يزارت صىعت ،معذن ي تجبرت
سبزمبن زمیهضىبسی ي اکتطبفبت معذوی کطًر
معبيوت زمیهضىبسی
مذيريت زمیهضىبسی مىطقٍاي
عشح صٔيٗؿٙبػي ػٕٔٛي

گسارش وقطٍ زمیهضىبسی  0005111ثجىًرد
7464 I NW

صٔيٗؿٙبعٟٔ :ذي ٘ٛسٚصي  ٚثبثه صذلي
ديشيٝٙؿٙبعٟٔ :ذي ٘ٛسٚصي ،عيجٔ ٝحتبط ،ؿٟال اهلل ٔذدئ ،شيٓ ٘بص ثٟشاْ ٔٙؾ،
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چكیذٌ
ٜ

ٜ

ٜ

ٜ

ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد دس ٔٛلؼيت خغشافيبيي ' 57 2225تب ' 57 15دسخ ٝعو َٛخوبٚسي  37 30' ٚتوب '37 2225
دسخ ٝػشض ؿٕبِي دس چٟبس ٌٛؽ  1:100000ثدٛٙسد لشاس ٌشفتو ٝاػوت ،ػوبص٘ذٞبي ؿوٛسيد ،ٝتيشٌوبٖ ،ػشچـوٕ،ٝ
ػٍٙب٘ ،ٝسػٛثبت ٘ئٛطٖ  ٚوٛاتش٘شي ػٕذٜتشيٗ ٟ٘ـتٞٝبي ٚسلٔ ٝزوٛس ٔيثبؿٙذ.
ثيـتشيٗ ضخبٔت ٌ ٚؼتشؽ ػبص٘ذٞبي ؿٛسيد ٚ ٝتيشٌبٖ دس خٛٙة خبٚسي ٚسل ،ٝػبص٘ذٞبي ػشچـوٕ ٚ ٝػوٍٙب٘ ٝدس
ؿٕبَ ثبختشي ،سػٛثبت ٘ئٛطٖ دس خٛٙة  ٚخٛٙة خبٚسي ٚسلٟ٘ ٚ ٝـتٞٝبي وٛاتش٘شي ث ٝتمشيوت ثو ٝعوٛس پشاوٙوذ ٜدس
خٛٙة ثبختش  ٚاعشاف ؿٟش ثدٛٙسد ٌؼتشؽ داس٘ذ.
ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي ٔتؼذدي دس ؿٕبَ ثبختش  ٚخٛٙة خبٚس دس ٖٚػوبص٘ذٞوبي ؿوٛسيد ،ٝتيشٌوبٖ ،ػشچـوٕ ٚ ٝػوٍٙب٘ٝ
فؼبِيت داؿتٝا٘ذ.
الصْ ث ٝروش اػت تؼذادي ٔؼذٖ فؼبَ ؿوٗ ٔ ٚبػو ٝدس خٙوٛة  ٚخٙوٛة ثوبختش ٚسلو ٝديوذٔ ٜويؿو٘ٛذ وو ٝدس حوبَ
ثٟشٜثشداسي ٞؼتٙذ.
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 - 0مقذمٍ
ٞذف اص اخشاي ايٗ عشح ،تٟي ٝالي ٝصٔيٗ ؿٙبػي ووبسثشدي ثدٙوٛسد ٔ ٚحوذٚد ٜآٖ دس ٔميوبع ٔ 1:25000ويثبؿوذ.
ثشداؿتٞبي صحشايي عي ٔذت  80سٚص ث ٝعٛس ٔتٙبٚة  ٚاص اسديجٟـت ػبَ  86ؿشٚع  ٚتب پبيبٖ دي ٔبٕٞ ٜوبٖ ػوبَ
ادأ ٝداؿت ٝاػت .ثشسػيٞبي آصٔبيـٍبٞي ؿبُٔ ٔغبِؼٔ ٝمبعغ ٘بصن ،فشْٞبي آصاد ٔ ٚبوشٚفؼيُٞوبي خوب٘ٛسي ثوٛدٜ
و ٝحذٚد ٔ 8ب ٜث ٝع َٛا٘دبٔيذ ٜاػتٓٞ .چٙيٗ وبسٞبي دفتشي ؿبُٔ تشػيٓ ٘مـِ ،ٝظا٘وذ ،ػوت ٖٛچيٙو ٝؿٙبػوي ٚ
تٟيٌ ٝضاسؽ ٘يض عي ٔ 16ب ٜا٘دبْ ٌشديذ ٜاػت.
 - 0مًقعیت جغرافیبيی
ٜ

ٜ

ٜ

ٜ

ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد دس ٔٛلؼيت خغشافيبيي ' 57 2225تب ' 57 15دسخ ٝع َٛخبٚسي  37 30' ٚتب '37 2225
دسخ ٝػشض ؿٕبِي خبي داسد (ػىغ ؿٕبس .)1 ٜايٗ ٘بحي ٝثخؾ ؿٕبَ خبٚسي چٟبس ٌٛؽ  1:100000ثدٛٙسد سا دس
ثش ٌشفت ٚ ٝؿٟش ثدٛٙسد دس ثخؾ ؿٕبِي آٖ لشاس داسد .سٚػتبٞبي صيبدي دس ايٗ ٔحذٚدٚ ٜخٛد داس٘ذ و ٝاص پش
خٕؼيتتشيٗ  ٚثضسٌتشيٗ آٖ ٔيتٛاٖ ث ٝسٚػتبٞبي ثبلشخبٖ (ؿٕبَ خبٚس ٚسل ٚ )ٝاهلل ٚسديخبٖ (ٔشوض ٚسل٘ )ٝبْ ثشد.
آة ٛٞ ٚاي ٔٙغم ٝثدٛٙسد داساي صٔؼتبٖٞبي ػشد  ٚعٛال٘ي  ٚتبثؼتبٖٞبي ٔؼتذَ اػت .ثيـي ٝٙدٔب دس تبثؼتبٖ ثٝ
 40دسخ ٝػب٘تيٍشاد ٘يض ٔيسػذ .وـبٚسصي ٔٙغم ٝثيـتش وـت ديٓ اػت .خبدٔ ٜبص٘ذساٖ ثٔ ٝـٟذ اص ؿٟش ثدٛٙسد
(دس ؿٕبَ ٘بحئ )ٝيٌزسد .دس لؼٕت ؿٕبِي ٚسل ٝساٜٞبي دػتشػي ث٘ ٝؼجت صيبدي ٚخٛد داسد ِٚي دس خٛٙة ٚسلٝ
دس حٛاِي سٚػتبي پبلّؼ ٝساٜٞبي لبثُ دػتشػي ثؼيبس وٓ ديذٔ ٜيؿٛد.
 - 3ريختضىبسی
ثخؾ ؿٕبِي ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد ٛ٘ ٚاحي پيشأ ٖٛآٖ داساي ثّٙذاي وٓ  ٚتپٔ ٝبٛٞسي اػت ث٘ ٝحٛي و ٝثّٙذاي
ؿٟش ثدٛٙسد اص ػغح دسيب ٔ 1050تش ٔيثبؿذ .س٘ٚذ ػٕٔٛي وٜٞٛب ث ٝتمشيت خبٚسي -ثبختشي اػت .دس خٛٙة خبٚس
ٚسل ٚ ٝاص ديذٌب ٜصٔيٗ سيختؿٙبػي ) (Geomorphologyتبلذيؼي دس ٔدبٚست سٚػتبي پبلّؼٚ ٝخٛد داسد و ٝؿبُٔ
ػبص٘ذٞبي ؿٛسيد ٚ ٝتيشٌبٖ ٔيثبؿذ.
ثّٙذتشيٗ استفبػبت دس ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد سا آٞه ٞبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثٛخٛد آٚسد ٜاػت و ٝدس خٛٙة خبٚسي ٚسلٝ
داساي ػتجشاي ٔ 1568تش ٔيثبؿذ ٟ٘ ٚـتٞٝبي ٔبس٘ي  ٚؤٍّٛٙشايي ٘ئٛطٖ ث ٝدِيُ صٚد فشػب ثٛدٖ استفبػبت پؼت-
تشي سا ايدبد وشدٜا٘ذ .ػبص٘ذٞبي ؿٛسيد ،ٝػش چـٕ ٚ ٝػٍٙب٘٘ ٝيض دس ٜػبص ٔيثبؿٙذ.
 - 4زمیهضىبسی
 -0-4تبريخچٍ مطبلعبت قجلی
اص ٟٔٓتشيٗ وبسٞبي ا٘دبْ ؿذ ٜدس ٌؼتش ٜوپ ٝداؽ ٔي تٛاٖ ث ٝوتبة صٔيٗ ؿٙبػي وپ ٝداؽ ٘ٛؿت ٝػجبع افـبس حشة
دس ػبَ ٘ ،1373مـ 1:250000 ٝچٟبسٌٛؽ ثدٛٙسد تٟي ٝؿذ ٜتٛػظ افـبس حشة ( ،)1355ثّٛسچي ٟٔ ٚش پشتٛ
(٘ ٚ )1359مـ 1:100000 ٝثدٛٙسد تٟي ٝؿذ ٜتٛػظ خؼفشيبٖ  ٚعبٞشي ( )1373اؿبسٕٛ٘ ٜدٔ .غبِؼبت  ٚثشسػيٞبي
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ديٍشي دس حٛض ٝسػٛثي وپ ٝداؽ ا٘دبْ ٌشفت ٝو ٝاص آٖ خّٕٔ ٝيتٛاٖ اص ثشخي پبيبٖ ٘بٔٞٝب ث ٝؿشح صيش ٘بْ ثشد:

ػىغ ٛٔ :1لؼيت ٘مـ 25000 ٝثدٛٙسد دس تصٛيش ٔبٛٞاسٜاي ػٙدٙذ ٜاػپبت (.)Spot

 سئيغ اِؼبدات 1366 ،.ٖ ،دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ث ٝثشسػي چي ٝٙؿٙبػي -پتشِٛٚطي  ٚتبسيخچٝ
سػٛة ٌزاسي ثخؾ تحتب٘ي ػبص٘ذ ؿٛسيد( ٝطٚساػيه فٛلب٘ي تب وشتبػ ٝتحتب٘ي) دس ؿٕبَ دٞىذ ٜؿٛساة
پشداخت ٝاػت.
 فذايي 1370 ،.ْ ،دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ٔحيظ سػٛثي  ٚسخؼبس ٜسػٛثي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ٚالغ دس
ؿٕبَ ؿشق ايشاٖ سا ثشسػي ٕ٘ٛد ٜاػت.
 ػجيُ ،ف )1375( .اص ٔغبِؼ ٝفؼيُٞبي ثذػت آٔذ ٜدس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس خٛٙة ؿشق  ٚؿٕبَ
لٛچبٖ ػٗ ٘ئٛؤٛيٗ سا ثشاي ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜاػتٕٞ ،چٙيٗ ػٗ ثبسٔيٗ -آپؼيٗ سا ثشاي ػبص٘ذ
تيشٌبٖ  ٚػٗ آپؼيٗ سا ثشاي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝاػت ،ثشاي ػبص٘ذ ػٍٙب٘٘ ٝيض ثب تٛخ ٝث ٝػٍٛٙاسٜ
آٔ٘ٛيت ػٗ آِجيٗ صيشيٗ سا تؼييٗ ٕ٘ٛد ٜاػت.
 وـبٚسص ،ؽ )1376( .دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ث ٝثشسػي ِيتٛاػتشاتيٍشافي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ٘ٛاحي
ؿٕبَ ؿشق -ؿٕبَ غشة ٔمبعغ چيٝٙؿٙبػي ٔضدٚساٖ -خبد ٜوالت -دس ٜسادوبٖ پشداخت ٝاػت.
٘ ذاف و ٟٝٙلٛچبٖ ،س )1377( .دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس دس ٜسادوبٖ -ثبسٚ ٚالغ دس خٛٙة ؿشق
لٛچبٖ ػٗ ثخؾ تحتب٘ي ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝسا ثب تٛخ ٝثٔ ٝيىشٚفؼيُٞبي يبفت ؿذٚ ٜاال٘ظيٙيٗٛٞ -تشيٛيٗ تؼييٗ
ٕ٘ٛد ٜاػت.
 خضايي ( )1378دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ٔيىشٚفبػيغ ٔ ٚحيظ سػٛثي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس غشة وپٝ
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داؽ  ٚخٛٙة غشة ؿيشٚاٖ -خٛٙة غشة ثدٛٙسد سا ٔغبِؼٕٛ٘ ٝد ٜاػت.
 ؿىشي.ْ ،ح )1379( .ثش ٔجٙبي ٔغبِؼ٘ ٝب٘ٛپال٘ىتٖٞٛبي آٞىي دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس 65
وئّٛتشي ؿٕبَ ؿشق ٔـٟذ ػٗ ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝسا آپؼيٗ صيشيٗ تب آِجيٗ ثباليي ػٛٙاٖ ٔيوٙذ.
 آلب داداؿي اثٟشي ،ف )1380( .ثش پبئ ٝغبِؼبتي و ٝدس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ثش سٚي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس
حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذ فبصُ سٚػتبٞبي ٔضدٚساٖ -ؿٛساة) ا٘دبْ داد ٜاػت ،ػٗ آپؼيٗ سا ثشاي ايٗ ػبص٘ذ
ٔـخص ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٞ بؿٕي )1380( .ْ ،دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذ فبصُ سٚػتبي چٙبس-ٜ
لشلش )ٜػٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا آپؼيٗ ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜاػت.
 صٙبيغ )1382( .ٖ ،دس ٔغبِؼبت ا٘دبْ داد ٜدس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس ؿشق حٛض ٝسػٛثي وپ ٝداؽ
ػٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا ٘ئٛؤٛيٗ تب آپؼيٗ فٛلب٘ي تؼييٗ ٕ٘ٛد ٜاػت.
٘ بدسي 1384 ،.ٖ ،دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد ث ٝثشسػي ػبختبسي ايبِت صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ ثب تىي ٝثش
صٔيٗؿٙبػي ػبختٕب٘ي ؿٕبَ لٛچبٖ پشداخت ٝاػت.
 احٕذي ،ص )1385( .ػٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا دس پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ خٛد دس ؿشق وپ ٝداؽ ثبسٔيٗ تب آپؼيٗ
ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜاػت.
 -0-4حًضٍ رسًثی کپٍ داغ
حٛض ٝسػٛثي وپ ٝداؽ و ٝاص ػشخغ (دس ٔٙتٟي اِي ٝؿٕبَ خبٚسي ايشاٖ صٔيٗ) توب ٘وٛاحي ٌشٌوبٖ ٌٙ ٚجوذ ٌؼوتشؽ
داسدٙٔ ،غمٝاي وٞٛؼتب٘ي اػت و ٝدس اثش آخشيٗ فبصٞبي چيٗ خٛسدٌي آِپ  ٚفشػبيؾ پيآٔذ آٖ ،ػيٕبي فؼّي سا ثوٝ
خٛد ٌشفت ٝاػت .ايٗ حٛض ٝتٛاِي ٘ؼجتبً ضخيٕي اص سػٛثبت طٚساػيه ٔيب٘ي توب ػٟوذ حبضوش ثوٛد ٜوو ٝػوتجشايي دس
حذٚد ٔ 8000تش سا دس خٛد خبي داد ٜاػت (افـوبس حوشة .)1970 ،پٟٙوبي ايوٗ ٔٙغمو ٝثويٗ  30توب  70ويّؤٛتش ٚ
ٌؼتشؽ عِٛي آٖ حذٚد  350ويّؤٛتش اػوت .س٘ٚوذ آٖ دس ثخوؾٞوبي خوبٚسي ،ؿوٕبَ ثوبختش -خٙوٛة خوبٚس  ٚدس
ثخؾٞبي ثبختشي ،ث ٝتمشيت خبٚسي -ثبختشي اػت .حشوبت تىت٘ٛيىي دس ٔٙغم ٝوپ ٝداؽ ،ثبػث تغييشات سخؼوبس ٜدس
چٙذيٗ ٔشحّٔ ٝتٛاِي ؿذ ٜاػت .ايٗ حشوبت  ٓٞثصٛست حشوبت وٞٛضايي  ٓٞ ٚثصٛست حشوبت خـوىي صايوي ثوٛدٜ
اػت .فبصّ ٝصٔب٘ي تشيبع پؼيٗ تب وشتبػ ٝپيـيٗ دس ؿٕبَ ٔ ٚشوض ايشاٖ تٛػظ د ٚچشخ ٝثوضسي ػوبختبسي -سػوٛثي
ٔـخص ؿذ ٜاػت .ؿشٚع ٞش چشخ ٝثب يه پيـشٚي ٌؼوتشد ٜدسيوب ٕٞوشا ٜاػوت وو ٝدس پوي يوه ٚالؼو ٝووٞٛضايي ٚ
ثبالآٔذٌي ٕٞشا ٜآٖ ا٘دبْ يبفت ٝاػت .اِٚيٗ چشخ ٝدس ٘ٛسيٗ ؿشٚع ؿذ ٚ ٜتب اٚاخش ثب طٚػيٗ پيـويٗ ،ادأؤ ٝوييبثوذ.
ايٗ چشخ ٝدس ادأ ٝيه ثبال آٔذٌي ث٘ ٝؼجت عٛال٘ي دس وبس٘يٗ اػت و ٝدس ٘تيد ٝثؼت ٝؿذٖ دسيوبي تتويغ وٟوٗ ٚ
اتصبَ ثّٛنٞبي ؿٕبَ ٔ ٚشوض ايشاٖ (ثخـي اص لبس ٜػيٕشيذ :ؿٍٛٙس )1990،ث ٝوٙبس ٜخٛٙثي اثش لبس ٜاٚساػويب (صوفحٝ
تٛساٖ) ايدبد ؿذ ٜاػت (ٚالؼ ٝػيٕشيٗ پيـيٗ)ٚ .خٛد ٌؼتشد ٜخبنٞبي التشيتي  ٚآثبس فشػبيـي  ٚوبسػت دس لبػذٜ
ػبص٘ذ ؿٕـه يب ػبص٘ذ ٘بيجٙذ (ٌش ٜٚؿٕـه) دِيُ سٚؿٙي ثش ٚخٛد ايٗ خـىي لذيٕي اػت .چشخ ٝا َٚدس ٘ٛسيٗ ثوب
پيـشٚي دسيبي ؿٕـه ثب سػٛثبت آٚاسي ضخيٓ ٛٔ ٚالع ٔب٘ٙذ ؿشٚع ٌـت ٚ ٝث ٝحشووبت ِوٛتيٗ (ػويٕشيٗ ٔيوب٘ي)
ختٓ ٔيؿٛدٚ .الؼ ٝاخيش اص ٘ظش تىٛيٗ آتي صٔيٗؿٙبػي ٔشوض  ٚؿٕبَ ايشاٖ داساي إٞيت ٚيظٜاي اػوت .ثو ٝاحتٕوبَ
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صيبد تـىيُ تؼذادي اص حٛضٞٝبي سػٛثي خذيذ ٔب٘ٙذ حوٛصٜٞوبي ؿوٕبَ اِجوشص  ٚوپو ٝداؽ دس استجوبط ثوب فشايٙوذٞبي
وــي ٔتؼبلت ايٗ ٚالؼ ٝاػت .چشخ ٝد٘ ْٚيض ثب يه پيـشٚي ٌؼتشد ٜدسيب دس ثبطٚػيٗ پؼيٗ ؿشٚع ؿذ ٚ ٜثٚ ٝالؼوٝ
ػيٕشيٗ پؼيٗ دس آخش طٚساػيه  ٚيب ؿشٚع وشتبػ ،ٝختٓ ٔيؿوٛد (ػويذ أوبٔي -ؿوبيشس -ثٟوشٚصي) .ايوٗ حٛضو ٝاص
٘ٛاحي ؿٕبِي ث ٝتشوٕٙؼتبٖ ؿٛسٚي  ٚاص ثخؾ خٛٙثي ث ٝخظ دسص تتيغ وٟوٗ Paleotethys collisional suture
ٔ zoneحذٚد ٔيؿٛد (ٔ ٚ )Alavi ،1995يذاٖٞبي ٌبصي ػظيٕي دس ايٗ حٛض ٝوـف ٌشديذ ٜاػت.
 -3-4ضرح چیىٍوگبري مىطقٍ
 -0-3-4تبريخچٍ چیىٍاي کپٍ داغ
دس وپ ٝداؽ ،پي ػ ًٙپيؾ اص طٚساػيه ،تٟٙب دس ؿٕبَ فش٘ٚـؼت تشثت خبْ -فشيٕوبٖ  ٚپٙدوش ٜفشػبيـوي آقدسثٙوذ
ديذٔ ٜيؿٛد .اص ايٗ س ،ٚثشسػي سٚيذادٞبي پيؾ اص طٚساػيه ٔيب٘ي تب ا٘ذاصٜاي دؿٛاس اػت .اص ػوٛي ديٍوش ،فشػوبيؾ
طسف دس ٔشوض  ٚثبختش ٔٙغم ،ٝاعالع اص سٚيذادٞبي آؿىٛة ٔبػتشيـتيٗ ث ٝثؼذ سا ٘يض دؿٛاس ٔيٕ٘بيذ .دس وتوبة صٔويٗ
ؿٙبػي وپ ٝداؽ( ،افـبس حشةٛ٘ )1373 ،احي ٌشٌبٖ ،خبخشْ  ٚاػفشايٗ ثخـي اص لّٕشٚي وپ ٝداؽ دا٘ؼوت ٝؿوذ ٚ ٜدس
تٛصيف  ٚتدضي ٚ ٝتحّيُ خغشافيبيي ديشي ٝٙآٖ ثٚ ٝاحذٞبي ػ ًٙچيٝٙاي ،ث ٝػٗ وبٔجشيٗ ث ٝثؼذ اؿبسٔ ٜيؿٛد ووٝ
سخؼبسٜاي ٕٞؼبٖ ثب ايشاٖ ٔشوضي  ٚاِجشص داس٘ذٕٞ .ؼب٘ي ػًٙؿٙبختي ٚاحذٞبي ػ ًٙچيٝٙاي تب ثذاٖخب اػت ووٝ
حتي ثشاي ٚاحذٞبي ػ ًٙچيٝٙاي پبِئٛصٚئيه وپ ٝداؽ اص ٚاطٜٞبي ػبص٘ذي ايشاٖ ٔشوضي  ٚاِجشص اػتفبد ٜؿوذ ٜاػوت.
پزيشؽ ديذٌب ٜافـبس حشة ،تؤييذي ثش ٘ظشيٌٙ ٝذٚا٘بيي وپ ٝداؽ اػتِٚ .ي يبفتٞٝبي صٔيٗ ؿٙبػوي ٌٛيوبي آٖ اػوت
و ٝپبسٜاي اص سخؼبسٜٞبي ػٍٙي وپ ٝداؽ ،سخ ٖٕٛٙيبفت ٝدس ٘ٛاحي ثيٙبِٛد ،خٛٙة ثدٛٙسد ،خٛٙة ٌشٌوبٖٚ ،سلوٞٝوبي
٘بثشخبيي ٞؼتٙذ و ٝدس پيبٔذ حشوتٞبي آِپي  ٚدس ٘تيدٌ ٝؼّؾ سا٘ذٌي ،ث ٝسٚي حبؿي ٝؿٕبِي اِجشص سا٘ذ ٜؿذٜا٘وذ.
دس پٙدش ٜفشػبيـي آقدسثٙذ ،وٟٗتوشيٗ ػوًٞٙوبي فؼويُداس ؿوبُٔ سديفوي اص ؿويُ ،ػو ًٙآٞوه  ٚػوًٞٙوبي
آتـفـب٘ي -سػٛثي اػت و ٝػضٞٛبي آٞىي آٖ حبٚي وٛٙد٘ٚتٞبي ؿبخص د٘ٚيٗ ثبال ٔيثبؿذ  ٚثش سٚي ػوًٞٙوبي
د٘ٚيٗ  ٚسديفي اص ٔشٔشٞبي ػفيذ سً٘ ٘ـؼت ٝاػت و ٝث ٝثبٚس سٚتٙش ( )1983داساي ٔٛلؼيت ٘بثشخب  ٚػٗ پشووبٔجشيٗ
پؼيٗ ٞؼتٙذ.
افتخبس ٘ظاد (ٔ ،)1366شٔشٞبي ٌفت ٝؿذ ٜسا ث ٝدِيُ داؿتٗ ػٍٛٙاسٜٞبي ؿبخص ،ث ٝػٗ د٘ٚيٗ ثبال -وشثٙيفوش  ٚلبثوُ
ليبع ثب ػبص٘ذ ٔجبسن ٔيدا٘ذ  ٚػبُٔ دٌشٌ٘ٛي سا ث ٝػيٕشيٗ پيـيٗ ٘ؼجت ٔيدٞذ.
٘جٛي ( ،)1355ػًٞٙبي تشيبع آقدسثٙذ سا ٘بدٌشٌٔ ٝ٘ٛيدا٘ذ ِ ٚوزا ٔشٔوشي ؿوذٖ وشثٙوبتٞوب سا ثو ٝسٚيوذاد صٔويٗ
ػبختي وبِذ٘ٚيٗ ٘ؼجت ٔيدٞذ .دس صٔبٖ پشٔيٗ ،دس ٘تيد ٝيه اؿوتمبق ،وپو ٝداؽ اص ٚسق ايوشاٖ خوذا  ٚؿوشايظ الصْ
ثشاي خبيٍيشي پٛػتٞٝبي اليب٘ٛػي  ٚسديفٞبي طسف پالطيه ث ٝػٗ پوشٔيٗ ،فوشا ٓٞؿوذ ٜاػوت وو ٝسخٕٙوٖٞٛوبي
٘بپيٛػت ٚ ٝدٌشٌ٘ٛي آٖ سا ٔيتوٛاٖ دس أتوذاد صٔويٗ دسص تتويغ وٟوٗ ،دس خٙوٛة ثوبختشي  ٚخوبٚسي ٔـوٟذ ديوذ.
ػًٞٙبي تشيبع ٘بحي ٝآقدسثٙذ ،ث ٝدِيُ ػّٕىشد ػ ٝدٚس ٜفشػبيـي وٛتب ،ٜؿبُٔ ػ ٝچشخ ٝسػوٛثي خذاٌب٘و ٝاػوت
و ٝثٔ ٝدٕٛػ ٝآٖٞب ٌش ٜٚآقدسثٙذ ٘بْ داد ٜؿذ ٜاػت .ػًٞٙبي سخؼبس ٜثخؾ پبييٙي ٔ ٚيوب٘ي ايوٗ ٌوش ٜٚثوب ديٍوش
٘ٛاحي ايشاٖ تفبٚت آؿىبس داسد  ٚث ٝظبٞش يبدآٚس سخؼبسٜٞبي تشيبع ٚسق تٛساٖ ٘ ٚـبٍ٘ش چيشٌي ؿشايظ سػوٛثي ٚيوظٜ
 ٚحٛض ٝسػٛثي ٔؼتمُ  ٚخذا اص ديٍش ٘ٛاحي ايشاٖ اػت .سديفٞبي تشيبع ثبالي وپ ٝداؽٕٞ ،ب٘ٙذ ديٍش ٘ٛاحي اص ٘وٛع
6

ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

ا٘جبؿتٞٝبي ؿيّي ٔ ٚبػ ٝػًٞٙبي صغبَداس اػت و ٝثب دٌشؿيجي ثش سٚي ػًٞٙبي وٟوٗتوش ٘ـؼوتٝا٘وذٕٞ .ب٘ٙوذي
سديفٞبي تشيبع ثبالي وپ ٝداؽ ثب سديفٞبي ٕٞضٔبٖ دس اِجشص  ٚايشاٖ ٔشوضي ٔيتٛا٘ذ ٘ـوب٘ ٝػوشا٘دبْ ٌوشفتٗ وبفوت
خٛٙة وپ ٝداؽ  ٚپي٘ٛذ دٚثبس ٜوپ ٝداؽ ٚ ٚسق ايشاٖ ثبؿذ .ؿيُ ٔ ٚبػ ٝػًٞٙبي تيش ٜسً٘ ػبص٘ذ وـوفسٚد ،ثو ٝػوٗ
ِيبع -ثبطٚػيٗ ،يبدآٚس ٟ٘ـتٞٝبي پيؾ خـىي ِيبع -طٚساػيه ٔيب٘ي (ػبص٘ذ ؿٕـه) ايشاٖ ٔيب٘ي  ٚؿٕبِي اػوت
ِٚي وـفسٚد چٙذ تفبٚت ػٕذ ٜثب ػبص٘ذ ؿٕـه داسد.
ٔذ٘ي ( ،)1977ػبص٘ذ وـفسٚد سا ٘ٛػي فّيؾ تٛسثيذيت ٔيدا٘ذ و ٝثخـي اص آٖ دس حٛضٞٝبي طسف سػوٛثي (ٌوبٞي
ثيؾ اص ٔ 1000تش) ت٘ ٝـيٗ ؿذ ٜدس حبِي وو ٝػوبص٘ذ ؿٕـوه ٔؼوشف حٛضوٞٝوبي پويؾ خـوىي اػوت .ثشسػوي
خغشافيبي ديشي ٝٙصٔبٖ ثبطٚػيٗ پؼيٗ -وشتبػ ٝپبيب٘ي ٌٛيبي آٖ اػت و ٝخذا اص پيـشٚي  ٚپؼوشٚيٞوبي ٔحّوي ،دس
ايٗ فبصّ ٝصٔب٘ي ٔحيظ سػٛثي وپ ٝداؽ اص ٘ٛع دسيبي ثبص ثٛدٚ ٜاص ايٗ ٍ٘بٕٞ ،ٜؼب٘ي وبفي ثب ديٍوش ٘وٛاحي ايوشاٖ داسد.
ثشاي ٕ٘ٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ثٕٞ ٝؼب٘ي ٟ٘ـتٞٝبي طٚساػيه ٔيب٘ي -ثباليي  ٚػًٞٙبي وشتبػ ٝاؿبس ٜوشد وو ٝثوب تغييشٞوبي
٘بچيض ثب سخؼبس ٜػٍٙي  ٚصيؼتي ٔـبث ،ٝدس ثؼيبسي اص ٘مبط صفح ٝايشاٖ ٚخٛد داسد .دس آغوبص پبِئٛػوٗ ٕٞو ٝحٛضو،ٝ
خـىي ثٛد ٜاػت .دس آغبص پبِئٛػٗ پؼيٗ دسيب ث ٝصٛست خذاٌب٘ ٝاص ؿٕبَ خبٚس  ٚؿٕبَ ثبختش آغبص ث ٝپيـشٚي ووشدٜ
ِٚي خـىي وٓ ؿيت  ٚوٓ استفبػي دس ؿٕبَ ثدٛٙسد ٔيبٖ د ٚدسيب ٚخٛد داؿت ٝاػت (افـبس حشة .)1373 ،دس اٚايوُ
ائٛػٗ پؼيٗ ،دسيب آغبص ث ٝػمت ٘ـيٙي وشد ٚ ٜتٟٙب دس ٘ٛاحي ػشخغ  ٚدسٌض تذا ْٚدسيب اص ائٛػٗ ث ٝاِيٍٛػٗ ٌوضاسؽ
ؿذ ٜاػت .اص اٚاػظ اِيٍٛػٗ پيـيٗ ث ٝثؼذ ،دسيب ث ٝعٛس وبُٔ پغ ٘ـؼت ٚ ٝفمظ دس صٔبٖ ٘ئٛطٖ حٛضوٞٝوبي ٔيوبٖ
وٞٛي ،ؿىُ ٌشفتٙذٌ .فتٙي اػت و ٝضخبٔت ػًٞٙبي ِيبع -اِيٍٛػٗ وپ ٝداؽ ،حذٚد ٔ 6000تش ثشآٚسد ٔيؿوٛد
 ٚثب ٚخٛد تذا ْٚظبٞشي سػٛثٍزاسئ ،غبِؼ ٝديشي ٝٙخغشافيبي وپ ٝداؽ٘ ،ـبٖ ٔيدٞذ وٕٞ ٝضٔبٖ ثب فبصٞبي ووٞٛضايي
 ٚصٔيٗ صايي ،ؿٛاٞذي اص پيـشٚي  ٚپؼشٚي ٔىشس دسيب ٚخٛد داسد .افـبس حشة ث 21 ٝثبس تشن دسيب اؿوبس ٜداسد وو ٝدس
س٘ٚذ آٖ  ٚ ٕٝٞيب ثخـي اص وپ ٝداؽ اص آة خبسج ٔ ٚحيظٞوبي خـوىي  ٚيوب ٔشداثوي چيوش ٜؿوذٜا٘وذ .ضوخبٔت صيوبد
ػًٞٙبي سػٛثي دسيبيي ٘ ٚجٛد تىبپٛي آرسيٗ،وپ ٝداؽ سا پغ اص صاٌشع ٔٙبػتتشيٗ حٛضو ٝثوشاي تـوىيُ  ٚتدٕوغ
ٞيذسٚوشثٗ ػبخت ٝاػت .وـف ٔيذاٖٞبي ػظيٓ ٞيذسٚوشثٙي دس ايٗ حٛض ،ٝدسػتي ايٗ ديذٌب ٜسا ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
 -1-1-3-4کرتبسٍ
سبزوذ ضًريجٍ K sh

ثشسػي ديشي ٝٙخغشافيبي وشتبػ ٝتٛػظ افـبس حشة (٘ )1372ـبٍ٘ش آٖ اػت و ٝث ٝخض ثخؾ ؿٕبَ ثبختشي
(پيشأٌٙ ٖٛجذ وبٚٚع) و ٝسػٛثٍزاسي دسيبيي اص طٚساػيه ث ٝوشتبػ ٝپيٛػت ٝاػت ،دس ديٍش ٘ٛاحي ثٚ ٝيظ ٜدس خبٚس
 ٚخٛٙة وپ ٝداؽ ،دس اٚاخش طٚساػيه  ٚآغبص وشتبػ ٝؿٛاٞذي اص يه خـىي صايي ٌؼتشد ٜسا ٔيتٛاٖ ديذ .ثٕٞ ٝيٗ
سٟ٘ ،ٚـتٞٝبي آغبص وشتبػ ٝاص ٘ٛع آٚاسيٞبي ػشخ سٍ٘ي ث٘ ٝبْ ػبص٘ذ «ؿٛسيد »ٝاػت و ٝدس ٔحيظٞبي ٔشداثي،
دؿت ػبحّي ،دِتبيي  ٚيب ٔحيظ ػجخبيي ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘ذ.
خٙغ ايٗ ػبص٘ذ دس ثشؽ أٍِ ٛتـىُ اص ؿيُ  ٚسع ػ ًٙلٜٟٛاي ٔبيُ ث ٝلشٔض ،ػٔ ًٙبػٞٝبي لٜٟٛاي ٔبيُ ثٝ
خبوؼتشي ،ؤٍّٛٙشا ،ػٌ ًٙچ  ٚاليٞٝبي ا٘ذوي اص ػًٞٙبي وشثٙبت ٝاػت .ضخبٔت ايٗ ػبص٘ذ ٔ 980تش ٌضاسؽ
ٌشديذ ٜاػت  ٚاص ػ ٝثخؾ آٚاسي تجخيشي صيشيٗ ،ثخؾ وشثٙبتي تجخيشي  ٚثخؾ آٚاسي فٛلب٘ي تـىيُ ؿذ ٜاػت.
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ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000ثدٛٙسد (الي ٝصٔيٗؿٙبػي)

دس ٔحُ ثشؽ ػغح تٕبع ثب ػبص٘ذ ٔضدٚساٖ تذسيدي  ٚػغح فٛلوب٘ي ثوب ػوبص٘ذ تيشٌوبٖ ثوب تغييوش سخؼوبس٘ ٜبٌٟوب٘ي
ٔـخص ٔيؿٛد .ايٗ ػبص٘ذ ث ٝعٛس ػٕ ْٛفبلذ فؼيُٞبي دسيبيي ٔيثبؿذ ِٚي ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِؼوبت ا٘دوبْ ٌشفتو ٝدس
ايٗ ػبص٘ذ دس ثشخي ٔمبعغ ػٗ آٖ اص تيت٘ٛيٗ تب ٘ئٛؤٛيٗ ٔتغيش اػوت .دس٘مـو 1:100000 ٝثدٙوٛسد ػوٗ ػوبص٘ذ
ؿٛسيد ٝو ٝفبلذ ٞش ٌ ٝ٘ٛفؼيّي ٌضاسؽ ؿذ ٚ ٜتٟٙب ثش اػبع ٔٛلؼيت چيٝٙؿٙبػي آٖ و ٝدس ثيٗ د ٚػبص٘ذ ٔوضدٚساٖ
 ٚتيشٌبٖ لشاس ٌشفت ٝاػت سا اص ٛٞتشيٛيٗ تب ثبسٔيٗ ٘ؼجت دادٜا٘ذ .ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝدس ٔحذٚد٘ ٜمـ 1:25000 ٝثدٙوٛسد
دس ٔحُ سٚػتبي پبلّؼ ٝحذٚد ٔ 400تش ػتجشا داسد (ػىغ ؿٕبسٔ ،)2 ٜشص صيوشيٗ آٖ ثٛػويّٟ٘ ٝـوتٞٝوبي ووٛاتش٘شي
پٛؿيذ ٜؿذ ٜاػت ِٚي ٔشص ثباليي آٖ ثب ػبص٘ذ تيشٌبٖ ٓٞؿيت  ٚتذسيدي اػت (ضخبٔت ايٗ ٚاحوذ دس ػوت ٖٛچيٙوٝ
ؿٙبػي ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ٌشديذ ٜاػت) ،ايٗ ػبص٘ذ سا ٔيتٛاٖ ث ٝد ٚثخؾ تفىيه ٕ٘ٛد:
 .1ثخؾ صيشيٗ :ؿبُٔ سديفٞبيي اص ٔبسٖٞبي ٘خٛدي  ٚلشٔض سً٘  ٚػٔ ًٙبػٞٝبي صٛستي سً٘ صٚد فشػب ثب
ٔيبٖ اليٞٝبي ػ ًٙآٞه خبوؼتشي سً٘ اػت.
 .2ثخؾ ثباليي :ؿبُٔ سديفٞبيي اص ػٔ ًٙبػٞٝبي صٛستي سً٘ صٚد فشػب ٔ ٚبسٖٞبي ٘خٛدي  ٚلشٔض سً٘
ٔيثبؿذ (ػىغ ؿٕبس ،)3 ٜػٍٛٙاسٜٞبي يبفت ؿذ ٜدس ثخؾ صيشيٗ ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝو ٝتٛػظ اهلل ٔذدي ()1386
ٔغبِؼ ٝؿذٜا٘ذ ػجبستٙذ اص:
Nautiloculina oolitica, Choffatella decipiensis, Nautiloculina sp., Valvulammina sp.,
Pseudolituonella sp., Cuneolina sp., Trocholina sp., Pseudocyclammina sp., Protopeneroplis
fragments, Miliolids, Textularids, Cyclamminidae, Algal fragments (Salpingoporella sp.,
Solenopora sp., Actinoporella sp., Boueina sp., Macroporella sp., Cylindroporella sp.), Coral,
Microgastropoda, shell fragments, Bryozoa

ٕٞچٙيٗ ػٍٛٙاسٜٞبي يبفت ؿذ ٜدس ثخؾ صيشيٗ ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝدس فشْ آصاد و ٝتٛػظ ٔحتبط (ٔ )1386غبِؼ ٝؿذ-ٜ
ا٘ذ ػجبستٙذ اص:
Trocholina infrogranulata ,? Pattelina sp., Ammodiscus sp., Spirillina sp., Echinoidea spine

ثشاػبع ٔدٕٛػ ٝفؼيّي يبفت ؿذ ٜػٗ ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝدس ايٗ ٘بحي ،ٝاص ٘ئٛؤٛيٗ تب ثبسٔيٗ تؼييٗ ؿذ ٜاػت.

tr

K

K sh

ػىغ ٕ٘ :2بيي اص ػبص٘ذٞبي ؿٛسيد ٚ ٝتيشٌبٖ دس تبلذيغ پبلّؼ ،ٝديذ ث ٝثبختش.
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ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

ػىغ ٔ :3بسٖٞبي ٘خٛدي  ٚلشٔض سً٘ ثٕٞ ٝشأ ٜيبٖ اليٞٝبي آٞه خبوؼتشي سً٘
ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝدس خبد ٜپبلّؼ ،ٝديذ ث ٝثبختش.
سبزوذ تیرگبن Ktr

ثشسػيٞبي افـبس حشة ( )1372ثيبٍ٘ش آٖ اػت و ٝث ٝتذسيح اص صٔبٖ ٛٞتشيٛيٗ سطيٓٞبي لبسٜائ -شداثي ث ٝا٘ٛاع
ٔشداثي -دسيبيي تجذيُ ؿذ ٚ ٜدس صٔبٖ ثبسٔيٗ٘ ،خؼت ػىٛي وشثٙبتي وٓطسفب  ٚپشا٘شطي ٚ ،دس آپتيٗ ٔحيظٞبي
دسيبيي ثش تٕبْ ٔٙغم ٝچيش ٜؿذ ٜو ٝؿشايظ ٔٙبػجي ثشاي ٟ٘ـت ػ ًٙآٞهٞبي صيؼت آٚاسي  ٚاُاُِيتي «ػبص٘ذ
تيشٌبٖ» ثٛد ٜاػت.
خٙغ ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ثشؽ اٍِ ٛاص ػ ًٙآٞهٞبي اُاُِيتي  ٚصيؼت آٚسي  ٚاليٞٝبي خضيي ػ ًٙآٞهٞبي ٔبس٘ي،
ٔبسٖ  ٚؿيُ آٞىي تـىيُ ؿذ ٜاػت .دس تٕبْ سخٖٕٞٛٙبي ػبص٘ذ اليٞٝبيي اص ػ ًٙآٞهٞبي اسثيتِٛيٗداس ٚخٛد
داسد .ػتجشاي ايٗ ػبص٘ذ دس ٔحُ ثشؽ أٍِ 778 ٛتش اػت .دس ٔحُ ثشؽ اٍِ ٛػغح تٕبع ػبص٘ذ ثب ٚاحذٞبي ػٍٙي
صيشيٗ  ٚصثشيٗ ثب تغييش سخؼبس٘ ٜبٌٟب٘ي ٓٞ ٚؿيت ٔـخص ٔيٌشدد ٌشچ ٝػغح صيشيٗ ٕٔىٗ اػت ػغح فشػبيـي
٘يض ثبؿذ.
دس ٔحُ ثشؽ اٍِ ،ٛوال٘تشي ثب تٛخ ٝث ٝػٍٛٙاسٜٞبي يبفت ؿذ ٜدس ٔ 378تش ثخؾ صيشيٗ ػٗ آٖ سا ٘ئٛؤٛيٗ-
آپؼيٗ ٔ 400 ٚتش فٛلب٘ي ايٗ ػبص٘ذ سا آپؼيٗ ٌضاسؽ وشد ٜاػت .دس ٘مـ 1:100000 ٝثدٛٙسد ػٗ ػبص٘ذ تيشٌبٖ سا
ثبسٔيٗ تب آپؼيٗ صيشيٗ ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ػتجشاي ايٗ ػبص٘ذ دس ٔحذٚد٘ ٜمـ 1:25000 ٝثدٛٙسد ث ٝحذٚد ٔ 400تش
ٔيسػذ و ٝثيـتشيٗ سخ ٖٕٛٙايٗ ػبص٘ذ دس خٛٙة -خٛٙة خبٚس  ٚدس ٔحذٚد ٜسٚػتبي پبلّؼٔ ٝيثبؿذ (ػىغ ؿٕبسٜ
ٓٞ ،)4چٙيٗ سخٖٕٞٛٙبي ديٍش آٖ دس ؿٕبَ خبٚس  ٚؿٕبَ ثبختش ٘مـٚ ٝخٛد داسد (ػىغ ؿٕبسٔ .)5 ٜشص صيشيٗ
ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثب ؿٛسيدٓٞ ٝؿيت  ٚتذسيدي ٔ ٚشص ثباليي آٖ ثب ػبص٘ذ ػش چـٕٓٞ ٝؿيت  ٚپيٛػت ٝاػت (ضخبٔت
ايٗ ٚاحذ دس ػت ٖٛچي ٝٙؿٙبػي ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ٌشديذ ٜاػت) .ػًٞٙبي تـىيُ دٙٞذ ٜآٖ ؿبُٔ ػ ًٙآٞه
ػتجش الي ٝتب تٛدٜاي يىٛٙاخت اػت و ٝدس ػغح ٛٞاصدٌي ث ٝسً٘ خبوؼتشي سٚؿٗ ٔيثبؿذ .ايٗ ػبص٘ذ غٙي اص
ٔيىشٚفؼيُ ثٛد ٚ ٜفؼيُ اسثيتِٛيٙب ث ٝتمشيت دس تٕبٔي اليٞٝبي آٖ ٌضاسؽ ٌشديذ ٜاػتٔ .يىشٚفؼيُٞبي
9

)بػيٙ صٔيٗؿٝسد (اليٛٙ ثد1:25000 بػي وبسثشديٙ صٔيٗؿٌٝضاسؽ ٘مـ

:ذ اصٙ ػجبستٜ ٌشديذٝ) ٔغبِؼ1386( ػظ اهلل ٔذديٛ تٝ دس ايٗ ػبص٘ذ وٜبي) يبفت ؿذٜٞاسٍٛٙ(ػ
Nautiloculina oolitica, Dictyoconus arabicus, Orbitolina discoidea , Iraqia simplex, Hensonella
clyindrica, Valvulammina picardi, Hemicyclammina sigali, Cuneolina primitiva, Orbitolina
kurdica, Dictyoconus aegyptiensis, Choffatella decipiensis, Verticyclammina hedbergi,
Pseudochrysalidina sp., Cuneolina sp., Dictyoconus sp., Pseudocyclammina sp.,
Pseudonummoloculina sp., Choffatella sp.?, Lenticulina sp., Valvulina sp., Pseudolituonella
sp., Valvulammina sp., Pseudochoffatella sp., Nautiloculina sp. Orbitolina spp., Textularids,
Miliolids, Cyclamminidae, Algal fragments(Lithocodium aggregatum (spp.), Boueina sp.,
Accicularia sp. , Salpingoporella sp., Actinoporella sp., Cylindroporella sp., Macroporella sp.,
Clinofroporella sp., Dacycladacea), Coral, Echinoids, Crinoids, Microgastropoda, Shell of
Pelecypods, worm tube, Bryozoa

ٚ دس ثيٗ دٝ ػٗ ايٗ ػبص٘ذ و،بػيٙ ؿٝٙلؼيت چيٛٔ  ٘يضٚ ٝسد ٔغبِؼٛٔ ٝ دس ٘بحيٜبي يبفت ؿذٜٞاسٍٛٙثش اػبع ػ
.دٛ ٔيؿٝ ثبسٔيٗ تب آپؼيٗ دس ٘ظش ٌشفت، اػتٝ لشاس ٌشفتٕٝ ػشچـٚ ٝسيدٛػبص٘ذ ؿ

K

tr

K sh

.سٚ خبٝ ديذ ث،ٝ دس تبلذيغ پبلّؼٝسيدٛ ؿٚ ٖبي تيشٌبٞ ٕ٘بيي اص ػبص٘ذ:4 ػىغ

.َ ؿٕبٝ ديذ ث،ٝسد ٔغبِؼٛٔ ٜدٚسي ٔحذٚبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ؿٕبَ خبٞهًٞ آٙ ٕ٘بيي اص ػ:5 ػىغ
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سٛ اوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٚ بػيٙػبصٔبٖ صٔيٗؿ

Ksr ٍسبزوذ سرچطم

 طسفبي،ٗ دس آپتيٗ پؼيٝثي وشتبػٛ سػٝضٛ حٝ) حبوي اص آٖ اػت و1372( ػظ افـبس حشةٛ تٝٔغبِؼبت ا٘دبْ ٌشفت
ٗ ثخؾ صيشي،دٛ ثخؾ تـىيُ ٔيؿٚ ايٗ ػبص٘ذ اص د. اػتٜ ؿذٝـتٟ٘ ٕٝ ػبص٘ذ ػشچـ،د سعٚسٚ  ثبٚ ٝثيـتش داؿت
 ػجضٝؿٗ ٔبيُ ثٚ سً٘ خبوؼتشي سٝ ثٜدٛح فشػٛ دس ػغٝ وٜ تـىيُ ؿذٜ خبوؼتشي تيشٚ  اص ٔبسٖ خبوؼتشيٝو
ًٙبي ٘بصن ػٞٝ اليٚ ٜبي ؿيُ تيشٞٝة اليٚبٙلب٘ي ؿبُٔ تٛ ثخؾ ف.دٛ ٔيؿٜاي يب ٔذادي ديذٜثب فشػبيؾ ػش ٘يض
اي اصٝ اليٍِٛلب٘ي ػبص٘ذ سا دس ٔحُ ثشؽ اٛ ػغح ف. ٔتش اػت310 ٍِٛ ضخبٔت ايٗ ػبص٘ذ دس ٔحُ ثشؽ ا،ه اػتٞآ
 وب٘يٚ بِٙيٛ اسثيت،الٛبي تشثشاتٜٞاسٍٛٙ داساي ػٝ ضخبٔت يه ٔتش ٔـخص ٔيػبصد وٝسي ثٚه صيؼت آًٞ آٙػ
 وال٘تشي،ٍِٛ دس ٔحُ ثشؽ ا.ٓؿيت اػتٞ ٗ صثشيٚ ٍٗي صيشيٙبي ػٞاحذٚ  ػغح تٕبع ػبص٘ذ ثبٚش دٞ .وّشيت اػت
.ا٘ذٜدٕٛ٘ ب ػٗ ايٗ ػبص٘ذ سا آپؼيٗ ٌضاسؽٞ٘يتٛٔبي آٙ ػيذ أبٔي ثش ٔجٚ ٖ داساٝ٘صٚبي سٜٞاسٍٛٙد ػٛخٚ ثش اػبع
 ػبص٘ذٝغمٙٔ ٗ دس اي.الغ اػتٚ سدٛٙ ثد1:25000 ٝ دس لؼٕت ثبختشي ٘مـٕٝثيـتشيٗ ٌؼتشؽ ػبص٘ذ ػشچـ
.)6 ٜ ٔتش ٔيسػذ (ػىغ ؿٕبس300 ٝ حذاوثش ػتجشاي آٖ ثٚ ذا٘ي ٘ذاسدٙ ػّيسغٓ ٌؼتشؽ صيبد ضخبٔت چٕٝػشچـ
 تذسيدي اػتٚ ٓؿيتٞ ٍٝ٘بٙ ٔشص ثباليي آٖ ثب ػبص٘ذ ػٚ ٝػتٛ پيٚ ٓ ؿيتٞ ٖ ثب تيشٌبٕٝٔشص صيشيٗ ػبص٘ذ ػشچـ
.) اػتٜ تشػيٓ ٌشديذٝبػي ػغح ٘مـٙ ؿٖٝٙ چيٛاحذ دس ػتٚ ٗ (ضخبٔت اي،)7 ٜ(ػىغ ؿٕبس
.٘ي سً٘ ٔيثبؿذٛه ٔبس٘ي وشْ تب صيتٞ آٚ ىيٞبي آٖٞ ٔبس،ٜبي ػجض تيشٖٞاي اص ٔبسٝػٕٛ ؿبُٔ ٔدٕٝػبص٘ذ ػشچـ
بػبييٙبي ؿٞ٘يتٛٔ آٚ بُٞفؼيٚ ٔيىشٝ ثٝخٛسد ثب تٛٙ ثد1:100000 ٝ ػٗ آٖ دس ٘مـ،)9 ٚ 8 ٜبي ؿٕبسٞ(ػىغ
ػظ اهلل ٔذديٛ تٜ ؿذٝبي ٔغبِؼُٞفؼيٚسد ٔيىشٛٙ ثد1:25000ٝ دس ٘مـ. اػتٜ آپؼيٗ صيشيٗ ٌضاسؽ ؿذ،ٜؿذ
)1386( ؾٙٔ ْشاٟػظ ثٛ تٜ ؿذٝبي ٔغبِؼُٞفؼيٚيٗ ٔبوشٕٙچٞ ٚ )1386(  ٘شيٕب٘ي،)1386(  ػّيٕب٘ي،)1386(
: وشدٜبي ريُ اؿبسٌٞٝ٘ٛ ٚ بٞغٙ خٝاٖ ثٛ ٔيتّٕٝ اص آٖ خٝذ وٙػٗ آپؼيٗ سا تؤييذ ٔيٕ٘بي
Foraminifer & nonforaminifer:
Trocholina infragranulata, Nautiloculina oolitica, Orbitolina discoidea, Iraqia simplex,
Lenticulina (Lenticulina) subgautlina, Lenticulina (Astacolus) tricarinella, Marssonella cf.
oxycona, Lenticulina munsteri, Dentalina distincta, Marssonella cf. praeoxycona, Marssonella
cf. subtrochus, Conorotalites cf. bartensteini intercedens, Lenticalina (Astacolus) crepidularis?,
Dictyoconus arabicus, Dictyoconus cf. arabicus, Marssonella subtrochus, Praehedbergella cf.
luterbacheri, Dentalina cf. bonaccordensis, Lenticulina (Saracenaria) cf. frankei, Lenticulina
oakhensis oakhensis, Orbitolina cf. kordica, Drothia cf. filiformis, Drothia praeoxycona,
Lenticulina cf. caribica, Lenticulina cf. eichenbergie, Epistomina ornata, Epistomina hechtie,
Lenticulina sp., Vercorsella sp., Patellina sp., Trocholina sp., Cyclamminidae , Palorbitolina
sp., Spiroloculina sp., Paleodictyoconus sp., Spirillina sp., Ammodiscus sp., Conorboides sp.,
Gavellinella sp., Marssonella sp., Nautiloculina sp., Dictyoconus sp.,Cylindroporella sp.,
Epistomina sp., Orbitolina spp., Choffatella spp., Textularids, Miliolids, Algal fragments
(Lithocodium aggregatum, Hensonella cylindrica, Dacycladacea), Microgastropoda, Shell
fragments, Coral, Echinoid spine, Bryozoa, Worm tube, Sponge spicule (triaxone)
Ostracoda:
Cytherella ovata, Cytherella sp., Cytherelloidea sp., Asciocythere sp., Cythereis sp., Schuleridea
sp., Eucythere sp., Paijenborchellina sp., Veenia sp., Haplocytheridea sp., Bairdia sp.,
Cardobairdia sp., Cytheropteron sp., Perissocytheridea sp., Dolocytheridea (Puracytheridea )
sp., Dolocytheridea sp., Clithrocytheridea sp., Dictyocythere sp., Monoceratina sp., Paracypris
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sp., Bythocypris sp., Centrocythere sp., Kentrodictyocythere sp., Porotocythere sp.,
Metacytheropteron sp., Caudites sp., Cytheromorpha sp., Metacypris sp., Parataxodonta sp.,
Perissocytheridea sp., Paracaudites sp., Leguminocythereis sp., Krithe sp., Kikliocythere sp.
Macrofossils:
Gryphea vesicularis, Iraniaster morgani, Inoceramus cf. crippsi, Deshayesites cf. desheysi,
Costidiscus cf. recticostatus, Parahoplites sp.

.َ ؿٕبٝ ديذ ث،ٝ دس ؿٕبَ ثبختشي ٘مـٕٝبي ػبص٘ذ ػشچـٖٞ ٕ٘بيي اص ٔبس:6 ػىغ

K sr

K tr
. ؿٕبَ ثبختشٝ ديذ ث،)ٖ ػبؿمبٝ٘ (ٌشدٝسي ٘مـٚة خبٛٙ تيشٌبٖ دس خٚ ٕٝبي ػشچـٞبي ػبص٘ذٞٝـتٟ٘ ٕجشيٞ :7 ػىغ
Ksn ٍسبزوذ سىگبو

د سعٚسٚ ،ٗ دس صٔبٖ آِجيٝع داسد وٛضٛٔ ٗ) ٘ـبٖ اص اي1372( ػظ افـبس حشةٛ تٝ خغشافيبي وشتبػٝٙثشسػي ديشي
. ٔيثبؿذٍٝ٘بٙ ؿذٖ ػبص٘ذ ؿيّي ػٝـتٟ٘ ٖ حبصُ آٝ وٜدْٛتش ثٚ ٔذاٝثي وشتبػٛ سػٝضٛدس ح
12
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ِيتِٛٛطي ايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ ؿيُ يىٛٙاخت ث ٝسً٘ خبوؼتشي تيش ٜتب ػيب ٜوٕي ٔبيُ ث ٝػجض اػت و ٝداساي اليٞٝبي
ثؼ يبس ٘بصن  ٚخضيي اص ػ ًٙػيّت اػت و ٝدس ػغح فشػٛد ٜث ٝسً٘ لٜٟٛاي سٚؿٗ ديذٔ ٜيؿٛد .دس ثشخي ٘ٛاحي
اليٞٝبي ٘بصن  ٚخضيي ػٔ ًٙبػ ٝدس لبػذ ٜػبص٘ذ ٚخٛد داسد .ػٍٙب٘ ٝداساي ٌشٞهٞبي ) (Concretionصيبد ٚ
ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اػت .ضخبٔت ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝدس ٔحُ ثشؽ أٍِ 740 ٛتش ٔيثبؿذ .وال٘تشي ثب ؿٙبخت ػٍٛٙاس ٜسٚص٘ ٝداساٖ
ػٗ ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝسا آِجيٗ  ٚػيذ أبٔي ثب فؼيُ آٔ٘ٛيت ،آپؼيٗ پؼيٗ  ٚآِجيٗ ٔؼشفي ٕ٘ٛد ٜاػت.

ػىغ ٕ٘ :8بيي اص ٔبسٖ ثب ٔيبٖ اليٞٝبي آٞىي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝدس ؿٕبَ ثبختشي ٘مـ ،ٝديذ ث ٝؿٕبَ ثبختش.

ػىغ ٕ٘ :9بيي اص ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝدس ؿٕبَ ثبختشي ٘مـ ،ٝديذ ث ٝؿٕبَ خبٚسي.

ثيـتشيٗ ٌؼتشؽ ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝدس لؼٕت ؿٕبَ ثبختشي ٘مـ 1:25000 ٝثدٛٙسد اػت .ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝث٘ ٝؼجت
ػبيش ػبص٘ذٞبي ٔٛخٛد دس ٚسل ٝاص ٌؼتشؽ ثؼيبس وٕتشي ثشخٛسداس اػت .ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝث ٝتذسيح ث ٝؿيُ  ٚؿيُ
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ٔبس٘ي تيش ٜسً٘ ثب ٔيبٖ اليٞٝبي آٞىي ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝتجذيُ ٔيؿٛد (ػىغ ؿٕبس .)10 ٜثؼّت فشػبيؾ پزيشي صيبد
ايٗ ػبص٘ذ ثيـتش حبِت دس ٜػبصي داسد  ٚثخؾٞبيي اص صٔيٗٞبي وـبٚسصي ٔٙغم ٝسا دس ثش ٔيٌيشدٌ .زس ايٗ ػبص٘ذ ثب
ٚاحذ صيشيٗ تذسيدي ،أب ٔشص ثباليي آٖ دس ٔحذٚد ٜچـٕ ٝپؼت ٚ ٝآق لّؼٌ ٝؼّيذٔ ٜيثبؿذ (ضخبٔت ايٗ ٚاحذ دس
ػت ٖٛچي ٝٙؿٙبػي ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ٌشديذ ٜاػت) .اص ايٗ سٕ٘ ٚيتٛاٖ ػتجشاي آٖ سا ث ٝعٛس دليك ثش آٚسد ٕ٘ٛد،
ِٚي ضخبٔتي و ٝدس ٔٙغم ٝسخ ٖٕٛٙداسد  ٚػتجشاي ٚالؼي آٖ ٕ٘ي ثبؿذ حذٚد ٔ 130تش اػتٔ .يىشٚفؼيُٞبي يبفت
ؿذ ٜدس ايٗ ػبص٘ذ و ٝتٛػظ اهلل ٔذدي (٘ ٚ )1386شيٕب٘ي (ٔ )1386غبِؼ ٝؿذٜا٘ذ ػجبستٙذ اص:
Foraminifer & nonforaminifer:
Lenticulina (saracenaria) frankei, Lenticulina (Lenticulina) subgaultina, Trocholina
infragranulata, Paleodictyoconus cuvillieri, Palorbitolina cf. lenticularis, Quinqueloculina sp.,
Conorboides sp. , Pattelina sp. , Dentalina sp., Lenticulina ( marginolinopsis ) sp., Gastropoda,
) Echinoid spine & Seetaeflchen, Sponge spicule (Triaxon + Biaxon
Ostracoda:
Haplocytheridea sp., Paracaudites sp., Krithe sp., Cytherelloidea sp., Protocythere sp.,
Centrocythere sp., Paracypris sp., Parataxodonta sp., Cytherella sp.

ثب تٛخ ٝثٔ ٝدٕٛػ ٝفؼيّي ٔغبِؼ ٝؿذ ٜدس ٔحذٚد٘ ٜمـ 1:25000 ٝثدٛٙسد ،ػٗ ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝآپؼيٗ -آِجيٗ
ٔيثبؿذ  ٚث ٝاحتٕبَ تبػٔٛٙب٘يٗ ٘يض ٔيتٛا٘ذ ادأ ٝيبثذ.

K sr
K sn
K sr

ػىغ ٕ٘ :10بيي اص ؿيُٞبي ٔبس٘ي خبوؼتشي ػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝثٕٞ ٝشأ ٜبسٖٞبي
صيت٘ٛي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝدس ؿٕبَ ثبختش ٘مـ ،ٝديذ ث ٝؿٕبَ.

 -0-0-3-4وئًشن در کپٍ داغ
ث ٝد٘جبَ سٚيذاد صٔيٗ ػبختي پيش٘ئٗ ،ثب پؼشٚي دسيبي ائٛػٗ پؼيٗ -اِيٍٛػٗ پيـويٗ ،سػوٛة ٌوزاسي دس وپو ٝداؽ
ٔحذٚد ثٔ ٝحيظٞبي لبسٜاي ٔيبٖ وٞٛي ؿذ ٚ ٜثٕٞ ٝيٗ دِيُ سديفٞبي ٘ئوٛطٖ دس ايوٗ پٟٙوٟ٘ ،ٝـوتٞٝوبي آٚاسي
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اوؼيذي ٞؼتٙذ ؤٕ ٝىٗ اػت ث ٝعٛس ٓٞؿيت ثش سٚي ػبص٘ذ خبٍ٘يشاٖ  ٚيب دٌشؿيت ثش سٚي سديفٞبي وٟٗتوش اص
خبٍ٘يشاٖ لشاسٌشفت ٝثبؿٙذ.
دس ٘بحي ٝػشخغ  ٚدأ ٝٙؿٕبِي تبلذيغ خبٍ٘يشاٖ ،سديفٞبي ٘ئٛطٖ حذٚد ٔ 150تش ؤٍّٛٙشأ ،بػ ٝػو ٚ ًٙوٕوي
سع ٔبػٝداس ػشخ سً٘ اػت و ٝث ٝعٛس ٓٞؿيت ثش سٚي ػبص٘ذ خبٍ٘يشاٖ لشاس داسد .دس ٘بحي ٝدسٌض ،دس وٙبس سا ٜاصوّي
دسٌض ثِ ٝغف آثبد ،آٚاسيٞبي ٘ئٛطٖ ثب حذٚد ٔ 900تش ػتجشا ٌ ٚؼتشؽ صيبد ؿبُٔ سع ػو ًٙدس پوبييٗ  ٚوٍّٙؤٛشا
دس ثبالػت و ٝثب اليٞٝبي ػبص٘ذ خبٍ٘يشاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ٕٞب ًٙٞچيٗ خٛسدٜا٘وذ .ثٙوبثشايٗ وٟوٗتوش اص فوبص اصوّي چويٗ
خٛسدٌي دا٘ؼت ٝؿذٜا٘ذ.
دس دأٞٝٙبي خٛٙثي وٜٞٛبي ٞضاس ٔؼدذٟ٘ ،ـتٞٝبي آٚاسي ٘ؼجت داد ٜؿذ ٜث٘ ٝئٛطٖ ،ث ٝعوٛس دٌشؿويت ٚاحوذٞبي
ػٍٙي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ث ٝػٗ طٚساػيه  ٚوشتبػ ٝسا ٔيپٛؿب٘ذ  ٚث٘ ٝظش ٔيسػذ و ٝايٗ ٌش ٜٚاص ٟ٘ـتٞٝوبي ٘ئوٛطٖ پوغ اص
فبص وٞٛضايي  ٚفشػبيؾ پيبٔذ آٖ تـىيُ ؿذٜا٘ذ .ثٙبثشايٗ ٔحذٚد وشدٖ ػٗ ايٗ ٌوش ٜٚثو ٝصٔوبٖ پّيٛػوٗٔ ،ويتٛا٘وذ
پزيشفتٙيتش ثبؿذ ثٚ ٝيظ ٜآٖ و ٝدس ديٍش ٘مبط وپ ٝداؽٟ٘ ،ـتٞٝبي پّيٛػٗ ث ٝعٛس ػٕذ ٜؿبُٔ ؤٍّٛٙش اػت وو ٝثوٝ
ٌٝ٘ٛاي دٌشؿيت ثش سٚي افكٞبي ٔختّف اليٞٝبي لذيٕيتش لشاس داسد .ثب ايٗ حوبَ دس ؿوٕبَ خوبٚسي دؿوت ٌشٌوبٖ،
ػًٞٙبي پّيٛػٗ اص ٘ٛع ػ ًٙآٞهٞبي صيؼت آٚاسي اػت و ٝثب ػبص٘ذ دسيبيي آلچٌ ٝيُ لبثُ ليبع اػت و ٝثوشؽ
اٍِٛي آٖ دس تشوٕٙؼتبٖ  ٚدس ػبحُ خبٚسي دسيبي خضس لشاس داسد .دس دؿت ٌشٌبٖ ػبص٘ذ آلچٌٝيوُ ٔ 19توش ػوًٙ
ٔبػ ٝصسد سً٘ آٞىي ،ػ ًٙآٞه صيؼت آٚاسي ٔتخّخُ ثب چيٙو ٝثٙوذي چّيپوبيي اػوت وو ٝثوب دٌشؿويجي ثوش سٚي
سديفٞبي وشتبػ ٝثٚ ٝيظ ٜػبص٘ذ ػٍٙب٘ ٝلشاس داسدٌ ،فتٙي اػت وٕٞ ٝب٘ٙذ ديٍش ٘مبط ايشاٖ سػٛثبت پّيٛػوٗ وپو ٝداؽ
اص خّٕ ٝػبص٘ذ آلچٌٝيُ ،دس اثش فبص وٞٛضايي پّيٛػٗ پبيب٘ي چيٗ خٛسدٜا٘ذ.
ٟ٘ـتٞٝبي ٔٙؼٛة ث٘ ٝئٛطٖ دس اوثش لؼٕتٞبي ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد ث ٝچـٓ ٔيخٛسد ،ثيـتشيٗ ٌؼتشؽ ايٗ
ٟ٘ـتٞٝب دس خٛٙة ،خٛٙة ؿشق  ٚغشة ٘مـٔ ٝيجبؿذ ،ايٗ سػٛثبت ث ٝد ٚثخؾ ث ٝؿشح صيش لبثُ تفىيه ٞؼتٙذ:
رسًثبت مبروی وئًشن ""Ng m

ايٗ سػٛثبت ث ٝعٛس ػٕذ ٜؿبُٔ ٔبسٖٞبي لشٔض تيش ٜثٕٞ ٝشا ٜوٕي ٌچ ٔيثبؿٙذ ٕٞ ٚبٖعٛسو ٝروش ؿذ ثيـتش اص
آ٘ى ٝضخبٔت داؿت ٝثبؿٙذ داساي ٌؼتشؽ ٞؼتٙذٔ .يتٛاٖ ٌفت ثيـتشيٗ ػتجشاي ايٗ ٚاحذ دسحٛاِي ٌشد٘ ٝػبؿمبٖ
اػت و ٝث ٝحذٚد ٔ 70تشٔي سػذ (ػىغ ؿٕبسٔ .)11 ٜشص صيشيٗ آٖ ثصٛست ٘بپيٛػتٓٞ ٚ ٝؿيت ثشسٚي ٟ٘ـتٞٝبي
ػبص٘ذ تيشٌبٖ  ٚػشچـٕ ٝلشاس ٔيٌيشد ٔٚشص ثباليي آٖ ثٍ ٝ٘ٛتذسيدي تجذيُ ثٟ٘ ٝـتٞٝبي ٔبسٖ ثب ٔيبٖ اليٞٝبي
ؤٍّٛٙشا "ٔ "Ng m, cيـٛد ( ضخبٔت ايٗ ٚاحذ دس ػت ٖٛچي ٝٙؿٙبػي ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ٌشديذ ٜاػت) .اص ايٗ
سػٛثبت ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي فشأيٙيفش ٘ ٚب ٘ٛفؼيُ خٟت تؼييٗ ػٗ صٛست ٌشفت ٝاػت ِٚي ٔتؤػفب٘ ٝايٗ ٟ٘ـتٞٝب فبلذ
آثبسفؼيّي ثٛد ٜو٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜخشٚج اص آة ايٗ سػٛثبت دس صٔبٖ ٘ئٛطٖ اػت  ٚثش اػبع ٔٛلؼيت چيٝٙؿٙبػي ػٗ
ايٗ سػٛثبت ٔيٛػٗ ٔيجبؿذ.
رسًثبت مبرن يکىگلًمراي وئًشن "" Ng m, c

ايٗ سػٛثبت ؿبُٔ ٔبسٖٞبي لشٔض حبٚي ٌچ  ٚطيپغ ثٕٞ ٝشا ٜؤٍّٛٙشا ٔيثبؿٙذ (ػىغ ؿٕبس .)12 ٜثخؾٞبي
ؤٍّٛٙشايي حبٚي لّٜٞٛبي سيض  ٚدسؿت  ٚثيـتش ٞتشٚطٖ ثٛد ٜث ٝعٛسي و ٝثيـتش اص ػبص٘ذٞبي لذيٕيتش ٕٞب٘ٙذ
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تيشٌبٖ  ٚػشچـٕ ٝتـىيُ يبفت ٝاػت .ا٘ذاص ٜلّٜٞٛب اص  3يب ٔ 4يّيٕتش تب حذٚد  20ػب٘تئتش ٔتغيش اػت .ثيـتش
لغؼبت ٘يٌٕ ٝشد ؿذ ،ٜوٕي صاٚي ٝداس  ٚثب خٛسؿذٌي ضؼيف ٔيثبؿٙذ .ايٗ ؤٍّٛٙشا ث٘ ٝؼجت ػخت ثٛد ٜو ٝتٛػظ
ػيٕب٘ي ٔبس٘ي اص ٔبسٖٞبي ٕٞيٗ سػٛثبت ث ٝيىذيٍش ٔتصُ ٌشديذٜا٘ذ .ضخبٔت آٖٞب حذاوثش ث ٝحذٚد ٔ 15تش
ٔيسػذ (ػىغ ؿٕبس .)13 ٜث ٝعٛس وّي ؿيت اليٞٝبي ؤٍّٛٙشاي سػٛثبت ٘ئٛطٖ دس تٕبٔي لؼٕتٞبي ٘مـ ٝاص 10
تب  17دسخٔ ٝتغيش ثٛد ٚ ٜفمظ دس حٛاِي تبلذيغ ثؾ لبسداؽ ث 30 ٝدسخ٘ ٝيض افضايؾ پيذا ٔيوٙذ.

Ng m,c

Ng m

ػىغ ٕ٘ :11بيي اص ٔبسٖ ٞبي لشٔض تيشٌ ٜچ داس ٚاحذ  Ng mدس ٌشد٘ ٝػبؿمبٖ ،ديذ ث ٝخبٚس.

ٌؼتشؽ ايٗ سػٛثبت ٘يض دس ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد ثؼيبس صيبد  ٚلبثُ تٛخ ٝثوٛد ٚ ٜثيـوتشيٗ ػوتجشاي آٖ دس حوٛاِي
سٚػتبي ثبصخب٘ ٚ ٝپبلّؼٔ ٝيثبؿذ و ٝث ٝحذٚد ٔ 230تش ٔيسػذ (ػىغٞوبي ؿوٕبسٔ .)15 ٚ 14 ٜوشص صيوشيٗ سػوٛثبت
" "Ng m,cدس ثشخي ٘مبط ث ٝصٛست پيٛػتٓٞ ٚ ٝؿيت ثوش سٚي سػوٛثبت " ٚ "Ngmدس لؼوٕتٞوبي ديٍوش ثو ٝصوٛست
٘بپيٛػتٓٞ ٚ ٝؿيت ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ؿٛسيد ،ٝتيشٌبٖ  ٚػشچـٕٚ ٝالغ اػت (ضخبٔت ايوٗ ٚاحوذ دس ػوتٖٛ
چي ٝٙؿٙبػي ػغح ٘مـ ٝتشػيٓ ٌشديوذ ٜاػوت) .اص ايوٗ سػوٛثبت ٘يوض ٕ٘٘ٛو ٝثوشداسي خٟوت ٔغبِؼو ٝفشأيٙيفشٞوب ٚ
٘ب٘ٛفؼيُٞب صٛست ٌشفتِٚ ٝي ٔتؤػفب٘ ٝفؼيُ ؿبخصي اص ايٗ سػٛثبت خٟت تؼييٗ ػٗ ث ٝدػت ٘يبٔذ ٜاػت٘ .وبدسي
( )1385اص ٕٞيٗ ٟ٘ـتٞٝب ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي ٕ٘ٛدِٚ ٜي ػٍٛٙاسٜاي خٟت تؼييٗ ػٗ دليك ايٗ سػٛثبت ث ٝدػت ٘يوبٚسدٜ
اػت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝب٘ٛفؼيُٞبي ٔٛخٛد دس ٕٞيٗ سػٛثبت اص ٘ٛاحي ٔدبٚس اص خّٕ ٝخٙغ ٌٞٝ٘ٛ ٚبي Amaurolithus
 ٚ Amaurolithus sp. ٚ priseثش پبي ٝچيٝٙؿٙبختي ٔٙغمٝاي ػٗ ايٗ ٚاحذ سا ٔيٛػوٗ ٔ ٚتؼّوك ثو ٝآؿوىٛةٞوبي
تٛس٘ٚيٗ تب صا٘ىّيٗ ٔيدا٘ذ.
 -3-0-3-4کًاتروري
ٟ٘ـتٞٝبي ايٗ دٚس ٜؿبُٔ سػٛثبت  Q ، Q ،Q ،QPlو  Qاػت.
c

1

2

SC

al

 0QPl cايٗ سػٛثبت ؿبُٔ ؤٍّٛٙشاي پّيئيؼتٛػٗ ثب ػيٕبٖ آٞىي وٕي ٔبػٝاي ٔيثبؿذ .لغؼبت ايٗ ؤٍّٛٙشا اص
ػبص٘ذٞبيي ٔب٘ٙذ ؿٛسيد ،ٝتيشٌبٖ  ٚػشچـٕ ٝتـىيُ يبفت ٝاػت و ٝػٕذتبً صاٚيٝداس ٘ ٚيٌٕ ٝشد ؿذٞ ٜؼتٙذ ،ا٘ذاصٜ
لغؼبت اص  2ػب٘تئتش تب  20ػب٘تئتش ٔتغيش اػت (ػىغ ؿٕبس.)16 ٜ
دس صيش ايٗ سػٛثبت ؤٍّٛٙشايي اليٞٝبي ػيّت  ٚسع ث ٝسً٘ صيت٘ٛي ديذٔ ٜيؿ٘ٛذٔ .يىشٚفؼيُٞبي صيش و ٝتٛػظ
16
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٘ٛسٚصي (ٔ )1386غبِؼ ٝؿذ ٜاػت ٘ـبٍ٘ش ػٗ پّئيؼتٛػٗ تب ِٛٛٞػٗ ٔيثبؿذ:
Hastigerina sp., Hanzawaia sp., Rosalina sp.

ػىغ ٕ٘ :12بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي ٔبس٘ي  ٚؤٍّٛٙشايي ٚاحذ  Ng m,cثٕٞ ٝشا ٜافكٞبيي
اص ٌچ دس حٛاِي سٚػتبي پبلّؼ ،ٝديذ ث ٝخٛٙة خبٚس.

ػىغ ٕ٘ :13بيي اص ثخؾ ؤٍّٛٙشايي ٚاحذ  Ng m,cدس حٛاِي سٚػتبي پبلّؼ ،ٝديذ ث ٝخٛٙة ثبختش.

 0 Q1ؿبُٔ سػٛثبت آثشفتي پبدٌب٘ٝاي اػت ،ايٗ سػٛثبت تٙبٚثي اص ٔبػ ٝػ ٚ ًٙؤٍّٛٙشا ثٕٞ ٝشا ٜػيّت  ٚسع
ٔيثبؿٙذ .لغؼبت تـىيُ دٙٞذ ٜآٖ اص سػٛثبت ؿٛسيد ،ٝتيشٌبٖ ،ػشچـٕ٘ ٚ ٝئٛطٖ تـىيُ يبفت ٝاػت و ٝػٕذتبً
ٌشدؿذٌي  ٚخٛسؿذٌي ضؼيفي داس٘ذ ،ا٘ذاص ٜلغؼبت اص  5تب  20ػب٘تيٕتش ٔتغيش ٔيثبؿذ .ايٗ سػٛثبت ػٕذتبً دس
دأٞٝٙبي ثّٙذ وٞٛؼتبٖ  ٚيب دس ثخؾٞبي تپٔ ٝبٛٞسي لشاس داس٘ذ (ػىغ ؿٕبسٔ .)17 ٜيىشٚفؼيُٞبي ريُ وٝ
تٛػظ ٘ٛسٚصي (ٔ )1386غبِؼ ٝؿذ ٜاػت ٘ـبٍ٘ش ػٗ ِٛٛٞػٗ ٔيثبؿذ:
Atlantiella (Trochamminella) sp., Elphidium sp., Paratrochammina sp., Entopolymorphina sp.,
Spiroloculina sp.
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ػىغ ٕ٘ :14بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي ٔبس٘ي  ٚؤٍّٛٙشايي ٚاحذ  Ng m,cدس حٛاِي سٚػتبي ثبصخب٘ ،ٝديذ ث ٝخبٚس.

ػىغ ٕ٘ :15بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي ٔبس٘ي  ٚؤٍّٛٙشايي ٚاحذ  Ng m,cدس حٛاِي سٚػتبي پبلّؼ ،ٝديذ ث ٝخٛٙة ثبختش.

ػىغ ٕ٘ :16بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي ؤٍّٛٙشايي ٚاحذ  QPlcدس خٛٙة ثدٛٙسد ،ديذ ث ٝخٛٙة.

18
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ػىغ ٕ٘ :17بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي  Q1دس خٛٙة سٚػتبي حصبس ؿيشػّي ،ديذ ث ٝخٛٙة خبٚس.

 0 Q2ؿبُٔ سػٛثبت آثشفتي خٛاٖ اػت و ٝثيـتش صٔيٗٞبي وـبٚسصي ثش سٚي آٖٞب لشاس داسد .ايوٗ سػوٛثبت ػٕوذتبً اص
ػيّت  ٚسع ثٕٞ ٝشا ٜػذػيٞب ٔ ٚيبٖ اليٞٝبي وٓ ضخبٔتي اص ؿٗ ٔ ٚبػ ٝتـىيُ ؿذ ٜاػوت (ػىوغٞوبي ؿوٕبسٜ
.)19 ٚ18

ػىغ ٕ٘ :18بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي  Q2دس ؿٕبَ ثدٛٙسد ،ديذ ث ٝخٛٙة.

ػىغ ٕ٘ :19بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي  Q2دس ؿٕبَ ثدٛٙسد ،ديذ ث ٝخٛٙة.
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 0QSCؿبُٔ سػٛثبت ٚاسيضٜاي اػت و ٝدس دأ ٝٙثّٙذيٞب لشاس ٌشفت ٝاػت .ايٗ ٚاسيضٜٞب لغؼبتي ث ٝا٘ذاصٜٞبي ٔتفبٚت
ٔيثبؿٙذ و ٝدس اثش ػّٕىشد ٌؼُ تشاػتي ص٘ذاٖ دس غشة ثدٛٙسد اص ػبص٘ذ تيشٌبٖ خذا ٌشديذٜا٘ذ.
 0Qalؿبُٔ آثشفتٞبي ثؼتش سٚدخب٘ٝاي اػت و ٝخذيذتشيٗ سػٛةٞب سا تـىيُ ٔيدٞذٟ٘ .ـتٞٝبي ٚاحذ يوبد ؿوذ ٜاص
ؤٍّٛٙشا ٔ ٚبػ ٝػ ًٙثٛد ٚ ٜلغؼبت تـىيُ دٙٞذ ٜآٖ داساي اثؼبد چٙذ ػب٘تئتش تب ٔ 1توش ٔويثبؿوذٟ٘ .ـوتٞٝوبي
حُٕ ؿذ ٜتٛػظ ايٗ سٚدخب٘ٞٝب اص ٚاحذٞبي لذيٕي ٔٙغمٔ ٝيثبؿذ ؤٕ ٝىٗ اػت ٌب ٜداساي ػيٕبٖ ضؼيفي ثوٛدٚ ٜ
دا٘ٞٝبي ؤٍّٛٙشا وٕي ثبثت ؿذ ٜثبؿٙذ .لغؼبت حُٕ ؿذ ٜتٛػظ ايوٗ سٚدخب٘وٞٝوب داساي ٌشدؿوذٌي  ٚخٛسؿوذٌي
٘ؼجتبً خٛثي ٞؼتٙذ (ػىغ ؿٕبس.)20 ٜ

ػىغ ٕ٘ :20بيي اص ٟ٘ـتٞٝبي  Qalدس خٛٙة ثدٛٙسد ،ديذ ث ٝخٛٙة ثبختش.

 - 5زمیهضىبسی سبختمبوی ي تكتً ویک مىطقٍ
 -0-5کلیبت
وپ ٝداؽ سؿت ٝو ٜٛخغي اػت و ٝپٔ ٟٝٙمب ْٚايشاٖ سا اص پّيت تٛساٖ خذا ٔيوٙذ .دس ثخؾ ٔشوضي ايٗ وٜٞٛب
ٔدٕٛػٝاي اص ٌؼّٞٝبي ساػتبِغض ساػتثش  ٚچپثش ٚخٛد داسد و٘ ٝبحي ٝسا ث ٝعٛس ٔبيُ ثشيذٜا٘ذ  ٚدس ٘تيد ٝثبػث
ثٛخٛد آٔذٖ خبثدبييٞبيي دس ػبختٕبٖٞبي صٔيٗؿٙبػي  ٚاؿىبَ سيختبسي ؿذٜا٘ذ .ايٗ ٌؼُٞب ػجت صٔيٗ
ِشصٜٞبي ثضسي ٔ ٚخشة لشٖٞبي  20 ٚ 19ثٛدٜا٘ذ ،ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ثشاي ؿٟشٞبي ثضسي  ٚپش خٕؼيت ؿٕبَ خبٚسي
ايشاٖ حبئض إٞيت ٞؼتٙذ .تٕبْ ايٗ ٌؼّٞٝبي ساػتبِغض ثٌ ٝؼُٞبي سا٘ذٌي )ٔ (Thrustيسػٙذ و ٝتٛػظ ثبال
آٔذٌي يب ثشيذ ٜؿذٖ تشاعٞبي آثشفتي سٚدخب٘ٞٝبي لذيٕي ٔـخص ٔيؿ٘ٛذٌ .ؼّٞٝبي ساػتبِغض دس خٛٙة سٚخب٘ٝ
اتشن و ٝخٛٙثيتشيٗ ِج ٝوٜٞٛبي وپ ٝداؽ اػت أتذاد ٘ذاس٘ذٔ .دٕٛع خبثدبئيٞب  ٚچشخؾ دس اثش ايٗ ٌؼّٞٝبي
ساػتبِغض حذٚد  60وئّٛتش وٛتب ٜؿذٌي سا دس خٟت ٘ N-Sـبٖ ٔيدٙٞذ .ايٗ ٔيضاٖ ٔـبثِ ٝغضؽ ساػتثشي اػت
و ٝدس پبيبٖ وٛاتش٘شي ثب أتذاد  N-Sثيٗ ايشاٖ ٔشوضي  ٚافغب٘ؼتبٖ سخ داد ٜاػتٌ .ؼّٞٝبي ساػتبِغض حذٚد 30
وئّٛتش خبثدبئي  ٚوٛتب ٜؿذٌي دس ٌؼتش ٜوپ ٝداؽ ايدبد وشدٜا٘ذ و ٝثخـي اص حشوت ث ٝػٕت ثبختش ٔبثيٗ حٛضٝ
خضس خٛٙثي ،اٚساصيب  ٚايشاٖ ٔشوضي اػت ،احتٕبَ داسد و ٝايٗ حشوت لجُ اص ٔ 10يّي ٖٛػبَ اتفبق افتبد ٜثبؿذ
20
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) .(James Hollingsworth, 2006

 -0-5مًقعیت سبختبري کپٍ داغ
اٌش چ ٝدس ثؼيبسي اص ٌضاسؽٞبي صٔيٗ ؿٙبػوي ،وپو ٝداؽ سا ِجو ٝخٙوٛثي ٚسق توٛساٖ  ٚثخـوي اص اثوش لوبس ٜاٚساػويب
دا٘ؼتٝا٘ذِٚ ،ي دس حبَ حبضش دسثبس ٜخبيٍب ٜايٗ پ ٟٝٙد ٚديذٌبٔ ٜتفبٚت صيش ٚخٛد داسد:
الف) وظريٍ ايراسیبيی 0ثش پبي ٝايٗ ٘ظشيو ٝوو ٝعشفوذاساٖ فوشاٚاٖ داسد ،دس ٘بحيو ٝآقدسثٙوذ ٟ٘ـوتٞٝوبي ِيوبع ثوب
دٌشؿيجي آؿىبس ثش سٚي سديفي اص ٟ٘ـتٞٝبي آرس آٚاسي ثب ػبخت پيچيذ ٚ ٜث ٝػٗ تشيبع ٔيب٘ي -ثباليي خوبي داس٘وذ.
سديفٞبي تشيبع ٔيب٘ي -ثباليي ،خٛد ثش سٚي ضخبٔت صيبدي اص آٚاسيٞبي ػشخ سً٘ ٘ـؼتٝا٘ذ و ٝظبٞشي ؿجي ٝثوٝ
ٔٛالعٞبي پشٔيٗ ثباليي -تشيبع صيشيٗ فالت تٛساٖ داس٘ذ  ٚث ٝعٛس دٌشؿيت ،پي ػٞ ًٙشػي٘يٗ سا ٔيپو ٛؿوب٘ٙذ ٚ
ثب سخؼبسٜٞبي وشثٙبتي -ػىٛيي ديٍش ٘ٛاحي ايشاٖ تفبٚت داس٘ذ.
ثذيٗ ػبٖ ايٗ ٌش ٜٚاص صٔيٗ ؿٙبػبٖ ،وپ ٝداؽ سا ثخـي اص اثش لبس ٜاٚساػيب  ٚػًٞٙوبي اِٚتشأبفيوه ٘بحيؤ ٝـوٟذ سا
ثمبيبي اليب٘ٛػي ٔيدا٘ٙذ و ٝد ٚصفح ٝتٛساٖ (اٚساػيب)  ٚايشاٖ (ٌٙذٚا٘ب) سا اص يىذيٍش خذا ووشد ٚ ٜثو ٝػوٛي خوبٚس دس
أتذاد ٌؼُ ٞشات تب ٙٞذٚوؾ ادأ ٝداؿت ٝاػت.
ة) وظريٍ گىذياوبيی 0ثش خالف عشفذاساٖ ٘ظشي ٝاٚساػيبيي ،افتخوبس ٘وظاد ( ،)1370ػوًٞٙوبي پشووبٔجشيٗ پؼويٗ-
پبِئٛصٚئيه ٘بحي ٝسثبط لشٜثيُ سا ٕٞؼبٖ ػٟ٘ ًٙـتٞٝبي ٕٞضٔبٖ دس ايشاٖ ٔشوضي  ٚاِجشص خبٚسي ٔيدا٘ذ  ٚثوش ايوٗ
ثبٚس اػت و ٝػىٛي اپيوبتبٍ٘بيي پبِئٛصٚئيه صفح ٝايشاٖ دس ػشتبػش  ٚيب ثخـي اص وٜٞٛبي وپ ٝداؽ ٚخٛد داسد.
دس ضٕٗ سخؼبس ٜػًٞٙبي د٘ٚيٗ  ٚوشث٘ٛيفش پٙدش ٜفشػبيـي آقدسثٙذ سا ٕٞؼبٖ ػبص٘ذٞبي خيوشٚد ٔ ٚجوبسن اِجوشص
ٔشوضي ٔيدا٘ذ  ٚثذيٗػبٖ ٘تيدٔ ٝيٌيشد و ٝپيػ ًٙپ ٟٝٙوپ ٝداؽ ٔتؼّك ثٞ ٝشػوي٘ويٗ توٛساٖ (اٚساػويب) ٘يؼوت،
ثّى ٝد٘جبِٝاي اص پي ػ ًٙآفشيمب -ػشثؼتبٖ اػت ِ ٚزا ٔشص ٔيبٖ ػىٛي ايشاٖ  ٚپٟٙوٞ ٝشػوي٘ويٗ توٛساٖ سا دس ؿوٕبَ
وٜٞٛبي وپ ٝداؽ  ٚدس خبسج اص ايشاٖ ٔيدا٘ذ.
خذا اص د٘ ٚظشي ٝاٚساػيبيي ٌٙ ٚذٚا٘بييٚ ،خوٛد تٛسثيوذيتٞوبي دا٘و ٝسيوض ،ساديٛالسيوت ،چوشت ،سٚا٘وٞٝوبي ثبِـوي ٚ
ػًٞٙبي اِٚتشأبفيه خبٚس سٚػتبي ػفيذ ػٚ ًٙالغ دس خٛٙة خبٚسي ٔـٟذ ،ث ٝػٗ پشٔيٗ پؼيٗ ٌ ٚوبٞي پوشٔيٗ
ٔيب٘ي٘ ،ـبٖ ٔيدٞذ و ٝدس اٚاخش وشث٘ٛيفش  ٚاٚايُ پشٔيٗ ،دس ثخؾ ؿٕبَ خبٚسي ايشاٖ ،يوه وبفوت دس ٖٚلوبسٜاي ثوٝ
ٚخٛد آٔذ ٚ ٜدػت وٓ اص آٖ صٔبٖ ث ٝثؼذ ،وپ ٝداؽ ث ٝػٛٙاٖ يوه حٛضو ٝسػوٛثي ٔؼوتمُ ،ؿوشايظ سػوٛثي  ٚصٔويٗ
ػبختي ٘بٕٞؼب٘ي ثب ايشاٖ ٔشوضي  ٚاِجشص خبٚسي داؿت ٝاػت.
 -3-5زمیهسبخت کپٍ داغ
دس ثؼيبسي اص ٌضاسؽٞبي صٔيٗ ؿٙبػي اٍِٛي چيٗ خٛسدٌي وپ ٝداؽ ثب پ ٟٝٙصاٌشع ٔمبيؼو ٝؿوذ ٜاػوت چوشا وو،ٝ
ثيـتش چيٗٞب ٘بٔتمبسٖٕٔ ،تذ  ٚوٓ  ٚثيؾ ثب يىذيٍش ٔٛاصي ٞؼتٙذ  ٚدس يه س٘ٚذ  NW-SEآسايؾ يبفتٝا٘وذٌ .فتٙوي
اػت و ٝدس پيـب٘ي خٛٙة ثبختشي ،چيٗٞب ؿذت ثيـتشي داس٘ذ ِٚي ث ٝػٕت خـوىي توٛساٖ ،چويٗٞوب ثبص٘وذ  ٚػوش
ا٘دبْ اص ثيٗ ٔيس٘ٚذ.
ثب اػتٙبد ث ٝؿٛاٞذي ٔب٘ٙذ ثبال ثٛدٖ ؿذت چيٗ خوٛسدٌي دس خجٟو ٝخٙوٛثي ٕٞ ٚچٙويٗ ٘بٔتموبسٖ  ٚپشؿويت ثوٛدٖ
پّٟٛي خٛٙة ثبختشي چيٗٞب ،ث٘ ٝظش ٔيسػذ حشوت ٚسق ايشاٖ ث ٝػٕت وپ ٝداؽ ،دس چيٗ خوٛسدٖ سػوٛةٞوب ٘موؾ
اػبػيتشي داؿت ٝاػت .چٙيٗ حشوتي ػجت تغييش ػبصٚوبس ٌؼُٞبي پي ػ ًٙاص ٘شٔبَ ث ٝسا٘ذٌي ،ثب ؿيت ث ٝػٕت
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ؿٕبَٓٞ ٚ ،چٙيٗ صايؾ ٌؼُٞبي أتذاد ِغض ؿذ ٜو ٝخٟت خبثٝخبيي صٚجٞبي ٌؼّي ثب ساػتبي فـبسؽ ثوش وٕشثٙوذ
چيٗ خٛسد ٜوپ ٝداؽ ٔٙغجك اػت.
خذا اص پيـشٚي  ٚپؼشٚي ٚاثؼت ٝث ٝحشوتٞبي خـىيصايي٘ ،جٛد سديفٞوبي دسيوبيي خوٛاٖ توش اص ائٛػوٗ ٔويتٛا٘وذ
٘ـبٍ٘ش ػّٕىشد سخذاد پيش٘ ٝثبؿذ و ٝثش ديشي ٝٙخغشافيبيي ٘بحي ٝاثش دس خٛس تٛخ ٝداؿت ٝاػت.
ِٚي يميٗ ثش ايٗ اػت و ٝاٍِٛي چيٗ خٛسدٌي و٘ٛٙي وپ ٝداؽ حبصُ ػّٕىشد سخذاد وٞٛضايي اٚاخوش پّيٛػوٗ اػوت.
فـشدٌي وپ ٝداؽ ،ثب وٛتب ٜؿذٌي پٛػتٕٞ ٝشا ٜاػت ؤ ٝيضاٖ آٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ  70وئّٛتش پٟٙبي و٘ٛٙي ،حوذٚد
 15دس صذ اػت.
اص ٘ظش صٔبٖ تـىيُ  ٚػبصٚوبس حشوتيٌ ،ؼُٞبي وپ ٝداؽ سا ٔيتٛاٖ ث ٝدٌ ٚش ٜٚتمؼيٓ وشدٌ .ش٘ ٜٚخؼت ٌؼوُٞوبي
ٕٞضٔبٖ ثب فش٘ٚـؼت حٛض ٝاػت و ٝث ٝعٛس ػٕ ْٛس٘ٚذ خبٚسي -ثبختشي  ٚيب ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثوبختشي داس٘وذ ٚ
دس آغبص ػبصٚوبس حشوتي ٘شٔبَ داؿتٝا٘ذ ِٚي پغ اص ثشلشاسي سطيٓٞبي فـبسؿي ث ٝا٘ٛاع ثشٌـت ٝثب ؿويت س ٚثو ٝؿوٕبَ
تجذيُ ؿذٜا٘ذٌ .ش ٜٚدٌ ْٚؼُٞبٔ ،حٛس چيٗٞب سا لغغ ٔيوٙٙذ  ٚاص ٘ٛع ٌٓٞشا ٞؼتٙذ وؤٕ ٝىوٗ اػوت أتوذادِغوض
ساػتٌشد ثب س٘ٚذ ؿٕبَ ثبختشي  ٚيب أتذادِغض چپٌشد ثب س٘ٚذ ؿٕبَ خبٚسي ثبؿٙذٌ .ؼُٞبي أتذادِغض ساػتٌوشد دس
ٔمبيؼ ٝثب ا٘ٛاع چپٌشد ع ٚ َٛتٛاٖ ِشص ٜخيضي ثيـتشي داس٘ذ.
 -4-5لرزٌ زمیهسبخت کپٍ داغ
سخذاد صٔيٗ ِشصٜٞبي ٔتؼذد ٕٞشا ٜثب ٌؼّؾ ػغحي ٘ـبٍ٘ش آٖ اػوت وو ٝوٕشثٙوذ چويٗ خوٛسد ٜوپو ٝداؽ اص صٔوبٖ
ثبصپؼيٗ فؼبِيت ٞبي آِپي تب و ٖٛٙتحشن داؿتٛٔ ٚ ٝخت ٚيشا٘ي ؿٟشٞبيي ٔب٘ٙذ لٛچبٖ ؿذ ٜاػت .ث ٝػميذٔ ٜىٙوضي
( ،)1972صِ ٖٚشص ٜخيض وپ ٝداؽ ادأ ٝخٛٙة خبٚسي ٘ٛاس ِشص ٜخيض لفمبص -خضس اػت.
خذا اص صٔيٗ ِشصٜٞبي ؿٙبخت ٝؿذٌ ٚ ٜؼّؾٞبي وٛاتش٘ش ،آثشفتٞبي پّىب٘ي ٔٛخٛد دس أتذاد سٚدخب٘وٞٝوب ،ثوٚ ٝيوظٜ
سٚدخب٘ ٝوـفسٚدٔ ،ؼشف فؼبِيتٞبي خٛاٖ پ ٟٝٙوپ ٝداؽا٘ذٔ .غبِؼ ٝوب٘ ٖٛصٔيٗ ِشصٜٞبي وپ ٝداؽ ٘ـبٖ ٔيدٞذ و:ٝ
 صٔيٗ ِشصٜٞب ثيـتش دس ٔشص خٛٙثي ٔ ٚشص ؿٕبِي وپ ٝداؽ ٔتٕشوض٘ذ.
 ثخؾٞبي خٛٙة خبٚسي  ٚخبٚس وپ ٝداؽ چٙذاٖ ِشص ٜصا ٘يؼت.
 صٔيٗ ِشصٜٞبي وپ ٝداؽ ثيـتش اص ٘ٛع وٓ طسفبػت.
 وبٖ٘ٛيبثي صٔيٗ ِشصٜٞبي ػبِٟبي ٘ 1929ٚ1893،1871ـبٍ٘ش آٖ اػت و ٝايٗ صٔيٗ ِشصٜٞب ثب ٌؼُٞوبي ػٕوذٜ
ساػتبِغض ٘ٛاحي ٔشوضي  ٚخبٚسي وپ ٝداؽ ٕٞؼٛيي داس٘ذ.
 صٔيٗ ِشصٜٞبي ػبَٞبي ٘ 1972 ٚ1970،1959ـبٖ دٙٞذ ٜيه صِ ٖٚشص ٜخيض ثب ساػتبي ٞ NE-SWؼتٙذ.
 سٞب ؿذٖ ا٘شطي دس ٌؼُٞبي ٍٕٞشا ٔتفبٚت اػت ،آٖ ٌب ٜو ٝيه ٌش ٜٚث ٝآػتب٘ ٝخٙجؾ ٔيسػوٙذٌ ،وش ٜٚديٍوش
دس حبَ ا٘جبؿت ٘يشٞ ٚؼتٙذ .ثٙب ثٛ٘ ٝؿت ٝچبِٙى )1972( ٛتب پيؾ اص ػوبَ  ،1945صٔويٗ ِوشصٜٞوب ٞوٓ س٘ٚوذ ثوب
ٌؼّٟبي  NNWثٛدٜا٘ذ حبَ آ٘ى ٝپغ اص آٖ ،صٔيٗ ِشصٜٞب ،دس ساػتبي ٌؼُٞبي ٞ NNEؼتٙذ.
 -5-5چیهخًردگیَبي مىطقٍ
ثخؾ ػٕذ ٜػبختبسٞبي ٔٙغم ٝسا ٌؼُٞبي وٛچه  ٚثضسي تـىيُ ٔيدٙٞذ ِٚي چيٗ خٛسدٌيٞبيي ٘يض دس ٔٙغمٝ
ديذٔ ٜيؿٛدٔ .حٛس چيٗخٛسدٌيٞبي ٔٙغم ٝثيـتش خبٚسي -ثبختشي اػت  ٚػيؼتٓ فـبسؿي ٘يشٞٚب ؿٕبَ خبٚسي-
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خٛٙة ثبختشي اػت .دس اثش ٘يشٞٚبي فـبسؿي تبلذيغ ٘ ٚبٚديغٞبي ثضسي ٚوٛچىي دس ٔحذٚدٚ ٜسل1:25000 ٝ
ثدٛٙسد ايدبد ؿذ ٜا٘ذو ٝاص ٟٔٓتشيٗ آٖٞب ٔيتٛاٖ ث ٝتبلذيغ پبلّؼ ٝدس ٔدبٚست سٚػتبي پبلّؼ ٝاؿبسٕٛ٘ ٜد .دس سأع
تبلذيغ پبلّؼٌ ٝؼّٞٝبي ٘شٔبَ ثش اثش ٘يشٞٚبي وــي ؿىُ ٌشفتٝا٘ذ و ٝايٗ ٌؼّٞٝبي ٘شٔبَ حبِت پّىب٘ي اص خٛد
٘ـبٖ ٔيدٙٞذ.
اص ديٍش چيٗخٛسدٌيٞبي ٔٙغمٔ ٝيتٛاٖ ث ٝتبلذيغ ٘ ٚبٚديغٞبي ٔتؼذدي دس حٛاِي سٚػتبي ثبصخب٘ ٝدس ٔيبٖ
سػٛثبت ٘ئٛطٖ اؿبسٕٛ٘ ٜدٕٞ .چٙيٗ دس ٘ضديىيٞبي صيبستٍب ٜثؾ لبسداؽ تبلذيغ ديٍشي دس سػٛثبت ٘ئٛطٖ ؿىُ
ٌشفت ٝاػت.
 -6-5گسلٍَبي مىطقٍ
دس ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝثدٛٙسد ػ ٝدػتٌ ٝؼُ ثب س٘ٚذٞبي ٔختّف ديذٔ ٜيؿوٛد .ايوٗ ػو ٝدػوتٌ ٝؼوُ ؿوبُٔ
ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي ) ٌ ،(Thrustؼّٞٝبي أتذاد ِغض ساػتٌشد ٌ ٚؼّٞٝبي أتذاد ِغض چپٌشد ٔيثبؿٙذ.
س٘ٚذ ػٕٔٛي ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي دس ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد خبٚسي -ثبختشي اػتٌ ،ؼّٞٝبي أتذاد ِغض چپٌشد س٘ٚذ
ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي ٌٚؼّٞٝبي أتذاد ِغض ساػتٌشد س٘ٚذ ؿٕبَ ثبختشي -خٛٙة خبٚسي داس٘ذ .دس خٛٙة
ٚسلٌ ٝؼّؾ ؿذت ثيـتشي داسد  ٚثيـتش اص ٘ٛع سا٘ذٌي  ٚأتذاد ِغض چپٌشد ٞؼتٙذٌ ،ؼّٞٝبي سا٘ذٌي ثيـتش دس
ػبص٘ذ تيشٌبٖ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذٌ .ؼّٞٝبي ػبدي (٘شٔبَ) ٘يض دس خٛٙة ٚسل ٚ ٝدس تبلذيغ پبلّؼ ٝث ٝچـٓ ٔيخٛس٘ذ.
ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي ٔٙغم ٝث ٝؿشح صيش ٔيثبؿٙذ:
گسلٍ راوذگی پبقلعٍ 0ايٗ ٌؼُ و ٝثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي ثبػث سا٘ذٌي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي
٘ئٛطٖ "ٌ "Ngm,cشديذ ٜاػت ثيؾ اص  4/5وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس خٛٙة سٚػتبي پبلّؼ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .دس ايٗ
ٔٙغم ٝأتذاد صفحٌ ٝؼُ  ٚ N65wؿيت صفحٌ ٝؼُ  70NEا٘ذاصٌ ٜيشي ؿذ ٜاػت .پٟٙبي ص ٖٚخشد ؿذٌي ٘يض
حذٚد ٔ 20تش اػت.
گسلٍ راوذگی چیىگ ياضٍ 0ايٗ ٌؼُ و ٝثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي ثبػث سا٘ذٌي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثش سٚي خٛدؽ
ٌشديذ ٜاػت حذٚد  2/5وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس غشة سٚػتبي پبلّؼ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت.
گسل راوذگی زوذان 0ايٗ ٌؼُ و ٝثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي ثبػث سا٘ذٌي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثش سٚي ػبص٘ذ ػشچـٕٝ
ٌشديذ ٜاػت ثيؾ اص  2/5وئّٛتش ع َٛداسد  ٚدس خٛٙة ثبختش ثدٛٙسد لشاس ٌشفت ٝاػت ،دس ايٗ ٔٙغم ٝأتذاد صفحٝ
ٌؼُ  ٚ N75wؿيت صفحٌ ٝؼُ  70NEا٘ذاصٌ ٜيشي ؿذ ٜاػت (ػىغ ؿٕبس.)21 ٜ
گسلٍ راوذگی ضمبل ثبختر ثجىًرد 0ايٗ ٌؼُ و ٝدس ٔٙتٟي اِي ٝؿٕبَ ثبختشي ٘مـ ٝلشاس داسد ،داساي ساػتبي
ؿٕبَ ثبختشي -خٛٙة خبٚسي ثٛد ٚ ٜثبػث سا٘ذٌي ػبص٘ذ آٞىي تيشٌبٖ ثش سٚي ػبص٘ذ ػشچـٌٕ ٝشديذ ٜاػت .دس
ايٗ ٔٙغم٘ ٝيض أتذاد صفحٌ ٝؼُ  ٚ N60Wؿيت صفحٌ ٝؼُ ٔ 75NEيثبؿذ ،عٌ َٛؼُ حذٚد  1وئّٛتش ٚ
پٟٙبي ص ٖٚخشدؿذٌي ٘يض ثيٗ  5تب ٔ 10تش ٔتغيش اػت (ػىغٞبي ؿٕبس.)25 ٚ 24 ،23 ،22 ٜ
ٌؼّٞٝبي اصّي أتذاد ِغض ٔٛخٛد دس ٔٙغم٘ ٝيض ث ٝؿشح صيش اػت:

ػىغ ٕ٘ :)25بيي اص ثشؽ تىت٘ٛيىي

گسلٍ عبضقبن 0ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي  ٚداساي ػبصٚوبس چپٌشد ٔيثبؿذ و ٝدس ػبص٘ذ
ػبص٘ذٌشفت ٝاػت.
پبلّؼ ٝلشاس
ثٛد ٚ ٜدس
تيشٌبٖ
سٚػتبيٞبي
ثبختشآٞه
ػًٙ
آٞىي تيشٌبٖ ػُٕ ٕ٘ٛد ٜاػت .عٌ َٛؼُ ثيؾ اص  3/5وئّٛتش دس
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گسلٍ ديسديمٍ 0ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي  ٚداساي ػبصٚوبس چپٌشد ٔيثبؿذ و ٝدس
ٟ٘ـتٞٝبي ٘ئٛطٖ  ٚسػٛثبت لذيٕي تش اص آٖ ػُٕ ٕ٘ٛد ٜاػت .عٌ َٛؼُ حذٚد  2وئّٛتش ثٛد ٚ ٜدس خبٚس سٚػتبي
پبلّؼ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت.
گسلٍ قرٌ ثبضلً 0ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي خبٚسي -ثبختشي  ٚداساي ػبصٚوبس چپٌشد ٔيثبؿذ و ٝدس ٟ٘ـتٞٝبي ٘ئٛطٖ
ػُٕ ٕ٘ٛد ٜاػت .عٌ َٛؼُ حذٚد  1وئّٛتش ثٛد ٚ ٜدس ؿٕبَ سٚػتبي لش ٜثبؿّ ٛلشاس ٌشفت ٝاػت.
گسلٍ دي ثرادر 0ايٗ ٌؼُ ثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚسي -خٛٙة ثبختشي  ٚداساي ػبصٚوبس چپٌشد ٔيثبؿذ و ٝدس ػبص٘ذ
آٞىي تيشٌبٖ ػُٕ ٕ٘ٛد ٜاػت .عٌ َٛؼُ حذٚد 1/5وئّٛتش ثٛد ٚ ٜدس خٛٙة سٚػتبي ٘بظش آثبد لشاس ٌشفت ٝاػت.

K sr

tr

K

ػىغ  :21سا٘ذٌي ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثش سٚي ػبص٘ذ ػش چـٕ ٝدس حٛاِي خٛٙة ثبختش ثدٛٙسد ،ديذ ث ٝخبٚس.

tr

K

ػىغ  :22سا٘ذٌي ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ثش سٚي ػبص٘ذ ػش چـٕ ٝدس حٛاِي ثبختش ثدٛٙسد ،ديذ ث ٝخبٚس.
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ػىغ ٕ٘ :23بيي ٘ضديه اص خشدؿذٌي ػ ًٙآٞه ٞبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس اثش ػّٕىشد
ٌؼُ سا٘ذٌي ؿٕبَ ثبختش ثدٛٙسد ،ديذ ث ٝؿٕبَ.

ػىغ ٕ٘ :24بيي اص آيٌ ٝٙؼّي دس ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس اثش ػّٕىشد ٌؼُ سا٘ذٌي ؿٕبَ ثبختش ثدٛٙسد.

ػىغ ٕ٘ :25بيي اص ثشؽ تىت٘ٛيىي دس ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ تيشٌبٖ ؿٕبَ ثبختش ثدٛٙسد.
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 - 6تًان اقتصبدي کپٍ داغ
دس ثخؾ ايشا٘ي وپ ٝداؽ ،سديف ٞبي  ٓٞاسص ثب ػبص٘ذٞبي ٔجبسن  ٚؿٕـه داساي توٛاٖ ٞيوذسٚوشثٙي ٞؼوتٙذ (افـوبس
حشةِٚ ،) 1380 ،ي طسفتشيٗ افك حفبسي  ٚالي ٝآصٔبيؾ ؿذ ،ٜػبص٘ذ ٔوضدٚساٖ اػوت .دس ثخوؾ ٞوبي ثوباليي ػوبص٘ذ
وـفسٚد ٘يض د ٚحّم ٝچب ٜحفش ؿذ ٜو٘ ٝـب٘ ٝاي اص ٌبص داس٘ذ .دٔ ٚيذاٖ ٌبصي خبٍ٘يشاٖ ٌٙ ٚجذِي دس ٘بحيو ٝػوشخغ
ٌ ٚبص غيش التصبدي تبلذيغ لضَ تپ ٝدس ٘بحيٌ ٝشٌبٖ ،اص خّٕٔ ٝيذاٖ ٞبي ٌوبصي وپو ٝداؽ ا٘وذٔ .يوذاٖ ٌوبصي ثؼويبس
ػٕيك خبٍ٘يشاٖ ،دستبلذيغ خبٍ٘يشاٖ اػت و 35 ٝوئّٛتش پٟٙب داسد .ػٔ ًٙخضٖ اصّي خوبٍ٘يشاٖ ػوبص٘ذ ٔوضدٚساٖ
اػت ٔ ٚبػ ٝػٞ ًٙبي ػبص٘ذ ؿٛسيدٔ ،ٝخض٘ي دسخ ٝد ْٚسا تـىيُ ٔويدٙٞوذ .پوٛؽ ػوٞ ًٙوش دٔ ٚخوضٖ اص سع
ػًٞٙبي ػشخ سً٘ تـىيُ يبفت ٝاػتٌ .بص ٔخضٖ ٔوضدٚساٖ توشؽ ثوٛدٌ ٚ ٜوبص لٛچوبٖ ،ؿويشٚاٖ ،ثدٙوٛسد ػوٛخت
٘يشٌٚب٘ ٜىب سا تؤٔيٗ ٔيٕ٘بيذ .دس رغبَ ػٔ( ًٙؼذٖ آق دس ثٙذ) ،آثبسي اص خي ٚ ٜٛدس ػبص٘ذ چٕٗ ثيوذ آثوبسي اص عوال
ٕٞشا ٜثب پيشيت ٌضاسؽ ؿذ ٜو ٝدس حبَ حبضش چٙذاٖ التصبدي ٘يؼتٙذ.
 -0-6زمیهضىبسی اقتصبدي
سىگ آَک 0اص ػ ًٙآٞهٞبي ث٘ ٝؼجت خبِص ػبص٘ذ تيشٌبٖ وٌ ٝؼتشؽ  ٚحدٓ صيبدي داس٘ذ ٔيتٛاٖ ثشاي تؤٔيٗ
ٔٛاد اِٚي ٝوبسخب٘ٞٝبيي ٔب٘ٙذ ػيٕبٖٕٞ ،چٙيٗ پخت آٞه  ٚديٍش ٔٛاسد دس صٙبيغ ثٟشٙٔ ٜذ ٌشديذ.
مبسٍ 0ثشاي ٔصبسف سيختٌ ٝشي اص ثخؾٞبيي اص ػٔ ًٙبػٞٝبي ػبص٘ذ ؿٛسيدٔ ٝيتٛاٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜدٓٞ .چٙيٗ 2
ٔؼذٖ فؼبَ ٔبػ ٝدس خٛٙة ثبختش ٚسل 1:25000 ٝثدٛٙسد ٚخٛد داس٘ذ و ٝايٗ ٔبػٞٝب اص سػٛثبت ٘ئٛطٖ ""Ngm,c

اػتحصبَ ٔيؿ٘ٛذ  ٓٞ ٚاو٘ ٖٛٙيض دس حبَ اػتخشاج  ٚثٟش ٜثشداسي ٔيثبؿٙذ (ػىغ ؿٕبس.)26 ٜ

ػىغ ٔ :26ؼذٖ فؼبَ ؿٗ ٔ ٚبػ ٝدس ٚاحذ  Ngm,cدس خٛٙة ثبختش ٘مـ ٝثدٛٙسد ،ديذ ث ٝثبختش.

گچ 0دس ٔيبٖ سػٛثبت ٘ئٛطٖ آثبسي اص ٌچ ٚخٛد داسد و ٝدس صٛست ٘يبص ٔي تٛاٖ اص آٖ ثشاي ٔصبسف صٙؼتي ٚ
ػبختٕب٘ي ثٟشٌ ٜشفت (ػىغ ؿٕبس.)27 ٜ
26
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ػىغ ٚ :27خٛد افكٞبي ٌچداس دس ٟ٘ـتٞٝبي ٘ئٛظٖ  Ngm,cدس حٛاِي سٚػتبي ثشج ،ديذ ث ٝخٛٙة.

 -0-6وقبط جبلت تًجٍ در مىطقٍ از ديذگبٌ زمیه ضىبسی ،گردضگري ي آمًزضی
دس ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝثدٛٙسد دٙٔ ٚغم ٝاص ديذٌب ٜصٔيٗ ؿٙبػي حبئض إٞيت ٔيثبؿٙذ:
ريستبي پبقلعٍ 0دس ٔحذٚد ٜسٚػتبي پبلّؼ ٝتبلذيغ ثؼيبس صيجبيي اص ػبص٘ذٞبي ؿٛسيد ٚ ٝتيشٌبٖ ؿىُ ٌشفت ٝاػت
ؤ ٝيتٛا٘ذ اص خٙج ٝػّٕي ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌيشد (ػىغ ؿٕبس.)28 ٜ

ػىغ  :28تبلذيغ پبلّؼ ٝدس ٔدبٚست سٚػتبي پبلّؼ.ٝ

زيبرتگبٌ تفريحی -گردضگري ثص قبرداش 0ايٗ صيبستٍب ٜو ٝدس  5وئّٛتشي خٛٙة ؿٟش ثدٛٙسد لشاس ٌشفتٝ
ػبال٘ ٝپزيشاي ثؼيبسي اص ٔؼبفشاٖ ٌ ٚشدؿٍشاٖ ٔيثبؿذ (ػىغ ؿٕبس.)29 ٜ
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ػىغ  :29صيبستٍب ٚ ٜتفشخٍب ٜثؾ لبسداؽ دس  5وئّٛتشي خٛٙة ثدٛٙسد.

سپبسگساري
دس ايٗ ٘مـ ٝاص وٕهٞب ،سإٙٞبييٞب ٘ ٚمغ٘ ٝظشات اسصؿٕٙذ ٕٞىبساٖ ريُ اػتفبدٌ ٜشديذ ٜو ٝاص صحٕبت وّي ٝايٗ
ػضيضاٖ صٕيٕب٘ ٝتـىش  ٚلذسدا٘ي ٔيٕ٘بئيٓ.


خٙبة آلبي دوتش ٔحٕذ سضب لبػٕي ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ صٔيٗؿٙبػي



خٙبة آلبي دوتش خّيُ لّٕمبؽ

ٔذيشيت ٔحتشْ أٛس صٔيٗؿٙبػي



ػشوبس خب٘ٓ دوتش عيجٔ ٝحتبط

ػشپشػت ٔحتشْ ٌش ٜٚديشي ٝٙؿٙبػي



خٙبة آلبي ٟٔٙذع ػّي خالِي

وبسؿٙبع ٔحتشْ ٌش ٜٚچيٝٙؿٙبػي



خٙبة آلبي ٟٔٙذع فشٞبد ا٘صبسي

ٔذيش ٔحتشْ ٌش ٜٚصٔيٗ ؿٙب ػي ٟٔٙذػي

وبسؿٙبع ٔحتشْ ٌش ٜٚديشي ٝٙؿٙبػي
 ػشوبس خب٘ٓ ٟٔٙذع ثشيب ٘دفي
اص وٕهٞبي فشاٚاٖ ٕٞىبساٖ اداس٘ ٜمّي ٝآلبيبٖ ػّيشضب ديّٕي ،ػيذ ؿٕغ ٚاحوذئ ،حٕوذ آديٙؤ ،ٝصوغفي ووشدٚ ،
ٕٞىبساٖ ثخؾ خذٔبت آلبيبٖ ػؼيذ اهلل ٔحٕذيِٚ ،ي اهلل ٔحٕذي  ٚحؼٗ ٔشاد پٛس تـىش ٔيٕ٘بئيٓ.
اص ٔؼبػذتٞب ٕٞ ٚىبسيٞبي اػتب٘ذاسي خشاػبٖ ؿٕبِي (ثدٛٙسد)  ٚخصٛصبً اص صحٕبت فشاٚاٖ خٙبة آلبي ٔحٕذسضب
دسثٙذي ٔؼبٔ ٖٚذيش وُ أٛس اختٕبػي اػتب٘ذاسي خشاػبٖ ؿٕبِي (ثدٛٙسد) صٕيٕب٘ ٝتـىش  ٚلذسدا٘ي ٔيٕ٘بئيٓ.
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کتبثىگبري
 افـبس حشة ،ع ،)1373( ،.صٔيٗؿٙبػي ايشاٖ ،صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ ،ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي وـٛس ،عشح تذٚيٗ
وتبة.
 آلب٘جبتي ،ع.ع ،)1383( ،.صٔيٗؿٙبػي ايشاٖٚ ،صاست صٙبيغ ٔ ٚؼبدٖ ،ػبصٔبٖ صٔيٗ ؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي
وـٛس.
 آلب داداؿي اثٟشي ،ف ،)1380( ،.ثشسػي چيٝٙؿٙبػي  ٚثيٛفبػيغ ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذ
فبصُ سٚػتبٞبي ٔضدٚساٖ ،ؿٛساة) ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ،
دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
 احٕذي ،ص ،)1385( ،.ثشسػي ٔيىش ٚفبػيغٔ ،حيظ سػٛثي  ٚچيٍ٘ ٝٙبسي ػىب٘ؼي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ؿشق وپٝ
داؽ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
 ثّٛسچئٟ ،ْ ،شپشت ،ْ ،ٛافـبس حشة ،ع٘ ،)1365( ،.مـ 1:250000 ٝثدٛٙسد  No.J.3 ،ايشاٖ.
 خؼفشيبٖ .ْ ،ة ،عبٞشي ،ج٘ ،)1373( ،.مـ 1:100000 ٝثدٛٙسد.
 خضايئ ،)1378( ،يىش ٚفبػيغ ٔ ٚحيظ سػٛثي تيشٌبٖ دس غشة وپ ٝداؽ  ٚخٛٙة غشة ؿيشٚاٖ -خٛٙة غشة
ثدٛٙسد ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
 سئيغ اِؼبدات :)1366( ،.ٖ ،چي ٝٙؿٙبػي -پتشِٛٚطي  ٚتبسيخچ ٝسػٛة ٌزاسي ثخؾ تحتب٘ي ػبص٘ذ ؿٛسيدٝ
(طٚاػيه فٛلب٘ي تب وشتبػ ٝتحتب٘ي) دس ؿٕبَ دٞىذ ٜؿٛساة .پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي
ٔـٟذ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
 ػٟيّي ،.ْ ،صٔيٗ ؿٙبػي حٛض ٝسػٛثي وپ ٝداؽ.
 ػجيُ ،ف ،)1375( ،.ثشسػي ٔيىشٚاػتشاتيٍشافي وشتبػ ٝصيشيٗ دس ثخـي اص وپ ٝداؽ ( خٛٙة ؿشق  ٚؿٕبَ
لٛچبٖ) ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜؿٟيذ ثٟـتي تٟشاٖ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
 ؿىشي .ْ ،ح ،)1379( ،.ثبيٛاػتشاتيٍشافي ػبص٘ذ ػشچـٕ ٝثش ٔجٙبي ٘ب٘ٛپال٘ىتٖٞٛبي آٞىي (65وئّٛتشي ؿٕبَ
ؿشق ٔـٟذ) دس ٔمغغ تيپ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ
ؿٙبػي.
 صٙبيغ ،)1382( ،.ٖ ،ثشسػي ِيتٛاػتشاتيٍشافي  ٚتبسيخچ ٝسػٛة ٌزاسي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ؿشق حٛض ٝسػٛثي
وپ ٝداؽ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
 فذايي ،)1370( ،.ْ ،ثشسػي ٔحيظ سػٛثي  ٚسخؼبس ٜسػٛثي ػبص٘ذ تيشٌبٖ (ؿٕبَ ؿشق ايشاٖ) ،پبيبٖ٘بٔٝ
وبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
 وـبٚسص ،ؽ ،)1376( ،.ثشسػي ِيتٛاػتشاتيٍشافي ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس ٘ٛاحي ؿٕبَ ؿشق -ؿٕبَ غشة (ٔمبعغ
چيٝٙؿٙبػي ٔضدٚساٖ ،خبد ٜوالت ،دس ٜسادوبٖ) ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـىذٜ
ػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
٘ ذاف و ٟٝٙلٛچبٖ ،سٔ ،)1377( ،.غبِؼبت ِيتٛاػتشاتيٍشافي  ٚپتشٌٚشافي ػبص٘ذ ؿٛسيد ٝدس دس ٜسادوبٖ -ثبسٚ ٚالغ
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دس خٛٙة ؿشق لٛچبٖ ٔ ٚمبيؼ ٝآٖ ثب ٔمبعغ چـٌٕ ٝيالع ،دس ٜخٛس ٌ ٚشد٘ٔ ٝضدٚساٖ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي
اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفشدٚػي ٔـٟذ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
٘ بدسي ،)1384( ،.ٖ ،ثشسػي ػبختبسي ايبِت صٔيٗؿٙبػي وپ ٝداؽ ثب تىي ٝثش صٔيٗؿٙبػي ػبختٕب٘ي ؿٕبَ
لٛچبٖ ،پبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي.
ٞ بؿٕي ،)1380( ،.ْ ،ثشسػي چيٝٙؿٙبػي  ٚثيٛفبػيغ ػبص٘ذ تيشٌبٖ دس حٛض ٝوپ ٝداؽ خبٚسي (حذ فبصُ
سٚػتبي چٙبس -ٜلشلش )ٜپبيبٖ٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ تٟشاٖ ؿٕبَ ،دا٘ـىذ ٜػٌّ ،ْٛشٜٚ
صٔيٗ ؿٙبػي.
- Hollingsworth J., Jackson J., Walker R., Gheitanchi M. R. and Bolourchi M. J., 2006:
Strike- Slip Faulting, rotation, and along- strike elongation in the Kopeh Dagh
mountains, NE Iran.Geophys.j.Int. 166, 1161-1177.
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