يزارت صىعت ،معذن ي تجبرت
ظبزمبن زمیهشىبظی ي اکتشبفبت معذوی کشًر
معبيوت زمیهشىبظی
مذيريت زمیهشىبظی مىطقٍاي
ًشح صٔيٗؿٙبػي ػٕٔٛي

گسارغ وقشٍ زمیهشىبظی  0005111آري
6461 II NE

زييٍضُاش :حًيدرضا جٕادي ٔ ييثى كْٕپيًا
ديريُّضُاش :فاطًّ ٔكيم ٔ يريىَاز تٓراو يُص
سُگَگار :فريدِ حهًي ٔ يٕٓش دأري

سال اَتطار 2931

يطأر عهًي :فرْاد ٔحدتي داَطًُد
َاظر عهًي :يحًدرضا ضيخ االساليي
كارتٕگراف :جًيهّ قائًي
ٔيراستار عهًي يتٍ :سارا ْٕضًُد
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چكیذٌ
ٚسل ٝصٔيٗؿٙبػي  1:25000آس ٚثب ٔؼبحت وُ حذٚد  156وئّٛتش ٔشثغ دس دأ ٝٙرٛٙثي اِجشص ٔشوضي  ٚدس خبٚس
تٟشاٖ لشاس داسد .تٛٙػي اص ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي اص صٔبٖ پشوبٔجشيٗ تب ػٟذ حبهشٕٞ ،شا ٜثب ٘جٛدٞبيي چٙذ دس ٌؼتشٜ
ايٗ ٚسل ٝلبثُ ٌٔبِؼ ٝاػتٞ .شچٙذ ٚاحذٞبي سػٛثي ،فشاٚا٘ي صيبدي داس٘ذ ،أب دس ٌٔٙم ٝػًٞٙبي دٌشٌ٘ٛي ٚرٛد
٘ذاسد  ٚفشاٚا٘ي ػًٞٙبي آرسيٗ ٘يض ٔحذٚد اػت .ثيؾ اص  95دسكذ اص ٔحذٚد ٜايٗ ٚسل ٝاص ٟ٘ـتٞٝبي ػٍٙي
پٛؿيذ ٜؿذ ٚ ٜتٟٙب دس ٌٛؿ ٝرٛٙة ثبختشي آٖ پشاوٙؾ ٔحذٚدي اص آثشفتٞبي وٛاتش٘شي سا ٔيتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشد.
صٔيٗؿٙبػي ػبختبسي ٌٔٙم٘ ٝيض ٔتأ حش اص د ٚػبختبس اكّي ػبٔبٌ٘ ٝؼّي ٔـب  ٚتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ اػت  ٚديٍش
ػبختبسٞب ثب ايٗ ػٛاسم اكّي ٔشتجي ٞؼتٙذ.
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 -0مقذمٍ
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'

°

'

'' '

°

°

'

°

ٚسل ٝآس ٚدس ٔٛلؼيت رغشافيبيي  52 22 30تب  ًَٛ 52 30خبٚسي  35 37 30ٚتب  35 45ػشم ؿٕبِي لشاس
داسد .ػبختبس صٔيٗػبختي ٌٔٙم ٝآسٔ ٚتأحش اص د ٚػبختبس اكّي ،تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ (اؿتبيٍشٌ ٚ )1966 ،1ؼُ سا٘ذٌي
ٔـب -فـٓ (دِٙجبخ ٚ 1964 ،2چبِٙى )1974 ،3ٛاػت .سٚػتبي آس ٚدس ثخؾ ٔيب٘ي ايٗ تبلذيغ لشاس داسد .ساػتبي
ػٕٔٛي اليٞٝبي ػٍٙي دس ايٗ ٘بحي ،ٝتمشيجبً خبٚسي  -ثبختشي اػت ؤ ٝؼٕٛالً ثش احش ػّٕىشد ٌؼُٞبي ؿٕبِي -
رٛٙثي ربثٝرب ؿذٜا٘ذ .دس ؿٕبَ تبلذيغٌ ،ؼُ سا٘ذٌي ٔـب ،تٛاِيٞبي سػٛثي سا لٌغ وشدٜاػت.
-0کلیبت
 0-0مًقعیت جغرافیبيی ي آة ي ًَايی
٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي ،اص ٘ظش ػبختبسي ثخـي اص سؿتٝو ٜٛاِجشص دس ػبٔب٘ ٝوٞٛضايي آِپٞ -يٕبِيبػت  ٚدس تمؼيٓثٙذي
پٟٞٝٙبي سػٛثي -ػبختبسي ػٕذ ٜايشاٖ (آلب٘جبتي )1379 ،دس پٔ ٟٝٙشوضي لشاسٌشفت ٝاػت .سؿتٝو ٜٛاِجشص ثب ًَٛ
تمشيجي  2000وئّٛتش ،اص ٘ٛاحي آرسثبيزبٖ دس ؿٕبَ ثبختش تب ٘ضديىي افغب٘ؼتبٖ دس خبٚس أتذاد داسد  ٚوٕشثٙذ
وٞٛضايي ٞبي چٙذٌب٘ ٝسا تـىيُ داد ٜاػت و ٝتحت تبحيش ٔشحّٞٝبي ٔختّف وٞٛضايي ويٕشيٗ-آِپيٗ لشاس ٌشفتٝ
اػت (ػّٛيٚ .)1996 ،سل ٝآس ٚدس دأ ٝٙرٛٙثي  ٚثخؾ ٔشوضي ايٗ سؿتٝو ٚ ٜٛدس ؿٕبَ ربد ٜتٟشاٖ  -فيشٚصو ٜٛلشاس
داسد .سٚػتبي آس ٚدس  5وئّٛتشي ؿٕبَ ربدٜيبدؿذ ،ٜثضسيتشيٗ ٔشوض رٕؼيتي ايٗ چٟبسٌٛؽ اػت و ٝدس فبكّٝ
تمشيجي  95وئّٛتشي خبٚس تٟشاٖ  25 ٚوئّٛتشي ثبختش فيشٚصو ٜٛلشاس داسد ٘ ٚبْ ايٗ ٚسل ٝصٔيٗؿٙبػي ،اص آٖ ٌشفتٝ
ؿذ ٜاػت (ؿىُ .)1
ثيـتشيٗ استفبع ايٗ ٘بحي ،ٝو ٜٛلشٜداؽ ثب استفبع ٔ 3053تش اػت و ٝدس ٌٛؿ ٝؿٕبَ ثبختشي ٚسل ٝلشاس داسد.
ٌٔٙم ٝآس ٚداساي آة ٛٞ ٚايي وٞٛؼتب٘ي ثب صٔؼتبٖٞبي ػشد  ٚثبس٘ذٌي صيبد اػت ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝدٔبي آٖ دس صٔؼتتبٖ،
ٌب ٜث -30 ٝدسر ٝػب٘تيٌشاد ٔ ٚيبٍ٘يٗ ثبسؽ ػبال٘ ٝث ٝحذٚد ٔ 450يّئتش دس ػبَ ٔيسػذ.
 0-0زمیهريختشىبظی
ٌٔٙمٔ ٝشتفغ آس ٚثخـي اص استفبػبت رٛٙثي اِجشص ٔشوضي اػت .سٚدخب٘ ٝدائٕي دِيچبيٟٓٔ ،تشيٗ سٚدخبٌ٘ٙٔ ٝمٝ
اػت و ٝتٕبْ ٔحذٚدٚ ٜسل ٝسا ثب س٘ٚذ تمشيجي خبٚس ،رٛٙةخبٚس -ثبختش ،ؿٕبَثبختش لٌغ وشد ٜاػت (ؿىُ .)1
آثشاٞٝٞب ثيـتش س٘ٚذ تمشيجي ؿٕبِي-رٛٙثي داس٘ذ  ٚاٍِٛي صٞىـي آٖٞب ثيـتش ث ٝػٛي دس ٜسٚدخب٘ ٝدِيچبي اػت.
فشاٚا٘ي سػٛثبت وٛاتش٘شي  ٚث ٝد٘جبَ آٖ ػشصٔيٗٞبي وٓ استفبع ٔ ٚؼٌح دس ايٗ ٌؼتش ٜوٓ ثٛد ٚ ٜػًٙآٞهٞبي
وشتبػ ٚ ٝالس ،ثيـتشيٗ استفبػبت سا دس وٜٞٛبي ؿٕبِي ٚسل ٝتـىيُ دادٜا٘ذ.
 -3چیىٍشىبظی
دأ ٝٙصٔب٘ي ٚاحذٞبي ػٍٙي ٔٛرٛد دس ايٗ ٘بحي ٝاص پشوبٔجشيٗ تب ػٟذ حبهش اػت .دس ثخؾٞبيي اص ايٗ ٌٔٙم،ٝ

1. Steiger
2. Delenbach
3. Tchalencko
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تٛاِي يبدؿذ ٜتب حذٚدي ثب ٘جٛدٞبي چيٝٙؿٙبػي ٕٞشا ٜاػت  ٚهخبٔت ايٗ ٟ٘ـتٞٝب ثٝخلٛف دس استجبى ثب سػٛثبت
پبِئٛصٚييه ٘ؼجت ث٘ ٝمبى ديٍش اِجشص ٔشوضي ،هخبٔت وٕتشي داسد.

ؿىُ ٛٔ .1لؼيت ٚسل 1:25000 ٝآس ٚثش سٚي تلٛيش ٔبٛٞاس.Spot ٜ

 0-3پرکبمجريه
ظبزوذ کُر (ٟ٘ .)PЄkـتٞٝبي ػبص٘ذ وٟش دس ٘بحي ٝآس ٚتٟٙب دس ٞؼت ٝتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .هخبٔت
سخٖٕٛٙؿذ ٜايٗ ػبص٘ذ دس ٘بحي ٝآس ،ٚحذٚد ٔ 450تش اػت  ٚثب ثشؽ اٍِٛي اسائ ٝؿذ ٜتٛػي اؿتٛوّيٗ ( )1964لبثُ
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ٔمبيؼ ٝاػت.
ايٗ ػبص٘ذ دس ثبختش  ٚؿٕبَ ثبختش سٚػتبي آس ٚدس ثشٌيش٘ذٔ ٜبػٝػًٞٙبي آسوٛصي ػجضسً٘ ،اليٞٝبي ؿتيُ لشٔتض ٚ
ػجض ،ػيّتػ ،ًٙدِٔٛٚيت تيشٜسً٘ چشتداس ،دِٔٛٚيت آٞىي ٘خٛديسً٘  ٚػ ًٙآٞهٞتبي ػتيبٜس٘تً ٔتٛػتي ٚ
هخيٓالي ٝاػتٔ .بػٝػًٞٙبي آسوٛصي ٔٛرٛد دس ايٗ ػبص٘ذ حبٚي ػبختبس سػٛثي اليٝثٙذي چّيپتبيي ٞؼتتٙذ .ايتٗ
ػًٞٙب تب حذي تزضيٝؿذٞ ٜؼتٙذ ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝلٌؼبت ثّٛسٞبي فّذػپبس دس آٖٞب ،ث ٝوتب٘يٞتبي سػتي  ٚػشيؼتت
تزضي ٝؿذٜا٘ذ .ثًٛٝس وّي  ٕٝٞاليٞٝبي ػبص٘ذ وٟتش دس ايتٗ ثختؾ ،ثت ٝػتجت لتشاسٌيتشي دس يتبَ رٙتٛثي تبلتذيغ
آيٚٝٙسصاٖ ث ٝػٛي رٛٙة ؿيت داس٘ذ.
دس ؿيُٞبي ايٗ ػبص٘ذ ٘يض ث ٝػجت لشاسٌيشي دس ػبختبس چيٗختٛسدٌي ،سخ ػتٌح ٔحتٛسي ثتب ؿتيت س ٚثت ٝؿتٕبَ
تـىيُ ؿذ ٜاػت.
دس ثبختش سٚػتبي وٟٟٙه ٔيتٛاٖ ػًٞٙبي آرسيٗ تيتش ٜتتب ػتجضس٘تً اص رتٙغ ٔ٘ٛضٚديٛسيتتٞتبي تزضيتٝؿتذٚ ٜ
دٌشػبٖؿذ ٜث ٝكٛست ػيُ  ٚدايهٞبي وٛچه ٔميبع سا وت ٝدس ٚسلت 1:25000 ٝلبثتُ ٕ٘تبيؾ ٘يؼتتٙذ ،دس ٔيتبٖ
دِٔٛٚيتٞب  ٚػ ًٙآٞهٞبي تيشٜسً٘ ٔ ٚبػٝػًٞٙب ٚؿيُٞبي ػجض  ٚلشٔضسً٘ ػبص٘ذ وٟش ٔـبٞذ ٜوشد .ايٗ ػبص٘ذ
ثب پيٛػتٍي تذسيزي ث ٝدِٔٛٚيت صيشيٗ ػبص٘ذ ػٌّب٘ي ٝتجذيُ ٔيؿٛد ،أب ٕٞجشي صيشيٗ آٖ دس ايٗ ٘بحئ ٝب٘ٙذ ديٍتش
٘مبى اِجشص ٔـخق ٘يؼت.
 0-3پرکبمجريه-کبمجريه
ظبزوذ ظلطبویٍ ( .(PЄ-Єsايٗ ػبص٘ذ ٘يض دس ؿٕبَ سٚػتبٞبي آس ٚ ٚػشثٙذاٖ ،دس ػبختبس تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ
سخ ٖٕٛٙداسد .دس ٘بحي ٝآس ،ٚػبص٘ذ ػٌّب٘ي ٝثب ػٗ پشوبٔجشيٗ پؼيٗ-وبٔجشيٗ پيـيٗ ،ثًٛٝس وّي ؿبُٔ دِٔٛٚيت
خبوؼتشيسً٘ ،ثب سً٘ ػٌحي صسد  ٚلٜٟٛايسً٘  ٚؿيُٞبي خبوؼتشيسً٘ ث ٝهخبٔت ٔ 340تش اػت (اسثبة،
ٔ .)1380مذاس ػًٞٙبي وشثٙبتي دس ايٗ ٘بحي٘ ٝؼجت ث ٝثشؽ ٕ٘ ٝ٘ٛاؿتٛوّيٗ ( )1964وٕتش اػتٔ .شص صيشيٗ ايٗ
ػبص٘ذ ثب ػبص٘ذ وٟش ،ثٝكٛست ٓٞؿيت پيٛػت ٚ ٝتذسيزي ٔ ٚشص ثباليي آٖ ٘يض ثب ػبص٘ذ ثبسٚت پيٛػت ٚ ٝتذسيزي اػت.
تٛكيف ػًٙؿٙبػي  ٚچيٝٙؿٙبػي ايٗ ػبص٘ذ دس ٘مبى ٔختّف ٌٔٙم ٝآس٘ ٚـبٖدٙٞذ ٜاٌ٘جبق ػوٞٛبي آٖ دس ٘بحيٝ
ٔٛسد ثشسػي ثب ثشخي اص ػوٞٛبي ايٗ ػبص٘ذ دس ٘بحي ٝػٌّب٘ي( ٝحٕذي )1374 ،اػت:
دس ؿٕبَ سٚػتبي آس ٚ ٚدس أتذاد سٚدخب٘ ٝدِيچبي ٔيتٛاٖ ػبص٘ذ ػٌّب٘ي ٝسا ثٝكٛست تتٛاِي ػتًٞٙتبي وشثٙتبتي ٚ
آٚاسي ٔـبٞذ ٜوشد .ايٗ ػبص٘ذ دس ايٗ ثخؾ ،اص پبييٗ ث ٝثبال ثٝكٛست صيش ديذٔ ٜيؿٛد:
 ؿيُٞبي الٔيٝٙاي خبوؼتشي تيش( ٜؿيُ چپمّ )ٛثب هخبٔت تمشيجي ٔ 40-50تش .دس ٔيبٖ ايٗ اليٞٝتبي ؿتيّيػ ًٙآٞهٞبي اػپبسايتي سٚؿٗسً٘ ثب هخبٔت ٔ 15-20تش ديذٔ ٜتيؿتٛد وت ٝثت٘ٝظتش ٔتيسػتذ ثتٝكتٛست
ػذػيؿىُ دس ٔيبٖ ؿيُٞبي خبوؼتشيسً٘ (ؿيُ چپمّ )ٛحزف ٔيؿٛد (ؿىُ  -2اِف).
 دِٔٛٚيتٞب  ٚدِٔٛٚيتٞبي آٞىي خبوؼتشي ٘بصن تب ٔتٛػيالي ٝحبٚي چشت ٛ٘ ٚاسٞتبي اػتتشٔٚبتِٛيتي (ػوتٛدِٔٛٚيت ٔيب٘ي) .آحبس حفبسي تٛػي ٔٛرٛدات ،ث ٝفشاٚا٘ي دس ايٗ ػًٞٙب ديذٔ ٜيؿٛد وت ٝثيـتتش دس ٘ٛاسٞتبي
اػتشٔٚبتِٛيتي آٖ ٔتٕشوض اػت .هٕٗ ايٙىٔ ٝيتٛاٖ سٌٞٝبي چشت ثبِـتىي (ثٛدي )ٝٙؿذ ٜسا دس ايتٗ ػتًٞٙتب
تـخيق دادٓٞ .چٙيٗ ػبختبسٞبي سػٛثي ٔب٘ٙذ آحبس ٚص٘ي ٘يض دس ايٗ ػًٞٙب ديذٔ ٜيؿٛد (ؿىُ  -2ة).
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ؿىُ  .2چپ) دِٔٛٚيت ػٌّب٘ي ٝو ٝثٝكٛست رب٘جي  ٚػذػيؿىُ دس ٔيبٖ ٚاحذ ؿيّي چپمّ ٛحزف ٔيؿٛد.
ساػت) آحبس ٚص٘ي دس دِٔٛٚيتٞبي آٞىي ػبص٘ذ ػٌّب٘ي.ٝ

 ؿيُٞبي ٔيىبداس خبوؼتشي تب ػجض تيش( ٜػو ٛؿيُ ثباليي)دس اليٞٝبي دِٔٛٚيت ايٗ ػبص٘ذ ،چيٗخٛسدٌيٞتبي وٛچتهتتشي ديتذٔ ٜتيؿتٛد وت ٝثتٌٕ ٝتبٖ ،استجتبى آٖٞتب ثتب
چيٗخٛسدٌي اكّي آيٚٝٙسصاٖ اص ٘ٛع پبساصيتي اػت دس ٔشص ثيٗ دِٔٛٚيتتٞتبي ػتبص٘ذ ػتٌّب٘ي ٝثتب ٔبػتٝػتًٞٙتب ٚ
ؿيُٞبي لشٔض اسغٛا٘ي  ٚػجضسً٘ ٕٞشا ٜثب ٔيبٖاليٞٝبي دِٔٛٚيت ٘خٛديسً٘ ػبص٘ذ ثبسٚت دس ايتٗ ٘بحيتٔ ،ٝتيتتٛاٖ
پ ٟٝٙخشد ؿذٜاي سا ٔـبٞذ ٜوشد و ٝثيبٍ٘ش ٌؼّؾ ٔؼىٛع ثب پ ٟٝٙػٍٙبسد 1تب ٔ 2تشي ثبؿذ.
 3-3پبلئًزييیک
 0-3-3کبمجريه
ظبزوذ ثبريت ) .(Єbtػًٞٙبي ػبص٘ذ ثبسٚت ؿبُٔ ؿيُ ٔ ٚبػٝػًٞٙبي ػجض  ٚلشٔضسً٘ ٕٞشا ٜثب ٔيبٖاليٞٝبي
ػ ًٙآٞه  ٚػ ًٙدِٔٛٚيت تيش ٜچشتداس اػتٔ .شص صيشيٗ ايٗ ػبص٘ذ ثب ػبص٘ذ ػٌّب٘يٓٞ ،ٝؿيت  ٚتذسيزي اػت ٚ
ثًٛٝس ٓٞؿيت ،پيٛػت ٚ ٝتذسيزي دس صيش ٟ٘ـتٞٝبي آٚاسي ػبص٘ذ صاٌ ٖٛلشاس داسد .ثخؾٞبي وشثٙبتي ايٗ ػبص٘ذ
ثيـتش دس ثخؾ ثباليي آٖ ٔتٕشوض اػت .دس ايٗ ػبص٘ذ ،ػًٞٙبي آرسيٗ ثيش٘ٚي ديبثبص ثٝكٛست ػيُ  ٚدايه ثب
هخبٔت ٔتفبٚت لشاس داس٘ذ .ػ ًٙآٞهٞبي ػيبٜسً٘ ايٗ ػبص٘ذ ،حبٚي فؼيُٞبي ِِٝٛاي ؿىُ ث ٝلٌش  1تب 2
ٔيّئتش ٔ 15-20 ًَٛ ٚيّئتش اػت و ٝثب فؼيُ  Biconulites sp.و ٝؿبخق وبٔجشيٗ صيشيٗ اػت ،لبثُ ٔمبيؼٝ
ٔي ثبؿذ (اسثبة.)1380 ،
ثيـي ٝٙهخبٔت ايٗ ٚاحذ دس ٘بحي ٝآسٔ 450-400 ،ٚتش اػت  ٚدس ٘ٛاحي ثبختش  ٚؿتٕبَ ثتبختش سٚػتتبي آس ٚؿتبُٔ
ٔبػٝػًٞٙبي لشٔض  ٚػجضسً٘ ٕٞشا ٜثب ٔيبٖاليٞٝبي دِٔٛٚيت هتخيٓاليت ٝچتشتداس ،ػت ًٙآٞتهٞتبي ٘تبصناليتٝ
خبوؼتشي تيش ،ٜدِٔٛٚيتٞبي ٔبػٝداس ،ؿيُٞبي ٔبػٝاي لشٔض  ٚػجض  ٚسيضؤٍّٛٙشا اػتت .ؿتيت اليتٝثٙتذي ػتبص٘ذ
ثبسٚت دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ٔتغيش اػت ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝاليٝثٙذي دس آٖ ثب ؿيت صيبد ث ٝػٛي رٙتٛة  ٚيتب
ثشٌـت ٝث ٝػٛي ؿٕبَ ،دس تغييش اػت.
دس حٛاِي سٚػتبي وٟٟٙه دس خبٚس ٚسل ٝآس ،ٚػبص٘ذ ثبسٚت ؿتبُٔ ٔبػتٝػتًٞٙتب  ٚؿتيُٞتبي هتخيٓاليت ٝلشٔتض ٚ
ػجضسً٘ ،دِٔٛٚيتٞبي خبوؼتشي تيشٔ ٜتٛػي تب هخيٓالي ،ٝداساي ٌشٞهٞبي چشت ٛ٘ ٚاسٞبي اػتشٔٚبتِٛيتي اػتت.
دس ٔبػٝػًٞٙبي ايٗ ػبص٘ذ ،آحبس اليٝثٙذي چّيپبيي ديذٔ ٜيؿٛد ٚ .دس ثشختي ٔتٛاسد ٔتيتتٛاٖ ػتًٞٙتبي آرسيتٗ
5
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ثيش٘ٚي سا ث ٝكٛست دايه ٚػيُ دس آٟ٘ب ٔـبٞذ ٜوشد.
ظبزوذ زاگًن ) ٟ٘ .(Єzـتٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ تٛاِيٞبي آٚاسئ ،تـىُ اص ؿيُٞبي ػيّتي ٔيىبداس ث ٝسً٘ لشٔض
تيشٌٚ ٜب ٜخبوؼتشي تيش ٜتب ػجضسً٘ اػت .ثخؾٞبي صيشيٗ ايٗ ػبص٘ذ اليٞٝبي ػذػيؿتىُ اص دِٔٛٚيتت صسدس٘تً ٚ
خشدؿذ ٜسا دس ثش داسدٟ٘ .ـتٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ فبلذ فؼيُ اػت أب ثش پبيٛٔ ٝلؼيتت ػتًٙچيٙتٝؿتٙبختي 1ػتٗ آٖ ثتٝ
وبٔجشيٗ پيـيٗ ٔيسػذ .هخبٔت ايٗ ػبص٘ذ حذٚد ٔ 150-100تش اػت و ٝثٝكٛست ٞتٓؿتيت ثتشسٚي ٟ٘ـتتٞٝتبي
ػبص٘ذ ثبسٚت لشاس ٌشفت ٚ ٝداساي ٔشص پيٛػتٚ ٝتذسيزي ثب ػًٞٙبي ػبص٘ذ الِ ٖٛاػت.
دس ٔزٕتتٛع ٟ٘ـتتتٞٝتتبي ػتتشخس٘تتً ػتتبص٘ذ صاٌتت ٖٛثتت ٝػتتجت فشػتتبيؾپتتزيشي صيتتبدٚ ،هتتؼيت ٘تتشْفشػتتبيي سا دس
سيختصٔيٗؿٙبػي ٌٔٙم ٝثٚٝرٛد آٚسد ٜاػت .دس ثبختش آس ٚػبص٘ذ صاٌت٘ ٖٛـتبٍ٘ش ؿتيُٞتبي لشٔتضسٍ٘تي اػتت وتٝ
سيختؿٙبػي وف دس ٜثبختش آس ٚسا وٙتشَ ٔيوٙذ  ٚدس ثشخي ٔٙبًك ثٝكٛست پـتٞٝبي رذا اص ٞتٓ ديتذٔ ٜتيؿتٛد.
ايٗ ػبص٘ذ دس رٛٙة سٚػتبي وٟٟٙه ؿبُٔ ؿيُٞبي لشٔض تيشٔ ،ٜبػٝػًٞٙبي اسغٛا٘ي ٕٞشا ٜثب ٔيبٖاليٞٝتبي ػتيُ
 ٚدايه آرسيٗ اػت.
ظبزوذ اللًن( .)Є1ايٗ ػبص٘ذ ثب هخبٔت تمشيجي ٔ 350تش  ٚػتٗ وتبٔجشيٗ پيـتيٗ اص ٔبػتٝػتًٞٙتبي فّذػتپبتي
لشٔضسً٘  ٚدسؿتدا٘ ٝتـىيُ ؿذ ٜاػت .ايٗ ٔبػٝػًٞٙب داساي اليٝثٙذي ٔٙظٓ ٞؼتٙذ  ٚػبختبسٞبي سػٛثي ٔب٘ٙتذ
اليٝثٙذي چّيپبيي (ٛٔ ٚ )cross beddingد٘مؾ دس آٖٞب ديذٔ ٜيؿٛد .ػبص٘ذ الِ ٖٛدس ٘بحي ٝآس ،ٚثًٛٝس ٓٞؿتيت ٚ
پيٛػت ٝثشسٚي ػبص٘ذ صاٌ ٖٛلشاس داسد  ٚثٓٞ ٌٝ٘ٛٝؿيت  ٚپيٛػت٘ ٝيض ثٚٝػيّٚ ٝاحذ وٛاستضيت سأػي پٛؿيذٔ ٜيؿتٛد.
دس خبٚس  ٚرٛٙة سٚػتبي آسٔ ٚيتٛاٖ ايٗ ػبص٘ذ سا ثٝكٛست ٔبػٝػًٞٙبي كٛستي  ٚلشٔضسً٘ هخيٓالي ٝتب تتٛدٜاي
ٕٞشا ٜثب ٔبػٝػًٞٙبي وٛاستض آس٘يتي ؿيشيسً٘ ٔـبٞذ ٜوشد و ٝآحبس اليٝثٙذي چّيپبيي سا دس خٛد حفت وتشدٜا٘تذ.
ؿيت اليٝثٙذي دس ايٗ ٌٔٙم ٝثشٌـت ٚ ٝثٝػٛي ؿٕبَ اػت .دس ثخؾٞبي صيشيٗ ايٗ ػبص٘ذ ،ث ٝػتجت ٌتزس تتذسيزي
ثيٗ ؿيُ ٞبي ػبص٘ذ صاٌ ٖٛثٔ ٝبػٝػًٞٙبي الِٔ ،ٖٛيتٛاٖ تٙبٚثي اص ؿيُ ٔ ٚبػٝػ ًٙػشخس٘تً سا ٔـتبٞذ ٜوتشد
و ٝث ٝػٕت ثبالي ػبص٘ذ اص ٔمذاس ؿيُٞب وبػت ٝؿذ ٚ ٜتٕبٔبً ثٔ ٝبػٝػ ًٙتجذيُ ٔيؿٛد.
دس حبِيو ٝدس ثبختش آس ٚدس ٔيبٖ ٔبػٝػتًٞٙتبي لشٔتضس٘تً ػتبص٘ذ الِت ٖٛاليتٞٝتبي ٔبػتٝػت ًٙدسؿتتدا٘ت ٝتتب
سيضؤٍّٛٙشا ديذٔ ٜيؿٛد و ٝلّٜٞٛبي آٖ ثٝكٛست ديؼىيؿىُ اػت  ٚثٛٔ ٝاصات اليٝثٙذي ثشسٚي  ٓٞلشاس ٌشفتٝا٘ذ.
دس رٛٙة سٚػتبي وٟٟٙه ،ػًٞٙبي آرسيٗ ثيش٘ٚي ثٝكٛست ػيُ  ٚدايه  ٚث ٝؿذت ختشدؿتذٞ ٚ ٜتٛاصد ٜثتب س٘تً
ػٌحي ػجض تيش ٜدس ٔيبٖ اليٞٝبي ػبص٘ذ الِ ٖٛديذٔ ٜيؿٛد.
کًارتسيت رﺃظی ) .(Єqوٛاستضيت سأػئ ،2بػٝػ ًٙوٛاستضيتي ػفيذسً٘  ٚدا٘ ٝدسؿتي اػتت وت ٝهتخبٔت آٖ دس
٘مبى ٔختّف اِجشص اص چٙذ ٔتش تب ٔ 70تش تغييش ٔيوٙذ .ايٗ ٚاحذ دس ٌٔٙمت ٝآس ٚهتخبٔت چٙتذاٖ صيتبدي ٘تذاسد  ٚدس
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثًٛٝس ٓٞؿيت  ٚثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي 3دس صيش ٔبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ ريشٚد (د٘ٚيٗ پؼيٗ) لتشاس
ٌشفت ٝاػت ،دس حبِيو ٝدس ديٍش ٘مبى اِجشص ،ايٗ ٔبػٝػت ًٙثتب تٛرت ٝثت ٝهتخبٔت صيتبدي اص دِٔٛٚيتتٞتب  ٚػتًٙ
آٞهٞبي دِٔٛٚيتي ػبص٘ذ ٔيال پٛؿيذٔ ٜتيؿتٛد٘ .جتٛي ( )1355اػتمتبد داسد اص آ٘زبوت ٝدس ثؼتيبسي اص ٘متبى ايتشاٖ
1. Lithostratigraphy
2. Top Quartzite
3. Disconformity
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وٛاستضيت سأػي ثذٚ ٖٚرٛد ٔبػٝػًٞٙبي لشٔض  ٚؿيُٞبي صيشيٗ ( ػبص٘ذ الِٖٛ؟) ثشسٚي ػبص٘ذٞبي لتذيٕيتتش  ٚدس
صيش ػبص٘ذ ٔيال لشاس ٔيٌيشد ،ثٙبثشايٗ ،ثبيذ ثٝربي وٛاستضيت سأ ػي ػتبص٘ذ الِت ،ٖٛايتٗ ٚاحتذ سا ثت ٝػٙتٛاٖ وٛاستضيتت
لبػذٜاي 1ػبص٘ذ ٔيال دس ٘ظش ٌشفت .دس حبِيو ٝدس ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي  ٚدس پّٟٛي رٙتٛثي تبلتذيغ آيٙتٚٝسصاٖ ايتٗ
ٚاحذ ٔبػٝػٍٙي ثشسٚي ٟ٘ـتٞٝبي ؿيّي ٔ ٚبػٝػ ًٙلشٔضسً٘ ػبص٘ذ الِ ٖٛلشاس ٌشفت ٝاػت  ٚاحشي اص دِٔٛٚيتتٞتب
 ٚػ ًٙآٞهٞبي دِٔٛٚيتي ػبص٘ذ ٔيال دس پّٟٛي رٛٙثي ايٗ تبلذيغ ٔـتبٞذٕ٘ ٜتيؿتٛد.وٛاستضيتت سأػتي دس ايتٗ
٘بحيٚ ،ٝيظٌيٞبي ػٍٙي سيض ؤٍّٛٙشا ػخت ٔ ٚمب ْٚتب ٔبػٝػ ًٙدسؿت دا٘ ٝث ٝسً٘ ػفيذ تتب وتشْ س٘تً سا ٘ـتبٖ
ٔيدٞذ و ٝداساي ػيٕبٖ ػفيذسً٘  ٚوٛاستضي ٕٞشا ٜثب لٌؼبت چشت ٔ ٚبػٝػ ًٙاػت .هتخبٔت ايتٗ ٚاحتذ حتذٚد
ٔ 20 -30تش اػت  ٚآحبس اليٝثٙذي چّيپبيي ٘يض دس آٖ ديذٔ ٜي ؿتٛدٚ .احتذ وٛاستضيتت سأػتي دس ٚسلت ٝآس ٚثتً ٝتٛس
ٓٞؿيت ،پيٛػت٘ ٚ ٝبٌٟب٘ي ثشسٚي ػبص٘ذ الِ ٖٛلشاس داسد  ٚثًٛٝس ٓٞؿيت ،أب ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـتي ٘يتض ثتٚٝػتيّٝ
ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ريشٚد پٛؿيذٔ ٜيؿٛد.
ظبزوذ میال ) .(Єmػبص٘ذ ٔيال دس ايٗ ٘بحي ٝدس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ديذٔ ٜيؿٛد .ايٗ ػبص٘ذ ث ٝػٗ وبٔجشيٗ ٔيتب٘ي-
ثباليي ثٛد ٚ ٜؿبُٔ دِٔٛٚيت هخيٓالي٘ ٝختٛدي  ٚوتشْس٘تً دس ثختؾٞتبي ثتباليي ٔ ٚتبسٖٞتبي سٍ٘تيٗ ٕٞتشا ٜثتب
ٔبػٝػ ٚ ًٙسيضؤٍّٛٙشا ث ٝسً٘ لشٔض دس ثخؾ پبييٙي اػتٞ .ش چٙذ ٌزس ايٗ ػتبص٘ذ اص پتبييٗ ثتٚ ٝاحتذ وٛاستضيتت
سأػي  ٚاص ثبال ثٔ ٝبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ ريشٚد ٘بپيٛػتٓٞ ٚ ٝؿيت اػت أب دس ٘بحيت ٝآس ٚثت ٝػتجت لتشاسٌيتشي ايتٗ
ػبص٘ذ دس ثيٗ ؿبخٞٝبي ٌؼّي ٔـب  ٚرٙجؾ ؿيتِغض ٔؼىٛع ايٗ ٌؼُ ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ٔتيال ثتشسٚي ػتًٞٙتبي
ػبص٘ذٞبي وٟش ،ػٌّب٘ي ٚ ٝثبسٚت ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝخٛد ٘يض ثب ٔتشص ٌؼتّي ثتٚٝػتيّ ٝؿتيُ ٔ ٚبػتٝػت ًٙػتبص٘ذ
ؿٕـه  ٚيب ػبص٘ذٞبي ريشٚدٔ ،جبسن  ٚاِيىب پٛؿب٘ذٔ ٜيؿٛد (ؿىُ ٓٞ .)3چٙيٗ لشاسٌيشي ػًٞٙبي ػتبص٘ذ ٔتيال
دس ثيٗ ؿبخٞٝبي ٌؼّي ٔـب ،أىبٖ ثشآٚسد دسػتي اص هخبٔت آٖ سا ٘يض دؿٛاس ٔيٕ٘بيذ.
 0-3-3ديویه
ظبزوذ جیريد ) .(Djػبص٘ذ ريشٚد دس ٘بحي ٝآس ٚهخبٔت چٙذا٘ي ٘ذاسد  ٚثيـتتش اص ػتًٞٙتبي آٚاسي تـتىيُ ؿتذٜ
اػت .ايٗ ػبص٘ذ ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞؿيت ثشسٚي وٛاستضيت سأػي لشاس داسد  ٚثٝكتٛست پيٛػتتٞ ،ٝتٓؿتيت ٚ
٘بٌٟب٘ي ،تٛػي ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ ٔجبسن پٛؿيذٔ ٜيؿٛدٓٞ .چٙيٗ ثيـي ٝٙهخبٔت ايٗ ٚاحتذ دس ٘بحيت ٝآس ٚثتٝ
ٔ 150تش ٔي سػذ و ٝاِجت ٝايٗ ٔمذاس ٔشثٛى ث ٝيبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ اػت چتشا وت ٝدس يتبَ ؿتٕبِي ،ػتبص٘ذ
ريشٚد ثب ٔشص ٌؼّي ثشسٚي ػبص٘ذ ٔيال لشاس داسد.

1. Base Quartzite
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ؿىُ ٕ٘ .3بيي اص ػبص٘ذ ٔيال ؿبُٔ ٔبسٖ ٔ ٚبػٝػ ًٙلشٔض  ٚػجض و ٝثب ٔشصٞبي ٌؼّي
دس وٙبس ػبص٘ذٞبي ؿٕـه  ٚوٟش لشاس ٔيٌيشد.

ػبص٘ذ ريشٚد دس ايٗ ٘بحي ،ٝثٝكٛست ٔبػٝػًٞٙبي آٞىي ٔتٛسق ٘شْفشػب  ٚػًٙآٞهٞبي اػپبسايتي ٔبس٘ي ث ٝسً٘
ل ٜٟٛاي سٚؿٗ تب صسد ٘خٛدي ديذٔ ٜيؿٛد .افض ٖٚثش ايٗ ٔيتتٛاٖ ٔيتبٖ اليتٞٝتبي ػتيّتػتٌ ًٙشٞتهداس لشٔتض ٚ
ػجضسً٘ٔ ٚ ،بػٝػًٞٙبي ٔبس٘ي  ٚآٞىي سا ٘يض دس ايٗ ٟ٘ـتٞٝب ٔـبٞذ ٜوشد ،هٕٗ ايٙى ٝدس ثخؾٞبي لبػذٜاي ايتٗ
ػبص٘ذٌ ،بٔ ٜبػٝػًٞٙبي وٛاستضيتي ػخت  ٚسيضدا٘ ٝوشْسً٘ ٘يض ديذٔ ٜيؿٛد .ؿيت اليٝثٙذي ػبص٘ذ ريشٚد ٘يتض دس
يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثشٌـت ٚ ٝثٝػتٛي ؿتٕبَ اػتت .دسؿتتفؼتيُٞتبي صيتش وت ٝاص رٙتٛة سٚػتتبي آسٚ
رٕغآٚسي ؿذٜا٘ذ ،ػٗ تٛس٘يضيٗٚ -يضيٗ (و٘ ٝـبٍ٘ش ثخؾٞبي ثباليي ايٗ ػبص٘ذ اػت) سا ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ:
Hemiplethorhynchus crassus, Rhipidomella sp., Rhynchonella sp.

 3-3-3کرثىیفر
ظبزوذ مجبرک ) .(Cmايٗ ػبص٘ذ تٛٙع فؼيّي صيتبدي داسد .ثختؾ لبػتذٜاي ػتبص٘ذ ٔجتبسن ثتب پيٛػتتٍي ٘بٌٟتب٘ي ٚ
ٓٞؿيت ثشسٚي ٔبػٝػ ًٙػبص٘ذ ريشٚد لشاس داسد  ٚثخؾ ثباليي آٖ ٘يض ثًٝتٛس ٘بپيٛػتت ٝفشػبيـتي ٞ ٚتٓؿتيت ثتٝ
ؤٍّٛٙشا ٔ ٚبػٝػ ًٙػبص٘ذ دسٚد ختٓ ٔيؿٛد٘ .جٛد سػٛةٌزاسي وشثٙيفش ثباليي دس ػشاػش ايشاٖ ٘ ٚيض دس ٘بحي ٝآس،ٚ
ث ٝػّت سٚيذاد صٔيٗػبختي ٞشػي٘يٗ دس صٔبٖ ٔؼىٚٛيٗ اػت و ٝػجت پيـشٚي دسيبي ديشيٙتٝتتتيغ ؿتذ ٜاػتت.
ػّٕىشد ايٗ سخذاد دس وشثٙيفش پؼيٗ ثٝكٛست خـىيصايي ثٛد ٜاػتتٔ .لتذق ( )1379ثتش پبيت ٝؿتٛاٞذ كتحشايي ٚ
ٌٔبِؼبت آصٔبيـٍبٞي ،ػبص٘ذ ٔجبسن دس ٘بحي ٝآس ٚسا اص پبييٗ ث ٝثبال ث ٝتشتيت ثٚ 4 ٝاحذ تمؼيٓ وشد ٜاػت  ٚثتب تٛرتٝ
ثٌٔ ٝبِؼ ٝسيضفؼيُ ٞبي سٚصٖداساٖ وفصي ػٗ ايٗ ػبص٘ذ سا دس ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي ثخؾ ٔيتب٘ي تتٛس٘يضيٗ ٔيتب٘ي تتب
ٚيضيٗ پيـيٗ دس ٘ظش ٌشفت ٝاػتٚ .ي هخبٔت ايٗ ػبص٘ذ سا دس ٘بحئ ٝتٛسد ثشسػتي ،حتذٚد ٔ 112تتش ثتشآٚسد وتشدٜ
اػت:
ياحذ  -0ث ٝهخبٔت حذٚد ٔ 12تش ؿبُٔ تٙبٚثي اص ػ ًٙآٞهٞبي ٘بصن تب ٔتٛػتياليت ٝثتب آؿتفتٍيٞتبي صيؼتتي
فشاٚاٖ  ٚلٌؼبت اػىّتي ٔب٘ٙتذ ثبصٚپبيتبٖ ،وشيٛٙييتذٞب  ٚغيتش .ٜػتٗ ايتٗ ٚاحتذ ،ثتب تٛرت ٝثتٌ٘ٛ ٝتٞٝتبيي ٕٞچتٖٛ
8
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ٌ٘ٛ ٚ E.vulgaris ،Earlandia minorتتٞٝتتبيي اص ختتب٘ٛادٔ Uslonidoa ٜب٘ٙتتذ  ، Archaesphaeraثختتؾ ٔيتتب٘ي
تٛس٘يضيٗ ٔيب٘ي تؼييٗ ؿذ ٜاػت .ثذيٗ تشتيت ،ثخؾٞبي لبػذٜاي ػبص٘ذ ٔجبسن ثب ٘جٛد چيٝٙاي تتٛس٘يضيٗ پيـتيٗ ٚ
اٚايُ تٛس٘يضيٗ ٔيب٘ي ٕٞشا ٜاػت.
ياحذ  -0ث ٝهخبٔت ٔ 35تش ثب تٙبٚثي اص ػ ًٙآٞهٞبي ٔتٛػي تب هخيٓالي ٝثب لٌؼبت اػتىّتي ٔب٘ٙتذ ثبصٚپبيتبٖ ٚ
وشيٛٙييذ ؿشٚع ؿذ ٚ ٜدس ثخؾ ثباليي ث ٝتٙبٚة ػ ًٙآٞهٞبي ٘بصنالي ٚ ٝؿيُ تجذيُ ٔيؿٛد .ػٗ ايٗ ٚاحتذ ،ثتش
اػتتتبع سٚصٖداساٖ ؿبخلتتتي ٕٞچتتت، Septabrunsiina krainica، Paleospiroplectammina diversa ٖٛ
 ،Darjellamonilis ٚ S.kingiricaتٛس٘يضيٗ پؼيٗ اػت.
ياحذ  -3ث ٝهخبٔت ٔ 44تش ؿبُٔ ػًٙآٞه ٔتٛػي  ٚهخيٓالي ٝثب خشدٜٞبي اػتىّتي فتشاٚاٖ وت ٝرٟتٛس اِٚتيٗ
ٌٞٝ٘ٛبي ٔشثٛى ث ٝخب٘ٛادٔ Endothyridea ٜب٘ٙذ  Endothyra laxa ٚ Dainella chomaticaػٗ ٚيتضيٗ پيـتيٗ
سا ثشاي آٖ ٔـخق ٔيوٙذ.
ياحذ  -4ث ٝهخبٔت ٔ 21تش ؿبُٔ تٙبٚة ػًٙآٞهٞبي ٘بصن ٔ ٚتٛػيالي ٝدس ثخؾٞبي هخيٓالي ٝو ٝثب افتضايؾ
دسخٛس تٛرتٔ ٝشرتبٖٞتبي ٔٙفتشد ٕٞتشا ٜاػتت .فشاٚا٘تي رتٙغٞتبي ٔشثتٛى ثت ٝختب٘ٛادٕٞ Endothyridea ٜب٘ٙتذ
 ٚ Endothyra laxaرٟٛس ٌ Dainella chomatica ٝ٘ٛػٗ ٚيضيٗ پيـيٗ سا ثشاي آٖ ٔـخق وشدٜا٘ذ .ايتٗ ٚاحتذ
دس ثخؾ ثباليي ث ٝثشؽٞب  ٚػًٔٙبػٞٝبي لبػذ ٜػبص٘ذ دسٚد ٔٙتٟي ٔيؿٛد.
دس ٚسل 1:25000 ٝآس ،ٚايٗ ػبص٘ذ دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٙتٚٝسصاٖ ديتذٔ ٜتيؿتٛد وت ٝؿتبُٔ ػت ًٙآٞتهٞتبي
اػپبسيتي خبوؼتشي ٔتٛػيالي ٝحبٚي فؼيُٞبي وشيٛٙييذ ،ثبصٚپبيبٖ ،خبسداساٖ  ٚثشيٛصٚآ اػت .ؿتيت اليتٝثٙتذي دس
اليٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ صيبد  ٚثٝػٛي ؿٕبَ (اليٝثٙذي ثشٌـت )ٝاػت .ثب ايٗ ٚرٛد ،دس ثشخي ٘ٛاحي ؿيت صيبد  ٚػتبدي ٚ
٘يض ٘ضديه ث ٝلبئٓ  ،ٓٞدس ٟ٘ـتٞٝبي ايٗ ٚاحذ ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد (ؿىُ .)4
1
دس ايٗ ػ ًٙآٞهٞب سٌٞٝبي وّؼيت ديذٔ ٜيؿٛد و ٝدس ثشخي ٔٛالتغ ػتبختبسٞبي وــتي -پّىتب٘ي سا ثتٚٝرتٛد
آٚسدٜا٘ذ .ػًٙآٞهٞبي ايٗ ػبص٘ذ داساي سيضفؼيُٞبي صيش اػت:
Brachiopoda,

Bisphaera malavkensis, Earlandia vulgaris, Taberitina sp., Bryozoa,
Lammelibranchia, Endothyridae, Girvanella, Ostracod, Wetheredi, Crinoids

هٕٗ ايٙى ٝدسؿتفؼيُٞبي رٕغآٚسيؿذ( ٜؿىُ  )5اص ايٗ ػبص٘ذ ث ٝلشاس صيش اػت:
Spirifer tornacensis, Rhipidomella michalini., Spirifer missouriensis, Tomiproductus
elegantulus, Tomiproductus vaughani, Neospirifer sp., Neospirifer sp., Athyris sp.,
Schellwienella sp., Spirifer sp., Spirifer cf. fusella fusiformis, Caninia sp., Coral

ٔزٕٛػ ٝفؼيّي ٌٔبِؼٝؿذ٘ ٜيض ػٗ وشثٙيفش پيـيٗ (تٛس٘يضيٗٚ -يضيٗ) سا ثشاي ايٗ ٟ٘ـتٞٝب ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ.

1. tenssion gash
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ؿىُ ٔ .4شص ٓٞؿيت ٔبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ ريشٚد ثب ػًٙآٞهٞبي خبوؼتشي تيش ٚ ٜفؼيُداس ػبص٘ذ ٔجبسن.

 4-3-3پرمیه
ظبزوذ ديريد ) .(Pdاؿتبيٍش ( )1966پيىش ٜػيؼتٓ پشٔيٗ سا دس رٛٙة اِجشص ٔشوضي دس ٌٔٙم ٝآسٛٔ ٚسد ثشسػي لشاس
داد ٜاػتٚ .ي پشٔيٗ صيشيٗ سا ث ٝػٛٙاٖ ٚاحذ ػٍٙي ػتبص٘ذ دٚسٚد ؿٙبػتبيي  ٚهتخبٔت آٖ سا ٔ 63تتش ا٘تذاصٌٜيتشي
وشد ٚػٗ آٖ سا آػيّيٗ ٔؼشفي ٕ٘ٛد.
تٛاِي سػٛثي ػبص٘ذ دٚسٚد ثٝكٛست ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞؿيت ثتشسٚي ػتًٞٙتبي وشثٙتبتي ػتبص٘ذ ٔجتبسن لتشاس
ٌشفت ٝاػت  ٚخٛد ٘يض ثب ٟ٘ـتٞٝبي ػ ًٙآٞىي ػبص٘ذ سٚت ٚ ٝثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞ ٚؿيت پٛؿيذٔ ٜيؿتٛد .دس
ٌٔٙم ٝآسٔ ٚي تٛاٖ تٛاِي ٘ؼجتبً وبّٔي اص ػبص٘ذ دسٚد سا ٔـبٞذ ٜوشد ،تٛاِي يبدؿذ ٜدس ايٗ ٘بحي ،ٝاص پبييٗ ثت ٝثتبال ثتٝ
ؿشح صيش اػت:
 ؤٍّٛٙشاي لبػذٜاي لشٔض تب ل ٜٟٛايسً٘ ثب رٛسؿذٌي ٌ ٚشدؿذٌي ٔتٛػي تب هؼيف حتبٚي لٌؼتبت ػت ًٙآٞته(ٔشثٛى ث ٝػًٞٙبي وشثٙيفش  ٚيب لذيٕيتش اص آٖ)ٔ ،بػٝػ ٚ ًٙػيّيغ ثتب ػتيٕبٖ وشثٙتبتي  ٚاوؼتيذ آٞتٗٚ .رتٛد
ؤٍّٛٙشاي يبدؿذ ٜدس لبػذ ٜػبص٘ذ دٚسٚد ٘ـبٖدٙٞذ ٜپيـشٚي دسيب دس صٔبٖ پشٔيٗ پيـيٗ اػت.
 ٔبػٝػٔ ًٙتٛػي تب دسؿتدا٘ ٝثب اليٝثٙذي ٔتٛػي  ٚػبخت سػٛثي اليٝثٙذي چّيپبيي. ؤٍّٛٙشاي ٔيبٖػبص٘ذي ثب رٛسؿذٌي ٌ ٚشدؿذٌي ٔتٛػي حبٚي لٌؼبت وشثٙبتي ث ٝهخبٔت  3تب ٔ 10تش ٔبػٝػًٞٙبي لشٔض  ٚلٜٟٛايسً٘ ثب ٘ذي ٔتٛػي  ٚػبختبس سػٛثي اليٝثٙذي چّيپبيي.دس ثخؾ ٞبي ثباليي ايٗ ٚاحذ  ٚدس ٔشص ثيٗ دٚسٚد  ٚسٚت ،ٝيه ػشي اليٞٝبي ٔبػٝػ ًٙوٛاستضيتي ٔتشاوٓ ،ػتخت ٚ
ثب سً٘ تبص ٜؿىؼت ٝػفيذ ث ٝهخبٔت حذٚد ٔ 3تش ٚرٛد داسد.
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ؿىُ  .5فشاٚا٘ي فؼيُٞب دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي دػتي ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ ٔجبسن.

اِجت ٝلبثُ روش اػت و ٝتٛاِي يبدؿذ ٜدس  ٕٝٞرب لبثُ ٔـبٞذ٘ ٜيؼت  ٚدس ثشخي ٔٙبًك ثت ٝػتجت فشػتبيؾپتزيشي
ٚاحذٞبي آٚاسي ايٗ ػبص٘ذ  ٚلشاسٌيشي آٖ دس ثيٗ ػبص٘ذٞبي ػخت وشثٙبتي سٚتتٔ ٚ ٝجتبسن ايتٗ تتٛاِي دس سخٕٙتٖٛ
ػٌحي ثب ٘جٛدٞبيي ٕٞشا ٜاػت.
ظبزوذ ريتٍ ) .(Prايٗ ػبص٘ذ دس ٘بحي ٝآس ٚدس ػبختبس تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ٚرٛد داسد ،هخبٔت آٖ حتذٚد ٔ 100تتش ٚ
ثٝكٛست ػ ًٙآٞهٞبي تمشيجبً يىؼبٖ ٘بصن تب ٔتٛػيالي ٚ ٝداساي ثبفت ٔيىشٚاػتپبسايتي اػتت .ػتٌح تتبص ٜآٖ ثتٝ
سً٘ خبوؼتشي تيش ٚ ٜحبٚي فؼيُ ٌ ٚب ٜسٌٞٝبي چشت اػت .دس ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ سٚت ٝآحبس لبِتٞبي ٚص٘ي ٘يتض
ديذٔ ٜيؿٛدٔ .زٕٛػ ٝفؼيّي ٌٔبِؼٝؿذ ٜاص ايٗ ػبص٘ذ ػٗ ٔشغبثيٗ سا ثشاي آٖ دس ٘بحي ٝآس ٚپيـٟٙبد ٔيوٙذ:
Geinitzina tanrica, Pachypholia pedicula, Langella perforate, Vermiporella niponica,
Tubiphytes obsurs, Globivalvulina sp., Codonofusiella sp., Gymnocodium sp., Agathammina sp.,
Geinitzina sp., Gymnocodium sp., Schubertella sp., Tuberitina sp. Microgastropoda,
Lammelibranchia, Brachiopoda,

افض ٖٚثش سيضفؼيُٞبي صيبدٌ ،شٜٞٚبي ٔتؼذدي اص دسؿتفؼيُٞب اص رّٕ ٝثبصٚپبيبٖ ،خبسپٛػتبٖ ،ؿىٓپبيتبٖ  ٚثشيتٛصٚا
٘يض دس ػ ًٙآٞهٞبي ايٗ ػبص٘ذ يبفت ٔيؿٛد.
ايٗ ػبص٘ذ ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞ ٚؿيت ثشسٚي ػبص٘ذ دٚسٚد لشاس داسد  ٚخٛد ٘يض ثتب ٘بپيٛػتتٍي فشػبيـتي  ٚثتٝ
ٌٓٞ ٝ٘ٛؿيت دس صيش ٟ٘ـتٞٝبي ٚاحذ تخشيجي ٔؼبدَ ػبص٘ذ ٘ؼٗ لشاس داسد.
ياحذ معبدل ظبزوذ وعه (ٟ٘ .)Pnـتٞٝبي ايٗ ٚاحذ ثٝكٛست افمي حبٚي ٔبػٝػٚ ًٙؿيُٞبي لشٔضسً٘ التشيتتي
اػت وٚ ٝلف ٝسػٛثٍزاسي سا ثيٗ د ٚػبص٘ذ وشثٙبتي سٚت ٚ ٝاِيىب ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
دس رٛٙة سٚػتبي آس ٚايٗ ٔشص ث ٝكٛست ٔبػٝػًٞٙبي لشٔضسً٘ ٔ ٚبػٝػ ًٙثٛوؼيتي ختشد ؿتذ ٜاػتت وت ٝآحتبس
كفحبت  ٚخٌٛاسٜٞبي ٌؼّي دس آٖ ديذٔ ٜيؿٛد .هتخبٔت ايتٗ ٚاحتذ دس ايتٗ ٘بحيت ٝثتيؾ اص ٔ 20تتش اػتت  ٚدس
ثخؾايي حبٚي فؼيُٞبي ٌيبٞي اػت .افض ٖٚثش ايٟٗ٘ ،ـتٞٝبي ؤٍّٛٙشا ث ٝهخبٔت تمشيجتي يته ٔتتش ٔتـتىُ اص
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لٌؼبت ػيّيغ ٔ ٚبػٝػ ًٙثب رٛسؿذٌي خٛة ٌٚشدؿذٌي ٔتٛػي ث ٝسً٘ لشٔض ٘يض دس ايتٗ ٚاحتذ ديتذٔ ٜتيؿتٛد
(ؿىُ .)6
هخبٔت ايٗ ٚاحذ دس ً َٛيبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ٔتغيش اػت ،ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝدس خبٚس آس ،ٚهخبٔت ايتٗ ٚاحتذ
ثٔ 15-20 ٝتش  ٚدس رٛٙة سٚػتبي وٟٟٙه ث ٝحذٚد ٔ 10تش ٔيسػذ ٌ ٚبٕٔ ٜىٗ اػت دس أتتذاد تبلتذيغ احتشي اص
آٖ ديذ٘ ٜـٛد .ايٗ ٚهؼيت ث ٝػجت اختالف تٛاٖ ٟ٘ـتٞٝبي آٚاسي ايٗ ػتبص٘ذ ٘ؼتجت ثت ٝػت ًٙآٞتهٞتبي ػتخت
ػبص٘ذٞبي سٚت ٚ ٝاِيىب  ٚسفتبس ٔتفبٚت ايٗ ٚاحذٞب دسًتي چتيٗختٛسدٌي اص ثخـتي ثت ٝثختؾ ديٍتش تبلتذيغ سٚي
ٔيدٞذٚ .احذ يبد ؿذ ٜثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي  ٚثًٛٝس ٓٞؿيت ثشسٚي ػبص٘ذ سٚت ٚ ٝدس صيش ػبص٘ذ اِيىب لشاس داسد.

ؿىُ ٚ .6احذ تخشيجي ثٛوؼيتي -التشيتي ٔشثٛى ثٔ ٝشص پشٔيٗ -تشيبع ثيٗ ػبص٘ذٞبي سٚت ٚ ٝاِيىب ؿبُٔ ٔبػٝػ ٚ ًٙؤٍّٛٙشاي
سيضدا٘ ٝث ٝسً٘ لشٔض .ؿيت الي ٝثٙذي دس ايٗ ٌٔٙم ٝثشٌـت ٚ ٝث ٝػٛي ؿٕبَ اػت.

 4-3مسيزييیک
ػًٞٙبي ٔضٚصٚييه دس ٚسل ٝصٔيٗؿٙبػي آس ٓٞ ،ٚدس ػبختبس چيٗخٛسد ٜتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ  ٓٞ ٚدس فشاديٛاسٜ
ٌؼُ ٔـب ،أب ثب سخؼبسٜٞب  ٚهخبٔتٞبي ٔتفبٚت ٔـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذ
 0-4-3تريبض
ظبزوذالیكب ) .(TReاؿتبيٍش ()1966وبُٔتشيٗ سخ ٖٕٛٙاليٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ سا دس تبلذيغ آيٙتٚٝسصاٖ ثشسػتي وتشدٜ
اػت .هخبٔت ايٗ اليٞٝب حذٚد ٔ 550تش اػت .دس ٔحذٚدٚ ٜسل ٝآس ٚػًٞٙبي وشثٙبتي ػتبص٘ذ اِيىتب دس يتبَ رٙتٛثي
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ،ثب ٔشصي ٘بپيٛػت ٝفشػبيـي ثشسٚي ٟ٘ـتٞٝبي ٚاحذ پشٔيٗ-تشيبع لشاس داسد  ٚايٗ ٘ـتب٘ٝاي اػتت
اص پيـشٚي آة دسيب دس تشيبع صيشيٗ اػت و ٝرب٘ـيٗ پؼشٚي آة دسيب دس پشٔيٗ ثباليي ؿذ ٜاػت .ػتٗ ايتٗ ػتبص٘ذ
تشيبع پيـيٗٔ -يب٘ي اػت  ٚدس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي  ٚثتٌ٘ٛ ٝتٞ ٝتٓؿتيت تٛػتي
ػًٞٙبي آتـفـب٘ي ثبصاِت ٔ ٚالفيش لبػذ ٜطٚساػتيه پٛؿتيذٔ ٜتيؿتٛد .دس ؿتٕبَ تبلتذيغ آيٙتٚٝسصاٖ  ٚدس ثتبختش
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سٚػتبي وٟٟٙه ػبص٘ذ اِيىب ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ثشسٚي ػبص٘ذ ٔجبسن ديذٔ ٜتيؿتٛد وت ٝثتٚ ٝاػتٌ ٝؿتبخٝاي اص
ٌؼُ ٔـب ،تٛػي ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ؿٕـه ٘يض پٛؿيذ ٜؿذ ٜاػت.
دس ٌٔٙم ٝآس ٚ ٚدس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ،ػبص٘ذ اِيىب ث ٝد ٚثخؾ لبثُ تفىيه اػت ثخؾ صيشيٗ ايٗ ػتبص٘ذ
ثب هخبٔت تمشيجي ٔ 150تش ثٝكٛست ػ ًٙآٞه  ٚػ ًٙآٞهٞبي دِٔٛٚيتي ٔبس٘ي ٘بصن تتب ٔتٛػتياليت ٝثت ٝس٘تً
خبوؼتشي  ٚصسد ٘خٛدي دس ػٌح ٛٞاصد ٜثب اليٝثٙذي ٔتٛػياليٚ( ٝاحذ  )TRe1اػت .ايٗ ػ ًٙآٞهٞتب حتبٚي آحتبس
فؼبِيت وشْٞبي حفبس ٞؼتٙذٔ .يبٖاليٞٝبي ػ ًٙآٞىي صسدسً٘ حبٚي لٌؼبت پٛػت ٝفؼتيّي  ٚآحتبس رّجته ؿتجيٝ
اػتشٔٚبتِٛيت اػت .ايٗ ػ ًٙآٞهٞب ٔيىشيتي ثٛد ٚ ٜػٌح تتبص ٜآٖٞتب خبوؼتتشي تيتش ٜاػتت ٘ ٚؼتجتبً دِٚتٔٛيتي
ؿذٜا٘ذ و ٝاحتٕبالً ًي فشايٙذ دِٔٛٚيتيؿذٖ ػ ًٙآٞهٞب ثٚٝرٛد آٔذٜا٘ذٌ .بٔ ٜيبٖاليٞٝبي ٔبػتٝػتٍٙي لشٔتض تتب
كٛستي ٘يض دس ػ ًٙآٞهٞبي ٘بصن تب ٔتٛػيالي ٝثخؾ صيشيٗ ػبص٘ذ اِيىب ديذٔ ٜيؿٛد و ٝهخبٔت حتذٚد 20-50
ػب٘تئتش داس٘ذ.
ثخؾ ثباليي ايٗ ػبص٘ذ ٘يض ثب هخبٔت حذٚد ٔ 400تش ؿبُٔ دِٔٛٚيتٞب  ٚػ ًٙآٞهٞبي تٛدٜاي ثب ثبفتت ٔيىشيتتي
اػت (ٚاحذ  )TRe2و ٝسٌٞٝبي چشت دس آٖ ديذٔ ٜيؿٛد .هخبٔت ايٗ سٌٞٝب ٌب ٜثت ٝچٙتذيٗ ػتب٘تئتتش ٔتيسػتذ
(ؿىُ .)7
دس ػًٞٙبي وشثٙبتي ثخؾ ثباليي ثشخي اص ػبختبسٞبي سػٛثي ٓٞچ ٖٛػبختبسٞبي ٚص٘ي ،سيضٌؼُٞتبي ٕٞضٔتبٖ ثتب
سػٛةٌزاسي ،چيٗ ٞبي ِغضؿي  ٚثشؽ سػٛثي (ؿىُ  )8ديذٔ ٜيؿٛد و٘ ٝـبٖدٙٞذ٘ ٜبآساْ ثٛدٖ حٛهت ٝسػتٛثي دس
صٔبٖ سػٛةٌزاسي اػت .ثشٌـتٍي اليٞٝب اص سٚي ػبختبسٞبي سػٛثي ٘يض لبثُ تٛري ٝاػت.
ػ ًٙآٞهٞب  ٚدِٔٛٚيتٞبي خبوؼتشي سً٘ ػبص٘ذ اِيىب دس ؿٕبَ سٚػتبي وٟٟٙه و ٝدس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ديتذٜ
ٔيؿ٘ٛذ ،اص ٘ظش سخؼبس ٚ ٜاليٝثٙذي لبثُ تفىيه ث ٝد ٚثخؾ يبدؿذ٘ ٜيؼت.
 0-4-3شيراظیک
m

ظىگَبي آتشفشبوی قبعذٌ ظبزوذ شمشک )  .(Jدس ٔشص ثيٗ ػبص٘ذ اِيىب ثب ؿٕـه ػًٞٙبي آتـفـب٘ي اص
٘ٛع ثبصاِت ٔ ٚالفيش ٔـبٞذٔ ٜي ؿٛد احتٕبالً ٔشثٛى ث ٝحشوبت ٚاپؼيٗ رٙجؾٞبي وٞٛضايي سٚيذاد ويٕشيٗ پيـيٗ
ٞؼتٙذ .ايٗ ػًٞٙب دس فشٚديٛاسٌ ٜؼُ سا٘ذٌي اكّي ٔـب ٔـٟٛد اػت  ٚدس فشاديٛاس( ٜؿٕبَ) ٌؼُ ٚرٛد ٘ذاس٘ذ.
هخبٔت ايٗ ٌذاصٜٞب حذٚد  50تب ٔ 100تش اػت  ٚسً٘ آٖٞب اغّت ػجض تيش ٜتب ػيب ٜاػت و ٝثب ٘بپيٛػتٍي
فشػبيـي ثشسٚي ٟ٘ـتٞ ٝبي وشثٙبتي ػبص٘ذ اِيىب  ٚثب ٘بپيٛػتٍي آرسيٗپي(؟) دس صيش ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ؿٕـه لشاس
داس٘ذ .تشويت ايٗ ػًٞٙب ثيـتش تشاويثبصاِت تزضي ٚ ٝخشدؿذ ٜحبٚي وب٘يٞبي وذس ،اوؼيذ آ ٚ ٗٞآپبتيت اػت.
وب٘يٞبي فّذػپبسي ث ٝوب٘يٞبي سػي  ٚػشيؼيت تزضي ٝؿذٜا٘ذٔ .شص ثيٗ ثبصاِتٞبي لبػذ ٜطٚساػيه ثب ػًٙ
آٞهٞبي خبوؼتشي ثخؾ ثباليي ػبص٘ذ اِيىب ث ٝكٛست ثشٌـت ٝاػت و ٝخشدؿذٌي  ٚآحبس رٙجؾ ٌؼّي اص ٘ٛع
سا٘ذٌي ،دس آٖ ديذٔ ٜيؿٛد .فؼبِيت ٌؼّي دس ايٗ ٔشص ،ث ٝاحتٕبَ دس پي اختالف تٛاٖ ػًٞٙبي وشثٙبتي ػبص٘ذ
اِيىب ثب سٚا٘ٞٝبي ثبصاِتي  ٚسفتبس ٔتفبٚت آٖٞب ًي سٚيذاد چيٗخٛسدٌي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثٛد ٜاػت.
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ؿىُ  .7ػًٙآٞهٞبي ٘بصن تب ٔتٛػيالي ٚ )TRe1( ٝدِٔٛٚيتٞب  ٚآٞهٞبي هخيٓالي ٝتب تٛدٜاي ٚاحذ ()TRe2
دس رٛٙة سٚػتبي آس.ٚ

ظبزوذ شمشک )ٟ٘ .(Jsـتٞٝبي ،ايٗ ػبص٘ذ ثًٛٝس وّي ؿبُٔ ٔبػتٝػتًٞٙتبي خبوؼتتشي ،صيتت٘ٛي  ٚػتجضس٘تً،
ؿيُٞبي ػيّتي  ٚاليٞٝبي صغبَداس اػت .دس صٔبٖ تحٛيُ تشيبع ٔيب٘ي ثِ ٝيبع ،يه ٔشحّت ٝخـتىيصايتي دس ٘متبى
ٔختّف وٜٞٛبي اِجشص  ٚلؼٕتٞبي ايشاٖ ٔشوضي ثٚٝرٛد آٔذ ٜاػت وٙٔ ٝزش ث ٝت٘ٝـؼتت ايتٗ سػتٛثبت ؿتذ ٜاػتت
(اسثبة .)1380 ،ػبص٘ذ ؿٕـه ثب ٘بپيٛػتٍي آرسيٗ پي ثشسٚي ػًٞٙبي آتـفـتب٘ي لبػتذ ٜطٚساػتيه لتشاسداسد  ٚثتب
پيٛػتٍي سػٛثي ٓٞ ٚؿيت ،أب ث٘ ٌٝ٘ٛ ٝبٌٟب٘ي ثب ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ دِيچبي پٛؿب٘ذٔ ٜيؿٛد.
دس حٛاِي سٚػتبي آس ،ٚايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ ٔبػٝػًٞٙبي هخيٓ تب ٔتٛػيالي ٝػتجض تتب لٟتٜٛايس٘تً ،ػتيّتػتٚ ًٙ
ؿيُٞبي خبوؼتشي  ٚػجضسً٘ ٕٞشأ ٜيبٖاليٞٝبي ؿتيُ صغتبَداس (ؿتىُ  )9اػتت وت ٝدس ثختؾٞتبيي اص ٌٔٙمت،ٝ
ٔبػٝػًٞٙب ث ٝؿذت ِيٕ٘ٛيتيؿذ ٚ ٜسً٘ صسد دس آٖٞب غبِت ٔيؿٛد.
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ؿىُ  .8ثشؽ سػٛثي دس ػ ًٙآٞهٞبي ثخؾ ثباليي ػبص٘ذ اِيىب.

دس ؿٕبَ سٚػتبي وٟٟٙه  ٚدس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ،سخؼبس ٜسػٛثي ايٗ ػبص٘ذ ٘ؼجت ث ٝفشٚديٛاسٌ ٜؼُ تغييش وتشدٜ
اػت ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝدس ايٗ ٘بحي ،ٝػبص٘ذ ؿٕـه ػٕٔٛبً اص ؿيُٞبي ػيّتي  ٚالٔي ٝٙتـىيُ ؿذ ٚ ٜسخؼبسٔ ٜبػتٝاي
آٖ وبٞؾ يبفت ٝاػت ٌؼُ ٔـب ٘ؼجت ث ٝيبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس فشٚديٛاسٌ ٜؼُ افضايؾ چـٍٕيشي ٘ـتبٖ
ٔيدٞذ .هخبٔت ػبص٘ذ ؿٕـه دس فشٚديٛاس ٜتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثتيؾ اص ٔ 600تتش اػتت دس حتبِيوت ٝدس فشاديتٛاسٜ
ٌؼُ ايٗ ٔمذاس ث ٝحذٚد د ٚثشاثش ٔيسػذ .ػٗ ػبص٘ذ ؿٕـه دس ٔمبيؼ ٝثب ديٍش ٘مبى اِجشص ،طٚساػيه صيشيٗ (ِيتبع)
دس ٘ظشٌشفتٔ ٝيؿٛد.
ظبزوذ دلیچبي ) .(Jdدس خبٚس سٚػتبي ػيذ آثبد  ٚدس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٙتٚٝسصاٖ ،ايتٗ ػتبص٘ذ ثتٝكتٛست ػتًٙ
آٞهٞبي ٔبس٘ي ٘بصنالي ٝائِٛيتي ،ثب سٌٞٝبي چشت فشاٚاٖ ٕٞشا ٜثب ٔيبٖاليٞٝبي ٔبس٘ي ديذٔ ٜيؿٛد ثتٌ٘ٛ ٝتٝاي وتٝ
ٔي تٛاٖ تٙبٚة ػ ًٙآٞه خبوؼتشي سٚؿٗسً٘ سا ثب ٘ٛاسٞبي چشت ٔـبٞذ ٜوشد .سخؼبس ٜسػٛثي ايٗ ػ ًٙآٞتهٞتب
ثيتٔٛيىشٚاػتپبسيت  ٚحتبٚي فؼتيُٞتبيٚ Lenticulia sp. Mesoendothyra Ostracoda, Microgastropoda
 Spongeث ٝػٗ طٚساػيه ٔيب٘ي (دٌٚش) ٞؼتٙذ .دس ٔحُ ايٗ ػ ًٙآٞهٞتب يته پٟٙتٞ ٝتٛاصد ٚ ٜختشدؿتذ ٜديتذٜ
ٔيؿٛد و ٝدس آٖ ثخؾٞبيي اص ػ ًٙآٞه خشدؿذ ٜدِيچبي ٘يض ديذٔ ٜيؿٛد.
ايٗ ٚهؼيت ث ٝدِيُ فشػبيؾ پزيشي ػبص٘ذ دِيچبي اػت  ٚثٕٞ ٝيٗ دِيُ سخٖٕٞٛٙبي ايٗ ػتبص٘ذ اغّتت اص پٛؿتؾ
خبن ٌ ٚيب ٜپٛؿيذ ٜاػت .هخبٔت ايٗ ػبص٘ذ حذٚد ٔ250تش اػت  ٚثًٛٝس ٓٞؿتيت ،أتب ثتب ٘بپيٛػتتٍي فشػبيـتي
ثشسٚي ػٞ ًٙبي آٚاسي ػبص٘ذ ؿٕـه لشاس داسد  ٚخٛد ث ٌٝ٘ٛ ٝپيٛػت ٚ ٝتتذسيزي ثت ٝػت ًٙآٞتهٞتبي ػتبص٘ذ الس
ٔيسػذ .ػ ًٙآٞهٞبي ايٗ ػبص٘ذ داساي سيضفؼيُٞبي صيش اػت:
Mesoendothyra sp., Vidalina sp., Trocholina sp., Cristelaria sp., Lagenidae, Textularidae,
Echinoid & Crinoid debris & spine, Ostracoda, Bryozoa.
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ظبزوذ الر ) .(Jlػبص٘ذ الس ؿبُٔ ػ ًٙآٞهٞبي خبوؼتشي تب ثظسً٘ ثب سٌٞٝبي چشتي صيبدي اػت .ايٗ ػًٞٙب ٞتٓ
دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚ ٝٙسصاٖ  ٚدس رٙتٛة ٚسلت ٝآسٞ ٚ ٚتٓ دس فشاديتٛاسٌ ٜؼتُ ٔـتب دس ؿتٕبَ ٌٔٙمتٔ ٝـتبٞذٜ
ٔيؿ٘ٛذ .ثيـي ٝٙهخبٔت ايٗ ػبص٘ذ ث ٝحذٚد ٔ 800تش ٔيسػذ.
دس ؿٕبَ سٚػتبي يذس ٚ ٜدس رٛٙة ٚسل ٝآس ،ٚث٘ ٝظش ٔيسػذ و ٝػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ الس لبثُ تفىيه ث ٝد ٚيتب ػتٝ
ثخؾ ثبؿذ .ثخؾ ػ ًٙآٞه صيشيٗ ثب اليٝثٙذي خٛة (ٔتٛػي تب ٘بصناليت ٚ )ٝتيتشٜس٘تً ،ثختؾ تتٛدٜاي ٔيتب٘ي ٚ
سٚؿٗتش  ٚثخؾ سٚؿٗسً٘ ثباليي ثب اليٝثٙذي ٔتٛػي تب هخيٓالي ٝوٍٕٞ ٝي ؿيت ثشٌـت ٝث ٝػتٕت ؿتٕبَ داس٘تذ.
دس ايٗ ٘بحي ٝثيٗ ػ ًٙآٞهٞبي الس ثب ػ ًٙآٞهٞبي ٚاحذ  K3پ ٟٝٙخشدؿذٜاي ثب هخبٔت صيبد ديذٔ ٜيؿتٛد وتٝ
ٌٔٙجك ثش ٌؼّؾ سا٘ذٌي يذس ٜدس ٔشص ثيٗ ػبص٘ذ الس ثب ٚاحذ  K3اػت.
دس ؿٕبَ سٚػتبي وٟٟٙه  ٚدس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ،ثش٘ٚضد ػًٞٙبي آٞىي سٚؿٗسً٘  ٚخشدؿذ ٜحبٚي فؼيُ ،ثب
٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ث ٝهخبٔت تمشيجي ٔ 250تش دس صيشؤٍّٛٙشا وشتبػ ٝديذٔ ٜيؿٛد .ايٗ ػًٙآٞهٞب داساي
سخؼبس ٜثئٛيىش ٚاػپبسيت  ٚفؼيُٞبي صيش ٞؼتٙذ.
Pfenderina sp., Lammelibranchia, Coral, Cylindroporells sp., Actinoporella sp., Heteroporella
sp.

ايٗ فؼيُٞب ،ػٗ طٚساػيه پؼيٗ (ٔبِٓ) سا ثشاي ايٗ ٟ٘ـتٞٝب ٔـخق ٔيوٙٙذ.
 3-4-3کرتبظٍ
ظبزوذ تیسکًٌ )ٟ٘ .(Ktـتٞ ٝبي ايٗ ػبص٘ذ ث ٝػٗ وشتبػ ٝپيـيٗ ،تٟٙب دس ٌٛؿ ٝرٛٙة خبٚسي ٚسلت 1:25000 ٝآسٚ
يبفت ٔيؿٛد و ٝؿبُٔ ػًٙآٞهٞبي دا٘ٝسيض ٔ ٚتشاوٓ هخيٓالي ٝتب تٛدٜاي سٚؿٗسً٘ حبٚي اسثيتتِٛيٗ اػتت .ايتٗ
ٚاحذ اص ٘ظش سيختؿٙبػي كخشٜػبص اػت  ٚاستفبػبت رٛٙثي ٌٔٙم ٝسا تـىيُ ٔيدٞذ (ؿىُ .)10
ػ ًٙآٞه ٞبي ػبص٘ذ تيضو ٜٛثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞؿيت دس صيش ٟ٘ـتٞٝبي تخشيجي ٚاحذ  KSلشاس داسد  ٚختٛد
ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞؿيت ثشسٚي ػًٙآٞتهٞتبي ػتبص٘ذ الس لتشاس داسد .اِجتت ٝايتٗ استجتبى دس ٔحتذٚدٚ ٜسلتٝ
 1:25000آس ٚث ٝچـٓ ٕ٘يخٛسد .فؼيُٞبي ٌٔبِؼٝؿذ ٜاص ايٗ ػبص٘ذ ث ٝؿشح صيش اػت:
Marginotruncana sp., Oligosteginids, Sponge

ياحذ  .KSايٗ ٚاحذ دس رٛٙة خبٚس سٚػتبي ػيذآثبد ثٝكٛست تٙبٚة ٔبػٝػ ًٙآٞىئ ،بػٝػت ٚ ًٙؿتيُ ٔ ٚتبسٖ
لشٔض  ٚػجض ،ػيّتػ ًٙلشٔضسً٘ ثب ٔيبٖالي ٝػ ًٙآٞه ػفيذسً٘ (ٚاحذ  )Klديذٔ ٜيؿٛد (ؿىُ ٞ .)11تٓچٙتيٗ
دس رٛٙة خبٚس سٚػتبي ػيذآثبد  ٚدس اثتذاي ربد ٜػيذآثبد ث ٝصسافـبٖ ٘يض ثش٘ٚضدٞبيي اص ايٗ ثت ٝكتٛست وٍّٙتٔٛشا ثتب
لٌؼبت وشثٙبتئ ،بػٝػ ٚ ًٙػيّيغ ثب ٌشدؿذٌي خٛة  ٚرٛسؿذٌي ٔتٛػي تب خٛة دس خٕيتشٜاي آٚاسي  ٚحتبٚي
اوؼيذ آ ٗٞث ٝسً٘ لشٔض ديذٔ ٜيؿٛد .ايٗ ٚاحذ ثًٛٝس ٓٞؿيت  ٚثتب ٘بپيٛػتتٍي فشػبيـتي دس صيتش ٚاحتذ  K2لتشاس
ٔيٌيشدٚ .احذ  KSثب ٘بپيٛػتٍي ٓٞؿيت ثشسٚي ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ تيضو ٚ ٜٛيب لذيٕيتش لتشاس داسد ٕٞ ٚجتشي آٖ
ثب ػبص٘ذٞبي رٛاٖتش اغّت اص ٘ٛع ٌؼّي اػت.

16

ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000آس( ٚالي ٝصٔيٗؿٙبػي)

ؿىُ ٔ .9يبٖالي ٝؿيُصغبَداس دس ػبص٘ذ ؿٕـه و ٝدس ايٗ ٘بحي ٝث ٝػّت لشاسٌشفتٗ دس ٔشص ٌؼّي ثيٗ
ػبص٘ذ ؿٕـه  ٚاِيىب ث ٝؿذت دٌشؿىُ ؿذ ٜاػت .رٛٙة وٟٟٙهٍ٘ .ب ٜثٝػٛي ؿٕبَثبختش.
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ياحذ  .K2cايٗ ٚاحذ دس ؿٕبَ سٚػتبي وٟٟٙه ثٝكٛست ؤٍّٛٙشا ثب لٌؼبت ػت ًٙآٞتهٞتبي خبوؼتتشي سٚؿتٗ ٚ
كٛستيسً٘  ٚػيٕبٖ ٔبػٝاي لشٔض  ٚاوؼيذ آ ٗٞديذٔ ٜيؿٛد .رٛسؿذٌي ٌٚشدؿذٌي دس آٖٞتب هتؼيف تتب ٔتٛػتي
اػت  ٚث ٝؿذت خشد ؿذٜا٘ذ .ايٗ اليٞٝب دس صيش ػ ًٙآٞهٞبي ٚاحذ  K2لشاس داس٘ذ  ٚثب ٘بپيٛػتٍي ٓٞؿتيت ،ػتبص٘ذ
الس سا دس ؿٕبَ ٚسل ٝآسٔ ٚيپٛؿب٘ٙذ.

ؿىُ ٕ٘ .10بيي اص ٔشص ثيٗ ػًٙآٞهٞبي هخيٓ تب تٛدٜاي ػبص٘ذ تيضو ٜٛثب تٙبٚة ٔبػٝػ ًٙلشٔض ،ؿيُ  ٚػيّتػ ًٙاص ٚاحذ
 .KSث ٝػّت اختالف تٛاٖ ث ٝػًٙآٞه ٟ٘ ٚـتٞٝبي تخشيجي ٚاحذ  ،KSايٗ ٔشص تب حذي دچبس دٌشؿىّي ؿذ ٜاػت.

داساي دسصٞ ٜبي ػيؼتٕبتيه اػت  ٚسيضسخؼبس ٜثئ ٛيىشٚاػپبسيت داس٘ذٕٞ .چٙيٗ دسفشاديٛاسٌ ٜؼُ  ٚدس ٘بحي ٝؿٕبَ
سٚػتبي وٟٟٙه ٘يض ايٗ ٚاحذ ثب ػًٙؿٙبػي ػ ًٙآٞهٞبي ثظ تب وشْ سٚؿٗ  ٚثؼيبس ختشدؿتذ ٚ ٜفبلتذ اليتٝثٙتذي
ديذٔ ٜيؿٛد .ػ ًٙآٞهٞبي ايٗ ٚاحذ ؿبُٔ ٔزٕٛػ ٝفؼيّي صيش اػت:
Ethelia alba, Calcisphaerula innominata, Pithonella ovalis, Gavelinella sp., Cladocropsis sp.,
Marginotruncana sp., Whiteinella sp., Spiroplectamminella sp. Triloculina sp., Rotalia sp.,
Cibicides sp., Pseudocyclammina sp., Gavelinella sp., Lenticulina sp., Lithophyllum sp.,
Valvulina sp., Radiolites, Lammelibranchia, Bryozoa, Oligosteginids,. Miliolidea, Lagenids,
Textularidae, Anumalindae.

ايٗ ٔزٕٛػ ٝفؼيّي ػٗ ػٔٛٙب٘يٗ  -تٛس٘ٚيٗ سا ثشاي ايٗ ٚاحذ ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ.
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ياحذ  .K3دس ؿٕبَ سٚػتبي وٟٟٙه ،دس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ػًٙؿٙبػي ايٗ ٚاحذ ،ؿبُٔ ػًٙآٞهٞتبي تتٛدٜاي
ثظسً٘ ثذ ٖٚچشت اػت .ايٗ ػًٙآٞهٞب سيضسخؼبس ٜثئٛيىشٚاػپبسيت داس٘ذٕٞٝ٘ٛ٘ .بي رٕغآٚسيؿذ ٜاص ايتٗ ٚاحتذ
داساي سيضفؼيُٞبي صيش ٞؼتٙذ و ٝػٗ وٙيبػيٗ  -وبٔپب٘يٗ سا ثشاي ايٗ ٚاحذ ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
Arnaudiella grossouvia, Stomiosphera sphaerica, Calcisphaerula innominata lata, Gavelinella
sp., Rotalia sp., Marginotruncana sp., Whiteinella sp., Cibicides sp., Spiroplectamminella sp.,
Sirtina sp., Vanderbeekia sp., Garelinella sp., Pseudosiderolites sp., Praesiderolites sp. ,
Pithonella sp., Anumalina sp., Laeviheterohelix pulehra sp., Lenticulina sp., Valvulina sp.,
Whiteinella, Textularidae, Cinnominata.

ؿىُ ٕ٘ .11بيي اص ٚاحذ  Ksدسرٛٙة ٚسل ٚ ٝؿٕبَ سٚػتبي يذس( ٜخبسد اص ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝآسٚ .)ٚاحذ  Ksدس ايٗ ٘بحي،ٝ
ؿبُٔ تٙبٚثي اص ٔبػٝػ ، ًٙؿيُ ٔ ٚبسٖ ػفيذ  ٚلشٔض ٕٞشا ٜثب ٔيبٖاليٞٝبي ػ ًٙآٞه اػت.

افض ٖٚثش ايٗ ،چٙيٗ ػ ًٙآٞهٞبيي سا دس رٛٙةخبٚس سٚػتبي ػيذآثبد ٔيتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشد و ٝثب ٔشص ٌؼّي دس صيش
ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ الس لشاس ٌشفتٝا٘تذ .هتخبٔت ايتٗ ٚاحتذ دس فشاديتٛاس ٚ ٜفشٚديتٛاسٌ ٜؼتُ ٔـتب ٔتفتبٚت اػتت
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝدس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ،ثيـي ٝٙهخبٔت ثٔ 800 ٝتش ٔيسػذ دس حبِيوت ٝدس فشٚديتٛاسٌ ٜؼتُ ثؼتيبس وٕتتش
اػت.
 5-3ظىًزييیک
 0-5-3پبلئًشن
ظبزوذ فجه ) .(Pfايٗ ػبص٘ذ دس ؿٕبَ ٔحذٚدٛٔ ٜسد ثشسػي  ٚدس رٛٙة سٚػتبي آػٛس (خبسد اص ٔحتذٚدٚ ٜسلت ٝآس)ٚ
يبفت ٔيؿٛد و ٝثٝكٛست ؤٍّٛٙشا ثب ػيٕب٘ي وشثٙبتي  ٚلٌؼبت وشثٙبتي ثب رٛسؿذٌي ٌ ٚشدؿذٌي هؼيف  ٚآٌّتٔٛشا
ثب ػيٕب٘ي لشٔضسً٘  ٚلٌؼبت وشثٙبتي  ٚػيّيغ خيّي وٕٓٞ ،شا ٜثب اليٞٝتبي ػت ًٙآٞته ديتذٔ ٜتيؿتٛد .دس ايتٗ
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٘بحي ،ٝسيضفؼيُٞبي صيش اص ثخؾٞبي وشثٙبتي ايٗ ػبص٘ذ ػٗ ائٛػٗ ٔيب٘ي سا ثشاي آٖ ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ.
Nummulites fabiani , N. aturicus , N. globulus ,Discocyclina sp. , Amphistegina sp. ,
Dictyoconus sp., Rotalia sp., Operculina sp, .Rhaphidionina sp.,Globigerina,
Triloculinoides.
دس ٞش حبَ ،ث٘ ٝظش ٔيسػذ ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ فؼيُؿٙبػي دس ٔحذٚد ٜايٗ ٚسلٌٔ ٚ ٝبِؼبت ديٍتش ا٘زتبْؿتذ ٜثتشسٚي
ايٗ ػبص٘ذ دس ديٍش ٘مبى اِجشص ،ػٗ ايٗ ػبص٘ذ پبِئٛػٗ صيشيٗ تب ائٛػٗ ٔيب٘ي ثشآٚسد ؿٛد.
اليٞٝبي ػبص٘ذ فزٗ ثب ٘بپيٛػتٍي صاٚيٝداس ٘ ٚبٓٞؿيت ثشسٚي ػ ًٙآٞهٞبي ٚاحذ  K3لشاس داس٘ذ  ٚثًٛٝس ٓٞؿتيت
 ٚپيٛػت ٝدس صيش ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ صيبست لشاس ٔيٌيش٘ذ .هخبٔت ايٗ ػبص٘ذ ٔتغيش اػت ثب ايٗ ٚرٛد ثيـتي ٝٙهتخبٔت
آٖ ثٔ 150 ٝتش ٔيسػذ.
ظبزوذ زيبرت ) .(PEzايٗ ػبص٘ذ تٟٙب دس ؿٕبَ خبٚس ٚسل ٝآس ٚ ٚدس رٛٙة سٚػتبي آػٛس (خبسد اص ٔحذٚدٚ ٜسل ٝآس)ٚ
ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝث ٝكٛست ػ ًٙآٞهٞبي ثٛداس خبوؼتشيسً٘ ٔٚبسٖ وشْ  ٚخبوؼتشيٕٞ ،شا ٜثب ٔيتبٖاليتٞٝتبي
ؤٍّٛٙشا هخيٓالي ٝديذٔ ٜيؿٛد ٕٝ٘ٛ٘ .ثشداؿتؿذ ٜاص ثخؾٞبي وشثٙبتي ايٗ ػبص٘ذ داساي ٔزٕٛػت ٝسيضفؼتيُٞتبي
صيش اػت  ٚايٗ ٔزٕٛػ ٝفؼيّي ػٗ پبِئٛػٗ پؼيٗ تب ائٛػٗ پيـيٗ سا ث ٝػبص٘ذ صيبست ٘ؼجت ٔيدٙٞذ :
Acarinina primitive, A.soldadoensis, A.macamuai, Kuphus arenarius, Ethelia alba, Morzovella
leusiformis, M. angulata, Gyroidina sp., Haddonia sp., Miscellanea aff. Miscalla, Evigerina sp.,
Lockartia sp., Mississippina sp., Cibicides sp., Quinqueloculina sp., Biloculina sp., Nodosaria
sp., Pyrgo sp., Grgphea sp., Orbitoilites sp., Alveolina cf. aragonensis, Alveoloina aff.
ilerdiansis, Lenticulina sp., Lithophylum sp., Lithophylum sp., Glomoalveolina sp.,
Keramosphaera aff. iranica, Echinoid, Gasterpod, Rotalidae, Anumalindae, Ammonoides,
Miliolidae,Textularidae.

ٕٞب٘ٙذ ػبص٘ذ فزٗ ،ايٗ ػبص٘ذ ٘يض هخبٔت ٔتغيش داسد  ٚثيـي ٝٙآٖ سا ٔيتٛاٖ دس حذٚد ٔ 150تش دس٘ظش ٌشفت.
ظبزوذ کرج ) .(Ekػبص٘ذ وشد ثب هخبٔت حتذٚد ٔ 1500تتش دس ٚسلت ٝآس ،ٚتٟٙتب دس ٌٛؿت ٝؿتٕبَ ختبٚسي آٖ ديتذٜ
ٔيؿٛد ايٗ ػبص٘ذ دس رٛٙة سٚػتبي آػٛس (خبسد اص ٔحذٚدٚ ٜسل ٝآسٔ )ٚتـىُ اص تٛفيتت  ٚؿتيُ ػتجض وتٓس٘تً تتب
خبوؼتشي ٔ ٚبػٝػًٞٙبي لٜٟٛايسً٘ اػت ،افض ٖٚثش ايٗ ،ثخؾٞبي وشثٙبتي ٘يض دس ايٗ ػًٞٙتب ديتذٔ ٜتيؿتٛد.
ػبص٘ذ وشد دس ايٗ ٘بحي ٝهخبٔت ٘ؼجتبً صيبدي داسد .ػٗ ايٗ ػبص٘ذ ائٛػٗ اػت  ٚثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٞ ٚتٓؿتيت
ثشسٚي ػبص٘ذ صيبست  ٚثب ٘بپيٛػتٍي صاٚيٝداس  ٚث٘ ٌٝ٘ٛ ٝبٓٞؿيت ثشسٚي ػبص٘ذٞبي لذيٕيتش اص صيبست لشاس ٔتيٌيتشد ٚ
ػٕذتبً تٛػي ٟ٘ـتٞٝبي رٛاٖ آثشفتي وٛاتش٘شي پٛؿيذٔ ٜيؿٛد .هخبٔت ػبص٘ذ وتشد دس ٘بحيت ٝآس ٚصيتبد اػتت  ٚثتٝ
ٔ 1500تش ٘يض ٔيسػذ.
 0-5-3وئًشن -کًاتروري
ياحذ  .Pl-Qcلذيٕيتشيٗ ٟ٘ـتٞٝبي ايٗ صٔبٖ ٔشثٛى ث ٝاليٞٝبي ؤٍّٛٙشاي ٘ؼجتبً ٔتشاوٓ  ٚػتختؿتذٜاي اػتتو ٝدس حبؿي ٝسٚدخب٘ ٝدِيچبي دس خبٚس ٌٔٙم ٝلشاس داس٘ذ  ٚاحتٕبالً ٔشثٛى ث ٝصٔبٖ پّيٛػتٗ تتب وتٛاتش٘شي اػتت .ايتٗ
اليٞٝب دس استجبى ثب سػٛةٌزاسي پبدٌب٘ٞٝبي سٚدخب٘ ٝدِيچبي دس صٔبٖ ٌزؿت ٝاػت و ٝأشٚص ٜدس استفبع تمشيجبً صيتبدي
٘ؼجت ث ٝػٌح اػبع سٚدخب٘ٔ ٝـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذٟ٘ .ـتٞٝبي يبدؿذ ٜثب ؿيت تمشيجبً افمي ػًٞٙبي ػبص٘ذٞبي اِيىتب ٚ
ؿٕـه سا دس دس ٜدِيچبي پٛؿب٘ذٜا٘ذٓٞ .چٙيٗ ٔيتٛاٖ ؤٍّٛٙشاي ٘يٕٝػختؿذ ٜپّيٛػتٗ-وتٛاتش٘شي سا دس حبؿتيٝ
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رٛٙثي ٚسل ٝآس٘ ٚيض ٔـبٞذ ٜوشد و ٝاحتٕبالً دس استجبى ثب ثبدثضٖٞبي ٔتشٚو ،ٝفشاخبػتيبفت ٚ ٝلتذيٕي ٞؼتتٙذ وت ٝاص
٘ظش چٍٍ٘ٛي تـىيُ  ٚرٙغ لٌؼبت ثب ٕ٘ ٝ٘ٛسٚدخب٘ ٝدِيچبي ٔتفبٚت ٞؼتٙذ .ث٘ ٝظش ٔيسػذ وت ٝؿتبيذ ثتتٛاٖ ايتٗ
ٚاحذ سا اص ٘ظش ػٙي  ٚيب ػختؿتذٌئ ،ؼتبدَ ػتبص٘ذ ٞتضاسدس ٜدس اًتشاف تٟتشاٖ دس ٘ظتش ٌشفتت ،أتب اص ٘ظتش تتبحيش
رٙجؾٞبي صٔيٗػبختي ،ايٗ دٔ ٚؼبدَ يىذيٍش ٘يؼتٙذ چشا و ٝاليٞٝبي ػبص٘ذ ٞضاسدس ٜدس تٕبٔي ٘مبى چيٗختٛسدٚ ٜ
ؿيت ث٘ٝؼجت صيبدي داسد دس حبِيو ٝاليٞٝبي ايٗ ؤٍّٛٙشا دس ثيـتش ٘ٛاحي ٔٛسد ٌٔبِؼ ،ٝؿيت افمي  ٚيب ٘ضديه ثتٝ
افك داس٘ذ.
 مخريطافكىٍَبي کًاتروريايٗ ٟ٘ـتٞٝب دس ٚسل 1:25000 ٝآس ٚثش اػبع ػٗ ٘ؼجي ٔخشٚىافىٞٝٙب لبثتُ تفىيته اػتت .ايتٗ رتذايؾ ثتش پبيتٝ
استجبى لٌغؿذٌي ٔخشٚىافىٞٝٙب ٘ؼجت ث ،ٓٞٝچٍٍ٘ٛي لشاسٌيشي ٔخشٚىافىٞٝٙتب ٘ؼتجت ثت ٝيىتذيٍش ،س٘تً ػتٌح
ٛٞاصد ٜآٖٞب ٔ ٚـخلبت لّٜٞٛبي تـىيُدٙٞذ ٜآٖٞب اص ٘ظش رٙغ ،سً٘  ٚا٘ذاص ٜا٘زبْ ٔيپزيشد .ثش ايٗ اػبع:
 .Qtلذيٕي تشيٗ ٟ٘ـتٞٝبي پبدٌب٘ٔ ٚ ٝخشٚىافىٝٙاي ٌٔٙم ٝسا تـتىيُ ٔتي دٙٞتذ وت ٝاص ٘ظتش ػتٙي لبثتُ تفىيته
٘يؼتٙذ .ايٗ دػت ٝثٚٝاػٌ٘ ٝؼُٞبي ثؼذي ٔخشٚىافىٞٝٙب ثشيذٌ ٚ ٜب ٜپٛؿيذ ٜؿذٜا٘ذ.
f3

 Qf1تب  .Qf3ايٗ ٔخشٚىافىٞٝٙب اص ٘ظش ػٙي تفىيهپزيش ٞؼتٙذ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و Q ٚ Qf1 ٝرٛاٖتشيٗ دػتت ٝسا ٘ـتبٖ
ٔي دٙٞذٔ .خشٚىافىٞٝٙبي يبدؿذٔ ،ٜتـىُ اص لٌؼبت ؿٗ ٔ ٚبػ ٝدس صٔيٝٙاي سيضدا٘ٞ ٝؼتٙذ .ايٗ ٟ٘ـتٞٝب دس دأٝٙ
استفبػبت ثٚٝرٛد آٔذٜا٘ذ  ٚاثؼبد لٌؼبت آٖٞب دس رٟت ؿيت دأ ٝٙوٛچتهتتش ٔتيؿتٛد .ا٘تٛاع لتذيٕيتتش ثتٚٝػتيّٝ
سٚدخب٘ٞٝب ثشيذ ٜؿذٔ ٚ ٜخشٚىافىٞٝٙبي رٛاٖتش دس فبكّ ٝدٚستشي اص دأ ٝٙوٜٞٛب ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘ذ .ايٗ ٔؼئّ ٝاحتٕتبالً
ث ٝپٛيبيي رج ٟٝوٞٛؼتبٖ دس ٘بحي ٝاؿبس ٜداسد.
 .Qgايٗ ٚاحذ ؿبُٔ ثشؽ  ٚػٍٙبسد ٌؼّي اػت  ٚدس پٟٞٝٙبي ٌؼّي ٌؼُٞبي اكّي ٌٔٙم ٝديذٔ ٜيؿٛد.
ٚ .Qscاسيضٜٞبيي ٞؼتٙذ و ٝدس دأ ٝٙپشؿيت وٜٞٛب  ٚدس اثؼبد ٔختّف ديذٔ ٜتيؿت٘ٛذ .ػتًٙؿتذٌي دس آٖٞتب ديتذٜ
ٕ٘يؿٛد  ٚاغّت دس پبي ػًٟ٘ٙـتٞٝبي كخشٜػبص  ٚپشؿيت طٚساػيه  ٚوشتبػ ٝثٚٝرٛد آٔذٜا٘ذ.
ٟ٘ .Qtrـتٞٝبي تشاٚستٗ و ٝدس احش چـٕٞٝبي تشاٚستٗػبص تـىيُ ؿذٜا٘ذ  ٚدس ٌٛؿت ٝختبٚسي ٌٔٙمتٔ ٝتٛسد ٌٔبِؼتٝ
ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ  ٚث ٝػٛٙاٖ ػ ًٙػبختٕب٘ي ٘يض ٔٛسد ثٟش ٜثشداسي لشاس ٔي ٌيش٘ذ.
ٟ٘ .Qalـتٞٝبي آثشفتي ٞؼتٙذ و ٝدس أتذاد سٚدخب٘ٞٝبي اكّي ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ ايٗ سػٛثبت رذا اص  ٓٞؿتبُٔ لٌؼتبت
 ٚلّٜٛػًٞٙبيي ٞؼتٙذ و ٝتٛػي سٚدخب٘ٞٝب حُٕ ؿذٜا٘ذ .ايٗ ٟ٘ـتٞٝب سا ٔتيتتٛاٖ رتض ٚرتٛاٖتتشيٗ ٟ٘ـتتٞٝتبي
سٚدخب٘ٝاي ػٟذ حبهش ٘يض دس ٘ظش ٌشفت.
 -4ظىگَبي آرريه
ػًٞٙبي آرسيٗ دس ٔحذٚدٚ ٜسل ٝآس ٚسا ٔيتٛاٖ ث ٝػ ٝدػت ٝوّي تمؼيٓ وشد:
 )1ػٞ ًٙبي آرسيٗ ثب ػٗ احتٕبِي پبِئٛصٚييه :ؿبُٔ ػتًٞٙتبي آرسيتٗ ثيش٘ٚتي ٞؼتتٙذ وت ٝثتٝكتٛست ػتيُ ٚ
دايه ٞبي ديبثبصي ثب ثبفت افيتيه  ٚدسؿتثّٛسٞبي تٕبْخٛدؿىُ ٞؼتٙذ ٟ٘ ٚـتٞٝبي ػبص٘ذ وٟش ،ثتبسٚت  ٚالِت ٖٛسا
لٌغ وشد ٜاػت (ؿىُ  .)12ايٗ ػًٞٙب غبِجبً ٛٞاصدٞ ٜؼتٙذ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝوب٘يٞب ث ٝوّشيتت ،وّؼتيت  ٚوتب٘يٞتبي
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فّضي تجذيُ ؿذ ٜاػت.
 )2ػًٞٙبي آرسيٗ دٚساٖ د :ْٚايٗ دػت ٝثٝكٛست ٌذاصٜٞبي ثبصي دس لبػذ ٜػبص٘ذ ؿٕـه لشاس داس٘ذ .دس فشٚديتٛاسٜ
ٌؼُ ٔـبٌ ،ذاصٜٞبي ثبصي ،ػبص٘ذ ؿٕـه سا اص اِيىب رذا ٔيوٙذ و ٝسخٕٙتٖٞٛتبي آٖ تٟٙتب ثت ٝتبلتذيغ آيٙتٚٝسصاٖ
ٔحذٚد ٔيؿٛد .تشويت ايٗ ػًٞٙب ثيـتش تشاويثبصاِت تزضي ٚ ٝخشدؿذ ٜحبٚي وب٘يٞبي وذس ،اوؼيذ آ ٚ ٗٞآپبتيتت
اػت .وب٘يٞبي فّذػپبسي ث ٝوب٘يٞبي سػي  ٚػشيؼيت تزضي ٝؿذٜا٘ذ.
ايٗ ػًٞٙب خيّي فشػبيؾ يبفتٝا٘ذ  ٚدس احش حشوبت صٔيٗػبختي خشد ؿذٜا٘ذ.
 )3ػًٞٙبي آرسيٗ دٚساٖ ػ :ْٛػًٞٙبي آرسيٗ ايٗ صٔبٖ ثيـتش ثٝكٛست تٛفٞب ٌ ٚذاصٜٞبي آ٘ذصيتي ػتبص٘ذ وتشد
ٔـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذ .سخٞ ٖٕٛٙبي ايٗ ػتًٞٙتب دس ٔـتبٞذات كتحشايي ثيـتتش دسثشٌيش٘تذ ٜػتًٞٙتبي آتـفـتب٘ي ٚ
آرسآٚاسي ٞؼتٙذ و ٝتشويت ػًٙؿٙبػي ثبصي تب حذٚاػي داس٘ذ  ٚثٝكٛستٞبي ٌذاصٜايٌ ،ذاصٜٞبي ثشؿي ،تٛفٞتبي
ثّٛسيٗ  ،تٛفٞبي ؿيـٝاي  ،تٛفٞبي ثّٛسيٗ ؿيـٝداس ،ؿيـٝاي -آٚاسي ٌ ٚبٞي تٛفيتٞب ديذٔ ٜيؿ٘ٛذٌ .ذاصٜٞتب اص
٘ظش تشويت ػًٙؿٙبختي دس سديف ثبصاِت اِيٛيٗداس ،ثبصاِت ،تشاويثبصاِتت  ٚآ٘تذصيت  ٚداساي ثبفتتٞتبي پتٛسفيشي ثتب
صٔئ ٝٙيىشِٚيتي ،پٛسفيشي ايٙتشػشتبَ ،پٛسفيشي آٔيٍذاِٛييذاَ ،افيتيهٍٔ ،بپٛسفيشي  ٚدس ٔتٛاسدي ؿيـتٝاي-آٚاسي
يب ٞيبِٛفيتيه ٞ ٚيبِٛپّيتيه ٞؼتٙذ.
 -5زمیهشىبظی اقتصبدي
 تشاٚستٟٗ٘ :ـتٞ ٝبي تشاٚستٙي ٔٛرٛد دس رٛٙة سٚػتبي وٟٟٙه ،ث ٝػٛٙاٖ ػًٕ٘ٙبي ػبختٕب٘ي ٔٛسد ثٟتشٜثتشداسيلشاس ٔيٌيشد.
ٔ.بػ ٝػ ًٙوٛاستضيتي ػبص٘ذ الِ ٖٛث ٝػّت ٌؼتشؽ چـٍٕيش دس ٌٔٙم ،ٝدس ثشخي ٘مبى ثٝكٛست ٔٙبثغ لشه ٝػتًٙالؿٛٔ ٝسد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٝاػت.
 ػيّتػًٞٙبي ٔٛرٛد دس ٚاحذٞبي وشتبػ ٝثباليي ( )Ksدس رٛٙة سٚػتبي آس ٚثٝػٛٙاٖ ػ ًٙالؿٔ ٝتٛسد اػتتفبدٜلشاس ٔيٌيشد.
 ؿيُٞبي صغبَداس :دس ثشخي ٘مبى ٔب٘ٙذ رٛٙة سٚػتبي وٟٟٙه ،اليٞٝبيي اص صغبَ  ٚؿتيُٞتبي صغتبَداس دس ػتبص٘ذؿٕـه ديذ ٜؿذ ٜاػت وٌ ٝبٞي هخبٔت آٖٞب ث ٝثيؾ اص يه ٔتش ٔيسػذ.
 ٓٞچٙيٗ ٚاحذ وٛاستضيت سأػي ٘يض ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجؼي ػشؿبس اص ػيّيغ ثٙٔ ٝظتٛس ٔلتبسف كتٙؼتي لبثتُ اػتتخشاداػت.
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ؿىُ  .12ػيُ آرسيٗ دس ٔيبٖ ٔبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ الِ ،ٖٛرٛٙة سٚػتبي وٟٟٙه.

 -6زمیهظبخت ي زمیهشىبظی ظبختبري
 0-6کلیبتی در ارتجبط ثب ييصگیَبي زمیهظبختی رشتٍکًٌ الجرز
سؿتٝو ٜٛاِجشص ثب يه سيخت ػيٛٙػي ،ثب ً َٛحذٚد  2000وئّٛتش اص لفمبص وٛچه دس اسٔٙؼتبٖ دس ؿٕبَ ثبختش ،تب
وٞ ٜٛبي پبسٚپبٔيؼٛع دس ؿٕبَ افغب٘ؼتبٖ دس ؿٕبَ خبٚس ،ادأ ٝداسد  ٚيه وٕشثٙذ وٞٛضايي چٙذ وٞٛضاد ٔشوت سا
ٔيػبصد .ايٗ سؿتٝو ٜٛدس ثخؾ ٔشوتضي وٞٛضاد آِپٞ -يٕبِيب لشاس ٌشفت ٚ ٝدس ًي تشؿيشي (سخذادٞبي آِپي) دچبس
وٛتبٜؿذٌي  ٚفشاخبػت ؿذ ٜاػت )ػّٛي.)1996 ،
سؿتٝو ٜٛاِجشص سا ثشاػبع ٚيظٌيٞبي سيختؿٙبختي  ٚصٔيٗؿٙبختي ث ٝػٌٙٔ ٝم ٝاِجشص ثتبختشي  ٚآرسثبيزتبٖ ،اِجتشص
ٔشوضي  ٚاِجشص خبٚسي تمؼيٓ ٔيوٙٙذ و ٝػتبختبسٞبي آٖٞتب ٘تيزت ٝد ٚوتٞٛضايي ٟٔتٓ اػتت :وتٞٛضايي آػتيٙتيه
(پشوبٔجشيٗ)  ٚوٞٛضايي آِپي (ٔضٚصٚييه  ٚػٛٙصٚييه) (ػّٛي1996 ،؛ ثشثشيبٖ )1981،1983 ،دس اِجشص چيٗختٛسدٌي
آػيٙتيه ،اػبػبً ثٚٝػيّ ٝدٌشٌ٘ٛي ٔـخق ٔيؿٛد و ٝث ٓٞٝپيٛػتتٍي  ٚػتختؿتذٖ پتيػت ًٙسا دس پشوتبٔجشيٗ
ٔٙزش ؿذ ٜاػت .ثب ايٗ حتبَ ٞتٓؿتيجي ٘ؼتجي  ٚحتتي تتذسيزيثتٛدٖ احتٕتبِي ٌتزس تخشيجتيٞتبي پشٚتشٚصٚييته
ثباليي(ػبص٘ذ وٟش) ثٟ٘ ٝـتٞٝبي رٛاٖ تش پشٚتشٚصٚييه (ػٌّب٘ي٘ )ٝـبٖ ٔي دٞذ و ٝؿٛاٞذ سٚؿٙي اص ػّٕىشد وٞٛضايي
آػيٙيته دس اِجشص ٚرٛد ٘ذاسدٓٞ .چٙيٗ ػذْ ثش٘ٚضد پيػ ًٙثبػج ؿذ ٜاػت و ٝػبص٘ذ وٟش ث ٝػٙتٛاٖ لتتذيٕيتتشيٗ
ٚاحذ چيٍ٘ٝٙبسي اِجشص ؿٙبخت ٝؿذ ٜؿٛد (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ.)2003 ،
دس فبكّ ٝصٔب٘ي پشوبٔجشيٗ پؼيٗ تب اسدٚٚيؼيٗ ،يه دسيبي ثشلبسٜاي وٓػٕك دس اِجشص ٚرٛد داؿتت ٝاػتت .ثؼتذ اص آٖ
دس اسدٚٚيؼيٗ ،وـؾ ٌ ٚؼيختٍي آغبص ؿذ ٚ ٜپغ اص آٖ ربيٌيشي ٔزٕٛػتٞٝتبي حزتيٓ ٔبٌٕتبيي سٚي داد ٚ ٜتتب
د٘ٚيٗ ٔيب٘ي ادأ ٝيبفت ٝاػت (ػّٛيٚ )1996 ،رٛد ٘جٛدٞبي ٔ ٟٓچيٙتٍ٘ٝتبسي ٔشثتٛى ثت ٝلجتُ اص د٘ٚتيٗ  ٚلجتُ اص
پشٔيٗ ،ث ٝرٙجؾٞبي خـىيصايي يب ثبالآٔذٌيٞبيي ث ٝػٗ وبِذ٘ٚيٗ يب ٞشػي٘يٗ ٘ؼجت دادٔ ٜيؿٛد ،أب ٞتي ٌ٘ٛتٝ
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دٌشؿيجي ٘ـبٍ٘ش رٙجؾٞبي خـىيصايي  ٚچيٗخٛسدٌي اليٞٝب دس پبِئٛصٚييه ديذ٘ ٜـذ ٜاػت(.اؿتتٛوّيٗ)1974 ،
حشوبت سخذاد وبِذ٘ٚيٗ دس فبكّ ٝصٔب٘ي اسدٚٚيؼيٗ -ػيّٛسيٗ  ٚد٘ٚيٗ پيـيٗ ػبٔتُ ختشٚد ايتٗ ٘بحيت ٝاص آة  ٚثتٝ
د٘جبَ آٖ ػذْ سػٛةٌزاسي دس ايٗ صٔبٖ ؿذ ٜاػت .دس ايٗ ٌٔٙم٘ ٝبپيٛػتٍي ٓٞؿيت ثيٗ ٟ٘ـتٞٝبي ػتبص٘ذ ٔتيال ٚ
ريشٚد  ٚا٘مٌبع سػٛثٍزاسي ثؼذ اص ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ٔيال (وبٔجشيٗ ٔيب٘ي -ثتباليي) تتب سػتٛةٌتزاسي ػتبص٘ذ ريتشٚد
(د٘ٚيٗ پؼيٗ) ث ٝاحتٕبَ دس احش ػّٕىشد سخذاد وبِذ٘ٚيٗ سٚي ٔيدٞذ .چٙيٗ ث٘ ٝظش ٔيسػذ وت ٝايتٗ رٙتجؾٞتب دس
ايٗ ٘بحي ٝاص ٘ٛع خـىيصايي ثٛد ٜاػت.
دس ايٗ ٘بحي ٝثٝدِيُ ػّٕىشد حشوبت حشوبت خـىيصايي سخذاد ٞشػيٙيٗ ،سػٛثبت وشثٙيفش پؼيٗ حزف ؿذ ٜاػتت
 ٚػبص٘ذ دٚسٚد ثب لبػذ ٜؤٍّٛٙشا  ٚتٛاِي تخشيجي پيـش٘ٚذ ٜثشسٚي ٟ٘ـتٞٝبي وشثٙبتي ػبص٘ذ ٔجبسن لشاس ٌشفت ٝاػتت.
٘جٛد سػٛةٌزاسي وشثٙبتي ثيٗ ػبص٘ذٞبي ٔجبسن (وشثٙيفش پيـيٗ)  ٚسٚت( ٝپتشٔيٗ)  ٚتت٘ٝـتيٙي ٟ٘ـتتٞٝتبي آٚاسي
ػبص٘ذ دٚسٚد ث ٝد٘جبَ رٙجؾٞبي سخذاد ٞشػيٙيٗ دس ايٗ ٌٔٙم ٝسٚي داد ٜاػت.
اص د٘ٚيٗ تب تشيبع پؼيٗ دس ً َٛتٛلف تذسيزي فؼبِيت ٔبٌٕبيي ،يه فالت لتبسٜاي دس پٛػتت ٝتتبصٌٜؼتيخت ٝايزتبد
ؿذ ٚ ٜوشثٙبتٞب  ٚآٚاسٞبي ػيّيؼي وٓػٕك  ٚهخيٓ ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘ذ .سػٛثبت د٘ٚيٗ تب تشيبع ٔيب٘ي ،دس ً َٛتشيبع
ٔيب٘ي -پبيب٘ي ا٘ذوي تحت تأحيش وٞٛضايي ائٛػيٕشيٗ لشاس ٌشفتٝا٘ذ .ثب ثشخٛسد ػًٙوش ٜلبسٜاي اِجشص ثب ٚسلت ٝتتٛساٖ دس
أتذاد يه پ ٟٝٙفشٚسا٘ؾ ثب ؿيت س ٚث ٝؿٕبَ دس تشيبع پبيب٘ي ،حيبت ايٗ فالت لبسٜاي ثت ٝػتش آٔتذ ٜاػتت (ػّتٛي،
 .)1996ثشخٛسد ِج ٝلبسٜاي فؼبَ تٛساٖ ثب ِج ٝغيشفؼبَ لبس ٜاي اِجتشص ٔٙزتش ثت ٝفتشاسا٘ؾ ٔزٕٛػت ٝاليب٘ٛػتيٌ ،ؼتّؾ
سا٘ذٌي ؿذيذ ،فشاخبػت ،دٌشٌ٘ٛي  ٚتـتىيُ تتٛدٜٞتبي ٌشا٘يتٛييتذي ٘ ٚيتض تـتتتىيُ حٛهتٞٝتبي پتيؾثتٔٛي ٚ
حٛهٞٝبي ٔيبٖوٞٛي ؿذ ٚ ٜايٗ أش تب طٚساػيه ٔيب٘ي ادأ ٝيبفت ٝاػتت .ايتٗ سختذاد ثت ٝسختذاد ػتيٕشيٗ پيـتيٗ
ٔؼشٚف اػت (ػّٛي )1996 ،صٔيٗ دسص تشيبع تٛػي رٛٙة وپٝداؽ  ٚاحتٕبالً رٙتٛة اِجتشص  ٚختبٚس تتبِؾ (ثشثشيتبٖ،
،)1983وٕپّىغ ؿب٘ذسٔٗ ،وٕپّىغ ٌـت  ٚثمبيبي ديشيٙت ٝتتتيغ ٔـتٟذ -تشثتت رتبْ (ػّتٛئ )1996 ،ـتخق
ٔيؿٛد .ػبص٘ذ ؿٕـه ثشسٚي ٘بپيٛػتٍي حبكُ اص ايٗ وتٞٛضايي لتشاس ٌشفتت ٚ ٝصغتبَداس اػتت .دس ايتٗ ٘بحيت ٝفتبص
وٞٛضايي ػيٕشيٗ پيـيٗٛٔ ،رت ٘جٛد چيٝٙاي ثيٗ ػبص٘ذٞبي اِيىب  ٚؿٕـه  ٚتغييش ٘ٛع سػتٛةٌتزاسي اص وشثٙتبتي
ث ٝآٚاسي ؿذ ٜاػت .ثيٗ ايٗ د ٚػبص٘ذ ،پ٘ ٟٝٙؼجتبً هخيٕي اص ػًٞٙبي آتـفـب٘ي اص رٙغ ثبصاِتت ٔ ٚالفيتش ٚرتٛد
داسد و ٝحوٛس آٖ سا ٔيتٛاٖ دس استجبى ثب حشوبت وــي فبص وٞٛضايي ػيٕشيٗ پيـيٗ دا٘ؼت.
دس طٚساػيه ٔيب٘ي يه حٛه ٝثشلبس ٜاي /فالت لبسٜاي وٓػٕك رذيذ ثًٛٝس پيـش٘ٚذ ٜثشسٚي ػتشصٔيٗٞتبي ٔتتأحش اص
وٞٛضايي ػيٕشيٗ ايزبد ؿذ ٚ ٜتب وشتبػ ٝپؼيٗ ادأٔ ٝييبثذ .دس ايٗ ٌؼتتشٚ ٜرتٛد ٟ٘ـتتٞٝتبي تجخيتشي ٔ ٚالفيتش
ٕٞشا ٜثب هخبٔت لبثُ تٛرٟي ؤٍّٛٙشا دس لبػذ ٜوشتبػ ٝو ٝثب ٘بپيٛػتٍي ٓٞؿيت ثشسٚي ٟ٘ـتٞٝبي وشثٙتبتي ػتبص٘ذ
الس (ٔبِٓ) لشاس ٌشفتٝا٘ذٕ٘ ،بيبٍ٘ش حٛهٝاي ٘بپبيذاس دس ايٗ صٔبٖ ،ث ٝد٘جبَ رٙجؾٞبي وٞٛضايي ػيٕشيٗ پؼتيٗ اػتت.
هٕٗ ايٙى ٝايٗ حشوبت ثبػج ؿذ ٜاػت وت ٝدس صٔتبٖ وشتبػت ٝپيـتيٗ (٘ئتٛوتٔٛيٗ)ٌٙٔ ،مت ٝفبلتذ سػتٛة دسيتبيي
ثبؿذ.وشتبػ ٝپؼيٗ ٘يض ثب سخؼبسٜٞبي ٔختّفي ٔؼشفي ٔيؿٛد؛ ثشاي ٔخبَ دس اِجشص ثبختشي ثب ػًٞٙتبي آتـفـتب٘ي ٚ
آتـفـب٘ي -سػٛثي  ٚدس اِجشص ؿٕبِئ -شوضي ثب ػشي هخيٕي اص وشثٙبت ٔ ٚبسٖ .أشي و٘ ٝـتبٖ ٔتيدٞتذ دس اِجتشص
ثبختشي  ٚاِجشص ٔشوضي دس وشتبػ ٝپؼيٗ حٛه ٝثشلبسٜاي /فالت لبسٜاي ٌؼيخت ٝؿذٔ ٚ ٜشاحُ اِٚي ٝفؼبِيتت ٔبٌٕتبيي
سٚي داد ٜاػت .ثؼذ اص آٖ دس تشؿيشي-وٛاتش٘شي ٔبٌٕبتيؼٓ ؿذيذ ٘ٛع وٕب٘يٌ ،ؼّؾ سا٘تذٌي ،فشاخبػتت  ٚتـتىيُ
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حٛهٞٝبي ٔيبٖوٞٛي آٚاسي -ػيّيؼي ٘ ٚيض تـىيُ پيؾثٟٔ ْٛبرشتوٙٙتذ ٜثتً ٝتشف رٙتٛة ،سٚي داد ٜاػتت .دس
اِجشص خبٚسي ،دس ٕٞيٗ صٔبٖ تٟٙب ٌؼّؾ سا٘ذٌي ،فشاخبػت  ٚاحتٕبالً ٌؼّؾ ػبدي رذايـي٘ ،مؾ ٕٟٔتي دس تغييتش
ٔحيي صٔيٗػبختي داؿت ٝاػت (ػّٛي( )1996 ،ؿىُ .)13
اٌشچ ٝسٚيذادٞبي ٘بؿي اص ثشخٛسد حبؿي ٝلبسٜاي فؼبَ  ٚپٛيبي تٛساٖ ثب حبؿي ٝلبسٜاي ٘بفؼبَ اِجشص دس تشيبع پؼتيٗ ٚ
ٕٞضٔبٖ ثب سٚيذاد وتٞٛضايي ويٕتشيٗ پيـتيٗ ٔٛرتت ؿتىٌُيتشي سا٘تذٌيٞتب  ٚفتشاسا٘ؾ ٔزٕٛػتٞٝتبي اليب٘ٛػتي
ديشيٝٙتتيغ ثشسٚي ِج ٝؿٕبِي اِجشص ؿذ ٜاػت ،أب اِٚيٗ رٙجؾٞبي ٚالؼي و ٝايٗ چتيٗختٛسدٌي اِجتشص سا ثتٚٝرتٛد
آٚسد ٜاػت دس ٔشحّ ٝسخذاد السأيذ سخ داد ٚ ٜثبػتج تغييتشات  ٚدٌشٌت٘ٛي ؿتشايي ٔحتيي ؿتذ ٜاػتت (اؿتتٛوّيٗ،
1974؛ ثشثشيبٖ )1983 ٚ ،1981 ،ػّٕىشد فبص السأيذ دس ايٗ ٘بحيٛٔ ٝرت تـىيُ هتخبٔت ٘ؼتجتبً صيتبد وٍّٙتٔٛشاي
ػبص٘ذ فزٗ ث ٝػٗ پبِئٛػٗ ؿذ ٜاػتٟ٘ .ـتٞ ٝبي ػبص٘ذ فزٗ ثب ٘بپيٛػتٍي  ٚدس ثشختي ٔتٛاسد دٌتشؿتيجي صاٚيتٝداس
ثشسٚي ٟ٘ـتٞٝبي وشتبػ ٝپؼيٗ  ٚيب لذيٕيتش لشاس ٌشفتٝا٘ذ.
ٟ٘ـتٞ ٝبي پبِئٛػٗ  ٚائٛػٗ صيشيٗ دس اِجشص ،تٛصيغ ٘بٔٙظٕي داس٘ذ .هخبٔت ايٗ ٟ٘ـتٞٝب ،اص چٙذ ٔتش تبٔ 3000تتش ٚ
ؿبُٔ ػٞ ًٙبي آتـفـب٘ي ثبصاِتي  ٚآ٘تذصيتي دس ثتبختش ٘ ٚـتبٖدٙٞتذ ٜلشاسٌيتشي دس ٔزتبٚست يته حبؿتي ٝفؼتبَ
آتـفـب٘ي ٞؼتٙذ .يه ٌٛدي ٔ ٟٓث ٝػٗ ائٛػٗ ،و ٝغبِجبً تٛػتي ػتبص٘ذ وتشد ٔتـتىُ اص ػتًٞٙتبي آتـفـتب٘ي ٚ
آتـفـتتب٘ي -سػتتٛثيٞتتبي ثتتب ػتتٗ ائٛػتتٗ پشؿتتذ ،ٜدس أتتتذاد ِجتت ٝرٙتتٛثي اِجتتشص ٚرتٛد داؿتتت ٝاػتتتت )ثشثشيتتبٖ ٚ
ٕٞىبساٖ1981،؛ ثشٕٞ ٚ ٝ٘ٚىبساٖ )2003،دس ً َٛاِيٍٛػٗٔ -يٛػٗ ث ٝػّت ثشخٛسد كتفح ٝػشثتي ثتب ػتشصٔيٗٞتبي
ايشاٖ ،پ ٟٝٙاِجشص ثبال آٔذ ٚ ٜسػٛثبت لبسٜاي يب دسيبيي دس حٛهٞٝبي وٛچه داخّي (حٛهٞٝبي وٞٛي) ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘تذ
تب ايٙى ٝرٙجؾٞبي وٜٛصايي سٚي داد ٜدس صٔبٖ پّيٛػٗ -وٛاتش٘شي ،ػجت ٌؼّؾ سا٘تذٌي ٔ ٚشتفتغؿتذٖ سؿتتٝوتٜٛ
ؿذٜا٘ذ (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ .)2003 ،دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد ٌٔبِؼ ،ٝحشوبت وٞٛضايي فبص پيش٘يٗ دس صٔبٖ ائٛػٗ پيـيٗٔ -يتب٘ي،
ػبُٔ اكّي دس ثش٘ٚضد ػًٞٙبي آتـفـب٘ي ايٗ صٔبٖ  ٚؿىٌُيشي ػبص٘ذ وشد ثب ٔـخل ٝػتًٙؿٙبػتي آرسآٚاسي دس
سؿتٝو ٜٛاِجشص ؿذ ٜاػت .ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝپغ اص سػٛةٌزاسي ٟ٘ـتٞٝبي دسيبيي ػتبص٘ذ صيتبست ،تىبپٞٛتبي آتـفـتب٘ي
فبص وٞٛضايي پيش٘يٗ ػجت ت٘ٝـيٙي تٛفيتٞبي ػبص٘ذ وشد دس دسيبي ائٛػٗ ؿذ ٜاػت .فبص وتٞٛضايي آػتتشيٗ ٘يتض دس
صٔبٖ ٔيٛػٗ پبيب٘ي ثبػج ٘بپيٛػتٍي دٌشؿيت ثيٗ ٟ٘ـتٞٝبي لشٔض ثباليي ثب ؤٍّٛٙشاي ٞضاسدس ٜؿذ ٜاػتت .وت ٝاحتش
آٖ سا ٔي تٛاٖ دس ٘ضديىي ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي ٔـبٞذ ٜوشد .فبص پبػبد٘يٗ ث ٝػٛٙاٖ آخشيٗ فبص وٞٛضايي دس اِجتشص ،ػبٔتُ
اكّي دس ؿىٌُيشي ػ ًٙرٛؽ ػبص٘ذ ٞضاسدس ٚ ٜچيٗخٛسدٌي دس آٖ  ٚايزبد دٌشؿيجي ثيٗ ٟ٘ـتٞٝتبي وتٛاتش٘شي
پيـيٗ  ٚپؼيٗ اػت.
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انف

ب
ؿىُ ٚ .13احذٞبي چيٝٙصٔيٗػبختي اِجشص اِف) اص ػّٛي ( )1996ة) اصآِٗ ٕٞ ٚىبساٖ (.)2003

صٔيٗػبخت فؼبَ اِجشص تحت سطيٓ فـبسي چيش ٜلشاس داؿت ٚ ٝفؼبِيت ِتشصٜاي دس ساػتتبي ٌؼتُٞتبي ٔحتذٚدوٙٙتذٜ
وٞٛؼتبٌٖ ،ؼتشد ٜثٛد ٜاػت .صٔيٗؿٙبػي ٘بحيٝاي پّيٛػٗ -وٛاتش٘شيٌ ،ؼتّؾ فؼتبَ  ٚػتبصٚوبس وٙت٘ٛي ٌؼتُٞتب
ثتتٝسٚؿتتٙيٌ ،ؼتتّؾ ٔؼىتتٛع سا ٘ـتتبٖ ٔتتيدٞتتذ  ٚثيتتبٍ٘ش وٛتتتبٜؿتتذٌي پٛػتتت ٚ ٝهتتخيٓؿتتذٌي ٌٔٙمتتٞ ٝؼتتتٙذ
(ثشثشيبٌٖ .)1983،ؼُٞبي ٔٛاصي سؿتٝاي چپثش دس خبٚس اِجتشص س٘ٚتذ  ٚ ENEدس ثتبختش اِجتشص س٘ٚتذ WNWداس٘تذ ٚ
وٛتبٜؿذٌي ؿٕبِي -رٛٙثي اص ًشيك سا٘ذٌتتيٞبيي كتٛست ٔتيٌيتتتشد وت ٝثت ٝدس ٖٚاِجتشص ؿتتتيت داس٘تذ .حوتٛس
ٌؼُ ٞبي ٔٛاصي سؿتٝاي چپثشي و ٝدس ساػتبي اِجشص حوٛس داس٘ذ ٘ ٚيض حوٛس سا٘تذٌيٞتب حتبوي اص تمؼتيٓؿتذٌي
وش٘ؾ 1دس احش وٛتبٜؿذٌي ٔبيُ  ٚايزبد دٌشؿىّي تشافـبسي 2دس ػشم سؿتٝو ٜٛاػت .ايٗ وٛتبٜؿذٌي ٔبيتُ ،دس احتش
ٍٕٞشايي ٘بحيٝاي ػشثي -اٚساػيب ٔ ٚؤِف ٝثبختشي ثشداس حشوت حٛهت ٝختضس رٙتٛثي ٘ؼتجت ثت ٝايتشاٖ سٚي ٔتيدٞتذ
(رىؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ 2002؛ آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ )2003 ،دس ٘تيز ٝايٗ حشوتبت دس تتبِؾ حشوتبت ساػتتثتش ،دس وپتٝداؽ
حشوبت ساػتثش  ٚدس اِجشص خبٚسي حشوبت چپثش ٚرٛد داسد  ٚحٛه ٝخضس رٛٙثي ٘يتض دس ٘بحيت ٝآپـتش -ٖٚثبِىتبٖ دس
حبَ فشٚسا٘ؾ ثً ٝشف ؿٕبَ اػت (ؿىُ  -14اِف) .ث ٝػميذ ٜآِٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2003دس احش ٔشاحُ آغبصي ٍٕٞشايتي
ػشثي -اٚساػيب ،دٌشؿىّي دس ٔيٛػٗ يب صٚدتش اص آٖ آغبص ؿذ ٜاػت .دس ايٗ صٔبٖ ٌؼُٞبي اِجشص خبٚسي حشوت چپثتش
ٌ ٚؼُٞبي اِجشص ثبختشي حشوت ساػتثش داؿتٝا٘ذ .دس ٘تيز ٝيه ػبٔب٘ٔ ٝضدٚد تـتىيُ ؿتذ ٜثتٛد ٜوت ٝثتب ٚهتؼيت
1. strain partitioning
2. transpression
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وٛتبٜؿذٌي ؿٕبِي -رٛٙثي سؿتٝوٓٞ ٜٛخٛا٘ي داؿت ٝاػت.
دس ايٗ صٔبٖ ،خضس رٛٙثي ٘ؼجت ث ٝايشاٖ حشوتي ٘ذاؿت ٝيب حشوت ا٘ذوي داؿت ٝاػتٚ .لتتي دس پّيٛػتٗ وت ٝحٛهتٝ
رٛٙثي ؿشٚع ث ٝحشوت ث ٝػٛي ثبختش ٘ؼجت ث ٝايشاٖ ٕ٘ٛد ،حشوت ساػتثش دس اِجشص ثبختشي ربي دػتوتٓ تتب ًتَٛ
 49دسر ٝخبٚسي ،ث ٝحشوت چپثش داد (ؿىُ  -14ة) .دس حبَ حبهشٌ ،ؼُٞبي ثتب س٘ٚتذ  WNW-ESE ٚ E-Wثتٝ
ٔٛاصات سؿتٝو ٜٛثب حشوت ساػتبِغض  ٚحشوبت ٔبيُِغض تب ؿيتِغض وٙتتشَوٙٙتذ ٜصٔتيٗػتبخت وٙت٘ٛي اِجتشص ٞؼتتٙذ
(صا٘چي ٕٞ ٚىبساٖ.)2006 ،
تٕبْ ػبصٚوبسٞبي ٔؼشفيؿذ ٜدس اِجشص ،ػٕمي وٕتش اص  15وئّٛتش داس٘ذ  ٚثيـتش ٌؼّؾ ٔؼىٛع  ٚيب چپثتش ثتش سٚي
ٌؼُٞبي ٔٛاصي س٘ٚذ ػٕٔٛي سؿتٝو ٜٛسا ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ .ثب تٛر ٝثت ٝآ٘ىت ٝپٛؿتؾ سػتٛثي  8 -10ويّتٔٛتش (آِتٗ ٚ
ٕٞىبساٖ ٚ )2003 ،يب  11-13وئّٛتش (صا٘چي ٕٞ ٚىبساٖ )2006 ،هخبٔت داسد  ٚػٕك ٔتٛػي صٔيٗصِضِٞٝتب 8 -13
وئّٛتش اػت ،ث٘ ٝظش ٔيسػذ پيػ ًٙاِجشص دس پبسٜاي لؼٕتٞب دچبس دٌشؿتىّي ٔتيؿتٛدٍٕٞ .شايتي ٔبيتُ ٔٛرتت
تمؼيٓؿذٌي وش٘ؾ ؿذ ٚ ٜػجت ٔيؿٛد فـبسؽ ٔبيُ دس وتتتپٝداؽ ،اِجتشص  ٚلفمتتتتتبص ثتٌ ٝتتتؼّؾ أتتذادِغتض ٚ
ٌؼّؾ سا٘ذٌي تزضي ٝؿٛد .رىؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ( ٚ )2002آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2003ثٚ ٝرٛد تمؼتيٓؿتذٌي وتش٘ؾ ٚ
دٌشؿىّي تشافـبسي دس اِجشص اؿبس ٜداس٘ذ ،أب ٚهؼيت و٘ٛٙي ث ٝاسث سػيذ ٜسا ث ٝتشتيتت ،اص ٔ 3/4يّيت ٖٛػتتبَ  ٚاص 5
ٔيّي ٖٛػبَ پيؾ ٔيدا٘ٙذ .دس ايٗ صٔبٖ ،حٛه ٝخضس رٛٙثي ؿشٚع ث ٝحشوت ث ٝػٛي ثبختش ٘ؼجت ث ٝايشاٖ  ٚاٚساػتيب
وشد ٌ ٚؼُٞبي ثب س٘ٚذ  ٚ ENEس٘ٚذ  WNWو ٝتب پيؾ اص آٖ ث ٝتشتيت حشوبت چپثش  ٚساػتتثتش داؿتتٙذ ٍٕٞتي
حشوبت چپثش يبفتٙذٞ .ي ؿبٞذي ثش ٚرٛد فؼبِيت چپثش پيؾ اص پّيٛػٗ دس اِجشص ٚرٛد ٘ذاسد ،أتب أىتبٖ داسد دس 5
ٔيّي ٖٛػبَ پيؾ يه ٔؼىٛعؿذٌي وبُٔ (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ )2003 ،يب يه ثبصػتتتبصٔبٖدٞتي (رىؼتٕٞ ٚ ٖٛىتبساٖ
 )2002دس اِجشص سٚي داد ٜثبؿذ و ٝدِتتتيُ آٖ ٔيتٛا٘ذ آغبص وٛتبٜؿذٌي وٕشثٙتذ چتيٗختٛسد ٜػتبد ٜصاٌتشع ثبؿتذ
(رىؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ .)2002
آوؼٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2001ثش ايٗ ثبٚس٘ذ و ٝفشاخبػت ػشيغ 10وئّٛتشي اِجشص ثيٗ ٔ 4-6يّي ٖٛػبَ پتيؾ ٕٞضٔتبٖ
ثب فش٘ٚـيٙي ػشيغ حٛه ٝخضس رٛٙثي سٚي داد ٜاػت .ثخؾ اػظٓ سػٛثبت وٛاتش٘شي دس ً َٛايٗ فشاخبػت ٘بحيتٝاي
حُٕ ؿذ ٜاػتتت .فشاخبػت اِجشص  ٚفش٘ٚـيٙي خضسرٛٙثي  ٚچيٗخٛسدٌي پيبٔذآٖٔ ،ؼىٛع ؿذٖ حشوتت أتتذادِغض
(اص حشوبت ساػتثش ث ٝچپثش)  ٚخشٚد ايشاٖ ٔشوضي ث ٝػٕت خبٚسٟ٘ ،ـتتٝؿتذٖ ٔتٛالعٞتبي دسؿتتدا٘ت ٝصاٌتشع،
ثبصػبصٔبٖدٞي تشاديغ تشا٘ؼفٛسْ دسيبي ٔشد( ٜثحشإِيت)ٌ ،ؼتشؽ دسيبي ػتشخ (؟) ِ ٚغتضؽ ٌؼتُ ؿتٕبَ  ٚختبٚس
آ٘بتِٛي ٍٕٞي ربٞشاً دس حذٚد ٔ 5±2يّي ٖٛػبَ پيؾ ؿشٚع ؿذٜا٘تذ وت ٝثيتبٍ٘ش سختذاد صٔتيٗػتبختي ٌؼتتشدٜاي
ٞؼتٙذ .و ٝآٖ سا ٘تيز ٝفشٚسا٘ؾ ٘ٛتتيغ ثت ٝصيتش ايتشاٖ  ٚثشختٛسد لتبسٜاي ٔتيدا٘ٙتذ (آوؼتٗ ٕٞ ٚىتبساٖ.)2001 ،
ٌٔبِؼبت ٚس٘بٖ ٕٞ ٚىبساٖ (٘ )2004ـبٖ ٔيدٞذ و ٝسؿتٝو ٜٛاِجشص ،دچبس وٛتبٜؿذٌي ؿٕبِي -رٛٙثي  ٚثشؽ چپثتش
ث ٝتشتيت ثب آٔ 4±2 mm/yrٚ 5±2 mm/yr ًٙٞيؿٛد .سيتض ٕٞ ٚىبساٖ ( )2006ارٟبس ٔيداس٘ذ و ٝاص حتذٚد 1-1/5
ٔيّي ٖٛػبَ پيؾ يه سطيٓ تشاوــي 1دس ثخؾ ٔيب٘ي اِجشص دس حبَ سٚي دادٖ اػتٓٞ .چٙيٗ ث ٝثبٚس ايـتبٖ ،ثتشؽ
چپثش دس سؿتٝو ٜٛثش احش چشخؾ ػبػتٍشد حٛه ٝخضس رٛٙثي سٚي ٔتيدٞتذٍٙٞ .تبٔي وت ٝحٛهت ٝختضس رٙتٛثي دس
1. transtension
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پّيؼتٛػٗ ؿشٚع ث ٝچشخؾ ػبػتٍشد  ٚيب حشوت ث ٝػٛي ؿٕبَ ثبختش ٘ؼجت ث ٝاٚساػيب ٕ٘ٛد ٝ٘ ،تٟٙب ثبػتج تغييتش اص
فـبسؽ ؿٕبَ رٛٙثي ث ٝتشافـبسؽ ؿٕبَ خبٚسي -رٛٙة ثبختشي ؿذ ،ثّى ٝػجت تشاوـؾ يبدؿذ٘ ٜيتض ؿتذ (ؿتىُ
.)15

ؿىُ
ٔ .14ذَ دٌشؿىّي اِجشص (اِف) اص رىؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ )2002 ،دٌشؿىّي سؿت ٝو ٜٛسا ٔي تٛاٖ ثب يه ٔخّج ػشػت تٛكيف وشد.
هّغ (CIحشوت حٛه ٝخضس رٛٙثي ثً ٝشف ايشاٖ دس ساػتبي آصيٕٛت( CE ،)210حشوت حٛه ٝخضس رٛٙثي ثً ٝشف اٚساػيب دس
ساػتبي آصيٕٛت  .)300ايٗ د ٚحشوت تحت تبحيشحشوت ٍٕٞ( IEشايي ؿٕبِي -رٛٙثي دٚ ٚسل ٝػشثتؼتبٖ  ٚايشاٖ اػت( .ة) ٔذَ
دٌشؿىّي اِجشص اص آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ (.)2003

ثًٛ ٝس وّي ،سؿتٝو ٜٛاِجشص سا٘ذٌيٞبي پشؿيجي داسد و ٝدس ؿٕبَ ثً ٝشف رٛٙة ٚ ،دس رٛٙة ثً ٝشف ؿٕبَ ؿتيت
داس٘ذ ،أب ٌؼّؾ ػبدي  ٚچيٗخٛسدٌي  ٓٞدس ً َٛصٔبٖ ٘مؾ ٕٟٔي داؿتٝاػت (اؿتٛوّيٗ.)1968 ،
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝؿذ ،دس اِجشص ػبختبسٞبي اكّي ػٕٔٛبً ٔٛاصي سؿتٝاي اػت ٚ ،ثيـتش ٌؼُٞب ثب يه ٙٞذػٌّٛ ٝاسٜ
ث ٝدس ٖٚسؿتٝو ٜٛؿتتيت داس٘ذ (آوؼٗ ٕٞ ٚىبساٖ٘ ٚ 2001 ،ظشي٘ )2006 ،جٛد ٌؼّؾ چپثتش ثتيٗ ًت50-52º َٛ
خبٚسي داَ ثش ٚرٛد يه پ ٟٝٙتشافـبسي لذيٕي ٔيتٛا٘ذ ثبؿذ و ٝثيبٖ ٔيوٙذ يه ٔؤِف ٝساػتتبِغض دس أتتذاد چٙتيٗ
ثخـي اص اِجشص حبوٓ ثٛد ٜاػت (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ ٚ 2003 ،آوؼٗ ٕٞ ٚىبساٖ.)2001 ،
ث ٝػميذ ٜػّٛي (ٌ )1996ؼّؾ سا٘ذٌي ث ٝػٛٙاٖ دٌشؿىّي چيش ٜدس اِجشصٙٔ ،زتش ثت ٝربثتٝرتبيي كتفحبت سا٘تذٌي
ٔتؼذد ؿذ ٜاػت .ايٗ ٌؼّؾ سا٘ذٌي ث ٝايزبد ػبٔب٘ٞ ٝبي دٚپّىغ ثب ٔمبديش حُٕ ٔتفبٚت ٔٙزش ؿذ ٜو ٝيته پـتتٝ
ٔشوت تبقسيخت سا ػبخت ٝاػت .ث ٝػميذٚ ٜي ايٗ پـتتٔ ٝتـتىُ اص دٌ ٚؼتُ سا٘تذٌي اػتت وت ٝدس ًتي وتٞٛضايي
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ػيٕشيٗ (پيـيٗ  ٚپؼيٗ)  ٚآِتپي (پيـيٗ  ٚپؼيٗ) تـىيُ ؿذٜا٘ذ .ػبختبسٞبي آِتتپي ثشسٚي سا٘ذٌيٞبي ػيٕشيٗ
تحتتٕيُ ؿذ ٚ ٜثًٛٝس ٔحتتّي آٟ٘ب سا دچبس فؼبِيت دٚثبس ٜوشدٜا٘ذ .هٕٗ آ٘ىٌ ٝؼّتؾ ػبدي رذايـئٕ 1ىٗ اػتت
٘مؾ ٕٟٔي دس تىبُٔ چٙذوٞٛضاد اِجشص داؿت ٝثبؿذ (ؿىُ .)16
چيٗخٛسدٌيٞب دس ثؼيبسي ٔٛاسد ،اص ٘ٛع چيٗٞبي ٔشتجي ثب ٌؼُ اػت و ٝث ٝؿتىُ تتبقسيختتٞتبي فشاديتٛاسٜاي ٚ
٘بٚسيختٞبي فشٚديٛاسٜاي ربٞش ٔيؿ٘ٛذ.
2
ػّٛي ( ٚ )1996يؼبلي (ٔ )2005ؼتمذ٘ذ و ٝچتيٗ ختٛسدٌي اص ٘تٛع رذايـتي ٕٞتشا ٜثتب فشاخبػتت سخؼتبسٜٞتبي
پشوبٔجشيٗ  ٚپبِئٛصٚييه دس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ؿتٕبَ اِجتشص اص رّٕتٚ ٝيظٌتيٞتبي آؿتىبس ثختؾ ٔشوتضي ايتٗ وٕشثٙتذ
ػبختبسي اػت و ٝدس لبِت يه ػبختبس ٌّٛاس ٜلبثُ ٔـبٞذ ٜاػت .دس ايٗ ٔيبٖ ٌؼُٞبي ؿٕبَ اِجشصٔ ،ـتب ً ٚبِمتبٖ
دس صٔشٌ ٜؼُٞبي ثٙيبديٗ سؿتٝو ٜٛث ٝؿٕبس سفت ٝو ٝثب سؿذ خٛد ث ٝد ٚػٛي ؿتٕبَ  ٚرٙتٛة اِجتشص ٔشوتضي ػتجت
ايزبد ٌؼُٞبيي چٌ ٖٛؼُ خضس  ٚؿٕبَ تٟشاٖ ؿذٜا٘ذ.
يىي اص لذيٕيتشيٗ ٘ظشيبت ٌٔشحؿذ ٜدسثبس ٜسؿتٝو ٜٛاِجشص٘ ،ظشي ٝصٔيٗ٘بٚديؼي اػتت .ثتش ايتٗ اػتبع ،دس ربيٍتبٜ
و٘ٛٙي سؿتٝو ٜٛآِپٞ -يٕبِيب ،صٔيٗ٘بٚديؼي ٚرٛد داؿتت ٝوت ٝاص رتذايؾ پبٍ٘تٝآ ؿتىُ ٌشفتت ٚ ٝصادٌتب ٜايتٗ ٘تٛاس
چيٗخٛسد ٜثٛد ٜاػت .فشم ثش ايٗ ثٛد ٜاػت و ٝاِجشص ث ٝدِيُ داؿتٗ ػًٞٙبي آتـفـب٘ي فشاٚاٖ ٔؼشٚف ث" ٝػتشي
ػجض"ٛ٘ ،ػي صٔيٗ٘بٚديغآرسيتٗ ثتٛد ٜاػتت .أتب اؿتتٛوّيٗ (ٔ)1968ؼتمتذ اػتت ايتٗ سؿتتٝوتٕ٘ ٜٛتيتٛا٘تذ يته
صٔيٗ٘بٚديغآرسيٗ ثبؿذ (ؿىُ  .)17ث ٝػميذ ٜثشخي پظٞٚـٍشاٖ ٔب٘ٙذ آلب٘جبتي ( ، )1383فؼبِيت آتـفـتب٘ي ائٛػتٗ
ٔٙحلش ث ٝاِجشص ٘جٛدٕ٘ ٚ ٜيتٛا٘ذ آٖ سا اص ٘ظش تبسيخچ ٝػبختبسي اص ٘تٛاحي ايتشاٖ ٔشوتضي رتذا وٙتذٚ .ي ثتش استجتبى
چيٍ٘ٝٙبسي اِجشص  ٚايشاٖ ٔشوضي تأويذ داؿت ٚ ٝتفىيه آٖ د ٚسا هشٚسي ٕ٘يدا٘ذ.
3
پظٞٚـٍشا٘ي ٓٞچ ٖٛآػشت ٚ )1966( ٛاؿتٛوّيٗ ( )1968ثٛ٘ ٝػي ث ٝيه سطيٓ هخيٓ پٛػت ٝثبٚس داؿتٝا٘ذ .ثتٚٝيتظٜ
ايٗ ٔحممبٖ چبسچٛة ػٕٔٛي اِجشص سا ثٝكٛست يه ٘بٚديغ سيـٝداس ثب س٘ٚذ خبٚسي -ثبختشي تفؼتيش وشد٘تذ  ٚػٙتٛاٖ
وشد٘ذ و ٝپّٟٞٛبي ؿٕبِي  ٚرٛٙثي ايٗ ٘بٚديغ ث ٝتشتيت ثب چٙذيٗ ٌؼُ سا٘ذٌي رٛٙةٌتشا  ٚؿتٕبٌَتشا دسٌيتش دس
پيػ ،ًٙثٝكٛست فّؼي سٚي  ٓٞسا٘ذ ٜؿذٜا٘ذ .اص ايٗ س ،ٚايتٗ ٌتش ٜٚاػتمتبد ثتٌ ٝؼتتشؽ دٌشؿتىّي دس پتيػتًٙ
داؿتٝا٘ذ .أب ؿٛاٞذ ٔ ٚذَ ٞبي دٌشؿىّي  ٚػبختبسي وٙتت٘ٛي ٍٕٞي ٘ـب٘ٚ ٝرٛد يه ػبختبسي يب ٚسلٞٝبي سا٘تذٌي
سا ٔيػبص٘ذ  ٚيب ػبٔب٘ٞٝبي دٚپّىؼي سا تـىيُ ٔيدٙٞذ و ٝثًٛ ٝس ػٕٔٛي اص  NNEث SSW ٝثٚٝػتيٌّ ٝؼتُٞتبي
سا٘ذٌي ٔتؼذد اص د٘ ٚؼُ ػيٕشيٗ (پيـيٗ  ٚپؼيٗ)  ٚآِپي (پيـيٗ  ٚپؼيٗ) حُٕ ؿذٜا٘ذ.

1. detachment normal faulting
2 detachment folding
3. thick-skinned tectonics
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ؿىُ ً .15شح ػٝثؼذي تغييشات ػيٕٙبتيىي اِجشص ٔشوضي ثش احش حشوت س ٚث ٝؿٕبَ ثبختش حٛه ٝخضس رٛٙثي
 ٚيب چشخؾ ػبػتٍشد ايٗ حٛه ٝدس پّيؼتٛػٗ (سيتض ٕٞ ٚىبساٖ.)2006 ،

ؿىُ ٔ .16ذَ ػبختبسي ؿٕبتيه ػّٛي ( )1996ثشاي ػبٔب٘ ٝاِجشص و ٝثيبٍ٘ش يه ػبختبس دٚپّىغ ٔشوت پيچيذٜ
ثب يه ٙٞذػ ٝتبقسيخت اػت و ٝثٚٝػيٌّ ٝؼُٞبي رذايـي ػبدي وٓؿيت لٌغ ؿذ ٜاػت.
ٌؼُٞبي ػبدي پشؿيت ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜدس ػمت پـت ،ٝآٖٞبيي ٞؼتٙذ وٌٛ ٝدي خضس سا ؿىُ دادٜا٘ذ.
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ؿىُ ٔ .17مٌغ ػشهي چٟبسچٛة ػبختبسي اِجشص اص اؿتٛوّيٗ (.)1968

هٕٗ آٖوٌ ٝؼّؾ ػبدي رذايـي ٕٔىٗ اػت ٘مؾ ٕٟٔي دس تىبُٔ ػبختبسي اِجشص داؿت ٝثبؿذ .ثت ٝػميتذ ٜآِتٗ ٚ
ٕٞىبساٖ ( )2003يه يب چٙذ افك رذايؾ پٛؿؾ سػٛثي سا اص پيػ ًٙرذا ٔيوٙذ  ٚثؼيبسي اص سا٘تذٌيٞتبي اكتّي
دس ٖٚپٛؿؾ سػٛثي پٛؿيذٔ ٜئب٘ٙذ .افكٞبي رذايؾ ٔٛسد ٘ظش ا ٚػجبستٙذ اص :تجخيتشيٞتبي پشٚتشٚصٚييته ثتباليي،
ٌُػًٞٙب  ٚسػٛثبت صغبَداس طٚساػيه صيشيٗٔ ،بسٖٞبي وشتبػ ٝثباليي  ٚتجخيشيٞبي تشؿيشي .اٍ٘تبس ٜديٍتش دسثتبسٜ
تىٛيٗ اِجشص ؤ ٝحممبٖ لجّي تب حذٚدي ث ٝآٖ ثبٚس داؿتت ٚ ٝاص آٖ دس چتبسچٛة دٚثتبس ٜفؼبِيتت ٌؼتُٞتبي لتذيٕي
٘بٔجشدٜا٘ذ ،صٔيٗػبخت ٚاس 1ٖٚاػت .ثشاي ٔخبَ ،ثشٕٞ ٚ ٝ٘ٚىتبساٖ ( )2003ثيتبٖ ٔتيوٙٙتذ وت ٝحٛهتٞٝتبي آچتبسا-
تشيبِت ،ايشٚاٖ -اسدٚثبد ،تبِؾ ٚحٛهٞ ٝبي رٛٙة اِجشصٚ ،يظٌيٞبي ٔـبثٟي داس٘ذ .ايتٗ حٛهتٞٝتب دس ٘تيزت ٝوتبفتؾ
وشتبػ ٝحبكُ ؿذ ٚ ٜدس پبيبٖ وشتبػ ٝپؼيٗ -پبِئٛػٗ دس ً َٛثؼتت ٝؿتذٖ ٌٔٙمت ٝپـتت وٕتب٘ي پٟٙت ٝفتشٚسا٘ؾ
٘ٛتتيغ تحت سطيٓ فـبسي لشاسٌشفتٝا٘ذ (ؿىُ .)18
ٔـخقتشيٗ ٚيظٌي ٔـتشن آٖٞب يه ٔشحّ ٝوــي دس ائٛػٗ ٔيب٘ي اػت و ٝثٌ ٝؼتشؽ حٛهٞٝبي ثبسيه ػٕيتك
(غبِجبً دس ؿشايي دسيبيي) ٔٙزش ؿذ ٚ ٜثب آتـفـب٘ي وّؼيٕي -لّيبيي ٔتٕبيُ ث ٝلّيبيي ٕٞشاٞي ٔيؿٛد .ايٗ حٛهٞٝتب
ثؼذاً دس ً َٛفبصٞبي تشافـبسي  ٚثشخٛسدي ائٛػٗ پؼيٗ ،اِيٍٛػٗ ٘ ٚئٛطٖ ٚاس ٖٚؿذٜا٘ذ.
ث ٝثبٚس يؼبلي ( ،)2005سا٘ذٌيٞبي اكّي اِجشص ٔشوضي ٚيظٌي ٌؼُٞبي ٔحذٚدوٙٙذ ٜحٛه ٝسا ٘ـبٖ ٔتيدٙٞتذ وتٝ
دس فشاديٛاس ٜخٛد پغسا٘ذٜٞبيي داس٘ذ ؤ ٝمذاس حشوت آٖٞب اص ٔمذاس حشوت سا٘ذٌي اكّي ثيـتتش اػتت .ايتٗ ٚيظٌتي
و ٝدس حٛهٞٝبي ٚاس ٖٚؿذ ٜسايذ اػت ،ثيبٖ ٔيوٙذ و ٝايٗ پغسا٘ذٜٞب دس ًتي يته فتبص فـبسؿتي  ٚدس يته سطيتٓ
صٔيٗػبختي ٚاس ٖٚپذيذ آٔذٜا٘ذ.
ث ٝػميذ ٜصا٘چي ٕٞ ٚىبساٖ ( )2006ػبختبسٞبي وــي ائٛػيٕشيٗ دس اِجشص ٔشوضي ،دس ً َٛفبصٞتبي ٔختّتف دچتبس
فؼبِيت دٚثبس ٜؿذٜا٘ذ .يه فبص فـبسي  N-Sوٌ ٝؼُٞبي ثب س٘ٚتذ ختبٚسي -ثتبختشي سا ثت ٝفؼبِيتت دٚثتبسٚ ٜاداؿتتٚ ٝ
چيٗ ٞبي ثب ٕٞيٗ س٘ٚذ سا پذيذ آٚسد ٜثٛد ،دس ًي ٔيٛػٗ ث ٝيه تشافـبسؽ ساػتثش تغييش ػبصٚوبس داد  ٚايتٗ أتش ثتب
رٟتتتت  SW-NEثيـي ٝٙفـبسؽ ٓٞخٛا٘ي داؿت ٝاػت .ث ٝد٘جبَ ايٗ ٔشحّ ٝيه سخذاد تشافـبسي ديٍتش آغتبص ؿتذٜ
وٛٙٞ ٝص  ٓٞادأ ٝداسدٌ .ؼيختٍي ٞبي پيـيٗ ث ٝايٗ تشتيت تمؼتيٓؿتذٌي وتش٘ؾ دس ساػتتبي ٌؼتُٞتبي ٔتٛاصي
وٞٛؼتبٖ سا ػجت ؿذ ٜا٘ذ ،أشي و ٝدس احش يه ٍٕٞشايي ٔبيُ سٚي داد ٜاػتت .ايتٗ ٚاسٖٚؿتذٌي تشافـتبسي 2ػتجت
3. Inversion tectonics
2.Tinversion
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فشاخبػت حٛهٞٝبي فش٘ٚـؼتٝاي ٓٞچ ٖٛفشٚصٔيٗ ؿٟشػتب٘ه ث ٝػٗ تشيبع ٔيب٘ي  ٚپبيب٘ي ؿذ ٜاػت.
 0-6عىبصر ظبختبري
ػٛاسم صٔيٗ ػبختي اكّي دس ٘بحيٚ ٝسل ٝآس ٚؿبُٔ ٌؼُٞبي ؿيتِغض ٔؼىٛع ثب س٘ٚذ تمشيجي خبٚسي -ثبختشي ٚ
دٔبغ ٝخبٚسي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ اػت  ٚثمي ٝػبختبس ٞب فشػي  ٚدس استجبى صايـي  ٚرٙجـي ثب ايٗ ػٛاسم اكّي
ٞؼتٙذ.
 0-0-6تبقذيط آيىٍيرزان در وبحیٍ آري
٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي ؿبُٔ ثخؾ خبٚسي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ اػت .ايٗ ػبختبس دس لؼٕت فشٚديٛاسٌ ٜؼُ اكّي ٔـب
ٚالغ اػت .دس ثيـتش ٘مبى ،پّٟٛي رٛٙثي داساي ؿيت صيبد ث ٝػٛي ؿٕبَ  ٚثشٌـت ٝاػت .ثيـتش يبَ ؿٕبِي تبلذيغ
دس ايٗ ٘بحي ٝثٝػّت ػّٕىشد ٌؼُ ٔـب ثشيذ ٜؿذ ٜاػت ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝسخٖٕٞٛٙبي يبَ ؿٕبِي سا فمي ٔيتٛاٖ دس
لؼٕت ٞؼت ٝچيٗخٛسدٌي دس ػبص٘ذ وٟش ٔـبٞذ ٜوشدٚ .هؼيت ػٌح ٔحٛسي ِٛ ٚالي تبلذيغ ث ٝتشتيت ثٝكٛست
 69/8 ٚ 341/77اػت .ثشايٗ اػبع ،تمؼيٓثٙذي فّٛتي )1964( 1رض ٚچيٗٞبي ثب ػٌحٔحٛسي پشؿيت  ٚثذٖٚ
تٕبيُ ٔحٛسي اػتٕٛ٘ .داس ٌُػشخي اليٝثٙذيٞبي ٌٔٙم٘ ٝيض ٘ـبٖدٙٞذ ٜأتذاد ػٕٔٛي خبٚس ،ؿٕبَخبٚس -ثبختش،
رٛٙة ثبختش  ٚؿيت صيبد اػت (ؿىُ  19ة)ٓٞ .چٙيٗ ثش اػبع صاٚي ٝثيٗيبِي ،تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثٝكٛست يه
چيٗ فـشد ٜتب ثؼت ٝاػت .اِجت ٝدس ثشخي ٘مبى ٙٞذػ ٝچيٗخٛسدٌي تب حذي پيچيذٜتش اػت .ثشاي ٔخبَ ،دس ؿٕبَ
سٚػتبي آس ٚ ٚدس ؿيُ ٔ ٚبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ وٟش وٞ ٝؼت ٝچيٗخٛسدٌي سا تـىيُ ٔيدٞذ ،چيٗٞبي
رؼجٝايؿىُ ٘يض ث ٝچـٓ ٔيخٛسد .اص رّٕ ٝػُّ تـىيُ ايٗ چيٗٞب ٔيتٛاٖ ث ٝافضايؾ ٘ؼجي ؿذت دٌشؿىّي دس
ٞؼت ٝچيٗٞب ،خٛاف ٔىب٘يىي ػًٞٙبي تـىيُدٙٞذٞ ٜؼتٕٞ ٚ ٝچٙيٗ اختالف ٘ؼجي رٟتٞبي تٙؾ دس صٔبٖ
تىبُٔ چيٗخٛسدٌي سا ٘بْ ثشد (ؿىُ .)20
ؿٛاٞذ چيٝٙؿٙبػي  ٚػبختبسي ثشاي ثشٌـتٍي يبَ رٛٙثي تبلذيغ ث ٝلشاس صيش اػت:
 دس پّٟٛي رٛٙثي تبلذيغ ٔؼٕٛالً ػبص٘ذٞبي رٛاٖتش صيش ػبص٘ذٞبي لذيٕيتش ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ. ٚهؼيت ػبختبسٞبي سػٛثي ٔٛرٛد دس ػٌح  ٚوف اليٞٝب ٔب٘ٙذ احشات ٔٛد٘مؾ ،ػبختبسٞبي ٚص٘ي  ٚغيش ٜثتٝختٛثيثشٌـتٝثٛدٖ اليٞٝب دس پّٟٛي رٛٙثي سا ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ.
 دس پّٟٛي رٛٙثي تبلذيغ ،اليٞٝب ؿيت ٘ؼجتبً صيبدي ث ٝػٛي ؿٕبَ داس٘ذ. ٘ـبٍ٘شٞبي ػيٕٙبتيىي ٔب٘ٙذ چيٗٞبي وـيذٌي ٘يض ثيبٍ٘ش ثشٌـتٝثٛدٖ اليٞٝب دس پّٟٛي رٛٙثي اػت. .0-0-6چیهخًردگیَبي فرعی در وبحیٍ مًرد ثررظی
s

اص رّٕ ٝچيٗخٛسدٌيٞبي فشػي دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد ثشسػي ٔيتٛاٖ ث ٝچيٗخٛسدٌيٞبي ٚاحتذ تخشيجتي  Kدس رٙتٛة
ٚسل ٝآس ٚاؿبس ٜوشد .ايٗ ٚاحذ دس ٌٛؿ ٝرٛٙة خبٚسي ٚسلٔ ٝتحُٕ چيٗخٛسدٌي اص ٘ٛع ٘بٚديغ ؿذ ٜاػت.

1 Fluty

32

ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000آس( ٚالي ٝصٔيٗؿٙبػي)

ؿىُ ٘ .18مـ ٝصٔيٗؿٙبػي ػبدٜؿذ٘ ٜبحي ٝخضس رٛٙثي (ثشٕٞ ٚ ٝ٘ٚىبساٖ 2003 ،؛ صا٘چي ٕٞ ٚىبساٖ.)2006 ،

ؿىُ  .19اِف) ٕ٘ٛداس وٙتٛس لٌت كفحبت اليٝثٙذي ثش سٚي ٘يٓوش ٜصيشيٗ ؿجىٔٓٞ ٝؼبحت اؿٕيت ،دس ٘بحي ٝآس ٚة) ٕ٘ٛداس
ٌُ ػشخي ػٌٛح اليٝثٙذي دس ساػتبي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ.
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ؿىُ  .20چيٗخٛسدٌي رؼجٝاي دس ٔبػٝػًٞٙب  ٚؿيُٞبي ػبص٘ذ وٟش (ٞؼت ٝتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ) دس ؿٕبَ آس.ٚ

٘بٚديغ يبدؿذ ٜثب احش ػٌح ٔحٛسي ؿٕبَ خبٚس-رٛٙة ثبختش ،ثٛٔ ٝاصات ٌؼُٞبي صسافـبٖ دس رٛٙة  ٚيذسٚ ٜ
ػشثٙذاٖ دس ؿٕبَ اػت و٘ ٝـبٍ٘ش ساػتبي وٛتبٜؿذٌي ٌٔٙمٝاي ؿٕبَ ثبختشي-رٛٙة خبٚسي دس ايٗ ٘بحي ٝاػت.
 .3-0-6گعل مشب
ٌؼُ ٔـب دس دأٝٙي رٛٙثي اِجشص دػتوٓ اص صٔبٖ وبٔجشيٗ پؼيٗ تبو ،ٖٛٙثش حٛه ٝسػٛثي ،ػبختبس و ٚ ٟٗثٚٝيظٜ
سيختصٔيٗػبخت أشٚص اِجشص ،احش دسخٛس تٛرٟي داؿت ٝاػت .ايٗ ٌؼُ دس حميمت يه پٌ ٟٝٙؼّي ث ٝپٟٙبي چٙذ
وئّٛتش  ًَٛ ٚحذٚد  400وئّٛتش اػت .ساػتبي ٌؼُ ٔـب داساي ؿىُ ٔٛدداس اػت  ٚس٘ٚذ آٖ اص ثبختش ،ؿٕبَ
ثبختشي -خبٚس ،رٛٙة خبٚسي دس ؿٕبَ ثبختشي ،ث ٝخبٚسي  -ثبختشي دس خبٚس تغييش ٔيوٙذ .ؿيت كفحٌ ٝؼّي،
ٔتٙبػت ثب ٘ٛع ػًٞٙبي ٔزبٚس ،ثيٗ  35تب  70دسر ٝث ٝػٕت ؿٕبَ ٔتغيش اػت .ثً ٝشف خبٚس ايٗ ٌؼُ دس وٙبس
ٌؼُ فيشصو ٜٛلشاس ٔيٌيشد ،أب حٛاِي ِٛاػبٖ دس ثبختشٌ ،ؼُ ؿٕبَ تٟشاٖ اص آٖ ٔٙـؼت ٔيؿٛدٌ .ؼُ ٔـب دس
پبيب٘ ٝثبختشي خٛد دس ٖٚآثشفتٞبي رٛٙة وٜٞٛبي ًبِمبٖ پٛؿيذٔ ٜي ؿٛد.
آػشت )1966( ٛايٗ ٌؼُ سا اص ا٘ٛاع طسف  ٚثٙيبدي اِجشص ٔيدا٘تذ وت ٝدس ثؼوتي ٘تٛاحي ثتبال سا٘تذ ٚ ٜدس ثؼوتي ٘متبى
سٚسا٘ذ ٜاػت .اٌشچ ٝاؿتٛوّيٗ ( )1968آخشيٗ حشوت ايٗ ٌؼُ سا ث ٝػٗ پّيٛػٗ  -پّيؼتٛػٗ ٔيدا٘ذ ،أتب چتبِٙىٛ
( ، )1974ايٗ ٌؼُ سا اص ٘ٛع ِشصٜصا  ٚصٔيِٗشصٜٞبي آٔ ٜجبسن ( ٚ )1930صٔيِٗشصٔ ٜـب ( )1955سا ٘تيزت ٝسٞتبؿتذٖ
ا٘شطي دس أتذاد ايٗ ٌؼُ ٔيدا٘ذ.
ػبٔبٌ٘ ٝؼُ ٔـب ،داساي ػبصٚوبس سا٘ذٌي  ٚيب ٔؼىٛع ثب ٔؤِف ٝساػتتبِغض چتپثتش اػتت وتٟ٘ ٝـتتٞٝتبي پشوتبٔجشيٗ،
پبِئٛصٚييه ٔ ٚضٚصٚييه سا ثشسٚي ػبص٘ذ وشد سا٘ذ ٜاػت (ٌؼتٕٞ ٚ 1ىبساٖٕٞ .)2006 ،چٙيٗ دس ثخؾٞتبي ختبٚسي
آٖ ٔيتٛاٖ لشاسٌيشي ٚاحتذٞبي ٌ٘ٛتبٌ ٖٛپشوتبٔجشيٗ ،پبِئٛصٚييته ٔ ٚضٚصٚييته سا ثتشسٚي يىتذيٍش ً ٚتي رٙتجؾ
ؿيتِغض ٔؼىٛع ايٗ ٌؼُ ٔـبٞذ ٜوشد .ثشاػبع ثشسػيٞبي احتـبٔي  ٚيؼبلي( )2007ثشسٚي ثخؾ ثبختشي ٌؼتُ
ٔـب ،ايٗ ٌؼُ يه سا٘ذٌي ٘يٕٝؿىُپزيش ػٕيك اػت و ٝاص تشؿيشي پؼيٗ دس احتش يته صٔتيٗػتبخت ٚاس ٖٚاص يته

1. Guest
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ٌؼُ ػبدي ٔحذٚدوٙٙذ ٜحٛه ٝث ٝيه ٌؼُ سا٘ذٌي تغييش ػتبصٚوبس داد ٜاػتتٌٔ .بِؼتبت آِتٗ ٕٞ ٚىتبساٖ ()2003
ثشسٚي ثخؾ خبٚسي ٌؼُ ٔـب دس ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي٘ ،ـبٖدٙٞذ ٜرٙجؾ ساػتبِغض چپثش ايٗ ٌؼُ سا٘ذٌي اػتت .دس
ايٗ ٘بحيٌ ٝؼُ ٔـب داساي يه پٌ ٟٝٙؼّي ٘يٕٝلبئٓ اػت  ٚثب آِ ًٙٞغضؽ  6تب ٔ 7يّئتتش دس ػتبَ ،ػتجت حتذٚد
 35 -30وئّٛتش ربثٝربيي چپثش اص حذٚد ٔ 5يّي ٖٛػبَ پيؾ تبو ٖٛٙؿذ ٜاػتت .ثت ٝػميتذ ٜايـتبٖ تمشيجتبً تٕتبْ
ِغضؽ چپثش ايٗ لؼٕت اص اِجشص ثشسٚي ٌؼُ ٔـب كٛست ٔيٌيشد .ث ٝثبٚس ٚس٘بٖٕٞ ٚ 1ىبساٖ (٘ )2004يض ثخؾ اػظتٓ
ٔؤِف ٝػشػت ٔٛاصي سؿتٝو ٜٛدس اِجشص ٔشوضي ،ثشسٚي ٌؼُ ٔـب سٚي داد ٚ ٜثميٌ ٝؼتُٞتب سا٘تذٌي ٔحتن ٞؼتتٙذ.
يبفتٞٝبي سيتض ٕٞ ٚىبساٖ ( )2006ثشسٚي ثخؾ خبٚسي ٌؼُ ٔـب ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝدس ايتٗ ٘بحيتٌ ٝؼتُ ٔـتب داساي
ٔٛلؼيت  ٚ 70/008سيه  20ºWاػت  ٚيه ٔؤِف ٝؿيتِغض ػبدي ايتٗ ثتشؽ چتپثتش سا ٕٞشاٞتي ٔتيوٙتذ .سيتتضٚ 2
ٕٞىبساٖ ( )2003 ،2006آِ ًٙٞغضؽ افمي ثشسٚي ػبٔب٘ ٝخبٚسي ٌؼُ ٔـتب سا دس ِٛٛٞػتٗ حتذٚد ٔ 2يّتئتتش دس
ػبَ ،ثشآٚسد وشدٜا٘ذ  ٚػٛٙاٖ ٔيوٙٙذ اص حذٚد ٔ 1/5-1يّي ٖٛػتبَ پتيؾ ،يته سطيتٓ صٔتيٗػتبختي تشاوــتي دس
لؼٕتٞبي داخّي اِجشص ٔشوضي دس حبَ ٚلٛع اػت.
ٌؼُ ٔـب ثب ػبصٚوبس ٔؼىٛع ٕٞشا ٜثب ِٔٛف ٝساػتبِغض چپثش ،ػبُٔ اكّي حزف ٚاحذٞبي سػتٛثي دس پّٟتٛي ؿتٕبِي
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ اػت .ػّٕىشد ايٗ ٌؼُ  ٚؿبخٞٝبي فشػي ٔٙـؼت اص آٖٟٓٔ ،تشيٗ ػبُٔ دس ايزتبد آؿتفتٍيٞتبي
ػبختبسي ٌٔٙم ٝاػت .دس خبٚس سٚػتبي يٟش ،ػبٔبٌ٘ ٝؼتُ ٔـتب ثت ٝكتٛست د ٚؿتبخٌ ٝؼتّي ٔتٛاصي ٞتٓ اػتت وتٝ
ٚاحذ ٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا اص ػٛي ؿٕبَ ثشسٚي يىذيٍش سا٘ذ ٜاػت (ؿىُ  .)21ثٌٝ٘ٛ ٝاي وت ٝؿتبخ ٝؿتٕبِي ٟ٘ـتٞٝتبي
ػبص٘ذ ؿٕـه سا ثشسٚي ػٞ ًٙبي ػبص٘ذ ٔيال سا٘ذ ٚ ٜؿبخ ٝرٛٙثي ػبص٘ذ ٔيال سا ثتشسٚي سػتٛثبت ػتبص٘ذ وتشد لتشاس
داد ٜاػت .ث ٝفبكّ ٝوٕي اص سٚػتبي يٟش  ٚدس خبٚس آٖ د ٚؿبخٌ ٝؼّي يبدؿذ ٜث ٓٞ ٝسػتيذ ٚ ٜتٕبٔتبً ػبٔتُ سا٘تذٌي
ػبص٘ذ ؿٕـه ثشسٚي ػبص٘ذ وٟش  ٚحزف ػبص٘ذٞبي ثيٗ آٟ٘ب ؿذ ٜاػت .ػبص٘ذٞبي اِيىب ،ريشٚد ٔ ٚجبسن دس ٚسلت ٝآسٚ
 ٚدس فشاديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب تٟٙب دس ثبختش سٚػتبي وٟٟٙه  ٚآٖ ٔ ٓٞحلٛس ثيٗ ؿبخٞٝبي ٌؼّي ٔـب ديتذٔ ٜتيؿت٘ٛذ
و ٝسخ٘ ٖٕٛٙؼجتبً ا٘ذوي اص آٟ٘ب ٚرٛد داسد.
 .4-0-6گعلَبي فرعی مًجًد در مىطقٍ
ٌؼُٞبي فشػي دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد ثشسػي ثيـتش ث ٝد ٚسٚؽ تـىيُ ؿذٜا٘ذ .دػت٘ ٝخؼت ٌؼُٞبيي ٞؼتٙذ و ٝدس
استجبى ثب ٌؼُ ٔـب ؿىُ ٌشفتٝا٘ذ ٔ ٚيتٛاٖ آٟ٘ب سا ث ٝػٛٙاٖ ٌؼُٞبي ٕٞؼبص ٚ 3يب ٘بٕٞؼبص 4ثب ٌؼُ ٔـب دس ٘ظش
ٌشفتٌ .ؼُٞبي ٕٞؼبص ثب ِٔٛف ٝساػتبِغض چپثش ،غبِجبً صاٚي ٝوٕي ثب ٌؼُ ٔـب داس٘ذ دس حبِيوٌ ٝؼُٞبي ٘بٕٞؼبص ثب
ِٔٛف ٝرٙجـي ساػتبِغض ساػتثش ،صاٚي ٝصيبدي ثب ٌؼُ اكّي ٔـب داس٘ذ.

1. Vernant
2. Ritz
3 Synthetic
4 Antithetic
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ضكم  .12ساياَّ گسهي يطا در َاحيّ
آرٔ .انف) خأر رٔستاي يٓر گسم يطا
تّ صٕرت دٔ تا سّ ضاخّ گسهي يٕازي
يكديگر است .ب) جُٕب رٔستاي يٓر ٔ
در ايتداد جادِ -رٔدخاَّ دنيچايي.

دػت ٝدٌ ،ْٚؼُٞبي ٘بؿي اص پيـشٚي چيٗخٛسدٌي ٞؼتٙذ .ايٗ دػتٌ ٝؼُٞب ثش احش پيـتشفت دٌشؿتىّي ٘بؿتي اص
ادأ ٝچيٗخٛسدٌي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ؿىُ ٌشفتتٝا٘تذ  ٚثيـتتش دس پّٟتٛي رٙتٛثي تبلتذيغ ،ثتٚٝيتظ ٜدس ٔتشص ثتيٗ
ٚاحذٞبي ػٍٙي ٘بٔ ٍٖٕٛٞـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذ .اص ٟٔٓتشيٗ آٖٞب ٔي تٛاٖ ثٌ ٝؼّؾ دس ٔشص ثيٗ ثبصاِتت ٔ ٚالفيتش لبػتذٜ
ػبص٘ذ ؿٕـه ثب ػ ًٙآٞهٞب  ٚدِٔٛٚيت ػبص٘ذ اِيىب ٌ ٚؼتّؾ دس ٔتشص ٚاحتذٞبي وشثٙتبتي اِيىتب  ٚسٚتت ٝثتب ٚاحتذ
تخشيجي پشٔيٗ -تشيبع اؿبس ٜوشد.
گعل ظرثىذانٌ 0ؼُ ػشثٙذاٖ ثب ػبصٚوبس ٔؼىٛع داساي ساػتبي ػٕٔٛي خبٚسؿٕبَ خبٚس -ثبختش رٛٙة ثتبختشي ثتب
ؿيت ث ٝػٛي ؿٕبَ اػت .دس ثيـتش ً َٛتبلذيغ  ٚدس پّٟٛي رٛٙثي آٖ ػًٙآٞهٞبي تٛدٜاي ٚاحذ  TRe1ػتبص٘ذ
اِيىب ثٝكٛست ثشٌـت ٝثشسٚي ػٞ ًٙبي آتـفـب٘ي اص رٙغ ثبصاِت ٔ ٚالفيش لشاس ٌشفتٝا٘ذ (ؿتىُ  .)22اختتالف تتٛاٖ
ثيٗ ايٗ ػًٞٙب ػجت ؿذ ٜاػت و ٝدس ادأ ٝفشايٙذ چيٗخٛسدٌي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ٕٞ ٚضٔبٖ ثب فشٌـت ػتبختبسي
ايٗ ػبسه ،ٝػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ اِيىب ثشسٚي ٟ٘ـتٞٝبي لبػذ ٜػبص٘ذ ؿٕـه حشوت وٙٙذ  ٚدس ٔزٕٛع ٌؼّـتي اص
٘ٛع ؿيتِغض ٔؼىٛع ٕٞشا ٜثب ِٔٛف ٝساػتبِغض ساػتثش دس ٔشص ثيٗ ايٗ د ٚػبص٘ذ ٕ٘بيبٖ ؿٛد.

36

ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000آس( ٚالي ٝصٔيٗؿٙبػي)

ضكم  -a .11گسم سرتُداٌ در يرز سازَد انيكا تا ٔاحد تازانت
ٔ يالفير قاعدِ ژٔراسيك .جُٕب رٔستاي كُٓٓك -b .گسم
سرتُداٌ در َاحيّ يادضدِ از ًَاي َسديكتر -c .صفحّ گسهي
سرتُداٌ تا خط خصْاي يعرف جُثص ضيةنغس يعكٕش
گسم ًْراِ تا ترش چسثُدِ گسهي.

گعل يذرٌٌ 0ؼُ يذس٘ ٜيض ثب ساػتبي تمشيجي خبٚسؿٕبَ خبٚس -ثبختش رٛٙة ثبختش  ٚؿيت ث ٝػٛي ؿٕبَ تتب ؿتٕبَ
ثبختش ثب ػبصٚوبس سا٘ذٌي ػبُٔ لشاسٌيشي ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ الس ثتشسٚي ػت ًٙآٞتهٞتبي ٚاحتذ  K3ؿتذ ٜاػتت.
ػّٕىشد ٌؼُ دس ايٗ ثخؾ ػبُٔ ايزبد پ ٟٝٙهخيٕي اص ٌؼُ ،ػًٞٙبي ؿىٙب ؿبُٔ ػتٍٙبسد  ٚثتشؽ ٌؼتّي ؿتذٜ
اػت و ٝث ٝػٛٙاٖ ٚاحذ  Qgدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت (ؿىُ .)23
گعل زرافشبنٌ .ؼُ صسافـبٖ ٘يض ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚس -رٛٙة ثبختش ثٛٔ ٝاصات ٌؼُٞتبي ػتشثٙذاٖ  ٚيتذس ٚ ٜدس
أتذاد سٚدخب٘ ٝصسافـبٖ لشاس داسد و ٝتٟٙب ثخؾ وٛچىي اص آٖ دس ٌٛؿ ٝرٛٙة خبٚسي ٚسل ٝآسٔ ٚـبٞذٔ ٜيؿٛد .ايتٗ
ٌؼُ دس ٔيبٖ ػًٞٙبي ػبص٘ذ  Ksػُٕ وشد ٚ ٜػبصٚوبس آٖ چٙذاٖ ٔـخق ٘يؼت أب ثتب تٛرت ٝثت ٝآ٘ىت ٝدس ػتبٔب٘ٝ
فـبسي ؿىُدٙٞذٌ ٜؼُ ٞبي ػشثٙذاٖ ،يذس٘ ٚ ٜبٚديغ ؿٕبِي خٛد لشاس داسد ،احتٕبَ رٙجؾ فـتبسي دس آٖ چٙتذاٖ
دٚس اص ا٘تظبس ٘يؼت.

ؿىُ ٌ .23ؼُ سا٘ذٌي يذس ٜدس ثيٗ ػبص٘ذ الس (ٔبِٓ) دس ؿٕبَ  ٚػًٙآٞهٞبي وشتبػ( ٝوشتبػ ٝپؼيٗ) دس رٛٙة و ٝػٍٙبسدي
ث ٝپٟٙبي حذٚد ٔ 50تش ايزبد وشد ٜاػت (ؿٕبَ سٚػتبي يذس.)ٜ
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