Lر��ه، !%

  

� ر�9" در5&) �cدر اR �� و  زم'" ۀ^�ارتK+= ���� ه )%د (از  $2'ی !ھ�����ت �2  �( �
 2212م�Gار آب ھ&�

�@� در ��ل 51، ص 4[ 2001\2000م&'%ن م�� م@0I در ��ل  48)�  1992\1991م&'%ن م�� م@0I در ��ل �
J .[

� ا�
@� در ھ&�
� hG9  98م آب ھ&�
� در م�D��G )� م�Gار م�%�h آب ��`�� اش،  2001I� �9�� >در  2در ص� ��ھ

�� اش ���5ن دا�� و )(.�%ص� آب م`�� h�  �� �
�� (�>�و��  99در ��'�Y آ)��Q ھ�ی ھ&��� K+= 6و  5در ص�.(  
  

 م 2002: �'Qار ھ�ی ھ�م%ن =+@'�ه ھ&�
� در ��ل  �5+�*� 
  ].52، ص 4[

   �*�+�6 .�
�>%�� از  : b��1 ھ�ی ھ�م%ن =+@'�ه ھ&�
  م ��D(��2002ن ��Lر��ه، 

  
�� از آن )'+�� ��ه ا��. در  ��$�ی ا='��در ����ت ا�" #�م�، )�د و �%�RI د�� ھ� اQ9وده ��ه و =�Dرات  �(

��ن �+%ر ا���ب مI'+� =%د را از د�� داده�Gاد ز��دی از دھ�I� �Y'��  .��و در دا=? و =�رج �+%ر م�5�$ ��ه ا
م� #'�د مOgIت )Qرگ ا�����5 را م%05  ص%رت #��
�L ا�" م$��5ت ھ� �� در ��'RY )'@�ری، )� آ)� و م%ج

  #�د��ه ا��.
�� �%�h ا��1ر م>
%�� در ���$�ی ا='� ��9�# ��ه، �K )�ر د#� ��b و #��Dد#�  ��@( ھ�ی ھ%ا�� و 9%�%ھ��

�@( ھ��'@� �%�h ادارۀ م&� ���G'Gت ھ%ا�� و  ا�" �I5�9 را در م
�GF، م >%ص�ً در ا�49���Dن �+�ن م� دھ�.
�%ردی ام�g9�@�� NASA (National Aeronautics and Space Administration)  ��29 )� ط%ر م_�ل در 

)� و`�� �9اه، �'��وز، ھ&�
� و 1
�ھ�ر ��زل ��ه  �C'2 =�ک و ر�p ط%�9ن�� �+�ن م� دھ�  ��ه #���9 52008%ن 

�ن ����  ط%�9نا�"  ).��7 �'&%م�� م� ر�� (�>% 500^�ود )� �'&%م�� و ��ض آن  1000از )'+�� �� ط%ل آن )� J

ا�� �� ذرات #�د و =�ک را )� )�� ھ
� و ^�� �� �+%ر ھ�ی ���ن و ��)��Dن �I%دی در ھQاران �'&% م�� دور �� 
  ). 7م� ر���� (�>%�� از ا�49���Dن 
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ط%�9ن �C'2 ر�p و =�ک در ا�49���Dن (�9اه، �'��وز، ھ&�
� و  : �7+�*� 
1
�ھ�ر)��D��! ا��ان و ،����ا-��9ت از ��Lر��ه. =h در��  .]6[ ن. �>%�� از 

 ����G� ن، ا��اط%�9ن^�ود��D�و !����Dن و �'�  ن، =h )�ر�K ��^� )'" ا�49
���ل ��� وزش )�د را 0��+�ن م� دھ�. ]�ب )� ط�ف 5
%ب ��ق از �5  

  

��� �� =�ک ھ�ی )�ر�@�ا�� ایIلرا �� رو ا�" )�ان م�� �$�زرا�� و )$�ه )�داری ��ده  آم�دۀ د=��R ھ&�
� ط� م&'%


@Z? ھ� و 45&� � ��)%د، ا�
K د�� %ش � ����ت )�دی ��ه و از ا�49���Dن =�رج م� #�دد. آ��Z در �5ی )��1 م� م�
 ��%<�) ���( ���  ).از ^%زۀ 5
%ب ]�ب ا�49���Dن 8ھ��'D� �� �1)? زرا�� و ا��*�ده 

  

 �*�+�8 : ��را م
�G? ��ده، )�  � )���، )�د =��$�در �5 ھ��'@� ���ت و5%د ��ا
  .�52002ی آن �
@Z? و 45&� را )��1 م� #iارد. �>%�� از ��Lر��ه، ��)��Dن 
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)�د و #�د و =�ک در م
�ط�G  ط%�9نا�" م>'�� در ا�
�Y !���ن �'���9، )&@� آ9� ھ�ی #��Dده د#�ی را در ��1ل دارد. 
&� ��ده و �+� و زرا�� و ^�� در=��ن )&
� �1م� را در �� ھ
%ز زرا�� و )�]�اری ص%رت م� #'�د، م%اص

  ).10و  9ر�p �9 م� )�د و زم'" ھ�ی =%ب زرا��� را ��)%د م� �
� (�>�و�� 
   

  

 

ھY%م ر�p در م
�طb زرا��� �'��وز ��  : �9+�*� 
  .2002در=��ن را ز�� م� �
�. �>%�� از ��Lر��ه، ��)��Dن 

ۀ 5
%ب 1
�ھ�ر. �>%�� !'+�وی ر�p در ^%ز : �10+�*�   
  .Google Earth 2009،از 

  
�R م�دم را در =%د �9و )�ده، راه ھ�ی م%اص��O را م�Dود ��ده، 5%ی و ط�9%��Oوه )� ا�" ���� و ���= pی ر��$

�� از #�م� ا��%�*'� 1%ت  $� �� در اK+= �cط�9%�ا�$�ر را از ر�p !� م� �
�. در �O� Kم ا�" �����'$�ی !'2$ 
�'D( ت و ا�1>�د����� م�دم را )� م�Iض =�F �1ار داده و )� ا��Dن و ^'%ان و �#��ر ز��د ^�ص? ��ده ا��، �@�Dه ز

  -�)� ��ری زده و و�I� آ��ا #��Dش م� دھ�.
  
8  - : &' ���(
  راه ھ�ی �)$	> ا��ازات #�ز ھ�ی #

)�ای ص'��� از م�'h ز�D� د�� )� �%-'��ت م �>� )�` رو�" م� #�دد �� ا�" م@&*'� م�Y%ع )+��� ا�� �� 
)� د�� ھ2 داده و �iLار�� �� ا�" ط�'I� ز��� آ�'0 )�'
� و از د�� )�ود و ز��#� م&'%�$� ا��Dن د�� %ش م>'�� و 
آ9� #�دد. در ]'� آن �D? ھ�ی ^�-� )� �D? ھ�ی )�Iی =�Dان ز��دی را ���'? =%اھ
� ��د. �iا �b'�F 9+�ر )�`ی 

�5�0 !�و�%�%ل �'%�% را �%�'E  �� ا�" #�ز ���+%ر ھ� K� ازد��د ��)�، �� از ���( ،�

ھ� را )� م�Gار ز��د ا�9از م� �
)�
� و از �5�0 د#� در �
*�ا���� %@'D@ل د#� دا�� م� #�دد، م�� ��  ��^� ا�2C ��ھ< در ا�9ازات #�ز ھ�ی #& �


�. )�ھ��Lن `زم ا�� �� ^� م�@" در ا�" ام� �$����
� �� از �� را 9'>&� �
� و ^�� ا���Gور )@%����2 =%د را ادا 

�. ا�" م$2 از ط��b ��ھ< در م>�ف �%=�، �I%�| م>�ف ذ]�ل ����ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� 5&%#'�ی 


� آ��ژی آب، زم'"، آ��9ب، )�د و �]�س �$�ل و ا��Yد 5
OLت و �
p )� #�ز، ا��*�دۀ ا���C از ا��ژی ���i! ���Y م�
Q�� bط�
5
OLت �'Q در ا�" و  م oF1 5&%#'�ی از ،�I�5 ل�G��
'" ا��*�ده از و���? اZ. ھ��ا� ��i! ه ام@�ن�'[

�'Dم_�ل  م R�%# �( .2��'L( 2$� OG� "ازۀ �2، در ا���)� م�cv ا��. م� ھ� ��ام م� �%ا�'2 در ^� �%ان =%د، و �% )� ا
�� �� 5&%#'�ی  ات #�ز ھ�یاز ا�9از ،ا��ژی ص��9 5%�� در م>�رف )
�Q"، )�ق، آب و ���� م%ارد م>�ف� &#

�
��ه و )� ]�س �$�ل و �%�RI م
�طQ�� b ��ا�2 ا�" #�ز ھ� در ا��%�*'� ��ھ< م� ��).  
  
9 – �>	�� :  
 ا�
J K'"، ھ
� و )�از�?ام��@� و ارو!� ( م >%ص�ً  ر ھ�ی ص
���I+% م� �%ان )� ا�" ��'�Y ر�'� ��)�`  م��: از

�'Q در زم�ۀ �+(��%�و �5ی دا��� )� ا�9ازات #�ز در �4''�ات ��#%ار ا1&'2 �G< مG�D'2  %ر ھ�ی ص
�D^ ��Iب م� 
�%ھ�ی #& ��� �� )��: #�م� ا��%�*'� زم'" م� K+= 0��5 K� ا�" #�م� از RY'�����'$�ی !'$2 ا�*�ق م�  ��. در 

)�ف ھ�ی دا��� ��ن '%��� در ��'RY ذوب !ا�9
� و از �5�0 د#� آ) 'Qی ھ�ی دوام�ار و �'Oب ھ�ی م�ھ< )� و1%ع 
 ��F1 ی�$��Z � و EFآب�  �cس ھ� )�` م� رود. در ا%�
�  �EF آب او1'��%س ھ� ��ه ای از �+%ر ھ� صI%داو1'��م�

.��
OL د�<، Q5ا�� م&��W و ]'�ه )� م+@Oت و م>��0 ز��دی د�Jر ��ه ا(  
$�ی =�ک و ط�9%�را�� #�د��ه، �%�RI م
�طb د��� و ���'$� و ر�%د ز #�م� ھ%ا �� )��: =+Kاز �5�0 د#� 

ر�p را )��: ��ه ا��. ز��ا )� ا�G9 �cان آب، �9ش ����� از )'" ر��9 �� در ��'�Y ا���@�م زم'" ھ�ی زرا��� 
5
OLت �� در ��ا�� 5$�ن ص%رت م�  =�Dان د��ه oF1 �( "وه )� ا�O� .��و د�� %ش )�د ھ�ی ����9+� ��ه ا

�ن )� �4''�ات ا1&'2 �D? ھ�ی م �&W ^'%ا�� و ����� م
�Gض ��ه �G< آ�$� " م>'�� اQ9وده م� �%د.#'�د، )� ا�Zھ� 

ز��#� م&'%�$� ا��Dن، م >%ص�ً در �+%ر ھ�ی G9'� )� در ط�'I� از )'" م� رود. در ��'RY #�م ��ن ھ%ای ��ۀ زم'" 
�'�%���، ��D# �G9ده، �'%ع ام�اض و ده ھ� آ9� د#� م�Iض ا�$�ام �1ار #���9، م$��5ت ھ�ی ا��5ری، ���%د آب 
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�� )� ا�c ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� رخ م� دھ
�. �+%ر ھ�ی ص
��I و در رأس آن ا-Oع م���ۀ  رو��� #�د��ه
'�
� �� ا�9ازات ا�" #�ز ھ�ی م�gام��@� ^�-� �D �

� ھ�ی )Qرگ �*�� و ص
��Q( oرگرا ��ھ< دھH�� ز��ا ، 

ط%ل و #��Dد#� ا1&'2  ت. �iا م>'�� �4''�ام��o ��ھ< ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� م� #�د�� هم%�� ��زی و ]'�
)'+�� ^�ص? ��%ده ���ر �1)��'�ن ا�" �I5�9 روز )� روز )'+�� م� #�دد. )� ا�" ���'0 �*�رۀ 5
���ت و =���Fی ا�" 


� ھ� و �+%ر ھ�ی ص
��I را �G9اHا�"  ء�� .���'Q و ]�)�ی 5$�ن م� !�داز ��I
آ9� ^�� از م�دم �+%ر ھ�ی ص
 ����. م� #'�د و دو����دان ا�" �+%ر ھ��1)�%� ����� را ��ا��� از م
�o9 =%د در #iر �L'( وای م�دم�ن =%د و�!   

 �( �F(و ام� در را�، )��� ��دآوری #�دد �� ��ه$�ی �C'2 )�د �� )��: ����9< =�ک در )'+�� از �'2 �+%ر م� ط�9%
���ه ا�49���Dن ھ'� �%ع =�� )� ا)�و �'�ورده، م� #iارد �� زم'" ھ�ی ^�ص& 'Q ^%زۀ 5
%ب ]�ب دو�� د�� �+

ا�" دو�� ��)@�ر و مQدور در =>%ص 5&%#'�ی از  �+%ر �� زم��� )� ^': #�ام ]&R آ�'� م+$%ر )%د، از )'" )�ود.
�� زرا�� و م���اری در ط%ل ھQاران ر)� )�=�� زم'" م�Iوف ا�� و در آ��Y ا�" آ�9ت در ص*��ت ���ل �+%ر �� 

����� # ،��ل رو�b دا �I1و Q'�Q.ارد �ت م�&@OL
��ت �2  و ]'�ه �5 ھ� در �
� ھ�، �%ر���ن، !@�'�، !@�'@� 5 �(
 2'���ه و ا�9ازات #�ز ھ�ی #& ��� �� !'%��� ار��Gء م� ��)
�. در ��'�Y �%�'�ات زرا��� رو )� ��ھ< �$�ده و )'+�� از 

�*%س � :��( ����+%ر ز�� �G9 درد��ک ا�1>�دی و #��
�L )� �� م� )���. ھY%م #��
�Lن )� �$� ھ� )� ام'� �0 
��ه )� آن ا)�Iد ��زه ) +'�ه �+
���% و ام��@� و ='��� ھ�ی !'$2 دو�� د�� p
م+@Oت اC� �����5'2 #�د��ه �� 5

5
OLت و ا��. دو�� مQدور ا�49���Dن )� �5ی آ�@� در راه ا^'�ی م�'h ز oF1 و 5&%#'�ی از �D� o�$�ی ط�9%�م�
�%د و )� ����Qی و ��دا)� م�&@� pت م�دم =�ک و ر�O@+و  و ^? م �&�Y� وژه ھ�ی�! R+���)�Hدازد، در ا

��Lن م� ر1>�����+� ]�ق �L'( ده، !'%��� )� ��ز%(.   
  

  :  �@? ھ� - 10
  م
�)o دری - 1.10
: K� �5 )&ن. ادار$%ری د��%��ا5'%��رت : ا���D���وی و ��ر�%#�ا�9 !%�
� )� ھ�@�ری ر����  ۀ�'K ا�49

  ، وار��.��1984ر�%#�ا�9 ا�49���Dن، 
ھ�Yی،  1365در �'��وز و ھ&�
� �*&� �1? از ا�OGب c%ر،  چز��#� م�دم )&% ]Oم ر^��ن ام'�ی : �>%��ی از دو :

.?(��  
2.10 - �D'&L�  م
�)o ا����� و ا
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