
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 همذهِ

ثب ایي حبل ؿبیذ ثشای ٍسٍد ثِ  ؛خض هؼبیلی اػت کِ کوتش ًیبصهٌذ ثیبى همذهِ اػت آىکوجَد هٌبثغ آثی ٍ خؽشات ًبؿی اص

ِ ثحث اصلی ایي همبلِ خبلی اص لؽف ًجبؿذ تب ثذاًین پبییي سفتي هٌبثغ آة صیشصهیٌی ّن  اکٌَى دس ؿْشّبیی ًظیش تْشاى ًه

 تش سا ًیض دس پی خَاّذ داؿت.ای ثوشاتت ًبؿٌبختِثلکِ یک خؽش ثبًَیِد تٌْب اص هٌظش تبهیي آة ؿشة اّویت داس

 

 :گضاسی ّب سا دس ایي ثبسُ هیجیٌیندس ریل تیتش ٍ هتي ّبیی اص ثشخی خجش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّبی اخیش، ثِ تٌبػت ؿذت خـکؼبلی، الگَی آثیبسی غشلبثی ثخؾ کـبٍسصی ٍ ّوچٌیي ؿیَُ ؼی ػبل

تبهیي آة ثخؾ خبًگی ّیچ کذام تغییش ًکشد ٍ پیبهذ هصشف آة ثیؾ اص ظشفیت هَخَد، ثبػث ؿذ فـبس 

 ایؼتبثی ػؽح افت ثِ اکٌَىّن سخذاد، ایي ّبی هدبص ٍ غیشهدبص هٌتمل ؿَد. تبهیي آة، ثِ چبُ

ّبی صیشصهیٌی هٌدش ؿذُ ٍ پیبهذ آى ثبػث افضایؾ ًشخ فشًٍـؼت دؿت تْشاى ٍ ّوچٌیي اساظی ُػفش

 36ثِ  80ّبی دِّ ػبًتیوتش ًـؼت دس ّش یک اص ػبل 17خٌَة، هشکض ٍ خٌَة غشثی پبیتخت اص 

 .ػبًتیوتش دس ػبل گزؿتِ ؿذ

ّبی صهیي دس تبثیش ًـؼتهذیش ثخؾ صلضلِ هشکض تحمیمبت ػبختوبى ٍ هؼکي ؿْشػبصی ثب اؿبسُ ثِ 

غشثی آى دس حبل سخ دادى اػت ٍ اص ّب دس خَد تْشاى ٍ اساظی خٌَة ٍ خٌَةگَیذ: فشًٍـؼتتْشاى هی

ّبی اؼشاف تْشاى ًؼجت ثِ کل کـَس ثیـتش اػت. ؼجك گضاسؽ ػبصهبى تش هیضاى ًـؼت صهیيّوِ هْن

ّبی غشثی ٍ خٌَة غشثی آى ؿبّذ دس دؿت هتش دس ثشخی اص هٌبؼك تْشاى،ػبًتی 36ؿٌبػی، ػبالًِ صهیي

ًـؼت صهیي ّؼتین ٍ هیضاى ًـؼت تْشاى اص کل دًیب ثیـتش اػت ٍ سکَسدداس ثبالتشیي فشًٍـؼت دس 



 

 

همبالت تحمیمبتی دسخصَف ًحَُ اػتفبدُ ٍ هذیشیت هٌبثغ اسصؿوٌذ آثی کبلیفشًیب کِ ثی استجهبغ  ایي همبلِ ثشاػبع ػشی 

ثِ ٍظؼیت فؼلی کـَسهبى ًیؼت گشدآٍسی ؿذُ اػت، ثبؿهذ کهِ ثهب دسع گهشفتي اص تدشثیهبت هـهبثِ ػهبیش کـهَسّب دس         

 هذیشیت هٌبثغ آة ػبیِ ػٌگیي ثحشاى اػتشاتظیک آثی اص کـَس سخت ثجٌذد.

افتذ کِ هیضاى هصشف اص همذاس آة ٍسٍدی ثِ ػهفشُ صیشصهیٌهی تدهبٍص    ثی سٍیِ اص آثْبی صیشصهیٌی صهبًی اتفبق هیثشداؿت 

ّهبی آثهی   ًوبیذ، ایي اهشهٌدش ثِ کبّؾ ػؽح آة صیشصهیٌی خَاّذ ؿذ.ایي چٌیي ٍظؼیتی دس تؼذاد سٍثِ سؿذی اص حَظِ

 د گًَبگًَی ثش ایي ایبلت تبثیش هیگزاسد.دس ایبلت کبلیفشًیب دس حبل ثَلَع پیَػتي اػت ٍ دس اثؼب

 سٍیِ اص آثْبی صیشصهیٌیتبثیشات ثشداؿت ثی

ّهبی  سٍیِ آة اص هٌبثغ صیشصهیٌی کهبّؾ دس هٌهبثغ آثهی دس اثهش خهبلی ؿهذى ػهفشُ       اص خولِ تبثیشات هؼتمین ثشداؿت ثی

ِ ّبی اػتخشاج ٍ پصیشصهیٌی ٍ یب آلَدُ ؿذى ایي هٌبثغ اػت. ثؼالٍُ افضایؾ ّضیٌِ ّهبی تؼهَیط یهب    وپ کشدى ٍ ًیض ّضیٌه

ّبی خهَد ّؼهتٌذ   تؼویك چبُ ّب ًیض دس چٌیي ٍظؼیتی ػشػبم آٍس خَاّذ ثَد. ثؼیبسی اص هشدم کِ داسای چبُ آة دس خبًِ

ّب دس حبل خـک ؿذى ّؼتٌذ ٍ ایي هؼئلِ ثی ؿک کـوکؾ ّهبیی سا ًیهض هٌدهش خَاّهذ     هـبّذُ هیٌوبیٌذ کِ ایي چبُ

حجبى صهیي ّبی کـهبٍسصی ٍ ػهبیش کـهبٍسصاى دس همیهبع کهبسی کوتهش ثصهَست ًهبّوگًَی اص ایهي          گشدیذ. سٍػتبئیبى صب

سٍیهِ اص آثْهبی صیشصهیٌهی    ّبی ثی سٍیِ تبثیش هیگیشًذ. هؽبلؼبت  کوتشی ثشسٍی تبثیشات غیش هؼتمین ثشداؿهت ثهی  ثشداؿت

ی، خؽشصایهی ثهشای اکَػیؼهتن ّهبی     صَست گشفتِ اػت ثب ایي حبل ایي تبثیشات ؿبهل ًـؼت صهیي، آػیت ّبی صیشثٌهبی 

 ٍاثؼتِ ثِ آثْبی صیشصهیٌی ٍ صیبًْبی التصبدی ًبؿی اص هٌبثغ آثی خَاٌّذ ثَد.

سٍیِ اص آثْبی صیشصهیٌی ًویجبؿهٌذ ٍلهی ایهي ػهَ ثشداؿهت      ثؼیبسی اص ایي هَاسد کِ ثیبى ؿذًذ هٌحصشاً ثخبؼش ثشداؿت ثی

 کٌذ ٍ یب حتی یکی اص هَاسد فَق سا ثصَست کلی ػجت ؿَد. ثصَست ػبم هیتَاًذ ٍظؼیت پیـیي ٍ فؼلی سا ٍخین تش

 ًـؼت صهیي

-ّبی سع، فـشدُ ؿذى ػفشٌُّگبهی کِ حدن ػظیوی اص آة اص حَظِ ّبی صیشصهیٌی خبسج هیـَد ثب صّکـی ؿذى الیِ

َدُ ثهذیي  ّبی آة صیشصهیٌی سخ خَاّذ داد کِ ایي هؼئلِ صهیٌِ ػبص ًـؼت هیجبؿذ. اغلت ًـؼت ثصَست غیش استدبػی ث

هؼٌی کِ ػؽح صهیي ثِ ٍظؼیت پیـیي خَد ثبصًخَاّذ گـت حتی اگش ػؽح آة صیشصهیٌی ثِ هیضاى لجل ثبال ثیبیذ.اص ایي 

 هٌظش پیـگیشی اص ٍلَع ًـؼت ثؼیبس حیبتی خَاّذ ثَد.

ى ظشفیت اًتمبل تغییش دس ٍظؼیت استفبػی صهیي ثـذت ثشسٍی تبػیؼبت صیشثٌبیی تبثیش گزاس خَاّذ ثَد. ؿبهل اص دػت داد

   ُ ّهب ، پلْهب، فًَذاػهیَى    دس کبًبلْب،کبّؾ یبفتي اثش گزاسی ثٌذّب ٍ ػذّب )آة گزس هیـًَذ(ٍ آػهیت ّهبیی ثهِ سا



 

ػبختوبًْب ٍ خؽَغ لَلِ. ایي هؼئلِ ّوچٌیي هوکي اػت هٌدشثِ ػویك تش ؿهذى ؿهکبف ّهبی صههیي گـهتِ ٍ      

د. ایي ؿکبفْب ّوچٌیي هؼیشّبیی سا ًیض ثشای آالیٌذُ ّبی ػؽح ٍ صیش ػؽح صهیي ٍاسد ػبصآػیت ّبیی سا ثِ ػبصُ

 آٍسًذ کِ دس آلَدُ ؿذى آثْبی کن ػوك تبثیش ثؼیبس خذی داسًذ.ّبی فشاّن هی

اًذ اص ؼشیك هذیشیت هٌبػهت  سٍیِ اص آثْبی صیشصهیٌی سا داؿتِثشخی اص هٌبؼك ایبلت کِ تدشثِ ًـؼت ًبؿی اص ثشداؿت ثی

 Santa Claraهیٌی سا ثبثت ًگبُ داسًذ. ثِ ػٌَاى هثبل ثخـْبیی اص ػؽح صههیي دس  اًذ ػؽح آثْبی صیشصتَاًؼتِ

Valley    فَت دس ًیوِ اٍل لشى ثیؼتن ًـؼت داؿتِ اػهت. اص آى پهغ دس حَظهِ آثهی      13دس حذٍدSanta 

Clara Valley  یشی ّبی ثیـتش خلَگاص ؼشیك ایدبد تٌبػت هیبى ثشداؿت هٌبثغ آثی ٍ ٍسٍد آة اص ٍلَع ًـؼت

گشدیذ. اص ػبیش الذاهبتی کِ ثذیي هٌظَس صَست گشفت هیتَاى ثِ ایدبد تٌَع دس هٌبثغ آثی هَسد هصشف ًظیش هٌبثغ 

 ّبی هبًیتَسیٌگ ثشای پبیؾ ٍظؼیت هَخَد اؿبسُ ًوَد.آة ػؽحی ٍ اخشای ثشًبهِ

بی ایبلت ؿبّذ ًـؼهت ّؼهتین ٍ   ّب پیـشفت هٌبػجی داسًذ ٍلی ّوچٌبى دسثؼیبس اص ثخـْثب  ایي حبل کِ ثشخی اص حَظِ

ًـؼت ًبؿهی     San Joaquin Valleyفَت دس ػبل ًـؼتْبیی ثجت هیگشدد.دس  1حتی گبّی دس حذی چَى 

  ِ ، کبًهبل ّهبی    San Joaquin اص اػتخشاج آثْبی صیشصهیٌی ثـذت ثش هٌبثغ ٍ تبػیؼبت صیشثٌبیی ًظیهش سٍدخبًه

Delta Mendota ،Kern-Friant  ،San Luis      ًیض کبًبلْبی ؿخصی، پلْب،خؽَغ لَلهِ ٍ هدهبسی ّهذایت ٍ

ِ        ػیل اثش گزاؿتِ اػت. پیـشفت  اًهذ. ّبی تکٌَلهَصیکی فشآیٌهذ هبًیتَسیٌهگ ًـؼهت صههیي سا دلیهك تهش ػهبخت

(InSAR) ُگیشی دلیك تش تغییشات دس ٍظهؼیت استفهبػی صههیي سا ثهِ اسهغهبى آٍسدُ      اص خولِ اثضاسیؼت کِ اًذاص

دس داًـگبُ اػتٌفَسد دس حبل افضٍدى ثِ تَاًبیی ّبی  ایهي ٍػهیلِ اػهت: هؽبلؼهبت صهَست       اػت.تحمیمبت خذیذ

ش صیشصهیٌی تغییشات ایدبد ؿذُ دس ٍظؼیت صهیي سا اص ؼشیك تخویٌْبیی ثهب تغییه   San Luis Valleyگشفتِ دس 

گیهشی ػهؽح آثْهبی    دس ٍظؼیت استفبػی آثْبی صیشصهیٌی هشتجػ ػبخت.ایي هْهن ثؽهشص کبسآههذی اهکهبى اًهذاصُ     

 ّب فشاّن هیآٍسد.صیشصهیٌی سا دس یک هحذٍدُ ٍػیغ اص ؼشیك هبَّاسُ

 ثِ هَاصات کبّؾ ػوك آثْبی صیش صهیٌی هصشف اًشطی ًیض ثبال هیشٍد

اًتمبل آة الصم خَاّذ ثَد. ایي هؼئلِ خصَصبً دس کبلیفشًیب کهبهالً لبثهل لوهغ    اًشطی ثؼیبسی ثِ هٌظَس گشهبیؾ، تصفیِ ٍ 

دسصذ کل ًیشٍی ثشق ههَسد ًیهبص سا ؿهبهل هیـهَد.ثؽَس     20اػت، چشاکِ دس کبلیفشًیب ًیشٍی ثشلآثی ػْوی حذٍد 

فهَت   2000فبع هبیل ٍ است 700هثبل پشٍطُ آثشػبًی ایي ایبلت اًشطی ثؼیبسی سا ثشای اًتمبل آة دس هؼیشی ثؽَل 

 اص ؿوبل ثِ خٌَة کبلیفشًیب هصشف هیکٌذ.

اًشطی هَسد ًیبص دس هصشف آة ّبی صیش صهیٌی کوتش هَسد تَخِ لشاس هیگیشد ٍ دس اصؽالح کوتش ثِ چـن هیآیهذ. اههب کهل    

گیگب  6000اًشطی هَسد ًیبص ثوٌظَس پوپ کشدى آثْبی صیشصهیٌی اص ّضاساى چبُ ؿخصی دس ایبلت ػذدی دس حذٍد 

 ات ػبػت هیجبؿذ،کِ ایي سلن ثیؾ اص هیضاى اًشطی هصشفی ػبالًِ دس پشٍطُ آثشػبًی ایي ایبلت  هیجبؿذ.ٍ

http://gemcenter.stanford.edu/research.project3.1.html


 

ٍاثجؼتگی ثِ آثْبی صیشصهیٌی ثوٌظَس آثیبسی ٍ ّوچٌیي سؿذ خوؼیت هٌدش ثِ ثیـتش ؿهذى هصهشف آثْهبی صیشصهیٌهی ٍ     

 San Joaquinًتیدتبً افت ػؽح آثْبی صیشصهیٌی دس ثؼیبسی اص ثخـْبی ایبلت ؿذُ اػت.دس ثؼیبسی اص ثخـْبی 

Valley  این ّوچٌیي ایي ٍظهؼیت دس  لجل ثَدُفَت ًؼجت ثِ  400ؿبّذ کبّؾ ػؽح آثْبی صیشصهیٌی ثیؾ اص

ًتیدِ خـکؼبلی اخیش ًیض تـذیذ ؿذُ اػت. ایي هؼئلِ هفَْم ثؼیبس هْوی اص ًظش هصشف اًشطی ٍ ًـهش گبصّهبی   

 ای دس اثش ًیبص ثِ اًشطی ثیـتش ثشای اػتخشاج آثْبی صیشصهیٌی اص اػوبق ثیـتش داسد.گلخبًِ

ٌی دس ؼَل تبثؼتبى ٍ دسًتیدِ فؼبلیتْبی کـبٍسصی صهَست هیگیهشد کهِ ثهب     ثؼالٍُ ثیـتشیي هیضاى اػتخشاج آثْبی صیشصهی

 پیک هصشفی اًشطی دس ایبلت کبلیفشًیب ّوضهبى خَاّذ ثَد.

دسصهذ  85کهِ دسحهذٍد    Fresno ّبی ؿخصی ًیض اصکبّؾ ػؽح آثْبی صیشصهیٌی سًح هیجشًهذ. ؿْشًٍذاى ٍ صبحجبى چبُ

ِ     هٌبثغ آثی خَد سا اص آثْبی صیشصهیٌی تبهیي ه ای یکٌذ چیضی دٍثشاثش همذاسی کهِ دس اثهش ثهبساى ٍ خشیهبى سٍدخبًه

ّبی هصٌَػی ػؽح آثْبی صیشصهیٌی ّوچٌبى سٍثِ کبّؾ ّؼتٌذ. خبیگضیي هیـَد. حتی ثب ٍخَد خبیگضیي ػبصی

ّبی ثشق ًبؿی اص اػتخشاج اصآثْبی صیشصهیٌی ػویهك تهش دػهت ٍ پٌدهِ ًهشم      ًتیدتبً ؿْشّب ثب سًٍذ افضایـی ّضیٌِ

 کٌٌذ. ّشچٌذ ایي توبم هبخشا ًیؼت ٍثبیذ ّضیٌِ تؼویك یب حفش چبّْبی خذیذ سا ثِ ایي هَاسد افضٍدهی

سٍیِ اص آثْبی صیشصهیٌی تـذیذ گشدد؛ ثب کهبّؾ  دس کٌبس ایي هَاسد هـکالت هشتجػ ثب کیفیت آة ًیض هیتَاًذ ثب ثشداؿت ثی

ؼجیؼهی یهب اًؼهبًی هیتَاًٌهذ ثهش آثْهبی صیشصهیٌهی         سٍیِ آلَدگیْبیّبی صیشصهیٌی دس اثش ثشداؿت ثیػؽح ػفشُ

ای ثشای تصفیِ ثبلیوبًذُ توشکض داؿتِ ٍ آًْبسا ثشای آثیبسی یب ًَؿیذى ًبػبلن کٌٌذ هگش ایٌکِ اص سٍؿْبی پش ّضیٌِ

 ّب ثبؿین.آة اػتفبدُ کٌین.حتی ایي هـکل تب حذی هیتَاًذ خذی ثبؿذ کِ الصم ثِ پلوپ کشدى ثشخی اص چبُ

ّهب ٍ ههَاد   یشصهیٌی ؿبهل ثشخی هَاد هؼذًی حل ؿذُ کِ اص خغشافیبی هحلی حبصل هیـًَذ ثهَدُ ثؼهالٍُ ًوهک   آثْْبی ص

ای کِ دس اثش فشآیٌذّبی ؼجیؼی ایدبد هیـًَذ، آلَدگیْبی ًبؿهی اص فؼبلیتْهبی اًؼهبًی ًظیهش ًیتهشات ّهب،       هؼذًی

فشآیٌذّبی کـهبٍسصی ٍ داههذاسی، صهیٌْهبی     ّبی ًفتی ٍ هَاد پالػتیکی ٍ ؿیویبیی ًیضهیتَاًٌذ اص ؼشیكفشآٍسدُ

 ّبی آة صیشصهیٌی ٍاسد ؿًَذ.ّبی ًظبهی ٍ... ثِ حَظِصٌؼتی هحلْبی دفي صثبلِ، ػیتوْبی ػفًَی ٍ لشاسگبُ

ّبی آة صیشصهیٌی هیـًَذ. کَدّبی ؿیویبیی ٍ حـشُ کـْبیی کِ اص صهیٌْبی کـبٍسصی ٍ هحلْبی پشٍسؽ دام ٍاسد ػفشُ

ات ثِ هـکلی ّوِ گیشدس صهیٌْبی کـبٍسصی کبلیفشًیب تجذیل ؿذُ اػت کِ ایي هؼئلِ هٌبثغ آثی هیضاى ثبالی ًیتش

تحت تبثیش لشاس هیذّذ. دس ثؼهیبسی اص    Central Valley and Central Coastخَاهغ ثؼیبسی سا دسهحذٍدُ 

ّضیٌهِ ٍ اص ًظهش فٌهی    ّبی ثضسگ آة صیشصهیٌی ثـذت پشحلْبی هؼتمین ثوٌظَس حزف ًیتشات اص حَظِهَاسد ساُ

ػولی ًیؼت دس ًتیدِ دس ثؼیبسی اص خَاهغ ثبیؼتی ثذًجبل هٌبثغ آثی خبیگضیي ٍ کوکهی ثهَد. پهش کهشدى هدهذد      

 حلْبی هَخَد دس خصَف آثْبی آلَدُ ؿذُ ثب ًیتشات هیجبؿذ.آثْبی صیشصهیٌی یکی اص ػوذُ تشیي ساُ



 

ًوک ّب اص هٌبثغ هختلفی دس آثْبی صیشصهیٌی اًجبؿتِ هیـًَذ ٍ آة آؿبهیذًی ٍ هٌبثغ آثْبی کـبٍسصی سا تْذیهذ هیکٌٌهذ.   

% ثِ آثْبی صیشصهیٌی ٍاثؼتِ ثَدًذ ّن اکٌَى دس حبل 100پیـتش Davis ٍ Woodlandثِ ػٌَاى هثبل ؿْشّبی 

ل آثْبی ػؽحی ًیض ثـهَد؛ چشاکهِ اًجبؿهتِ ؿهذى     تغییش دادى ػْن هٌبثغ آثی هصشفی خَد ّؼتٌذ ثؽَسیکِ ؿبه

ّبی اًؼبًی تجهذیل  ًوک دس آثْبی صیش صهیٌی ثْوشاُ دس هؼشض لشاس گشفتي پؼبثْبی هولَ اص ًوک پغ اص اػتفبدُ

 اػت.ثِ یک هـکل ؿذُ

 ًتیدِ گیشی

بثیش گهزاسی آى ثؼهیبس ٍػهیغ    سٍیِ هٌبثغ آة صیشصهیٌی ثؼیبس ػظین، پیچیذُ ٍ پشّضیٌِ  ثَدُ ٍ ؿؼبع تتبثیشات ثشداؿت ثی

ُ  هیجبؿذ ٍ تٌْب ثِ صبحجبى چبُ هحذٍد ًویـَد ؿٌبخت گؼتشدُ تبثیشات ثیـوبس ایي ثشداؿت ثی کلیهذ   سٍیهِ، ؿهب

 حشکت ثِ ػوت ٍظغ لَاًیي خذیذ دسخصَف هٌبثغ آة صیشصهیٌی دس کبلیفشًیب ثَد.

ّبی آة صیشصهیٌی تَاًبیی صیبدی اػت ثب ایي حبل ػفشُسٍیِ هٌبثغ آة صیشصهیٌی دائوی اگشچِ ثشخی اص تبثیشات ثشداؿت ثی

دس پشکشدى هدذد آًْب داسًذ لزا هذیشیت هٌبػت آثْبی صیشصهیٌی کِ اص ؼشیك ثبال ثشدى ّضیٌهِ هصهشف آة ایدهبد    

اًذ هیتَاًٌذ کوک ثؼیبسی دس کؼت اؼویٌبى اص تٌبػت ثلٌذ هذت هصشف آة ثب ٍسٍدی حَظِ ثٌوبیٌهذ. ایهي   ؿذُ

 هذت صیؼت پزیشی حَظِ آثشیض ٍ ثؼیبسی اص اًؼبى ّبیی کِ ثِ آى ٍاثؼتِ اًذ سا ًیض تعویي هیکٌذ. اهش دس ثلٌذ

ای خـک ٍ کن ثبساى  ثب هٌبثغ آة ػؽحی ٍ صیش ػؽحی هحذٍد هیجبؿذ؛ ثٌبثشایي اصلی تشیي ساّکبس ایبلت کبلیفشًیب ،هٌؽمِ

ٍ اػتفبدُ هدذد اص آى ایبلهت سا ثهشای خـکؼهبلی     ثوٌظَس افضایؾ هٌبثغ آثی، ًگْذاسی هٌبثغ آثی اػت. تصفیِ آة

 ّبی آیٌذُ آهبدُ هیکٌذ ٍ توشکض ثشسٍی هٌبثغ آة صیش صهیٌی سا کبّؾ خَاّذ داد.

 


