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 چكیده:

ِ ٍّرَایی ًاضری اص آى    تغییرشا  آ  ٍ  يیصه کشُ صیگشهااهشٍصُ  صیرشا،   اسرت   ضرذُ  لیهْن بطرش تدرذ  اسیبسر  ّرای  یًگشاًر یکری اص   بر

 کرافی حاضرش، ضرَاّذ علوری     حرال دس داضتِ است بطش  یستص یطبش هح یتَجْ حال اثشا  لابل تا بِ یویالل ییشا تغصهیي ٍ  گشهایص

همیراع  دسّایی کِ گَیرای تغییرشا  سرشیق اللیوری      جولِ ًطاًِاص  استدستشع صهیي دس ضذى سیستن اللیوی کشُ شمبشای اثدا  گ

پَضرص   ّای طدیعری، کراّص   ضذى ٍ پسشٍی یخچال ّا، رٍ  ضذى الیاًَع صهیي، گشم تَاى بِ افضایص دهای کشُ جْاًی ّستٌذ، هی

سًٍرذ    کرشد ّا اضراسُ   ضذى الیاًَع ٍ اسیذیّای داخلی(  شفی، ًَساًا  تشاص دسیاّا )افضایص تشاص دسیاّای آصاد ٍ کاّص تشاص دسیاچِب

اص اٍاسرط   ی است کِبطش ّای یتفعال ًاضی اص آى دسصذ 59اص  یصب یشابشخَسداس است، ص یخاص یتاص اّوصهیي  کشُ یضذى فعل گشم

باتَجرِ برِ     استیافتي اداهِ حال دساست، بَدُ سابمِ  یباص آى  یصّا تا ّضاساى سال پ دِّ طیکِ  یٍ با ًشخ ذُض ضشٍع یستنلشى ب

ِ   یداًطوٌذاى هعتمذًذ دهرا ضذُ،  اّویت هَضَع ٍ بشپایِ هطالعا  اًجام ِ  عورذتا   یٌرذُ آ یّرا  ّرَا دس دّر  یگاصّرا اًتطراس   یرل دل بر

، دیگرش  بشپایرِ هطالعرا   ّوچٌریي،  یافرت   خَاّرذ   یصافرضا  دسجرِ فاسًْایرت   11ترا   9/2بریي   یاًساً یّا یتتَسط فعال یا گلخاًِ

دس توراهی هٌراطك    آى، حذٍد یک هتش باال خَاّرذ آهرذ ٍ تَصیرق ٌّذسری     2111دسیاّا تا سال  تشاصکٌٌذ  بیٌی هی داًطوٌذاى پیص

 خرضس صهیي یعٌری دسیرای    تشیي آبگیش بستِ کشُ صهیي یکساى ًخَاّذ بَد  ایي دسحالی است کِ سفتاس ّیذسٍلَطیکی بضسگ ساحلی کشُ

ّوشاُ افضایص  بِ خضسسٍی سطح دسیای ٍتعشق بشّای گزضتِ، افضایص هیضاى تدخیش طی دِّدسٍالق،  ای دیگش سلن خَسدُ است  گًَِ بِ

برا   خرضس دسیرای   ضذُ تا بیالى آبری  سطَبت سطحی ٍ باد باعث اصجولِصهیي ٍ ًیض افضایص سایش فاکتَسّای اللیوی  دهای َّای سطح

آبشیض هٌتْی بِ دسیا ٍ ًیض جشیراى   ّای ّا دس حَضِ هطکل جذی سٍبشٍ ضذُ ٍ دچاس پسشٍی گشدد  ایي دسحالی است کِ هیضاى باسش

طری  صهریي   گشهرایص تشاص دسیا جلَگیشی کشدُ ٍ کودَد بیالى آبی آى سا جدشاى ًوایٌرذ   اخیش اًذ اص پسشٍی  ّا ًتَاًستِ دبی سٍدخاًِ

  یکی اص هْوتشیي ًوَدّای هحیطی آى تراثیش برش   است ایجاد ًوَدُ طدیعی کطَسهاى هحیطسا بشای  فشاٍاًیهطکال  تِ سالیاى گزض

کرِ ّرذ     دسیای خرضس  ّای کشاًٍِالق دس  باضذ  خلیج گشگاى ٍ تاال  هیاًکالِ هیّا  ّا ٍ تاال  دسیاچِجولِ اصّای آبی  پیکشُ هحیط

ٍ تطدیك صهاًی آًْرا برا توراٍیش     خضسّای تشاصسٌجی دسیای  بشسسی دادُ باضذ  ّا هی ست یکی اص ایي ًوًَِهَسد بشسسی ایي پظٍّص ا

 هترش  9/1حرذٍد  ترشاص آى  ضرذُ ٍ   دچراس پسرشٍی  کٌَى ترا  1559سال تشاص دسیا اص ای ٍ باصدیذّای هیذاًی گَیای آى است کِ هاَّاسُ

سذی هیاًکالِ ٍ خلریج گشگراى ٍاسد    طدیعی جضیشُ ّای هحیط ی بش اکَسیستنس هخشباثشا  بسیا دسیا پسشٍی اخیش است یافتِ  کاّص

ضذى ٍ ًابَدی کاهل تاال  هیاًکالِ  ّای آیٌذُ ّوچٌاى تذاٍم یابذ احتوال خطک اگش سًٍذ پسشٍی طی سال کِ طَسی بًِوَدُ است  

کِ عوذتا  تاال  هیاًکالرِ سا  سصذ اص خلیج گشگاى د 23حذٍد بیص اص  ،حاضش بشاثش پسشٍی دسیا دسحالصیشا  ٍ خلیج گشگاى ٍجَد داسد 

بریي   چراپملی ٍ آضرَسادُ ٍالرق    ّای استداطی کاّص ابعاد ٍ طسفای هفیذ کاًالاخیش سدب  پسشٍی است  خطک ضذُدّذ،  پَضص هی

َ    ، دسحرال ّوچٌیي  است سسیذُحذالل هوکي  آًْا بِکاسایی ّیذسٍلَطیکی ٍ  ضذٍُ خلیج دسیا  یکی دسیرا ٍ  طحاضرش استدراه ّیرذسٍل

ِ  1359ًسردت برِ    1351سرال  دسیا دستشاص رکش است  الصم بِ طَس کاهل هسذٍد گطتِ است  طشیك کاًال خَصیٌی بِخلیج اص َ  بر س طر

 هتش سسیذُ است  -13/22بِ حذٍد ٍ  یافتِ ساًتیوتش کاّص 5/3هتَسط حذٍد 
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