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 :2022در سال  اُزُنيز جُاوی حفاظت از الیٍ ر

تطیٗ ٔؼبٞسات ظیست ٔحیغی است وٝ ثٝ عٛض خٟب٘ی ثٝ تصٛیت ضسیسٜ ٚ پطٚتىُ ٔٛ٘تطاَ یىی اظ ٔٛفك

خٟب٘ی تب  اُظُٖضٛز وٝ الیٝ ثسٖٚ پطٚتىُ ٔٛ٘تطاَ، ترٕیٗ ظزٜ ٔی. چٙسخب٘جٝ ٌطایی ٔٛفك استای اظ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثب فطض . ای ذٛاٞس زاضتپیبٔسٞبی ظیست ٔحیغی ٚیطاٖ وٙٙسٜ وٝ ضٚزاظ ثیٗ ٔیاٚاسظ لطٖ ثیست ٚ یىٓ 

ثٝ  2060تب زٞٝ  ظُٖاُثٝ تسضیح ثستٝ ضٛز ٚ  اُظُٖ حفطٜظ٘ٙس وٝ ا٘غجبق ثب پطٚتىُ، زا٘طٕٙساٖ ترٕیٗ ٔی

پطٚتىُ ٔٛ٘تطاَ ثب ٞسف حصف . صٛضت ٌیطزثبیس ؛ ِٚی السأبت ثیطتطی زض ایٗ ظٔیٙٝ ثبظٌطزز 1980ٔمبزیط 

ٌطاز زضخٝ سب٘تی 4/0اظ ٌطْ ضسٖ ظٔیٗ تب  پطٚتىُیطٚی اظ ایٗ ح. است HFC1 تسضیدی ٌبظٞبی ثٝ اصغالح

  . ٌصاضزٔیآة ٚ ٞٛا  ضٚی ثط یات ٔثجتتأثیطٚ  وٙسزض عَٛ ایٗ لطٖ خٌّٛیطی ٔی

ٔٛضز تبویس پطٚتىُ ٔٛ٘تطاَ سبَ تالش  35، ثٛزٜ  2022سپتبٔجط  16وٝ ٔصبزف ثب  اُظُٖ ٌِٛٛی ضٚظ خٟب٘یزض 

 .وطٛض ػضٛ سبظٔبٖ ُّٔ پصیطفتٝ ضسٜ ٚ ثٝ تصٛیت ضسیسٜ است 1۹۷تٛسظ ایٗ پطٚتىُ . لطاض ٌطفتٝ است

اػالْ ٌطزیسٜ  2060تب سبَ  اُظُٖحفطٜ ٔمساض لبثُ تٛخٟی اظ  ٖثطزثیٗ  ظ ثعضٌتطیٗ اٞساف ایٗ پطٚتىُ اظیىی ا

  ۺػجبضت است اظ 2022زض سبَ  اُظُٖ ٚظ خٟب٘ی حفبظت اظ الیٝضؼبض ض .است

 

 َمکاری جُاوی برای حفاظت از حیات بر ريی کرٌ زمیه

Global cooperation protecting life on earth 

 

 2022در سال  اُزُنحفاظت از الیٍ لًگًی گرامیداشت ريز جُاوی . 1 شکل

                                                           
1
  Hydrofluorocarbon 
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 :2022در سال  اُزُنيضعیت حفرٌ بررسی 

 Charles Fabry  ٚHenriٞبی  زاٖ فطا٘سٛی ثٝ ٘بْ تٛسظ زٚ فیعیه 1۹13زض سبَ ثطای ٘رستیٗ ثبض  اُظُٖالیٝ 

Buisson تبثص ذٛضضیس زض سغح ظٔیٗ ٚ زض اضتفبػبت ثبالتط ضس٘س ٚ ٘تیدٝ  تفبٚتآٟ٘ب ٔتٛخٝ  .وطف ضس

آظٔبیطبت ثؼسی ایٗ زٚ زا٘طٕٙس . اظ سغح ظٔیٗ خصة ٔی ضٛزٌطفتٙس ثرطی اظ پطتٛٞب زض اضتفبع ٔطرصی 

ٞط چمسض تبثص فطٚ سطخ ذٛضضیس ثطای ٔٛخٛزات ظ٘سٜ . ثبضسٔی اُظُٖ٘طبٖ زاز وٝ ایٗ ٔسئّٝ ٔطثٛط ثٝ الیٝ 

زض الیٝ استطاتٛسفط ٔب٘غ  اُظُٖٞبی ِٔٛىَٛ تدٕغ. ضسبٖ استست، تبثص فطاثٙفص ذغط٘بن ٚ آسیتذٛضبیٙس ا

ای زٚض اظ ثٝ ٕٞیٗ ذبعط ٚخٛز الیٝ. ضٛزاظ ضسیسٖ ثرص ػٕسٜ تبثص فطاثٙفص ذٛضضیس ثٝ سغح ظٔیٗ ٔی

زض الیٝ  اُظُٖإٞیت . ثطای تٕبٔی خب٘ساضاٖ اظ إٞیتی حیبتی ثطذٛضزاض است اُظُٖ سغح ظٔیٗ ثب غّظت ثبالی

ایٗ . ضاٜ ا٘ساظی ضٛز اُظُٖ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثطای سٙدص ٔیالزی ایستٍبٜ 60تب  30استطاتٛسفط سجت ضس اظ زٞٝ

٘دص ٚاحس س. ٞب ثب تالش یه فیعیىساٖ ٚ ٞٛاضٙبس اٍّ٘یسی ثٝ ٘بْ ٌٛضزٖٚ زاثسٖٛ ثٛخٛز آٔسایستٍبٜ

زض الیٝ استطاتٛسفط خٛ ظٔیٗ  اُظُٖ یٝ ال. زض استطاتٛسفط ٘یع اظ ٘بْ ٕٞیٗ زا٘طٕٙس ٌطفتٝ ضسٜ است اُظُٖ غّظت 

ٚٞٛایی ضربٔت آٖ  وٝ ثستٝ ثٝ ضطایظ فصّی ٚ آةلطاض زاضز ویّٛٔتطی سغح ظٔیٗ  30تب  20زض اضتفبع ٚ 

 p.b.b 1یه ٚاحس زاثسٖٛ ٔؼبزَ . استٔتط  ٔیّی 3زاثسٖٛ ٔؼبزَ ثب  300ایٗ الیٝ  ضربٔت. وٙس تغییط ٔی

.  است اُظُٖاظ غّظت 

ثبضس وٝ ٔی( 2022اوتجط  2ٚ  1ثطاثط ثب ) 1401ٟٔط  7ٚ  6زض  اُظُٖای حفطٜ ٔطثٛط ثٝ تصبٚیط ٔبٞٛاضٜ 2ضىُ 

 .ثط فطاظ لغت خٙٛة تطىیُ ٌطزیسٜ است

 97اتفبق افتبز وٝ ثٝ ( 1401ٟٔط  7ٚ  6) 2022اوتجط  2ٚ  1زض تبضید  اُظُٖ حسالُ غّظت 2022زض سبَ 

 . زاضتٝ است افعایصٔمساضی ذٛضجرتب٘ٝ  (زاثسٖٛ 92) 2021سبَ زض ٔمبیسٝ ثب  زاثسٖٛ ضسیس وٝ

 

 

 

 

 (1401مُرماٌ  7ي  6) 2022تبر اک 2ي  1بر فراز مىطقٍ جىًبگان در  اُزُن ای حداقل غلظتتصًیر ماًَارٌ. 2شکل 

 1401مهر  7 1401مهر  6
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 2022تا  1979در مىطقٍ جىًبگان از سال  اُزُنمًجًد در حفرٌ  اُزُن مقایسٍ مقادیر حداقل غلظت. 1 ومًدار

 5/14 اُظُٖ وبٞطی ثٛزٜ یؼٙی زض ٞط زٞٝ ٔمساض غّظت  اُظُٖوٙیس ضٚ٘س ٔطبٞسٜ ٔی 1ٕ٘ٛزاض ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٕٞبٖ

( ٟٔط 28تب ضٟطیٛض  29)اوتجط  20سپتبٔجط تب  20ضٚظٞبی زض  اُظُٖ غّظتتطیٗ وٓ. زاضتٝ است وبٞصزاثسٖٛ 

   زاثسٖٛ وبٞص پیسا  220ثٝ ظیط  اُظُٖاظ ظٔب٘ی وٝ ٔمساض غّظت  اُظُٖحفطٜ . ضٛززض لغت خٙٛة ثجت ٔی

 1970ٞبی ثٛزٜ ٚ اظ سبَ% 40زض ایٗ ٔٙغمٝ ثیص اظ  اُظُٖٔیعاٖ وبٞص وّی غّظت . ٌطززوٙس، پسیساض ٔیٔی

ٚ  (ٔیالزی 1994زض سبَ )زاثسٖٛ  73ٔٛخٛز زض ایٗ ٘بحیٝ ثیٗ  اُظُٖ ٔمساض .تبوٖٙٛ ٔطبٞسٜ ٌطزیسٜ است

   .ٚسبٖ ثٛزٜ استزض ٖ (ٔیالزی 1981زض سبَ )زاثسٖٛ  195

 
 2015-2022َای در ویمکرٌ جىًبی در طی سال اُزُنمًجًد در حفرٌ  اُزُنمقایسٍ مقادیر حداقل . 3شکل 
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زضخٝ  30تط اظ ثطای ػطض خغطافیبیی پبییٗ)ضا زض ٘یٕىطٜ خٙٛثی  اُظُٖ ٔٛخٛز زض حفطٜ اُظُٖٔمساض  3ضىُ زض 

تب ظٔبٖ اظ ثیٗ ضفتٗ  اُظُٖٔیالزی یؼٙی اظ ظٔبٖ تطىیُ ٚ پسیساض ضسٖ حفطٜ  2022تب  2015اظ سبَ ( خٙٛثی

  . زاثسٖٛ ضسیس 97ٔٛخٛز زض حفطٜ ثٝ  اُظُٖوٕیٙٝ ٔمساض  2022زض سبَ . زٞسآٖ ضا ٘طبٖ ٔی

 

 

  2015-2022َای در داخل حفرٌ در ویمکرٌ جىًبی در طی سال اُزُن مقایسٍ کسری مقادیر. 2ومًدار 

. ضٛزثبضس وٝ ثط حست ٚاحس ٍٔبتٗ ثیبٖ ٔیحفطٜ ٔی تطٔیٓٔٛضز ٘یبظ خٟت  اُظُٖزٞٙسٜ ٔمساض ٘طبٖ 2ٕ٘ٛزاض 

 یٗ ٜ اةوٝ ثبضس ٍٔبتٗ ٔی 37ٔٛضز ٘یبظ،  اُظُٖٔمساض  2022وٙیس زض سبَ ٌٛ٘ٝ وٝ زض ضىُ ٔالحظٝ ٔیٕٞبٖ

  . ٔىبتٗ اظٖ ٘یبظ ٔی ثبضس 37ٔؼٙی است وٝ خٟت تطٔیٓ حفطٜ اظٖ 

 . زاثسٖٛ ضسیس 97وٝ ثٝ ثٛزٜ  2022اوتجط  1زض تبضید  اُظُٖ حسالُ غّظتزٞٙسٜ ٘طبٖ 4ضىُ 

 
 2022اکتبر  1در ویمکرٌ جىًبی در  اُزُنحفرٌ مًقعیت قرار گرفته . 4شکل
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 ضذساز فصّی ثٛزٜ ٚ زض فصُ ثٟبض ضٛز وٝ یهثط فطاظ لغت خٙٛة ظبٞط ٔی سبَ ٞط اُظُٖحفطٜ ػظیٓ الیٝ 

تبوٖٙٛ حفطٜ . وبستٝ ضٛز اُظُٖالیٝ  ٌطزز اظ ٔیعاٖ ضربٔت٘یٕىطٜ خٙٛثی ثٝ اٚج ذٛز ضسیسٜ ٚ ٔٛخت ٔی

ٔیّیٖٛ ویّٛٔتط ٔطثغ ضا زض  30ثعضٌتطیٗ آٖ ثٛزٜ وٝ ٔسبحتی حسٚز  2000زض سبَ  اُظُٖایدبز ضسٜ زض الیٝ 

ٜ ٌستطزٌی حفطٜ ضا ثط فطاظ ایٗ ٔمبیس. ثطاثط ٔسبحت لبضٜ لغت خٙٛة است 2ثطٌطفتٝ وٝ وٕی ثیص اظ 

ثیطتطیٗ ٚسؼت  2022زض سبَ . زٞسٔٙغمٝ خٙٛثٍبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ وطٛضٞبی ٚالغ زض ٘یٕىطٜ خٙٛثی ٘طبٖ ٔی

زٞٙسٜ ایٗ وٝ ٘طبٖضسیس ( ٟٔط 13)اوتجط  5زض تبضید ٔیّیٖٛ ویّٛٔتطٔطثغ  5/26ثٝ   اُظُٖٚ ٌستطزٌی حفطٜ 

.  (5ضىُ ) است وٕی ثعضٌتط ضسٜ 2021٘سجت ثٝ سبَ  اُظُٖ فطٜٚسؼت حاست وٝ 

 

 
 2022اکتبر  5در ویمکرٌ جىًبی در  اُزُن بیشیىٍ يسعت حفرٌ. 5شکل  

 

اظ سبَ ( زضخٝ خٙٛثی 30تط اظ ثطای ػطض خغطافیبیی پبییٗ)زض ٘یٕىطٜ خٙٛثی  اُظُٖٚسؼت حفطٜ  3ٕ٘ٛزاض 

 اٚاذطأسبَ اظ  اُظُٖ حفطٜ. زٞسضا ٘طبٖ ٔی اُظُٖٔیالزی اظ ظٔبٖ تطىیُ تب پبیبٖ فؼبِیت حفطٜ  2022تب  2015

حسٚز  اُظُٖاظ تِٛس تب ٔطي حفطٜ . ثیٗ ضفتزسبٔجط اظ  اٚاسظ زضآٌٛست ثط فطاظ ٔٙغمٝ خٙٛثٍبٖ پسیساض ضس ٚ 

 .تطی زاضتٝ استوٛتبٜض ػٓحسٚز یه ٔبٜ ( 2021)ٔبٜ عَٛ وطیس وٝ ٘سجت ثٝ سبَ لجُ  5/3
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  2015-2022َای در ویمکرٌ جىًبی در طی سال اُزُن مقایسٍ يسعت حفرٌ. 3ومًدار 

 

ضسیس وٝ زض ٔمبیسٝ ثب سبَ  ٔیّیٖٛ ویّٛٔتطٔطثغ 5/26ثٝ  2022زض سبَ  اظٖ لغت خٙٛةحفطٜ ٚسؼت 

 . است ثٛزٜ ثیطتطٔیّیٖٛ ویّٛٔتطٔطثغ  7/1 حسٚز (ٔیّیٖٛ ویّٛٔتطٔطثغ 8/24) 2021

ضٚ٘س افعایطی زاضتٝ یؼٙی زض ٞط زٞٝ  34/0ثب ضیت ا٘ساظٜ حفطٜ  ٌطززٔطبٞسٜ ٔی 4ٕ٘ٛزاض ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٕٞبٖ

. ٔیّیٖٛ ویّٛٔتطٔطثغ ثعضٌتط ضسٜ است 4/3 حسٚز اُظُٖٚسؼت حفطٜ 

 

 

  1979-2022َای در ویمکرٌ جىًبی در طی سال اُزُن مقایسٍ يسعت حفرٌ. 4ار ومًد
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 :اُزُنتریه شُر کرٌ زمیه درگیر حفرٌ جىًبی

ثبضس زض آٔطیىبی وٝ ٔؼطٚف ثٝ پبیبٖ خٟبٖ ٔی( Ushuaia) تطیٗ ضٟط وطٜ ظٔیٗ ثٝ ٘بْ اٚضٛایبخٙٛثی

لطاض  اُظُٖتحت تبثیط حفطٜ ( ضٕسی 1401ٟٔط  20ثطاثط ثب ) 2022اوتجط  12خٙٛثی ٚالغ ضسٜ وٝ زض تبضید 

ٞبی ٌطزضٍطی ضٟطخبشثٝایٗ . ضٛزٔی تمطیجب تٕبٔی سفطٞب ثٝ سٛی لغت خٙٛة اظ ضٟط اٚضٛایب ا٘دبْ. ٌطفت

 اُظُٖ تحت تبثیط حفطٜ 2022٘فطی است وٝ زض سبَ  71000ثسیبضی زاضز ٚ زاضای عجیؼتی ثىط ثب خٕؼیت 

   .ٌٛیبی ایٗ ٔغّت است 6ضىُ . لطاض ٌطفت

  

 

 2022اکتبر  12بر فراز شُر ايشًایا در آمریکای جىًبی در  اُزُنگستردگی حفرٌ . 6 شکل

  : وتیجٍ
ٔیّیٖٛ ویّٛٔتط ٔطثغ  ٚسؼت،  5/26اوتجط ضسیس ٚ ثب  5ثٝ حساوثط ٔسبحت ذٛز زض  2022زض سبَ حفطٜ اُظُٖ 

ٚضؼیت حفطٜ . لطاض زازٜ است 1979تمطیجبً ثٝ ا٘ساظٜ آٔطیىبی ضٕبِی ضسٜ ٚ آٖ ضا زض ضتجٝ سیعزٞٓ اظ سبَ 

اظ ٘ظط ٚسؼت ثعضٌتط ضسٜ ٚ ثٛزٜ ِٚی  2021 زاضای غّظت ثیطتطی ٘سجت ثٝ سبَ 2022اُظُٖ زض سبَ 

   .ٞبی لجُ ثٛزٜ استٔبٜ عَٛ وطیسٜ وٝ ٔمساضی وٕتط اظ سبَ 5/3ٕٞچٙیٗ اظ تِٛس تب ٔطي حفطٜ 

ٞبی ثٙفص ٚ  ضً٘ ظیطزض ضىُ . زٞس٘طبٖ ٔیضا ٞبی ٔرتّف زض ٔبٜ اوتجط سبَ ٚضؼیت حفطٜ اظٖ 7ضىُ 

 . ٖززٜیْ٘طبٖ ضا  اُظُٖ یٗ ٔمساضٞبی ظضز ٚ لطٔع ثیطتط ضا زاض٘س ٚ ضً٘ اُظُٖآثی وٕتطیٗ ٔمساض 
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 1980-2022َای در سالاکتبر در ماٌ  اُزُنيضعیت حفرٌ . 7 شکل

 

 :2066تا سال  اُزُن ترمیم الیٍ 

 تطٔیٓ حفطٜ  سطتبسط وطٜ ذبوی زض تالش ثطایظیست زض ٞب پیص زا٘طٕٙساٖ ٚ حبٔیبٖ ٔحیظ ظ ٔستا

 حبَ . ا٘س وطزٜ ثٙسی ٔٛاز ضیٕیبیی عجمٝ خٟت ٞبی ٔرتّفی پطٚتىُ ثٛز٘س ٚ زض ایٗ ضاستب الساْ ثٝ عطح اُظُٖ

زض ز٘یب  2066سبَ  تبحفطٜ اظٖ  ثٟجٛز ٚضؼیت خٟتأیسی زض  ،ٞبی ٔرتّفپطٚتىُ السأبتثب تٛخٝ ثٝ 

لجُ ثٟتط  یبٖ٘سجت ثٝ سبَ اُظُٖ ضطایظ الیٝ ضسٜ اظ سٛی سبظٔبٖ ُّٔ،  تٟیِٝصا زض ٌعاضش  .ضىُ ٌطفتٝ است

ٕٞچٙیٗ زض ایٗ . ثٛز تٛاٖ ضبٞس ثٟجٛز آٖ زض چٙسیٗ سبَ آیٙسٜ اضظیبثی ضسٜ ٚ زض صٛضت تساْٚ ایٗ ضٚ٘س ٔی

وبُٔ ثٝ عٛض  ٔیالزی 2066 سبَ سبَ آیٙسٜ یؼٙی زض 43تب ثبالی لغت خٙٛة  اُظٌُٖعاضش تبویس ضسٜ حفطٜ 

(. 8ضىُ ) تطٔیٓ ذٛاٞس ضس

 

 
 میالدی 2066تا سال  اُزُنسىاریًی ترمیم حفرٌ . 8شکل 

 1ثٝ ایٗ سٛ زض ٞط زٞٝ ثیٗ  2000لغت خٙٛة ٘یع اظ سبَ  اُظُٖثٝ ٌعاضش سبظٔبٖ خٟب٘ی ٞٛاضٙبسی، حفطٜ 

 2060وٙس وٝ ضٚ٘س تطٔیٓ ایٗ حفطٜ تب سبَ  ٔی ثیٙیزضصس وٛچىتط ضسٜ است ٚ ایٗ سبظٔبٖ پیص 3تب 

تٛا٘س  یه اتٓ وّط ٔی ثٝ ٌفتٝ آغا٘س حفبظت اظ ٔحیظ ظیست ایبالت ٔتحسٜ،. زاضتذٛاٞس ازأٝ ٔیالزی 

ذٛاٞس  تط اظ خبیٍعیٙی آٖثسیبض سطیغ اُظُٖضا اظ ثیٗ ثجطز، زض ایٗ صٛضت ٘بثٛزی  اُظُٖ ثیص اظ صس ٞعاض ِٔٛىَٛ
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تب حسٚز  اُظُٖ ٔصطف خٟب٘ی ٔٛاز ترطیت وٙٙسٜ اظ ظٔبٖ ضطٚع الساْ وطٛضٞب ثطاسبس پطٚتىُ ٔٛ٘تطاَ، .ثٛز

زض حبَ وبٞص  اُظُٖ زض ٘تیدٝ، غّظت تٟبخٕی تطیٗ ا٘ٛاع ٔٛاز ترطیت وٙٙسٜ . زضصس وبٞص یبفتٝ است ۹۸

ضٚز وٝ ایٗ الیٝ تب لجُ اظ ثب ایٗ ٚخٛز، ا٘تظبض ٕ٘ی. زٞسػالئٓ ثٟجٛزی ضا ٘طبٖ ٔی ٘رستیٗ اُظُٖاست ٚ الیٝ 

پس اظ آظاز  اُظُٖزِیُ ایٗ أط، آٖ است وٝ ٔٛاز ترطیت وٙٙسٜ . ٜ عٛض وبُٔ ثٟجٛز یبثس٘یٕٝ زْٚ ایٗ لطٖ ة

 .ضٛ٘س زض خٛ ثبلی ٔب٘سٜ ٚ ثبػث آسیت ٔیسبَ  150تمطیجب ضسٖ، 

 
  1980ي بازگشت آن بٍ مقادیر سال سىاریًی ترمیم حفرٌ اُزُن . 9شکل 

 

تب زٞٝ  ظُٖاُثٝ تسضیح ثستٝ ضٛز ٚ  اُظُٖ حفطٜظ٘ٙس وٝ زا٘طٕٙساٖ ترٕیٗ ٔی ؛9اسبس سٙبضیٛی ضىُ ثط 

. ثبظٌطزز 1980ثٝ ٔمبزیط  2060

 

 :در قطب شمال اُزُن بررسی يضعیت الیٍ 

افتس زض لغت ضٕبَ ٞٓ لغت خٙٛة اتفبق ٔی اُظُٖوٝ ضٚ٘سٞبیی وٝ زض تطىیُ حفطٜ  ٔیسٞستحمیمبت ٘طبٖ 

ٚخٛز ، زض لغت ضٕبَ ثٝ زِیُ ثبالتط ثٛزٖ زٔب. تط اظ آٖ ٚخٛز زاضزٔطبثٝ آٖ ِٚی ثٝ ٔطاتت وٕتط ٚ ضؼیف

زض لغت ضٕبَ ثیطتط اظ  اُظُٖ ضربٔت الیٝ ،، ٚخٛز ذطىی وٕتط ٚ ید ثیطتطوٕتط استطاتٛسفطی یریاثطٞبی 

 10ضىُ . ٌطززثسیبض وٕتط تطىیُ ٔیزض لغت ضٕبَ حفطٜ اُظُٖ  ٕٞیٗ زِیُ ثٝ. ثبضسلغت خٙٛة ٔی

 . زٞسزٚ لغجیٗ ضا ثط ضٚی وطٜ ظٔیٗ ٘طبٖ ٔیٔٛلؼیت لطاضٌیطی 
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 مًقعیت قرارگیری دي قطبیه بر ريی کرٌ زمیه. 10شکل 

ٔیالزی یؼٙی اظ ظٔبٖ  2022تب  2016ضا زض ٘یٕىطٜ ضٕبِی اظ سبَ  اُظُٖ ٔٛخٛز زض حفطٜ اُظُٖ ٔمساض 5ٕ٘ٛزاض 

 .زٞستب ظٔبٖ اظ ثیٗ ضفتٗ آٖ ضا ٘طبٖ ٔی اُظُٖ تطىیُ ٚ پسیساض ضسٖ حفطٜ

اِجتٝ زض ثؼضی اظ ضٚظٞبی . ضٛز ٚ تب زسبٔجط ازأٝ زاضزلغت ضٕبَ اظ اٚاذط آٌٛست پسیساض ٔی اُظُٖحفطٜ 

  .ضٛزفطاظ ٔٙغمٝ زیسٜ ٔیغا٘ٛیٝ ٚ فٛضیٝ ٚ ٔبضس ٞٓ ثط 

 
 2016-2022َای مًجًد در ویمکرٌ شمالی در طی سال اُزُنمقایسٍ مقادیر حداقل . 5ومًدار 

 قطة شمال 

 جنوب قطة 
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زض  اُظُٖاست، أب ٘بظن ضسٖ ثرص لبثُ تٛخٟی اظ الیٝ  زض ٘یٕىطٜ ضٕبِی وٕتط اُظُٖ اٌطچٝ اظ زست زازٖ

 (.11ضىُ ) لغت ضٕبَ ٚ حتی زض لبضٜ اضٚپب ٘یع ٔطبٞسٜ ضسٜ است

 

 

  2022اکتبر  28در شمالی  ویمکرٌبر فراز  اُزُنيسعت حفرٌ . 11شکل 

 

 
  2016-2022َای در ویمکرٌ شمالی در طی سال اُزُنمقایسٍ کسری مقادیر . 6ومًدار 

ثبضس وٝ ثط حست ٔیزض ٘یٕىطٜ ضٕبِی اُظُٖ ٔٛضز ٘یبظ خٟت پط وطزٖ حفطٜ  اُظُٖ زٞٙسٜ ٔمساض٘طبٖ 6ٕ٘ٛزاض 

   . ٌطززٚاحس ٍٔبتٗ ثیبٖ ٔی
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  2016-2022َای در طی سال یشمال ویمکرٌدر  اُزُنمقایسٍ يسعت حفرٌ . 7ومًدار 

ٔیالزی اظ ظٔبٖ تطىیُ تب پبیبٖ فؼبِیت  2022تب  2016زض ٘یٕىطٜ ضٕبِی اظ سبَ  اُظُٖٚسؼت حفطٜ  7ٕ٘ٛزاض 

 .زٞسضا ٘طبٖ ٔی اُظُٖ حفطٜ

 

 

 2022ماٌ وًامبر  30در ویمکرٌ شمالی از یکم تا  اُزُنيسعت حفرٌ . 12شکل 

ضا  اُظُٖ یٗ ٔمساضٞبی ظضز ٚ لطٔع ثیطتط ضا زاض٘س ٚ ضً٘ اُظُٖٞبی ثٙفص ٚ آثی وٕتطیٗ ٔمساض  ضً٘ 12زض ضىُ 

 .ثبضٙسزاضا ٔی

اوثط  زض .اخطای پطٚتىُ ٔٛ٘تطاَ زض وطٛضٞبی تٛسؼٝ یبفتٝ ٚ زض حبَ تٛسؼٝ پیططفت ذٛثی زاضتٝ است

ذجطٞبی خسیس حبوی  ا٘س ٚٞبی ذٛز خبٔٝ ػُٕ پٛضب٘سٜٔٛاضز، حتی ثطذی اظ وطٛضٞب پیص اظ ٔٛػس، ثٝ ثط٘بٔٝ

اظ وبٞص آثبض ٔرطة ثطط ثط ایٗ الیٝ ٔحبفظ است ٚ ثٝ تبظٌی ٔحممبٖ ٘بسب ٌعاضش زاز٘س وٝ حفطٜ ایدبز ضسٜ 

 . زض لغت ضٕبَ ٘یع زض حبَ ثستٝ ضسٖ است اُظُٖ زض الیٝ
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 :بر فراز استًا اُزُنای جدید در الیٍ کشف حفرٌ

ثط فطاظ  اُظُٖ ای زض الیٝزا٘طٕٙس زا٘طٍبٜ ٚاتطِٛی وب٘بزا ٔٛفك ثٝ وطف حفطٜ King ben lou، 2022زض سبَ 

سبَ لجُ ثٛخٛز آٔسٜ ٚ تمطیجب تٕبْ ٔٙغمٝ استٛا زض وطٜ  30ٕٞچٙیٗ پی ثطز ایٗ حفطٜ اظ. ٔٙغمٝ استٛا ضس

ایٗ حفطٜ زض تٕبٔی فصَٛ سبَ ٚ زض الیٝ استطاتٛسفط تحتب٘ی لطاض زاضز ٚ ثٝ زِیُ . ظٔیٗ ضا احبعٝ وطزٜ است

الیٝ تحتب٘ی استطاتٛسفط خبیی است وٝ ثرص  .زضصس خٕؼیت خٟبٖ اثط ثٍصاضز 50تٛا٘س ثط ٚسؼت ظیبز ٔی

ٌطزز تب وطٜ ظٔیٗ اظ خصة ٔی اُظُٖ وٝ ٘ٛض ٔبٚضاءثٙفص ذٛضضیس تٛسظ الیٝ لطاض زاضز یؼٙی خبیی اُظُٖاصّی 

  (.13ضىُ ) اثطات ٔرطة آٖ زض أبٖ ثبضٙس

 

 2022وًامبر  19در شمالی  ویمکرٌبر فراز  اُزُنيسعت حفرٌ . 13 شکل
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