
 ىپتُن

ًٔ آصعیو ىپتُن  ؿطً ىانگظاری اهراىُس ٍهغاد ه دریا صطای ؾيُان ةٌ ىام ایو. اؼت ؿهؽی نيؼُنٌ ؼیار

 .اؼت

 اىذام ؿط، نـاٍطً اهراىُس نطار در کٌ اصتالالتی اجع ةع ۰۴۸۱ تا ۰۹۷۱ ٍای ؼال ةیو در ؼیارً ایو کـف

 .گعدیط

 رىگ ىپتُن دُ در زاضع نتان گاز کٌ اؼت ؾلت ایو ةٌ ه ؿياؼط نی آةی رىگ ةٌ را ؼیارً ایو ٍهٌ نؿهُالو

 .تاةاىط ةازنی را صُرؿیط ىُری ظیف از زاقل آةی ه کعدً دظب را ؼعخ

 ؼاصتار در کٌ تفاهتی.  اؼت اهراىُس صكُص ةٌ گازی ؼیارات ؼایع ةٌ ؿتیٌ ةؽیار ؼاصتاری ىؼع از ىپتُن

 یک ةٌ آن ؾُض در کٌ اؼت نایؽ فلغی ٍیطرهژن زضُر ؾطم ؿُد، نی دیطً ىپتُن ه اهراىُس ناىيط ؼیاراتی

 نایؽ نلکُلی ٍیطرهژن از نتـکل ىپتُن تع ةیعهىی الیٌ. رؼیم نی ٍؽتٌ اظعاف در ناىيطی آب نتعاکم ؼاصتار

 .اؼت نایؽ ٍلیُم ه

 ةع.  اؼت غلیغ دُ یک هدُد از زاکی کٌ دارد ةاالئی ةازتاةؾ درقط ه اؼت رىگ آةی ىپتُن دُ ه اتهؽفع

 ةٌ ؼیارً ایو دُ تعکیتات کل، در.  اؼت ؿطً تاییط ؼیارً ایو در ىیغ نتان نلادیعی زضُر تسلیلات ظتق

 .ةاؿط نی ٍلیُم درقط ۰۷ تا ۰۸ ه ٍیطرهژن درقط ۴۸ تا ۴۱ ؿانل گازی پیکع غُل ؼیارات ؼایع ناىيط

 ؼال در آن کـف زنان از ایو ةياةع. ةگعدد صُرؿیط دهر ةٌ ةار یک ىپتُن تا کـط نی ظُل ؼال ۰۶۸ تلعیتاو

 . اؼت گـتٌ صُرؿیط دهر ةٌ ةار یک فلط کيُن، تا ۰۴۶۸

 ظی را صُد نطار درقط ۹۸ فلط کيُن تا ىپتُن کـف زنان از.  اؼت ؼال ۰۶۸٫۹۷ آن ىذُنی تياهب دهرً

 چیغی ىیغ ؼیارً ایو داذةٌ از گعیغ ؼعؾت. اؼت دكیلٌ ۸۱ ه ؼاؾت ۰۹ ىپتُن چعصـی تياهب دهرً. کعدً

 ةؽیار تؿطاد ه اؼت تعیتُن ه ىعئیط ٍای ةيام ةغرگ كهع ده دارای ىپتُن.اؼت جاىیٌ در کیلُنتع ۳۲ زطهد در

 .دارد کُچک اكهار زیادی

 ةادٍای کٌ داد ىـان ۳ هیذع هلی ةاؿط اهراىُس از تع آرام دُی ىؼع از ىپتُن کٌ رفت نی اىتؼار ایو از پیؾ

 .رؼط نی ؼاؾت در کیلُنتع ۶۸۱ ةٌ ةادٍا ایو ؼعؾت. ٍؽتيط ؿطیط ةؽیار ةؽیار ىپتُن

 

 ىپتُن کـف

 ؿط نی کـف دیعتع ىپتُن ی ؼیارً كعؿاو ؿط ىهی دیطً ىؼهی ةی نطارش در اهراىُس ی ؼیارً زعکت در اگع

.  آهرد دؼت ةٌ اهراىُس نطار از ای ىلـٌ دهالنتع ةاتیؽت ژان فعاىؽُی اصتعؿياس نیالدی ۰۹۷۱ ؼال در. 



 زنان نعهر ةٌ هلی ةُد یکی دهالنتع ی ىلـٌ ةٌ ىؽتت اهراىُس ی ؿطً رقط نُكؿیت اهل ؼال چيط در

 ؿُد ةازىگعی ةارً ایو در ةایط کٌ رؼیطىط ىتیذٌ ایو ةٌ داىـهيطان ؼعاىذام.  ؿط دیطً ده ایو ةیو اصتالفاتی

 اهراىُس نطار از اه نساؼتات اةتطا در.  داؿت را کار ایو اىذام ی هػیفٌ ةُار آلکؽی فعاىؽُی اصتعؿياس. 

 دیطً ٍایی تفاهت ىیغ اهراىُس هاكؿی نطار ه اه نساؼتات ةیو نطتی از پػ هلی رؼیط نی ىؼع ةٌ درؼت

 ؾلب ةٌ ؿطً نساؼتٌ نکان از را هآن دارد هدُد اهراىُس از تع دهر ای ؼیارً کٌ کعد ظعح چيیو ةُار.  ؿط نی

 اهراىُس از فعاتع کٌ نذَُل ی ؼیارً ی درةارً هنساؼتٌ تسلیق ةٌ ۰۴۸۰ ؼال از آدانغ کاهچ دان.  کـط نی

 ةیطل دُرج ؼع نـَُر اصتعؿياس ةا ۰۴۸۸ ؼال ؼپتانتع در را نساؼتاتؾ ؼعاىذام.  پعداصت دارد هدُد

 ایعی نطتی تا.  ةپعدازد آؼهان در ؼیارً ایو دؽتذُی ةٌ ةُد صُاؼتٌ ایعی از آدانغ.  گظاؿت نیان در ایعی

 در ؼعاىذام هلی ةطٍط اىذام را آدانغ نحل ىاؿياس فعدی صُاؼت در صُاؼت ىهی ؿایط ىطاد اىذام را کار ایو

 در کالیػ.  دٍط اىذام را کار ایو تا صُاؼت کالیػ دیهغ اؼم ةٌ ؿياؼی ؼتارً از ۰۴۸۶ ؼال ی ژهئیٌ

 ٍيگام ٍهیو در.  دٍط تـضیف را آن ظتیؿت ىتُاىؽت هلی دیط آؼهان در را ىپتُن ۰۴۸۶ ؼال اهت چَارم

.  کعد نساؼتٌ آدانغ کار از دطا را نذَُل ی ؼیارً نطار هریٌ لُ ژهزف ژان اهرةو فعاىؽُی ؿياس ؼتارً

 چٌ ٍع صُاؼت اه از ه فعؼتاد ةعلیو ی صاىٌ رقط نؿاهن گالٌ یٍُان ةٌ ای ىانٌ ةا ٍهعاً را نساؼتاتؾ ؼپػ

 گالٌ ةٌ ۰۴۸۶ ؼال ؼپتانتع ی ؼٌ ه ةیؽت رهز ىانٌ.  ةپعدازد آؼهان در ؼیارً ایو دؽتذُی ةٌ تع زهد

 ی ىلعٌ ةٌ ىؽتت اصتالف دردٌ یک ةا را هؼیارً ةعد آؼهان ؼُی ةٌ را تلؽکُپؾ ؿب ٍهان اه.  رؼیط

 از ةضؾ آن از ای ىلـٌ تازگی ةٌ ةعلیو ی صاىٌ رقط.  کعد نـاٍطً آؼهان در لُهریٌ تُؼت ؿطً پیـيَاد

 ةؽیار ی نذادلٌ ظُالىی ةؽیار زنان تا.  اؼت ؿطً نهکو ىپتُن کـف ؾلت ٍهیو ةٌ آهردً دؼت ةٌ آؼهان

 ایو ةع ؿياؼان ؼتارً ةیـتع انعهزً.  دارد را ىپتُن کاؿف ؾيُان لیاكت کؽی چٌ کٌ ةُد ایو ؼع ةع ی ةط

 ایو کاؿفان ؿط ىپتُن کـف نُدب ؼعاىذام کٌ پیچیطً نساؼتات اىذام دلیل ةٌ لُهریٌ ه آدانغ کٌ ةاهراىط

 .ناىط نی یادٍا در کعد رقط را ؼیارً ایو ةار اهلیو ةعای کٌ کؽی ؾيُان ةٌ گالٌ یٍُان ه ٍؽتيط ؼیارً

 

 ىپتُن ٍُای ه آب ه دُ

 ی درةارً کهی ةؽیار اظالؾات ٍم کـف از پػ.  دٍيط نی تـکیل را ىپتُن دُ نتان هکهی ٍلیم ه ٍیطرهژن

 گازی غُل ایو کیلُنتعی ٍغار پيخ از ۳ههیذع ۰۷۴۷ ؼال اهت پيخ ه ةیؽت در کٌ ایو تا ةُد نُدُد ىپتُن

 ىپتُن کٌ کعد کـف ۳ههیذع نحال ةعای.  آهرد دؼت ةٌ ؼیارً ایو ی درةارً زیادی ةؽیار هاظالؾات گظؿت

 ةغرگ، ؼیاً ی لکٌ.  دارىط هدُد ؼیارً ایو دای ٍهٌ ؼعؾت پع ٍای ظُفان ه دارد صـيی ةؽیار ٍُای ه آب

 كعار ؼیارً ایو ديُةی ىیهکعً در اؼت گعدةاد ؿتیٌ تع ةیؾ کٌ لکٌ ایو.  دارد ىام ىپتُن ةضؾ تعیو آؿفتٌ

 ه اؼت زنیو ی کعً ی اىطازً ةٌ ةغرگ ؼیاً ی لکٌ ایو.  دارد هدُد ؼفیطی اةعٍای لکٌ ایو اظعاف در.  دارد

 تُلیط تعی کُچک ؼیاً ٍای لکٌ صُد از اهكات ةؿضی ٍهچيیو.  چعصط نی ؼاؾت ٍای ؾلعةٌ صالف دَت در



 در تغییع دچار ةیـتع کٌ فعق ایو ةا اؼت نـتعی ؼعخ ی لکٌ ؿتیٌ دَات ةؽیاری از لکٌ ایو.  کيط نی

 را آن کٌ دارد هدُد ةادام ؿتیٌ دیگعی ؼیاً ی لکٌ ىپتُن ديُب كعب ىغدیکی در.  ؿُد نی هؿکل اىطازً

 در ٍا آن تعیو ؼعیؽ اؼت فعاگعفتٌ را ؼیارً ایو تهام ؼعؾت پع ةادٍای کٌ ایو ةا.  ىانيط نی ده ؼیاً ی لکٌ

.  رؼط نی ؼاؾت در کیلُنتع ۳۸۱۱ ةٌ ةادٍا ؼعؾت دا آن در.  كعاردارد ةغرگ ؼیاً ی لکٌ ىغدیکی

 زنیو در.  ةُدىط نتؿذب ةؽیار ةُد کعدً کـف را ىپتُن از ٍُایی ه آب چيیو ۳ههیذع کٌ ایو از داىـهيطان

 صُرؿیط از زنیو از کهتع ةار ٍغار ىپتُن هلی ؿُد نی ظُفان آنطن هدُد ةٌ ةاؾث کٌ اؼت صُرؿیط ایو

 دُی فؿالیت اهراىُس کٌ ةُد کعدً کـف ۳ههیذع آن از كتل ؼال ؼٌ ٍهچيیو.  کيط نی دریافت اىعژی

 ىؼع ةٌ( .  دارد ٍایی ظُفان ىیغ اهراىُس دٍط نی ىـان کٌ دارد هدُد تكاهیعی التتٌ)  دارد کهی ىؽتتاو

 ىپتُن پػ گیعد نی ؼیارً ایو از را ةُدن ظُفاىی انکان کٌ اؼت دهر صُرؿیط از كطر آن اهراىُس رؼیط نی

 ةٌ ةایط زطاكل ىتُد آرانتع اهراىُس از اگع اؼت صُرؿیط از دهرتع اهراىُس ةٌ ىؽتت کیلُنتع نیلیارد ۶/۰ کٌ

 نيتؽ از را زعارتؾ ؼیارً ایو کٌ داد نی ىـان ىپتُن دُ در كُی ٍای هظُفان ةادٍا هدُد.  ةاؿط آرانی ٍهان

 کٌ تفاهت ایو ةا اؼت ٍم ناىيط هىپتُن اهراىُس دنای.  ةُد ادؾا ایو ةع ؿاٍطی ههیذع.  گیعد نی دیگعی

 گیعد نی چٌ آن از ةیـتع دنایی اهراىُس صالف ةع ىپتُن انا. اؼت دهرتع اهراىُس ةٌ ىؽتت صُرؿیط از ىپتُن

 هدُد ةٌ ؼیارً ایو درهن ؼيگی ی ٍؽتٌ از ؿطیط فـار ه دنا از زعارت ایو ؿایط کٌ.  کيط نی تاةؾ ةاز

 ةادٍا آنطن هدُد ةٌ ةاؾث کيط نی دریافت صُد درهن از ىپتُن کٌ زعارتی گعفت ىتیذٌ تُان نی پػ.  آیط نی

 .ؿُد نی ؼیارً ایو در كُی ٍای ظُفان ه

 

 ىپتُن نغياظیؽی نیطان

 ةٌ ىؽتت ؼیارً ایو نغياظیؽی نسُرٍای.  اؼت كُی ىؽتتاو نغياظیؽی نیطان دارای ىپتُن ی ؼیارً

 نلطار ٍهیو زطهداو ىیغ اهراىُس ی ؼیارً.  دارد دردٌ ٍفت ه چَل زطهد اصتالفی دغعافیایی نسُرٍای

 .گُیيط نی نغياظیؽی دهكلٍُای دهؼیارً ایو ةٌ ؾلت ٍهیو ةٌ دارد اصتالف

 

 ىپتُن ٍا زللٌ ه ٍا كهع

 ةؿضی هدر دارىط هدُد ؼیارً دهر تا دهر ٍا زللٌ ایو. کعد کـف ىپتُن ةعای زللٌ پيخ کم دؼت ۳ههیذع

 هدُد ركیلی غتاری نُاد ٍا زللٌ ةیو دارد ازتهال. ٍؽتيط ةاریک ٍا كؽهت ةؿضی در ه پَو ٍا كؽهت

 نطت. نیچعصيط ىپتُن ی ؼیارً دهر ةٌ کیلُنتعی ۲۴۸۱۱ تا ۳۹۱۱۱ ی فاقلٌ در ٍا زللٌ ایو. ةاؿط داؿتٌ

 ؼال در ىپتُن ناً تعیو ةغرگ تعیتُن. ةُدىط کعدً پیطا را ىپتُن ٍای كهع از كهع ده تيَا داىـهيطان ٍا

 گعدش صالف ةع ىپتُن نَم كهع ده ایو گعدش کٌ دلیل ایو ةٌ. ؿطىط کـف ۰۷۸۷ ؼال در ىعییط ه ۰۴۸۶



 نيؼُنٌ آنطن هدُد ةٌ از پػ كهع ده ایو کٌ ةاهراىط ایو ةع داىـهيطان اؼت صُدش دهر ةٌ ىپتُن نسُری

 ةٌ ىیغ انعهزً ه کعد کـف ىپتُن ةعای را دیگع كهع ؿؾ ۳ههیذع. اىط آنطً در ؼیارً ایو اؼارت ةٌ ؿهؽی ی

 كهع ؼیغدً دارای ىپتُن زاال ه کعدىط کـف ىپتُن ةعای ىیغ دطیط كهع پيخ زنیيی ٍای تلؽکُپ ی هؼیلٌ

 زدىط نی زطس داىـهيطان کٌ ظُر آن هلی اؼت ؼعد ةؽیار قفع زیع دردٌ ۳۲۸ دنای ةا تعیتُن. اؼت

 لکٌ كهع ایو. گظاؿت تكُیع ةٌ ىپتُن ناً تعیو ةغرگ از را رىگارىگ ؼعزنیيی ۳ههیذع. ىیؽت رهح ةی ه نعدً

 صُردی ةع ٍای دٍاىٌ ه ٍا قضعً ٍا، گؽل از پع ه دارد صُد ؼعر در قُرتی ه آةی ؼفیط، ی زدً یش ٍای

 ه اؼت کعدً ظالتی پُؼت ؿتیٌ را كهع ایو تیعً ٍای هلکٌ ٍا چالٌ دهر ؼفیط ٍای ىُار ٍهچيیو اؼت،

 ؾهلکعد کٌ دارد كعار ٍایی فـان یش كهع ایو ؼعر ةع. اؼت دادً. اؼت دادً ؼیارً ٍیو ةٌ را زیتا ػاٍعی

 نی ةیعهن یش ه گاز اش ازدٍاىٌ نظاب نُاد دای ةٌ هلی اؼت زنیيی ٍای فـان آتؾ ناىيط ٍا فـان یش ایو

 .رهد نی ةاال ةٌ نتع چيطیو تا آن ٍای فُران کٌ آیط

 

 ؼیارً ؼاصتار

 هدُد داغ ةؽیار ه ؼيگ از ای ٍؽتٌ ىپتُن ه اهراىُس ی ؼیارً ده ٍع داصل در کٌ ةاهرىط ایو ةع داىـهيطان

 دُ پُؿؾ ىیغ ایيَا ی ٍهٌ رهی دارد كعار زدً یش ه نایؽ ٍای گاز ه آب ه یش از ای کعً ىیغ هدراظعافؾ دارد

 گعاد ؼاىتی ی دردٌ ٍغار ىٌ ةٌ آن هدنای اؼت ؼُزان ه داغ ةؽیار ىپتُن ؼیارً نعکغ. دارد هدُد ؼیارً

 داؿتٌ ىگٌ فؿال را ؼیارً ایو آیط نی ةیعهن ؼیارً ایو درهن از کٌ زیادی ةؽیار ی گعنا. رؼط نی قفع ةاالی

 .اؼت

 


