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 مقدمه
 

وانین نیمال    به کای  بانرن اصاط   مخایطنات مایطای متانارف بای مخایطنات طییعایی نماده          
کییااده ر   ابطااه باای ایان اصااط   ادااتم باایل آقکاه مخاایطنات مایطاای بااه نکااس    دانر ن  

م نایه  ا  نمد  یی وصایرهی ا  قینمهی  طییعیی نیه ا دامیت اق یقیة مخیطنات طییعی نیه ر  قتی 
های بای مخایطنات اق ایقی یای طییعایی وعیمال م         رهیاد م وماییز آن   ونکییی از این رم نیمل  خ می
 ینوذین  از مخایطنه ادات. اصاط   مخایطنات     أ یننذا   یی وأیکدی چ،ی این رم نیمل ر  و

ت( آن )اق این م طییعا   اوزاءا  اتی ه را ر که مایط  ا بی ومیی  مایطی به ومیی وهدیدهی  بیلالسه
بایلی   هان   ییبیاد. باه   کییدم وهدیدهییی که از مایط دنچشمه ننهته م به آن اقتالیل می وهدید می

بناق،یز اداتم هناییادهی  طییعای داهم،ین همیشاه       بید  مخیطنات مایطی رتسا  م باث طیاله
مساه  وذینقادی از و   ین مای أهی  اق ایقی وا   اقد امی این هناییدهی اکیسن از هعیلیت همناه بی هیوعه بسره
هی  آنی که ر  ما ع مالیی  مایطای را قاد. باه بیاین ری،انی  یشاه ب ایی   از         هییم   م قیکیمی

باه ومایی    یطا یما ةمخایطن ی طاس  ص صاه   باه ادات.   مخیطناتی ونکییی از نسامل طییعی م هیای 
  ینأبان آن وا  م  نقاد ینیت ما ئقشا  )اق ین م طییعات(  طیسر که از مات یبیلالسه نفته م  دهییوهد
 .نذا قد می

ر  وای آن ادات کاه بای ق،ایهی متفایمت باه         «مخیطنات مایطی»نیسان  بیکتیف بیقن 
ی بای مخایطنات مختساف    ة ما رهید. هم وسقیح مخیطناوی بدنرازر که ر  مایط وینامسن می  خ می

هی م به میژه قمسقة  اویدمیهی  قفتی م  دسز  هیی اننمونم ی  ی آوش میقید زلزلهی دی فی طسهین
طاس    هی قیز راتته بیتی  امی همین ا  از آن ب ی و نبه آتیی ه تی  م چهی 19سمید وی   آن یعیی ک

ادات. ر  ایان باین ر      راقی ی همسا ه دخن از مخیطنات طییعی م مخیطنات اق یقی باسره  که می
. انان زلزلاه   اقد تدههی  ری،ن  میقید مخیطنات مایطی معنهی  بنصی متسن این مخیطنات بی قیی

ا   مایطیی چه مخیطنه ةا  اق یقی ادت وس مخیطن ی م اننمونم ی   مخیطنها  طییع مخیطنه
تسر که بتساقی  ایان مخایطنات م    ال ر  آغیز کتیف مییبثی مطن  میؤادت؟ ر  وید  به این د

 تده راتته بیتی . هی  ا بشییدی  م ر ک متفیموی از مخیطنات نفته هی  آن بید  ردته



 

 نه

نیان کسمیاد    ط بیک  بن وهین قیتی از تیسا بیمی   هماه زمیقی اقتشی  کتیف بی تنای ه 
ا  از یاک مخایطنة مایطای    که بعد از نذتت بیش از یاک دایل هیاسز اراماه را ری قمسقاه      19

طیق ودیادونین نازا ش   تسر که ر  دطح وهیقی به وهدید  ود  ویدیل تده م  ما سف می
 2/2  کال رقیای ر نیان کانره م     میسیاسن قفان  ا ر   102ویکیسن بیلن بان  ی 1دیزمین بهداتت وهیقی

 ادت. میسیسن قفن  ا به کیی منگ کشیقده

هصل وهیه م ویظی  تده ادت. هان هصال بنب اب میایقی      6کتیف به لایظ دیصتی   ر  
مخایطنات مایطای ادات. ر  هصال املی      ةرهیاد  های  وشاکیل   ماتسایی صسر ر بننینقدة مؤلفه

های م اصاط بیوی همچاسن ماایطی مخایطنهی       قییزهی  پزی بنا  ای یر هه  مشتنک بی ماژه ویش
کیاد بان نسا     أهای م  میکنرهای  مخایطنات بای و      ی ک م میقید آنی همناه بای بن دای وای ارای    

ونرازر کاه   د. هصل رمی به بن دی مخیطناوی میقتسمطن  می آن وغناهیی م ماس هی  وژمهشی
ی که ویکیسن مطیلب ب یی   هی نسامل م قینمهی  طییعی ادت لیکن از آق  م نست م سا آن أمیش

ر   ابطه بی مخیطنات طییعی ق،یتته تده ادتی ر  ایی ی به وی  بن دی م زا  این مخیطناتی 
میظاس ی ر  ابتادا وعای یف     نینقاد. بادین   هی ر  دیصتی  نییصن مایطی ماس ر مدا اه  انا  مای     آن

زینننمه هننی مخیطنه  م ر  ارامه هن مخیطنه ر   هی ا ائه تده بید  آن مخیطنات طییعی م طیاله
 ینات م أتاسر. ر  مطیلعاه م بن دای هان نانمه از مخایطنات طییعایی باه وا         طییعی بن دای مای  

ا  که بی  میکنر بیک  بن کتیف یعیی  میکنر ویچیادنی هم اس بیتادی     هی به تیسه وییمدهی  آن
ح این دعی ر  وسقی «صیعتی ةمخیطنات مایطی ویمع»ادت. هصل دسی بی نیسان  قیز اتی ه تده

م هالط وعیمل نسل طییعی بای اق این     قدقکته را ر که ومیی مخیطنات مایطی  یشه ر  طییعت قدا
های    د بسکاه صاسر اق این م ویشانهت    قتاس  که بانمز مخایطنات  ا دایب مای     یدم زقدنی ام قی ت

   اقداصته ادت.هالط اق ین بسکه طییعت  ا قیز به مخیطنه  وکیسلسژیکی م هیی ادت که این بی  قه
واانین واسیساای اداات کااه ر  مطیلعاایت  مکاایقی مهاا ا  وسوااه بااه اییکااه واسیاال ه ااییی باای

نینری ماس  بن دی مخیطنات مایطی ر  کتیف بیقن اصسل وغناهیییی  وغناهیییی صس ت می
مکایقی را قادی ماس ر    ا  ر  هصل چهای ی مخایطناوی کاه امکاین واسیال ه اییی        م از این ادت. 

ا  م  یسی از ومساه م ایئل امییتای ر   ابطاه بای مخایطنات ه اته       نینقد. بیی به رپبن دی  نا  می
میاژه ر   ه هی ب هی  آن تیمییییی  یت قشدن ر یق این قسا مخیطنات م مشک ت ردتندی به راره
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ادات.   طییعی اق یی تاده  أمکیقی نمدویً ر  مس ر مخیطنات بی میشا  دطح وهیقیی واسیل ه ییی
ر  مطیلعیت مخیطنات مایطای م قالاش مها       میژه قالشهه یی باتی ه به ابزا هی  وغناهیی ر  کیی 

واذین   صاد م    هی  قسین وغناهیییی م امکین هییم   ةنسقه ابزا هیی به رلیل ویشنهت م ننق این
های   م کای بنر آن  های  هییم  نین  از این زمیقی مخیطنات مایطی بی بهنها  وی،ین   روی  ه ییی

الیبسه م بیزییبی از مخیطناتی ماتسا  هصل وی   ویظی  تد بنا  ویش،ین  یی وعدیلی آمیرنیی م
های م وصاایمین وغناهیاییی ر  بن دای مخایطنات مایطای باه کاای بنر        وای ر  کیای  وسقایح قالشاه    

رم  م دی ات  اط نایت وغناهیاییی قیاز بدانرازر م       از  قسین یعیی دای ش   هی ونین هییم   مه 
وندای  ونمهییال    م ناذا    دانیعی اتاتناک    مز دایقی  ههای بای با    قشین رهد چ،سقه این هیایم   
 دیزقد.وذین می ون از  یل امکین ا  آدین هی  ا به تیسه مخیطناتی تییصت م بن دی

بید  مطیلب ا ائه تده ر  این کتیفی هصال آصان بای ق،ایهی باه رقیای  وان از         بنا  ومع
 ةایی باه ویمعا  ابتاد  ةرهد که چ،سقه بی نذا  از ویمعمایط امنمز ی قشین می ة ی ک م مخیطن

مد نی مالیی  مخیطنات ن تنش ییهته م اکیسن هیچ مایطی قی ت که مصسن از این مخایطنات  
 ةری،نی نذا  زمین هالط به ن تنش مالیی  این مخیطنات می ن قشده بسکاه م ائس    دس  بیتد. از
 یاز  مخایطنات  ا رتاسا ون     هییی ادت که مدینیت م بنقیمه ه مایط بی ویچیدنیهون مساو مه 
ویهای باه    های قاه   یای وعادیل آن   رهد کاه ویشا،ین  از مخایطنات    یصته ادت. این وسقیح قشین مید

تاسر. امانمزه ر     های  بیشاتن  مساواه مای     مز بی رتسا   وذین قی ت بسکه  مزبه دیرنی امکین
آم   هی م ای یر وسامعی وایف  وذین  مدینیت م بن دی مخیطناتی دخن از کیهش آدیب ةننص

هی  منویط مطن  ادت زینا نذ  زمین ا ییت قمسره که مخایطنات همیشاه    تهر  بین ماالالین  ت
ونین م یئل آن ادت که ر  صاس ت م اسای ویمعاه واسان       خ راره م صساهید رار م یکی از مه 

 آن  ا راتته بیتد. آ ی مالیبسه م مدینیت 
. وا ش  دی دا یقم ینیبه ویهی دی م اق،سی ی از مییبع   ی یاز ب  ادتفیرهکتیف بدمن  نیا

ا ائاه   یاه یزم نیا  مز م متعایرل ر  ا  باه   ی مانم   ام ادتفیره از مییبع چید تاته  ییتییدیبی وی  دت
نیان  از قظانات   مدینیت باانان م بهانه   ةچیدین دیل ود یس ر  بسز یطر  نین بیل تسر. 

را  واد یس بنصای نیایمین ر دای قزریاک باه مییباث        ری،ن همکای ان ا ومیاد  کاه نهاده    
 دایل همچسن مدینیت بانان م مخیطنات طییعی بسرقدی وا ش تاد طای رم     یطیمخیطنات ما

مسوسری ماتسا  کتیف ر  ب ا    ةهی  ن تنرکی  هشنره م مدامی ر  ویظی  مطیلب م ییرراتت
هکن  آ ییین رکتان نسای ن ا،ن ی از    ه تسر. ر  ایی ی پزی ادت از ه ئمادمرون  ویظی  م ا ا



 

 یازده

وغناهیی  راقش،یه وهنان کمایل وشاکن    ةهی از راقشکدسطی نیدالراقش،یه یس ک کیقیرا م رکتن ن
ماتانیی از دایزمین    ناداتی  یمبای اباناز دادی  از رام ان م      ایدنین یقسم امتیین  ا ان ی قماییی .  

 کیید. قدی وشکن میقشن این ا ن  ا هناه  قمسر زمییةکه  «دمت»
 ا به طس  کیمال   «طیمخیطنات مای»مابد ر دی بی نیسان  2مییبث این کتیف دنهصل 

هی  مانویطی بانا  کی تییداین    آن ن مه بن راقش سیین  تته ةرهد. بی این بیل مطیلعوستش می
تسر. ر  وییین قمن آقکاه بان ایان بایم ی  کاه هایچ       وسصیه میقیز  بط هی  اونایی ذ  ردت،یه
 ةا ائا دایزقده م   قالاد صساقیادنین بای   کاه  امیادما ی    قی تیا از اتتییهیت ماتسایی ا ی مینّ قستته

 هیی یی   بندیقید.هی  بعد  قسی یدنین  ا ر   هع اینارات م کیدتیی ر  چیپ اهیمییی
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