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تغییرات اقلیمی کواترنری و جابجایی انسانی
نویسنده گزارش :سمیرا چزغه ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی

ًخعتیي وبرگبُ آهَزؼی تغییرات اللیوی وَاترًری ٍ جبثجبیی ّبی اًعبًی در تاریخ  12آرر هبُ  1390ثب
ّوىبری اًجوي ّبی وَاترًری ٍ ثبظتبى ؼٌبظی ایراى در ظبزهبى زهیي ؼٌبظی ٍ اوتؽبفبت هعذًی وؽَر
ثرگسار گردیذ ّ .ذف از ثرگساری ایي وبرگبُ وِ ثب حضَر ظخٌراًبى ٍ جوعی از داًؽجَیبى رؼتِ ّبی جغرافیب
(شئَهَرفَلَشی ٍ اللین ؼٌبظی ) ،ثبظتبى ؼٌبظی ،هردم ؼٌبظی ٍ زهیي ؼٌبظی ثَد ،ایجبد ثعتری هٌبظت
جْت تعبهل ٍ هؽبروت ظبزًذُ ٍ ٍالعی ثیي داًؽجَیبى ٍ پصٍّؽگراى ر ؼتِّبی هختلف ثرای ارتمبء ظغح
علَم هیبى رؼتِای ثَد.

ایي وبرگبُ ثب خیر همذم دوتر هلىی دثیر اًجوي وَاترًری در ظبعت  9:20ؼرٍع ؼذ ٍ پط از پبیبى
ظخٌبى ایؽبى ،جٌبة آلبی دوتر عسیسی عضَ ّیئت علوی داًؽگبُ تْراى ثِ عٌَاى اٍلیي هذرض وبرگبُ ثِ
ارائِ هغبلجی در ثبرُ تغییرات اللیوی جّبى در وَاترًر پرداختٌذ ٍ ثب ارائِ ؼَاّذی از تغییر ا قلین (عفرّبی
یخجٌذاى ٍ ثیي یخجٌذاى) در آهریىب ٍ ارٍپب هْوتریي دالیل ایي تغییر اللین را هَرد ثررظی لرار دادًذ .ایؽبى
در اداهِ ثِ تغییرات اللیوی ایراى در دٍرُ وَاترًر

پرداختٌذ ٍ در ثخػی از ظخٌبى خَد عالٍُ ثر ثررظی

تبریخچِ هغبلعبت اًجبم ؼذُ در اقلین وَاترًری ایراى ثِ ووجَد ایي گًَِ ثررظیّب در ظبلّبی اخیر تَظظ
پصٍّؽگراى ایراًی اؼبرُ وردًذ ٍ در پبیبى ظخٌبى خَد ثِ ثررظی تبثیرات اللیوی ثر توذًْبی ثبظتبًی
پرداختٌذ.پط از ظخًراًی ،ثحث ٍ هؽبروت هیبى ؼرنت وٌٌذگبى در جلعِ ثب ارائِ پبظخ ّبیی از عرف دوتر
عسیسی اداهِ پیذا ورد.
وبرگبُ ثب ظخٌراًی جٌبة آلبی دوتر ٍحذتی ًعت عضَ ّیئت علوی داًؽگبُ ترثیت هذرض در زهیٌِ
هٌؽبء اًعبى ٍ خرٍج اٍ از آفریمب اداهِ پیذا ورد  .ایؽبى ظخٌراًی خَد را ثب ارائِ ؼَاّذی از پیذایػ اًعبى -
ّبی ًخعتیي از آفریمب ؼرٍع وردًذّ ،وچٌیي تَضیحبتی در هَرد ظیر تحَل اًعبى ّبی ًخعتیي از 6.5
هیلیَى ظبل پیػ تب اًعبى َّؼوٌذ ثِ هفَْم اهرٍزی دادًذ ٍ در تؽریح ایي ظیر تحَل ،ؼَاّذی از اًعبى-
ّبی اٍلیِ وؽف ؼذُ در لعوتّبی هختلف جْبى ارائِ دادًذ  .ایؽبى در اداهِ ظخٌبى خَد

ثِ ارائِ

تَضیحبتی درثبرُ مّبجرت اًعبىّبی اٍلیِ ٍ خرٍجؽبى از آفریمب پرداختٌذ ٍ ثِ پٌج هَج هْبجرت ّوچٌیي
هعیرّبی احتوبلی ٍ دالیل ایي هْبجرت از دیذگبُ تغییرات هحیظ عجیعی اؼبراتی داؼتٌذ .ثعذ از پرظػ ٍ
پبظخ ثعیبر وَتبّی وِ تَظظ یىی از داًؽجَیبى از دوتر ٍحذتی ًعت اًجبم ؼذ  ،وبرگبُ ثب ظخٌراًی جٌبة
آلبی هٌْذض جعفر ـجَری ثب ثحث ًمػ عَاهل زهیي ؼٌبظی در تغییرات اللیوی ٍ تغَر اًعبًی اداهِ پیذا
ورد .ظخٌراًی ایؽبى ثیؽتر حَل هحَر ًمػ عَاهل زهیي ؼٌبظی از جولِ تغییرات تىتًَیىی ٍ آتؽفؽبًْب ٍ
تبثیرات ایي تغییرات ثر ثؽر اٍلیِ ٍ هْبجرت اًعبىّب از لعوت ّبی هختلف جْبى ثخفَؾ آفریمب ثَد  ،چرا
وِ ثب تَجِ ثِ هغبلعبت اًجبم ؼذُ ثِ احتوبل زیبد هٌؽبء اٍلیي هْبجرت ّبی ثؽر ،آفریمب ثَدُ اظت  ،ثٌبثرایي
ثیؽتر عَاهل زهیيؼٌبظی ،تغییرات تىتًَیىی ٍ فَراى ّبی آتؽفؽبًی هحذٍدُّبی هْبجر فرظت هَرد ثحث
ٍثررظی لرار گرفتٌذ.
در ًْبیت ظروبر خبًن احوذی ثِ ارائِ اٍلیي ًمؽِ وَاترًری خبٍرهیبًِ ثب همیبض  1:5000000پرداختٌذ
وِ الجتِ در ایي ًمؽِ هحَعِّبی پیػ از تبریخ ایراى ًیس هؽخؿ ؼذُ ثَدًذ.
در ایي ًؽعت ّوچٌیي ؼروت وٌٌذگبى فرم هؽخفبت فردی ّوراُ ثب ایویل خَد را ثرای اعالع رظبًی
ًؽعتّبی ثعذی تىویل ًوَدًذ  .الجتِ لرار ثَد ایي وبرگبُ ّوراُ ثب ثحث ٍ پرظػ ٍ پبظخ ثیي هذرظیي ٍ
داًؽجَیبى ّوراُ ثبؼذ ٍلی هتبظفبًِ ثِ دلیل ووجَد ٍلت پرظػ ٍ پبظخ در هذت زهبى وَتبّی در ثیي

ظخٌراًیّب اًجبم ؼذ ٍ وبرگبُ ظبعت  13:30ثِ پبیبى رظیذ.
ایي وبرگبُ وِ ؼرٍع ثعیبر خَثی ثرای تعبهل ٍ هؽبروت ظبزًذُ ٍ ٍالعی ثیي داًؽجَیبى ٍ پصٍّؽگراى
رؼتِّبی هختلف هی تَاًذ ثبؼذ ثب اظتمجبل زیبدی از جبًت داًؽجَیبى هَاجِ ؼذ ةُ عَری وِ ثعیبری از
داًؽجَیبى هجبحث را ُةـَرت ایعتبدُ دًجبل وردًذ .ثب تَجِ ثِ اظتمجبل ٍ رغجت داًؽجَیبى اهیذ اظت تذاٍم
ثرگساری ایي گًَِ وبرگبُّب هعتور ثبؼذ  ،زیرا عالٍُ ثر ثبالثردى ظغح علوی داًؽجَیبى ٍ ایجبد ارتجبط علوی
ثیي رؼتِّبی هختلف  ،ثبعث ایجبد رؼذ ٍ تؽَیك داًؽجَیبى ثِ علَم هیبى رؼتِ ای هیؼَد ،چرا وِ فرایٌذ
پبظخگَیی ثِ ثعیبری از ظَاالت ٍ حل آًْب  ،خبرج از ح یغِ یه رؼتِ خبؾ یب یه رٍغ تحمیك هؽخؿ
اظت ٍ از عریك ائتالف افىبر ،فٌَى ٍ رٍغ ّبً ،تبیج ٍ ًگرغ رؼتِ ّبی هختلف هرتجظ ثب هعئلِ هَرد ًظر ،
ؼٌبخت ٍ درن عویكتر ٍ دلیكتری از هَضَع هَرد ثحث فراّن هیؼَد.

