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مقدمٍ -1
اػتت کتِ دس ا تش آى همتذاس صیتبدی       اًتمبل سػَة ػبحلیپذیذٓ  ،دّذ ٍاػطِ ؿکؼت اهَاج دس ثیـتش ػَاحل دسیبّب سخ هی ّبیی کِ ثِ یکی اص پذیذُ

ؿشایط ّیذسٍدیٌبهیکی حبکن ثش آًْب  هٌطمِ ػبحلی،خبف  هَسفَلَطیثب تَخِ ثِ  . پغ اص اًتمبل هَاد سػَثی،ؿَد بثدب هیسػَة دس ساػتبی ػبحل خ

خَاًتذُ   خضیتشُ ػتذی  یتب   ای صثبًِ هبػِگیشًذ کِ  اص خٌغ هبػِ ؿکل هی ییکَلَطدس كَست ٍخَد هٌبثع سػَثی هٌبػت، اؿکبل خبف طئَهَسفًیض ٍ 

ّب  ؿذى ایي صثبًِ کٌٌذ. اص اًجبؿتِ ػبحل دسیب سؿذ هی دس ساػتبیّبی دسیبیی  خشیبىکبل، دس خْت اهَاج غبلت ٍ . ایي اؿ(44؛ 2009)ّؼلت،  ؿًَذ هی

 ًوبیٌذ. گیشًذ کِ لؼوتی اص آة دسیب سا دس پـت خَد هحلَس هی ؿکل هی ًبم خضایش ػذی ثش سٍی یکذیگش، خضایش دساصی ثِ

اص خـکی اكلی خذاؿتذُ ٍ   یثبؿٌذ کِ تَػط تبالة یب هشداث کشاًِ هی گزاسی هَاد سػَثی دس هٌطمِ ثشٍىِ خضایش ػذی، لٌذفشهی خطی ًبؿی اص ًْـت

ٍ تَػتط  گشفتتِ   ؿتکل  تتشاص فشاکـتٌذ   ٍ دس ثتبالتش اص هعوتَال اص هبػتِ    ّتبی ػتبحلی   لٌذفشمگًَِ اص آًْب هَاصی ثب خط ػبحلی اػت. ایي گیشی  خْت

تتب   ّتب  دُاص  هوکي اػت ٍ ثبؿذ هیثؼیبس هتفبٍت اًجبؿت سػَثی  هیضاى ثؼتِ ثِاثعبد ٌّذػی خضایش ػذی  . اًذاصُ ٍگشدًذ هیگیبّی هؼتحکن  پَؿؾ

داهٌِ کـتٌذ  ثب ؿیت ٍ  . خضایش ػذی هعوَالً ثش سٍی ػَاحل کنثبؿذهتغیش آًْب  فشاصایهتش  100تب حذٍد هتش دساصا ٍ  كذّب تب ّضاساى هتش پٌْب، كذّب

ّب اهکبى هجبدلِ آة ثیي تبالة ٍ دسیب سا فشاّن  گشدًذ. ٍسٍدی ّبی کـٌذی اص یکذیگش خذا هی ٍػیلِ ٍسٍدی ػذی هدبٍس ثِگیشًذ. خضایش  پبییي ؿکل هی

ؿًَذ. خضایش ػذی ثب خزة اًشطی ٍ حفبظت اص خط ػبحلی دس ثشاثش  ًوَدُ ٍ ثبعث تؼْیل فشػبیؾ، حول ٍ اًجبؿت سػَة دس اطشاف خضایش ػذی هی

گیشی ٍ هَسفَدیٌبهیک  کٌٌذ. ثٌبثشایي، هطبلعِ ًحَُ ؿکل پزیش ایفب هی عٌَاى هبًع ثشای ػَاحل حؼبع ٍ آػیت هْوی سا ثِ ؿشایط تَفبًی ؿذیذ ًمؾ

ٍ    ّبی هشثَط ثِ ؿتکل  ًظشیِ ایي پظٍّؾ هطبلعِ اص ّذف ثبؿذ. ّبی خضایش ػذی ثؼیبس هْن ٍ حبئض اّویت هی ػیؼتن ثشسػتی   گیتشی خضایتش ػتذی 

ختبٍسی دسیتبی کبػت(یي(     خضیشُ ػذی هیبًکبلِ دس گَؿتِ خٌتَة  ثب اسایِ هلبدیك هَسدی اص )ب ًؼجت ثِ تغییشات هحیطی آًٍْاکٌؾ هَسفَدیٌبهیکی 

 .(1)ؿکل  ثبؿذ هی

یش ػذی ثحث ثشاًگیض ثَدُ ٍ ثیي پظٍّـگشاى گًَبگَى دس ایي صهیٌِ اتفبق ًظشی ٍخَد ًذاسد. اهب، دس ایٌدب ػِ فشهیِ اكلی کتِ  اچگًَگی تـکیل خض

 دّین. ثبؿٌذ سا ؿشح هی تش هی تش ٍ هحکن هؼتذل

ؿتًَذ کتِ هوکتي اػتت طتی       ای دیتذُ هتی   کشاًِ ّب یب ػذّبی ثشٍى  دس ثشخی اص خضایش ػذی پـتِآهذُ.  اص صیشآة ثیشٍى -سًٍذُ هذل پیؾ .1

یخچبلی  ّبی ثیي یب دس دٍسٍُخَد آهذُ ثبؿٌذ. ایي ػذّبی ػبحلی طی ثبالآهذى تشاص دس ّبی یخچبلی پیـیي ثِ آهذى تشاص دسیب دس دٍسُ پبییي

 اًذ. ػَی ػبحل حول ؿذُ یبفتِ ٍ طی پیـشٍی ثِ گزؿتِ ٍ ثش ا ش اًجبؿت سػَة دس خْت لبئن گؼتشؽ

ای ػبحلی ثَدُ ثبؿٌذ کِ طتی   ّبی هبػِ كَست ت(ِ تشیي تشاص آة دسیب، ثِ . خضایش ػذی هوکي اػت طی پبییيسفتِ صیشآة -سًٍذُ هذل پیؾ .2

 ثبؿٌذ. ػبحلی خذا ؿذُ ٍّوَاس اص پٌِْ ّبی پؼت سفتي صهیي صیشآة یخچبلی گزؿتِ ثشا ش ثِ اصدسیب دس دٍسُ ثیيسٍی ٍ ثبالآهذى تش پیؾ

 ّبی پیـیي، دس هَسد چگًَگی تـکیل خضایش ػذی، ثیـتش ثش تَػعِ پیَػتِ عَاسم هتَسٍ ی  دس فشهیِ. آهذُ اص صیشآة ثیشٍى -هذل پبیذاس .3

آهذى تشاص دسیب تبکیذ ؿذُ اػت. اهب، دس ایي ًظشیِ اعتمبد  ّبی اٍلیِ پبییي دس دٍسُ ای ػبحلی ی هبػِّب ای یب ت(ِ اًِکش ػذّبی ثشٍىّوچَى 

پبیتذاسی   ػبل پیؾ تتب  4000یخچبلی تمشیجب اص حذٍد  ثش ایي اػت کِ گؼتشؽ خضایش ػذی اص صهبى تثجیت ثبالآهذى تشاص دسیب دس دٍسُ ثیي

 (.46؛ 2009ت، اًذ )ّؼل تـکیل ؿذُتشاص دسیب دس حبل حبهش 

ّبی هَسفَدیٌبهیکی ثؼیبس پَیبیی ّؼتٌذ کِ هؼتعذ تغییشاتی دس هیضاى عشهِ ٍ آٍسد سػَة، تغییش تتشاص آة دسیتب،    اص ػَی دیگش، خضایش ػذی هحیط

(. ثشپبیِ 2004تَى ٍ ّوکبساى، ثبؿٌذ )اػ ّبی ثـش هی ّب، ا شات ٍ هذاخالت ًبؿی اص فعبلیت ّب ٍ تَفبى ٍیظُ دس استجبط ثب ؿشایط ّبسیکي اًشطی هَج ٍ ثِ
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پی( دس ثیؾ اص یک لشى اًدبم ؿذُ اػت، اًتَا  تغییتشات    ػی ػی ّبیی کِ اص خضایش ػذی دس ساػتبی ػَاحل خلیح هکضیک )لَیضیبًب ٍ هی ثشداسی ًمـِ

ػتبصی ٍ   ، اص ایي اطالعبت ثشای هتذل (1995ثشیذ ٍ ّوکبساى ) ّبی ػبحلی هـخق گشدیذُ اػت. هک دػتِ اص لٌذفشم دادُ ثشای ایي هَسفَدیٌبهیک سخ

(. دس ایتي هتذل ّـتت ًتَ  ٍاکتٌؾ      2فْن چگًَگی ٍاکٌؾ طئَهَسفَلَطیکی خضایش ػذی ًؼجت ثِ ًَػبًبت طجیعی ٍ اًؼبًی اػتفبدُ کشدًذ )ؿتکل  

 طئَهَسفَلَطیکی ثِ ؿشح صیش تعشیف ؿذُ اػت.
 

 
 .خايریدریایکاسپیهجىًبگًضٍاوکالٍدرسدیمی:مًقعیتجغرافیاییجسیر1ٌضکل

 
)الف(مدلياکىص.حاکممحیطیضرایطدردادٌرختغییراتبٍوسبتسدیجسایرمًرفًدیىامیکیَایياکىصومایصضماتیک:2ضکل

کٍازمدلگریدایمًلفٍ.)ج(فريپاضیاستيادرجضدنوًعباریکدَىدٌتکاملازوطانکٍازمدلیا.)ب(مًلفٍیعمًمکیشئًمًرف

جُتدرایضدٌ(دٌداوطانَماوطًرکٍساعت)یَاعقربٍحرکتجُتخالفدرَاگًوٍازياکىصهیاست.ایچرخطواپایداریدَىدٌوطان

(.141؛1995بریديَمکاران،)مک.دىچرخیمداریوقطٍپاکیساعتدراطرافیَاعقربٍحرکت

 
ِ   ػَی دسیب خضیشُ ؿبهل حشکت سػَة دسساػتبی خجِْ سٍثِکت خبًجی؛ حش .1 گتزاسی   ػذی اػت کِ اغلت ثب فشػبیؾ دسیک طتشف ٍ ًْـتت

 ثبؿذ. طَسخبًجی دسساػتبی ػبحل دسحبل حشکت هی ػذی ثِ تَاى گفت کِ خضیشُ ؿَد. ثٌبثشایي، هی ػذی هـخق هی دسطشف دیگش خضیشُ

 کٌذ. ػَی دسیب پیـشٍی هی سفتي تشاص دسیب ثِ ٍاکٌؾ ثِ افضایؾ عشهِ سػَة یب پبییي ثِ ػبحلی اؿبسُ داسد کِ دس پیـشٍی؛ .2

ِ   گزاسی لبثتل  دلیل فشػبیؾ یب ًْـتِ ثِ خط ػبحلی اؿبسُ داسد کِ طی یک دٍسُ صهبًی دساصهذت، خَاُ ثِ تعبدل پَیب؛ .3 ًظتش  بثتت    تَختِ، ثت

 هبًذُ اػت. ثبلی

ػَی دسیبی آى ثش ا ش فشػبیؾ ٍ اًتمبل سػَة یب افضایؾ تشاص دسیب  ؿَد کِ سخؼبس سٍثِ شدُ هیکبس ث ثشای ػَاحلی هلذاق داسد ٍ ثِ پؼشٍی؛ .4

 کٌٌذ. ػَی خـکی پؼشٍی پیذا هی ثِ

ػَی دسیب ٍ خـکی یک خضیشُ ػذی ٍ خلتیح ایدتبد ؿتذُ دس پـتت آى، هتَسد       ّبی سٍثِ دّذ کِ کشاًِ ؛ دس خبیی سخ هیؿذى دسخب ثبسیک .5

 هبًذ. ؿًَذ؛ اهب، ّؼتِ خضیشُ ػذی  بثت ثبلی هی ؿذى خضیشُ ػذی هی ث ثبسیکگیشد ٍ ثبع فشػبیؾ لشا هی
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دّذ؛ یعٌی دسخبیی کِ خضیشُ ػذی ثشای عجَس اهتَاج طَفتبًی اص ثتبالی     ؿذگی دسخب سخ هی دًجبل ثبسیک اغلت ثِ ػَی خـکی؛ غلطیذى ثِ .6

ِ   ؿذُ ثبؿذ. دس ًتیدِ، ایي اهَاج طَفبًی ثبعث اًذاصُ کبفی ثبسیک خضیشُ ثِ ِ    فشػبیؾ اص ػتوت سٍثت گتزاسی دس ػتوت    ػتَی دسیتب ٍ ًْـتت

 ػَی خـکی ظبّش خَاّذؿذ. ؿکل حشکت ثِ ّب دس خضایشػذی ثِ ؿَد. ثٌبثشایي، پیبهذ آى، غلطیذى سػَة ػَی خـکی هی سٍثِ

سهعتشم ًفتَر اهتَاج    ػتذی د  ؿَد خضیشُ ؿذگی ثبعث هی دّذ، یعٌی دسخبیی کِ ثبسیک ؿذگی دسخب سخ هی دًجبل ثبسیک اغلت ثِ فشٍپبؿی؛ .7

 تشؿذُ ٍ گؼتشؽ یبثٌذ. ػشعت پْي ّبی ایدبدؿذُ دس خضایشػذی ثِ ّبی خذیذی دسآى ؿکل ثگیشد. هوکي اػت ٍسٍدی لشاسگشفتِ ٍ ٍسٍدی

ّبی  ّبی ػبعت یب دسخْت خالف حشکت عمشثِ ػذی دسخْت حشکت عمشثِ ؿَد کِ دس آى خضیشُ ثِ ؿشایطی گفتِ هیًبپبیذاسی چشخـی؛  .8

 ؿَد. ٍاکٌؾ ثِ پیـشٍی دس یک طشف ٍ پؼشٍی دس طشف دیگش خضیشُ، دچبس چشخؾ هی ػبعت ٍ دس

 .هیبًکبلِ، دسیبی کبػ(یي ػذی، خضایشّبی هَسفَدیٌبهیکی،  ٍاکٌؾ، تغییشات هحیطی ياشگانکلیدی:

َایپصيَصمًاديريش -2
گیتشی خضایتش    ّبی هشثَط ثِ ؿتکل  ًظشیٌِبد ثِ هٌبثع ٍ هبخز هعتجش ٍ هشثَطِ، گیشی اص سٍیکشدی ًظشی ٍ هفَْهی ٍ ًیض ثب اػت دس ایي پظٍّؾ ثب ثْشُ

عٌَاى ًوًَِ هلبدیمی اص خضیشُ  هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت. ّوچٌیي، ثِ ؿذُ ٍ ٍاکٌؾ هَسفَدیٌبهیکی آًْب ًؼجت ثِ تغییشات هحیطی ػذی تـشیح

اسایِ ؿذُ اػت. آىّبی ًَػبًبت تشاص  دس استجبط دٍسٍُ  خبٍسی دسیبی کبػ(یي ػذی هیبًکبلِ ٍالع دس گَؿِ خٌَة

یپصيَصَایافتٍبحثي -3
پتغ اص خلتیح   ٍ  ثبؿذ ّبی خٌَثی دسیبی کبػ(یي هی ای دسکشاًِ تشیي صثبًِ هبػِ کیلَهتش، دساصتشیي ٍ ثضسگ 60ثب دساصای تمشیجی  هیبًکبلِ ػذی خضیشُ

ّب ثؼیبس  آٌّگ ًَػبًبت تشاص دسیبی کبػ(یي ًؼجت ثِ الیبًَعؿَد.  هحؼَة هی ی ؿوبلی کـَسّب اًذاص طئَهَسفَلَطیکی کشاًِ تشیي چـن گشگبى، هْن

% ٍ ؿتیت هتَػتط   4/0)ؿیت هتَػط ثخؾ ؿوبلی: ػذی هیبًکبلِ  ّبی خضیشُ دلیل ؿیت هالین کشاًِ ثِ ثبؿذ. ػشیع ثَدُ ٍ دس حذٍد كذثشاثش آى هی

ثبؿذ. آ بس پیـشٍی دسیب ثتِ   ای هٌطمِ هی پزیشتشیي ثخؾ کشاًِ هَالع پیـشٍی آة دسیب، آػیت%( ٍ دسثشگشفتِ ؿذى تَػط دسیب، دس 2/0ثخؾ خٌَثی: 

هَسفَدیٌتبهیکی ایتي هٌطمتِ اص     -هَسفَلَطیکیتب یشپزیشی ػشیع ای ثضسگ لبثل سدیبثی اػت.  هتشی ػبحل کًٌَی ثش سٍی ایي صثبًِ هبػِ 100فبكلِ 

َ  یکی اص ثْتشیي هٌبطك ثشای  ثشسػتی ٍ تطجیتك هتذل   سا ثِ بًکبلِ ػذی هی ، هدوَعِ خضیشًَُػبًبت ػشیع تشاص دسیب ثشیتذ ٍ   دیٌتبهیکی هتک  ّتبی هَسف

ِ  اص دّبًِ سٍدخبًِ ػذی ُیشایي خض ای ّبی هبػِ صثبًِ .ًوبیذ تجذیل هی 1995ّوکبساى  ّتبی ختبٍسی هبصًتذساى ٍ دس دّبًتِ خلتیح گشگتبى        ّبی کشاًت

ساػتتب   ّبی کشاًِ ثبختشی پغ اص ؿکؼت، خشیبى اهَاج ثب ساػتبی ؿوبلؿذُ اػت. ػبحلی تـکیل  سد سػَةهَاصات کشاًِ ٍ ّوؼَ ثب ساًِ ػبحلی یب آٍ ثِ

 ؛ ػتشاًدبم، دٌّتذ  ػوت خبٍس اًتمبل هی سا ثِی هٌطمِ ّب ّبی تدي، ًکبسٍد ٍ دیگش سٍدخبًِ ّبی ًبؿی اص سٍدخبًِ ًوبیٌذ ٍ ثذیي تشتیت سػَة ایدبد هی

طَس ٍیظُ ثیـتش  سػذ هٌـبء ایي سػَثبت عوذتبً اص هحیط خـکی ٍ ثِ ًظش هی ثِ ؿًَذ. هیبًکبلِ هی ػذی خضیشُـکیل ّب ثبعث ت گزاسی ایي سػَة ًْـتِ

ِ  ای ٍ عکغ ّبی سٍدخبًِ ًکب ثبؿذ. ثب هطبلعِ ٍ ثشسػی تلبٍیش هبَّاسُ اص سػَة ّتبی گًَتبگَى،    خضیتشُ هیبًکبلتِ طتی دٍسُ    ّبی َّایی هشثَط ثِ ؿتج

ّبی  کِ صثبًِ ای گًَِ ثِ ؛ثبؿذ گشفتِ ؿذُ، ؿکل ای خبف تـکیل ای کِ ّش یک دس دٍسُ ّبی هبػِ ثبًِ اص ؿوبس فشاٍاًی اص صثبًِگشدد کِ ایي ص هـخق هی

 ؿذُ، گبّی تب دسٍى خبٍسی کح ػوت خٌَة تب یش تفشق اهَاج، خویذُ ٍ ثِ ّب کِ عوَهبً تحت اًذ. ساع ایي صثبًِ ثعذی دس ساػتب ٍ دس اداهِ آًْب سؿذ کشدُ

ٍ  یؿٌبخت يیاص ًگبُ صه .ؿذُ ّؼتٌذ ای کح ّبی هبػِ کِ خضایش ثخؾ ثبختشی ایي خلیح دس ٍالع ثخؾ پبیبًی صثبًِ ی طَس خلیح گشگبى تَػعِ یبفتِ، ثِ

 ؿذُ فیَكت یػذ شُیخض یّب هدوَعِ یِعیطج یبیخغشاف کیکالػ یکبهال ثب ٍاحذّب بًکبلِیه ػذی شُیخضٍ  گشگبى حیخل ،یکیطئَهَسفَلَط یّب یظگیٍ

 داسد. یّوخَاً 1999  کَلضیٍ ً 1992ٍ ّوکبساى  ذی، ث1988َ  یلی، ػ1971ّوچَى ؿَاستض   یبسیثؼ ؿٌبػبى يیتَػط صه

ثشای خضایش ػذی، ؿؾ هَسد آى  1995ثشیذ ٍ ّوکبساى  دیٌبهیکی هک -ّبی كَست گشفتِ هـخق ؿذ کِ اص ّـت هذل هَسفَلَطیکی ثب ثشسػی

ؿذى  ّبی: حشکت خبًجی، پیـشٍی، پؼشٍی، ثبسیک طَسکلی، دس هٌطمِ هَسد هطبلعِ هذل هیبًکبلِ لبثل ثبصؿٌبػی اػت. ثِ ػذی طَس حتوب دس خضیشُ ثِ

 دسخب، فشٍپبؿی ٍ ًبپبیذاسی چشخـی ؿٌبػبیی گشدیذ.

ػَی ختبٍس هٌطمتِ دس    تش ثِساػتب اص ثبخ ّبی کشاًِ ػذی هیبًکبلِ هذل حشکت خبًجی ّوؼَ ثب خشیبى دّذ، دس خضیشُ ًـبى هی 3کِ ؿکل ّوبًطَس

گزاسی  حبل حبهش ثخؾ ثبختشی هٌطمِ دس ػوت خبٍسی ثٌذس اهیشآثبد ثب فشػبیؾ سٍثشٍ اػت. اهب، ثخؾ خبٍسی هٌطمِ دسحبل سػَةخشیبى اػت. دس

 یّتب  دٍسُ یطت  ضیت ً یٍ پؼتشٍ  یـشٍیهذل پ(. ة 3ؿکل ثبؿٌذ ) گزاسی دس ایي ثخؾ ػذّبی ػبحلی هتعذدی دسحبل صایؾ هی ثَدُ ٍ ثشا ش سػَة

ِ    .ثبؿذ یدس هٌطمِ کبهال هـَْد هًیض دس هٌطمِ ٍخَد داؿتِ ٍ آ بس آى  بیًَػبى تشاص دس تشتیتت ثشا تش کتبّؾ ٍ     دس ٍالع، هذل پیـتشٍی ٍ پؼتشٍی ثت

س پیـشٍی ٍ دس ػبل ػبحلی ثذلیل کبّؾ تشاص دسیب دچب خط 2015دّذ. ثشای هثبل دس ػبل  هٌطمِ سخ هیص دسیب ٍ ًیض هیضاى آٍسد سػَة دسافضایؾ تشا
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ثخؾ خبٍسی هدوَعِ طَس ٍیظُ دس ى دسخب ٍ فشٍپبؿی ثِؿذ ّبی ثبسیک هذل .(3)ؿکل  ػبحلی سٍثشٍ ثَدُ اػت ثب پؼشٍی خطثذلیل افضایؾ آى  2001

هیبًکبلِ ًؼجت ثِ ػتبیش  ػذی هیبًکبلِ ٍ خضیشُ آؿَسادُ لبثل پیگیشی اػت. ثبتَخِ ثِ کبّؾ ؿیت تَپَگشافی ٍ اًذاصُ سػَثبت دس ایي ثخؾ اص  خضیشُ

ّبی استجبطی ثتیي خلتیح ٍ    ػَی خـکی، کبًبل ّبی ػبحلی ثِ ( ثشا ش ّدَم آة2001ػبحلی  ّبی افضایؾ تشاص دسیب )ثشای هثبل خط ًَاحی، طی دٍسُ

طتی ایتي دٍسُ گؼتتشُ     ثتشآى،  (. عتالٍُ التف(  3)ؿتکل   ؿذى دسختب  گشدًذ )هذل ثبسیک یبفتِ ٍ تعشین هی دسیب )خَصیٌی، آؿَسادُ ٍ چبپملی( گؼتشؽ

ؿَد )هذل فشٍپبؿی(. افضٍى ثتش هتَاسد ثتبال،     ػبحلی آى دچبس فشػبیؾ ٍ پؼشٍی هی خطتَخْی اص ثخؾ ؿوبلی خضیشُ آؿَسادُ ثِ صیشآة سفتِ ٍ  لبثل

ًوبیذ، هذل ًبپبیذاسی  فشاّن هی ساػتب ّبی کشاًِ هٌطمِ کِ هَاد الصم سا ثشای خشیبىثشا ش افضایؾ هیضاى آٍسد سػَة دسّبی کبّؾ تشاص دسیب ٍ  طی دٍسُ

طَس ختبف دس   ایي هذل ثِای هیبًکبلِ ٍ هٌطمِ آؿَسادُ، کبهال هـَْد اػت.  هبػِ ّبی ػبعت( دس گَؿِ خبٍسی صثبًِ خالف حشکت عمشثِچشخـی )دس

ؿَد. ّوچٌتیي، ّوتبًطَس    ی دیذُ هیخَث ػذُ اخیش سػیذ ثِ هتش( دس یک -29تشیي حذ خَد ) کِ تشاص دسیب ثِ پبییي 1977ػبحلی هٌطمِ دس ػبل  خط

حبل تکشاس ٍ ٍلَ  اػت. الجتِ ؿبیبى گفتي اػت کِ خضایش ثختؾ ثتبختشی   ًیض ایي ٍهعیت دس 2015ػبحلی  ًیض هـخق اػت دس خط 3کِ دس ؿکل 

دسٍى خلیح کـیذُ  سیت ثِصٍایِ ا ّبیی اص خـکی کِ ثب ّبی افضایؾ تشاص دسیب ٍ ًیض ثخؾ ٍ غیشُ( طی دٍسُ ػبی اص خولِ خضیشُ اػوبعیل)خلیح گشگبى 

 ثبؿٌذ. گزؿتِ هیدس خَد گیشی ّبی ؿکل ای هٌطمِ دس دٍسُ ّبی هبػِ ّبی ػبعت صثبًِ خْت عمشثِاًذ ًیض حبكل ًبپبیذاسی چشخـی دس ؿذُ
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ختبٍسی دسیتبی کبػت(یي     ػذی هیبًکبلِ سا دس گَؿِ خٌَة ای کِ خضیشُ ّبی هبػِ گشدد گؼتشؽ هدوَعِ صثبًِ ثشپبیِ ؿَاّذ هَخَد هـخق هی

ِ  سػذ کِ سؿذ صثبًِ ٍ ثِ ًظش هیثَدُ ّبی اكلی )ّشاص، ًکب، تدي ٍ غیشُ(  دس استجبط ثب سٍدخبًِایدبد ًوَدُ  اص دّبًتِ سٍدخبًتِ ًکتبسٍد    آى  ای ّبی هبػت

آٍسد ی ؿتبس ٍ  ای هیبًکبلِ سا ثبصؿٌبخت. دس ٍالع، فشاٍاًت  تَاى چْبس هشحلِ دس سؿذ صثبًِ هبػِ کن هی گشفتِ دػت ّبی كَست ثب ثشسػی ؿشٍ  ؿذُ ثبؿذ.

ّبی ثذٍى ًبهی کِ اص خٌَة خلیح  الً سٍدخبًِسٍد،ٍ احتوب ّبی تدي، ًکب، ّشاص، ػیبُ ّبی اكلی هٌطمِ ّوچَى سٍدخبًِ ّبی هبػِ تَػط سٍدخبًِ سػَة

ؿذُ سٍدخبًِ ًکب دس هحیط سیضکـٌذی، ثب ػلطِ اهَاج ٍ  ای هَاصی دّبًِ دلتبی هٌؼَخ ٍ ٍخَد احتوبلی ػذّبی هبػِؿًَذ  گشگبى ثِ دسیب هٌتْی هی

 .اًذ آفشیي دس ایدبد آى ثَدُ ّبی کشاًِ ساػتب، عَاهل ًمؾ ّبی ؿذیذ ٍ خشیبى ؿیت هالین کشاًِ هٌطمِ دس تلفیك ثب طَفبى
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