
 

 

 

 

:ایرانروستاهایترینعجیب

 ایطاى لیلیپَت

 ذطاساى استاى زض تیطخٌس تَاتغ اظ است ضٍستایی ًام هاذًَیک

 ساکٌاًص تیطتط تَزى کَتاُ لس ٍاسطِ تِ ایطاى اظ ًمطِ ایي خٌَتی؛

 ضٍستای ّفت اظ یکی هاذًَیک. است هطَْض ایطاى پَت لیلی تِ

 ٍ ضْطت ایطاى لیلیپَتی ضٍستای. است خْاى اًگیع ضگفت

 ،ّا ضة کِ زاضز ذَز لاهت کَتاُ هطزاى ٍ ظًاى اظ ضا اش آٍاظُ

 ،ّا صثح ٍ تٌسًس هی چطن ها ّای ذاًِ سمف اظ تط کَتاُ سمفی ظیط

 پا ها ّای ذاًِ ّای چْاضچَب اظ تط کَتاُ ّایی چْاضچَب اظ

 .گصاضًس هی تیطٍى

 ًاتیٌایاى ضٍستای

 ضٍستا ایي زض افطاز اکثطیت ،است اسفطایي تَاتغ اظ کِ ضٍستا ایي 

 ایٌکِ تیي ایي زض ػدیة ًکتِ اها. اًس آهسُ زًیا تِ ًاتیٌا هازضظازی

 ایي زض ّا گطتِ حتی ٍ گَسفٌس ٍ گاٍ ّواًٌس ًیع اّلی حیَاًات

 .سآیٌ هی زًیا تِ ًاتیٌا ضٍستا

 ظهاى تی ضٍستای

 است؛ ایطاى یضٍستاّا اظ یکی طالماى تَاتغ اظ ایستا ضٍستای

 کِ است خایی ضٍستا ایي. است ایستازُ ظهاى آى زض کِ ضٍستایی

 لَلِ آب تسٍى ٍ پصیطًس ًوی ضا خسیس زًیای اهکاًات گًَِ ّیچ

... ٍ اضتثاطی ٍسایل آالت، هاضیي زضهاًگاُ، تطق، گاظ، کطی،

 اّالی ظًسگی هحل زض زیَاضی ٍ هچی ساػت .کٌٌس هی ظًسگی

 آًاى ّای ذاًِ هؼواضی زض آّي ٍ سیواى ٍ ًساضز ٍخَز ضٍستا ایي

 فاصلِ هطزم اظ اسطاضآهیعی ًحَ تِ آًاى. است ًطفتِ اضک تِ

 ضایغ حتی. زٌّس هی ضاُ ذَز ذاًِ تِ ضا کسی کوتط ٍ گیطًس هی

 خوؼیت خعٍ ٍ ًساضًس ضٌاسٌاهِ ضٍستا ایي اّالی هیگَیٌس کِ است

 .ضًَس ًوی هحسَب ّن ایطاى آهاضی

 ًَیسٌس هی التیي تِ کِ ضٍستایی

. است ظضگط ضٍستای ایطاى ضٍستای تطیي ػدیة ضک تسٍى اها

 «ظضگط» ضٍستای هطزم ،اضٍپایی ّن اًس ایطاًی ّن ضٍستا ایي اّالی

 ضثیِ تیطتط ضٍهاًَ ظتاى زاستاى است؛ «ضٍهاًَ» هازضیطاى ظتاى

 تِ هتؼلك زاًٌس ًوی زلیماً ّن ذَزضاى ّا ظضگطی. است افساًِ

 ضٍهاًَی ضسًس ٍ آهسًس ایطاى تِ کِ ضس چِ ٍ ّستٌس خْاى کدای

 هطزم ایي است، هسلط ّن تطکی ظتاى تِ کِ ایطاًی کطاٍضظ

 .ًَیسٌس هی التیي تِ ٍ ظًٌس هی حطف ضٍهاًَ ظتاى تِ ضاى ّوِ

 ذَظستاى اذیط سیل اللیوی تحلیل

 زض ضا ًفط ّعاضاى ظًسگی گصضتِ ضٍظ سِ زض کِ ایطاى خٌَب سیل

 َّا اظ زیگط یکی کطزُ ضٍتطٍ هراططُ تا کطَض استاى ۳۵

 سال چٌس غافلگیطکٌٌسُ (Climate Extremes) ّای سرتی

 غیط آهاضّای تَاًستِ ّن اکٌَى ّن تا کِ است ایطاى اذیط

 .تگصاضز خا تِ هٌتظطّای

 ثثت ساػت ۺ۶ زض تاضش هتط هیلی ۴۹۳ ضکَضز لطستاى ضَآلتاز زض

 زض. است هٌطمِ ایي ساالًِ تاضش هدوَع ًصف اظ تیطتط کِ ضسُ

 تاضش هتط هیلی ۴۴۲ تاضضی ساهاًِ ّویي زض ّن زّلطاى ٍ آتساًاى

. هٌطمِ ایي ساالًِ تاضش کل هؼازل تِ ًعزیک است، ضسُ ثثت

 ۳۹۷) زذتط پل ٍ( هتط هیلی ۳۹۲) آتاز ذطم ساػتِ ۺ۶ تاضش هیعاى

 .است ًساضتِ ساتمِ اذیط ّای زِّ زض ًیع( هتط هیلی

 ایداز حفطُ ػظین تط اثط سیل زض ایالم

 اللیوی ساتمِ

 ٍ لطستاى ػوستاً ظاگطس، هطکعی هحسٍزُ زض حدن ایي زض تاضش

 زِّ ّای زض ضس گفتِ چٌاًکِ هطکعی، استاى ٍ کطهاًطاُ ٍ ایالم

. ًیست ساتمِ تسٍى اللیوی زٍضُ ّای زض ٍلی است ساتمِ تی اذیط

 زض ًیع حدن ایي اظ ضسیستط سیل ٍ همساض ایي اظ تیص تاضش حتی

 ضسُ تدطتِ( اذیط سال ّطتاز) هٌطمِ اللیوی ضکَضزّای ثثت زٍضُ

 تَزُ هطاتِ ًوًَِ یک ذَظستاى ضوال ۻ۳۵۷ سال سیل. است
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 ایداز ضا سیل ٍالغ تِ زظ سس ذطٍخی زتی کِ ضسُ گفتِ. است

 ضٍظ سِ طی سیل اٍج زض زتی ایي کِ حالی زض. است کطزُ

 زض تَزُ، ثاًیِ زض هکؼة هتط ۵۷۲۲ حساکثط تا ۲۲ۺ۳ تیي گصضتِ

 ّعاض ۳۲ ذطٍج اهکاى هثٌای تط سس ایي ططاحی اساساً کِ حالی

 ذطٍخی هیعاى ٍ تَزُ ضسیس ّای سیالب زض ثاًیِ تط هکؼة هتط

 است، زازُ ضخ گصضتِ سال ۳۴ زض تاض اٍلیي تطای اگطچِ کًٌَی

 زاضتِ ساتمِ گصضتِ ّای زِّ زض ٍ سس ایي ػوط طَل زض هکطضاً

 ًِ ٍالغ تِ کطزُ ایداز ضا هطکالت کِ آًچِ ضسس هی ًظط تِ. است

 زظ سس ّای زضیچِ ًاگْاًی گطَزى ًِ ٍ تاضش پسیسُ ذَز

 ،(چطذس هی زست تِ زست اختواػی ّای ضثکِ زض کِ ای ضایؼِ)

 تسٍى ساظ ٍ ساذت زست، پاییي اًساظ چطن ًاتساهاى هسیطیت تلکِ

 .است تَزُ سطظهیي کالثسی فضای ترطیة ٍ ضاتطِ

 ذطکسالی تا تاضش ایي ًسثت

 هیعاى ّطگع هٌطمِ یک هست تلٌس اللیوی ضًٍسّای تؼییي هثٌای

 آًکِ تطای. ًیست ّن ساالًِ حتی ٍ هاّاًِ یا ّفتگی هَلت تاضش

 غالة ٍضؼیت یک تؼییي تطای هثٌایی ضٌاذتی َّا ٍضؼیت یک

. تاضس زاضتِ تساٍم سال ۵۲ تایس کن زست تگیطز لطاض اللیوی

 هترصصاى تؼضاً حتی کِ ضَز هی زیسُ ّا ضساًِ زض هتأسفاًِ

 اتطاظ سیل ایي تِ اضاضُ تا هحیطی ػلَم تا هطتثط ّای ضضتِ

 یا تاضس ضسیسُ پایاى تِ ذطکسالی زٍضاى کِ کٌٌس هی اهیسٍاضی

 کطزُ پیسا ًمض تطای هستٌسی اکٌَى آى تاضُ زض تصَضات ایٌکِ

 زِّ اٍایل اظ ذاٍضهیاًِ هٌطمِ زض تاضش کاّص کًٌَی ضًٍس. تاضس

 ًیوِ اظ ،(پیص سال ضصت تِ ًعزیک) ضسُ آغاظ هیالزی ضصت

 سال پاًعزُ زض ٍ( پیص سال ۵۷ حسٍز اظ) گطفتِ ضست ّفتاز زِّ

. ضَز هسلط اًساظ چطن تط اللیوی الگَی یک ػٌَاى تِ تَاًستِ اذیط

 است پصیط تطگطت ضًٍس ایي تسّس ًطاى کِ هستٌسی ّیچ ػدالتاً

 کِ کٌٌس هی تاکیس پطضواضی هستٌسات ػکس تط ٍ ًساضز ٍخَز

 ذَاّس تط ذطک ٍ تط گطم ّن تاظ ضٍ پیص ّای سال زض ذاٍضهیاًِ

 ضس.

 

 هتط ًین تا ضا زضیاّا سطح ایستطٍم ظکطیا طثیؼی یرچال ضسى آب

 آٍضز هی تاال

 «ایستطٍم ظکطیا» طثیؼی یرچال ضسى شٍب ضًٍس گطفتي سطػت 

 هتط ًین تا ضا زضیاّا آب سطح تَاًس هی گطیٌلٌس ضطلی ضوال زض

 لطاض زضیا تستط زض ستیغی تط ایستطٍم ظکطیا یرچال .تیاٍضز تاال

 سوت تِ آى حطکت ٍ ضسُ خسا آى اظ ۴۲۳۴ سال زض اها زاضت

 تستطی تِ طثیؼی ّای یرچال اتصال .است گطفتِ ضتاب زضیاّا

 ایي هطالؼِ ایي اساس تط. زاضز اساسی ًمص ّا آى ثثات زض سٌگی

 .کٌس هی الیاًَس ٍاضز ید تي هیلیاضز پٌح سال ّط اکٌَى یرچال

 تغییط گصضتِ سال چٌس زض طثیؼی یرچال ایي زیٌاهیک ٍ ضکل

 حدن حاضط حال زض طثیؼی یرچال ایي است؛ کطزُ پیسا ضسیسی

 زض ضا زضیاّا آب سطح کِ کٌس هی الیاًَس ضٍاًِ ضا ید اظ ػظیوی

 سال ۶۲ اساس تط تحمیك ایي .تطز ذَاّس تاالتط آیٌسُ ّای زِّ

 هَلؼیت ٍ اًساظُ ضکل، هطالؼِ ٍ ای هاَّاضُ ّای یافتِ تطضسی

 .است ضسُ اًدام ظهاى طَل زض ّا یرچال خغطافیایی

 اظ ٍ الیاًَسی گطم ّای آب زلیل تِ تاال اظ ایستطٍم ظکطیا یرچال

 حال زض سطػت تِ َّا زهای هساٍم افعایص زِّ چٌس زلیل تِ پاییي

 یرچال .است تط کَچک لطؼات تِ ضسى تثسیل ٍ ضسى شٍب

 زض ایستطٍم ظکطیا ًعزیکی زض ۻ۹ یرچال تِ هَسَم زیگطی ػظین

 کِ چطا ظکطیا، یرچال سطػت تِ ًِ اها است ضسى شٍب حال

 گَیٌس هی هحمماى .کٌٌس هی هحافظت ضا آى هداٍض ذطک ّای تپِ

 هتط یک ضا زضیاّا آب سطح ضًَس آب کاهالً یرچال زٍ ّط اگط

 ضًَس، شٍب گطیٌلٌس ّای یرچال توام اگط ٍ آٍضز ذَاٌّس تاالتط

 آب سطح کطیس، ذَاّس طَل سال ّعاضاى کِ آضام ضًٍسی زض

 ّای ید ضسى شٍب ۲ۻۻ۳ سال اظ .آهس ذَاّس تاالتط هتط ۸ زضیاّا

 آٍضزُ تاالتط ضا زضیاّا آب هتط ساًتی ۴۲ خٌَب لطة ٍ آلپ

 ضسى آب سطػت گطفتي پیطی تا زیگط، تحمیمی اساس تط .است

 ۴۳۳ ساالًِ ۴۲۳۳ تا ۴۲۲۲ سال اظ گطیٌلٌس تطف، تاضش تط ید

 ترویي هلل ساظهاى کاضضٌاساى .است زازُ زست اظ ید تي هیلیاضز

 هتط ساًتی ۴ۺ تا ۴۸ حاضط لطى زض ضیاّاز آب سطح کِ اًس ظزُ

 .آهس ذَاٌّس تاالتط
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