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ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي  ٣اّتكبىبت ٝقس١ي ّك٤ض

 - 0مقذمٍ
 - -0 0وگاَی بٍ استان سمىان
اؾتب ٟؾ٢ٞب ٟثب ّ 95815يٝ٤ٚتط ٝطثـ ٣ؾقت 8/5 ،زضنس اظ ٝؿبحت ّك٤ض ضا ث ٦ذ٤ز اذتهابل زاز ٣ ٥اظ ايا ٠حيا
قكٞي ٠اؾتبّ ٟك٤ض ٝحؿ٤ة ٝيٕطزز .اي ٠اؾتب ٟاظ قٞبٗ ث ٦اؾتب٧ٟبي ٝبظ١اسضإٚ ٣ ٟؿاتب ،ٟاظ خ٢ا٤ة ثا ٦اؾاتبٟ
اني٨ب ،ٟاظ مطة ث ٦اؾتب٧ٟبي ت٨طا ٣ ٍٜ ٣ ٟاظ قطً ث ٦اؾتب ٟذطاؾبٝ ٟحس٣ز قس ٥اؾت.

 -0-0پیشیىٍ تاريخی
ٝحس٣ز١٤٢ّ ٥ي اؾتب ٟؾ٢ٞب ٟثركي اظ ايبالت «زض »ٟ٣يْي اظ ايبالت ٕ 16ب ٦١ز٣ض ٥ثبؾتب ٟا٣ؾتبيي ثا٤زّ ٥ا ٦زض ز٣ض٥
ٝبز٧ب ٧ ٣رب٢ٝكيب ٟثركي اظ ٍٞٚط ٣ؾطظٝي« ٠پبضت» ضا زض ٝدب٣ضت ٝبز٧ب تكْي٘ ٝيزاز ٥اؾت .زض ز٣ضا ٟؾّ٤ٚيب٣ ٟ
اقْب١يب ٟاي ٠ؾطظٝيٝ٤ّ« ٠يؾ »٠يب ّٝ٤ف ١بٝيسٝ ٥يقس ّ ٦زض ٍٞٚاط ٣پابضت٧اب ثا٤ز ٣ ٥ثقاس٧ب زض ؾات ٟ٤اؾا ٝي
ٝقطة قس ٣ ٥ث٦ن٤ضت ٍٝ٤ؽ زضآٝس ٥اؾت.
اٞ٧يت ؾطظٝيٝ٤ّ ٠ؽ يب ّٝ٤ف زض تٞب ٛز٣ضا٧ٟبي تبضيري ث٤اؾغٍ ٦طاض ٕطىت ٠اي ٠ؾطظٝي ٠ثط ت ٍاي ٕاصضٕب٧٥ابي
اضتجبعي زض ٝيب ٟؾطظٝي٧٠بي عجطؾتب ٟثب ؾطظٝي٧٠بي زاذٚي ى ت ايطا ٟاظ ياِ عاطه  ٣ؾاطظٝي٧٠ابي ذطاؾاب٣ ٟ
ٝب٣ضاءا٨٢ٙط  ٣آشضثبيدب ٟاظ عطه زيٖط ث٤ز ٥اؾت.
اي٢ٝ ٠غَ ٦تبضيري ّ ٦يْي اظ ٝقبثط اضتجبعي عجيقي ٝيب٤١ ٟاحي قطً  ٣مطة ايطا ٟث٤ز ،٥ث٦فٚت ٞ٧يٍ٤ٝ ٠قيت ٣ياػ٥
ّ ٦تب ظٝب ٟحبضط ١يع ّٞبثيف حيؼ قس ٥اؾت زض ؾطاؾط تبضيد يْي اظ ٢ٝبعٌ ثب اٞ٧يت ّك٤ض ث ٦قٞبض ٝايضىتا ٣ ٦زض
٣اٍـ ٝقجط تٞب ٛح٤ازثي ث٤ز ٦ّ ٥زض قطً  ٣مطة ايطا ٟضخ زاز ٥اؾت.
ٍسيٞيتطي ٠آثبض ثسؾت آٝس ،٥حبن٘ ّب٣ـ٧بي ثبؾتبٟق٢بؾي زض ؾبٗ٧بي ٧ 1309-11دطي قٞؿاي ياب 1931-33
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ٝي زي ٝيثبقس ّ ٦زض خؿتد٤ي ق٨ط نسزض٣اظٝ( ٥طّع ايبٙت ّٝ٤ف) زض ٝح٘ تپ ٦ذهبض زاٝنب ٟا١داب ٛقاس .زض ايا٠
ّب٣ـ٧ب آثبض ٍبث٘ ت٤خ٨ي ٝطث٤ط ث 4 ٦تب ٧ 5/5عاض ؾبٗ پيف اظ ٝي ز ٝؿيح ثسؾت آٝس ٥اؾت.
عي ٍطٕ ٟ٣صقتٞ٧ ٦يٝ ٠ح س٣ز ،٥ذبؾاتٖبٝ ٣ ٥حا٘ ثؿاظ تٞاس ٟپابضت ثا٤زّ ٥ا ٦ؾٚؿا ٦ٚپبزقاب٧ي اقاْب١ي ضا زض
ؾطظٝي٧٠بي ذطاؾب ٣ ٟؾ٢ٞب ٟاٝط٣ظي ث٤خ٤ز آ٣ضز  ٣ق٨ط نسزض٣اظ ٥زض ١عزيْي ق٨ط زاٝنب ٟىقٚي ثاٝ ٦است ز٣يؿات
ؾبٗ پبيترت آ ٟث٤ز ٥اؾت .ثطذي اظ ٤١يؿا٢سٕبّ ٟتات تابضيري  ٣خنطاىيابيي ،ؾٚؿا٧٦ٚابي اىؿاب٦١اي پيكاسازيب٣ ٟ
ّيب١يب ٟضا زض يِ زؾت ٦اظ اٝطاي ٝحٚي ٝكطً ايطا ٟزا١ؿت٦ا١س ّ ٦تب ٍجا٘ اظ ؽ٨ا٤ض ظضتكات ثاط ايا٢ٝ ٠غَا ٦اظ اياطاٟ
تؿٚظ زاقت٦ا١س  ٣ث٢بي اٙ٣ي ٦زاٝنب ٣ ٟؾ٢ٞب ٟاٝط٣ظي ضا ١يع ث ٦آ٨١ب ١ؿجت زاز٥ا١س ث٧ ٦اط حابٗ ٝد٤ٞفا ٦آثابض ٍ ٣اطائ٠
٤ٝخ٤ز حبّي اظ ٍسٝت ظ١سٕي ،تٞس ٣ ٟىط ٔ٢٧زض اي ٠ذظ اظ ّك٤ض ٝبؾت.
ق٨طؾتب ٟؾ٢ٞب ٟث ٦ؾجت پيكي ٦٢تبضيري  ٣زاضا ث٤زٝ ٟقٞبضا٢٧ ٟط٢ٝس ،اظ ث٢ب٧ابي تابضيري ٝ ٣قٞابضي ٍبثا٘ تا٤خ٨ي
ثطذ٤ضزاض اؾت .زض اي ٠ق٨طؾتبٝ ٟيت٤ا ٟاظ ٍٚق٧ ٦بي ٍاسيٞي چاٍٚ ٟ٤قا٧٦ابي ؾابضّ ٣ا ٦زض ز ٣عاطه ّ تا٢ّ ،٦ابض
چك٦ٞؾبضي ظيجب ٣اٍـ قسٍٚ ٣ ٥ق٤ّ ٦قٞنب ٦ّ ٟزض ّ٠٨تطيٝ ٠ح٧٦ٚبي ؾ٢ٞب ٟث٢اب قاس ٥ثبظزياس ثا ٦فٞا٘ آ٣ضز  ٣ثاب
إٓب٧ي اظ تبضيد ث٢بي زغ الؾٖطز ّ ٦ث ٦ز٣ض ٥اقْب١يب١ ٟؿجت زازٝ ٥يق٤ز ٍٚ ٣ق ٦خط ٦ّ ٦٢ٝزض ز٣ضٍ ٥ج٘ اظ اؾا  ٛث٢اب
قس ،٥حيطت ّطز .ؾبذتٞبٝ ٟؿدس٧بي ٍاسيٞي زض ايا ٠ق٨طؾاتب٣ ٣ ٟخا٤ز ٝؿادس اٝاب ٛذٞي٢اي (ضّ )٥ا ٦يْاي اظ
 ٜ٨ٝتطي ٣ ٠ظيجبتطي ٠ث٢ب٧بي تبضيري ؾ٢ٞب ٟاؾت ٝ ٣ؿدس خبٝـ ؾ٢ٞبّ ٟا ٦زض ظٝاط٨ّ ٥ا٠تاطيٍ ٣ ٠اسيٜتاطي ٠آثابض
اؾ ٝي ق٨طؾاتب ٟثا٤ز ٣ ٥ثاط ض٣ي ذطاثا٧٦ابي آتكاْ ٥٤ث٢اب قاس ،٥اظ پكات٤ا٧٦١ابي ٕطزقاٖطي ايا٢ٝ ٠غَا ٦اؾات.
ؾبذتٞب٧ٟبي فٝ٤ٞي ٝ ٣قٞبضي خبٙت اي ٠ث٢ب٧ب ،اظ زيٖط زياس١ي٧ابي ق٨طؾاتب ٟؾا٢ٞب ٟاؾات ّا ٦زض ٍؿاٞت٧ابي
ٝرتٚو اي ٠ق٨طؾتب ٟپطاّ٢س ٥قس ٣ ٥ثطذي اظ آ٨١ب ثب ٣خ٤ز ٕصقت نس٧ب ؾابٗ ٧ا ٜچ٢اب ٟپبثطخاب  ٣اؾات٤اض ٧ؿات٢س.
حٞب ٛپ ،٦٢٨يْي اظ آثبض ٍسيٞي  ٣اضظق٢ٞس ؾ٢ٞب ٟاؾت ّّٜ ٦تط ٤ٝضز ت٤خٍ ٦طاض ٕطىت ٣ ٦حٞب١ ٛبؾبض زض ثبظاض فٞاٝ٤ي
ّبض٣ا١ؿطا٧بي ق٨طؾتب ٟؾ٢ٞب ٟامٚت زض ز٣ض ٥ني٤ي ٦ؾبذت ٦قس ٣ ٥ثرف زيٖطي اظ خبشثا٧٦ابي تابضيري ٝ ٣قٞابضي
ق٨طؾتب٣ ٟاٍـ قس١ ٥عزيِ ث ٦ؾٍ ٦طٍ ٟسٝت زاضز  ٣يْي اظ ث٢ب٧بي ز٣ض ٥ني٤ي ٦ث ٦قٞبض ٝيآيس .ثب ت٤خا ٦ثاّ ٦ا٤يطي
ث٤ز٢ٝ ٟغَّٞ ٣ ٦ج٤ز آة زض اي٢ٝ ٠غَ ،٦آةا١جبض٧بي ثعضٓ ٍ ٣سيٞي زض اي ٠ق٨طؾتب٣ ٟخ٤ز زاض١س ّا ٦ثبظزياس اظ آ٨١اب
اٞ٧يت ٝقٞبضي ٢٧ ٣ط ٝقٞبضا ٟض٣ظٕبض ذ٤يف ضا ٞ١بيبٝ ٟيؾبظز  ٣اضظـ اْٝب١بت اٝاط٣ظي زؾتطؾاي ثاط آة ضا پيكاتط
ٝيٞ١بيب١س .آة ا١جبض ثبؾتب١ي ؾطذ ٦ّ ٦زض ق٨ط ؾطذٍ ٦طاض زاضز ،ثعضٕتطي ٣ ٠ظيجبتطي٨ٝ ٣ ٠اٜتاطي ٠آةا١جابض ايا ٠قا٨ط
اؾت ّ ٦ثط اؾبؼ ٝقٞبضي ؾ٢تي ذبل ١بحي٤ّ ٦يطي ثب ٕ٢جس فؾيٝ ٜرط٣عي ثط ثبالي ٢ٝجـ آ ٟثا ٦نا٤ضت پٚا٧٦ابي
ٝطٝطي ؾبذت ٦قس ٥اؾت .آةا١جبض ّبضذب ٦١يْي اظ ظيجبتطي ٠آةا١جبض٧بي ؾ٢ٞب ٟاؾت ّاٝ ٦ايتا٤ا ٟآ ٟضا خبٙاتتاطي٠
آةا١جبض حبقي ٦قٞبٙي ّ٤يط ث ٦حؿبة آ٣ضز.
ّبض٣ا١ؿطا٧بي چ٨بض پ يي قب ٥فجبؾي زض ق٨طؾتب ٟاظ خ ٦ٚٞايّ ٠بض٣ا١ؿطا٧بؾت .تٞب٢ٝ ٛابعٌ اياطا ٟزاضاي ياِ ثابظاض
ؾ٢تي ٧ؿت٢س ّ ٦ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦قٞبضي ٍ ٣سٝت تبضيري ّ ٣بضثطي حبٗ حبضط ذ٤ز ،اظ خصاةتطي ٠خبشثا٧٦ابي قاطً ثا٦
قٞبض ٝيض١٣س .ثبظاض  180ؾب ٦ٙؾ٢ٞب١ ٟيع اظ ايٍ ٠بفسٝ ٥ؿتث٢ي ١يؿت  ٣اظ خ ٦ٚٞزيس١ي٧بيي اؾت ّ ٦ثب ؾَو ذكاتي
 ٣آخطيٝ ،ت٢بؾت ثب ٣ضقيت آة ٤٧ ٣اي ذبل ٢ٝغَ٤ّ ٦يطي ؾبذت ٦قس ٣ ٥ثعضٕتطيٝ ٠طّع ذطيس  ٣ىاط٣ـ ّبال٧ابي
تدبضتي اؾت.
ؾبذتٞب ٟآؾيبة٧بي ٍسيٞي ،فٞبضت٧ب  ٣ذب٧٦١بي ٍسيٞي ثٞ٧٦طا ٥زض٣اظ ٥اضٓ ؾ٢ٞب ٟاظ زيٖط خبشثا٧٦ابي تابضيري ٣
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ٝقٞبضي ٢ٝغَ ٦ؾ٢ٞب ٟاؾت .خبشث٧٦بي تبضيري ق٨طؾتب ٟؾ٢ٞب ٟثب ت٤خ ٦ثٍ٤ٝ ٦قيات ثاي ٠ضا٧اي ؾا٢ٞب ٟزض ٝؿايط
ت٨طاٟا ٝك٨س ٍ٤ٝقيت ٍبث٘ ت٤خ٨ي زاض١س.
اؾتب ٟؾ٢ٞب ٟزض زا٧٦٢ٝبي خ٤٢ثي ضقت٧٥٤ّ ٦بي اٙجطظ  ٣زض ٝطظ ٝيب١ي اٙجطظ  ٣زقت ظيجبي ّ٤يط ٣اٍـ قس ٣ ٥ثٞ٧ ٦ي٠
ؾجت ٝد٤ٞف٦اي اظ ظيجبيي٧ب ٢ٝ ٣بؽط ثسيـ اظ خبشث٧٦بي ّ٤يطي ٧٤ّ ٣ؿتب١ي ضا ٞ٧طا ٥ثب اٍٚي٧ٜابي ٝتياب٣ت ٢ٝ ٣ابؽط
ظيجبي عجيقي ث٤خ٤ز آ٣ضز ٥اؾت .اؾتب ٟؾ٢ٞب ٟزض ز٣ضا ٟثبؾتب ،ٟثركي اظ چ٨بضزٞ٧ي ٠ايبٙت تابضيري ٣ض٣( ٟض١ا )٦اظ
تَؿاايٞبت قااب١عزٕ٥ب١اا ٦ا٣ؾااتبيي ثاا٤ز .اياا٢ٝ ٠غَاا ٦ثا٦ذاابعط ٍ٤ٝقياات خنطاىيابيي ،اٍٚااي ٜثيبثااب١ي ١ ٣يٞاا٦ثيبثااب١ي ٣
ٝحس٣زيت٧بي آة  ٣ذبُ ،اظ ٍ٤ٝقيت ّكب٣ضظي ٝغ٤ٚثي ثطذ٤ضزاض ١يؿتٙ٣ ،ي اظ ٝطاّع ٍبث٘ ت٤خ ٦نا٢بيـ زؾاتي  ٣اظ
ٍغت٧بي ن٢قتي ّك٤ض ث ٦قٞبض ٝيض٣ز.
اي ٠اؾتب ٟيْي اظ اؾتب٧ٟبي  ٜ٨ٝايطا ٟاؾت ّ ٦ث ٦ؾجت ٣يػٕي٧بي ذبل ٝاٍ٤قيتي  ٣تابضيري ذا٤زٝ ،د٤ٞفا٦اي اظ
ظيجبيي٧ب ٢ٝ ٣بؽط ثسيـ عجيقي چ ٟ٤خبشث٧٦بي ّ٤يطي ٧٤ّ ٣ؿتب١ي ضا ٞ٧طا ٥ثب خبشث٧٦بي ٢ٝحهط ث ٦ىاطز تابضيري زض
ذ٤ز ٕ٢دب١س ٥اؾت.

 -3-0ييصگیَاي طبیعی ،اقلیمی ي صىعتی استان سمىان
ث ٦ذبعط ٍ٤ٝقيت خنطاىيبيي ،اٍٚي ٜثيبثاب١ي ١ ٣يٞا٦ثيبثاب١ي ٝ ٣حاس٣زيت٧ابي آة  ٣ذابُ ،اياٝ ٠حاس٣ز ٥اظ ٍ٤ٝقيات
ّكب٣ضظي ٝغ٤ٚثي ثطذ٤ضزاض ١يؿت ،ت٨٢ب  %2اظ ّ٘ ٝؿبحت اؾتب ٟظيط ّكت آثي  ٣زي ٜاؾت .فٞاس٥تاطيٝ ٠حها٤الت
اي ٠اؾتب ٟضا ٕ٢س ،ٛخ ،٤ؾيتظٝي٢ي ،پ٢ج ،٦ي١٤د ،٦قجسض  ٣چن٢سضٍ٢س تكْي٘ ٝيز٢٧س.
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اظ ٙحبػ زاٝساضي اي٢ٝ ٠غَ ٦ث ٦فٚت زاضا ث٤زٝ ٟطاتـ اظ ٣ضقيت ١ؿجتبً ذ٤ثي ثطذا٤ضزاض اؾات .اؾاتب ٟؾا٢ٞب ٟثاب 5/5
ٝيٚيْ٧ ٟ٤تبض ٝطتـ ٝ 2/5 ٣يٚي٣ ٟ٤احس زاٝي ،يْي اظ ٍغت٧بي زاٝپط٣ضي ّك٤ض ث ٦قٞبض ٝيآي٢س.
اؾتب ٟؾ٢ٞب ٟاظ ٝطاّع ٍبث٘ ت٤خ ٦ن٢بيـ زؾتي  ٣اظ ٍغت٧بي ن٢قتي ّك٤ض ث ٦قٞبض ٝايآي٢اس .زض ايا ٠اؾاتب ٟا١ا٤اؿ
ن٢بيـ زؾتي ١ؾيط ٍبٙي ثبىيٕٚ ،ي ٜثبىيٞ١ ،سٝبٙي ،ؾطاٝيِ  ٣ؾيبٗؾبظي ٣خ٤ز زاضز.
ثط اؾبؼ اع فبت ٤ٝخ٤ز ف  ٥٣ثط ٣احس٧بي ن٢قتي زض حبٗ تٙ٤يس٣ ،احس٧بي ٍبث٘ ت٤خ ٦زيٖطي ١يع زض زؾات ؾابذت
اؾت ّ ٦اظ اي ٠تقساز ثيكتطي٣ ٠احس زض ق٨طؾتب ٟؾ٢ٞبّٞ ٣ )%56( ٟتطي٣ ٠احس زض ق٨طؾتب ٟزاٝنبٝ )%13( ٟؿاتَط
٧ؿت٢س١ .ؾط ث٣ ٦ضقيت ظٝي٠ق٢بؾي ٢ٝغَ ،٦اي ٠اؾتب ٟاظ ١ؾط ت٤٢ؿ ٤ٝاز ٝقس١ي ١يع يْاي اظ ٢ٝابعٌ م٢اي ّكا٤ض ثا٦
قٞبض ٝيآيسٝ .قبز ٟىقبٗ اؾتب ٟضا ظمبٗؾّ ،ٔ٢طٝ٣يتٕ ،چ ،ِٞ١ ،ؾيٚيؽ ،ؾٙ٤يبت ،زٝ٤ٙ٣يات ،پتابؼ ،ذابُ٧ابي
ن٢قتيٝ ،ؽ ،ؾطة ،ض٣ي ،ثّ٤ؿيت٢ٖ٢ٝ ،عٕ٤ٕ ،طز  ٣ىؿيبت تكْي٘ ٝيز٢٧س.
شرح زمیه شىا سی وقشٍ جام (عطاري)
 -4-0ييصگیَاي جغرافیايی ي زمیهريختشىاسی
َ١ك ٦ظٝي٠ق٢بؾي فغبضي -حؿ٠آثبز زض ٝيب ٟع٧ٗ٤بي ذاب٣ضي ً 30ْ 03َ 03تاب ً ٣ 30ْ 53َ 33فاطو٧اابي قٞبٙااي
ً 03ْ 03َ 03تب ً ٣ 03ْ 53َ 33زض ىبنّ 35 ٦ٚيٝ٤ٚتطي اظ قطً ق٨طؾتب ٟؾ٢ٞب ٟزض ٢ٝغَ ٦آ٤٧ا٣ ،ٟاٍـ قس ٥اؾت.
زض ٢ٝغَ٤ٝ ٦ضز ثطضؾي ت٨٢ب ٝطاّع خٞقيتي ّ ٦ث ٦ع٤ض ٍ٤ٝت ياب ىهاٚي ثاطاي ؾاْ١٤ت زاٝاساضاٝ ٟا٤ضز اؾاتيبزٍ ٥اطاض
ٝيٕيطز ،ذب٧ ٦١بي ّ٤چْي اؾت ّ ٦زض ّ٢بض ثطذي اظ آم٘٧بي زاٝي ث٢ب قس ٥اؾت  ٣ث٦ع٤ض پطاّ٢س ٥زض ؾاغح ٢ٝغَا٦
٣خ٤ز زاضز .ثب ٣خ٤ز ١ج٤ز ؾْ١٤تٕب٧٥بي ٞ٧يكٖي زض ٢ٝغَ ٣ ٦ث٦زٙي٘ آٝاس  ٣قاس زاٝاساضاٝ ٣ ٟقاس ٟزاضا ،ٟضا٧٥ابي
ذبّي ١يع زض زض ٢ٝغَ٣ ٦خ٤ز زاضز ّ ٦ثب ث٨طٕ٥يطي اظ آ٨١ب ٝيت٤ا ٟثٍ ٦ؿٞتي اظ ٝحاس٣زَ١ ٥كا ٦زؾات يبىات  ٣ثاطاي
زؾتطؾي ث ٦ؾبيط ٢ٝبعٌ َ١ك ،٦ثبيس اظ آثطا٧٦٧ب اؾتيبزّ ٥طز  ٣پبي پيبزٝ ٥ؿيط ضا عي ٤ٞ١ز.
ثيكتط اي ٠ضا٧٥ب اظ ٝكيطيٝ ٦عضف ،٦احٞسآثبز ٝعضف ،٦زّ٘ قطّت ١يت ،ىطج آثبز  ٣ضضبآثبز ٝعضف ٦زض قاطً ٣ضٍا ،٦آما٘
ٕ٤ؾي٢س ٝطٝ ٣ ٤١قس ٟذبُ ن٢قتي حبخيآثابز زض خ٢ا٤ة ٞ٧ ٣ن٢اي ٠اظ ماطة َ١كا ٦خابز ٥ذابّي ّٚاّ٤ي ٝعضفا٦
ٝيثبقس .الظ ٛث ٦شّط اؾت خبز ٥آؾيبٙت ٦ت٨طاٝ ٟكا٨س اظ قاٞبٗ ماطة ٣اضز َ١كإ ٦طزياس ٣ ٥اظ قاٞبٗ َ١كا ٦ذابضج
ٝيٕطزز .اي ٠ضا٧ ٥بي شّط قسٞ٨ٝ ٥تطي ٠ضا٧٥بي ٢ٝغَ٧ ٦ؿت٢س ّ ٦ثب اؾتيبز ٥اظ آ٨١ب ٝيت٤ا ٟث ٦تطتيت ث ٦ثراف٧ابي
قطً ،خ٤٢ثي  ٣مطثي ٢ٝغَ ٦زؾت يبىت.
اظ ٙحبػ آة ٤٧ ٣ايي ٢ٝغَ ٦قب ٘ٝز٤١ ٣ؿ آة ٤٧ ٣اؾت .زض ثرف٧بي قٞبٙي زاضاي آة ٤٧ ٣اي ّ٧٤ؿتب١ي اؾات  ٣زض
خ٤٢ة زاضاي آة ٤٧ ٣اي ١ي ٦ٞثيبثب١ي اؾت .ثب ت٤خ ٦ث ٦قطايظ آة ٤٧ ٣ايي ،ثبضـ ا١سُ ١ ٣ب٢ٝؾ ٜثبضا ،ٟتجرياط ىاطا٣اٟ
١ ٣بٝؿبفس ث٤ز ٟذبُ٢ٝ ،غَ ،٦ث٤يػ ٥زض ٢ٝبعٌ خ٤٢ثي ،ثب ّٞج٤ز پ٤قف ٕيب٧ي ٤ٝاخ ٦اؾت.
اظ زيسٕب ٥ظٝي٠ضيرتق٢بؾي )ٕ (geomorphologyؿتطَ١ ٥ك ٦اظ ز ٣ثرف ّ٧٤ؿتب١ي زض ١ي ٦ٞقٞبٙي  ّٜ ٣اضتيبؿتاط
زض ثرف خ٤٢ثي پسيس آٝس ٥اؾت .ثرف ّ٧٤ؿتب١ي اظ ضقت٧٥٤ّ ٦بيي ثب ض١٣س خ٤٢ة مطة -قٞبٗ قاطً تكاْي٘ قاس٥
اؾت  ٣اظ زيسٕب ٥ظٝي٠ضيرتق٢بؾي ث ٦چ٨بضزؾتٍ ٦بث٘ تَؿي٧ ٜؿت٢س:
٧٥٤ّ -1بي فٞط٣ا ٣ ٟظضقْ :٤اي٧٥٤ّ ٠ب اظ خ٤٢ة چبقتر٤ضا ٟذبضج اظ ٣ضٍ ٣ ٦قٞبٗ ماطة ٢ٝغَا ٦قاط٣ؿ  ٣ثاب ض١٣اس
خ٤٢ة مطة -قٞبٗ قطً ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ قطً  ٣تب ذبضج اظ ٢ٝغَ ٦اٝتساز زاض١س ّا ٦اياّ ٠ا٧٥٤اب زض ضاؾاتبي خ٢ا٤ثي
ٕؿ٘ فغبضي ٝيثبقس .ث٢ٚساي اي٧٥٤ّ ٠ب اظ ٝ 1900تط تب ثيف اظ ٝ 2300تط ٝتنيط اؾات .ث٢ٚاستطيٍٚ ٠ا ٦آ ٟايؿاتٖب٥
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ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي  ٣اّتكبىبت ٝقس١ي ّك٤ض

قٞبضٝ 2 ٥ربثطاتي قطّت ١يت ثب ث٢ٚساي ٝ 2365تط اظ ؾغح زضيب اؾت.
ٕطزآٝسٕي ؾ٧ٔ٢بي ٝبٕٞبيي  ٣فْٚٞطز ٕؿ٘ فغبضي ٕ ٣ؿ٘٧بي ىطفي ١عزيِ اظ ف٤ا ٘ٝانٚي ثبالآٝسٕي  ٣پياسايف
اي٧٥٤ّ ٠ب ث ٦قٞبض ٝيآي٢س.
 ٥٤ّ -2ضب ٠ٝآ :٤٧اي ٦ّ ٥٤ّ ٠زض قطً ٢ٝغَ٣ ٦خ٤ز زاضز  ٣ض١٣سي قٞبٙي -خ٤٢ثي زاضز يِ تا٤ز١ ٥يا٤شي اظ خا٢ؽ
زي٤ضيت ١٤ٝع٣زي٤ضيت اؾت ّ ٦اضتيبؿ آ ٟث ٦ثيف اظ ٝ 2300تط ٝيضؾس .فا  ٥٣ثطحضا٤ض ياِ تا٤ز١ ٥يا٤شي ،فْٚٞاطز
ٕؿ٘ ٝكيطيٕ ٣ ٦ؿ٘ ّّ٤ٚي زض ّ٢بض اي ،٥٤ّ ٠اظ ف٤ا ٘ٝانٚي ثبالآٝسٕي ث ٦قٞبض ٝيآي٢س.
٧٥٤ّ -3بي اظ خ٢ؽ ت٤ه  ٣ت٤ه٧بي ؾجع ٞ٧طا ٥ثب قي٘ ّ ٦زض ٍؿٞت ٝيب١ي  ٣زض خ٤٢ة َ١كا ٦ثاب ث٢ٚاساي  1700تاب
ٝ 1800تط اضتيبؿ ّ ٦ض١٣سي خ٤٢ة مطة -قٞبٗ قطً زاضز ضذ ٟ٤ٞ٢زاض١س.
٢ٝ -4غَ ّٜ ٦اضتيبؿ  ٣ىط٣اىتبز ٥زض خ٤٢ة مطة  ٣خ٤٢ة قطً ٢ٝغَّ ٦ا ٦اضتيابفي ١عزياِ ثاٝ 1500 ٦تاط اظ ؾاغح
آة٧بي آظاز ث٢ٚسا زاضز  ٣ث١ ٦ؿجت ٤ٞ٧اض اؾت .ؾغح ّي ٦اظ ٤ٝاز زا ٦١ضيع پسياس آٝاس ٥اؾات ّا ٦ثيكاتط اظ ٣احاس٧بي
ضؾ٤ثي پٚي٤ؾ٠ا ّ٤اتط١ط ٝيثبق٢س.
 -0زمیهشىاسی مىطقٍ
َ١ك ٦يِ ثيؿت  ٣پ٢ح ٧عاض ٛفغبضي -حؿ٠آثبز زض ٝيبَ١ ٦١ك ٦يْهس٧عاض ٛخاب( ٛفٚا٤ي ١ابئي٢ي ٣ )1376 ،زض ٕ٤قا٦
قٞبٗ ذب٣ضي چ٨بضٕ٤ـ ؾ٢ٞب٣ ٟاٍـ قس ٥اؾت .چ٨بضٕ٤ـ ؾ٢ٞب ٟىبٍس ٕعاضـ ظٝي٠ق٢بؾاي اؾات ٙ٣اي اظ ٕاعاضـ
حبقيَ١ ٦ك ٦يْهس٧عاض ٛخب ٦ّ ٛثب زٍت ّ ٣يييت ٝغ٤ٚثي ت٨ي ٦قس ٥اؾتيبز ٥ظيبزي ث ٦ف ٘ٞآٝس ٥اؾت.
ثط اؾبؼ تَؿيٜث٢سي پ٧٦٢٨بي ضؾ٤ثي (آٍب١جابتي )1383 ،ؾابذتبض فٞاسٝ ٥حاس٣زٝ ٥ا٤ضز ٝغبٙقا ٦زض پ٢٨اٝ ٦طّاعي
)٣ GONDWANEAN CONTINENT (Northen Block-Areas between paleo and neo-Tethysاٍـ قس٥
اؾت  ٣ضذ٧ٟ٤ٞ٢بي ؾٖ٢ي اي ٠پ ،٦٢٨ذطز ٍبض ٥ايطاٝ ٟطّعي ضا احبعّ ٦طز ٥اؾت.
ضذ٧ٟ٤ٞ٢بي ٝحس٣ز٤ٝ ٥ضز ٝغبٙق ٦ض١٣س قٞبٗ ذب٣ضي -خ٤٢ة ثبذتطي زاقت ٣ ٦احتٞبالً تحت اثط فْٚٞطز ٕؿ٘ ثعضٓ
 ٣ث٢يبزي ٠فغبضي ّ ٦ض١٣سي ٝكبث ٦زاضز ٍطاض ٕطىت ٦اؾت .زض ايٝ ٠حس٣زٝ ٥د٤ٞف٦اي اظ ؾ٧ٔ٢بي آشضيا ٠ؾا٤٢ظ٣ييِ
ثط ض٣ي ؾ٧ٔ٢بي ايطاٝ ٟطّعي ٍطاض ٕطىت ٦اؾت .ؾ ٠ؾ٧ٔ٢بي ١ي٤شي ايٝ ٠حس٣ز ٥احتٞبالً ائ٤ؾا ٠پؿايٝ ٠ايثبقاس
ّٞ٧ ٦طا ٥ثب ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٞ٧ي ٠ظٝب ٟثب حد ٜثٝ ٦طاتت ّٞتط زض ّ٢بض ٣احس٧بي ؾٖ٢ي ائ٤ؾٞ١ ٠بيب٧ ٟؿات٢س.
ف٤ٚي ١بئي٢ي  1376ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي خب ٛضا ثط ؾ ٦زؾت ٦تَؿيّ ٜطز ٥اؾت:
 -1ؾ٧ٔ٢بي آشضي٤ٝ ٠خ٤ز زض ّ٣ ٥٤ع ٣ ٠ثعّ ٦ّ ٥٤ثيكتط اظ زيبثبظٝ ،يْط٣زي٤ضيت  ٣تطاّي آ١اسظيت تكاْي٘ قاس٣ ٥
ؾ ٠آ٨١ب احتٞبالً پبٙئ٤ظ٣ييِ اؾت.
 -2ؾ٧ٔ٢بي ٤ٝخ٤ز زض ح٤اٙي زْ٧س ٥خب ٦ّ ٛثيكتط اظ ٤١ؿ زيبثبظ  ٣ؾ ٠آ ٟاحتٞبالً ائ٤ؾ ٠اؾت.
 -3ؾ٧ٔ٢بي آشضي٤ٝ ٠خ٤ز زض ّ٧٥٤بي ذيطآثبز ،ضزيِ  ٣چبٝ ٥حٞس (مطة ١بحي ٦ّ )٦اظ ٤١ؿ آتكيكب٧ٟبي ظيطزضيابيي
ٞ٧ ٣طا ٥ثب ضؾ٤ة٧بي ٣اثؿت ٦ث ٦ائ٤ؾ ٠اؾت.
ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦غبٙقبت پيكي ٠ا١دب ٛقسٝ ٥يت٤إ ٟيت ىقبٙيت٧بي آتكيكب١ي تطقيطي ١بحيٝ ٦حاس٣ز ثا ٦ائ٤ؾاٝ ٠ياب١ي
اؾت.
ث٦ع٤ض ّٚي ثرف ثعضٕي اظ ؾ٧ٔ٢بي تكْي٘ز٢٧س٢ٝ ٥غَ ٦اظ ثرف٧ابي ٝرتٚاو ؾابظ١س ّاطج تكاْي٘ قاس ٥اؾات.
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ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ائ٤ؾ ٠ثيكتط اظ ٤١ؿ آ١سظيت ،تطاّي آ١سظيت ٞ٧طا ٥پيطّ٣ؿ ٣ ٠ت٤ه٧بي زاؾيتي  ٣ضيٙ٤يتي اؾت.
 -0-0چیىٍوگاري مىطقٍ
زض َ١ك ٦يِ ثيؿت  ٣پ٢ح ٧عاض ٛفغبضي -حؿ٠آثبز فٞس٣ ٥احس٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥زض خ٤٢ة ٕؿ٘ فغابضي ٣احاس٧بي
آتكيكب١ي ائ٤ؾٝ ٠يثبقس ٦ّ ،اي٣ ٠احاس٧ب زض ٢ٝغَاّٚ ٦اّ٤يٝ -كايطي ٦ت٤ؾاظ تا٤ز١ ٥يا٤شي ثاب تطّيات زي٤ضيات-
١٤ٝع٣زي٤ضيت ثب ٍغـ ٣احس٧بي آتكيكب١ي ائ٤ؾ ٠خبيٖيط قس٥ا١سٞ٧ .ن٢ي ٠زض قٞبٗ ٕؿ٘ فغبضي ا١جبقت٧٦بي ؾارت
قس ٥ؾبظ١س ٍ٣ ٣ ٜاحس٧بي ٝبض١ي ّٝ٤ٖٚ٢طايي ث٦١٤ٕ ٦اي ٝحس٣ز زض ٢ٝغَٞ١ ٦بيب٧ ٟؿت٢س .الظ ٛث ٦شّط اؾات زض َ١كا٦
 1:100000خب٣ 4 ،ٛاحس ْٙ٣ب١يْي تيْيِ قس ٥ث٤ز ّ ٦ت٤ا١ؿتي ٜزضَ١ك 1:25000٦فغبضي -حؿ ٠آثبز ضا ث٣ 17 ٦احس
 ٣ظيط٣احس تيْيِ ٤ٞ١ز ٣ ٥زض ازا٣ ٦ٝيػٕي٧بي آ٨١ب ث ٦اذتهبض قطح زاز ٥قس ٥اؾت.
ياحذ Ec

اي٣ ٠احس زض قٞبٗ ٝط -٤١خ٤٢ة ذب٣ضي ٝعضفّ٤ّٚ ٦ي زض ٝدب٣ضت ت٤ز١ ٥ي٤شي ضذ ٟ٤ٞ٢زاضز  ٣زض ثطزاض١اسٖٚ٢ّ ٥اٝ٤طا
ٝ ٣بؾ٦ؾ ٔ٢اؾتٝ٤ٖٚ٢ّ .طا٧ب ضري ٜاليا ٦ثا٤ز ٣ ٥زضثطزاض١اسٍ ٥غقا٧٦ابٍٚ ،ا٧٥٤اب  ٣ثٚا٧ُ٤ابي ؾا٧ٔ٢ابي آْ٧اي،
زٝ٤ٙ٣يت٧بٝ ،بؾ ٦ؾ٧ٔ٢بي ٍسيٞي ث٤ز ٣ ٥ت٤ؾظ ذٞيط٥اي اظ ٤ٝاز آ٣اضي ث ٦يْسيٖط پي٤ؾت٦ا١اس .خ٤ضقاسٕي ضاقييي
زاقتٍ ٣ ٦غق٧٦ب ٧٥٤ٍٚ ٣ب ٕطزقسٕي ٝت٤ؾغي زاض١سٕ .ب٧ي ا١ساظٍ ٥غق٧٦ب ث ٦چ٢س ٝتط ١يع ٝيضؾس.
ثااط پبياا ٦ثطضؾااي٧اابي زيطي٢اا٦ق٢بؾااي اظ ثٚاا٧ُ٤اابي ؾاأ٢آ٧ااِ٧اابي ثبي٤اي٢تطاٝيْط٣اؾااپبضايت تااب ضيْطؾااتباليع
ثبي٤اي٢تطاٝيْط٣اؾپبضايت ٝيْط٣ىؿي٘٧بي ظيط ثب ؾ٧٠بي ّطتبؾ ٦ظيطي -٠آپؿي ٠تكريم زاز ٥قس ٥اؾت:
Orbitolina cf. kurdica, Orbitolina sp., Orbitolina discoidea, Pseudochoffatella sp.,
Cuneolina sp., Textularids, Radiolarids, Echinoids stem, Microgastropoda, shell frag.,
siphonate algae, Bryozoans.

اي٣ ٠احس زضثطزاض١س ٥فسؾي٧بي اظ ؾ ٔ٢آ٧ِ٧ب اؾت ّ ٦زض اثاط ف٤اٝا٘ تْتا١٤يْي ١ ٣يا٤ش تا٤ز ٥ذاطز قاس ٥اؾات.
ثطضؾي٧بي زيطي٦٢ق٢بؾي اظ َٝبعـ ٝيْط٣ؾْ٤پي ٧٦١٤ٞ١بي اي ٠ؾ٧ٔ٢ب ١كبٝ ٟيز٧س ّ ٦اظ ١ا٤ؿ ثبيٝ٤يْط٣اؾاپبضايت
ّطيؿتبٙيع ٥ث٤ز ٣ ٥زاضاي ؾ ٠ائ٤ؾ ٠ظيطي( ٠اپيطظيٝ )Ypreisan ٠يثبقس.
ٝيْط٣ىؿي٘٧بي ق٢بذت ٦قس ٥فجبضت٢س اظ:
Alveolina (Flusculina) sp., Nummulites spp., Discocyclina sp., Miliolids, Bryozoans.

ٍبفس ٥اي٣ ٠احس ثسٙي٘ ١ي٤ش ت٤ز ٥آشضي ٥٤ّ ٠ضب ٠ٝآ١ ٠٧بٝكرم ٝيثبقاس اٝاب ثابالي ٣احاس ثا٦نا٤ضت تاسضيدي ثا٦
٣احس٧بي  Ebrl ٣ Eslتجسي٘ قس ٥اؾت .الظ ٛث ٦شّط اؾت ّ ٦ث٦ن٤ضتي ١بثطخب ّ ٣اب ً ٝتْتا١٤يع ٥ثٚا٧ُ٤ابيي اظ ؾأ٢
آ٧ِ٧ب ٞ٧طا ٥ثب اي٣ ٠احس زيسٝ ٥يق١٤س ّ ٦چطتزاض ث٤ز ٣ ٥زض اثط ١ي٤ش ت٤زّ ٥بٝ ً ٝتج٤ٚض قس٥ا١اس  ٣آثابض ٝتقاسزي اظ
ّب١ي٧بي آ٠٧زاض اظ خٞ٧ ٦ٚٞبتيت زض آ٨١ب تكْي٘ قس ٥اؾت.
ياحذ Ebr1

اي٣ ٠احس زض قٞبٗ قطً ض٣ؾتبي ٝط ٣ ٤١مطة ضضبآثبز ٝعضف ٣ ٦زض خ٤٢ة تا٤ز١ ٥يا٤شي ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز ٙيتٙ٤ا٤غي ايا٠
٣احس زضثطزاض١س ٥ثطـ٧ب ،آ١سظيت٧بي پ٤ضىيطي (زاؾيتيِ آ١سظيت) ّطث٢بتيعٞ٧ ٥طا ٥ثب ّ٤اضتع ٝيثبقاس ّا ٦فٝ٤ٞابً ثا٦
ض ٔ١تيط٥٤٨ٍ ٣ ٥اي ؾ٤ذت ٦اؾت ّ ٦ضيرتق٢بؾي فٝ٤ٞي آ٨١ب ّب ً ٝچ٨ط٥ؾبظ  ٣ث٦ن٤ضت ت٤ز٧٥بي تيط ٥اظ ىبنا ٦ٚز٣ض
زيسٝ ٥يق١٤س.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي ٠ؾ٧ٔ٢ب فٝ٤ٞبً ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثاب تطّيات اؾايسي تاب ٝت٤ؾاظ (اٙيٖا ّ٤ظ -آ١اسظي)٠
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ٝيثبق٢س ّٕ ٦ب٧ي اظ ح٤اقي ثب ىٚسؾپبت٧بي پتبؾيِ (ا٣ضت٤ظ ثيقْ٘) خب١كي ٠قس٥ا١س.
ث٤ٚض٧بي ىٚسؾپبض ث٦ع٤ض ّٚي ث ٦ؾطيؿيتّ -ب١ي ضؾيّٚ -ؿيت  ٣ث١٦سضت ثّٚ ٦طيت تدعي ٦قس٥ا١س .قابيب ٟشّاط اؾات
ّٝ ٦يعا ٟزضنس پ غي ّ٤ظ ثيف اظ ىٚسؾپبض٧بي پتبؾيِ (ا٣ضتا٤ظ) اؾاتّ .اب١ي٧ابي ثب٤١يا ٦فجبضت٢اس اظ ّاب١ي ضؾاي،
ؾطيؿيت ّٚ ٣ؿيت ٦ّ ،ث٤ٚض٧بي ّٚؿيت آمكت ٦ث ٦اّؿيس٧بي ّسض آ٧ ٠٧ؿت٢س.
ٞ٧ن٢ي ٠ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت َٝبعـ نيَٚي اّؿيس٧بي آثساض  ٣ثب٤١ي ٦آ ٠٧ث٦ن٤ضت ضٕن٧٦بي ثؿيبض ؽطييي ثاب ىطا٣ا١اي
حس٣ز  2زضنس ،زض ىضب٧بي ذبّي ؾٝ ٔ٢يعثبٝ ٟؿتَط قس٥ا١س٢ٖٝ .تيات ثا ٦قاْ٘ ث٤ٚض٧ابي اتٝ٤ا٤ضه زض ثركاي اظ
 ٦ّ ٦١٤ٞ١ىبٍس ث٤ٚض٧بي اٙ٣يػيؿت ّ ٣ب١ي٧بي ميطىٚعي ٝكرما١س ،تكْي٘ قس ٥اؾت .ا١ساظ ٥ث٤ٚض٧بي ٢ٖٝتيات ٝابثي٠
 3تب ٝ 100يْطٝ ٟ٣تنيط ث٤ز ٣ ٥ىطآي٢س زٕطؾب١ي ؾ٤پطغ ٟآ٨١ب ضا تحت تأثيط ٍطاض زازّ ٣ ٥ب ً ٝثٞ٧ ٦بتيات آٙتاطّ ٥اطز٥
اؾت.
پيطيت تِ ث٤ٚض ات٤ٝ٤ضه  ٣زضقت زض حس٣ز ٝ 3يٚيٝتط زيس ٥قس ٦ّ ٥ث ٦قست ث ٦اّؿيس٧بي آثساض  ٣ثب٤١ي ٦آ ٠٧آٙتط٥
قس ٣ ٥زض حبٗ حبضط آثبض ١ؿجتبً ّ٤چْي اظ ّب١ي پيطيت ث٦ن٤ضت خعايطي زض ٝت ٠اي ٠اّؿيس٧ب ثبٍي ٝب١س ٥اؾت.

ثطـ٧بي ْٙ٣ب١يْي ٣احس  ،Ebr1قٞبٗ قطً ض٣ؾتبي ٝط.٤١

ضذ ٟ٤ٞ٢زاؾيت -ا١سظيت ٣احس  ،Ebr1مطة ضضب آثبز.
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ياحذ Eab

اي٣ ٠احس زض قٞبٗ قطً ض٣ؾتبي ٝط ٣ ٤١مطة ضضبآثبز ٝعضف٢ّ ٣ ٦بض اؾترط آثيابضي ىاطج آثابز ٝعضفا ٦ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز.
ٙيت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس زضثطزاض١س ٥آ١سظيت تب آ١سظيت ثبظاٙت پ٤ضىيطي ّٚؿايتيّٚ -طيتايّ ،ا٤اضتع ١٤ٝع٣زي٤ضيات پا٤ضىيطي
ّطث٢بتيعّٚ ٥طيتيع -٥آضغي ٦ّ ٦ٚفٝ٤ٞبً ث ٦ض ٔ١تيط٥٤٨ٍ ٥اي ؾ٤ذتٝ ٦ايثبقاس ّا ٦ضيراتق٢بؾاي فٞاٝ٤ي آ٨١اب ّابً ٝ
چ٨ط٥ؾبظ  ٣ث٦ن٤ضت ت٤ز٧٥بي تيط ٥اظ ىبن ٦ٚز٣ض زيسٝ ٥يقا١٤س .ثبىات ايا ٠ؾا٧ٔ٢اب فٞاستبً پ٤ضىيطيتياِ ثاب ظٝي٢ا٦
ٝيْطٙ٣يتي ٝيْطّ٣طيؿتبٙي ٠اؾت .ضربٝت اي٣ ٠احس  300تب ٝ 350تط  ٣ثط ض٣ي ٣احاس ٣ Ecاٍاـ ٕطزياس ٥اؾات .ايا٠
٣احس زضثطزاض١س٣ ٥احس  Eabث٤زٜ٧ ٣ ٥اضظ ٣احس ٝ Eslيثبقس ّ ٦ظيط ٣احس ٣ Ebr2اٍـ ٕطزيس ٥اؾت.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي ٠ؾ٧ٔ٢ب
اٙو) پ٤ضىيط٧ب فجبضت٢س اظ:
 -1ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثب تطّيت قيٞيبيي ٝت٤ؾاظ تاب ثبظياِ (آ١اسظي٠ا الثطاز٣ضيات) ث٤ٚض٧ابي زضقات ٝتجٚا٤ض  ٣ياب
ٝؿتغيٚي  ٣ثبضيْي ٧ؿت٢س ٕ ٣ب ٥ؾبذتٞب ٟظ ٦١٣زض آ٨١ب زيسٝ ٥يق٤زٕ .ب٧ي خب١كي٢ي ثب ىٚسؾاپبت٧ابي پتبؾايِ زض
ثطذي ٝكب٧سٝ ٥يق٤ز .تدعي ٦ثّٚ ٦ؿيتّ ،ب١ي ضؾي  ٣ؾطيؿيت زض آ٨١ب ٝكب٧سٝ ٥يقا٤ز .اّثاطاً ثاّٚ ٦ؿايت تدعيا٦
قس٥ا١س  ٣يب ثٝ ٦يعا ٟخعيي ؾيٚيؿيييٕ ٦طزيس٥ا١س .ثطذي اظ ث٤ٚض٧ب قْؿت ٦قسٝ ٥يثبق٢س.
ّ -2ب١ي٧بي ٝبىيِ ّ ٦قب ٘ٝث٤ٚض٧بي آٝييج ٗ٤ث٤ز ٥تٞبٝبً ثّٚ ٦ؿيت تدعي ٦قس٥ا١س ،يب ثب ثي٤تيت خب١كي ٠قاس٥ا١اس ٣
يب اپبؾيتٕ ٦طزيس٥ا١س .تين٧٦بي ثي٤تيتي اپبؾيت١ ٦يع ٣خ٤ز زاضز.
٤ّ -3اضتع٧بي ثيقْ٘ ٝيْطّ٣طيؿتبٙي١ ٠يع ٣خ٤ز زاضز.
ة) ظٝي ٦٢ؾ٧ٔ٢ب اظ ٝيْطٙ٣يت٧ابي پ غيا ّ٤ظ  ٣ىٚسؾاپبت٧ابي پتبؾايِ ثايقاْ٘  ٣ىٚسؾاپبت٧ابي ثايقاْ٘ ٣
ىٚسؾپبت٧بي پ غي ّ٤ظ اؾيسي (اٙيٖ ّ٤ظا آٙجيت) ثٞ٧٦طا٤ّ ٥اضتع٧بي ضيع تب ذيٚي ضيع تكْي٘ ٕطزيس ٥اؾت .قيكا٦
زض ظٝي ٦٢ؾ٧ٔ٢ب ٤ٝخ٤ز اؾت.
ج) ّب١ي٧بي ثب٤١ي١ ٦ؾيطّٚؿيتا ّٚطيتا ؾطيؿيت  ٣اّؿيس٧بي ّسضآ ٠٧ىطا٣ا١ي ٝيثبقس.
ز) ّب١ي٧بي ىطفي قب ٘ٝاپبُ ٧ؿت٢س.
ضربٝت اي٣ ٠احس ٝ 250تط تب ٝ 300تط اؾت  ٣ثط ض٣ي ٣احس  ٣ Ebr1ظيط٣احس ٣ Ebr2اٍـ ٕطزيس ٥اؾت ٜ٧ ٣اضظ ٣احس ٝ Eslيثبقس.

ٕساظ ٥پ٤ضىيطيِ -حب٣ي زضقت ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ٣ -احس Eab
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ياحذ Ebr2

اي٣ ٠احس زض ح٤اٙي ض٣ؾتب ٝط ٣ ٤١زض قطً ض٣ؾتب ،ث ٦ن٤ضت ثبضيْ٦اي تب خ٤٢ة ٣ضٍ ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احاس
زضثطزاض١س ٥ت٤ه ،آ١سظيت٧بي پ٤ضىيطي  ٣زاؾيت آ١سظيت اؾت ٦ّ ،فٝ٤ٞبً اي٣ ٠احاس ثا ٦ض١أ ذبّؿاتطي -ذبّؿاتطي
ض٣ق ٠زض ثقضي َ١بط ذبّؿتطي تيطٝ ٥يثبقس .ضيرتق٢بؾي فٝ٤ٞبً آ٨١ب ّب ً ٝچ٨ط٥ؾبظ ث٦ن٤ضت ت٤ز٧٥بي ث٢ٚاس اؾات
ّ ٦اظ ىبن ٦ٚز٣ض ١يع زيسٝ ٥يق١٤س.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥ؾ٧ٔ٢ب:
اٙو) پ٤ضىيط٧ب  ٣پ٤ضىيط ّ٣ؾت٧ب فجبضت٢س اظ:
 -1ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثب تطّيت ثيكتط پ غي ّ٤ظ ٝت٤ؾظ (آ١سظي ٠تب ٕب٧ي الثطاز٣ضيت)  ٣ثبىت ؾطيايت زض ث٤ٚض٧ابي
پ غي ّ٤ظ ٕب٧ي اظ ح٤اقي قْؿت ٦قس ٣ ٥ثطقي قسٝ ٥يثبق٢س ّ ٦ثا ٦تينا٧٦ابي ضياع ؾطيؿايتي ٕ ٣اب٧ي ّٚؿايتي
تدعي ٦قس٥ا١س.
ّ -2ب١ي٧بي ٝبىيِ ّ ٦قب ٘ٝث٤ٚض٧بي پيطّ٣ؿّٚ( ٠ي٤٢پيطّ٣ؿ )٠اؾات اّثاطاً زاضاي ث٤ٚض٧ابي قْؿات ٣ ٦ذطزقاس٥
٧ؿت٢س ّ ٦ثّٚ ٦ؿيت تدعي ٦قس٥ا١س .ث٤ٚض٧بي پيطّ٣ؿ ٠خب١كي٢ي ثب ث٤ٚض٧بي آٝييج١ ٗ٤ياع زاض١اس .ث٤ٚض٧ابي آٝييجاٗ٤
(٤٧ض١ج٢ٚس ٍ٥٤٨اي) ّ ٦زاضاي حبقي ٦ؾ٤ذت ٦يب اپبؾيت٧ ٦ؿت٢س ،زض ثرف٧بي ثب اّؿيس٧بي ّسض آ ٠٧خب١كي ٠قس٥ا١اس
ٞ٧ ٣ن٢ي ٠ثّٚ ٦ؿيت تدعي ٦قس٥ا١س .تينٝ ٦يْبيي اپبؾيت١ ٦يع زض ثرف٧بيي خب١كي ٠آٝييج ٗ٤قس ٥اؾت.
ة) ظٝي ٦٢ؾ ٔ٢اظ ٝيْطٙ٣يت٧بي پ غي ّ٤ظ ثٞ٧٦طا ٥قيك ٣ ٦قيك ٦ز٣تطييي ٦قس ٥ث٤ّ ٦اضتع٧ابي ّطيپتّ٤طيؿاتبٙي٠
تكْي٘ ٕطزيس ٥اؾتّ .ب١ي٧بي ثب٤١ي١ ٦ؾيط ّٚؿيت  ٣زا٧٦١بي ضيع اپابُ  ٣اّؿايس٧بي ّاسض آ٧اٝ( ٠اب١يتيتي) ١ؿاجتبً
ىطا٣ا ٟاؾت.
ج) ّب١ي٧بي ثب٤١ي ٦قب ٘ٝؾطيؿيتّٚ ،ؿيت  ٣اّؿيس٧بي ّسض آ ٠٧اؾت.
ز) ّب١ي ىطفي فجبضت٢س اظ اپبُ ،اؾيّ٤ّ٤ٙ ٣ ٠ؿ.٠
ثبىت اي ٠ؾ٧ ٔ٢ب پ٤ضىيطيتيِ -پ٤ضىيط ّ٣ؾتيِ ثب ظٝي٧ ٦٢يابٝ٤ٙيْطٙ٣يتيٝ ،يْطٙ٣يتاي -قيكا٦اي ز٣تطيييا ٦قاس٥
ٝيثبقس.
hy
br1
ضربٝت اي٣ ٠احس اظ ٝ 100تط تب ٝ 140تط ٝيثبقس  ٣ثط ض٣ي ٣احس  ٣ Eظيط٣احس ٣ Eاٍـ ٕطزيس ٥اؾت.

ضذ١٤ٞ٢ي اظ ت٤ه٧بي ٣احس  Ebr2اظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قطً (خ٤٢ة ض٣ؾتبي ٝط.)٤١
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ياحذ Epb

اي٣ ٠احس زض قٞبٗ مطة ض٣ؾتبي ٝط ٤١ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس قب ٘ٝپيطّ٣ؿ ٠ثبظاٙت  ٣آ١سظي ثبظاٙت اؾت.

فٝ٤ٞبً اي٣ ٠احس٧ب ث٦ض ٔ١ؾجع تيطٝ -٥تٞبي٘ ث ٦ذبّؿتطي  ٣زض ثقضي َ١بط تياطٝ ٥كاب٧سٝ ٥ايقا٤ز .ضيراتق٢بؾاي
فٝ٤ٞي آ ٟت٤ز٥اي  ٣چ٨ط٥ؾبظ ث٤ز ٦ّ ٥اظ ىبن ٦ٚز٣ض ٍبث٘ زيسٝ ٟيثبقس.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥ؾ:ٔ٢
ىّ٤٢طيؿت٧ب ٝ ٣يْط٣ىّ٤٢طيؿت٧ب فجبضت٢س اظ ث٤ٚض٧بي زضقت ٖٝ ٣بپ٤ضىيط اظ پيطّ٣ؿّٚ( ٠ي٤٢پيطّ٣ؿٕ ٦ّ )٠ب٧ي ثا٦
ن٤ضت تدٞـ يبىتٝ ٦يق١٤سٕ .ب٧ي ثّٚ ٦طيت ّٚ ٣ؿيت ٕ ٣اب ٥ثا ٦ؾاطپب١تيّٚ -٠طيات تدعيا ٦قاس٥ا١اس ّا١ ٦اسضتبً ثاب
ّب١ي٧بي اپبُ خب١كي٢ي زاض١س .ثبىت ظٝي ٦٢ؾ ٔ٢اي٢تطؾطتبٗ ٝ ٣يْطٕ٣طاٙ٤١ط اؾت ّ ٦اظ ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثب تطّيات
ثبظيِ تب اؾيسي (آٙجيتا اٙيٖ ّ٤ظا آ١سظي٠ا الثطاز٣ضيت) تكاْي٘ ٕطزياس ٥اؾات .ى٤انا٘ ثاي ٠ث٤ٚض٧ابي پ غيا ّ٤ظ
ث٤ؾي ٦ٚپيطّ٣ؿّٚ ،٠ؿيت  ٣يب زا٧٦١بي اپبُ ّٚ ٣طيت پط قس ٥اؾت .تين٧٦ابي ثيا٤تيتي ثا١٦اسضت ٤ٝخا٤ز ٝايثبقاس.
اّؿيس٧بي ّسض آ ٠٧زض ظٝي ٦٢ؾٝ( ٔ٢ب١يتيت  ٣ث١٦سضت اي٢ٞٚيت) زيسٝ ٥يق٤ز .ث٤ٚض٧ابي پ غيا ّ٤ظ ثا ٦ؾطيؿايت،
ّٚطيت ّٚ ٣ؿيت ١يع تدعي ٦قس٥ا١س.
ّب١ي٧بي ثب٤١ي ٦قبّٚ ٘ٝطيتّٚ ،ؿيت ،ؾطيؿيت ،اّؿيس٧بي ّسض آٞ٧ ٣ ٠٧ن٢ي ٠ؾطپب١تي٠ا ّٚطيت اؾات .زض ضا٠ٞ
ّب١ي ىطفي اپبُ ث٤ز ٥اؾت.
ثبىت اي ٠ؾا٧ٔ٢اب ٝيْط٣پ٤ضىيطيتياِ ثاب ظٝي٢ا ٦اي٢تطؾاطتبٗ ،پ٤ضىيطيتياِ ثاب ظٝي٢اٝ ٦يْطٙ٣يتاي  ٣اي٢تطؾاطتبٗ٣ ،
ٝيْط٣پ٤ضىيطيتيِ ثب ظٝيٝ ٦٢يْطٕ٣طا٤١الض -اي٢تطؾطتبٗ اؾت.
hy
br2
ضربٝت اي٣ ٠احس اظ ٝ 150تط تب ٝ 200تط ٝيثبقس ٦ّ ،ثط ض٣ي ٣احس  ٣ Eظيط٣احس ٣ Eاٍـ ٕطزيس ٜ٧ ٣ ٥اضظ ٣احاس
 Eslاؾت.

ضذ ٟ٤ٞ٢پيطّ٣ؿ -٠ثبظاٙت ٣احس  ،Epbقٞبٗ مطة ض٣ؾتبي ٝط.٤١
ياحذ Esl

اي٣ ٠احس زض خ٤٢ة ّّ٤ٚي ٝعضف ٣ ٦زض قٞبٗ ض٣ؾتبي ٝط١اٝ ٤عضفا ٣ ٦زض ماطة تا٤ز١ ٥يا٤شي ٢ٝغَا ٦ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز.
ٙيت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس اظ ؾٍ ٦ؿٞت تكْي٘ قس ٥اؾت :ثرف ا ٗ٣قبٝ ٘ٝبؾ٦ؾٝ ٔ٢ت٤ؾظ تاب زضقاتزا١ا ،٦ثراف زٛ٣
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قب ٘ٝثطـ ،ثطـ٧بي ٧يب ّ٤ٙؾتيِ  ٣ثرف ؾ ٦ّ ٛ٤ض٣ا٧٦١بي ْٙ٣ب١يْي يب ىيسضزايِ٧ب ث٤ز ٦ّ ٥زض ايا٣ ٠احاس  ٣زض
٢ٝغٍَ ٦بث٘ زيسٝ ٟيثبقس .ض ٔ١فٝ٤ٞي اي٣ ٠احس ذبّؿتطي تيط ٣ ٥زض ثقضي َ١بط ؾجع تياط ٥اؾات .ضيراتق٢بؾاي
فٝ٤ٞي اي٣ ٠احس ّب ً ٝچ٨ط٥ؾبظٝ ،طتيـ  ٣ث٦ن٤ضت ت٤ز٥اي اؾت ٍّ ٦بث٘ تيْيِ ٝيثبقس.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي٣ ٠احس ثٍ 3 ٦ؿٞت شي٘ ٝيثبقس.
ّ -1ب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س٥ي ّطيؿتبٗ ٙيتيِ ت٤ه٧ب ٝ ٣بؾ٦ؾا٧ٔ٢ابي ٝت٤ؾاظ تاب زضقاتزا١ا ٦ىط٣غ١ا٦زاض آْ٧اي،
ث٤ٚض٧بي ّ٤اضتع ٝبؾ٦اي ترطيجي ،ث٤ٚض٧بيي اظ ىٚسؾپبض پ غي ّ٤ظ٧بي اؾيسي تب ٝت٤ؾظ ٦ّ ،ث١٦ؾاط ٝايضؾاس ث٤ٚض٧ابي
ىٚسؾپبض ثّٚ ٦ؿيت ٕ ٣ب٧ي ث ٦ؾطيؿيت تدعي ٦قس٥ا١اس ٍ ٣غقابت ؾاٖ٢ي ّا ٦قابٍ ٘ٝغقابت قيكا٦اي  ٣قيكا٦اي
ز٣تطييي ٦قس ٥ث ٦ؾيٚيؽ ّطيپتّ٤طيؿتبٙيٝ ،٠يثبق٢سٞ٧ .ن٢يٍ ٠غقبت ْٙ٣ب١يِ قيك٦اي ٍ ٣غقابت ّطث٢بتا ٦آمكات٦
ث ٦اّؿيس آ٤ٝ ٠٧خ٤ز اؾتٝ .بتطيْؽ ؾ٧ٔ٢ب اظ قيك ،٦قيك ٦ز٣تطييي ٦قس ٥ث ٦ؾيٚيؽ ّطيپتّ٤طيؿتبٙي ٠ثٞ٧ ٦اطا٥
ث٤ٚض٧بي ضيعي اظ ىٚسؾپبض پ غي ّ٤ظ اؾيسي (اٙيٖ ّ٤ظ)  ٣ىٚسؾپبت پتبؾيِ تكْي٘ ٕطزيس ٥اؾت.
ّ -2ب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧سٕ ٥ساظ٧٥بي آتكيكب١ي زاذ٘ ثطـ (ثبظاٙت  ٣آ١سظيت ثبظاٙت) ،ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثاب تطّيات
اؾيسي تب ثبظيِ (اٙيٖ ّ٤ظ ،آ١سظي ٣ ٠الثطاز٣ضيت) ثا٤زّ ٥ا ٦ثا٦نا٤ضت ث٤ٚض٧ابي ثبضياِ ٝؿاتغيٚي  ٣اّثاطاً ٝتَابعـ
ٝيثبق٢س ،ث٤ٚض٧ب اّثطاً ميط آٙتطٕ ٣ ٥ب٧ي ثّٚ ٦طيت ّٚ ٣ؿيت  ٣پط٢٧يت  ٣اپيس٣ت تدعي ٦قس٥ا١س .ث٤ٚض٧ابي پ غيا ّ٤ظ
ٕب٧ي ثب ىٚسؾپبت٧بي پتبؾيِ خب١كي٢ي زاض١س.
ّ -3ب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥ىيسضزايِ٧ب ّ ٦ثبىت اي٢تطؾطتبٗ  ٣اي٢تطٕطا٤١الض زاض١س ،قب ٘ٝپ غي ّ٤ظ ثب تطّيات ثبظياِ
(الثطاز٣ضيت) ٝيثبق٢س .ثطذي اظ ىٚسؾپبت٧بي آْٙبٙي ؾسيِ ١يع ثٞ٧٦طا ٥پ غي ّ٤ظ٧بي ثبظيِ ٤ٝخ٤ز اؾت .ث٤ٚض٧ابي
پيطّ٣ؿّٚ( ٠ي٤٢پيطّ٣ؿ ٦ّ )٠اّثطاً اظ ٤١ؿ ا٣غيت  ٣تي٢ب٤١ا٣غيت ٧ؿت٢سٕ ،اب٧ي ثا ٦ثي٤تيات تدعيا ٦قاس٥ا١اس  ٣ياب ثاب
ّب١ي٧بي اپبُ خب١كي ٠قس٥ا١س.

ضذ ٟ٤ٞ٢ض٣ا٧٦١بي آتكيكب١ي ٣احس  Eslاظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ مطة (قٞبٗ ٝط.)٤١

ثبىت ؾ٧ٔ٢ب ٝت٤ؾظ تب زضقت زا ،٦١پ٤ضىيط ّ٣ؾاتيِ ثاب ٝابتطيْؽ ّ ؾاتيِ  ٣قيكا٦اي ز٣تطيييا ٦قاس ٥اؾات.
ضربٝت اي٣ ٠احس اظ  300تب ٝ 400تط ث٤ز ٣ ٥ثط ض٣ي ٣احس  ٣ Ecظيط٣احس ٣ Ehyاٍـ ٕطزيس ٥اؾت ٜ٧ ٣اضظ ٣احاس ٣ Ebr1
 Ebr2ث ٦قٞبض ٝيآيس.
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ٕعاضـ َ١ك ٦ظٝي٠ق٢بؾي ّبضثطزي  1:25000فغبضي -حؿ٠آثبز (الي ٦ظٝي ٠ق٢بؾي)

ضذ ٟ٤ٞ٢ض٣ا٧٦١بي آتكيكب١ي ٣احس  Eslزض ٖ١ب ٥ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ مطة (قٞبٗ ٝط.)٤١
ياحذ Ehy

اي٣ ٠احس زض خ٤٢ة ٝط ٤١ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز  ٣ثط١٣عز٧ابي آ ٟتبٍاسيؽ خ٨اتزاض چكا ٦ٞچ٤ٞقاي زض قاٞبٗ ٝكايطي ٦ضا
تكْي٘ زاز ٥اؾتٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس قب ٘ٝت٤ه٧بي ؾجع ٞ٧طا ٥ثب ٙيتيِ ت٤ه٧اب ثا٦نا٤ضت ٝت٤ؾاظ اليا ٦زض زضٟ٣
ت٤ىيت٧ب  ٣قي٘٧ب زيسٝ ٥يق١٤س .ت٤ه٧ب فٝ٤ٞبً ؾجعض ٔ١ث٤ز ٣ ٥زض ٤ٝاضزي ٞ٧طا ٥ثب ٍغق٧٦ب ىطا٣ا ٟزيسٝ ٥يق١٤س ّا٦
تكْي٘ ٙيتيِ ت٤ه٧ب ضا ٝيز٢٧س.
ت٤ه٧ب ٙ ٣يتيِ ت٤ه٧ب ث ٦ض ٔ١ؾجع  ٣ؾجع ٝتٞبي٘ ثّ ٦ط ٛزيسٝ ٥يق١٤س ،ت٤ىيت٧ب ١بظُالي ٦ث ٦ض٨ٍ ٔ١ا٥٤اي ٝتٞبيا٘
ث ٦ذبّؿتطي ثب الي٦ث٢سي ثؿيبض ؽطيو  ٝحؾٝ ٦يق١٤س .ضيرتق٢بؾي فٝ٤ٞي اي٣ ٠احس ث٦ن٤ضت تپ٧٦بي ثطخؿات٣ ٦
الي٦ث٢سي آ٨١ب ث٣ ٦ض٤ح اظ ز٣ض ٍبث٘ تكريم اؾتّ .ب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي ٠ؾ٧ٔ٢ب قب ٘ٝث٤ٚض٧بي پ غيا ّ٤ظ ثاب
تطّيت اؾيسي تب ٝت٤ؾظ ٕ ٣ب٧ي ثبظيِ ٝيثبقا٢س (اٙيٖا ّ٤ظ -آ١اسظي ٠تاب ٕاب٧ي الثطاز٣ضيات) .ث٤ٚض٧اب قاْ٘زاض تاب
١ي٦ٞقْ٘زاض ٕ ٣ب٧ي اظ ح٤اقي قْؿت ٦قس٧ ٥ؿت٢س .ؾابذتٞب ٟظ١٣ا ٦زض ثطذاي اظ ث٤ٚض٧اب ٝكاب٧سٝ ٥ايقا٤ز .ثبىات
ؾطيايت زض ث٤ٚض٧ب ٣خ٤ز زاضز  ٣ث ٦تين٧٦بي ضيع ؾطيؿيتي ّٚ ٣ؿيت تدعي ٦قس٥ا١سٞ٧ .ن٢يّ ٠ب١ي٧بي ٝبىيِ تٞبٝابً
ثّٚ ٦ؿيت تدعي ٦قس٥ا١س  ٣اظ ح٤اقي اپبؾيت ٦قس٥ا١س ،يب تٞبٝبً ثب اّؿيس٧بي ّاسضآ ٠٧خب١كاي ٠قاس٥ا١اس  ٣ياب اظ ثاي٠
ضىتاا٦ا١ااس .ظٝي٢اا ٦ؾاا ٔ٢اظ ٝيْطٙ٣ياات٧اابي پ غياا ّ٤ظ ثااٞ٧ ٦ااطا ٥ىٚسؾااپبض٧اابي آْٙاابٙي ٤ّ ٣اضتع٧اابي ٝيْااط ٣تااب
ّطيپتّ٤طيؿتبٙي( ٠قيك ٦ز٣تطييي ٦قس ٣ )٥قيكّ ٣ ٦ب١ي٧بي ثب٤١يّٚ ٦ؿيت  ٣زا٧٦١بي ضياع اپابُ ىاطا٣ا( ٟزا١ا٧٦ابي
ٝب١يتيتي)  ٣تين٧٦بي ضيع ؾطيؿيتي ١ ٣سضتبً ّٚؿيت تكْي٘ قاس٥ا١اس ّاب١ي٧ابي ثب٤١يا ٦قابّٚ ٘ٝؿايتا ؾطيؿايتا
ّٚطيتّ ،ب١ي٧بي ضؾي  ٣اّؿيس٧بي ّسض آٝ ٠٧يثبقس ّب١ي٧بي ىطفاي اپابُ ثا ٦ىطا٣ا١اي  ٣آپبتيات ثا١٦اسضت زياس٥
ٝيق٤ز.
t
tb
br3
اي٣ ٠احس زض قٞبٗ ٝكيطي ٣ ٦خ٤٢ة ٝط ٤١ظيط ٣احس  E ٣ Eضيرت ٦قس ٣ ٥ث٦نا٤ضت تاسضيدي ثا٣ ٦احاس  Eتجاسي٘
قس ٥اؾت .اظ ٝكرهبت اي ٠ت٤ه٧ب ٙ ٣يتيِ٧ب ٝت٤ؾظ الي ٦ثا٤ز ٟآ٨١بؾات  ٣ضاربٝت آ ٟاظ ٝ 25تاط اٙاي ٝ 300تاط
ٝيثبقس.
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ضذ١٤ٞ٢ي اظ ت٤ه٧بي ؾجع ٣احس ٞ١ Ehyبي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة قطً (خ٤٢ة ٝط.)٤١
ياحذ Ebr3

اي٣ ٠احس زض ٝحس٣ز ٥خ٤٢ة ٝط ٤١زض قٞبٗ ٝكيطي ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس اظ ثطـ ّ ٦ثَٝ ٦ساض ىطا٣اٟ
زاضاي ٍغق٧٦بي زض ا١ساظٝ ٥يٚيٝتط تب چ٢س ؾب١تيٝتط اؾت  ٣تطّيت ٍغقبت آ ٟآ١سظيتي پ٤ضىيطيِ  ٣زض ٤ٝاضزي ١يع
زضثطزاض١سٕ ٥ساظ٧٥بؾت ،تكْي٘ قس ٥اؾت .زض قٞبٗ ٝكيطي ٦ثطـ٧ب زاضاي ٍغق٧٦بي ّ ٣ ٜثيف ٕطز قس٥ا١س ٣
٢ٝكبء آ٨١ب ٝيت٤ا١س ث ٦احتٞبٗ اپيّ ؾتيِ ثبق٢سٞ٧ .ن٢ي ٠زض يبٗ قٞبٙي آ١تيّٚي٢بٗ چك ٦ٞچ٤ٞقي ،اي ٠ثطـ٧ب
اظ ٤١ؿ ٧يب ّ٤ٙؾتيِ ث٤ز ٦ّ ٥زض آ١دب ١يع ٍغق٧٦ب زض ا١ساظ ٥ؾب١تيٝتط ٝ ٣يٚيٝتط زض ذٞيط٥اي اظ قيك ٦آتكيكب١ي
٧يسضاتّٚ ٣ ٦طيتي قسٍ ٥طاض زاض١س .زض ٞ٧ي١ ٠بحي ٦اىَي اظ ثطـ٧بي يبٗ قٞبٙي آ١تيّٚي٢بٗ چك ٦ٞچ٤ٞقي،
ٕساظ٧ ٥بي آ١سظيتي تب تطاّي آ١سظيتي پ٤ضىيطيِ زض ذٞيط٥اي اظ قيك ٦آتكيكب١ي ٧يسضات ٣ ٦اّؿيس قس٥
(٧يب ّ٤ٙؾتيت) ٍطاض زاض١س .زض يبٗ خ٤٢ثي آ١تيّٚي٢بٗ چك ٦ٞچ٤ٞقي ثطـ٧ب زض ذٞيط٥ي ؾجع ض٧ ٔ١يب ّ٤ٙؾيت٧ب
ٍطاض زاض١س  ٣زض يبٗ قٞبٙي آ١تيّٚي٢بٗ چك ٦ٞچ٤ٞقي ثطـ٧ب ٧يب ّ٤ٙؾيت٧ب ثسٙي٘ زٕطؾب١ي ،ض ٔ١ذبّؿتطي
ٝتٞبي٘ ث ٦تيط ٥پيسا ٤ٞ١ز٥ا١س .ضيرتق٢بؾي اي٣ ٠احس زاضاي تپ٧٦بي چ٨ط٥ؾبظ  ٣زض٧٥بي فٞيٌ اؾت  ٣زض خ٤٢ة ٝط٤١
ت٤ؾظ زايِ٧بي اظ اي ٠خ٢ؽ ٍغـ قس٥ا١س.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧سٝ ٣ ٥كرهبت ٝيْط٣ؾْ٤پي ثطـ٧ب قب ٘ٝپ غي ّ٤ظ٧بي ٝت٤ؾظ ّٚ ٣ؿيِ (ىطا٣اٟتطيّ ٠اب١ي
ض٣ق١ )٠ي ٦ٞقْ٘زاضا ٝبّ ،٦ٚظ ٣ ٦١٣ثب آثبض تدعي ٦ثّ ٦ب١ي ضؾي ،ؾطيؿيتّٚ ،ؿيت ّٚ ٣طيت ٧ؿات٢س  ٣ثطذاي ازذابٗ
ّب١ي ّسض ضيع  ٜ٧زاض١س .آثبض ّب١ي ىطٝ٣ب١يعي ٠ث٦ع٤ض ّٚي ث ٦ؾطپب١تي٠ا ّٚطيتّ ،طث٢ابت  ٣اّؿايس اپابُ تجاسي٘ قاس٥
اؾتّ .طث٢بت ،تٞطّع٧بي ثيقْ٘ ٝ ٣تقسز ؾطپب١تيّٚ -٠طيتّ ،ا٤اضتع (اٙ٣يا ٣ ٦ثب٤١يا ،)٦آپبتيات ّ ٣اب١ي٧ابي ّاسض-
اّؿيسآ ٠٧ىطا٣ا ٜ٧ ٟزض ثُطـ ١بظُ پسيساض اؾت.
ٞ٧ن٢ي ٠ىٚسؾپبض (ثيكتط ث٦ن٤ضت ضيعث٤ٚض پ غي ّ٤ظ  ٣ىٚسؾپبض ٍٚيبيي ّٞ ٣تط ىّ٤٢طيؿت ث٦تطتيات ّاب٧ف ىطا٣ا١اي)
قْ٘زاض تب ثي قْ٘ فٞسّ ٥ب١ي اٙ٣ي ٦ث٤ز ٦ّ ٥زض آ٨١ب ٝبّ٘  ٣آثبض تدعي ٦ثّ ٦ب١ي ضؾي ،ؾطيؿيت ٕ ٣ابّ ٥طث٢ابت زياس٥
ٝيق٤ز .زض ذٞيط ٦ّ ٥حد ٜثيكتطي اظ زضقاتث٤ٚض٧اب زاضز ،فا  ٥٣ثاط ىٚسؾاپبض ّ ٣ا٤اضتع (اٙ٣يا ٣ ٦ثب٤١يا )٦آ١٤ٙيات-
غاض٣ؾيت اّؿيسّٞ ،٥يّطث٢بت تٞطّع يبىت ٣ ٦پطّ٢٢س ٥ضيع تطُّ ،ب١ي ضؾي ،ؾيٚيؽ ٨١ب ٟثٚا٤ض ،آپبتيات ّ ٣اب١ي٧ابي
ّسضا اّؿيس آ ٠٧پسيساض اؾتّ .ب١ي٧بي ىطفي قبّ ٘ٝب١ي٧بي ّسض اّؿيسآ ٣ ٠٧آپبتيت ٝيثبقس.
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ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ثط ـ٧بي ٣احس  Ebr3اظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾٞت خ٤٢ة قطً (خ٤٢ة ٝط.)٤١

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ثطـ٧بي ْٙ٣ب١يْي ٣احس  Ebr3خ٤٢ة ض٣ؾتبي ٝط.٤١

ثطـ ثب تطّيت ٍغقبت آ١سظيتي پ٤ضىيطيِ٣ ،احس  Ebr3خ٤٢ة ض٣ؾتبي ٝط.٤١
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ضربٝت اي٣ ٠احس زض حس٣ز  400اٙي ٝ 450تط اؾت .اي٣ ٠احس  Ebr3ض٣ي ٧يب ّ٤ٙؾيت٧بي  ٣ Ehyظيط٣احاس ٍ Etsاطاض
ٕطىت ٦اؾت  ٣الظ ٛث ٦شّط اؾت ّٕ ٦ساظ٥اي ثب تطّيت تطاّي ثبظاٙتي خطيب١ي ض ٣ث ٦ؾٞت ثبالي ٣احس  Ebr3ضيرت ٦قاس٥
ا١س.
ياحذ Etb

اي٣ ٠احس زض خ٤٢ة ٝط ٤١ث٦ن٤ضت پي٧٦٢بي پطاّ٢س ٥ثط ض٣ي ٣احس  Ebr3ضيرت ٦قس٥ا١س ٙ ٣يت٤ٙ٤غي آ ٟقبٕ ٘ٝساظ٧٥ابي
تطاّي ثبظاٙتي خطيب١ي ّ ٦زض ٤ٝاضزي زاضاي ىّ٤٢طيؿتبٗ٧بي زضقت آٝييج ٗ٤اؾتٝ ،ايثبقاس .ايإ ٠اساظ٧٥اب ثاط ض٣ي
ؾغح ت٤پٕ٤طاىي ثطـ٧بي ٣احس  Ebr3ضيرت ٦قس٥ا١س  ٣زض ثرف٧بي ٍبفس٥اي ايٕ ٠ساظ٧٥ب ثطـ٧بي تطاّي ثبظاٙتي ١ياع
زيسٝ ٥يق١٤س اي٣ ٠احس ث ٦ض٥٤٨ٍ ٔ١اي ؾ٤ذت ٣ ٦تيط ٣ ٥اظ ز٣ض ّب ً ٝتيط ٥زيسٝ ٥يق٤ز .ضيراتق٢بؾاي فٞاٝ٤يايا٠
٣احس چ٨ط٥ؾبظ  ٣ث٦ن٤ضت پچ٧بيي ،اظ ز٣ض ٍبث٘ تيْيِ اؾت.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥قب ٘ٝث٤ٚض٧بيي اظ ىٚسؾپبض پ غي ّ٤ظ ثب ح٤اقي قْؿت ٦قاس١ ٣ ٥يٞا ٦قاْ٘زاض اؾات ّا ٦زض
ثرف٧بيي آٙجيتي قس٥ا١س .ث٤ٚض٧بي زضقت پيطّ٣ؿ ٠ا٣غيت (ّٚي٤٢پيطّ٣ؿ ٦ّ )٠اّثاطاً قْؿات ٣ ٦ثطقاي قاس ٣ ٥ثا٦
اپيس٣تا ّٚؿيتا ّٚطيت تدعي ٦قس٥ا١س .تين٧٦بي ثي٤تيتي ١يع ٕب٧ي ثّٚ ٦ؿيت ّٚ ٣طيت تدعي ٦قس٥ا١س.
ظٝي ٦٢ؾ ٔ٢اظ ٝيْطٙ٣يت٧بي ىطا٣ا ٟىٚسؾپبت٧بي ؾسيِ (آٙجيت) ثٞ٧ ٦طا ٥پ غي ّ٤ظ٧ابي ثبظياِ تكاْي٘ ٕطزياس٥
اؾت ،قيك١ ٦يع زض ظٝي ٦٢ؾ٣ ٔ٢خ٤ز زاضزّ .ب١ي٧ابي ثب٤١يا ٦فجبضت٢اس اظ ّٚؿايت ،ؾطيؿايت ،ؾاطپب١تيّٚ ،٠طيات ٣
اّؿيس٧بي ّسض آٝ( ٠٧ب١يتيتي).
ثبىت اي ٠ؾ٧ٔ٢ب پ٤ضىيطيتيِ ثب ظٝي ٦٢اي٢تطؾطتبٗ ٕ ٣ب٧ي ٣اضيٙ٤يتيْي اؾت.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ض٣ا٧٦١بي آتكيكب١ي ٣احس  Etbاظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾٞت قٞبٗ قطً (خ٤٢ة ٝط.)٤١

ضربٝت اي٣ ٠احس زض حس٣ز  30اٙي ٝ 40تط اؾت  ٣ثط ض٣ي ثطـ٧بي  Ebr3ضيرت ٦قس ٣ ٥ث٦نا٤ضت تاسضيدي ثاط ض٣ي
٣احس ٨١ Etsكت ٦قس٥ا١س.
ياحذ Ets

اي٣ ٠احس زض ٝحس٣ز ٥خ٤٢ة  ٣قطً ٣ضٍ ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضز ضذ٧ٟ٤ٞ٢بي اي٣ ٠احس ضا ٝيتا٤ا ٟزض خ٢ا٤ة ٝط١ا ٣ ٤قاٞبٗ
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ٝكيطيٝ ٦كب٧سّ ٥طزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس زضثطزاض١س ٥ت٤ه٧بي ؾجع ،ت٤ىيت٧ب  ٣قي٘٧ب ث٤ز ٣ ٥ث٦ن٤ضت ٝحٚي ٞ٧طا ٥ثاب
ت٤ه٧بي اؾيسي  ٣چطت٧ب ٙ ٣يتيِ ت٤ه٧ب زيسٝ ٥يق١٤س .زض خ٤٢ة ٝط ٤١زضثطزاض١س٧ ٥يب ّ٤ٙؾايت٧اب ٕ ٣اساظ٧٥ابي
آ١سظيتي ثبظاٙتي ٣ظيْ٤الضزاض اؾت .زض آ١تيّٚي٢بٗ چك ٦ٞچ٤ٞقي اظ ٕساظ٧٥بي ٣ظيْ٤ال تكْي٘ قسٞ٧ ٣ ٥اطا ٥ثاب تا٤ه
ثطـ٧ب  ٣ث٦ن٤ضت ٝحٚي ٞ٧طا ٥ثب قي٘٧ب  ٣ت٤ه٧ب زيسٝ ٥يق١٤س .زض قٞبٗ ّّ٤ٚي اي٣ ٠احس ّٞايپ٤ضىيطياِ قاس٣ ٥
ىّ٤٢طيؿت٧بي پ غي ّ٤ظ ث ٦قست آٙتط ٥قس ٥ا١س .ضيرتق٢بؾي فٝ٤ٞي اي٣ ٠احاس زض خ٢ا٤ة ٝط١ا ٤ثا ٦نا٤ضت تپا٦
ٝب٤٧ض٧بي ّ ٜاضتيبؿ اؾت ،اٝب زض آ١تيّٚي٢بٗ چك ٦ٞچ٤ٞقي ث٦ع٤ض ّب ٘ٝت٤ز٥اي چ٨ط٥ؾبظ  ٣زض فْاؽ٧ابي ٧ا٤ايي
ضيرتق٢بؾي ثطخؿت ٦پطضٖ١ي زاض١س.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي ٠ؾ٧ٔ٢ب:
زض ٝغبٙقبت ٝيْط٣ؾْ٤پي ث٤ٚض٧بيي اظ پ غي ّ٤ظ٧بي اٙ٣ي ٦زيسٝ ٥يق١٤س ّ ٦تٞبٝبً ؾيٚيؿييي ٦قس٥ا١اس  ٣ياب آضغيٚا٣ ٦
ٕب٧ي ث ٦تين٧٦بي ضيع ىي٤ٚؾيٚيْبت تدعي ٦قس٥ا١س .ث٤ٚض٧بي اظ تين٧٦بي ٝيْبيي ١يع ٤ٝخ٤ز ث٤ز ٦ّ ٥تٞبٝبً اپبؾيت ٣ ٦ياب
ؾيٚيؿيي ٦قس٥ا١سٝ .بتطيْؽ ؾ ٔ٢اظ قيك( ٦قيك ٦قْ٘زاض ١يع ٤ٝخ٤ز اؾت)  ٣قيك ٦ز٣تطيييا ٦قاس ٥ثا ٦ؾايٚيؽ
ٝيْط ٣تب ّطيپتّ٤طيؿتبٙي ٠ثٞ٧٦طا ٥ث٤ٚض٧بي ضيع ّٚؿيت ىطا٣ا ٟتكْي٘ ٕطزيس ٥اؾت.
ثبىت اي ٠ؾ٧ٔ٢ب پ٤ضىيط ّ٣ؾتيِ ثبذٞيط ٥قيك٦اي  ٣ث ٦قاست ؾيٚيؿاييي ٦قاس ٣ ٥قيكا٦اي ز٣تطيييا ٦قاس ٥ثا٦
ؾيٚيؽ ٝيثبقس.

ضذ ٟ٤ٞ٢ت٤ه٧بي ؾجع ،ت٤ىيت٧ب اظ ٣احس  Etsزض خ٤٢ة ض٣ؾتبي ٝط.٤١

ضربٝت اي٣ ٠احس اظ  200تب ٝ 250تط زض تنييط اؾت .اي٣ ٠احس زض ٝط ٤١ثاط ض٣ي ٣احاس ٍ Ebr2اطاض ٕطىتا ٣ ٦زض قاٞبٗ
قطً ّّ٤ٚي ظيط اي٣ ٠احس ٝد٤ٞف٦اي اظ  Eslضيرت ٦قاس ٣ ٥اظ ثابال ٞ٧ ٣ Ebr3ن٢اي٣ ٠احاس  afثا٦نا٤ضت قايط٧٥ابي
(ؾيبٗ) ّ٤اضتع ىٚسؾپبتيِ آ٨١ب ضا ٍغـ ٤ٞ١ز٥ا١س.
ياحذ Et

اي٣ ٠احس زض ٝحس٣ز ٥خ٤٢ة مطة ٣ضٍ ٣ ٦ث٦ع٤ض فٞس ٥خ٤٢ة قطٍي حبخيآثبز  ٣قٞبٗ ّّ٤ٚي ٝعضفا ٦ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز.
اي٣ ٠احس اظ ت٢ب٣ة ت٤ه٧بي ؾجعٙ ،يتيِ ت٤ه٧ب ،ت٤ىيت٧ب  ٣چطت٧بي تيط ٣ ٥ت٤ه٧بي اؾيسي ث٦ن٤ضت ٝحٚاي زض ضا٥
ثب ٝبؾ٦ؾ٧ٔ٢ب  ٣قي٘٧ب ٝيثبقس .ت٤ه٧ب ٙ ٣يتيِ ت٤ه٧ب ث٦ع٤ض فٞس ٥ؾجع ض٧ ٔ١ؿت٢س .ثسٙي٘ ٣اّ٢ف ثب آة تكْي٘
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ّب١ي٧بي ؾجعض ٔ١اظ خّٚ ٦ٚٞطيت٧ب  ٣اپيس٣ت٧ب ضا زاز٥ا١س .ت٤ىيت٧اب زاضاي ض١أ ٍ٨ا٥٤اي ٝتٞبيا٘ ثا ٦ذبّؿاتطي ٣
ؾغح قْؿتٖي ذبّؿتطي ٧ؿت٢س  ٣ث٦ن٤ضت ٝحٚي زضثطزاض١س ٥چطت٧بي تيط ٣ ٥ذطزقسٝ ٥ايثبقا٢س ،اٝاب تا٤ه٧ابي
اؾيسي ث ٦ض ٔ١ؾييس زيسٝ ٥يق١٤س .ضيرتق٢بؾي آ ٟث٦ن٤ضت تپٝ ٦ب٤٧ض٧بي ىطؾبيف يبىت ٦اؾت.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س :٥ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثب تطّيت ٝت٤ؾظ تب ثبظيِ (آ١سظي -٠الثطاز٣ضيات) ّا ٦اّثاطاً ثاّٚ ٦ؿايت
تدعي ٦قس٥ا١س  ٣ث١٦سضت ث٤ٚض٧بي اظ آٙجيت ١يع ٣خ٤ز زاضزّ .ب١ي٧بي ٝبىيِ تٞبٝبً ّطث٢بتيع ٥قاس٥ا١اس .ظٝي٢ا ٦ؾا ٔ٢اظ
ٝيْطٙ٣يت٧ب ٙ ٣ت٧بي پ غي ّ٤ظ ىطا٣ا ٟثاٞ٧ ٦اطا ٥ىٚسؾاپبت٧ابي آْٙابٙي ؾاسيِ  ٣زا١ا٧٦ابي ضياع اپابُ ىاطا٣ا٣ ٟ
اّؿيس٧بي ّسض آ( ٠٧زا٧٦١بي ٝب١يتيتي) تكْي٘ ٕطزيس ٥اؾت.
ثبىت ؾ٧ٔ٢ب پ٤ضىيطيتيِا ٝيْطٙ٣يتي زض ظٝي٢ا ٦ؾا ٣ ٔ٢پ٤ضىيط ّ٣ؾاتيِ  ٣زض ٝابتطيْؽ ؾا٣ ٔ٢يتط ّ٣ؾاتيِ
ٝيثبقس.
ضربٝت اي٣ ٠احس زض حس٣ز  250اٙي ٝ 300تط ٝيثبقس .اي٣ ٠احس زض قٞبٗ ٝكيطي ٦ثاط ض٣ي ٣احاس ٣ Etsاٍاـ قاس٣ ٥
٣احس٧بي  EI ٣ Eshثط ض٣ي آٍ ٟطاض ٕطىت٦ا١س .ث٦ع٤ض ّٚي ،اىٌ چطتي زض خ٤٢ة ٝط١ا ٤زض ٝحاس٣زٝ ٥اطظ خ٢ا٤ثي ٣ضٍا٦
ٞ٧طا ٥ثب ت٤ه٧بي ؾجعض ٣ ٔ١ت٤ه٧بي اؾيسي ّ ٦ميطٍبث٘ تيْيِ اؾتٝ ،كب٧سٕ ٥طزيس.
ياحذ Ean

اي٣ ٠احس زض ٝحس٣ز ٥مطثي ٣ضٍ ٣ ٦زض قٞبٗ ٍسضتآثبز ٝعضف ٣ ٦خ٤٢ة مطة ْ١٣بٝ ٟعضف ٣ ٦قطٍي حابخيآثابز ٝعضفا٦
ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس قب ٘ٝت٢ب٣ثي اظ ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ،آ١سظيت ثبظاٙت ،ت٤ه ْٙ٣ب١يْي ،ت٤ه آ١اسظيتي
ثطقي ٣ ٦اّؿيس ٥ثب تطّيت التيت آ١سظيت ،ت٤ه قيك٦اي ّ ٣طيؿتبٗ ت٤ه اؾت .ت٤ه٧ب  ٣تا٤ه٧ابي آ١اسظيتي ثا٦عا٤ض
فٞس ٥ؾجع ،ؾجع تيط ٥ث٤ز ٦ّ ٥ث ٦فٚت ٣اّ٢ف ثب آة تكْي٘ ّب١ي٧بي ؾجع اظ خّٚ ٦ٚٞطيت٧اب ضا زاز٥ا١اس ،اٝاب آ١اسظيت
ثبظاٙت٧ب ذبّؿتطي تيط ٣ ٥زض ؾغح قْؿتٖي ذبّؿتطي ضٝ ٔ١يثبقس ،ضيرتق٢بؾي اي٣ ٠احس چ٨اط ٥ؾابظ  ٣تَطيجابً
ىطؾبيف يبىتٝ ٦يثبقس.
ّب١ي٧بي تكْي٘ ز٢٧س :٥قب ٘ٝپ غي ّ٤ظ (ّٚؿيِ  ٣حس٣اؾظ) قْ٘زاض١ -ي٦ٞقْ٘زاضٝ ،بّٕ ٣ ٦ٚب ٥ظ١٣ا ٦اؾات ّا٦
زض إٓ ٟب٧ي ضيع ث٤ٚض ّب١ي ّسض  ٣تدعي ٦ثّ ٦ب١ي ضؾي ،ؾطيؿيتّٚ ،طيت ّ ٣طث٢بت زيسٝ ٥يق٤ز.
آثبض ّطيؿتبٙي اظ ّب١ي ىط٢ٝ٣يعي( ٠پيطّ٣ؿ ٣ ٠ث١٦سضت اٙ٣ي٤ي )٠ث٦ع٤ض ّٚي خابيٖعي ٠قاس ٥ثاب ّطث٢ابت ٕ ٣ابّٞ ٥اي
اّؿيس اپبُ ١يع زيسٝ ٥يق٤ز .ىضبي ٝيب ٟىٚسؾپبض٧ب ثب ّب١ي ثب٤١ي (ث٣ ٦يػ ٥ؾطپب١تيّٚ ،٠طيات ّ ٣طث٢ابت) ،آپبتيات ٣
ّب١ي٧بي ّسض -اّؿيسآ ٠٧زضقت  ٣ضيع  ٣امٚت ثي قْ٘ ،ث١ ٦ؿجت ىطا٣ا ٟپاط قاس ٥اؾاتّ .اب١ي٧ابي ٝبىياِ تٞبٝابً
اپبؾيت ٣ ٦يب ٕب٧ي ثّٚ ٦ؿيت تدعي ٦قس٥ا١سٍ .غقبت ؾٖ٢ي ثب تطّيت ْٙ٣ب١يْي آ١سظيتي ٕب٧ي ٝكب٧سٝ ٥يق٤ز ّا ٦زض
ح٤اقااي قْؿاات ٦قااس ٥اؾاات .ظٝي٢اا ٦ؾاا ٔ٢اظ قيكاا ٣ ٦قيكاا ٦ز٣تطييياا ٦قااس ٥ثاا ٦ؾاايٚيؽ ّطيپتّ٤طيؿااتبٙي٣ ٠
ٝيْطٙ٣يت٧بي پ غي ّ٤ظ ثٞ٧ ٦طا ٥ىٚسؾپبت٧بي پتبؾيِ (ا٣ضت٤ظ ثيقْ٘) تكْي٘ ٕطزيس ٥اؾت .زا٧٦١بي ضيع اپابُ ٣
اّؿيس٧بي ّسض آ١ ٠٧يع زض َٝغـ ٝيْط٣ؾْپي ٝكب٧سٕ ٥طزيسّ .ب١ي٧بي ثب٤١يٝ ٦كب٧س ٥قس ٥قابّٚ ٘ٝؿايتّ -اب١ي
ضؾي ،اّؿيس٧بي ّسض آّ ٣ ٠٧ب١ي ىطفي اپبُ  ٣ث٤ٚض٧بيي اظ آپبتيت اؾت.
ثبىت ؾ٧ٔ٢بي اي٣ ٠احاس پ٤ضىيط ّ٣ؾاتيِ  ٣پ٤ضىيطيتياِ ثاب ظٝي٢ا٧ ٦يب ّ٤ٙؾاتيِٞ٧ ،ن٢اي٣ ٠يتط ّ٣ؾاتيِ،
٣ظيْ٤الض ٝ ٣يْط٣پ٤ضىيطيتيِ  ٣اي٢تطؾطتبٗ ٝيثبقس.
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ضذ ٟ٤ٞ٢اظ آ١سظيت  ٣ثبظاٙت٧بي ٣احس ٞ١ ،Eanبي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة مطة (قٞبٗ ض٣ؾتبي ٍسضت آثبز).

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ثبظاٙت٧بي ٢ٝك٤ضي ٣احس  ،Eanقٞبٗ مطة ض٣ؾتبي ٍسضت آثبز.

ٞ١بيي زيٖط اظ ثبظاٙت٧بي ٢ٝك٤ضي ٣احس  ،Eanقٞبٗ مطة ض٣ؾتبي ٍسضت آثبز.
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ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي  ٣اّتكبىبت ٝقس١ي ّك٤ض

ضربٝت اي٣ ٠احس اظ  70تب ٝ 120تط ٝتنيط اؾت .اي٣ ٠احس ض٣ي ٣احس  ٣ Etظيط ٣احس ٍ Eausطاض ٕطىتا٧ ٣ ٦اٜاضظ ٣احاس
 Eshث ٦قٞبض ٝيآيس .زض قٞبٗ ٍسضتآثبز ٝعضف ٦ض٣ي ٣احاس ٣ Eshاٍاـ ٕطزياس ٥اؾات .الظ ٛثا ٦شّاط اؾات ايا٣ ٠احاس
زضثطزاض١س٣ ٥احس ٝ Erhيثبقس.
ياحذ Erh

اي٣ ٠احس زض ٝحس٣ز ٥مطثي ٣ضٍ ٣ ٦قٞبٗ مطة  ٣ماطة ٍاسضتآثابز ٝعضفا ٦ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز .ايا٣ ٠احاس ٝد٤ٞفا٦اي اظ
ٕساظ٧٥بي ثبظيِا حس٣اؾظ آ١سظيتي ثبظاٙتيٕ ،ساظ٧٥ب ،ت٤ه٧ب  ٣ثطـ٧بي اؾيسي زض حس زاؾيت تب ضيٙ٤يتي اؾت .ايا٠
ٕساظ٧٥ب ٧يب ّ٤ٙؾتيت ثب تطّيت آ١سظيتي پ٤ضىيطيِ ٣يعّ٤الض ثط ض٣ي ت٤ه٧ب  ٣ثطـ٧بي اؾيسي ثب ْٝب١يؿ ٜثابي٤ٞزاٗ
٣اٍـ قس٥ا١س  ٣زاضاي ىّ٤٢طيؿتبٗ٧بي زضقت  ٣زٕطؾب ٟقس ٣ ٥حيط٧٥ب ث١٦ؾط اظ ّاب١ي٧ابي ّطث٢بتا ٣ ٦زض ٝا٤اضزي ثاب
اّؿيس٧بي آ ٣ ٠٧تطّيجبت ٝؽ پط قس٥ا١س .آثبضي اظ ٝبْٙيت ث٦ن٤ضت پطقسٕي ضٕن٧٦ب ٍبث٘  ٝحؾ ٦اؾتٞ٧ ،ن٢اي٠
زض ٝكب٧سات ظٝي٠ق٢بؾي نحطايي ،زضقت ث٤ٚض٧بي اظ ّ٤اضتع ٍ ٣غقبت ضيعتط ّ ٠ْٞٝ ٦اؾت اظ ٝيْط٣پي٧٤ٚبي ثبظياِ
زض ذٞيط اؾيسي ثبق٢س ٦ّ ،ثي٢كب ٟاذت ط ٝبٕٞبيي ( )magma mixingضخ زاز ٥اؾتٝ ،كب٧سٕ ٥طزيس .زض ايَ١ ٠غا٦
ٕساظ٧٥بي اؾيسي  ٣ت٤ه٧ب ث ٦ضٍ ٔ١طٝع ٍ ٣ؿٞت ظيطي ٦ّ ٠قب ٘ٝت٤ه٧بي ؾجعض ٣ ٔ١ؾاپؽ زض ٍبفاسٕ ٥اساظ٧٥ابي
آ١سظيت ثبظاٙتي ٝكب٧سٕ ٥طزيس ّ ٦ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ثبظيِ زض ٍبفس ٣ ٥ؾ٧ٔ٢بي اؾيسي زض ثبال ث٤ز ٥اؾت.
ٞ٧ن٢يٝ ٠يت٤ا ٟثط ٞ٧جطي ثي ٠اٖ١كتي ّ ٦اظ ق٤ا٧س آٝيرتٖي ( )magma minglingيب ث ٦فجبضتي ٍغق٧٦بي ثبظيِ
زض زض ٟ٣ذٞيط٧٥بي اؾيسي ١ب ٛثطز .ثبىت اي ٠ؾ٧ٔ٢ب ؾيٚيؿييي٣ ٣ ٦يتط ّ٣ؾتيِ ،پ٤ضىيطيتيِ ثاب ظٝي٢اّ ٦ا٤اضتع ٣
ىٚسؾپبتي (ىٚؿتيِ) ٝيْطّ٣طيؿتبٙي ٣ ٠قيك٦اي ٝيثبقس.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي ٠ؾ٧ٔ٢ب حب٣ي قيك ٦ز٣تطييي ٦قس ٥ث ٦ؾيٚيؽ ّطيپتّ٤طيؿتبٙي ٠تب ٝيْطّ٣طيؿاتبٙي ٠زض
ذٞيطٝ ٥يثبقس ،آثبض  ٣ق٤ا٧سي اظ قيك ٣ ٦قيك ٦خطيب ٟيبىت ٦زض ذٞيط ٥ؾ٣ ٔ٢خ٤ز زاضز .اّؿايس٧بي ّاسض آ٧ا٣ ٠
زا٧٦١بي اپبُ ث٦ن٤ضت پطاّ٢س٣ ٥خ٤ز زاضزٞ٧ ،ن٢ي ٠زض ثرف٧بيي ثيكتط ث٦ن٤ضت اّؿايس٧بي ّاسض آ٧ا ٠ز٣تطيييا٦
قس ٣ ٥ث٤ٚض٧بي ذيٚاي ضياع اظ ّٚؿايت ١ ٣اسضتبً تينا٧٦ابي ضياع ؾطيؿايتي ٣خا٤ز زاضز .ظٝي٢ا ٦ؾا ٔ٢اظ ّ٤اضتع٧ابي
ٝيْطّ٣طيؿتبٙي ٠ثٞ٧ ٦طا ٥پ غي ّ٤ظ٧بي ٝيْطٙ٣يتي اؾيسي  ٣ىٚسؾپبت٧بي پتبؾيِ آضغي ٦ٚتكاْي٘ ٕطزياس ٥اؾات.
ّب١ي٧بي ثب٤١ي ٦قبّٚ ٘ٝؿيتّ ،ب١ي ضؾي  ٣اّؿيس٧بي ّسض آّ ٣ ٠٧ب١ي ىطفي اپبُ ٝيثبقس .ضيرتق٢بؾاي فٞاٝ٤ي
اي٣ ٠احس تپٝ ٦ب٤٧ض٧بي ّ ٜاضتيبؿ تب ّٞي ث٢ٚس اؾت ّ ٦زض ؾغح ىطؾبيف يبىت٦ا١س.
ضربٝت اي٣ ٠احس اظ  40تب ٝ 80تط ٝتنيط ث٤ز ٣ ٥ظيط٣احس  ٣ Eansثط ض٣ي ٣احس ٣ Eanاٍـ قس ٥اؾت.
ياحذ Esh

زض خ٤٢ة مطة ٢ٝغَ ٣ ٦قٞبٗ ٍسضتآثبز ٝعضفا ٣ ٦قاٞبٗ  ٣ماطة ّٚاّ٤ي ٝعضفا ،٦ثط١٣عز٧ابي ايا٣ ٠احاس ،تبٍاسيؽ
خ٨تزاض چك ٦ٞچ٤ٞقي زض قٞبٗ ٝكيطيٝ ٦عضف ٣ ٦خ٤٢ة زّ٘ ٝربثطاتي قطّت ١يت ضا تكْي٘ زاز ٥اؾتٙ .يت٤ٙ٤غي
اي٣ ٠احس قب ٘ٝقي٘٧ب ،قي٘٧بي ٝسازي ٞ٧طا ٥ثب تساذ٘٧بيي اظ ال٣اَٝ ،ساضي ؾ ٔ٢آ٧ِ٧بي ٍ٥٤٨اي٥٤٨ٍ ،اي تياط،٥
ؾ٧ٔ٢بي ْٙ٣ب١يْي اؾيسي ضي٤زاؾيتي -ضيٙ٤يتي ؾيٚيؿييي ،٦اّؿيس ٣ ٥آضغيٝ ٦ٚيثبقس .قي٘٧ب فٝ٤ٞبً ّاط ٣ ٛض٣قا٠
ث٤زٙ٣ ٥ي زض ؾغح َٝغـ ث ٦ض ٔ١ذبّؿتطي تب تيطٝ ٥يثبق٢س ،قي٘٧ب ثؿيبض ذطز  ٣قْ٢٢س٧ ٥ؿت٢س.
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ٕعاضـ َ١ك ٦ظٝي٠ق٢بؾي ّبضثطزي  1:25000فغبضي -حؿ٠آثبز (الي ٦ظٝي ٠ق٢بؾي)

ضذ٣ ٟ٤ٞ٢احس  Erhاظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ مطة.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ثطـ٧بي اؾيسي -زاؾيت تب ضيٙ٤يت٣ -احس  ،Erhمطة ض٣ؾتبي ٍسضت آثبز.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ت٤ه٧ب  ٣ثطـ٧بي اؾيسي ثب ٣يػٕي ثبي٤ٞزاٗ ٣احس ٖ١ ،Erhب ٥ث ٦ؾ٤ي قطً.
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ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي  ٣اّتكبىبت ٝقس١ي ّك٤ض

ثبىت ؾ٧ٔ٢بي ْٙ٣ب١يْي ٤ٝخ٤ز زض اي٣ ٠احس پ٤ضىيطيتيِٝ ،يْطّ٣طيپتّ٤طيؿتبٙي ،٠الّ٦١ج٤تطي ٣ ٣اضيٙ٤يتي ٝيثبقس.

ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س :٥اظ ثَبيبي ثبىتي ّ ٣ب١يق٢بذتي چ٢ي ٠ث١ ٦ؾاط ٝايضؾاس ّا ٦ؾا ٔ٢اٙ٣يا ٦آشضياْٙ٣( ٠ب١ياِ
اؾيسي) ث٤ز ٦ّ ٥تدعي٧٦بي ٕؿتطز ٥ث٣ ٦يػ ٥ؾيٚيؿي قس ٣ ٟىيٚيِ ثط آ ٟتأثيط ٕصاقت ،٦اٝب قست آ ٟث ٦حسي ١ج٤ز٥
ّ ٦ؾجت ٝحّ ٤ب ٘ٝثبىت اٙ٣ي ٦ق٤زٙ٣ ،ي ّب١ي٧بي ثب٤١ي ٦قبيب ٟت٤خ٨ي ضا زض آ ٟث٤خ٤ز آ٣ضز ٥اؾت .ىّ٤٢طيؿات٧ابي
ىٚسؾپبضي (ّٞي ؾب١يسي ٣ ٠پ غي ّ٤ظ ؾسيِ) قْ٘زاض١ -ي٦ٞقْ٘زاض ٝ ٣بّ٦ٚا١س .ف  ٥٣ثط تدعيا ٦ثاّ ٦اب١ي ضؾاي ٣
ؾطيؿيت ثب ّ٤اضتع ّ ٣ب١ي ّسض ١يع خبيٖعي ٠قس ٣ ٥زض ظٝي٦٢اي ضيع ٨١ ٣ب ٟث٤ٚض ٝتكْ٘ اظ ىٚسؾپبض٧بي ثيكتط ٍٚيابيي،
ّ٤اضتعّٞ ،ي قيك ٦اؾيسّ ،ب١ي ضؾي ،تٞطّع٧بي قبيب ٟت٤خ ٦اظ ٝد٤ٞف ٦ث٤ٚض ّ٤اضتع ثب٤١ي ،آپبتيت ّ ٣اب١ي٧ابي ّاسض
اّؿيسآٝ ٠٧تٞطّع ،خبي زاض١س .ىٚسؾپبض٧بي ٍٚيبيي (امٚت آضغي )٦ٚثيقْ٘ ىطا٣اٟتطيّ ٠ب١ي ٤ٝخا٤ز ثا٤ز ٣ ٥امٚات ثاب
ؾيٚيؽ ّطيپتّ٤طيؿتبٙي ٠يب ّطيؿت٤ثبٙيت ث٦حبٙت ٞ٧طقسي ثب ثبىت ٣اضيٙ٤يتي ث٤ز١ ،٥يع ث٦ن٤ضت تيناِ٧ابي ذيٚاي
ضيع  ٜ٧زيسٝ ٥يق١٤س.
ّ٤اضتع يب ؾيٚيؽا ىٚسؾپبض (تدعي ٦قس ٥ثّ ٦ب١ي ضؾي) ٨١ب ٟث٤ٚض ) (cryptocrystallineثيكتط ث ٦زٙي٘ ٧اٜضقاسي ثاب
ّطيؿت٤ثبٙيت ثبىت الّ٦١ج٤تطي ٞ١بيبٝ ٟيؾبظزّٞ .ي ّٚؿيتّٚ ،طيت ثيقّْ٘ ،ب١ي٧بي ّسض اّؿيسإٓ ٠٧بٝ ٥تٞطّاع
 ٣ث٦ع٤ض ٤ٝضقي ٞ٧طاٝ ٥قس٣ز ّب١ي آ١٤ٙيتي اظ ٞ٧طا٧ب ٟآ ٟث٦قٞبض ٝيض١٣سّ .ب١ي٧بي ىطفي ٤ٝخ٤ز ّاب١ي٧ابي ّاسض-
اّؿيسآ ٣ ٠٧آپبتيت ٝيثبقس.
ضيرتق٢بؾي اي٣ ٠احس ّب ً ٝچ٨ط٥ؾبظ ،زض خ٤٢ة قطً ّ ٜاضتيبؿ ٙ٣ي زض قٞبٗ ٝطتيـ  ٣ث٦نا٤ضت تا٤ز٧٥ابيي ٍبثا٘
تيْيِ اؾت .ث٦زٙي٘ ت٤٢ؿ ٙيت٤ٙ٤غي زاضاي ض٧ٔ١بي ٍ٥٤٨ايا ٍ٥٤٨اي ّطٛا ؾجع ،ؾجع تياط ٥زض ٝحا٘ ٕاساظ٧٥اب تياط٥
ٝيثبقس.
ts
ضربٝت اي٣ ٠احس اظ ٝ 270تط تب ٝ 330تط ٝتنيط ث٤ز ٥اي٣ ٠احس زض ٝطٝ ٤١عضف ٦ض٣ي ٣احس  ٣ Eزض ّّ٤ٚي ٝعضف ٦ظياط
٣احس  ٣ Eansزض قٞبٗ ٍسضتآثبز ٝعضف ٦ظيط ٣احس ٣ Eanاٍـ ٕطزيس ٥اؾت.

ٞ١بي ز٣ض اظ ضذ ٟ٤ٞ٢قي٘٧بي ٣احس  Eshثب زيس ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة مطة (قٞبٗ ّّ٤ٚي).
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ضذ ٟ٤ٞ٢اظ قي٘٧بي ٣احس  Eshثب زيس ث ٦ؾ٤ي قطً (مطة ضضبآثبز).

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ قي٘٧بي ٞ٧طا ٥ثب ٍغقبت اظ ال٣ا ٣احس  Eshثب زيس ث ٦ؾ٤ي قطً (مطة ضضبآثبز).
ياحذ Eans

اي٣ ٠احس زض اٝتساز ٕؿ٘ فغبضي ض١٣سي قطٍي -مطثي زاضز  ٣زض قطً قاٞبٗ چكا ٦ٞچ٤ٞقاي ّ ٣ا ٥٤فٞاط٣ا ٣ ٟزض
مطة قٞبٗ ٍسضت آثبز ٝعضف ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٞ٧ .ن٢يٍ ٠غقبتي اظ اي٣ ٠احس ثط اثط پسيس ٥ظٝيٙ ٠ناعـ زض قاٞبٗ ٕؿا٘
فغبضي ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس قب ٘ٝتطاّي آ١سظيت تب تطاّيت حب٣ي حيط٧٥بي ّٚطيتي ّٚ ٣ؿيتي ،آْٙابٙي
زيبثبظ (اؾپْتيِ زيبثبظ) ،ؾ٧ٔ٢بي ْٙ٣ب١يْي ؾيٚيؿييي٦ا آضغيٚا٦ا تا٤ىي حاب٣ي غاض٣ؾايت ٞ٧ن٢ايّ ٠ا٤اضتع تطاّاي
آ١سظيت زض ٝحس٣ز٧٥بي ّطات٤ىيط -اؾپيٚيت ٝيثبقس٤ٝ .ضى٤ٙ٤غي ايا٣ ٠احاس ّا٧٥٤ابي ٝطتياـ  ٣ؾاتيلؾابظ ثا ٦ض١أ
ٍ٥٤٨اي٥٤٨ٍ ،اي ؾ٤ذت ٣ ٦زض ثقضي َ١بط ؾجع تيط ٦ّ ٥زض اثط ٕؿ٘ فغبضي ثا ٦قاست ذاطز  ٣ثطقاي قاس٥ا١اس .ثبىات
فٝ٤ٞي اي ٠ؾ٧ٔ٢ب پ٤ضىيطيتيِ ثب ظٝيٝ ٦٢يْطٙ٣يتي  ٣تب حس٣زي خطيب١ي (ى٤ٚئيساٗ) ،ضازيٙ٤يتيِ ّٕ ٦ب٧ي ث٦نا٤ضت
اي٢تطؾطتبٗ ٣ ٣ظيْ٤الض اؾت.
ّب١ي٧بي تكْي٘ ز٢٧س :٥ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثب تطّيت اٙيٖ ّ٤ظ تب ٕب٧ي آٙجيت ث٤ز ٦ّ ٥ث٦نا٤ضت ٙات٧ابي ثبضياِ ٣
ّكيس١ ٣ ٥ي ٦ٞققبفي ٧ؿت٢س ٕ ٣ب٧ي ث٦ن٤ضت ٝتَابعـ ثا٤ز ٣ ٥ى٤انا٘ ثاي ٠آ٨١اب قابّٚ ٘ٝؿايت ٕ ٣اب٧ي ّٚطيات
ٝيثبقس .ث٤ٚض٧بي ىٚسؾپبض پ غي ّ٤ظ ث ٦ؾطيؿيتا ّب١ي ضؾي ّٚ ٣ؿيت تدعي ٦قس٥ا١سّ .ب١ي٧بي ٝبىيِ تٞبٝابً آٙتاط٥
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قس ٥ثّٚ ٦ؿيتا ّٚطيت  ٣اپيس٣ت ٝيثبق٢س  ٣اّثطاً يب تٞبٝبً اپبؾيت ٦قس٥ا١س.
ٞ٧ن٢ي ٠پ غي ّ٤ظ٧ب ٝت٤ؾظ ّٚ ٣ؿيِ (ىطا٣اٟتطيّ ٠ب١ي ض٣قاٝ ، )٠بّٚا ،٦ظ١٣ا ٣ ٦ثاب آثابض تدعيا ٦ثاّ ٦اب١ي ضؾاي،
ؾطيؿيت ،آٙجيتّٚ ،طيت  ٣اّؿيسآ٧ ٠٧ؿت٢س  ٣زض ثطذي ازذبٗ ّب١ي ّسض ضيع ٧ا ٜزياسٝ ٥ايقا٤زّٚ .ي٤٢پيطّ٣ؿا٠
ا٣غيتي ّ٢ٝ ٦ك٤ضي ّ٤تب ٣ ٥ثيقْ٘ ث٤ز ٣ ٥قٞبضي ّٞ ٜ٧ي ث ٦ؾطپب١تي٠ا ّٚطيت تدعي ٦قاس ،٥ثاٞ٧ ٦اطا ٥آثابض ّاب١ي
ىطٝ٣ب١يعي٢ي ّ ٦ث٦ع٤ض ّٚي ث ٦ؾطپب١تي٠ا ّٚطيت  ٣اّؿيس اپبُ تجاسي٘ قاس ٣ ٥قاْ٘ إٓ ٟاب ٥ثا ٦اٙ٣يا٤يٝ ٠ايٝب١اس،
تٞطّع٧بي ثيقْ٘ا ؾطپب١تي٠ا ّٚطيت ٞ٧طا ٥اّؿيسآ ،٠٧آپبتيت ّ ٣ب١ي٧بي ّاسض -اّؿايسآ٧ ٠٧ا ٜزض َٝغاـ ١ابظُ
پسيساض اؾتّ .ب١ي٧بي ثب٤١ي ٦قبّٚ ٘ٝطيتّٚ ،ؿيت٤ّ ،اضتع ثب٤١يّ ،٦ب١ي ضؾي  ٣اّؿيس٧بي ّسضآّ ٣ ٠٧ب١ي٧بي ىطفاي
قب ٘ٝاپبُ  ٣ث٤ٚض٧بي ثبضيِ ٝ ٣ؿتغي٘ قْ٘ اظ آپبتيت ٝيثبقس.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ تطاّي آ١سظيت ثبظاٙت ٣احس  ،Eansقٞبٗ چك ٦ٞچ٤ٞقي.

ضربٝت اي٣ ٠احس اظ  300تب ٝ 350تط ٝتنيط ث٤ز ٣ ٥ثط ض٣ي ٣احس ٣ Eshاٍـ ٕطزيس ٣ ٥ث٦ن٤ضت ّ٢تبّت ٕؿإ( ٦ٚؿا٘
فغبضي) ثب ٣احس ضؾ٤ثي زض قٞبٗ َ١كٝ ٦طتجظ ٝيثبقس.
ياحذ af

زض قٞبٗ مطة ٝكيطي ٣ ٦زض ٝح٘ ٕطزّ٤ّٚ ٦١ي ٝعضف ٦يِ ثطـ ٧يجطيسي ،ث٦ع٤ضيٍّ ٦غقا٧٦ابي ثبظياِ حس٣اؾاظ
زضحس آ١سظيتي پ٤ضىيطيِ ثب ّ٢تبّتي ثي ٠اٖ١كتي زض ذٞيط٧٥بي ّ٤اضتع ىٚسؾپبتيِ ق٢ب٣ض قس٥ا١س ،ضذ ٟ٤ٞ٢زاضز .اي٠
٤١ؿ ثطـ٧ب ث ٦احتٞبٗ ظيبز ٝيت٤ا٢١س حبن٘ ٧يجطيسي قسٝ ٟبٕٞبي حس٣اؾظ زض حاس آ١اسظيتي ياب ٝبٕٞابي ضياٙ٤يتي
ثبقس .ثب ت٤خ ٦ث ٦ثبظزيس٧بي ظٝي٠ق٢بؾي اظ اي٣ ٠احاس ز١ ٣ؾطيا ٦ثيابٝ ٟايقا٤زّ -1 :ا٘ ؾا ٔ٢آپ٤ىيع٧ابي ّا٤اضتع
ىٚسؾپبتيِ يب اؾيسي ٧ؿت٢س ّ ٦ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ضا ٍغـ ٍ ٣غق٧ ٦ابي آ ٟزض زض ٟ٣اياّ ٠ا٤اضتع ىٚسؾاپبتيِ٧اب
م٤ع٣٦ض قس٥ا١س-2 .زض اي٣ ٠احس آپ٤ىيع٧بيي ّ ٦حبن٘ ٝرٚا٤ط قاسٕي ٝبٕٞب٧ابي اؾايسي ٝ ٣بٕٞب٧ابي ثبظيْ٢اس زض
حيٝ ٠ر٤ٚط قسٕي ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ضا ٍغـ ٤ٞ١ز٥ا١س ،زض ٧ط حبٗ ايٝ ٠د٤ٞف ٦ضا ٝيتا٤ا ٟآپ٤ىيع٧ابي زاؾايتي
١ب ٛثطز ّ ٦زض حبقي ٦اي ٠آپ٤ىيع٧ب ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ث ٦قاست تحات تاأثيط حاطاضت پرتا ٦قاس٥ا١اس .زض ثقضاي اظ
ٍؿٞت٧بي ايٝ ٠د٤ٞف ٦خساقسٕي ّب١ي ٧بي ّا٤اضتع ىٚسؾاپبتيِ ٞ٧ ٣بتيات ّا ٦ثا٦نا٤ضت ٤١اض٧ابي ؽطياو زياس٥
ٝيق١٤س ّ ٦ىطا٣ا١ي ايّ ٠ب١ي٧ب ثره٤ل ٞ٧بتيت ّ ٦خ٨ت يبىت ٦يب  ٜ٧خ٨ت ثب ّب١ي٧بي ّ٤اضتع ىٚسؾپبتيِ ٧ؿات٢س،
زض اضتجبط ثب ىٕ٤بؾيت ٦ثبالي اّؿيػٞ٧ ٣ ٟن٢ي ٠فس ٛاؾترطاج (ايٞجؿيٚتي) زض ٝبٕٞب٧بي اؾيسي ٝيثبقس .ض١أ ايا٠
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٣احس ّطّ ٣ ٛط ٛض٣ق ٠ث٤ز ٦ّ ٥اظ ىبن ٦ٚز٣ض ٍبث٘ تيْيِ اؾت .ؾ٧ٔ٢بي زض ٝغبٙقبت ٝيْط٣ؾْ٤پي پ٤ضىيطيتياِ ثاب
ظٝيٝ ٦٢يْطٙ٣يتيٝ -يْطّ٣طيؿتبٙي ٠ى٤ٚئيساٗ ٝيثبقس.
ّب١ي ٧بي تكْي٘ ز٢٧س ٥اي ٠ؾ٧ ٔ٢ب ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثب تطّيت قيٞيبيي اؾيسي (اٙيٖا ّ٤ظ -آ١اسظي ٣ )٠ث٤ٚض٧ابي
زضقت  ٣ترت ٦اي ٝؿتغيٚي ٧ؿت٢سٕ ٦ّ ،ب ٥ث٦ن٤ضت ٕٝ٤ٚط٣پ٤ضىيطيتياِ (تدٞاـ يبىتا )٦زياسٝ ٥ايقا١٤س .ثطذاي اظ
پ غي ّ٤ظ٧ب خب١كي٢ي ثب ىٚسؾپبت ٧بي پتبؾيِ زاض١س ّ ٦ثّٚ ٦ؿيت ،ؾيطيؿت ّ ٣ب١ي ضؾي تدعي ٦قس٥ا١سّ .ب١ي٧ابي
ٝبىيِ تٞبٝبً ثّٚ ٦ؿيت تدعي ٦قس ٣ ٥يب ثب اّؿيس٧بي آ ٠٧خب١كي ٠قس٥ا١اس .ظٝي٢ا ٦ؾا ٔ٢ثاب ثبىات تطاّيت٤ئياسي ٣
خطيب ٟيبىت ٦اظ ىٚسؾپبض پ غي ّ٤ظ٧بي اؾيسي  ٣ؾسيِ ىطا٣ا ٟتكْي٘ ٕطزيس ٥اؾت .زض ظٝي ٦٢ؾّ ٔ٢ب١ي٧بي ثب٤١يا٦
١ؾيط ّٚؿيت  ٣اّؿيس٧بي ّسضآ٣ ٠٧خ٤ز زاضزّ .ب١ي٧بي ثب٤١يّٚ ٦ؿيت ،ؾطيؿيتّ ،ب١ي٧بي ضؾي  ٣اّؿيس٧بي ّاسض
آّ ٣ ٠٧ب١ي٧بي ىطفي اپبُ  ٣آپبتيت ٝيثبق٢س.
ضربٝت اي٣ ٠احس زض حس٣ز  40تب ٝ 60تط ٝيثبقس  ٣ض٣ي ٣احس ٣ Ebr3 ٣ Ehyاٍـ ٕطزيس ٥اؾت.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٣احس  afاظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ مطة (قٞبٗ مطة ٝكيطي.)٦

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٣احس  afثب ٞ١بي ١عزيِ ،زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ مطة (قٞبٗ مطة ٝكيطي.)٦
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ياحذ Eas

اي٣ ٠احس زض ٝحس٣ز ٥قٞبٗ ٣احس  ٣ Etقٞبٗ مطة ٝطٝ ٤١عضف ٣ ٦خ٤٢ة قطً ٍسضتآثبز ٝعضفا ٦ثا٦نا٤ضت ؾاي٘٧ابي
زاذ٘ ٣احس  Etضذ ٟ٤ٞ٢زاضز .اي ٠ؾي٘٧بي تيط ٥ضّ ٔ١ا ٦ثا ٦قاست چاي ٠ذا٤ضز٥ا١اس ّا ٦اظ خا٢ؽ آ١اسظي ثبظاٙات
آٝيٖس٣ئيساٗ (ّٚطيتيا ّٚؿيتيا آٙجيتي) ٧ؿت٢س ّ ٦ث ٦ض ٔ١تيط ٣ ٥زض ثقضي َ١بط ٝكْي زيس ٥قاس٥ا١اس .ثبىات ايا٠
ؾ٧ٔ٢ب پ٤ضىيطيتيِ ثب ظٝي ٦٢اي٢تطؾطتبٗ اؾت ّ ٣ب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي ٠ؾ٧ٔ٢ب ث٤ٚض٧بي پ غيا ّ٤ظ ثاب تطّيات
ٝت٤ؾظ تب ثبظيِ (آ١سظي٠ا الثطاز٣ضيت) ّ ٦ث ٦ؾطيؿيت ٕ ٣ب٧ي ثّٚ ٦طيت ّٚ ٣ؿيت تدعي ٦قس٥ا١سٝ ،يثبقس .ثطذاي اظ
ث٤ٚض٧ب تٞبٝبً ّطث٢بتيعّٚ ٣ ٥طيتيع ٥قس٥ا١سّ .ب١ي٧بي ٝبىيِ  ٜ٧تٞبٝبً ثّٚ ٦ؿيت ٕ ٣اب٧ي ثاّٚ ٦طيات تدعيا ٦قاس٥ا١اس.
ظٝي ٦٢ؾ ٔ٢اظ ٝيْطٙ٣يت٧ب ٙ ٣ت٧ب ىطا٣ا ٟپ غيا ّ٤ظ ثاب ثبىات اي٢تطؾاطتبٗ تكاْي٘ ٕطزياس ٥اؾات .حسىبنا٘ ثاي٠
پ غي ّ٤ظ٧ب ث٣ ٦ؾي ٦ٚحيط٧٥بي ّٚطيتي ٕ ٣ب٧ي ّٚؿيت احبع ٦قس ٥اؾتّٚ .ؿيت ١يع زض ظٝي ٦٢ؾا٣ ٔ٢خا٤ز زاضز ٣
زا٧٦١بي ضيع اپبُ  ٣اّؿيس٧بي ّسضآٝ( ٠٧ب١يتيت) ٤ٝخ٤ز ٝيثبقس.
ضربٝت اي٣ ٠احس زض حس٣ز  2اٙي ٝ 3تط اؾت  ٣ث٦ن٤ضت ؾي٘٧بيي ٣احس  Etضا ٍغـ ّطز ٥اؾت ٞ٧ ٣اطا ٥ثاب ٣احاس Et
ثط ض٣ي ٣احس ٍ Ebr2طاض ٕطىت٦ا١س.
 -0-0-0ياحذَاي رسًبی مىطقٍ
الیگًسهـ میًسه OMQ

زض ٍؿٞت٧بي ثبذتطي ايطاٝ ٟطّعي ،يِ ٣احس ؾ ٔ٢چي٦٢اي ،ث ٦عا٤ض فٞاسّ ٥طث٢ابتي ،قابذم ثاب تنيياطات ؾا٢ي
اٙيٖ٤ؾ ٠پؿي ٠تب ٝي٤ؾ ٠پيكي٣ ٠خا٤ز زاضز .ث٢ابثطاي ٠پصيطىتا ٦قاسّ ،٥ا ٦ثا ٦ز١جابٗ ضذاساز پياط١ئ ٣ ٠ياِ ز٣ض٥
ضؾ٤ثٖصاضي ٍبض٥اي زض اٙيٖ٤ؾ ٠پبيي٢ي ،ثبضيْ٦اي اظ ثبذتط ايطاٝ ٟطّعي اظ ٝبّ ٤تب خ٢ا٤ة خبظ٤ٝضياب ،ٟثاب ياِ زضيابي
پيكط١٣س ٥پ٤قيس ٥قس ٦ّ ،٥ظٝب ٟپيكط٣ي  ٣پؿط٣ي زضيبي ٤ٝضز ١ؾط زض  ٦ٞ٧خب يْؿب١ ٟيؿت .زض ثقضي خب٧اب ٝب٢١اس
٢ٝغَ ٦ؾجع٣اضا ،ٍٜ ٣ ٟاي ٠پيكط٣ي زض آقْ٤ة ض٣پٚاي( ٠اٙيٖ٤ؾا ٠پيكاي ٣ )٠زض ثقضاي َ١ابط ٝب٢١اس آشضثبيداب ٟزض
آقْ٤ة آّيتب١ي ٣ ٠حتي ث٤ضزيٖبٙي ٠ث٤ز ٥اؾت .پؿط٣ي زضيبي ٝصّ٤ض  ٜ٧زض  ٦ٞ٧خب ٞ٧عٝب١ ٟيؿت .زض عا ٗ٤ظٝابٟ
ض٣پٚي ٠تب ث٤ضزيٖبٙي ٣ ٠حتي خ٤اٟتط ،اي ٠ح٤ض ٦زچبض تح٤التي قس ٦ّ ٥زض ٨١بيت يِ چطذ ٦ضؾ٤ثي ثاعضٓ ضا ث٤خا٤ز
آ٣ضز ٥اؾتٕ .ؿتطزٕي ظيبز ٣ ٣خ٤ز شذبيط ٧يسضّ٣طث٢ي زض ضزيو٧بي اٙيٖ٤ؾٝ -٠ي٤ؾ١ ٠بحي ،ٍٜ ٦ؾجت قاس ٥تاب ١ابٛ
ؾبظ١س اظ اي ٠ق٨ط ٕطىت ٦ق٤ز.
زض ثبذتط فغبضي ؾ٢ٞب( ٟقٞبٗ ّ ٥٤پينٞجطا )ٟضذؿبضٝ٤ٖٚ٢ّ ٥طاي ؾبظ١س ٍ ٜثب ١بپي٤ؾتٖي ٤ٝاظي ثس٣ ٟ٣اؾغ ٦ؾابظ١س
ؾطخ پبيي٢ي ثط ض٣ي ؾ٧ٔ٢بي ائ٤ؾٍ ٠طاض زاضز .ؾبظ١س ٍ ٜزض َ١ك 1:25000 ٦فغبضي -حؿ٠آثبز ثا٣ 3 ٦احاس تَؿايٜ
قس ٥اؾت.
 -0ياحذ Mqlm

اي٣ ٠احس زض قٞبٗ ٕؿ٘ فغبضي  ٣ح٤اٙي ٞ٨ٝبٟذب ٦١فغبضي  ٣مطة حؿي٠آثبز ٝعضفا ٣ ٦فٚايآثابز ٝعضفا ٦ضذٞ٢اٟ٤
زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس زضثطزاض١س ٥ت٢ب٣ثي اظ ؾٔ٢آ٧اِ ٝت٤ؾاظ تاب ضاريٜاليا ٣ ٦اليا ٦ىؿاي٘زاض ثا ٦ض١أ ّاط،ٛ
ؾ ٔ٢آٝ ِ٧بض١ي ٝت٤ؾظالي ٦ث ٦ض ٔ١ؾجع ٝ ٣بض ٟؾجعضٝ ٔ١يثبقس اي٣ ٠احس زاضاي ٝبّط٣ىؿي٘ ىطا٣ا ٟاظ زّ٣يا٦اي ٣
ٕبؾتط٣پ٤ز ٞ٧ ٣ن٢ي ٠ذطز٧٥بي ىؿي٘ زض ٝبض٧ٟبي ؾجعضٝ ٔ١يثبقس ٍ ٣سيٞيتطي٣ ٠احس ٍ ٜث ٦قٞبض ٝيآيس .ثط پبيا٦
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ثطضؾي٧بي زيطي٦٢ق٢بؾاي ١٤ٞ١ ٣ا٧٦ابي ٕطىتا٦قاس ٥اظ ؾأ٢آ٧اِ٧ابي ٝيْط٣اؾاپبضايت  ٣ثبيٝ٤يْط٣ؾاپبضايت ٍا،ٜ
ٝيْط٣ىؿي٘٧بي ظيط ثب ؾٝ ٠ي٤ؾ ٠آمبظي ٠آّيتب١ي ٠تكريم زاز ٥قس ٥اؾت:
Neogloboquadrina sp., Globigerinoides trilobus, Globigerinoides sp., Dendritina rangi,
Meandropsina iranica, Elphidium sp., Discorbis sp., Christomella sp., Biloculina sp.,
Nodosaria sp., Rotalia sp., Miliolids, Microgastropoda, Mesolithophyllum sp.

ضربٝت اي٣ ٠احس  145تب ٝ 175تط ٝيثبقس  ٣ث٦زٙي٘ فْٚٞطز ٕؿ٘ فغبضي ثب ١بپي٤ؾتٖي ٝا٤اظي ثاط ض٣ي ٣احاس٧بي
ans
 M c.sاؾت.
آتكيكب١ي ائ٤ؾٍ )E ( ٠طاض ٕطىت ٦اؾت .اي٣ ٠احس زضثطزاض١س٣ ٥احس q

M c.s
 -0ياحذ q
اي٣ ٠احس زض قٞبٗ فٚيآثبز ٝعضف ٣ ٦مطة ٞ٨ٝبٟذب ٦١فغبضي ث٦ن٤ضت ثبضيْ٦اي ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يتٙ٤ا٤غي ايا٣ ٠احاس
زضثطزاض١س ٥ت٢ب٣ثي اظ ؾٔ٢خ٤ـ (ّٝ٤ٖٚ٢طا) تب ضيع ؾٔ٢خ٤ـ ٝ ٣بؾ ٦ؾا ٔ٢زا١ا ٦زضقات تاب ٝت٤ؾاظ زا١ا ٦ثا ٦ض١أ
ٍ٥٤٨اي تب ؾطخ ضٝ ٔ١يثبقس .زض قٞبٗ ض٣ؾتبي اٝيطآثبز اي ٠ضيع ؾٔ٢خ٤ـٍ ،بفسٝ ٍٜ ٥يثبقس .اظ ٝكرهبت اي ٠ضياع
ؾٔ٢خ٤ـ ٝي ت٤ا ٟث ٦خ٤ضقسٕي ذ٤ةٕ ،طزقسٕي ضقيو  ٣ؾيٞبٝ ٟبؾ٦اي اقبضّ ٥طز .خ٢ؽ ٍ٧٥٤ٚب فٞاستبً آتكيكاب١ي
ث٤ز ٣ ٥حساّثط ضربٝت ٍغقبت  1ؾب١تيٝتط  ٣زاضاي ؾرت قسٕي ذ٤ة اؾت .ايٝ ٠يْطٝ٤ٖٚ٢ّ٣طا تَطيجبً ٝت٤ؾظ اليا٦
اؾت  ٣اضتجبط آ ٟثب ؾٔ٢آ ٍٜ ِ٧ظا٣ي٦زاض ١يؿت .عجٌ ٝغبٙقبت ٝيْط٣ؾْ٤پي ؾٔ٢ق٢بؾي ثبىات ٝبؾا٦ؾا٧ٔ٢ابي
اي٣ ٠احس ثسي ٠قطح ٝيثبقس .ا١ساظ ٥زا٧٦١ب  0/09تب ٝ 3يٚيٝتط ،قْ٘ زا٧٦١ب ظا٣ي٦زاض تب ّٞيٕطزقاس ،٥ذ٤ضزقاسٕي ٣
ىكطزٕي ضقيو ٝيثبقسّ .ب١يق٢بؾي ايٝ ٠بؾ٦ؾ٧ٔ٢ب ث٦ع٤ض فٞس ٥اظ ّ٤اضتع ثب اثقبز  0/06تب ٝ 0/5يٚيٝتاط تكاْي٘
قس ٦ّ ٥فٞستبً ثب اقْبٗ ظا٣ي٦زاض تب ّٞيٕطزقسٝ ٥كب٧سٝ ٥يق٤ز٤ّ .اضتع٧بي ٤ٝخ٤ز ٕب٧بً ١يع ث٦ن٤ضت ثبظ تج٤ٚض يبىتا٦
ٝكب٧سٝ ٥يق١٤س .ىٚسؾپبض ١يع ٕب ٥تب اثقبز ٝ 2/5يٚيٝتط ثاب تدعيا ٦ثا ٦ؾطيؿايتٝ ،ؿاْ٣٤يتّ ،طث٢ابت  ٣اّؿايسآ٠٧
٤ٝخ٤ز اؾت .ف  ٥٣ثط آٍ ٟغقبت آتكيكب١ي اؾيسي  ٣تدعي ٦قاسٍ ٣ ٥غقابت قيكا ٦آتكيكاب١ي ز٣تيطيييا ٦قاس ٥ثا٦
اّؿيسآ٠٧ا ّطث٢بت  ٣ىي٤ٚؾيٚيْبت٤ٝ ٦خ٤ز اؾتٍ .غقبت ّطث٢بتي اّؿيسقس١ ٥يع ٕب٧بً ٝكب٧سٝ ٥يق٤ز .ؾيٞب ٟؾأ٢
ّطث٢بت ّٚؿيّٚ( ٜؿيت) اؾت ّ ٦ثب ثبىت اؾپبضي ٝ ٣يْط٣اؾپبضي زض ى٤ان٘ زا٧٦١اب ٝكاب٧سٝ ٥ايقا٤ز .ثَبيابي آثابض
ىؿي٘ ٝب٢١س آ١٤ٝيت ١يع ٕب٧بً ث ٦چكٝ ٜيذ٤ضز.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ت٢ب٣ة ؾٔ٢آٝ ِ٧ت٤ؾظ تب ضري ٜالي٣ ٦احس ( Mqlmقٞبٗ حؿي٠آثبز).
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زّ٣ي٦اي ٕ ٣بؾتط٣پ٤ز٧بي ٤ٝخ٤ز زض ؾٔ٢آ٣ ِ٧احس  Mqlmقٞبٗ حؿي٠آثبز.

آ٣ ٍٜ ِ٧احس  Mqlmزضظ٧٥بي ال٦١ظ١ج٤ضي قٞبٗ حؿي٠آثبز.

 ، Mc.sقٞبٗ مطة اٝيطآثبز.
ضيع ؾٔ٢خ٤ـ ٍبفس٣ ٍٜ ٥احس q
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ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٝبؾ٦ؾ ٔ٢زا٦١زضقت تب ٝت٤ؾظزا٣ ٦١احس  Mcq.sثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ قطً (خ٤٢ة اٝيطآثبز).

ضربٝت اي٣ ٠احس  20تب ٝ 35تط ٝيثبقس  ٣ث٦ن٤ضت زٕطقيجي ٤ٝاظي  ٣فْٚٞطز ٕؿ٘ فغبضي ث٦ن٤ضت ١بپي٤ؾت ٦ض٣ي
٣احس٧بي ْٙ٣ب١يْي ائ٤ؾٍ ٠طاض ٕطىت ٦اؾت ٣ .ظيطٝد٤ٞف٦اي اظ ٣احس ٝ M qLmيثبقس.
 -3ياحذ M qm.l

اي٣ ٠احس زض مطة ظٝب١يٝ ٦عضف ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس قبٝ ٘ٝبض٧ٟابي ؾاجع ض١أ ثاب ٝياب ٟاليا٧٦ابي اظ
ؾ ٔ٢آٝ ِ٧ت٤ؾظالي ٦ىؿي٘زاض ث ٦ضّ ٔ١طٝ ٛيثبقس .اي٣ ٠احس حب٣ي ٝبّط٣ىؿي٘٧بي قب ٘ٝزّ٣يا٦اي  ٣قاْٜپاب ٣
ذطز٧٥بي ىؿي٘ زض ٝبض٧ٟبي ؾجعضٝ ٔ١يثبقس .ثط پبي ٦ثطضؾاي٧ابي زيطي٢ا٦ق٢بؾاي ؾأ٢آ٧اِ ٝيْط٣اؾاپبضايت ٣
ثبيٝ٤يْط٣اؾپبضايتٝ ،يْط٣ىؿي٘٧بي ظيط ثب ؾٝ ٠ي٤ؾٝ ٠يب١ي -ث٤ضزيٖبٙي ٠تكريم زاز ٥قس ٥اؾت.
Christomella sp., Dendritina rangi, Elphidium sp., Neogloboquadrina sp., Discorbis sp.,
Gypsina sp., Peneroplis sp., Biloculina sp., Rotalia sp., Pyrogo sp., Miliolids, Microgastropoda,
Mesolithophyllum sp.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٝبض٧ٟبي ؾجعض ٔ١ثب ٝيبٟالي٧٦بيي اظ ؾٔ٢آ٣ ِ٧احس
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Mqm.l

ثب زيس ث ٦ؾ٤ي مطة (مطة ظٝب١ي.)٦
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اي٣ ٠احس ثب ضربٝت ٝ 145تط ثط ض٣ي ٍ Mqm.lطاض ٕطىت ٦اؾت.
ياحذ Mm

اي٣ ٠احس ّٜ٧ ٦اضظ ؾبظ١س ؾطخ ثباليي اؾت ،زض تٞب ٛضذ٧ٟ٤ٞ٢بي ٣اٍـ زض حسىبن٘ اي٤اْ١ي -ؾ٢ٞب ٟزياسٝ ٥ايقا٤ز.
زضاي٤١ ٠احي ،فض ٤پبيي٢ي ث ٦زاقت ٠ض ٔ١تيط٤١ ٣ ٥اض٧بي اظ ٝبض٧ٟبي ؾجع قبذم اؾت .ضيرات ذكا ٣ ٠حياط٧٥ابي
ّبضؾتي ٝبؾ٦ؾ٧ٔ٢بي ٝيب١ي ِّٞ ،قبيب١ي ثطاي ق٢بؾبيي فضٝ ٤يب١ي اؾت ،ىطا٣ا١ي ٕچ زض فض ٤ثباليي ؾاجت قاس٥
تب اي ٠فض ٤زض  ٦ٞ٧خب ضّ ٔ١ط ٛض٣ق ٠ٖٞ٧ ٠زاقت ٦ثبقس  ٣ث ٦آؾب١ي ث٦ت٤ا ٟآ٨١ب ضا اظ فض ٤پبيي٢ي ثبظ قا٢بذت .يْاي
اظ ٣يػٕي٧بي ؾبظ١س ؾطخ ثباليي ؾيٞبي ؽب٧طي آ ٟاؾت .ؾبظ١س ؾطخ ثباليي ث٦ع٤ض ٝق ،ٗ٤ٞث٦١٤ٕ ٦اي ٜ٧قيت ٕاب٧ي
تسضيدي ض٣ي ؾبظ١س ٍٍ ٜطاض زاضز  ٣زض حبقي ٦ح٤ض٧٦ب اي ٠اضتجبط ٝيت٤ا١س ١بپي٤ؾت ٦ثبقس .ايا٣ ٠احاس زض قاطً ظٝب١ا٦
ٝعضف ٣ ٦ث٦ن٤ضت ثبضيْ٦اي ضذ ٟ٤ٞ٢زاضزٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس قبٝ ٘ٝبضٝ ،ٟبض٧ٟبي ٍطٝع ٕچزاض  ٣ثب١اس٧بيي اظ غياپؽ
ثب ضربٝتي زض حس٣ز  3ؾب١تيٝتط ٞ٧ ٣طا ٥ثب ٝيبٟالي٧٦بيي اظ ٝبؾ٦ؾ٧ٔ٢بي ؾطخ تب ٍ٨ا٥٤اي تياط ٣ ٥زض ٍؿاٞت٧ابي
ّٝ٤ٖٚ٢طا اؾت .اظ ٝكرهبت ايٝ٤ٖٚ٢ّ ٠طا خ٤ضقسٕي ذ٤ةٕ ،طزقسٕي ٝت٤ؾظ تب ضقيو ّ ٦حساّثط ٍغط زا١ا٧٦اب ثا٦
 10ؾب١تيٝتط ٝيضؾس  ٣خ٢ؽ ثيكتط آ٨١ب اظ ؾ ٔ٢آ٧ِ٧بي ٍ ٣ ٜؾٔ٢آٍ ِ٧طٝعض ٔ١اؾت .خ٢ؽ ؾايٞبٝ ٟبؾا٦اي
ٝ ٣حْ ٜقسٕي ايٝ٤ٖٚ٢ّ ٠طا ذ٤ة اؾت .ثب ت٤خ ٦ث٦١٤ٞ١ ٦ثطزاضي ٣اقي ٔ٢اظ ٝبض٧ٟبي اي٢ٝ ٠غَاٝ ٦يْط٣ىؿاي٘٧ابي
ظيط ثب ؾٝ ٠ي٤ؾ٠ا ٝي٤ؾٝ ٠يب١ي تكريم زاز ٥قس٥ا١س.
Elphidium hauerinum, Elphidium fichtellianum, Elphidium angolatum, Ammonia discigera,
Asteroammonia sp. Katangliensis sp., Textularia sp., Ostracoda.
ضربٝت اي٣ ٠احس زض حس٣ز ٝ 170تط ٝيثبقس  ٣ثط ض٣ي ٣احس  M qmlؾبظ١س ٍ ٣ ٜظيط٣احس ٣ Pcاٍـ ٕطزيس ٥اؾت.
ياحذ Pc

اي٣ ٠احس ّ ٜ٧ ٦اضظ ؾبظ١س ٧عاضزضٝ ٥يثبقس ،قب٨١ ٘ٝكت٧٦بي ٍ٥٤ٚؾٔ٢زاض ثبضظي اؾت ّ ٦ثاب ١بپي٤ؾاتٖي (زٕطقايت
٣يب ٜ٧قيت) ثط ض٣ي ؾ٧ٔ٢بي ٍسيٞيتط ٣اٍـ قس ٥اؾت .اي٣ ٠احس ّ ٦زاضاي چي٠ذ٤ضزٕي ت٢استطي ١ؿجت ث٣ ٦احاس

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٝبض٧ٟبي ٍطٝع حب٣ي ضٕن٧٦بي غيپؿي ٣احس  ،Mmخ٤٢ة ظٝب١ي.٦
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الي٧٦بي اظ ٝبؾ٦ؾ٧ٔ٢بي ٍ٥٤ٚؾٔ٢زاض ٍ٥٤٨اي تب ٍ٥٤٨اي تيط٣ ٥احس  ،Mmخ٤٢ة ظٝب١ي.٦

ٝ PlQيثبقسٍ ،سيٞيتط اظ ٣احس  PlQاؾت .اي٣ ٠احاس ت٢اب٣ثي اظ ٝبؾا٦ؾاٖٚ٢ّ ٣ ٔ٢اٝ٤طا اؾات ّا ٦ثا ٦ؾاٞت ثابال
ذٞيط٥ؾبظ ٝيق٤ز .ايٝ٤ٖٚ٢ّ ٠طاي ضريٜالي ٣ ٦نرط٥اي ثا٤ز ٣ ٥ضاربٝت آٝ 130 ٟتاط اؾات .خ٤ضقاسٕي ضاقيو،
ٕطزقسٕي ٝت٤ؾظ ،حساّثط ٍغط ٍغقبت  30ؾب١تيٝتط  ٣خ٢ؽ آ٨١ب اظ ؾٔ٢آ ،ٍٜ ِ٧ؾ ٔ٢آتكيكاب١ي اؾات ّا ٦زض
ؾيٞبٝ ٟبؾ٦اي ٝحْ ٜقسٕي يب پْي ٔ٢ذ٤ة زاض١س .اي٣ ٠احس زض قطً ظٝب١يٝ ٦عضف ٣ ٦قٞبٗ ٕؿا٘ فغابضي  ٣قاطً
حؿي٠آثبز ٝعضف ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضز  ٣ثط ض٣ي ٣احس  ٣ Mmظيط٣احس ٣ PlQcاٍـ ٕطزيس ٥اؾت.
ياحذ PleQc
c

اي٣ ٠احس ّٝ٤ٖٚ٢طايي ّ ٦خ٤اٟتط اظ ٣احس  Pث٤ز ٣ ٥چي ٠ذ٤ضزٕي ثؿيبض  ٝي ٜزاضز ،زض قٞبٗ ٕؿا٘ فغابضي ،قاطً
فٞط٣اٝ ٟعضف ٣ ٦ظٝب١يٝ ٦عضف ،٦خ٤٢ة ٍسضتآثبز ٝعضف ٣ ٦قطً ْ١٣بٝ ٟعضف ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضز .اظ ٝكرهبت ايٖٚ٢ّ ٠اٝ٤طا
خ٤ضقسٕي ٝت٤ؾظٕ ،طزقسٕي ضقيو ،ؾيت قسٕي ذ٤ة ،ؾيٞبٝ ٟبؾ٦اي اؾت .حساّثط ٍغط ٍغقبت  30ؾب١تيٝتاط
 ٣خ٢ؽ آ٨١ب اظ آ٧ِ٧بي ٍ ٣ ٜؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٝيثبقس.

٨١كت٧٦بي ٍ٥٤ٚؾٔ٢زاض ٣احس  ،Pcمطة ظضقْ ٥٤ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ قطً.
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١بپي٤ؾتٖي ظا٣ي٦اي ثي٣ ٠احس ٣ ٣ Pcاحس  ،PleQcقٞبٗ مطة حؿ٠آثبز.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٣احس  PleQcثب زيس ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة قطً (خ٤٢ة ٍسضتآثبز ٝعضف.)٦

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٣احس  PleQcثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ قطً (خ٤٢ة ٍسضتآثبز ٝعضف.)٦
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ياحذ Q t1
پبزٕب٧٦١بي آثطىتي ٍسيٞي  ٣ث٢ٚس زض ٢ٝبعٌ ٝرتٚو ث ٦قْ٘ ٣احس  Q t1ثط ض٣ي َ١ك ٦تيْيِ قس٥ا١س .اي٨١ ٠كات٧٦اب
ّ ٦اّثطاً اظ آثطىت٧بي زا٦١زضقت زض حس ٍغق٦ؾ٥٤ٍٚ ،ٔ٢ؾٝ٤ٖٚ٢ّ ٣ ٔ٢طاي ١ي ٦ٞؾارت قاس ٣ ٥ثاب ٝياب ٟاليا٧٦ابي
ضؾيٝ -بؾ٦اي پسيس آٝس٥ا١س ٦ّ ،ث ٦حبٙت اىَي ٞ١بيب٧ ٟؿت٢س .زض ثطذي َ١بط قيت ّٞايّاٝ ٦طثا٤ط ثا ٦ت٤پإ٤طاىي
اٙ٣ي ٦اؾت ضا ١كبٝ ٟيز٢٧س.

ياحذ Q t2
پبزٕب٧٦١بي آثطىتي خ٤ا ٟزقت ثب ٞ١بز  Q t2ثط ض٣ي َ١ك ٦تيْيِ قس٥ا١س .ايا ٠ا١جبقات٧٦اب زض ثطٕيط١اسٝ ٥ا٤از آ٣اضي
ؾرت ١كس ٥يب ّٞي ؾرت قس٥ا١س ٦ّ ،اظ ىطؾبيف ٣احس٧بي ؾٖ٢ي ٍسيٞي ث٤خ٤ز آٝس٥ا١س .ايا٣ ٠احاس اظ آثطىات٧ابي
زا ٦١ضيع زضحس ٝبؾ ٣ ٦ؾيٚت ٍطاض ٕطىت ٦ّ ٦اْٝب ٟض٣ـ ٕيب ٥ث٣ ٦يػ ٥ث٤ت٧٦ب  ٣زضذتن٧٦ب ضا ىطاٝ ٜ٧يٞ١بيس .اٝاط٣ظ ٥ثاب
اؾتيبز ٥اظ ٝبقي ٠آالت ّكب٣ضظي آ٨١ب ث ٦ظٝي٧٠بي ٢ٝبؾجي خ٨ت ّكب٣ضظي تجسي٘ قس٥ا١س.
ياحذ Q al
al
ضؾ٤ثبت خ٤ا ٟثؿتط آثطا٧٦٧بي ؾي ثي  ٣ىهٚي )  (Qزيٖط ٨١كت٧٦بي ّ٤اتط١طي ٧ؿت٢س .اي ٠ضؾا٤ثبت ّا ٦زض ثؿاتط

ض٣زذب ٣ ٦١آثطا٧ ٦٧بي ثعضٓ ٍطاض زاض١س قبٍ ٘ٝغق٦ؾ٥٤ٍٚ ،ٔ٢ؾ ،ٔ٢ضئٝ ،بؾ٨١ ٣ ٦بيتابً ؾايٚت  ٣ضؼ ٝايثبقا٢س .اظ
ٝكره ٦اي ٠ضؾ٤ثبت ٢ٝيِ ث٤ز ٟآ٨١ب ١ ٣يع َ١هبٍ ٟغط آ٨١ب ث ٦ؾ٤ي پبيي ٠زؾت ٝؿي٘٧ب  ٣آثطا ٦٧اؾت .زض خبيي ّ٦
ا١طغي پتب١ؿي٘ آة تحٚي٘ ٝيض٣ز ٝق٤ٞالً اي ٠ضؾ٤ثبت يْ٤٢اذتتط قس ٣ ٥ا١ساظ ٥آ٨١ب زض حس ٝبؾ ٦تب ؾيٚت ٝيٕطزز.
 -0-0سىگَاي وفًري
 -ياحذ dm

اي٣ ٠احس زض قطً ٣ضٍ ٦فغبضي -حؿ٠آثبز ،مطة ٝكيطيٝ ٦عضف ٣ ٦قٞبٗ مطة ٝط ٤١ضذ ٟ٤ٞ٢زاضز .ضيرتق٢بؾاي ايا٠
٣احس ١ي٤شي ث٦ن٤ضت ٝرط٣عي قْ٘ ثب اضتيبؿ ٝ 2330تط اؾت ّ ٦زض٨١كت٧٦بي ائ٤ؾ١ ٠ي٤ش ّطز٥ا١س  ٣اظ تٞب٢ٝ ٛغَا٦
 ٣اظ ىبن ٦ٚز٣ض حتي اظ خبز ٥ؾ٢ٞب -ٟزاٝنبٍ ٟبث٘ ض٣يت ٝيثبقسٙ .يت٤ٙ٤غي اي٣ ٠احس عجٌ ثبظزيس٧بي نحطايي قاب٘ٝ
زي٤ضيت١٤ٝ ،ع٣زي٤ضيت٤ّ ،اضتع ١٤ٝع٣زي٤ضيت ث ٦ض٧ٔ١بي ّطّ ٣ ٛط ٛض٣قٞ٧ ٠طا ٥ثب ضٕ٧٦ابي ثابضيْي اظ ثبضيات ثا٤ز٣ ٥
زض حبقي ٦ت٤ز ٥ؾٔ٢آ٧ ِ٧بي ٞ٧طا ٥ثب چطت زض اثط ١ي٤ش ت٤زّ ٥بٝ ً ٝتج٤ٚض قس ٣ ٥آثبض ٝتقسزي اظ ّب١ي٧ابي آ٧ا ٠اظ
خ ،٦ٚٞاٙ٣يػيؿت ٞ٧ ٣بتيت ٝيثبقس .ثبىت اي ٠ؾ٧ٔ٢ب ثيكتط ٧تطٕ٣طا٤١الضٕ -طا٤١الض ٝيثبقس .ىطا٣اٟتاطيّ ٠اب١ي٧ابي
تكْي٘ز٢٧س ٥اٙ٣ي ٦اي ٠ؾ٧ٔ٢ب ضا ّب١ي٧بي ىٚسؾپبضي قب ٘ٝپ غي ّ٤ظ (حس٣ز آ١سظي ٣ )٠ىٚسؾپبض ٍٚيابيي (اضتا٤ظ) ثاب
مٚج ٦ثط پ غي ّ٤ظ ٝيؾبظز .زض اي ٠ث٤ٚض٧بي ١ي٦ٞقْ٘زاض ٕ ٣ب ٥ثيقْ٘ ف  ٥٣ثط ّب١ي ّسض ،تدعيٕ( ٦ابٕ ٥ؿاتطز )٥ثا٦
ّب١ي ضؾي ،ؾطيؿيتا ٝؿْ٣٤يت ،ثطذي ّٚ ٜ٧طيت ّ ٣طث٢بت ٞ١بيب ٟاؾت .آثبض قيكا٦اي اظ ّاب١ي ٝبىياِ (ق٢بؾابيي
زٍيٌ آ ٟزق٤اض ث٤ز) ث٦قست خبيٖعي ٠قس ٥ثب ّٚطيتّٚ ،ؿيت  ٣اّؿايسآّ ،٠٧ا٤اضتع (ّاب١ي ىطفاي) ،آپبتيات ،تٞطّاع
ثيقْ٘ ّٚؿيتّٚ ،طيت ّ ٣ب١ي٧بي ّسضا اّؿيسآ ٠٧قْ٘زاضا ثيقْ٘  ٜ٧زض  ٦١٤ٞ١يبىت ٝيقا٤زٞ٧ .ن٢اي ٠عجاٌ
ٝغبٙقبت َٝبعـ نيَٚي اٙ٣يػيؿت ّب١ي ىٚعي انٚي زض اي ٦١٤ٞ١ ٠قيك٦اي ثبضيِ ّ ٣كايس ٥اٙ٣يػيؿات اؾات ّا ٦ثا٦
ع 10 ٗ٤اٙي ٝ 600يْط ٟ٣ثب ىطا٣ا١ي حس٣ز  20زضنس زض خ٨بت ٝرتٚو تكْي٘ قاس٥ا١اس ،ذٞياسٕي ايا ٠ث٤ٚض٧اب زض
ثطذي َ١بط ١كبٟز٢٧س٣ ٥خ٤ز ىكبض٧بي ْٝب١يْي زض ٝحيظ تكْي٘ اؾت٢ٝ .يتيت ّ ٦اّؿيس٧بي آةزاض  ٣ثب٤١ي ٦آ٧ا٠
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ثب ىطا٣ا١ي ١ؿجتبً ظيبز زض ىضب٧بي ذبٙي ؾٝ ٔ٢يعثب١ ٣ ٟيع زض ى٤ان٘ ثي ٠ث٤ٚض٧بي اٙ٣يػيؿت ٝؿتَط قاسٍ ،٥بٙات٧ابي
ات٤ٝ٤ضه ٤١في ّب١ي ١يع ت٤ؾظ آ ٟپط قس ٥اؾت .احتٞبٗ ٝيض٣ز ايٍ ٠بٙت٧ب حبن٘ زٕطؾاب١ي ؾا٤پطغ ٟثؿايبض قاسيس
ث٤ٚض٧بي پيطيت ثبقس ّ ٦ث ٦فٚت قست زٕطؾب١ي اثطي اظ ّاب١ي پيطيات زياسٞ١ ٥ايقا٤ز٢ٝ .يتيات ٤ٝخا٤ز ثا ٦قاْ٘
ّطيؿتبٗ٧بي ات٤ٝ٤ضه زض ثرف اظ  ٦ّ ٦١٤ٞ١ىبٍس قيك٦اي اٙ٣يػيؿتي اؾت ّ ٣ب١ي٧بي ميطىٚعي ٝكرما١اس ،تكاْي٘
قس٥ا١س .ا١ساظ ٥ث٤ٚض٧بي ٢ٝيتيت ٝبثي 3 ٠اٙي ٝ 100يْط ٟ٣ث٤ز ٣ ٥ىطآي٢س آٙتطاؾي ٟ٤ؾ٤پطغ ٟآ٨١اب ضا تحات تاأثيط ٍاطاض
زازّ ٣ ٥ب ً ٝثٞ٧ ٦بتيت آٙتطٞ١ ٥ا٤ز ٥اؾات .ىطا٣ا١اي ايا ٠ث٤ٚض٧اب حاس٣ز  1زضناس اؾاتّ .اب١ي٧ابي ىطفاي ٤ٝخا٤ز،
اّؿيسآ ،٠٧آپبتيت ،ظيطّّ ٣ ٠ب١ي٧بي ّسض ٝيثبقس.

ضذ ٟ٤ٞ٢اظ ٣احس  dmاظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ (قٞبٗ ٝط.)٤١

ّب١ي٧بي آ ٠٧زض٣ ٟ٣احس ( dmقٞبٗ ٝط.)٤١
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٢ٝيتيت ٤ٝخ٤ز ٞ٧طا ٥ثب ضٕن٧٦بي ؾيٚيؿي زض٣ ٟ٣احس ( dmقٞبٗ ٝط.)٤١
ياحذ mb

اي٣ ٠احس ّ ٦ث٦ن٤ضت يِ ثبضيْ٤ّ ٦چِ زض حبقي ٦قطٍي ت٤ز ٣ ٥قٞبٗ مطة ٝكيطيٝ ٦عضف ٦ضذ ٟ٤ٞ٢زاضز ،ثيكتط
ٝبؾ٦ؾ ٔ٢ؾبة آضّ٤ظ آْ٧ي٤ّ ،اضتع آض١بيت زاٝ٦١ت٤ؾظ ىط٣غي ٣ ٦٢ؾطيؿيتيع ٥قس ٥ث ٦ضّ ٔ١طّ ،ٛط ٛض٣ق ٠تب
ؾييسض ٔ١اؾت ّّ ٦ب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥آ٤ّ ٟاضتع (ّ٤٢ٝطيؿتبٙيّٞ ٣ ٠تط پٚيّطيؿتبٙي )٠ىطا٣اٟتطيّ ٠ب١ي
٤ٝخ٤ز  ٣ثيكتط زض اثقبز زاٝ٦١ت٤ؾظ (اظ  5تب ٝ 25يٚيٝتط)  ٣خ٤ضقسٕي ٕ ٣طزقسٕي ذ٤ة اؾت .تطاّ ٜىيعيْي
ثيف اظ قيٞيبيي  ٦١٤ٞ١قبيب ٟت٤خ ٣ ٦ذيٚي ذ٤ة ث٤ز ،٥اظ ١ؾط ثبىتي ّ ٣ب١ي ق٢بذتي ٝن٤ض تب ؾ٤پطٝن٤ض١سٝ .قس٣ز
ىٚسؾپبض٧بي ؾطيؿيت (ث١٦سضت ٝؿْ٣٤يت) ّ ٣ب١ي٧بي ّسض اّؿيسآ١ ٠٧بچيع اظ ٞ٧طا٧ب٤ّ ٟاضتع اؾت٦١٤ٞ١ .
ٝبتطيْؽ ١ساقت ٣ ٦خٖٚٞي اخعاي ى ً٤ثب ؾيٞب ّٜ ٟقبّ ٘ٝطث٢بت ،اّؿيس آ ٣ ٠٧ؾيٚيؽ ث ٜ٧٦پي٤ؾت٦ا١س،
ّب١ي٧بي ىطفي ىٚسؾپبضّ ،ب١ي٧بي ّسض  ٣اّؿيسآٝ ٠٧ي ثبقس .ثبىت اي ٠ؾ٧ٔ٢ب ؾبة ٝن٤ض ٝن٤ض تب ؾ٤پطٝن٤ض
ٝي ثبقس.
ياحذ دايک
ؾ٧ٔ٢بي ١ي٦ٞفٞيٌ  ٣فٞيٌ تكْي٘ زا٢٧س٣ ٥احس زايِ ٧ؿت٢س ّ ٦تٞب٣ ٛاحس٧بي آتكيكب١ي ائ٤ؾ ٣ ٠تا٤ز١ ٥يا٤شي
٢ٝغَ ٦ضا ٍغـ ّطز ٣ ٥اظ آ٨١ب خ٤اٟتط١س .اي ٠ؾ٧ٔ٢ب ثيكتط زض اٝتساز قْؿتٖي٧ب ث ٦قْ٘ ت٤ز٧٥بي ّ٤چِ ثب اقاْبٗ
١ب٢ٝؾ ٜيب زايِٕ ٦١٤خبيٖيط قس٥ا١س .زض  ٦١٤ٞ١زؾتي ؾ٧ٔ٢بي اي٣ ٠احس زا ٦١ضيع  ٣ث ٦ض ٔ١ؾاجع تياط ٥تاب ذبّؿاتطي
تيط ٥ثب ثبىت ٝيْط٣پ٤ضىيطيتيِ ثب ظٝيٝ ٦٢يْطّ٣طيؿتبٙي ٠اي٢تطؾطتبٗ تاب حاس٣زي ى٤ٚئياساٗ (خطياب ٟيبىتا٧ )٦ؿات٢س.
ّب١ي٧بي تكْي٘ز٢٧س ٥اي٣ ٠احس ؾٖ٢ي ث٤ٚض٧بي پ غي ّ٤ظ ثب تطّيت (اؾيسي تب ثبظيِ) ٧ؿت٢س ّا ٦قاب ٘ٝث٤ٚض٧ابي
ترت٦اي زضقت ٝيثبق٢س .ثطذي اظ ث٤ٚض٧ب اظ ح٤اقي ثب ىٚسؾپب٧بي پتبؾيِ (ا٣ضت٤ظ) ١يع خب١كاي٢ي زاض١اس  ٣تدعيا ٦ثا٦
ّٚطيت ّٚ ٣ؿيت زض آ٨١ب ٝكب٧سٝ ٥يق٤ز١ .سضتبً ث٤ٚض٧بي زضقت اظ ؾب١يسي١ ٠يع ٤ٝخ٤ز اؾتّ .ب١ي٧ابي ٝبىياِ اّثاطاً
ثّٚ ٦ؿيت تدعي ٦قس٥ا١س  ٣يب اپبؾيت ٦قس٥ا١س  ٣يب اظ ح٤اقي ث ٦ؾطپب١تيّٚ -٠طيت تدعي ٦قس٥ا١س.
ّب١ي٧بي ٝبىيِ زضقت اٙ٣ي ٦احتٞبالً پيطّ٣ؿاٞ٧ ٣ ٠ن٢اي ٠اٙيا٤يٝ ٠ايثبقا٢س .ظٝي٢ا ٦ؾا ٔ٢اظ ث٤ٚض٧ابي ىٚسؾاپبض
پ غي ّ٤ظ (ثب تطّيت اؾيسي تب ٝت٤ؾظ) اٙيٖ ّ٤ظا آ١سظي ٠ثٞ٧٦طا ٥ىٚسؾپبض٧بي آْٙابٙي ؾاسيِ (آٙجيات -ؾاب١يسي)٠
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١ؿجتبً ىطا٣ا ٟتكْي٘ ٕطزيس ٥اؾت .تين٧٦بي ثي٤تيتي ّ ٦ثّٚ ٦طيت تدعي ٦قس٥ا١س ٤ٝخ٤ز اؾتّ ،ب١ي٧بي ثب٤١يا١ ٦ؾياط
ّٚؿيت ّٚ ٣طيت ١ؿجتبً ىطا٣اٝ ٟيثبقسٞ٧ .ن٢ي ٠زا٧٦١بي ضيع اپبُ  ٣اّؿيس٧بي ّاسضآٝ( ٠٧اب١يتيتي) ١ؿاجتبً ىاطا٣اٟ
٧ؿت٢س١ ،يع ث٤ٚض٧بي ؾ٤ظ١ي ض٣تي٘ زض ظٝي ٦٢ؾ ٔ٢ىطا٣ا ٟاؾات١ .اب ٛؾا٧ٔ٢ابي ايا٣ ٠احاس زض حاس آ١اسظي ثبظاٙات،
ٝيْط١٤ٝ٣عٕ٣بثطّٚ( ٣طيتيع٥ا ّطث٢بتيع ٣ )٥اّؿيسٝ ٥يثبقس.
زايِ٧ب زض ٢ٝغَ ٦چك ٦ٞچ٤ٞقي  ٣خ٤٢ة ّّ٤ٚي ٝعضف ٣ ٦خبزٝ ٥يب ٟزضٝ ٥ط ٤١ثيكتط ضذ ٟ٤ٞ٢زاض١س.

زايِ ٣اٍـ زض ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٣احس  ،Eshخ٤٢ة چك ٦ٞچ٤ٞقي.

 -3زمیهشىاسی اقتصادي
زينَاي دگرساوی شذٌ Qz
br3

hy

br2

br1

ts

اي ٠ظ٧ٟ٣بي زٕطؾب ٟزض خ٤٢ة قطً ٣ضٍ ٣ ٦زاذ٘ ٣احاس٧بي  ٣ E ٣ E ،E ،E ،Eزض ضاؾاتبي ٕؿا٘٧ابي
٢ٝغَ ٣ ٦حبقي ٦ت٤ز١ ٥ي٤شي ٣اٍـ ٕطزيس ٥اؾت  ٣زاضاي ١كب٧٦١بي ٝقس١ي ٝيثبقس .اي ٠زٕطؾب١ي اظ ٤١ؿ آضغيٚيِ ثا٤ز٥
ٝ ٣طث٤ط ث ٦ىقبٙيت٧بي ٕطٝبثي ٝطتجظ ثب آة٧بي زاك ٤ٝ ٣از ىطاضي ٧ؿت٢س ّ ٦ت٤ؾظ ٕؿ٘٧ب ت٤ا١ؿات٦ا١اس ذا٤ز ضا ثا٦
ٍؿٞت٧بي ؾغحي ثطؾب٢١س  ٣زٕطؾب١ي ايدبز ّ٢٢س .ث١ ٦ؾط ٝيضؾس ف ٌٞزٕطؾب١ي ٝ100تط يب ثيكتط ثبقس.
ثط پبي١ ٦تبيح  XRDپبضاغ١ع٧بي ظيط ٝقطىي قس ٥ا١س:
Quartz + Illite + Jarosite
Quartz + Clay mineral
Quartz + Feldspar + Clay mineral
Quartz + Illite + Kaolinite + Hematite
Gypsum + Quartz + Barite + Goethite
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Feldspar + Jarosite + Quartz + Clay mineral + Amphibole
Feldspar + Quartz + Mica + Jarosite + Amphibole + Calcite + Clay mineral

الظ ٛث ٦شّط اؾت ّ ٦اظ ثرف٧بي زٕطؾب ٟقس ٥اي ٠پ٧٦٢٨ب ،ايٚيت خ٨ت ؾطاٝيِ اؾترطاج ٝيق٤ز.

ثرف م٢ي اظ ايٚيت زض ٟ٣ظ ٟ٣زٕطؾب ٟقسٝ ٥قس ٟذبُ٧بي ن٢قتي حبخيآثبز.

ظ٧ٟ٣بي زٕطؾبٞ١ ،Qz ٟبي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قٞبٗ (ٝقس ٟذبُ ن٢قتي حبخيآثبز).

تطا١كٝ ٦قس ٟذبُ ن٢قتي حبخيآثبز.
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آثار کاویَاي آَه
آثبض آ ٠٧زاذ٘ ٣احس  dmزض قطً ٣ضٍ ٦فغبضي -حؿ٠آثبز  ٣مطة ٝكيطيٝ ٦عضف ٣ ٦قٞبٗ ماطة ٝط١ا ٤ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز.
آثبض آ ٠٧زض ؾ٧ٔ٢بي زي٤ضيتيا ١٤ٝع٣زي٤ضيتيا ّ٤اضتع ١٤ٝع٣زي٤ضيتي ٍطاض ٕطىت ٦اؾتٝ .قس ٟآ٤ٝ ٠٧خا٤ز زض ٢ٝغَا٦
زض حبٗ اٍساٝبت اّتكبىي اٙ٣ي ٦اؾت .ثط پبي١ ٦تبيح َٝبعـ نيَٚي ) (oreپبضاغ١ع٧بي ظيط ٝقطىي قس٥ا١س.
٢ٝ -1يتيت :ث٤ٚض٧بي ات٤ٝ٤ضه ١ ٣ي ٦ٞات٤ٝ٤ضه ٢ٝيتيت ىطا٣اٟتطي ٣ ٠انٚيتطيّ ٠ب١ي ىٚعي تكْي٘ قس ٥زض اي١٤ٞ١ ٠ا٦
اؾت ّ ٦ثب ىطا٣ا١ي حس٣ز  40زضنس زض  ٦١٤ٞ١حض٤ض زاضز.
 -2پيطيت :ث٤ٚض٧بي ات٤ٝ٤ضه پيطيت زض ا١ساظٝ 20-25 ٥يْط ،ٟ٣ث٦ع٤ض ٤ٝضقي زض ٕ٤ق٦اي اظ  ٦١٤ٞ١تكاْي٘ قاس٥ا١اس.
اي ٠ث٤ٚض٧ب عجٌ زٕطؾب١ي ؾ٤پطغ ٟزض حبٗ خبيٖعي٢ي ت٤ؾظ اّؿيس٧بي آثساض  ٣ثب٤١ي ٦آٝ ٠٧يثبق٢س .ىطا٣ا١ي ايّ ٠ب١ي
حساّثط  1زضنس حد ٜاؾت.
ٞ٧ -3بتيت :تدٞـ ث٤ٚض٧بي٧بي ؾ٤ظ١ي قْ٘ٞ٧ ،بتيت (اٙ٣يػيؿت) ضا ث ٦ن٤ضت ٧٦ْٙبي زضقتي زض چ٢اس َ١غاٍ ٦بثا٘
ٝكب٧سّ ٥طز ٥اؾت .زضقتي اي٧٦ْٙ ٠ب حس٣ز ٝ 400يْط ٟ٣اؾت.
 -4اّؿيس٧بي آثساض  ٣ثب٤١ي ٦آ ٠٧ث٦ن٤ضت ٧٦ْٙابي ّ٤چاِ ٞ٧اطا ٥ثاب آمكاتٖي خعياي ثاٙ ٦ي١٤ٞيات ،زض حياطات ٣
قْبه٧بي ؾٝ ٔ٢يعثب ٟاؾتَطاض يبىت٦ا١س.
 -5ض٣تي٘ :ث٤ٚض٧بي ّ٤چِ ض٣تي٘ حساّثط زض ا١ساظٝ 30 ٥يْطٕ ٟ٣ب ٥ث٦ن٤ضت ٢ٝيطز ٕ ٣ب٧ي ث ٦قاْ٘ تدٞاـ چ٢اسي٠
ّطيؿتبٗ ثَٝ ٦ساض ّ ٜزض ٝت ٦١٤ٞ١ ٠پطاّ٢س٥ا١س.

آثبض ّب١ي٧بي آ Fe ٠٧قٞبٗ ٝط.٤١

 -4زمیهشىاسی ساختماوی
ٕؿ٘ فغبضيٕ :ؿ٘ فغبضي اظ حس٣ز ّ 25يٝ٤ٚتطي ذب٣ض ؾ٢ٞب( ٟخ٤٢ة خبز ٥ت٨طاٝ -ٟك٨س) آمبظ  ٣ث ٦ؾٞت ذب٣ض
تب ح٤اٙي ض٣ؾتبي ٍ٤ق ٦ازا ٦ٝزاضز .ايٕ ٠ؿ٘ ث٣ ٦ؾي ٦ٚف٤ٚي ١بئي٢ي ( )1972ث ٦اي١ ٠بٝ ٛقطىي قس ٥اؾت .ث١ ٦ؾط ٣ي
ٕؿ٘ فغبضي ٕؿٚي قٞبٗ ذب٣ضي -خ٤٢ة ثبذتطي ثب قيت ث ٦ؾٞت خ٤٢ة ذب٣ض اؾت ّ ٦ض ٠ٞثطيس ٟپ ٦٢٨خب-ٛ
آثر٤ضي٤١ ،في ٕؿ٘ ث٢يبزي اؾت ّ ٦اظ ظٝبّ ٟبٝجطي ٠پؿي ٠تب ّطتبؾ ٦پؿي ٠ثط ح٤ض٧٦بي ضؾ٤ثي ز ٣ؾ٤ي ذ٤ز
تأثيط ٕصاض ث٤ز ٥اؾت .اظ ٖ١ب ٥ف٤ٚي ١بئي٢ي ٕؿ٘ فغبضي خسا ّ٢٢س ٥ز ٣پ ٦٢٨ضؾ٤ثي -ؾبذتبضي اٙجطظ  ٣ايطاٝ ٟطّعي
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ٝيثبقس.
ثطثطيبْٞ٧ ٣ ٟبضإ )1375( ٟؿ٘ فغبضي ضا ٕؿٚي ثب ضاؾتبي قٞبٗ ثبذتطي -خ٤٢ة ذب٣ضي (زض ثرف ذب٣ضي ٕؿ٘)
 ٣ضاؾتبي قٞبٗ ذب٣ضي -خ٤٢ة ثبذتطي (زض ثرف ثبذتطي ٕؿ٘)  ٣زضاظاي ّ 32/5يٝ٤ٚتط ٝقطىي ٝيّ٢٢س ّ ٦زض
ثرف ذب٣ضي زاضاي قيت ث ٦ؾ٤ي ثبذتط -خ٤٢ة ثبذتطي ث٤ز ٣ ٥ؾ٧ٔ٢بي ٕ١٤بٕ ٟ٤آتكيكب١ي ؾبظ١س ّطج ضا ثطيس٥
اؾت .ث١ ٦ؾط ايكب ٟايٕ ٠ؿ٘ زض ثرف ثبذتطي (اظ ؾ٤يي زاضاي قيت ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة -خ٤٢ة ذب٣ضي ث٤ز ٣ ٥اىعٟ٣
ثط ثطيس ٟؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ائ٤ؾ ،٠ؾجت ضا١سٕي ؾ٧ٔ٢بي ؾبظ١س ّطج خ٤٢ة) ثط ض٣ي ّٝ٤ٖٚ٢طاٝ ،بؾ٦ؾ٣ ٔ٢
ٝبض٧ٟبي غيپؽزاض ٝي٤ؾٝ ٣ ٠بؾ٦ؾ٧ٔ٢بي پٚي٤ؾ -٠پٚئيؿت٤ؾ ٠قٞبٗ قس ٥اؾتٕ .ؿ٘ فغبضي زض ىبن 10 ٦ٚتب
ّ 25يٝ٤ٚتطي خ٤٢ة ٕؿ٘ ؾ٢ٞبٍ ٟطاض زاضز  ٠ْٞٝ ٣اؾت زض ؾٞت ٝكطً زض زقت آ٤٧ا٤ٍ -ٟق ٦ث ٦ايٕ ٠ؿ٘
ثپي١٤سز (١ج٤ي٧ .)1355 ،يچٕ ٦١٤زاز ٥ؾ٢ي  ٣يب ٙطظ٥ذيعي اظ ضا١سٕي فغبضي زض زؾت ١يؿت (ثطثطيبْٞ٧ ٣ ٟبضا،ٟ
.)1375

ٕؿ٘ فغبضي (آٍب١جبتي.)1383 ،

زض ٣ضٍ ٦ظٝي٠ق٢بؾي زاٝنب( ٟف٤ٚي ١بيي٢ي  ٣نبٙحي ضازٕ )1354 ،ؿٝ ٦ٚي ثب ١بٕ ٛؿ ٦ٚفغبضي آٝس ٥اؾت .اي ٠زض
حبٙي اؾت ّ ٦ازا ٦ٝذب٣ضي ٕؿ ٦ٚفغبضي زض َ١ك ٦خب( ٛف٤ٚي ١بيي٢ي )1376 ،زض خ٤٢ة ٕؿ٤ٝ ٦ٚضز ١ؾط ف٤ٚي
١بيي٢ي  ٣نبٙحي ضاز ٍطاض ٝيٕيطز.
ٕؿ ٦ٚفغبضي زض ٣ضٍ ٦خب( ٛف٤ٚي ١بيي٢ي )1376 ،ث ٦ن٤ضت يِ ٕؿ ٦ٚثب قيت ث١ ٦ؿجت ظيبز ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة  ٣ثب
ؾبظّ٣بض ضاؾتبٙنع ضاؾتثط ٞ١بيف زاز ٥قس ٥اؾت .ثطضؾي ثطـ ظٝي٠ق٢بؾي ايَ١ ٠ك ٦آقْبض ٝيؾبظز ٕؿٝ ٦ٚعث٤ض
زاضاي ٝؤٙيٝ ٦قْ٤ؼ ١يع ٝيثبقس .ازا ٦ٝذب٣ضي ٕؿ ٦ٚفغبضي زض َ١ك ٦خبَ١ ٣ ٛكٝ ٦قجس (اٍٚيٞي )1379 ،پؽ اظ
ذبضج قس ٟاظ ؾ ٔ٢ثؿتط ،زض ٨١كت٧٦بي ّ٤اتط١طي ث ٦ن٤ضت ٕؿ ٦ٚپ٨٢ب ٟيب احتٞبٙي آٝس ٥اؾت.
ث ٦ثب٣ض ٍبؾٞي (ٕ )1382ؿ ٦ٚفغبضي اظ ٝحٞسآثبز (ثبذتط ٝيبٝي) زض قٞبٗ ذب٣ض تب ذب٣ض ؾ٢ٞب ٟزض خ٤٢ة ثبذتط زض
حس٣ز ّ 212/5يٝ٤ٚتط زضاظا زاضز .ضاؾتبي آ ٟزض ١ي ٦ٞثبذتطي ،قٞبٗ ذب٣ضي ث٤ز ٣ ٥زض ١ي ٦ٞذب٣ضي ،ذب٣ضقٞبٗ
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ذب٣ضي اؾت .قيت آ ٟث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة ذب٣ض اؾت  ٣ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ائ٤ؾ١ ،٠ئ٤غ٤ّ ٣ ٟاتط١طي ضا ٝيثطز .ثرف
ذب٣ضي ٕؿ ٦ٚثٕ ٦ؿ ٦ٚاضٝيبٝ ٟقط٣ه اؾت .زض اي ٠ثرف ٕؿ ٦ٚث ٦ؾب ٟقبذ٦اي اظ ثبذتط ٕؿٝ ٦ٚيبٝيخسا ٝيق٤ز ٣

ٕؿ٘ فغبضي 0اظ ٞ١بي ز٣ض ثب زيس ث ٦ؾ٤ي قطً

٣ضقيت ظٝي٠ق٢بؾي ٕؿ٤ٝ ٣ ٦ٚاظي ث٤ز ٟآ ٟثب ٝح٤ض چي٧٠بي ٝدب٣ض ،پيك٨٢بز ٝيّ٢س ٝؤٙي ٦انٚي ٕؿ ٦ٚثبيس اظ ٤١ؿ
ٝقْ٤ؼ ثبقس .اٝب ذغي ث٤ز ٟاثط ؾغحي ٕؿ ٦ٚث ٦ؾ٤ي ثبذتط  ٣فس٣ ٛخ٤ز خبث٦خبيي چيٖ١٦٢بقتي  ٜ٨ٝزض ع ٗ٤آٟ
پيك٨٢بز ٝيّ٢س ،ؾبظّ٣بض انٚي ثرف٧بي ٝيب١ي  ٣ثبذتطي ٕؿ ٦ٚاحتٞبال اظ ٤١ؿ ضاؾتبٙنع اؾتٍ .بؾٞي ثط اي ٠ثب٣ض
اؾت ّ ٦ثرف ٝيب١ي ٕؿ ٦ٚفغبضي٨١ ،كت٧٦بي آثطىتي خ٤ا ٟقٞبٗ ّ٤يط فٚيَٚي (ّ٤يط چب ٥خ )ٜضا ثطيس ٥اؾت ّ٦
١كبٖ١ط ىقبٙيت خسيس اي ٠ثرف اظ ٕؿٝ ٦ٚيثبقس .ذغ٤اضٝ ٥ن٢بعيؿي  (Yousefi and Friedberg, 1978) F-484ثب
اي ٠ثرف اظ ٕؿ ٦ٚفغبضي ٝغبثَت زاضز.
ٕؿ ٦ٚفغبضي ١يع ثب ت٤خ ٦ثٍ٤ٝ ٦قيت  ٣زضاظاي ٍبث٘  ٝحؾ ،٦اظ خٕ ٦ٚٞؿ٧٦ٚبيي اؾت ّ ٠ْٞٝ ٦اؾت خ٢جف آ،ٟ
ظٝيٙ ٠طظ ٥ىبخق ٦ثبض ٍٝ٤ؽ زض ؾبٗ ٝ 856ي زي ضا پسيس آ٣ضز ٥ثبقس.
زض ٕؿتط٤ٝ ٥ضز ٝغبٙقٕ ،٦ؿ ٦ٚفغبضي ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي  ٣آشضآ٣اضي ائ٤ؾ ٠ضا اظ خ٤٢ة زض ثطاثط ؾ٧ٔ٢ابي ضؾا٤ثي
اٙيٖٝ٤ي٤ؾٝ ،٠ي٤ؾ ،٠پٚي٤ؾ٤ّ ٣ ٠اتط١طي ٍطاض زاز ٥اؾت .اي ٠ؾ٧ٔ٢بي ضؾا٤ثي ثاٞ٧ ٦اطا ٥ؾا٧ٔ٢ابي آتكيكاب١ي ٣
آشضآ٣اضي ائ٤ؾ ٠زض زض ٟ٣يِ ١ب٣زيؽ زض قٞبٗ ٕؿٍ ٦ٚطاض زاض١س.
ٝح٤ض ١ب٣زيؽ ّ ٦آ ٟضا ٝيت٤ا١ ٟب٣زيؽ حؿي٠آثبز ١بٝيس ،ث ٦ؾ٤ي ذب٣ض -قٞبٗ ذب٣ض ٝي٘ زاضز٣ .خ٤ز اي١ ٠ب٣زيؽ ثاب
ض١٣س ٤ٝاظي ثب ضاؾتبي ٕؿ ٦ٚفغبضي ١كبٝ ٟيز٧سٕ ٦ّ ،ؿٝ ٦ٚعث٤ض زاضاي ٝؤٙي ٦ىكبضقي ١يع ٧ؿت .الي٧٦ابي ّطث٢بتا٦
ؾبظ١س ٍ ٜزض يبٗ خ٤٢ثي ١ب٣زيؽ حؿي ٠آثبز ،خبيي ّ ٦ثب ٕؿ ٦ٚفغبضي ٞ٧جاط ٝايقا١٤س ،ذٞياسٕي ثيكاتطي ١كابٟ
ٝيز٢٧س  ٣چي٧ ٠بي ّ٤چِ َٝيبؼتطي ضا ١يع قْ٘ ٝيز٢٧س ّ ٠ْٞٝ ٦اؾات ثطذاي آ٨١اب ضا اثاط ّكايسٕي )(drag
الي٧٦ب ثط ض٣ي ٕؿ ٦ٚزض ١ؾط ثٖيط١س؛ اٝب زض ٣اٍـ اي ٠چي٧٠ب حبن٘ ّ٤تب٥قسٕي قاسيستاط زض ١عزيْاي ٕؿا٧ ٦ٚؿات٢س.
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آ٧ِ٧بي ؾبظ١س ٍ ٜزض ١عزيْي ٕؿا ٦ٚزاضاي اؾاتيٙ٤ٚيت٧ابي ىاطا٣ا ٟاؾات ّاٝ ٦ا٤اظي اليا٦ث٢اسي ) (62000قاْ٘
ٕطىت٦ا١س.
زض ١بحي ٦قٞبٗ ٕؿ٘ فغبضي  ٣خ٤٢ة فٞط٣اٝ ٟعضف ٦خبيي ّ ٦ض٣زذب ٦١زض ضاؾتبي قٞبٙي ٕؿ ٦ٚفغبضي خطياب ٟزاضز،
تقسازي پبزٕب ٦١ؾ ٔ٢ثؿتطي ) ٦ّ (strath terraceثب ؾتجطاي ١بظّي اظ آثطىت٧بي اي ٠ض٣زذب ٦١پ٤قايس ٥قاس ٥اؾات،
زض اضتيبؿ چ٢س ٝتطي اظ ثؿتط ض٣زذبٍ ٦١طاض زيسٝ ٥يق٤ز .اي ٠پبزٕب٧٦١ب زض ىطازي٤اض( ٥ثرف خ٤٢ثي) ٕؿ ٦ٚفغبضي ٍاطاض
زاض١س ١ ٣كبٖ١ط ثطپبيي ىقبٗ ىطازي٤اضٕ ٥ؿ٧ ٦ٚؿت٢س .ثب تقيي ٠ؾ ٠اي ٠پبزٕب١ا٧٦اب  ٣ا١اساظٕ٥ياطي اضتيابؿ آ٨١اب اظ ثؿاتط
ض٣زذبٝ ،٦١يت٤ا١ ٟطخ ثطپبيي ىطازي٤اضٕ ٥ؿ ٦ٚضا ثطآ٣ضز ٤ٞ١ز .ز ٣آثطا ٦ّ ٦٧اظ فطو ٕؿ ٦ٚفغبضي زض ٕؿتطَ١ ٥ك ٦فجا٤ض
ٝيّ٢٢س ،خبث٦خبيي٧بي چپثط زض حس٣ز ٝ 44 ٣ 19تط اظ ذ٤ز ١كبٝ ٟيز٢٧س.

پبزٕب ٦١ؾ ٔ٢ثؿتطي زض پٕ ٦٢٨ؿ ٦ٚفغبضي زض خ٤٢ة فٞط٣اٝ ٟعضفٖ١ ،٦ب ٥ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة.

ثط ض٣ي ته٤يط ز٣ضؾ٢دي ٝ ETMيت٤ا٤١ ٟفي خبثا٦خابيي ٝاج ٜ٨ثا ٦ا١اساظ ٥حاس٣ز ٝ 500تاط ضا زض ضاؾاتبي يْاي اظ
آثطا٧٦٧بي انٚي ّ ٦اظ فطو ٕؿ ٦ٚفغبضي ٝيٕصضزٝ ،كب٧سّ ٥طز .اياٝ ٠ياعا ٟخبثا٦خابيي ٝايت٤ا١اس ١كابٖ١ط خبثا-٦
خبيي٧بي زضاظ ٝستتط ثط ض٣ي ٕؿ ٦ٚثبقس.
زض زَ١ ٣غ ٦اظ ٕؿ ،٦ٚخبيي ّ ٦ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ائ٤ؾ ٠زض ّ٢بض آثطىت٧بي پٚي٤ؾٍ ٠طاض ٕطىت ٦اؾت ،ياِ چكا٦ٞ
زض ضاؾتبي ٕؿٝ ٦ٚكب٧س ٥قس .يْي اظ چك٧ ٦ٞب زض خبيي ٍطاض زاضز ّ ٦ث٨تطي ٠ضذ ٟ٤ٞ٢اظ پٕ ٦٢٨ؿ ٦ٚفغابضي زض ياِ
ثطيسٕي ٝه٤٢في آقْبض قس ٥اؾت٣ .ضقيت ٕؿ ٦ٚزض ايٝ ٠ح٘ فجبضت اؾت اظ  .66167ؾبذت  S-Cپ٢٨إ ٦ؿا ٦ٚزض
ايٝ ٠ح٘ ،ؾبظّ٣بض ضاؾتبٙنع چپثط آ ٟضا تأييس ٝيٞ١بياس .ثطزاقات زيٖاطي اظ پ٢٨إ ٦ؿا ٦ٚزض ثراف ثابذتطي َ١كا٦
٣ضقيت  74161ضا ١كبٝ ٟيز٧س .پ ٦٢٨انٚي ٕؿ ٦ٚزض ٝح٘ اذيط زض حس٣ز  12ؾب١تيٝتط ؾتجطا زاضز ،اٝب ذطزقاسٕي
قسيس زض ز ٣ؾ٤ي ٕؿ ٦ٚتب حس٣ز ثيف اظ يِ ٝتط ٝكب٧سٝ ٥يق٤ز.
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پبزٕب ٦١ؾ ٔ٢ثؿتطي زض پٕ ٦٢٨ؿ ٦ٚفغبضي زض خ٤٢ة فٞط٣اٝ ٟعضفٖ١ ،٦ب ٥ث ٦ؾ٤ي خ٤٢ة.

خبث٦خبيي ٝج ٜ٨يِ آثطا ٦٧زض فطو ٕؿ ٦ٚفغبضي ث ٦ا١ساظ ٥حس٣ز ٝ 500تط ،ته٤يط ز٣ضؾ٢دي .ETM
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ضذ ٟ٤ٞ٢پٕ ٦٢٨ؿ ٦ٚزض ٝطظ ثي ٠ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ائ٤ؾ ٣ ٠آثطىت٧بي پٚي٤ؾ ٠زض خ٤٢ة فٞط٣اٝ ٟعضفٖ١ ،٦ب ٥ث ٦ؾ٤ي .ENE

٤ٞ١زاض اؾتطيٕ٤طاىيِ ز ٣ثطزاقت اظ ٣ضقيت ؾغح ٕؿ ٦ٚفغبضي زض ٕؿتط٤ٝ ٥ضز ثطضؾي.

 -0-4تحلیل ساختاري يضعیت دايکَاي ائًسه گسترٌ وقشٍ
٣ضقيت  14زايِ زض ٕؿتطَ١ ٥ك ٦فغبضي -حؿ ٠آثبز ٤ٝضز ا١ساظٕ٥يطي ٍطاض ٕطىت .ثيكتط اي ٠زايِ٧ب ضاؾتبي قاٞبٗ
ثبذتطي زاض١س ّ ٦زض ن٤ضتي ّ ٦زؾتر٤ـ چي٠ذ٤ضزٕي قسيس  ٣يب چطذف ظٝي٠ؾبذتي ثقسي ١كس ٥ثبق٢س ،حْبيات
اظ آ ٟزاض١س ٦ّ ،ضاؾتبي ّكيسٕي پ٤ؾت ٦زض ظٝب ٟائ٤ؾ ٠قٞبٗ ذب٣ضي ث٤ز ٥اؾت.
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٤ٞ١زاض اؾتطيٕ٤طاىيِ  14ثطزاقت اظ ٣ضقيت زايِ٧بي ائ٤ؾ ٠زض ٕؿتط٤ٝ ٥ضز ثطضؾي.

 -0-4تحلیل ساختاري يضعیت َىذسٍ چیهخًردگیَاي گسترٌ وقشٍ
٣ضقيت ٢٧سؾ ٦چي٠ذ٤ضزٕي ٕؿتطَ١ ٥ك ٦فغبضي-حؿ٠آثبز ٤ٝضز ا١ساظٕ ٥يطي ٍطاض ٕطىت ّ ٦ثيكتط اي٠
چي٠ذ٤ضزٕي٧ب ضاؾتبي قٞبٗ ذب٣ضي -خ٤٢ة ثبذتطي زاض١س.

٤ٞ١زاض اؾتطيٕ٤طاىيِ ثطزاقت٧بي ٢ٝغَ٢٧ ٣ ٦سؾ ٦چي٠ذ٤ضزٕي٧ب.

اي٣ ٠احس ّ ٦ث٦ن٤ضت يِ ثبضيْ٤ّ ٦چِ زض حبقي ٦قطٍي ت٤ز ٣ ٥قٞبٗ مطة ٝكايطيٝ ٦عضفا ٦ضذٞ٢ا ٟ٤زاضز ،ثيكاتط
ٝبؾ٦ؾ ٔ٢ؾبة آضّ٤ظ آْ٧ي٤ّ ،اضتعآض١بيت زاٝ ٦١ت٤ؾظ ىط٣غي ٣ ٦٢ؾطيؿيتيع ٥قاس ٥ثا ٦ض١أ ّاطّ ،ٛاط ٛض٣قا ٠تاب
ؾييسضٝ ٔ١يثبقس ّّ ٦اب١ي٧ابي تكاْي٘ز٢٧اس ٥آّ ٟا٤اضتع (ّ٤٢ٝطيؿاتبٙيٝ ،٠حاس٣ز پٚاي ّطيؿاتبٙي )٠ثا٦ف٢ا٤اٟ
ىطا٣اٟتطيّ ٠ب١ي ٤ٝخ٤ز ثيكتط زض اثقبز زاٝ٦١ت٤ؾظ ( %25تب ٝ 0/5يٚيٝتط) ثاب خ٤ضقاسٕي ٕ ٣طزقاسٕي ذا٤ة اؾات.
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تطاّ ٜىيعيْي ثيف اظ قيٞيبيي  ٦١٤ٞ١قبيب ٟت٤خا ٣ ٦ذيٚاي ذا٤ة ثا٤ز ،٥اظ ١ؾاط ثابىتي ّ ٣اب١ي قا٢بذتي ٝنا٤ض تاب
ؾ٤پطٝن٤ض١سٝ .قس٣ز ىٚسؾپبض٧بي ؾطيؿيت (ث٢سضت ٝؿْ٤يت) َٝ ٣ساض ١بچيع ّب١ي٧بي ّسض -اّؿايسآ ،٠٧اظ ٞ٧طا٧ابٟ
ّ٤اضتع اؾت ٦١٤ٞ١ .ذٞيط١ ٥ساقت ٣ ٦خٖٚٞي اخعاي ى ً٤ثب ؾيٞب ّٜ ٟقبّ ٘ٝطث٢بت ،اّؿايس آ٧ا ٣ ٠ؾايٚيؽ ثا٧٦اٜ
پي٤ؾت٦ا١سّ ،ب١ي٧بي ىطفي ىٚسؾپبض ّ ٣ب١ي٧بي ّسض  ٣اّؿيسآٝ ٠٧يثبقس .ثبىت اي ٠ؾا٧ٔ٢اب ؾابة ٝنا٤ضٝ -نا٤ض تاب
ؾ٤پطٝن٤ض اؾت.
 -5شئًشیمی ي ومًدارَاي شئًشیمیايی
Ebr2
Et
Ebr3
Ebr1
Epb
Erh
Eab
Ean
Eans
af

ٞ١ -1بز٧بي ثْبض ضىت ٦ثطاي ٣احس٧بي ٝرتٚو ٢ٝغَ ٦زض ٤ٞ١زاض٧بي غئ٤قيٞيبيي.

٤ٞ١ -2زاض آْٙبٙي -ؾيٚيؽ ايط٣ي ٣ ٠ثبضإبض ( )1971ثطاي ّ٘ ؾ٧ٔ٢بي آشضي٢ٝ ٠غَٞ٧ .٦بٟع٤ض ّ ٝ ٦حؾٝ ٦يق٤ز
٧٦١٤ٞ١ب زض ٝحس٣ز ٥ذبني تٞطّع ١ساض١س.
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٤ٞ١ -3زاض آْٙبٙي -ؾيٚيؽ ايط٣ي ٣ ٠ثبضإبض ( )1971ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٢ٝغَٞ٧ .٦بٟع٤ض ّ ٝ ٦حؾٝ ٦يق٤ز
فٞسٕ ٥ساظ٧٥بي ٢ٝغَ ٦زض ٝحس٣ز ٥ؾبة آْٙب٤ٞ١ ٠ٙزاض ٍطاض ٝيٕيط١س  ٣ت٨٢ب يِ  ٦١٤ٞ١اظ ؾٕ ٦١٤ٞ١ ٦ساظ٧٥بي ٣احس Eab

(پيطّ٣ؿ ٠آ١سظيت ث ٦قٞبض (JH-69 ٦١٤ٞ١ ٥زض ٝحس٣ز ٥آْٙبٍ ٠ٙطاض ٝيٕيطز .ؾبيط ٧٦١٤ٞ١ب آشضآ٣اضي ٝيثبق٢س.
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٤ٞ١ -4زاض آْٙبٙي -ؾيٚيؽ ايط٣ي ٣ ٠ثبضإبض( )1971ؾ٧ٔ٢بي زض١٣ي ١ ٣ي٦ٞزض١٣ي ٢ٝغَ.٦
ٞ٧بٟع٤ض ّ ٝ ٦حؾٝ ٦يق٤ز ٖٞ٧ي زض ٝحس٣ز ٥آْٙبٍ ٠ٙطاض ٝيٕيط١س.
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٤ٞ١ -5زاض آْٙبٙي -ؾيٚيؽ ١بٖٝصاضي قيٞيبيي ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ّبّؽ ْٞ٧ ٣بضا)1979( ٟ
ثطاي ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٣احس٧بي ٢ٝغَٝ .٦حس٣ز٧٥بي ٝ P-Tقطه تيطيت ىٙ٤٢يتي،
١ P-Nيٚي٢يت ىٙ٤٢يتي B-T ،ثبظا١يت يب تيطيت  B-A ٣آ١سظيت ثبظاٙتي ٝيثبقس.
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 -6ا٧٤ٖٙبي ٣ ّ٘ REEاحس٧بي ٢ٝغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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 -7ا٧٤ٖٙبي ٣ REEاحس ٢ٝ Eansغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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 -8ا٧٤ٖٙبي ٣ REEاحس ٢ٝ Eanغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣يٞ٧ .٦بٟع٤ض ّ ٝ ٦حؾٝ ٦يق٤ز اي٣ ٠احس ٞ٧طا٥
ثب ٣احس  Erhىَيطقسٕي  Euضا ١كبٝ ٟيز٧س.
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 -9ا٧٤ٖٙبي ٣ REEاحس ٢ٝ Erhغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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 -10ا٧٤ٖٙبي ٣ REEاحس ٢ٝ Eabغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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 -11ا٧٤ٖٙبي ٣ REEاحس ٢ٝ Ebr2غَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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 -12ا٧٤ٖٙبي ٣ REEاحس ٢ٝ Epbغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦

54

ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي  ٣اّتكبىبت ٝقس١ي ّك٤ض

 -13ا٧٤ٖٙبي ٣ REEاحس ٢ٝ Ebr3غَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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 -14ا٧٤ٖٙبي  REEت٤ز٧٥بي زض١٣ي ١ ٣ي٦ٞزض١٣ي ٢ٝغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦

56

ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي  ٣اّتكبىبت ٝقس١ي ّك٤ض

 -15ا٧٤ٖٙبي  REEؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٢ٝغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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 -16ا٧٤ٖٙبي ٕ REEساظ٧٥بي ٢ٝغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي.٦
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٤ٞ١ -17زاض فْ٢ج٤تي ّ٘ ٣احس٧بي آشضي٢ٝ ٠غَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي( ٦ثط اؾبؼ زاز٧٥بي تي٤ٚض .)1985 ،٠٢ٙ ِٝ ٣
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٤ٞ١ -18زاض فْ٢ج٤تي ت٤ز٧٥بي زض١٣ي ١ ٣ي٦ٞزض١٣ي ٢ٝغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي( ٦ثط اؾبؼ زاز٧٥بي تي٤ٚض .)1985 ،٠٢ٙ ِٝ ٣
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٤ٞ١ -19زاض فْ٢ج٤تي چ٢س ف٢هط ٥ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٢ٝغَ١ ٦ؿجت ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي( ٦ثط اؾبؼ زاز٧٥بي
تي٤ٚض ٞ٧ .)1985 ،٠٢ٙ ِٝ ٣بٟع٤ض ّ ٝ ٦حؾٝ ٦يق٤ز ىَيطقسٕي  ٦ّ Nbقبذم ٝبٕٞب٧بي ٍ٤ؼ
آتكيكب١ي اؾت زض ٧يچّسا ٛاظ ٤ٞ١زاض٧بي فْ٢ج٤تي ٝكب٧سٞ١ ٥يق٤ز.
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٤ٞ١ -20زاض فْ٢ج٤تي چ٢س ف٢هط ٥زيٖطي ثطاي ؾ٧ٔ٢بي آتكيكب١ي ٢ٝغَ١ ٦ؿجت
ث٤ٕ ٦قت ٦اٙ٣ي( ٦ثط اؾبؼ زاز٧٥بي تي٤ٚض .)1985 ،٠٢ٙ ِٝ ٣
 -6پذيذَاي زيباي زمیهشىاسی جُت بازديذ علمی؛ گردشگري ي آمًزشی
an

 - 1پسيس ٥ظيجبي ٢ٝكا٤ض٧بي ثابظاٙتي ٣اٍاـ زض ٣احاس  Eزض قاٞبٗ ّٚاّ٤ي ٝعضفا ٦ثاٝ ٦رتهابت /N:35,41,58

ٝ E:53,41,01يثبقس.
 - 2پسيس ٥ظيجبي ت٤ز١ ٥ي٤شي ّ ٦ذ٤ز ٣احس ٝ dmيثبقس زضقطً ّّ٤ٚي ٝعضف ,٦قٞبٗ ٝط١اٝ ٤عضفا ٦ثاٝ ٦رتهابت
ٝ N:35,41,12 / E:53,42,42يثبقس.
sh
 - 3پسيس ٥ظيجبي زاياِ٧ابي ١يا٤ش ّاطز ٥زض ٣احاس  Eخ٢ا٤ة چكا ٦ٞچ٤ٞقاي ثاٝ ٦رتهابت /N:35,42,50
ٝ E:53,44,00يثبقس.
 - 4ذبُ ن٢قتيٝ :قس ٟحبخيآثبز ثٝ ٦رتهبت  N:35,39,48 /E:53,43,43خ٨ت ثبظزيس فٞٚي ٝقطىي ٝيٕطزز.
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سپاسگساري
ايَ١ ٠ك ٦حبن٘ يِ ّبض ٕط٧٣ي ث٤ز ٣ ٥اي٢دب١ت اظ ظحٞبت ْٞ٧بضا ٟظيط ّٞبٗ تكْط  ٣ؾپبؾاٖعاضي ضا زاضْٞ٧ ٛابضاٟ
فعيعي ّٝ ٦طا يبضي ٤ٞ١ز٥ا١س.
 -1ؾٔ٢ق٢بؾي َٝ ٣بعـ نيَٚي :ؾطّبضذب ٜ١زا٣ضي ،ؾطّبضذب ٜ١حٞٚي ،ؾطّبضذب ٜ١ظ٤١ظي
 -2زيطي٦٢ق٢بؾي :ؾطّبضذبّ٣ ٜ١ي٘
ٝ -3كب٣ض ظٝي٠ؾبذت :آٍبي زّتط ٝحٞسضضب ٍبؾٞي
ٝ -4كب٣ض چي٦٢ق٢بؾي :آٍبي زّتط ٝديسيىطز
١ -5بؽط فٞٚيْٞ٧ :بض فعيع  ٣ثطازض ثعضٕ٤اض ٛخ٢بة آٍبي زّتط ٝطتضي ذٚقتجطي
 -6تْ٢ؿي :٠آٍبي حجيت ا ...احٞسي
 -7ضا٢١س :٥آٍبي ٝؿق٤ز اّجطي
 ٣ؾبيط ز٣ؾتب ٟثره٤ل آٍبي ٢٨ٝسؼ فٚاي ١ؾاطي ٝاسيطّ٘ ٍ٣ات نا٢بيـ ٝ ٣قابز ٟاؾاتب ٟؾا٢ٞبّ ٟاْٞ٧ ٦ابضي
نٞيٞب٦١اي ثب اّيپ ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي زاقت٦ا١سّٞ ،بٗ تكْط ضا زاض.ٛ
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ٕعاضـ َ١ك ٦ظٝي٠ق٢بؾي ّبضثطزي  1:25000فغبضي -حؿ٠آثبز (الي ٦ظٝي ٠ق٢بؾي)

کتابىگاري
 آٍب١جبتي ،ؼ.ؿ ،)1383( ،.ظٝي٠ق٢بؾي ايطا١ ،ٟكط ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي  ٣اّتكبىبت ٝقس١ي ّك٤ض. اٍٚيٞيَ١ ،)1379( ،ك ٦ظٝي٠ق٢بؾي ٝقجس ثب َٝيبؼ ،1:100000ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي ّك٤ض. ثطثطيبْٞ٧ ٣ .ٛ ،ٟبضاٝ ،)1375( ،ٟغبٙق ٣ ٦ثطضؾي ٕؿ٘ فغبضي. زض٣يفظاز ،٥ؿ ،)1370( ،ظٝي٠ق٢بؾي ايطا١ ،ٟكط زا١ف اٝط٣ظ. نٞسيب١ ،ٟج٤ي ،ف٤ٚي ١بئي٢ي ،ق٨طاثي ،حبٝسي ٣ ٣افؾاي پا٤ضَ١ ،)1373( ،كا ٦ظٝاي٠ق٢بؾاي چ٨ابضٕ٤ـ ؾا٢ٞب،ٟؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي ّك٤ض.
 ف٤ٚي ١بئي٢يَ١ ،)1376( ،.ٛ ،ك ٦ظٝي٠ق٢بؾي خب ٛثب َٝيبؼ  ،1:100000ؾبظٝب ٟظٝي٠ق٢بؾي ّك٤ض. ٍبؾٞي.ٛ ،ض ،)1382( ،.ثطضؾي ضيرت ظٝي٠ؾبذتي  ٣ظٝي٠ؾبذت ىقبٗ زض زا ٦٢ٝقٞبٙي اٙجطظ ذب٣ضي.١ -ج٤ي ،)1355( ،زيجبچ٦اي ثط ظٝي٠ق٢بؾي ايطا.ٟ
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