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  :اس اػت تِ دلیل هَسد الیاًَع ّا ٍ تؼتش آى دؿَ سهطالؼِ د   

 فـاس صیاد آب 

 تاسیکی 

 دهای کن دس اػواق آب 

 

                

 

 ًاّوَاسی ّای کف الیاًَع ّا                                                                          

 

                                                        

 صفوی دبیر مطالعات اجتماعی                                                                       

 (هتش  222ػوك )ػوك دسیا تا ًاحیِ کن (خایی کِ خـکی ٍ آب دس تواع ّؼتٌذ)اص ػاحل (:ایَاى خـکی)فالت لاسُ                       

 فالت لاسُ اص ًظش هٌاتغ ًفت ٍ گاص ٍ خضایش هاّیگیشی                                                                   

 .اّویت صیادی داسد                 فالت لاسُ دس دسیاّا ٍ                     

                                                                                                                  دیده دسیاچِ ّا    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 .هی ؿًَذ              



 

 .ًام داسد ؿیة لاسُاداهِ هی یاتذ،ایي تخؾ  هتشی 5222تا  2222تا ػوك ؿیة دسیا ّا ٍ الیاًَع ّا صیاد هی ؿَد  تؼذ اص فالت لاسُ                 

 

 

   هَج                                                                  

                                                                                                                                                      

 خضس ٍ هذ                      حشکات آب دسیا           

                                                                                           

 خشیاى دسیایی                                                          

                                                                                                                                        

  تاال آهذى آب دسیا ٍ الیاًَع ٍ پیـشٍی آب تِ طشف ػاحل: هذ           

 پاییي سفتي ٍ ػمة ًـؼتي آب دسیا تِ طشف دسیا یا الیاًَع:خضس             

 (22ٍ  21ٍ 8ٍ 7)دس تشتیغ اٍل ٍ دٍم یؼٌی ػلت اصلی خضس ٍ هذ خارتِ هاُ اػت،دس اٍل ٍ اٍاػط هاُ لوشی تیـتشیي حذ خزس ٍ هذ ٍ :ًکتِ            

 هاُ لوشی کوتشیي هیضاى خضس ٍ هذ           

 «هاًٌذ ًیَفَلٌذ دس آهشیکا ٍ ؿشق طاپي».اػتهحل تاللی آب گشم ٍ ػشد اص هْن تشیي هٌاطك صیذ هاّی خْاى :خشیاى دسیایی           



 

 

 

      

 هٌاتغ هْن تاهیي غزا                                                                               

 حول ٍ ًمل آػاى تش ٍ کن ّضیٌِ                                                                                                                       

    اًؼاى ٍ الیاًَع ّا          

 آب ؿیشیيتِ طَس غیش هؼتمین هٌثغ تاهیي                                                                                                

 

 

 

  

 

 

 

                                                         

 

  صفَی دتیش هطالؼات اختواػی

ػوی کاسخاًِ ّا،پالػتیک ٍ ػالیاًِ هیلیَى ّا تي صتالِ ّای : تی هْشی ّای اًؼاى ًؼثت تِ الیاًَع ّا

 دفي صتالِ ّای اتوی تَػط تشخی کـَسّا. هَاد تدضیِ ًـذًی تِ الیاًَع ّا سیختِ هی ؿَد

 

 
سٍیِ هاّی ّا تذٍى فشصت دادى تِ تَلیذ هثل،ٍ ّن چٌیي صیذ تا اػتفادُ صیذ تی 

           اص فٌاٍسی ّای خذیذ هاًٌذ کـتی ّای هدْض تِ ساداس ٍ ًصة دائوی تَسّا دس آب

 



 

    

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 ػایش گاصّا هاًٌذ تخاس آب ٍ % 1()اکؼیظى% 21()ًیتشٍطى%78)                                       الیِ ای اص گاص                                                

 (دی اکؼیذ کشتي                                                                                                                              

  هتشیلَ کی 3222اص ػطح صهیي تا استفاع                                                                    (اتوؼفش)َّاکشُ 

 اطشاف ػیاسُ صهیي                                                                                                           

 «تشٍپؼفش»پاییي تشیي الیِ ًضدیک ػطح صهیي ٍسد ػپْش                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                      

تـکیل اتش ٍ تغییشات آب ٍ َّایی 

 .دس ایي الیِ صَست هی گیشد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍ ػشض خغشافیایی صاٍیِ تاتؾ خَسؿیذ

 دٍسی ٍ ًضدیکی تِ الیاًَع ّا ٍ دسیا ّا  

 ػَاهل هَثش تش آب ٍ َّای خْاى                   

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فـاس َّا ٍ خشیاى تاد –استفاع اص ػطح صهیي 

 



 صاٍیِ تاتؾ خَسؿیذ ٍ ػشض خغشافیایی

 

 

 

 

 دسیافت اؿؼِ ػوَدی خَسؿیذ( ػشض پاییي )ػشصهیي ّای ًضدیک اػتَا                               

 دسیافت هایل تش اص اؿؼِ خَسؿیذ( ػشض تاالتش)تِ طشف لطة خٌَب یا لطة ؿوال پیؾ تشٍین ّشچِ اص اػتَا                                                              

 

 تِ ٍخَد آهذى  ػِ هٌطمِ اص یکؼاى ًتاتیذى خَسؿیذ تِ ػطح صهیي    

 (دسیافت اؿؼِ ػوَدتشخَسؿیذ)هٌطمِ گشم دس دٍ طشف اػتَا تا هذاس ّای ساع الؼشطاى ٍ ساع الدذی 

  ٍ (دسیافت اؿؼِ ًؼثتا هایل خَسؿیذ)خٌَتی هٌطمِ هؼتذل ؿوالی 

  (دسیافت اؿؼِ هایل خَسؿیذ)هٌطمِ ػشد دس هداٍست لطة ّا 

 

 

 ػشض تاال       

 ػشض هتَػط                 

                                                                                                                                                                                           ػشض پاییي                  

                                                                                                                                                                                                                                                                       



 دٍسی ٍ ًضدیکی تِ الیاًَع ّا ٍ دسیا ّا 

 

 

 

 

 .خـکی ّا صٍدتش اص آب ّا گشم هی ؿًَذ ٍ ػشیغ تش ّن گشهای خَد سا اص دػت هی دٌّذ ٍ آب ّا گشها سا تیـتش دس خَد ًگِ هی داسًذ                           

 «.هٌاطك هی ؿًَذهَخة کاّؾ گشها ٍ ػشهای »الیاًَع ّا ٍ دسیاّا هَخة اػتذال دهای ًَاحی هداٍس خَد دس صهؼتاى ٍ تاتؼتاى هی ؿًَذ  

 .هاًٌذ خشیاى آب گشم گلف اػتشین کِ اص کٌاسُ ّای اًگلؼتاى هی گزسد».ػثَس خشیاى آب گشم اص کٌاسُ کـَسّا هَخة هی ؿًَذ کِ دس صهؼتاى ػشهای َّا کاّؾ یاتذ

 «ذ اص کٌاسُ ّای کاًاداهاًٌذ خشیاى آب ػشد گشیٌلٌ».ػثَس خشیاى دسیایی آب ػشد هَخة ػشهای ؿذیذ دس کـَسّای هداٍس آى هی ؿًَذ

                                                                                                               

 لشاس داسًذ تِ دسخِ ّای دهای صهؼتاى هتفاٍت خغشافیاییؿْش سم ٍ اػتکْلن دس دٍ ػشض                                                                                                              

 .ٍ تاتؼتاى ایي دٍ ؿْش تَخِ کٌیذ                                                                                                                 

 لشاس داسًذ تِ دهای  ؿْش ّای تشگي ٍ اػتکْلن ٍ ػي پطشصتَسگ دس یک ػشض خغشافیایی                                                                                                                

 صهؼتاى ٍ تاتؼتاى آى ّا ٍ ّن چٌیي دٍسی ٍ ًضدیکی آى ّا تِ دسیا ٍ الیاًَع ٍ خشیاى آب                                                                                                                

 .گشم گلف اػتشین  تَخِ کٌیذ                                                                                                                 

 .تَخِ کٌیذ ٍ تِ ًضدیکی ٍ دٍسی اص الیاًَع تَخِ ًواییذ ؿْشّای آهِیي ٍ پشاگ ٍ کی یِف                                                                                                               



 

  

 .ػپْش  ّشچِ اص ػطح صهیي تاالتش تشٍین دهای َّا کن هی ؿَد دس الیِ ٍسد                                                                                                                             

                                                                                       

                                                          

  

 

 

 

 

 

       

 

 ػٌگیٌی داسد ٍلی ها حغ ًوی کٌین َّا هاًٌذ ّوِ گاصّا.                                   

 فـاس َّا سا تا دػتگاُ ّای فـاس ػٌح اًذاصُ گیشی هی کٌٌذ. 

 ِخایی کِ فـاس کوتشی داسد هی سٍد،تِ ایي تشتیة تاد تِ ٍخَد هی آیذ َّا اص خایی کِ فـاس تیـتشی داسد ت. 

 .اػتدس هٌاطك هختلف  تغییشات آب ٍ َّاییٍ  خشیاى ػوَهی َّااص ػَاهل هْن ( هٌاطك فـاس صیاد ٍ هٌاطك فـاس کن)پشاکٌذگی کاًَى فـاس

 استفاع اص ػطح صهیي

استفاػات اص ًفَر تَدُ ّای هشطَب تِ آى ػَی خَد خلَگیشی هی 

 .کٌٌذ

 .استفاػات تاػث تغییش خْت ٍصؽ تاد هی ؿًَذ

 فـاس َّا ٍ خشیاى تاد



 

 اًؼاى ٍ تغییشات آب ٍ َّایی

 :          اص ػلل هْن افضایؾ دها                

   صیاد ؿذى تؼذاد خَدسٍّا    

 اػتفادُ اص ػَخت ّای فؼیلی دس ًتیدِ آلَدگی َّا ٍ افضایؾ گاصّای گلخاًِ ای دس َّاکشُ                                 

 افضایؾ فؼالیت ّای صٌؼتی 

 

 

 

 

 

 .یکی اص دالیلی کِ تاػث ؿذُ دس کـَس ها تِ اًشطی ّؼتِ ای تَخِ ؿَدػالٍُ تش کاستشد دس ػلن پضؿکی کوک تِ کاّؾ آلَدگی َّاػت:ًکتِ 

 

 رٍب ؿذى یخ ّای لطثی                 ًتایح گشم ؿذى کشُ صهیي

 تاال آهذى آب دسیا                                                                                   

  ش آب سفتي ًَاحی ػاحلی ٍ خضیشُ ّاتِ صی                                                                                           

 افضایؾ ٍ طَالًی ؿذى دٍسُ ّای خـکؼالی دس ًَاحی گشم ٍ خـک                                                                                                  

 صفَی ،فاسع خْشم                                            افضایؾ ػیالب ٍ هَاسد دیگش                                                                                                        



                                                                           

  َِّای گشم فـاس کن داسد صیشا هٌثؼط هی ؿَد،ٍ هَلکَل ّای آى اص ّن فاصل

 .داسد

 َّای گشم ػثک اػت ٍ تِ ػوت تاال صؼَد هی کٌذ. 

  ٍ َّای ػشد فـاس تیـتشی داسد،صیشا ػشها هَخة تشاکن ٍ فـشدگی هی ؿَد

 .چَى ػٌگیي اػت تِ ػوت پاییي ٍ ػطح صهیي فشٍد هی آیذ

 َّای ػشد پشفـاس ٍ َّای گشم کن فـاس تاد تِ ٍخَد هی آیذ اص خا تِ خایی. 

  دس استفاػات فـاس َّا تا ٍخَد ػشها کن اػت ػلت سلیك تش تَدى َّا ٍ چگالی

 .کن آى اػت

 .اػت فـاس َّا ب دلیل خارتِ صهیي دس ػطح دسیا ّا صیاد ٍ دس استفاػات ٍ کَّؼتاى ّا تِ دلیل خارتِ کوتش فـاس ّن کن: ًکتِ        

 

 

 

 

 

 صفَی. هَفك ٍ پیشٍص تاؿیذ                                                                                                                                                                                 


