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چكیذٌ
ٛوك ٠يي ثيؿت  ٝپٜج ١عاضٕ ثيع ٟث ٠ق٘بض )7372 I NE( ٟزض ٗحسٝزٗ ٟرتهبت جـطاكيبيي
ً  56ْ، 52َ ،30ً - 57ْ، 00َ ،00ع١ّٞبي ذبٝضي  36ْ، 22َ ،30ً - 36ْ، 30َ ،00ً ٝػطو١بي ق٘بٓي زض
ثبذتط ق٢طؾتب ٙؾجعٝاض  ٝق٘بّ ذبٝض ثرف زاٝضظٝ ٙاهغ قس ٟاؾت .ضٝؾتبي ثيع ٟثعضٍتطيٗ ٚطًع
ج٘ؼيتي زض ايٛ ٚبحي ٠ث ٠ق٘بض ٗيآيس.
ثط اؾبؼ جبيِب ٟضيرتقٜبؾي  ٝظٗيٚؾبذتيٜٗ ،غوٞٗ ٠ضز ثطضؾيي زض حبقيي ٠ذيطز هيبض ٟپٜ٢ي ٠اييطاٙ
ٗطًعي  ٝزض ثبذتط پ ٠ٜ٢ؾجعٝاض جبي ُطكت ٠اؾت.
ًطتبؾ ٠ثبالي قيبْٗ ثريف١يبيي اظ تيٞآي اكييٓٞيتي  ٝؾي١َٜيبي آتكلكيبٛي اؾيت ًي٢ً ٠يٚتيطيٚ
ضذ١ ٜٙٞ٘بي ؾِٜي زٝضاٗ ٙعٝظٝييي ضا تكٌيْ زازٟاٛيس .پيبٓئٞغ ٙزضثطزاضٛيس ٟضذٜ٘ي١ٙٞيبي ؾي–َٜ
چي٠ٜاي پبٓئٞؾ ٚثباليي ،ائٞؾ ٚظيطي ٝ ٚائٞؾ ٚظيطيٗ -ٚيبٛي اؾتً ،ي ٠زض ٛيٞاحي ٗييبٛي ٛوكي ٠زييسٟ
ٗيقٛٞس .زض ٛئٞغ ٙضذؿبض١ٟبي ؾِٜي پٔيٞؾ ٝ ٚپٔيٞؾًٞ -ٚاتطٛطي ثرف١بيي اظ ق٘بّ ذبٝضي ٛوكي٠
ضا پٞقف زاز ٟاؾت .ضذؿيبض١ٟيبي ضؾيٞثي ًيٞاتطٛطي ثي ٠ذهيٞل زض ٛيٞاحي جٜيٞثي آ ٙثي ٠نيٞضت
ٗج٘ٞػ٠اي اظ ٢ٛكت١٠بي آثطكتي ٝ ٝاضيعٟاي زيسٗ ٟيقٛٞس.
ؾ١َٜبي ٛي٘ ٠آتكلكبٛي زضثطزاضٛس ٟؾ١َٜبي تطاًيآٛيسظيتً -يٞاضتع تطاًييآٛيسظيت اؾيت .تطًييت
زايي١ب ثبظآت  ٝآٛسظي ثبظآت ،تطاًي آٛسظيتٗ ،يٌطٛٞٗ ٝعٝؾييٜيتُ ،طاٛييتً ،يٞاضتع زيٞضييت  ٝزيبثيبظ
١ؿتٜس .اي ٚؾ١َٜب زض جبي جبي ٛوكٞٗ ٠ضز ثطضؾي ثيُٛٞ ٠ي ٠اي آقيٌبض ٝاحيس١بيي اظ آٗييع ٟضِٛييٚ
ًطتبؾ ٠پؿي ٚضا هغغ ًطزٟاٛس.
قٌؿتِي١ب قبْٗ ُؿْ١بي ضاٛسُي ثب ضٛٝس ِ٘١بٛي ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي ٠ً ،ثيكتطي ٚتيثييط
ضا ثط ضيرتقٜبذتي ٜٗغو ٠زاضٛسُ ٝ ،ؿْ١بي اٗتسازي ضاؾتبٓـع ثب ؾيبظًٝبض چي ثيط (ضٛٝيس١بي قي٘بّ
ذبٝضي -جٜٞة ثبذتطي  ٝق٘بٓي -جٜٞثي)  ٝضاؾيتثيط (ضٛٝيس١بي قي٘بّ ثيبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضي ٝ
ذبٝضي -ثبذتطي) ١ؿتٜس .ت٢ٜب ؾبذت٘ب ٙچيٚذٞضز ٟزض ايٛ ٚوك ٠تبهسيؿي اؾت ً ٠پالٛػ آ ٙث ٠ؾيٞي
ذبٝض ،ق٘بّ ذبٝض  ٝضٛٝس ٗحٞضي آ ٙق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذيبٝضي اؾيت .ايي ٚچييٛ ،ٚبٗتويبض ٝ ٙثيب
ضاٛسُي زض يبّ جٜٞثي ٘١طا ٟاؾت ،ث٠ُٛٞ ٠اي ً ٠ثرف اؾبؾي اي ٚيبّ حصف ٝ ٝاحس١بي ً ٚ٢ثيط ضٝي
ٝاحس١بي جٞا ٙضاٛس ٟقسٟاٛس.
ٜٗغوٞٗ ٠ضز ٗغبٓؼ ٠ثركي اظ ً٘طثٜيس اكييٓٞيتي ؾيجعٝاض اؾيت  ٝزض ثريف١يبيي اظ آ ٙپتبٛؿييْ١يبي
ٗؼسٛي -اهتهبزي ٗت٘طًع قس ٟاؾت .ثطضؾي١بي اٛجبٕ قسٛ ٟكبِٛط آييبض ٗؼيسٛي ثي ٠چ٢يطً ٟيبٛيظاييي
كٔعي ٗبٜٛس ًطٗٝيت ِٜٜٗ ٝع اؾت .اظ ؾٞي زيِط ًب٠ٛظايي ؿيط كٔعي زض ٛبحي ٠قبْٗ ٜٗيعييت ،ظئٓٞييت،
ُچ  ٝظ ٙٝزُطؾب ٙقسٗ ٟيثبقس.
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 -0جغرافیب ي زمیهضىبسی
 -0-0جغرافیب
ٛوك ٠يي ثيؿت  ٝپٜج ١عاضٕ ثيع ٟث ٠قي٘بض 7372 I NE ٟثريف قي٘بّ ذيبٝضي ٝضهي ٠يٌهيس ١يعاضٕ
زاٝضظ( ٙضازكط ٜ٢ً ٝؿبّ )1381 ،ضا پٞقيف ٗيي ز١يس .اييٛ ٚوكي ٠زض ٗحيسٝزٗ ٟرتهيبت جـطاكييبيي
ً  56ْ، 52َ ،30-ً 57ْ، 00َ ،00ع١ّٞيبي ذيبٝضي  36ْ، 22َ ،30ً - 36ْ، 30َ ،00ً ٝػيطو١يبي قي٘بٓي زض
ثبذتط ق٢طؾتب ٙؾجعٝاض  ٝق٘بّ ذبٝضي ثرف زاٝضظٝ ٙاهغ قس ٟاؾت .ضٝؾتبي ثيع ٟثيعضٍتيطيٗ ٚطًيع
ج٘ؼيتي ٛبحي ٠ث ٠ق٘بض ٗيآيس  ٝاظ ٛظط توؿي٘بت ًكٞضي زض ٗحسٝز ٟاؾتب ٙذطاؾب ٙضضٞي اؾت.
اظ زيسُبٝ ٟضؼيت آة ٞ١ ٝاييٜٗ ،بعن ً١ٞؿيتبٛي ٗ ٝطتليغ ٗييبٛي  ٝقي٘بّ ،قي٘بّ ذيبٝضي ٛوكي ٠اظ
تبثؿتب١ٙبي ٗؼتسّ  ٝظٗؿتب١ٙبي ؾطز ثطذٞضزاض اؾت .ؾبيط ٛوبط ٜٗغو ٠ث ٠زٓيْ ٛعزيٌي ٘١ ٝجيٞاضي
ثب ًٞيط ،زض تبثؿتب١ٙب ُطٕ  ٝذكي  ٝزض ظٗؿتب١ٙب ؾيطز اؾيت٘١ .يي ٚاٗيط ٗٞجيت قيسً ٟيٗ ٠ييعاٙ
ثبضٛسُي ؾبال ٠ٛزض ثرف١بي جٜٞثي ثؿيبض ٛبچيع  ٝحسٝز ٗ 50-100ئيٗتط  ٝزض ٞٛاحي ً١ٞؿتبٛي ثي٠
ٝيػ ٟق٘بّ ذبٝضي ثٗ 150-200 ٠ئيٗتط ثبٓؾ قٞز .ثيكي ٠ٜزٗبي ٞ١ا  42زضج ٠ؾبٛتيِطاز ً٘ ٝي ٠ٜآٙ
 -12زضج ٠ؾبٛتيِطاز اؾت.
ٜٗبثغ تثٗيًٜٜ ٚس ٟآة آقبٗيسٛي زض ضٝؾتب١ب ٜٗ ٝبعن ًكبٝضظي اظ ًبضيع١ب ،ؾس١بي ٗحٔيي ،چيب١ٟيبي
ػ٘ين ٛ ٝي٘ ٠ػ٘ين ،چك٘ ٠ؾبض١ب  ٝضٝزذب١٠ٛب اؾت .ضٝزذب ٠ٛزاٝضظ ٙاظ ضٝزذب١٠ٛبي زائ٘ي ايٜٗ ٚغوي٠
ث ٠ق٘بض ٗيضٝز ً ٠آة آ ٙقيطي ٚاؾت  ٝاظ اضتلبػبت ق٘بّ ذبٝضي ٛوك ٠ؾطچك٘ٗ ٠يُيطز .زثي پبيي٠
آ ٙحسٝز ٓ 200يتط زض يبٛيي ٠اؾيت  ٝؾييالثف ثيً ٠يبّ قيٞض ؾيجعٝاض (ذيبض اظ ٛوكيٗ )٠ييضييعز .اظ
ضٝزذب١٠ٛبي زيِط ٜٗغوٗ ٠ي تٞا ٙث ٠ضٝزذب ٠ٛثيع ،ٟآثطٝز  ٝػٔيآثبز ثبال اقبضً ٟطز ً ٠آة اي ٚضٝزذب١٠ٛب
زض ٗؿيط ػجٞض ذٞز اظ قٜعاض١بي ٗجبٝض ً١ٞؿتب ٙث ٠ظٗي ٚكيطٗ ٝييضٝز ًي ٠زض تـصيي ٠ؾيلط١ٟيبي آة
ظيطظٗيٜي ٛوف ثؿعايي زاضٛس  ٝؾبًٜي ٚضٝؾتب١بي ٗؿتوط زض زاٜٗي١٠يب اظ آة آ٢ٛيب اؾيتلبزٗ ٟييًٜٜيس.
ثيكتط آثطا١٠١ب  ٝجٞيجبض١ب كهٔي ثٞزٗ ٝ ٟؼ٘ٞالً زض ٗٞاهغ ثبضٛسُي آثساض ٗيقٛٞس .قٌْ آثطا١ي١٠يب اؿٔيت
قجٌ٠ايُ ،ب ٟقؼبػي  ٝاظ ٞٛع ٜٗغجن ثط اٗتساز الي٠ثٜسي اؾت.
ث ٠زٓيْ ثبضٛسُي ًٖ زض ٞٛاحي جٜٞثي ٛوك ،٠پٞقف ُيب١ي ٗحسٝز  ٝت٢ٜب ٜٗحهط ث١٠ُٛٞ ٠يبي ؾيبظُبض
ثب قطايظ جٞي  ٝاهٔي٘يُطٕ  ٝذكي اؾت ً ٠اظ آ ٙق٘بض ٗيي تيٞا ٙثي ٠اقيٜب ،ٙثيط ٟتيبؽ ،اٛيٞاع قيٞض،
زضٜٗج ،ُٙٞ ،٠تبؽ ،تٔر ،٠چطذ ،٠اؾپٜس  ٝاهؿبٕ ذبض  ٝذبقبى اقبضً ٟطز .زض ثريف١يبي ً١ٞپبيي٠اي ٝ
اضتلبػبت ق٘بٓي ايٜٗ ٚغوٗ ٠ً ٠وساض ثبضٛسُي ٜٗبؾت اؾت پٞقف ُيب١ي اؿٔيت زض چ٢يطُٛٞ ٟي١٠يبي
اضؼ ،ُٙٞ ،ؾط١ًٞ ٝي ،قيْ ،ظضٍ ،زضذتيب ٙظضقيي ،ثٜي ،٠پٜجيً ٠ي١ٞيُ ،يْ١يبي ٝحكيي ،ضييٞاؼ،
قيطذكت ،اٝق ،ٚزضٗ ٠ٜتطًيُ ،ع ًِٜ ٝط زيسٗ ٟيقٞز .پٞقف ُيب١ي يبزقسٛ ٟوف ثؿييبض ٗ٘٢يي زض
تثجيت ق١ٚبي ضٝا ٝ ٙجُٔٞيطي اظ ايجبز ُيطز  ٝؿجيبض ؿٔيي زض اييٛ ٚيٞاحي ًيٞيطي زاضز .زض ٜٗيبعن
ً١ٞؿتبٛي ُ١٠ٛٞبي جبٞٛضي زضثطزاضٛس ٟهٞچٗ ،يف ،ًْ ،ثعُ ،طاظُ ،طٍ ،ضٝثب ،ٟقـبّ  ٝپٜٔيَ اؾيت .زض
هؿ٘ت١بي ًٞيطي زقت آ ،ٞ١ضٝثب ،ٟذطُٞـ ،اٛيٞاع ٗيبض ٗ ٝبضٗٓٞيي  ٝجٞجي ٠تيـيي زييسٗ ٟييقيٞز.
ُ١٠ٛٞبي پطٛسُب ٙزضثطُيطٛس ٟثبظ١بي قٌبضيً ،جي ،تي٢ي ،ٞاٛيٞاع ًيًٞط ،اٛيٞاع ًجيٞتط ،قيب١ي ،ٚػويبة
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عاليي١ ،س١س ،ه٘طي ،ؾبض ،ثٔسضچي ،ٚظاؽ  ٝثبهطهط ٟاؾت.
ٛجٞز ٜٗبثغ آة زض تٞؾؼً ٠كت زيٖ ٛوف ٗ٘٢ي زاضز ،ث٠ُٛٞ ٠اي ً ٠زض ثريف١يبيي اظ ٗطًيع  ٝقي٘بّ
ٜٗغوٗ ٠حهٞالتي ٘١چُٜ ٙٞسٕ ،ج ،ٞكٔلْ ،ظيط ،ٟاِٞٛضٜ١ ،سٝا ،٠ٛچـٜسض هٜس  ٝپٜج ٠ثيٗ ٠ويساض ٗحيسٝز
ثسؾت ٗيآيس .ثب ايٝ ٚجٞز زاٗپطٝضي اظ ضٛٝن ثيكتطي ثطذٞضزاض اؾت ،آ ٙچٜب ٠ً ٙپيطٝضـ ُٞؾيلٜس ٝ
ثع ضٝا زاضز.
ضا ٟانٔي ت٢طاٗ -ٙك٢س ٖٗ٢تطي ٚضا ٟاضتجبعي ايٛ ٚبحي ٠ثب ؾبيط ٛوبط ايطا ٙاؾت .ثٜٗ ٠ظٞض زؾتيبثي ثي٠
ثطٛٝعز١بي ظٗيٚقٜبؾي ٜٗغوٗ ٠يتٞا ٙاظ جبز١ٟبي كطػي زاٝضظ -ٙثيع -ٟكطٗٝس ،زاٝضظ٢ٛ -ٙبٓسا -ٙثيعٟ
 ٝزاٝضظ -ٙثيعً٘ -ٟيع اؾتلبزٞ٘ٛ ٟز (قٌْ .)1

قٌْ  -1ضا١ٟبي زؾتطؾي ثٛ ٠وكٞٗ ٠ضز ٗغبٓؼً) ٠بزض ؾطخ( ثٗ ٠ويبؼ توطيجي .1/800000
 -0-0زمیهريختضىبسی ((geomorphology

ٛوك ٠ثيع ٟثركي اظ ٞٛاض اكيٓٞيتي ؾجعٝاض زض ق٘بّ ذبٝضي ق٢ط زاٝضظ ٙضا تكٌيْ ٗيز١س .قيٌُْييطي
 ٝضيرتقٜبؾي ايٜٗ ٚغوٗ ٠تثيط اظ جٜؽ ؾ١َٜبي آشضي ٝ ٚظٗيٚؾبذت اؾيت .زض ايي ٚضاؾيتب ٛويف
ُؿْ١بي ضاٛسُي ثب ضٛٝس ِ٘١بٛي ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي زض قٌُْيطي  ٝحبٓت ضيرتيبضي اييٚ
ٛبحي ٠ثؿيبض ٗ ٖ٢اؾت .ضقت١ًٟٞ٠ب ٜٗ ٝبعن پؿت ،ضٛٝس قي٘بّ ثيبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضي زاضٛيسٓٝ ،يي
آثطا١٠١بي انٔي  ٝضٝز١ب اظ ضٛٝس ق٘بٓي -جٜٞثي تب ق٘بّ ذبٝضي -جٜٞة ثبذتطي پيطٝي ًيطزٟاٛيس .ثيط
اي ٚاؾبؼ ٛبحيٞٗ ٠ضز ثطضؾي ث ٠ؾ ٠ثرف هبثْ توؿيٖ اؾت:
ٞٛ -1احي ٗطتلغ ق٘بٓي ثب ضٛٝس ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي قبْٗ ثركي اظ ؾي١َٜيبي ٗطثيٞط ثي٠
تٞآي اكيٓٞيتي ًطتبؾي ٠كٞهيبٛي  ٝؾي١َٜيبي ٛي٘ي ٠غضف آٛيسظيت زاؾييتيً ،يٞاضتع تطاًييآٛيسظيتي ٝ
تطاًي آٛسظيتي اؾت .ثٜٔستطيٛ ٚوغ ٠اضتلبػي ٜٗغوُ ًٟٞ( ٠ط) زض قي٘بّ ذيبٝضي ٛوكي ٠ثييع ٟثيب اضتليبع
ٗ 2902تط اظ ؾغح زضيب زض اي ٚثرف زيسٗ ٟيقٞز.
ٞٛ -2احي ٗيبٛي ثب اضتلبع ٗيب ٠ٛقبْٗ ثرف١بي ٗطتلغ  ٝپؿت ثب ضٛٝس ق٘بّ ثيبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضي
اؾت ً ٠تٞؾظ ُؿْ١بي ضاٛسُي اظ ز ٝثرف يبزقس ٟجسا قسٟاٛس .اي ٚهؿي٘ت زضثطزاضٛيس ٟؾي١َٜيبي
آتكلكبٛي -ضؾٞثي ثب ؾ ٚائٞؾ ٚظيطيٗ ٝ ٚيبٛي -ثباليي ٢ٛ ٝكت١٠بي ضؾٞثي ترطيجيي پٔييً -ٞيٞاتطٛطي
اؾت.
3

ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

ٞٛ -3احي پؿت جٜٞثي زضثطُيطٛس ٟحٞض ٠كطٝاكتبز ٟجٜٞة ثيبذتطي ؾيجعٝاض اؾيت .پؿيتتيطيٛ ٚوغي٠
اضتلبػي زض زقت جٜٞة ثبذتطي ٛوك ٠ثب اضتليبع ٗ 947تيط اظ ؾيغح زضييب جيبي زاضز  ٝاظ ٢ٛكيت١٠يبي
ًٞاتطٛطي تكٌيْ قس ٟاؾت .ضؾٞثبت ٗرطٝطاكٌٛ ٝ ٠ٜيع ؾتجطاي ٝاحس١بي ًِٜٗٞٔطايي جيٞاٛ ،ٙكيبِٛط
آ ٙاؾت ً ٠زض ػ٢س حبضط احت٘بالً كطآيٜس كطٛٝكؿت حٞض ٠ؾجعٝاض كؼبّ ثٞز ٟاؾت.
 -0زمیهضىبسی
 -0-0مقذمٍ
ثط اؾبؼ ٗٞهؼيت ضيرتقٜبؾي ٓ ٝطظٟظٗيٚؾبذتٜٗ ،غوٗ ٠يٞضز ثطضؾيي زض حبقيي ٠ذيطز هيبض ٟاييطاٙ
ٗطًعي ( ٝ )Stoklin, 1968زض پ ٠ٜ٢ؾجعٝاض ( )Alavi, 1991جبي ُطكت ٠اؾتٛ .يٞاض اكييٓٞيتي ؾيجعٝاض
ً ٠زاضاي زضاظايي ثيف اظ ً 200ئٗٞتط  ٝپٜ٢بيي حسٝز ً 20ئٗٞتط اؾت ،يي كيطاظٗي ٚثٜٔيس ثيب ضٛٝيس
ػ٘ٗٞي ق٘بّ ثبذتط ،ثبذتط -جٜٞة ذبٝض ،ذبٝض اؾت ًٜٗ ٠بعن پؿت جٜٞثي زقت ؾجعٝاض ضا اظ ٜٗيبعن
پؿت ق٘بٓي زقت جٞي ٚجسا ٗيؾبظز.
 Sadrediniثي ٠ؾيبّ  ،1974ػٔيٞي ت٢طاٛيي ( Vaziri Tabar ٝ )1358زض ؾيبّ  ،1976ثيٗ ٠غبٓؼيٝ ٠
ثطضؾي تٞآي اكيٓٞيتي پ ٠ٜ٢ؾجعٝاض پطزاذت٠اٛسٌ٘١ ٝ Lensch .بضا )1977( ٙپتطٞٓٝغي  ٝظٗيٚقٜبؾيي
ً٘طثٜس ق٘بٓي اكيٓٞيت ؾجعٝاض /ذطاؾب ٙضا ثطضؾي ًطزٟاٛس Mihm .ث ٠ؾبّ  1979زض از٘١يي ()1376
 Alavi Tehrani ٝث ٠ؾبّ ٛ ،1980تيبيج يٌؿيطي ثطضؾيي١يبي ذيٞز ضا زض ٗيٞضز آتكلكيبٛي پيؽ اظ
اكيٓٞيت١ب ثيب ٙزاقت٠اٛس .ثٛ ٠ظط  Lenschث ٠ؾبّ  1980زض ايٞٛ ٚاحي ١ط ًسإ اظ تيٞز١ٟيبي اكييٓٞيتي
زاضاي ٝيػُي ١بي ٜٗحهط ث ٠كطزي اظ پطاًٜف ٝاحيس١بي اكييٓٞيتي ُٛٞيبُ١ ٙٞؿيتٜس .ثيطاي ٗثيبّ ،زض
ً٘پٌٔؽ اكيٓٞيتي تطثت حيسضي ٠ثعضٍتطيٝ ٚاحس١بي آٝتطاٗبكيٌي  ٝؾطپبٛتيٜيتي ٝجٞز زاضز ،زض حبٓي
ً ٠زض اكيٓٞيت ًبق٘ط ثيكتطيً٘ ٚپٌٔؽ زايي١بي نلح٠اي زيسٗ ٟيقٞز .ثب ايٝ ٚجٞز زض ٗييب ٙآ٢ٛيب
اكيٓٞيت ؾجعٝاض ًبْٗتطي ٚتٞآي اكيٓٞيتي ضا ٛكبٗ ٙيز١يس .ايي ٚاكيٓٞييت ثي ٠ػٜيٞا ٙثركيي اظ قيبذ٠
ق٘بٓي اهيبٞٛؼ تتيؽ جٞاٗ ٙؼطكي قسً ٟي ٠ثبظقيسُي  ٝثؿيت ٠قيس ٙآ ٙزض ًطتبؾي ٠پؿيي ٚضخ زازٟ
اؾت ( .)Sengor, 1990 ٝ Lensch, 1980زض ؾبّ  Noghreyan 1982ث ٠ثطضؾي كطُكتٗ ،ب١ييت ٝ
ؾبذتبض ثرف ٗطًعي تٞز ٟاكيٓٞيتي ؾجعٝاض پطزاذت ٠اؾيتٌ٘١ ٝ Spise .يبضا )1983( ٙضي٘ ٚثطضؾيي
حٞضً ٠بكتي يبزقس ٟكطٝضاٛف ثب قيت ث ٠ؾٞي ق٘بّ پٞؾت ٠اهيبٞٛؾي تتيؽ ضا ػبٗيْ انئي پييسايف
ً٘بٗ ٙبُ٘بيي جعيطٟاي اظ ائٞؾ ٚث ٠ثؼس زض ايٛ ٚبحييٗ ٠ييزاٛيس .ثيٛ ٠ظيط ٌ٘١ ٝ Barozيبضا)1983( ٙ
ٗج٘ٞػ ٠آتكلكبٛي ًطتبؾ ٠ثباليي زض ايٛ ٚبحيٛ ٠كبِٛط پيٌطٛ ٟبثبٓؾ ييي ً٘يبٗ ٙبُ٘يبيي جعييطٟاي ثيب
ػ٘طي ًٞتب ٟاؾت ً ٠ثط ايط چطذف ثٔٞى ٓٞت قٌْ ُطكت ٝ ٠ثي اضتجبط ثب تتييؽ جيٞا ٙاؾيت .حيبك
( )1372زض قطح ًٔي اكيٓٞيت١بي ايطا ٙث ٠اكيٓٞيت١يبي ؾيجعٝاض ١يٖ اقيبضٟاي ًيطز ٟاؾيتٝ Ghazi .
ٌ٘١بضا )1997( ٙغئٞقي٘ي ،پتطٞٓٝغي  ٝظٗيٚقٜبؾيي اكيٓٞييت ؾيجعٝاض ضا ٗغبٓؼيً ٠يطزٟاٛيس .از٘١يي
( )1376ث ٠ثطضؾي پتطٞٓٝغي ؾ١َٜبي اكيٓٞيتي ٜٗغو ٠ثبؿجط ؾجعٝاض  ٝقييطظازي ( )1377ثيٗ ٠غبٓؼي٠
ؾيي١َٜييبي اكيييٓٞيتي  ٝثؼييس اظ اكيييٓٞيتي ٜٗغويي ٠كطٗٝييس پطزاذتيي ٠اؾييت Burtman .زض ؾييبّ ،1994
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اكيٓٞيت١بي ٜٗغو ٠ضا جعء ظ١ٙٝبي اكيٓٞيتي حبقي ٠ثٔٞى ايطاٗ ٙطًعي  ٝاظ ٛيٞع تتيؿي ػٜيٞاً ٙيطزٟ
اؾيتٌ٘١ ٝ Shojaat .بضا )2003( ٙپتطٞٓٝغي ،غئٞقي٘ي  ٝتٌتٛٞيي اكيٓٞيت ؾيجعٝاض ضا ٗغبٓؼيً ٠يطزٟ
اؾت.
 -0-0چیىٍوگبري
-0-0-0کرتبسٍ بباليی (سىگَبي افیًلیتی)
قبْٗ ثرف١بيي اظ تٞآي اكيٓٞيتي  ٝؾ١َٜبي آتكلكبٛي اؾت ً٢ً ٠يٚتيطي ٚضذٜ٘ي١ٙٞيبي ؾيِٜي
زٝضاٗ ٙعٝظٝييي ضا تكٌيْ زازٟاٛس.
 -0-0-0-0ياحذ hl
ايٝ ٚاحس ثرف١بيي اظ ثٜٔستطي ٚاضتلبع ٜٗغو ٠ضا تكٌيْ ٗيز١س .ثطٛٝيعز ؾي١َٜيبي ١يبضظثٞضغيتي زض
ق٘بّ ذبٝضي  ٝق٘بّ ثبذتطي ضٝؾتبي ثيعٞٗ ٟجت قس ٠ً ٟثرف١بيي اظ ًُ ٟٞط ث ٠ضٛيَ ؾييبُ ٝ ٟيبٟ
ٗت٘بيْ ث ٠ؾجع تيط ٟزض آيس (قيٌْ ٝ .)2احيس يبزقيس ٟزض هبٓيت ييي ُؿيْ (اظ ٛيٞع ضاٛيسُي) ثيط ضٝي
ًِٜٗٞٔطاي پٔيٞؾ ٚضاٛس ٟقس ٟاؾت٘١ .چٜي ٚثط ايط زُطؾبٛي تب اٛساظٟاي ث ٠ؾيطپبٛتيٜيت تجيسيْ قيسٟ
اؾتٗ .طظ ايٝ ٚاحس ثب ؾبيط ؾ١َٜب تٌتٛٞيع ٝ ٟث ٠قست ذيطز قيس ٟاؾيت  ٝهبػيس ٟآ ٙزاضاي ضذٜ٘يٙٞ
ٛيؿت .اي ٚؾ١َٜب زض ؾغح تبظ ٟقٌؿت ٠قس ٟث ٠ض َٛؾيبٗ ٟبيْ ثي ٠ؾيجع  ٝزاضاي ثبكيت زضقيت ثٔيٞض
١ؿتٜس .زض ٗت ٚؾ َٜنلح١٠بي ثطام  ٝعاليي ض َٛثطٛٝعيت ث ٠ذيٞثي زييسٗ ٟييقيٞز .ثطضؾيي١يبي
ٗيٌطٝؾٌٞپي اي ٚؾ١َٜب ثبكت آ٢ٛب ضا ُطاًٞٛالؾتيي ،آٝاضي ٗ ٝكجي ٛكبٗ ٙيز١س .زضقيت ثٔٞض١يبي
اضتٞپيطًٝؿ ٚثب تيـي١بيي اظ ًٔيٜٞپيطًٝؿ ٚزيسٗ ٟييقيٛٞس ًي ٠ثي ٠چ٢يط ٟثٔٞض١يبي ًكييس٘ٛ ٟبييبٙ
قسٟاٛس .ثٔٞض١بي آيٞي ٝ ٚاضتٞپيطًٝؿ ٚاظ زيِط ؾبظٛس١ٟبي ؾ١ َٜؿتٜس ً ٠زض ثطذي ١٠ٛٞ٘ٛيب ذيطز ٝ
قٌؿت ٠قس ٝ ٟزض ثرف١بيي زاضاي تجٔٞض ٗجسز ١ؿتٜس .اي ٚثٔٞض١ب ث ٠ُٛٞ ٠جعئي ث ٠ؾيطپبٛتي ٚتجعيي٠
قسٟاٛس .اظ ًبٛي١بي كطػي ثبيس ث ٠اؾپيً ٝ ْٜبٛي١بي ًسض اقبضً ٟطز.
زض ثطذي ٛوبط اظ ٝاحس ١بضظثٞضغيتي ،ضذؿبضٟاي ٗبكيي ثب تطًيت زيٞضيت ُبثطُ -ٝيبثط ٝزييسٗ ٟييقيٞز.
اي ٚؾ١َٜب ثيكتط ثب ٘١جطي١بي ُؿٔ ٝ ٠ث ٠ُٛٞ ٠تطاقي ،٠زضٝ ٙٝاحيس انئي جيبي زاضٛيس .ثبكيت آ٢ٛيب
ُطاٞٛالض ً ٝبٛي١بي انٔي قبْٗ ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ثيب تطًييت آٛيسظي -ٚالثطازٝضييت ،ثيب زُطؾيبٛي ثي٠
ًبٛي١بي ضؾيي ،ؾطيؿييت ًٔ ٝطييت اؾيت ًي ٠ثوبييبيي اظ ثٔٞض١يبي پيطًٝؿي ٝ ٚآٗليجي٘١ ّٞيطا ٟثيب
ٗج٘ٞػ١٠بيي اظ تيـي١بي تطٗٓٞيت -اًتيٜٓٞيت  ٝثٔٞض١بي ًٔطيت ٛيع ث ٠ػٜٞا ٙكطآٝضز١ٟيبي حبنيْ اظ
تجسيْ قسُي ًبٛي١بي ٗبكيي آ ٙضا ٘١طا١ي ٗيًٜٜسً .بٛي١بي ًسض ،ائٜ٘يت  ٝاؾلًًٞٞٓ ٝ ٚؿ ،ٚاظ
ق٘بض ًبٛي١بي كطػي زض اي ٚؾ١َٜب اؾت.
زض ٞ٘ٛزاض ٛبُٕصاضي (ٗيسّ ٗٞؾت )1985 ،ؾ١َٜبي اذيط زض ٗحسٝزُ ٟيبثط ٝ ٝؾيطي ٗبُ٘يبيي آ ٙزض
ٞ٘ٛزاض ؾ٠تبيي ( AFMايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض هٔ٘ط ٝتٓٞئيتي جبي زاضٛس.
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قٌْ ٝ -2احس ؾرتكطؾبي ١بضظثٞضغيتي  ٠ً hzتٞؾظ زايي ًٞاضتعزيٞضيتي ٝاحس  dadهغغ قس ٟاؾت
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -0-0-0-0ياحذsr
زض ٞٛاحي ق٘بٓي ٛوك ،٠ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس زض ٗجبٝض ٝاحس  hzجبي زاضز .ؾيطپبٛتيٜيت١يبي ٝاحيس
يبزقس ٟث٠ُٛٞ ٠اي هبثْ ٗالحظ ٠حبنْ زُطؾبٛي ؾ١َٜبي آٝتطاٗبكيي ٗ ٝبكييي ٝاحيس ١يبضظثٞضغيتي
١ؿتٜس ٛ ٝؿجت ث ٠آ٢ٛب اظ ُؿيتطـ ثيكيتطي ثطذٞضزاضٛيس .ايي ٚؾي١َٜيب زض ؾيغح ١يٞاظز ٟذبًؿيبظ،
ٛطٕكطؾب ٛ ٝؿجت ثٝ ٠احس ١يبضظثٞغيتي اضتليبع ً٘تيطي زاضٛيس .ضٛيَ ايي ٚؾي١َٜيب زض ؾيغح ١يٞاظزٟ
ذبًؿتطي ٗبيْ ث ٠ؾجع ضٝق ٝ ٚزض ؾغح تبظ ٟؾجع تيط ٟتب ضٝق١ ٚؿتٜس (قٌْ١بي  3تيب  .)5ثيب تٞجي٠
ث ٠حضٞض ضذ١ٜٙٞ٘بي ٗحسٝزي اظ ؾ١َٜبي آٝتطاٗبكيي ً ٠ث ٠نٞضت ٗرٔٞط ثب ؾطپبٛتيٜيت١يب هيطاض
زاضٛس ،چٜيٗ ٚي٘ٛبيس ً ٠ؾ١َٜبي يبزقسٝ ٟاثؿتِي تِٜبتِٜي ثب ٝاحس آٝي )hz( ٠زاقيت ٠ثبقيٜس .اييٚ
ؾ١َٜب ث ٠چ٢ط ٟػ٘ٗٞي ذطز  ٝتٌتٛٞيع١ ٟؿتٜس  ٝث٠ُٛٞ ٠اي ضاٛس ٟثط ضٝي ٝاحس  Plcزييسٗ ٟييقيٛٞس.
ثطضؾي ٗيٌطٝؾٌٞپي ١٠ٛٞ٘ٛبيي اظ ٝاحس اذيط ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠ثٔٞض١بي پيطًٝؿي ٝ ٚآييٞي ٚثيُٛٞ ٠ي٠
اؾبؾي ثًٔ ٠طيت  ٝؾطپبٛتي ٚتجعي ٠قسٟاٛس.
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ُعاضـ ٛوك ٠ظٗي ٚقٜبؾي ًبضثطزي  1:25000ثيع( ٟالي ٠ظٗي ٚقٜبؾي)

tr

sr

قٌْ ٝ -3احس ٛطٗلطؾبي ٘١ srطا ٟثب ٗيٌطُٝبثط١ٝبي ضٝزِٛيتي قس ٟؾرتكطؾب ث ٠ضَٛ
ًطٕ ً٘ط ٠ً َٛتٞؾظ ٝاحس ٛلٞشي  trهغغ قسٟاٛس (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -3-0-0-0ياحذ hd
ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس زض ق٘بّ ثيبذتط ٛوكي ٠زييسٗ ٟييقيٞز .زض ثريف١يبيي اظ ٝاحيس ١يبضظثٞضغيتي
ُؿتطـ ٗؼبزً ٙطٗٝيت چكِ٘يط اؾت .ثطضؾي ايٞٛ ٚاحي ٗؼسٛي ٛكبِٛط ٝجٞز ؾ١َٜيبيي اؾيت ًي٠
زض حبّ حبضط ث ٠ؾطپبٛتيٜيت تجسيْ قسٟاٛس١ ٝ ،يچ ايطي اظ آيٞي ٚآٝي ٠زض آ٢ٛب زيس٘ٛ ٟيقٞز .ثيب اييٚ
حبّ قٜبؾبيي ثبكت ٗكجي  ٝضيع ثٔٞض زض اي ٚؾ١َٜب  ٝاٛغجبم آ٢ٛب ثط شذبيط ًطٗٝيت ٜٗغو ٠اييٛ ٚظيط
ضا ٗيضؾبٛس ً ٠آ٢ٛب ثبيؿتي ثرف١بي ًٖ ٝؾيؼت زٛٝيتيي زض ٝاحيس ١يبضظثٞضغيتي ثبقيٜس .ثريف١يبي
يبزقس ٟزض ٞٛاحي ١بضظثٞغيتي  ٝزٛٝيتي ؾطپبٛتيٜيتي قس ٟزاضاي ٘ٛبيي ذبًؿبظ ٛ ٝطٕكطؾب ١ؿيتٜس  ٝزض
ؾغح ٞ١اظز ٟث ٠ض َٛهٟٞ٢اي ضٝق ٚتب ظضز ض َٛزيسٗ ٟيقٛٞس ،ثب اي ٚحيبّ زض ٗوبيؿي ٠ثيب ؾي١َٜيبي
١بضظثٞضغيتي اظ چ٢ط ٟضيرتبضي پؿت ٛ ٝطٕتطي ثطذٞضزاضٛس (قٌْ .)6
 -4-0-0-0ياحذ Kugb
ت٢ٜب ضذ ٜٙٞ٘ايٝ ٚاحس زض ق٘بّ ذيبٝض ٛوكي ٠زض ٗييب ٙؾي١َٜيبي ؾيطپبٛتيٜيتي ١ ٝبضظثٞضغييت١يبي
ؾطپبٛتيٜيتي قس ٟزيسٗ ٟيقٞز  ٝزضثطُيطٛس ٟؾ١َٜبيي ثب تطًيت زيٞضييت ُيبثطٝييُ -يبثطٝيي اؾيت
(قٌْٝ .)7احس ٗٞضز ثطضؾي ثركي اظ پيٌط ٟاكيٓٞيت ٗٞضز ٗغبٓؼ ٠زض ٜٗغو ٠ثيع ٟاؾت .اي ٚؾ١َٜب ثي٠
زٓيْ ٗوبٗٝت زض ثطاثط كطؾبيف قٌْ ضيرتبضي ؾرتكطؾب  ٝثطجؿت٠تطي ٛؿجت ث ٠ؾ١َٜبي ٛطٕكطؾيب
 ٝپؿتتط ؾطپبٛتيٜيتي پيطاٗ ٙٞذٞز زاضٛس .كطآيٜس ٗتبؾٗٞبتيؿيٖ ؾطقيبض اظ ًٔؿييٖ ؾيجت ضٝزِٛيتيي
قس ٙاي ٚؾ١َٜب قس ٟاؾت٘١ .يٝ ٚاًٜف١يب ؾيجت قيسٟاٛيس ًي ٠ضٛيَ ايي ٚؾي١َٜيب زض ثطذيي اظ
ضذ١ٜٙٞ٘بي آ٢ٛب اظ ذبًؿتطي -ؾجع ث ٠ؾٞي ؾليسي ُطاييس ٟقٞز.
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ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

sr

plc

قٌْ ٝ -4احس ٛطٕكطؾبي  ٠ً srتٞؾظ ضاٛسُي آثطٝز ثط ضٝي ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس  Plcضاٛس ٟقس ٟاؾت
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ).

sr

Plc

قٌْ ٝ -5احس ٛطٕ كطؾبي  ٠ً srتٞؾظ ضاٛسُي آثطٝز ثط ضٝي ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس  Plcضاٛس ٟقس ٟاؾت
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

ثبكت اي ٚؾ١َٜب ُطاٞٛالض اؾتً .بٛي١بي انٔي قبْٗ ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ زُطؾب ٙقس ٟثيً ٠يبٛي١يبي
ضؾي ،ؾطيؿيت ًٔ ٝطيت اؾت .پيطًٝؿ ٚاظ ٞٛع اٝغيت ثب تجسيْقسُي ث ٠آٗليج ،ّٞثٔٞض١يبي ٞ١ضٛجٜٔيس
ؾجع  ٝهٟٞ٢اي ٘١طا ٟثب ٗج٘ٞػ١٠بيي اظ تيـي١بي تطٗٓٞيت -اًتيٜٓٞيت  ٝثٔٞض١يبي ًٔطييت ثي ٠ػٜيٞاٙ
كطآٝضز١ٟبي حبنْ اظ تجسيْقسُي ًبٛي١بي ٗبكيي آ٢ٛب ضا ٘١طا١ي ٗييًٜٜيسً .يبٛي١يبي ائٜ٘ييت ٝ
اؾلًًٞٞٓ( ٚؿ )ٚاظ ًبٛي١بي كطػي زض اي ٚؾ١َٜبؾتٗ .ج٘ٞػيً ٠يبٛي١يبي ييبٞٛي يبزقيس ٟييبزآٝض
ٖ١ؾ ٞثٞز ٙقطايظ زُطُٛٞي اي ٚؾ١َٜب ثب ضذؿبض ٟقيؿت ؾجع اؾت.
8

ُعاضـ ٛوك ٠ظٗي ٚقٜبؾي ًبضثطزي  1:25000ثيع( ٟالي ٠ظٗي ٚقٜبؾي)

زض ٞ٘ٛزاض ٗيسّ ٗٞؾت ( )1985ؾ١َٜبي اذيط زض ٗحسٝزُ ٟبثط ٝ ٝزيٞضيت ُبثطٝيي  ٝؾطي ٗبُ٘يبيي
آ ٙزض ٞ٘ٛزاض ؾ ٠تبيي ( AFMايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض هٔ٘ط ٝتٓٞئيتي جبي زاضٛس.

hd

قٌْ ٘ٛ -6بيي اظ ٝاحس ١بضظثٞضغيتي -زٛٝيتي ؾطپبٛتيٜيتي قس ٠ً hd ٟزض ٗيبٝ ٙاحس ١بضظثٞضغيتي جبي
ُطكتٗ ٝ ٠ؼسٗ ٙتطً ٠ًٝطٗٝيت ز ٠ٜ١ػٞو ثط پيٌط آ ٙايجبز قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

Kugb

hd

sr
قٌْ ٘ٛ -7بيي اظ ٝاحس ُبثطٝيي  ٠ً Kugbزض ٝاحس١بي  hd ٝ srتعضين قس ٟاؾتٗ .ؼسٗ ٙتطً ٠ًٝطٗٝيت پ ٠ٜ٢زض،
ثط ًبٓجس ٝاحس  hdحلط قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

 -5-0-0-0ياحذKub
ضذ ٜٙٞ٘اي ٚؾ١َٜب زض ق٘بّ ذبٝضي ٛوكٗ ،٠جبٝض ضٝزذب ٠ٛزاٝضظ ٙاؾت .تطًيت ؾَٜقيٜبذتي آ ٙاظ
ُساظ١ٟبي ثبظآتي ثب ؾبذت ثبٓكي  ٝث ٠ض َٛذبًؿتطي تيط ٟتب ؾجع ٗيثبقيس .اييٝ ٚاحيس اظ ثريف١يبي
جساقسٛي زضٝ ٙٝاحس  srاؾت ً ٠ضذ١ٜٙٞ٘بي اٛسًي زاضز (قٌْ  .)8ثبكت ٗيٌطٝؾيٌٞپي زض ثطذيي اظ
١٠ٛٞ٘ٛب اظ ٞٛع ايٜتطُطاٞٛالض -زٕ ذطٝؾي اؾت .زض اي١٠ٛٞ٘ٛ ٚيب ؾي َٜثيُٛٞ ٠ي٠اي اؾبؾيي اظ ثٔٞض١يبي
پيطًٝؿ ٚثب تجٔٞض زٕ ذطٝؾي ،قيكي ٠ه٢يٟٞاي ضٛيَ ثيبظثٔٞضي ٚقيس٘١ ٟيطا ٟثيب ٗويبزيطي اظ ثٔٞض١يبي
9

ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

پالغيًٞالظ آٓجيتي قس ،ٟپطٜ١يت ًٔ ٝطيت ً ٠زض قٌؿتِي١بي ؾ َٜزيسٗ ٟيقٞز ،تكٌيْ قس ٟاؾت.
زض ١٠ٛٞ٘ٛبيي ً ٠اظ ٗطظ ثي ٚؾبذت١بي ثبٓكي ثطزاقت قس ٟاؾت ث٠ُٛٞ ٠ي اؾبؾي زٞٛ ٝع ثبكيت زييسٟ
ٗيقٞز:
 زض ثؼضي اظ اي ٚؾبذت١بي ثبٓكي ،ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ ٛيٞع ايٜتطُطاٛيٞالض اؾيت .زض ايي ٚؾي١َٜيبٗيٌطٓٝيت١بي پالغيًٞالظ  ٝثٔٞض١بي ًٔيٜٞپيطًٝؿ ٚزض ال ث ٠الي آ٢ٛب زيسٗ ٟيقٞزً ،ي ٠زض ثيي ٚآ٢ٛيب ٝ
زض ذ٘يط ٟؾ َٜضيع ثٔٞض١بي اؾلًًٞٞٓ ،ٚؿًٔ ٝ ٚطيت جبي ُطكت٠اٛس.
 زض ثؼضي زيِط ثبكت ؾ َٜاظ ٞٛع ١يبٓٗٞيٌطٓٝيتي اؾت ً ٠ثًٔ ٠ي اظ ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚتجعيي ٠قيسٟث ٠تطٗٓٞيت  ٝآًتيٜٓٞيت ،ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ  ٝضيع ثٔٞض١بي اؾلًًٞٞٓ ٝ ٚؿي ٚتكيٌيْ قيس ٟاؾيت .اظ
زيِط ًبٛي١بي كطػي زض اي ٚؾ١َٜب ٗيتٞا ٙثً ٠بٛي١بي ًسض اقبضٞ٘ٛ ٟز.
قٌؿتِي١بي ثي ٚؾبذت١بي ثبٓكي ثب ًٔطيت ً ٝطثٜبت ًٔؿيٖ پيط قيس ٝ ٟؾيي٘ب ٙثيي ٚآ٢ٛيب اظ ٛيٞع
ًطثٜبت ًٔؿيٖ اؾت.
اي ٚؾ١َٜب زض ٞ٘ٛزاض (ٓي ثبؼ ٌ٘١ ٝبضا )1986 ،ٙزض هٔ٘ط ٝثبظآت  ٝؾيطي ٗبُ٘يبيي آ٢ٛيب زض ٘ٛيٞزاض
(ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝز ٟؾبة آٌٓبٓ١٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٚبي ؾبةآٌٓبٓ ٚزض ٞ٘ٛزاض (اييطٝي ٝ ٚثبضاُيبض،
 )1971زض ٗحسٝزً ٟبٓيآٌٓبٓٗ ٝ ٚطظ ًبٓيآٌٓبٓ ٚثب تٓٞئيتي هطاض ٗيُيطز.

Kub

قٌْ ُ -8ساظ١ٟبي ثبظآتي ٝاحس  ٠ً Kubث ٠چ٢ط ٟتٌتٛٞيع ٟثب ؾطپبٛتي١ٚب زيسٗ ٟيقٛٞس  ٝاظ زضٝ ٙٝاحس
ؾطپبٛتيٜيتي جسا قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -6-0-0-0ياحذKuv
زض جٜٞة ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٝ ٟزض ٛعزيٌي ق٘بّ ثبذتطي ٗعضػ ٠ثييٖ (زض زاٜٗي ٠جٜيٞة ثيبذتط ًيٟٞ
ً٘ط ثيٖ) زض ٗحٞض تبهسيؽ ثيع ٝ ٟزض ٗحسٝزُ ٟؿْ ذٞضزٗ ٟطثٞط ثيُ ٠ؿيْ ضٝضاٛيس ٟثييٖ ،ضذؿيبضٟاي
آتكلكبٛي ثطٛٝعز زاضز ً ٠ضذًٞ ٜٙٞ٘چٌي اظ آ ٙزض ٗيبٝ ٙاحيس١يبي آشضآٝاضي ائٞؾيٗ ٚييبٛي -ثيباليي
٘ٛبيب ٙقس ٟاؾتُ .ساظ ٟتطاًيآٛسظيتي  ٝآٛسظيثبظآتي ٘١طا ٟثب ثطـ آتكلكبٛي ثب تطًيت آٛسظي ثبظآيت
تب آٛسظيت ث ٠ض َٛذبًؿتطي تيطٗ ٟبيْ ث ٠ؾجع  ٝچطت ضازيٞالضزاض هطٗع ثيبِٛط تطًييت ؾيَٜقيٜبذتي
10

ُعاضـ ٛوك ٠ظٗي ٚقٜبؾي ًبضثطزي  1:25000ثيع( ٟالي ٠ظٗي ٚقٜبؾي)

ايٝ ٚاحس اؾت (قٌْ١بي .)10 ٝ 9
ُساظ١ٟبي تطاًيآٛسظيتي زچبض زُطؾبٛي ٞ١ ٝاظزُي هبثْ ٗالحظ٠اي قسٟاٛس ًي ٠آ٢ٛيب ضا ثي ٠ضٛيَ ؾيجع
ٗـعپؿت٠اي (ثب اپيسٝت كطاٝا )ٙزض آٝضز ٟاؾتٗ .كب١سات نحطايي ثيبِٛط ٝجٞز ُؿْ ذٞضزُي كؼيبّ زض
ٝاحس يبزقس ٟاؾت ً٘١ ٠ي ٚاٗط ذطزقسُي  ٝزض پي آ ٙكؼبٓيت ؾيبّ زُطؾيبًٜٜ ٙيسٗ ٟيثيط ثيط اييٚ
ؾ١َٜب ضا ٛكبٗ ٙيز١س .ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض اي ٚؾ١َٜب پٞضكيطيي ثب ذ٘يطٗ ٟيٌطٓٝيتيي  ٝزضقيت
ثٔٞض١بي آ٢ٛب پالغيًٞالظ ثب تجعي ٠ث ٠ؾطيؿيت ً ٝبٛي١يبي ضؾيي  ٝزضثيطزاضي١يبيي ( )inclusonاظ ضييع
ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ،ٚثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٝ ٚهبٓت ًبٛي١بي ٗبكييي ثيب جبٛكييٜي تٞؾيظ ًٔطييت ١ؿيتٜس.
ًبٛي١بي كطػي قبْٗ ًبٛي١بي ًسض اؾت ً ٠ث٘١ ٠طاً ٟبٛي١بي انٔي  ٝيبٞٛي زض ذ٘ييطٟاي اظ قيكي٠
اًؿيسٗ ،ٟيٌطٓٝيت١بي پالغيًٞالظ ،ثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض١٠ٌٓ ،بي ًطثٜبت  ٝؾئيؽ ثبظ ثٔٞضي ٚقيسٟ
جبي زاضٛسُ .ساظ١ٟيبي آتكلكيبٛي ثيب تطًييت آٛيسظي ثبظآيت ثطقيي قيس ٟزاضاي ثبكيت ٗيٌطٝؾيٌٞپي
ٗيٌطٓٝيتي -اًؿيس ٟاؾت .زضقت ثٔٞض اي ٚؾ١َٜب قبْٗ:
 ثٔٞض١بي ٛي٘ ٠قٌْزاض پالغيًٞالظُ ،ب ٟث ٠ع ّٞحسٝز ٗ 2ئيٗتط ثب تطًيت آٛسظي ٠ً ٚثي ٠ؾطيؿييت ًٝبٛي١بي ضؾي تجعي ٠قسٟاٛس .زض اي ٚثٔٞض١ب پسيس١ٟيبيي ٗبٜٛيس حٞاقيي تحٔييْ ضكتي ،٠تجيسيْ قيسُي
حٞاقي ث ٠آٌٓبٓي كٔسؾپبض ،ؾبذت٘بٜٗ ٙغو٠اي  ٝثبكت تج٘ؼي زيسٗ ٟيقٞز.
 ثٔٞض١بي ٛي٘ ٠قٌْزاض پيطًٝؿُ ،ٚب ٟثب ثبكت تج٘ؼي  ٝآيبض تجعيٗ ٠حسٝز ثً ٠طثٜبت ً ٠ثطذي اظ آ٢ٛيبٛيع آؿكتِي ث ٠اًؿيس آ ٚ١زاضٛس .ذطزقسُي ،قٌؿتِي ُ ٝب ٟازذبّ١بيي اظ ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛيع زض
آ٢ٛب زيسٗ ٟيقٞز.
ذ٘يط ٟاي ٚؾ١َٜب ٛب ِٚ٘١ثٞز ٝ ٟاظ ٗيٌطٓٝييت١يبي ظطييق پالغييًٞالظ آٓجيتيي قيس ٟزض ذ٘ييطٟاي
اًؿيس ،ٟضيع ثٔٞض١بي ٗبكيي ًٔطيتي قس١٠ٌٓ ٝ ٟبي ًطثٜبت ؾبذت ٠قس ٟاؾت.
ٝاحس ٗٞضز ثطضؾي زاضاي ثرف١بيي اظ ثطـ آتكلكبٛي ثب تطًيت آٛسظي ثبظآت تيب آٛيسظيت اؾيت .ضٛيَ
اي ٚؾ١َٜب ذبًؿتطي ٗبيْ ث ٠ؾجع (ٛكيب ٙاظ آؿكيتِي ثئً ٠طييت) ٝ ،هطٗيع (ٛكيب ٙاظ آؿكيتِي ثي٠
اًؿيسآ )ٚ١اؾت .هغؼ١٠بي آ٢ٛب ثيكتط ٛي٘ ٠ظاٝي٠زاض ُ ٝب١ي ٛيُ٘٠طز  ٝذ٘ييط ٟثيي ٚآ٢ٛيب ٛييع اظ ٛيٞع
ٗٞاز آتكلكبٛي اؾت .اٛساظ ٟهغؼ١٠ب اظ حسٝز  2-5ؾبٛتيٗتط تب حسٝز 30-40ؾبٛتيٗتط زض تـييط اؾيت.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض اي ٚؾ١َٜب اظ ٞٛع پٞضكيطًٝالؾتيي ثيب ذ٘ييط ٟتيٞكي -ثطقيي  ٝاًؿييس ٟقيسٟ
اؾت .پٞضكيطًٝالؾت آ٢ٛب قبْٗ:
 ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تطًيت زض حس آٛسظي ٚثب تجعيي ٠قيسُي ثي ٠ؾطيؿييتًٔ ،طييت ًٝبٛي١بي ضؾي ً ٠ثطذي زاضاي حٞاقي تحٔييْ ضكتي ،٠ؾيبذت٘بٜٗ ٙغوي٠اي  ٝثبكيت تج٘ؼيي ١ؿيتٜس.
ازذبّ١بيي اظ پيطًٝؿ ٝ ٚآؿكتِي ث ٠اًؿيس آ ٚ١زض ثطذي زيِط اظ اي ٚثٔٞض١ب زيسٗ ٟيقٞز.
 ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ،ٚقٌْزاض تب ٛي٘ ٠قٌْزاض ُب ٟزاضاي ثبكت تج٘ؼي  ٝآيبض تجعيٛ ٠يبچيع ثيً ٠طثٜيبتً ٠زض ثطذي اظ ٗٞاضز ث ٠اًؿيس آ ٚ١آؿكت ٠قسٟاٛس  ٝزؾترٞـ ذطزقسُي  ٝقٌؿتِي ُكت٠اٛس.
 هبٓت ًبٛي١بي ٗبكيي ً ٠ث ٠عٞض ًبْٗ ثًٔ ٠طيت -ؾطپبٛتيً ٝ ٚطثٜبت تجعي ٠قسٟاٛس. ًبٛي١بي كطػي اظ ٞٛع آپبتيت ً ٝبٛي١بي ًسض اؾت.11
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ذ٘يط ٟزض اي ٚؾ١َٜب ٛب ِٚ٘١ثٞز( ٟث ٠ػٔت ت٘طًع١بيي اظ اًؿييس آ١ي ٝ )ٚاظ ٗيٌطٓٝييت١يبي ظطييق
پالغيًٞالظ آٓجيتي قس ،ٟثٔٞض١بي ثيقٌْ آٌٓبٓي كٔسؾپبض زض ظٗي ٠ٜاًؿيسي ،ضيع ثٔٞض١يبي پيطًٝؿيٝ ٚ
ٗبكيي ًٔطيتي قس٘١ ٟطا ٟثب ٌٓ١٠بي ًٔطيت ً ٝطثٜبت تكٌيْ قس ٟاؾت.
زض ٗجبٝض ُساظ١ٟبي ٗٞضز ثطضؾي ،ضذؿبضٟاي هٟٞ٢اي ض َٛثب تطًيت زاؾيتٞييسي ثيب ُؿيتطٗ ٟحيسٝزي
زيسٗ ٟيقٞز ً ٠ثرف زيِطي اظ ٝاحس ٗ Kuvحؿٞة ٗيُطزز .زض  ٠ٛٞ٘ٛزؾتي اي ٚؾ١َٜب ،حلط١ٟبيي
پط قس ٟاظ ؾئيؽ زيسٗ ٟيقٞز ً ٠اظ حٞاقي زاضاي ًٔؿسٛٝي ١ؿتٜس .ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي آ٢ٛب ثُٛٞ ٠ي٠
جعئي پٞضكيطيي ثب ذ٘يطٗ ٟيٌطٓٝيتي -آٗيِسآٞييساّ اؾت .زضقت ثٔٞض١ب اظ پالغيًٞالظ ثب زُطؾيبٛي ثي٠
ؾطيؿيت ً ٝبٛي١بي ضؾي ٘١طا ٟثب ثبكت تج٘ؼي  ٝحٞاقي تحٔييْ ضكتي١ ٠ؿيتٜس .ثٔٞض١يبي پيطًٝؿيٚ
ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب پطاًٜسُي ًٖ اظ زيِط ًبٛي١بي انٔي اؾتً .بٛي١بي ًسض اظ ًبٛي١بي كطػي ثي ٠قي٘بض
ٗيآيٜس ٠٘١ .ػٜبنط تٞنيق قس ٟزض ذ٘يطٟاي اظ ٗيٌطٓٝيت١بي ظطيق پالغيًٞالظ ثيب تطًييت ؾيسيي،
ثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض  ٝقيك ٠اًؿيس ٟزيسٗ ٟيقٞز.
زض ٝاحس ٗٞضز ثطضؾي اكوي ٗحسٝز اظ چطت ضازيٞالضزاض هطٗع ض َٛزيسٗ ٟيقيٞز ًي ٠ثي ٠اٛيساظ10-15 ٟ
ؾبٛتيٗتط ؾتجطا  ٝحسٝز ٗ 1-1/5تيط زضاظا زاضزٗ .غبٓؼي ٠ضذؿيبضٗ ٟيٌطٝكؿيئي ايي ٚچيطت١يب تٞؾيظ
(ؾٔي٘بٛي )1385 ،ث ٠قطح ظيط ثيبِٛط ؾً ٚطتبؾ ٠پؿيً( ٚبٗپبٛيٗ -ٚبؾتطيكتي )ٚثطاي آ ٙاؾت.
Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana falsostuarti,
Globotruncana arca, Radiolarids.

K ub

قٌْ ٝ -9احس آتكلكبٛي  Kuvزض ثرف ٗيبٛي ١ؿت ٠تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).
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Kuv



قٌْ -10اكوي اظ چطت١بي ؾطخ ض َٛضازيٞالضزاض زضٝ ٙٝاحس .Kuv

 -0-0-0پبلئًسه بباليی
 -0-0-0-0ياحذ Pel
زض ٗجبٝضت ق٘بّ ثبذتطي ٗعضػ ٠ثيٖ (زاٗ ٠ٜجٜٞة ثبذتط ًً٘ ٟٞط ثييٖ) زض ١ؿيت ٠تبهيسيؽ ثييع ٟثيط
ضٝي ؾ١َٜبي آتكلكبٛي ًطتبؾ ٠ثبال ( )Kuvچٜس ضذًٞ ٜٙٞ٘چي اظ ؾ َٜآ١ي١يبي ظيؿيتي -آٝاضي
ٗيٌطٝاؾپبضيتي ٗ ٝيٌطيتي ضريٖ تب ؾتجطالي ٠ثب ؾتجطاي حسٝز ٗ 5-10تيط زييسٗ ٟييقيٞز ًي ٠ضٛيَ
ػ٘ٗٞي آ٢ٛب هٟٞ٢اي ضٝق ٚتب ذبًؿتطي ضٝقٗ ٚبيْ ثً ٠طٕ اؾيت (قيٌْ ٗ .)11يطظ ايي ٚؾي١َٜيب ثيب
ؾ١َٜبي آتكلكبٛي يبزقس ٟاظ ٞٛع ٛبپيٞؾت ٝ )disconformity( ٠زض ظب١ط ٖ١قييت اؾيت .ثي ٠زٓييْ
ٗحسٝز ثٞزًٞ ٝ ٙچٌي اثؼبز ضذ ٜٙٞ٘اي ٚؾ١َٜب ،ضٛٝس ٗ ٝطظ ٗكرهي اظ آ٢ٛب ٛؿيجت ثي ٠ؾي١َٜيبي
اعطاف زيس٘ٛ ٟيقٞز  ٝث ٠زقٞاضي ٗيتٞا ٙآ٢ٛب ضا زض ٗويبؼ ٛوكٗ ٠يٞضز ٗغبٓؼي٘ٛ ٠يبيف زاز .ثيب اييٚ
حبّ ٛظط ث ٠ا٘١يت چي٠ٜاي اي ٚؾ١َٜب ،آ٢ٛب ث٠نٞضت اؿطام آٗيع ثيط ضٝي ٛوكي ٠تطؾييٖ قيسٟاٛيس .اظ
عطكي ثب ؾبظًٝبض ضاٛسُي ُؿْ ًً٘ ٟٞط ثيٖ ثركي اظ اي ٚؾ١َٜب ثط ضٝي ثرف١بيي اظ ائٞؾٗ ٚييبٛي-
ثباليي (ٝاحس  )Emusجبيِيط قسٟاٛس .زض ثطضؾي١بي زيطي٠ٜقٜبذتي ثط ضٝي ؾي َٜآ١يي١يبي يبزقيسٟ
ؾ ٚپبٓئٞؾ ٚپؿي( ٚتبٛؿي )ٚث ٠قطح ظيط پيك٢ٜبز قس ٟاؾت (ؾٔي٘بٛي.)1385 ،
Miscellanea miscella, Sakesaria sp., Planorbulina sp., Cibicides sp., Anomalina sp.,
Anomalinidae, Miliolids, Textularia sp., Crinoid fragments, Gastropoda,
Algal fragments (Ethelia alba, Distichoplax biserialis, cf. Parachaetetes sp.,
Halimeda sp., Cymopolia sp., Dactylopora sp., Lithophyllum sp.,
Dasycladacean fragments), Bryozoans.

٘١چٜي ٚثط اؾبؼ اي ٚپػ١ٝف ضذؿبض ٟؾ َٜضؾٞثي ايٝ ٚاحس ٛكيبِٛط ٗحييظ الُيٛٞي  ٝپكيت ضييق
ثطاي آ٢ٛب اؾت.
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Pel

Pel
Eec

K uv
Emus

قٌْ ٘ٛ -11بيي اظ ضذ١ٜٙٞ٘بي ًٞچي اٛساظ ٟؾَٜآ١ي ٝاحس ِٛ( Pelب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -3-0-0ائًسه زيريه
 -0-3-0-0ياحذEec
ايٝ ٚاحس زض ق٘بّ -ق٘بّ ذبٝضي ضٝؾتبي زٗ ،ٟٞٛحيٞض تبهيسيؽ ثييع ٝ ٟثركيي اظ ًيً٘ ٟٞيط ثييٖ ضا
ٗيؾبظزٗ .طظ ظيطي ٚثب ٝاحس ُ Kuvؿٔ ٝ ٠زض ٗطظ ظثطي ٚثب ٝاحس ٛ Emut ٝ Emusبپيٞؾتٖ١ ٝ ٠قيت اؾيت
(قٌْ  .)12ثرف١بي ظيطي ٚآ ٙاظ تٜبٝة ٗيٌطًِٜٗٞٔٝطا ًِٜٗٞٔ ٝطا  ٝثريف١يبي ظثيطي ٚاظ ًِٜٔيٗٞطا
تكٌيْ قس ٟاؾت .ثرف١بي ٗٞضز ثطضؾي ؾتجطالي ٠تب تٞزٟاي ث ٠ضٛ َٛرٞزي تب هٟٞ٢اي ًٖ ضٛيَ ُيبٟ
ٗبيْ ث ٠ذبًؿتطي ضٝق ٚاؾت .ثطضؾي١بي نحطايي ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحسٛ ،كيبِٛط ًيب١ف تيسضيجي
ؾتجطا زض ثرف ظيطي ٚث ٠ؾٞي ثبذتط اؾتًِٜٗٞٔ .طاي يبزقس ٟچٜسظازي اؾت  ٝهغؼي١٠يبي ُٛٞيبُٛٞي
قبْٗ تٞف قيك٠اي اؾيسي ،زاؾيت -ضيٞزاؾيتُ ،طاٛيتًُٞٞٓ ،طاٛيت  ٝؾيَٜآ١يي اؾيت ًي ٠اثؼيبز
آ١ٙب اظ  1-2ؾبٛتي ٗتط تب حسٝز  50ؾبٛتيٗتط ٗيضؾس  ٝزض ظٗي٠ٜاي ضؾيٗ -بؾ٠اي جيبي ُطكتي٠اٛيس.
ؾي٘ب ٙآً ٙطثٜبتي ،اٛساظ ٟزضج ٠ؾرتقسُي ذٞة ،جٞضقسُي ضؼيق ُبٗ ٟتٞؾظ ُ ٝطزقيسُي آ٢ٛيب
ذٞة تب ٗتٞؾظ اؾت (قٌْ  .)13ثطضؾي١بي زهين نحطايي تب اي ٚظٗب١ ٙييچ هٔيٟٞاي اظ ثريف١يبي
ُٛٞبُ ٙٞتٞآي اكيٓٞيتي ضا زض ثرف١بي ًِٜٗٞٔطايي يب ٗيٌطًِٜٗٞٔٝطايي ايٝ ٚاحس ٛكيبٛ ٙيساز ٟاؾيت.
زض ثرف ظٗي ٚؾبذت تٞنيق قس ٟاؾت ً ٠ايٝ ٚيػُي ث ٠جٜيجف١يبي ُؿيْ آثيطٝز پيؽ اظ ٢ٛكيت٠
قس ٙاي ٚثرف١بي ًِٜٗٞٔطايي ٗطثٞط اؾت .ث ٠زيِط ؾر ٚز ٝؾٞي ق٘بٓي  ٝجٜٞثي ُؿْ آثطٝز ًي٠
اٗطٝظٗ ٟطظ ثي ٚتٞآي اكيٓٞيتي زض ق٘بّ  ٝآتكلكبٛي ائٞؾ ٚزض جٜيٞة ضا ٛكيبٗ ٙييز١يس تيب پييف اظ
پٔيٞؾ ٚحٞض٠اي پيٞؾت ٠ثٞز٘١ ٝ ٟب ٠ً ٠ُٛٞ ٙآٗيس ٟاؾيت هٔي١ٟٞيبي كطاٝاٛيي اظ تيٞآي اكييٓٞيتي زض
ثرف١يبي ًِٜٔيٗٞطايي ٗ ٝيٌطًِٜٔٝيٗٞطايي پٔيٞؾي ٚزييسٗ ٟييقيٞز .زض ثيي ٚهٔي١ٟٞيبي ًِٜٔيٗٞطا،
ؾَٜآ١ي١بي ًطٕ ضِٛي زيسٗ ٟيقٞز ً ٠زض ثطضؾي١بي زيطي٠ٜقٜبذتي ٛكبِٛط ؾ ٚپبٓئٞؾي ٚپؿييٚ
(تبٛؿي -)ٚائٞؾ ٚپيكيٚ؟  ٝث ٠قطح ظيط اؾت (ؾٔي٘بٛي:)1385 ،
Plagic fauna (Morozovella sp.), Miscellanea miscella, Sakesaria sp., Cibicides sp.,
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Rotalia sp., Anomalinidae, Textularids, Miliolids, Corals, Ostracoda, Gastropda,
Echinoid spine, Echinoid fragments, Crinoid spine, Crinoid fragments,
Algal fragments (Ethelia alba , Halimeda sp., Cymopolia sp., Lithophyllum sp.,
cf. Parachaetetes sp., Paleocene Dasycladacean green algae), Bryozoans
(Onycocella sp.).

ثط اؾبؼ ٛتبيج حبنْ اظ ٗغبٓؼبت زيطي٠ٜقٜبؾي ثسؾت آٗس ٟاظ هٔ١ٟٞب  ٝاييٝ ٚاهؼييت ًيٝ ٠احيس ٗيٞضز
ثطضؾي ث٠تسضيج ثٝ ٠احس  Eetcتجسيْ ٗيقٞزٗ ،يتٞا ٙؾ ٚائٞؾ ٚپيكي ٚضا ثطاي آ ٙپيك٢ٜبز ٘ٛيٞز .ثيط
اؾبؼ اي ٚپػ١ٝف ضذؿبض ٟؾ َٜضؾٞثي ٗطثٞط ث ٠هٔ ٟٞؾ١َٜبي آٌ١ي يبزقسٛ ٟكبِٛط ٗحيظ الُٛٞي
 ٝپكت ضيق ثطاي اي ٚضذؿبض ٟاؾت.
ثط ايط ؾبظًٝبض ُؿْ ضاٛسُي (جٜٞة ثبذتط ًً٘ ٟٞط ثيٖ) ٝاحس يبزقس ٟثط ضٝي ثرف١يبيي اظ ٝاحيس١بي
( Eet ،Kuvؿيط هبثْ ٛوك٠ثطزاضي)  Emus ٝجبي ُطكت٘١ ٝ ٠ي ٚضذساز اٛساظُٟيطي ؾيتجطاي زهيين آ ٙضا
زقٞاض ٗيؾبظز .ثب اي ٚحبّ ٗيتٞاٗ ٙيبِٛي ٚؾتجطاي آ ٙضا ٗ 100-150تط ضا زض ٛظط ُطكت.
 -0-3-0-0ياحذ Eet
ايٝ ٚاحس زض ق٘بّ ذبٝض ضٝؾتبي ز ٞٛ ٟضذ ٜٙٞ٘زاضز  ٝتطًيت آ ٙاظ تٞكيت ذبًؿتطي ُطاييس ٟث ٠ؾيجع
٘١طا ٟثب ثيٚاليي١٠يبيي اظ ؾيَٜآ١يي تيٞكي ًِٜٔ ٝيٗٞطاي چٜيسظازي ()polygenic conglomerate
ذبًؿتطي ضٝقُ ٚطاييس ٟثي ٠ه٢يٟٞاي تكيٌيْ قيس ٟاؾيتًِٜٔ .يٗٞطا ؾيتجطالي ٠تيب تيٞزٟاي  ٝتٞكييت
ضريٖالي( ٠حسٝز ٗ 1تط) اؾت (قٌْ .)14
زض جٜٞة ثبذتطي ً ٟٞؾليس ذبض١( ٙٝؿت ٠تبهسيؽ ًً٘ ٟٞيط ثييٖ) ٗ ٝجيبٝضت ٗعضػي ٠ثييٖ ضذٜ٘يٙٞ
انٔي ايٝ ٚاحس زض پ٠ٜ٢اي ُؿُٔ( ٠ؿْ ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ) زيسٗ ٟيقٞزٗ .طظ ظيطي ٚثب ٝاحس Eec

Eec

Emus
K uv

قٌْ ٛ -12بپيٞؾتِي ٗيبٝ ٙاحس ًِٜٗٞٔطايي  ٝ Eecؾ١َٜبي آتكلكبٛي ٝاحس ُ ٝ Kuvؿٔف
ثي ٚايٝ ٚاحس١ب  ٝؾ١َٜبي آتكلكبٛي ٝاحس  Emusثب جٜجف ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ
زض ١ؿت ٠تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).
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Eec

قٌْ -13تطًيت ثبكتي ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس  Eecزض ١ؿت ٠تبهسيؽ ثيع.ٟ

پيٞؾتٖ١ ٝ ٠قيت  ٝزض ٗطظ ظثطي ٚثب ٝاحس ٛ Emumlبپيٞؾتٖ١ ٝ ٠قيت اؾت .ثيب ٝجيٞز ُؿيْ ذيٞضزُي
ايٝ ٚاحس ؾتجطاي هبثْ ٗكب١س ٟحسٝز ٗ 100-120ييتط اؾيت .ثييطضؾي ٗيٌطٝؾٌييٞپي ٛٞ٘ٛي١٠يبيي اظ
تٞكيت ،ثبكيت آ٢ٛب ضا آٝاضي ٛكبٗ ٙيز١يسً .بٛيي١بي انٔيي آٛي٢ب اظ ذطز١ٟيبي ثٔٞض١يبي ًيٞاضتع آٝاضي
زض اٛساظ١ٟبي حسٝز  0/2تب ٗ 1/4ئيٗتط ،ثٔٞض١بي كٔسؾپبض ذطز  ٝقٌؿت ٠ثب تجسيْقسُي ث ٠ؾطيؿييت
ً ٝبٛي١بي ضؾي ،ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚقٌؿت ٠قس ٟثيب تجعيي ٠ثيً ٠طثٜيبتٗ ،ويبزيطي ثٔٞض١يبي اپييسٝت
تكٌيْ قسً ٝ ٟبٛي كطػي آ٢ٛب ًبٛي١بي ًسض اؾت .هغؼ١٠بي ؾِٜي آ٢ٛيب اظ هغؼي١٠يبي آتكلكيبٛي ثيب
تطًيجي زض حس تطاًيآٛسظيت ًٔطيتي قس ،ٟآتكلكبٛي اًؿيس ،ٟآتكلكبٛي اؾييسي ثيب تطًيجيي زض حيس
ضيٓٞيت -ضيٞزاؾيت ،هغؼ١٠بيي ثب ضقس تٞإٔ ًٞاضتع -كٔسؾپبض ،قيك٠اي ثبظثٔٞضي ٚثً ٠بٛي١يبي كٔؿييي،
قيك٠اي ًٔطيتي ،تٞكي  ٝهغؼ١٠بيي اظ ؾَٜآ١ي ٗيٌطايتي ٗ ٝيٌطٝاؾپبضايت اؾيت .زض ايي ٚؾي١َٜيب
ظٗي٠ٜاي اظ ًطثٜبت ًٔؿيٖ زض ثي ٚػٜبنط ثبكتي ٗٞضز ثطضؾي زيسٗ ٟيقٞز.
زض ق٘بّ ذبٝضي ضٝؾتبي ز( ٞٛ ٟجٜٞة ثبذتطي ًً٘ ٟٞط ثيٖ) تطًيت آ ٙزضثطُيطٛيسٗ ٟيٌطًِٜٔٝيٗٞطا-
ًِٜٗٞٔطاي ٗبؾ٠ايٗ ،بؾ٠ؾ ٝ َٜؾَٜآ١ي تٞكي اؾت .تطًيت ثبكتي ٗيٌطًِٜٗٞٔٝطاًِٜٗٞٔ -طا ثؿييبض
قجي ٠يٌسيِط اؾت .اٛساظ ٟشضات آ٢ٛب زضقت تب ضيع ثٔٞضُ ،طزقسُي ٛي٘ ٠ظاٝيي٠زاض تيب ٛي٘يُ ٠يطز قيسٝ ٟ
جٞضقسُي  ٝككطزُي آ٢ٛب ضؼيق اؾت .هغؼ١٠بي آ٢ٛب اظ اٞٛاع ظيط اؾت:
 هغؼ١٠بي ثٔٞضي ٚاظ ثٔٞض١بي كٔسؾپبضُ ،ب ٟث ٠چ٢طٖ١ ٟضقسي ثب ثٔٞض١بي ًٞاضتعًٞ ،اضتع١يبي آٝاضي ثي٠اٛساظ ٟتوطيجي ٗ 0/8ئي ٗتط  ٝثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚاؾت ً ٠زض ثطذي اظ آ٢ٛب ذطزقسُي  ٝقٌؿتِي زيسٟ
ٗيقٞز.
 هغؼ١٠بي ؾِٜي اظ هجيْ :هغؼ١٠يبي آتكلكيبٛي ثيب تطًييت تطاًييآٛيسظيت ثي ٠اٛيساظ ٟتوطيجيي 2-3ٗئيٗتط ،آٛسظي ثبظآتي ،زاؾيتي تب ضيٞزاؾيتي ث ٠اٛساظ ٟتوطيجي ٗ 2/5ئي ٗتيط ،آٛيسظيتيٗ ،بؾي٠ؾيَٜ
آٌ١يٗ ،بؾ ٠ؾِٜي زض حس ًٞاضتعيت ،چطتي ،ؾَٜآ١ي ٗيٌطايتي ٗ ٝيٌطٝاؾپبضايتي ؾبذت ٠قس ٟاؾت.
ثب اي ٚحبّ آيبضي اظ ؾِٜٞاض١ٟبي ٗيٌطٝؾٌٞپي ،ث ٠اٛساظ ٟحيسٝز ٗ 2/5-3ئييٗتيط ٛييع زض اييٗ ٚويبعغ
ٗيٌطٝؾٌٞپي زيسٗ ٟيقٞز ً ٠زض ١٠ٛٞ٘ٛبي زؾتي اٛساظٟاي ُيب ٟزض حيس  1-1/5ؾيبٛتيٗتيط زاضٛيس .ثيب
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تٞج ٠ث ٠ثطضؾي١بي زيطي٠ٜقٜبذتي ً ٠زض ازاٗٗ ٠يآيس ،ايٓٞٗٞٛ ٚيت١ب ؾ ٚايپطظي ٚضا ٛكبٗ ٙيزٜ١س.
ًبٛي١بي ًسض ث ٠ػٜٞاً ٙبٛي١بي كطػي ث ٠حؿبة ٗيآيٜس  ٝؾي٘ب ٙپيٛٞيس زٜ١يس ٟثيي ٚػٜبنيط ثيبكتي
يبزقس ٟاظ ٞٛع ًطثٜبت ًٔؿيٖ اؾت .ؾ ٚث ٠زؾت آٗس ٟاظ ثرف١بي تٞكيتي اييٝ ٚاحيس ٛكيبِٛط ائٞؾيٚ
پيكي( ٚايپطظي -)ٚائٞؾٗ ٚيبٛي؟ اؾت (ؾٔي٘بٛي.)1385 ،
Alveolina (Flosculina) pasticillata, Nummulites globulus, Actinocyclina sp.,
Assilina sp., Discocyclina sp., Alveolina sp., Operculina sp.,
Nummulites cf. N. aturicus, Nummulites cf. N. millecaput, Coral fragments.,
Ethelia alba (rework).

Eet

قٌْ -14ثرف١بي ُٛٞبُٝ ٙٞاحس  Eetزض ١ؿت ٠تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -4-0-0ائًسه زيريه -میبوی
 -0-4-0-0ياحذ Emut
زض ٛعزيٌي ضٝؾتبي زٝ ،ٟٞٛاحس يبزقس ٟثركي اظ تبهسيؽ ثيع ٟضا تكٌيْ ٗيز١س .ؾتجطاي  300تب 400
ٗتطي آ ٙث ٠عٞض يٌٜٞاذت قبْٗ تٞف١بي هغؼ٠زاض ثٔٞضي ٝ ٚالپئي تٞف ثي ٠ضٛيَ١يبي ذبًؿيتطي تيب
هٟٞ٢اي تيط ٟاؾت (قٌْ ٝ .)15احس ٗٞضز ثطضؾي ث ٠ؾٞي ذبٝض تٞؾظ ُؿْ ًً٘ ٟٞط ثيٖ ٗحسٝز قيسٟ
اؾت  ٝزض آ ٙتـييطات ضذؿبضٟي ؾَٜقٜبؾي زيس٘ٛ ٟيقٞز .ث ٠ؾٞي ثبذتط ث ٠قٌْ ثي ٚاِٛكتي  ٝث٠
ُٗ ٠ٛٞحسٝز ثٝ ٠احس  Emuvتجيسيْ ٗييقيٞز (ًئً ٟٞي ٠ػ٘يط) .ايي ٚؾي١َٜيب ٗتٞؾيظاليي40-50( ٠
ؾبٛتيٗتط) تب ضريٖالي( ٠حسٝز ٗ 1تط) ١ؿتٜسٗ .طظ ظيطي ٚآ٢ٛب ثب ٝاحس ٛ Eecبپيٞؾتٖ١ ٝ ٠قييت اؾيت.
زض يبّ جٜٞثي تبهسيؽ ثيعٗ ،ٟطظ ظثطي ٚثب ٝاحس ُ Emumؿٔيس ٟاؾت  ٝزض يبّ ق٘بٓي ايٗ ٚيطظ ثيُٛٞ ٠ي٠
ٖ١قيت  ٝپيٞؾت ٠زض ظيط ٝاحس  Emumlجبي زاضز .ؾبظًٝبض ُؿْ١يبي ضاٛيسُي  ٝثي ٠زٛجيبّ آ ٙجٜيجف
ُؿْ١بي ضاؾتبٓـع جبثجبيي١ب ٞٛ ٝؾب١ٙبي ظيبزي زض اٛساظ ٟقيت ٝاحس ٗٞضز ٗغبٓؼ ٠پسيس آٝضز ٟاؾت.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي تٞف١ب ًالؾتيي  ٝثٔٞض١بي آ٢ٛب اظ پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تجعي ٠ث ٠ؾطيؿييت ٝ
ًبٛي١بي ضؾي  ٝجبٛكيٜي تٞؾيظ ؾيٞزآيت -آٛبٓؿييٖ ،اپييسٝت ً ٝطثٜيبتً ،يٞاضتع ،پيطًٝؿيٛ ٚي٘ي٠
قٌْزاض ً ٠ثطذي ثً ٠طثٜبت تجعي ٠قسٟاٛس  ٝاٛساظ ٟثطذي حسٝز ٗ 1/2ئيٗتط اؾيت  ٝآٗليجيٛ ّٞي٘ي٠
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قٌْزاض ً ٠اٛساظ ٟثطذي حسٝز ٗ 0/6ئيٗتيط اؾيت ،تكيٌيْ يبكتي ٠اؾيت .هغؼي١٠يبي ؾيِٜي قيبْٗ
هغؼ١٠بيي آتكلكبٛي ثب تطًيت تطاًيآٛيسظيت ،آٛيسظيت  ٝقيكئً ٠طيتيي قيس ٝ ٟثيبظثٔٞضي٘١ ٚيطا ٟثيب
هغؼ١٠بي ًطثٜبتٗ ٠بؾ٠اي ،زُطُٛٞي زض حس ًٔطيتٞٗ -ؾٌٝٞيت قيؿتً ،يٞاضتع قيؿيتًٞ ،اضتعييت ٝ
ٛلٞشي زض حس ؾيٜيت اؾت .هبٓت ػٜبنط ثبكتي يبزقس٘١ ٟطا ٟثب ًبٛي١بي ًسض ث ٠ػٜٞاً ٙبٛي١بي كطػي
زض ظٗي٠ٜاي اظ قيك ٠ثبظثٔٞضي ٚثًٔ ٠طيت ،ؾطيؿيت ً ٝبٛي١بي ضؾي اًؿيس آ١٠ٌٓ ٝ ٚ١بي ًطثٜبت پيط
قس ٟاؾت.
ؾ ٚايٝ ٚاحس زض پيٛٞس ثب ٝاحس  Emusآ ٠ُٛٞ ٙتؼيييٗ ٚييقيٞزً ٠جبيِيب ٟچيٜي٠قيٜبذتي آ٢ٛيب ٛكيبٙ
ٗيز١س .اظ آ ٙجب ً ٠ضذؿبض١ٟبي ؾِٜي اي ٚزٝ ٝاحس زض حٞض ٠ضؾٞثي ائٞؾٗ ٚيبٛي -ثباليي ثب يٌيسيِط
تح ّٞتسضيجي زاضٛس  ٝاظ عطكي زض ٝاحس  Emusؾِٜٞاض١ٟبي اي ٚظٗب ٙيبكت قسٓ ،ٟيصا ؾيٝ ٚاحيس Emut
ٓٞتؿيٚ؟ پؿي -ٚپطيبثٛٞي ٚپيكي ٚپيك٢ٜبز ٗيقٞز.

Pel

Eec
Kuv

Emus

Emut

قٌْٝ -15احس تٞكي  Emutزض يبّ جٜٞثي تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -0-4-0-0ياحذ Emus
زض ٛعزيٌي ضٝؾتبي زٝ ٟٞٛاحس يبزقس ٟثركي اظ تبهسيؽ ثيع ٟضا تكٌيْ ٗيز١س .ؾتجطاي  450تيب 600
ٗتطي آ ٙاظ تٜبٝة الپئي تٞفٗ ،بؾ٠ؾ ،َٜؾئتؿتٗ ٙٞبؾ٠اي -آٌ١ي  ٝقيْ ث ٠ض١َٛبي ذبًؿيتطي
ُطاييس ٟث ٠هٟٞ٢اي اؾت (قٌْ١بي .)16 ٝ 17اي ٚؾ١َٜبي ٗغجن ٛبظىاليي 10-20( ٠ؾيبٛتيٗتيط) تيب
ٗتٞؾظالي 20-40( ٠ؾبٛتيٗتط) ١ؿتٜسٗ .طظ ظيطي ٚآ٢ٛب ثب ٝاحس ٛ Eecبپيٞؾتٖ١ ٠قيت اؾتٗ .طظ ظثطيٚ
آ٢ٛب زض يبّ جٜٞثي تبهسيؽ ثيع ٟتٞؾظ ضاٛسُي ز ٟٞٛثط ضٝي ٝاحس ٢ٛ ٝ Emumكت١٠بي ًٞاتطٛطي ثطُكت٠
 ٝضاٛس ٟقس ٟاؾت ٝ ،زض يبّ ق٘بٓي ايٗ ٚطظ ث١ ٠ُٛٞ ٠يٖقييت  ٝپيٞؾيت ٠اؾيت  ٝزض ظييط ٝاحيس Emuml
جبي زاضز .ؾبظًٝبض ُؿْ١بي ضاٛسُي  ٝث ٠زٛجبّ آ ٙجٜجف ُؿْ١بي ضاؾتبٓـع جبثجبيي١ب ٞٛ ٝؾب١ٙبي
ظيبزي زض اٛساظ ٟقيت ٝاحس ٗٞضز ٗغبٓؼ ٠پسيس آٝضز ٟاؾتٝ .احس ٗيٞضز ثطضؾيي ثي ٠ؾيٞي ذيبٝض تٞؾيظ
ُؿْ ًً٘ ٟٞط ثيٖ ٗحسٝز قس ٟاؾت  ٝزض آ ٙتـييطات ضذؿبضٟي ؾَٜقٜبؾي زيس٘ٛ ٟيقٞز .ث ٠ؾٞي
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ثبذتط ،ث٠تسضيج ثط حجٖ ثرف١بي آتكلكبٛي اضبك ٠قس ٝ ٟثط ثريف١يبي ضؾيٞثي چييطٗ ٟييقيٞز ،ثي٠
عٞضي ً ٠زض ً ٠ًٔ ٟٞػ٘ط ٝاحس آتكلكبٛي  Emuvاظ ٝاحس  Emusهبثْ جسايف اؾت.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض الپئي تٞف١بي ايٝ ٚاحس اظ ٞٛع آٝاضي اؾت .هغؼ١٠بي ثٔيٞضي ٚآ٢ٛيب اظ ثٔٞض١يبي
پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ،ثٔٞض١بي ًٞاضتع ثب ذبٗٞقي ٗيٞجي  ٝثيبظثٔٞضي ٝ ٚثٔٞض١يبي پيطًٝؿي ٚذيطز ٝ
قٌؿت ٠قس ٟتكٌيْ قس ٟاؾيت .هغؼي١٠يبي ؾيِٜي زضثطزاضٛيسٟي ؾي١َٜيبي زُطُيٛٞي ثيب تطًييت
ًٞاضتعيتًٞ ،اضتع ٗٞؾيٌٝٞيت قيؿيت ً ٝيٞاضتع قيؿيت ،ؾي١َٜيبي آتكلكيبٛي ثيب تطًيجيي زض حيس
تطاًيآٛسظيت ،آٛسظيت اًؿيس ،ٟپيطًٝؿ ٚآٛسظيت  ٝپيطًٝؿ ٚآٛسظي ثبظآت  ٝؾ١َٜيبي ٛليٞشي زاضاي
تطًيجي زض حس زيٞضيت اؾت .اٛساظ ٟثطذي اظ اي ٚهغؼ١٠ب حسٝز ٗ 5ئيٗتط اؾيتً .يبٛي كطػيي اظ ٛيٞع
ًبٛي١بي ًسض اؾت  ٝظٗي ٠ٜثي ٚهغؼ١٠ب ضا اًؿيس آ ٝ ٚ١زض ثرف١بيي ًطثٜبت پط ًطز ٟاؾت.
زض ٗبؾ ٠ؾ١َٜبي ٓيتبضٛيت كٔسؾپبضزاض ،اٛساظ ٟشضات ضيع تب ٗتٞؾظ زاٛ ،٠ٛيُ٘ ٠طز قس ٝ ٟجٞضقيسُي ٝ
ككطزُي آ٢ٛب ٗتٞؾظ اؾت .ثرف ثٔٞضي ٚاي ٚؾي١َٜيب قيبْٗ ذيطز ٟثٔٞض١يبي پالغييًٞالظ ثيب تطًييت
آيًِٞالظ -آٛسظي ٚث٘١ ٠طا ٟثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض ٛي٘ ٠قيٌْزاض اؾيت ًي ٠زض آ٢ٛيب آييبض تجعيي ٠ثي٠
ؾطيؿيت ً ٝبٛي١بي ضؾي زيسٗ ٟيقٞز ،ذطز١ٟبي ثٔٞض ًٞاضتع آٝاضي زض اٛساظ١ٟبي حيسٝز چٜيس نيسٕ
ٗئيٗتط تب ٗ 0/1-2ئيٗتط ً ٠اظ ٛظط ُطزقسُي  ٝجٞضقسُي ٛي٘ ٠ضؾييس١ )sub mature) ٟؿيتٜس ٝ
ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٝ ٚآٗليج ٠ً ّٞذطز  ٝقٌؿت٠اٛس ٗيثبقس .هغؼ١٠بي ؾِٜي اظ چطت ،ؾ َٜقيكي٠اي
آتكلكبٛي اًؿيس ٝ ٟؾَٜآ١ي اؾت ً ٝبٛي كطػي آ٢ٛب آپبتيت ً ٝبٛي١بي ًسض اؾت ًي ٠ت٘يبٕ ػٜبنيط
ثبكتي يبزقس ٟزض ظٗي٠ٜاي اظ ضيع ثٔٞض١بي ًٞاضتع ٢ٛب ٙثٔيٞض ) )cryptocrystallineثي٘١ ٠يطاٗ ٟويبزيطي
تيـي١بي ًبٛي١بي كئٞؾئيٌبتٛ ٠ظيط ًٔطيت جيبي ُطكتي ٝ ٠تٞؾيظ ؾيي٘بٛي اظ ًطثٜيبت ًٔؿييٖ ثي٠
يٌسيِط پيٛٞس ذٞضزٟاٛس.
ٗبؾ٠ؾ١ َٜبي آضًٞظ ٓيتيي ،اٛساظ ٟشضات ضيع زاُ ،٠ٛطز قسُي آ٢ٛيب ٛي٘يُ ٠يطز قيس ٝ ،ٟجٞضقيسُي ٝ
ككطزُي آ٢ٛب ٗتٞؾظ اؾت .ثٔٞض١بي آ٢ٛب زضثطزاضٛس ٟثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تطًيت زض حيس
آيًِٞالظ -آٛسظي ٚث٘١ ٠طا ٟثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض ٛي٘ ٠قٌْزاض اؾت ً ٠زض اي ٚثٔٞض١ب آيبض تجعي ٠ثي٠
ؾطيؿيت ً ٝبٛي١بي ضؾي زيسٗ ٟيقٞز٘١ .چٜي ٚثٔٞض١بي ًٞاضتع آٝاضي زض اٛيساظ ٟحيسٝز چٜيس نيسٕ
ٗئيٗتط تب ٗ 2ئييٗتيط ثيب جٞضقيسُي ُ ٝطزقيسُي ٛي٘ي ٠ضؾييس ٟتيب ضؾييس ٝ (mature( ٟثٔٞض١يبي
پيطًٝؿ ٝ ٚآٗليج ّٞقٌؿت ٠قس ٟاظ زيِيط ثٔٞض١يبي ايي ٚؾي١َٜيب اؾيت .هغؼي١٠يبي ؾيِٜي آ٢ٛيب اظ
هغؼ١٠بي چطتي ،آتكلكبٛي اًؿيسً ٝ ٟطثٜبت ٠اؾت٘١ ٠ً ،طا ٟثب آپبتيت ً ٝيبٛي١يبي ًيسضً ،يبٛي١يبي
كطػي ٝ ،ثٔٞض ًبٛي١بي انٔي زض ظٗي٠ٜاي اظ ًٞاضتع١بي ٢ٛب ٙثٔٞضي ٝ ٚتيـي١يبي كئٞؾيئيٌبتٗ ،٠بٜٛيس
ًٔطيت جبي ُطكت٠اٛس.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض ؾئتؿت١ٙٞبي ٗبؾ٠اي -آٌ١ي ايٝ ٚاحس ثؿيبض ضيع زا ٠ٛاؾت .زض ايي ٚؾي١َٜيب
ًٞاضتع ثبظثٔٞضي ،ٚپالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاضٗ ،وبزيطي ضيع ثٔٞض آٗليج ،ّٞضيع ثٔٞض١يبي ضؼ ًٔ ٝطييت ،ضييع
ثٔٞض١بي ًٔؿيت ،زض اٛساظ١ٟبي ٗيٌطايتي ٗ ٝيٌطٝاؾپبضايتي ،آپبتيتً ،بٛي١بي ًسض  ٝاًؿيس آ ٚ١زييسٟ
ٗيقٞز.
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اظ آ ٙجب ًٝ ٠احس  Emusزاضاي ثرف١بيي اظ ؾَٜآ١ي ٗبؾ٠اي تيٞكيتي اؾيتٓ ،يصا ؾيٝ ٚاحيس ٗيٞضز
ثطضؾي ٓٞتؿيٚ؟ پؿي -ٚپطيبثٛٞي ٚپيكي ٚاؾت.

Pel
Emus

Emut

قٌْ ٝ -16احس تٞكيٗ -بؾ٠ؾِٜي  Emusزض يبّ جٜٞثي تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

Emus

قٌْ ٘ٛ -17بيي اظ تطًيت ؾَٜقٜبذتي ٝاحس .Emus

 -3-4-0-0ياحذ Emul
ايٝ ٚاحس ثب تطًيت ؾَٜآ١ي ٗبؾ٠اي تٞكيتي ٓٞٗٞٛيتزاض  ٝث ٠چ٢طٗ ٟيبٙالي٠اي ؾيتجط (ٗ 10-15تيط)
يٌي اظ ثرف ١بي هبثْ جسايف زض ٝاحس  Emusاؾت (قٌْ ٛ .)18ظط ث ٠ايٌٜي٘ٛ ٠بيبٛيس ٙاييٝ ٚاحيس زض
ٛوك ٠ا٘١يت ظيبزي زاضز  ٝاظ آٛجب ًُ ٠ب١ي اي ٚؾِٜٞاض١ٟب زض ؾتجطاي يبزقس ٟث ٠چ٢يط ٟثييٚاليي١٠يبي
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ٛبظى چٜس ؾبٛتيٗتطي پطاًٜس ٟقسٟاٛسٓ ،صا ثٛ ٠بچبض  ٝثب ٝجٞز ٗحيسٝزيت ٗوييبؼ آ٢ٛيب ضا زضً ٙٝبٓجيس
ٝاحس ٛ Emusكب ٙزازٟايٖ .اي ٚؾ١َٜبي ٗغجن ٛبظىالي 10-20( ٠ؾبٛتيٗتط)  ٝثيٛ٠يسضت ٗتٞؾيظاليي٠
( 30-40ؾبٛتيٗتط) زاضاي ض َٛذبًؿتطي ضٝق ٚتب ؾجع ًٖ ض١ َٛؿتٜس .ثطضؾي ٗج٘ٞػ ٠ؾيِٜٞاضٟاي
زض ايٝ ٚاحس ثيبِٛط ؾ ٚائٞؾٗ ٚيبٛي -پؿيٞٓ( ٚتؿيٚ؟ پؿي -ٚپطيبثٛٞي ٚپيكي )ٚزض آ٢ٛبؾت (ؾ٢طاثي،
.)1381
Globigerina sp., Nummulites fabiani, Nummulites aturicus, Nummulites millecaput,
Orbitolites sp., Nummulites sp., Discocyclina sp., Actinocylina sp., Operculina sp.,
Victoriella sp., Rotalia sp., Algal fragments (Solenomeris ogermoni, Lithophyllum
sp.), Bryozoans.

Emul

قٌْ ٘ٛ -18بيي اظ ٝاحس  Emulزض يبّ جٜٞثي تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي جٜٞة ثبذتطي).

 -4-4-0-0ياحذEmuv
ايٝ ٚاحس اظ ثطـ آتكلكبٛي ثب زضٛٝساقت (تطًيت) ١يبٓ ٞآٛسظيتي١ ،ييبٓ ٞآٛيسظيت پٞضكيطييي  ٝآٛيسظي
ثبظآتي ٘١طا ٟثب تٞف هغؼ٠زاض ثٔٞضي ٚآٛسظيتي ث ٠ض َٛذبًؿتطي ُطاييس ٟثي ٠ؾيجع ،ضذٜ٘ي١ٙٞيبي اييٚ
ٝاحس زض ق٘بّ ثبذتط ضٝؾتبي ز( ٞٛ ٟثرف١بيي اظ ً ٠ًٔ ٟٞػ٘ط زض ثيبذتط ٛوكي )٠تكيٌيْ قيس ٟاؾيت
(قٌْ  .)19ايٝ ٚاحس ضا ٗيتٞاٗ ٙج٘ٞػ٠اي اظ ١يبًٓٞالؾتيت  ٝثطـ ١يبًٓٞالؾتيي زض ٛظط ُطكت ًي٠
زض ثرف١بي ثباليي ٝاحس ٘ٛ Emusبيب ٙقس ٝ ٟتيب ٛيٞاحي پيبييٝ ٚاحيس  Emumlزٛجيبّ ٗييقيٞز .ثريف
اؾبؾي آ ٙثب ُؿْ١بي ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ زض ق٘بّ  ٝز ٟٞٛزض جٜٞة ٗحسٝز قس ٟاؾت .ثب ايي ٚحيبّ
زض ثي ٚزاٗ ٠ٜجٜٞة ثبذتطي ً ٠ًٔ ٟٞػ٘ط  ٝزاٗ ٠ٜثبذتطي ًً٘ ٟٞط ؾجع ضذٜ٘ي ٙٞهبثيْ ٗكيب١س ٟاييٚ
ٝاحس حسٝز ٗ 150-200تط ؾتجطا زاضز.
ثطضؾي ظٗي ٝ ٠ٜهٔ١ٟٞبي اي ٚؾي١َٜيب زض ٘١ييٗ ٚحيْٛ ،كيبِٛط هٔي١ٟٞيبيي اظ ُيساظ١ٟيبي ثبظييي زض
ذ٘يطٟاي قيك٠اي ثب تطًيت ُساظٟاي حسٝاؾظ اؾت .زضٛٝساقت (تطًيت) اي ٚؾي١َٜيب اظ ييي ؾيٝ ٞ
حضٞض زايي١بي آٛسظيتي ثبظآتي  ٝاكن١بيي اظ ُساظ١ٟبي آٛسظيت پٞضكيطيي زض ٛعزيٌي ضذٜ٘يٗ ٙٞيٞضز
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ثطضؾي اظ ؾٞي زيِط ،ايٛ ٚظط ضا ٗيضؾبٛس ً ٠چٜيٝ ٚاحسي تٞؾظ زايي١بي تـصيًٜٜ ٠س١ ٟيٖتطًييت
ثب ُساظ١ٟب قٌْ ُطكتٗ ٝ ٠ب ٛبٕ ثطـ ١يبًٓٞالؾتيي ضا ثطاي آ ٙپيك٢ٜبز ٗييًٜييٖ .زض ٘١ييٗ ٚحيْ ٝ
زض ٙٝثركي اظ ٝاحس  ،Emumlايٝ ٚاحس ثؿيبض ٛطٕكطؾب  ٝذبىؾبظ اؾت  ٝثٛ ٠ظط ٗييضؾيس جيبيِيطي زض
پُ ٠ٜ٢ؿٔ ٝ ٠ػجٞض زايي١ب اي ٚاٗط ضا آؾبً ٙطز ٟثبقس .هغؼ١٠بيي ٛي٘ ٠ثيضٞي ٗ ٝؼٔن زض ٝاحس يبزقسٟ
زيسٗ ٟيقٞز ً ٠هغط ثعضٍ آ٢ٛب حسٝز  40-50ؾبٛتيٗتط  ٝهغط ًٞچي آ٢ٛب حسٝز  80-90ؾيبٛتيٗتيط
اؾت (قٌْ  .)21اي ٚؾ١َٜب آقٌبضا ز ٝثرف زاضٛس ،ثرف ذبضجي ٗتٞؾظ تب زضقت زا ٠ٛثي ٠ؾيتجطاي
حسٝز  2-5ؾبٛتي ٗتط  ٝثرف زاذٔي ً ٠زضقت ثٔٞض تب پٞضكيطي اؾت (قيٌْ  .)22زضٛٝساقيت ايي ٚزٝ
ثرف ٘١ؿب ٝ ٙاظ ٞٛع تطاًيآٛسظيت پٞضكيطيي اؾتٗ .جبٝضت اي ٚؾ١َٜب ثب ُساظ١ٟبي تطاًييآٛيسظيت
پٞضكيطيي -آٛسظيت پٞضكيطيي ( ٝ )Emutaثطـ١بي ١يبًٓٞالؾتيي ( )Emuvاظ يي ؾٗ ٝ ٞؼٔن ثٞز ٙآ٢ٛيب
ت٢ٜب زض پ ٠ٜ٢تٞكي (ٝاحس  )Emumlاظ ؾٞي زيِط ٛكبِٛط كٞضا ٙايُ ٚساظ١ٟب زض ٗحيظ آثي اؾت .ايي ٚاٗيط
ٗٞجت قس ٟتب زض ثرف ذبضجي آ٢ٛب ؾطػت ؾطزقسُي ثيكتط  ٝث٠ُٛٞ ٠اي آقٌبض اظ ثرف زاذٔي هبثيْ
جسايف ثبقٜس .تلبٝت زض اٛساظ ٟثٔٞض١بي اي ٚز ٝثريف ٛكيبِٛط ايي ٚپسييس ٟزض حٞضي ٠ضؾيٞثي ائٞؾيٚ
ٗيبٛي -ثباليي ٗٞضز ٗغبٓؼ ٠اؾت.
ثطضؾي ٗيٌطٝؾٌٞپي ثط ضٝي آٛسظيت١ب  ٝآٛسظيت١بي پٞضكيطيي ،ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي آ٢ٛيب ضا پٞضكيطييي
ثب ذ٘يط ٟقيك٠ايٗ -يٌطٓٝيتي ٛكبٗ ٙيز١س .زضقت ثٔٞض آ٢ٛب زض ثطُيطٛس:ٟ
 ثٔٞض١بي پالغييًٞالظ ٛي٘ي ٠قيٌْزاض ثيب تطًيجيي زض حيس آٛيسظي -ٚالثطازٝضييت ًي ٠زاضاي ؾيبذت٘بٜٙٗغو٠اي ،ثبكت تج٘ؼي ،حٞاقي تحٔيْ ضكت ٝ ٠تجعي ٠قسُي ث ٠ؾطيؿيتًٔ ،طييت ً ٝيبٛي١يبي ضؾيي
١ؿتٜس .اٛساظ ٟاي ٚثٔٞض١ب اظ حيسٝز ٗ 4ئييٗتيط (زض آٛيسظيت١يب) تيب حيسٝز ٗ 9ئييٗتيط (زض آٛيسظيت
پٞضكيطيي١ب) زض تـييط اؾت.
 ثٔٞض١بي پيطًٝؿٛ ٚي٘ ٠قٌْزاض ثب زض ثطزاضي١يبيي اظ ثٔٞض١يبي پالغييًٞالظ  ٝثبكيت تج٘ؼيي ُيب ٟثيبحٞاقي ُطز يب تحٔيْ ضكت ٠ً ٠اٛساظ ٟثطذي ث ٠حسٝز ٗ 3-3/5ئيٗتط ٗيضؾس.
 هبٓت ًبٛي١بي ٗبكيي ً ٠ث ٠عٞض ت٘بٕ ثًٔ ٠طيت -ؾطپبٛتي ٚتجعي ٠قس ٟاؾت.ًبٛي١بي كطػي زض اي ٚؾ١َٜب اظ ٞٛع ًبٛي١بي ًسض  ٝآپبتيت اؾت ً٘١ ٠يطا ٟثيب ًيبٛي١يبي انئي زض
ذ٘يطٟاي اظ قيك٠ي تجعي ٠قس ٟثً ٠بٛي١يبي ييبٞٛي ٛظييط ًٔطييت  ٝضييع ثٔٞض١يبي پالغييًٞالظ جيبي
ُطكت٠اٛس.
ثبكت ؾ١َٜبي آٛسظيتي -ثبظآتي اظ ٞٛع پٞضكيطيي ِٗ ٝبپٞضكيطيي ثب ذ٘يط ٟايٜتطؾيطتبّ اؾيت .زضقيت
ثٔٞض آ٢ٛب اظ اٞٛاع ظيط اؾت:
 ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْ زاض ُب ٟقٌؿت ٝ ٠ذيطز قيس ٟثيب تطًييت آٛيسظيً ٚي ٠ثي ٠ؾطيؿييت ًٝبٛي١بي ضؾي تجعي ٠قسٟاٛس .حٞاقي آ٢ٛب تحٔيْ ضكت ٝ ٠ثبكت تج٘ؼي زاضٛس .اٛيساظ ٟثطذيي حيسٝز 3-4
ٗئيٗتط اؾت.
 ثٔٞض١بي پيطًٝؿٛ ٚي٘ ٠قٌْزاض ُب ٟثب ثبكت تج٘ؼي  ٝآيبض تجعييٛ ٠يبچيع ثيً ٠طثٜيبت ًي ٠زض ثطذييقٌؿتِي ،ذطزقسُي  ٝآؿكتِي ث ٠اًؿيس آ ٚ١زيسٗ ٟيقٞز.
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ًبٛي١بي كطػي زض اي١٠ٛٞ٘ٛ ٚب اظ ٞٛع ًبٛي١بي ًسض  ٝآپبتيت اؾت .ذ٘يط ٟزض ايي ٚؾي١َٜيب ٛيبِٚ٘١
ثٞز ٠ً ٟاظ ٗيٌطٓٝيت١بي ظطيق پالغيًٞالظ آٓجيتيي قيس ٟزض ذ٘ييط ٟاًؿييسي ،ضييع ثٔٞض١يبي ٗبكييي
ًٔطيتي قس١٠ٌٓ ٝ ٟبي ًٔطيت ً ٝطثٜبت ؾبذت ٠قس ٟاؾت.
اي ٚؾي١َٜيب زض ٘ٛيٞزاض (ٓيي ثيبؼ ٌ٘١ ٝيبضا )1986 ،ٙزض هٔ٘يط ٝتطاًييآٛيسظيت ٗ ٝيطظ تطاًييت ثيب
تطاًيآٛسظيت  ٝؾطي ٗبُ٘بيي آ٢ٛب زض ٞ٘ٛزاض (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝز ٟآٌٓبٓ ٚهطاض ٗيُييطز
(قٌْ  2 ٝ 3پيٞؾت).
زض ٝاحس ٗٞضز ثطضؾي زضنس ثؿيبض ً٘ي اظ تٞف هغؼ ٠ؾَٜزاض ثٔٞضي ٚزيسٗ ٟيقٞز ًي ٠تطًييت آ ٙزض
حس آٛسظيت اؾت .ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض اي ٚؾ١َٜب اظ ٞٛع ًالؾتيي اؾت .پٞضكيطًٝالؾيت١يبي آ٢ٛيب
زضثطزاضٛس:ٟ
 ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ثب تطًيجي زض حس آٛسظي ٚثب تجعي ٠قسُي ث ٠ؾطيؿيتًٔ ،طيت ً ٝبٛي١بي ًسض ،ثيبحٞاقي تحٔيْ ضكت ٝ ٠ؾبذت٘بٜٗ ٙغو٠اي اؾت ًُ ٠ب١ي حٞاقي آ٢ٛب ث ٠آٌٓبٓي كٔسؾيپبض تجيسيْ قيسٟ
اؾت.
 ثٔٞض١بي پيطًٝؿٛ ٚي٘ ٠قٌْزاض ًُ ٠ب ٟذطز  ٝقٌؿت ٠قسٟاٛس.ًبٛي١بي كطػي زض اي ٚؾ١َٜب اظ ٞٛع آپبتيت ً ٝبٛي١بي ًسض اؾت ً٘١ ٠طا ٟثيب پٞضكيطًٝالؾيت١يب زض
ذ٘يطٟاي اظ قيك ٠اًؿيسُ ٝ ٟب ٟثبظثٔٞضي ٚث٘١ ٠طا ٟضيع ثٔٞض١يبيي اظ پالغييًٞالظ ،پيطًٝؿئً ،ٚطييت ٝ
اًؿيس١بي آ ٚ١جبي ُطكت٠اٛس.

Emuv

قٌْ  -19ثطـ ١يبًٓٞالؾتيي ٝاحس .Emuv
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قٌْ ٘ٛ -20بي ثيطٛٝي هغؼ١٠بي آٛسظيت پٞضكيطيي ٘١طا ٟثب ظٗي ٠ٜتٞكي ٝاحس . Emuml

قٌْ ٘ٛ -21بي زضٛٝي  ٝثيطٛٝي هغؼ١٠بي آٛسظيت پٞضكيطيي زض ظٗيٛ ٠ٜطٗلطؾبي تٞكي ٝاحس .Emuml

 -5-4-0-0ياحذ Emuml
ايٝ ٚاحس ثرف ١بيي زيِط اظ تبهسيؽ ثيع ٟضا تكٌيْ ٗيز١س .ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس اظ جٜٞة ذبٝضي
تب ٞٛاحي جٜٞة ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٟزيسٗ ٟيقٞز .تطًيت ؾَٜقٜبذتي آ ٙاظ تٜيبٝة ٗبضٝ ٙ
ؾَٜآ١ي ٗبؾ٠اي ًُٔٛٞٞيزاض ثب ثيٚالي١٠بيي اظ تٞف ثٔٞضي ٚقيك٠اي اؾيسي ،تٞف ثطـ ،الپئي
تٞف ،تٞف ٗبؾ٠اي  ٝؾَٜآ١ي ٗبؾ٠اي ٓٞٗٞٛيتزاض ؾجع ًٖ ضٗ َٛبيْ ث ٠ظضز تكٌيْ ٗيقٞز (قٌْ
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.)23

قٌْ  -22تلبٝت آقٌبض زض زضج ٠ؾطزقسُي ز ٝثرف ثيطٛٝي  ٝزضٛٝي هغؼ١٠بي آٛسظيت پٞضكيطيي.

ض َٛػ٘ٗٞي زض ايٝ ٚاحس ذبًؿتطي ٗبيْ ث ٠ؾجع ضٝق ٚتيب ظضز ًيٖ ضٛيَ اؾيت .ثيُٛٞ ٠ي ٠پيٞؾيتٝ ٠
ٖ١قيت تٞؾظ ٗبض١ٙبي ٝاحيس  Emumييب  Emumgپٞقييسٗ ٟييقيٞز  ٝذيٞز ثي٘١ ٠يي ٚؾيب ٙثيط ضٝي
ٝاحس١بي  Emusيب  Emutجبي ٗيُييطز .تيٞف١يبي ٝاحيس ٗيٞضز ٗغبٓؼيٗ ٠غجين ٛيبظىاليي ٠اظ (5 -10
ؾبٛتيٗتط) تب ٗتٞؾظالي 50-60( ٠ؾبٛتيٗتط) ٘١ ٝچٜي ٚاظ ٗبض١ٙيبي ٛيبظىاليي 2-10( ٠ؾيبٛتيٗتيط)
اؾت .ؾتجطاي ٝاحس حسٝز  800تب ٗ 900تط ثطآٝضز ٗيقٞز.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي تٞف١بي ثٔٞضي ٚقيك٠اي اؾيسي ،پٞضكيطًٝالؾتيي ثب ذ٘يطٟاي اظ قيك ٠ثيبظثٔٞضيٚ
اؾت .زضقت ثٔٞض١ب اظ جٜؽ پالغيًٞالظًٞ ،اضتع ،آٌٓبٓي كٔسؾپبض ثب تجعي ٠ثً ٠بٛي١بي ضؾي ،تيـي١يبي
تبة ذٞضز ٟثيٞتيت  ٝثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚاؾت .هغؼ ٠ؾ١َٜبي آ ٙاظ ٞٛع آتكلكيبٛي اًؿييس ،ٟچيطت ٝ
قيك٠اي اؾت .ظيطً ٝ ٚاًؿيس آ ٚ١ث ٠ػٜٞاً ٙبٛي١بي كطػي ١ؿتٜس .ذ٘يط ٟزض اي ٚؾ١َٜب اظ قيكي٠
ثبظثٔٞضي ٚاؾت ً ٠آيبضي اظ تطاق ٠قيك٠اي (٘١ )shard glassطا ٟثب ٌٓ١٠بي ًطثٜبت ٗ ٝوبزيطي ًٔطييت
آؿكت ٠ث ٠اًؿيس آ ٚ١زض ذٞز زاضز.
زض تٞف١بي ٗبؾ٠اي ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ ٞٛع ًالؾتيي  ٝثٔٞض١بي آ٢ٛب زضثطزاضٛيس ٟثٔٞض١يبي كٔسؾيپبض
ٛي٘ ٠قٌْزاض  ٝپيطًٝؿ ٚذطز  ٝقٌؿت ٠قسًٞ ،ٟاضتع آٝاضي  ٝتيـي١بي ًٖ تؼساز ٗٞؾيٌٝٞيت اؾيت.
هغؼ١٠بي ؾِٜي اظ هغؼ ٠ؾ١َٜبي آتكلكبٛي اًؿيس ٝ ٟهغؼ ٠ؾ١َٜبيي زض حيس آٛيسظيت اؾيت .اييٚ
ثٔٞض١ب ٘١طا ٟثب آيبض ؾِٜٞاضٟاي (ث ٠احت٘بّ ٓٞٗٞٛيت)ً ،بٛي١يبي ًيسض  ٝظييطًً ،ٚيبٛي١يبي كطػيي ،زض
ظٗي٠ٜاي اظ قيك ٠ثبظثٔٞضي ٚثً ٠بٛي١بي ٢ٛب ٙثٔٞضي ٚجبي ُطكت٠اٛس .ظٗي ٠ٜزض ايي ٚؾي١َٜيب ًطثٜيبتي،
ؾئيؿي  ٝؾطيؿيتي قس ٟاؾت.
زض الپئي تٞف١ب ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ ٞٛع ًالؾتيي  ٝثٔٞض١بي آ١ٙب اظ ٞٛع كٔسؾپبض ،ثب آيبض تجعيي ٠ثي٠
ًبٛي١بي ضؾي ،ؾطيؿيت ًٔ ٝطيت  ٝپيطًٝؿٛ ٚي٘ ٠قٌْزاض اؾت .هغؼ ٠ؾ١َٜبي آ٢ٛب اظ هغؼي١٠يبي
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آتكلكبٛي قيك٠اي ثبظثٔٞضي ٚثب ثبكت حٔوٞي ًٔطيتيي قيس ٟثيب كطاٝاٛيي ظييبز  ٝهغؼي١٠يبي آتكلكيبٛي
آٛسظيتي ،آٛسظي ثبظآتي تجعي ٝ ٠اًؿيس١ ٝ ٟيبٓ ٞآٛسظي ثبظآتي ثبزاٌٗي اًؿيسًٔ ٝ ٟطيتي تكٌيْ قيسٟ
اؾت .اٛساظ ٟثطذي اظ اي ٚهغؼ١٠ب ُب ٟث ٠حسٝز ٗ 5ئيٗتط ٗيضؾسً .يبٛي كطػيي ايي ٚؾي١َٜيب اظ ٛيٞع
ًبٛي١بي كطػي  ٝظٗي ٠ٜآ٢ٛب اظ قيكًٔ ٠طيتي قس ٟاؾت.
زض جٜٞة ضٝؾتبي ثييعٗ( ٟجيبٝضت ذيبٝضي ٗعضػي ٠ذيطٕ آثيبز) ٗييبٙاليي٠اي اظ ؾيَٜآ١يي ٗبؾي٠اي
ٓٞٗٞٛيتزاض ث ٠ضً َٛطٕ تب ه٢يٟٞاي ًيٖ ضٛيَ ُيب ٟذبًؿيتطي ضٝقي ٝ ٚثي ٠چ٢يطٛ ٟيبظىاليي2-10( ٠
ؾبٛتيٗتط) زض ايٝ ٚاحس زيسٗ ٟيقٞز (قٌْ  .)24اٛساظ ٟزا١٠ٛبي آ٢ٛب ضيع تيب ٗتٞؾيظ ،ظاٝيي٠زاضٛ -ي٘ي٠
ظاٝي٠زاض  ٝجٞضقسُي  ٝككطزُي ضؼيق زاضٛس .ثٔٞض١بي ًٞاضتع ،آٌٓبٓي كٔسؾپبض ثب تجعي ٠ث ٠ؾطيؿييت ٝ
ًبٛي١بي ضؾي ،آٗليج ٝ ّٞپيطًٝؿ ،ٚتيـي١بي ثيٞتييت ٞٗ ٝؾيٌٝٞيت ثيب تجعيي ٠ثئً ٠طييت ،اٛيسًي
ًُٔٛٞٞيت ،هغؼ١٠بي آتكلكبٛي ثب تطًيت تطاًيآٛسظيت -آٛيسظيت  ٝچيطت ٘١يطا ٟثيب ًيبٛي١يبي ًيسض،
ظيطً ٝ ٚاؾلًًٞٞٓ ،ٚؿ ،ٚث ٠ػٜٞاً ٙبٛي١بي كطػي زض ؾي٘بٛي اظ ًطثٜبت ثب آؿكتِي ثي ٠اًؿييس آ١يٚ
جبي زاضٛس .ثطضؾي زيطي٠ٜقٜبؾي ثط ضٝي ١٠ٛٞ٘ٛبيي اظ ؾَٜآ١ي ٗبؾ٠اي ث ٠قيطح ظييط ؾي ٚآ١ٙيب ضا
ائٞؾٗ ٚيبٛي (ٓٞتؿيٛ )ٚكبٗ ٙيز١س (ؾ٢طاثي.)1381 ،
Globorotalia sp., Globigerina sp., Globorotalia aff. G. esnaesis,
Globorotalia aff. G. wilcoxensis, Globorotalia aff. G. spinulosa, Operculina sp.,
Diatoms.

زض جٜٞة ثبذتط ًالتُ ٠يع تٜف اكن١بي ًٖ تؼسازي اظ ؾيَٜآ١يي ٗبؾي٠اي ٓٞٗٞٛييتزاض ثيب ؾيتجطاي
حسٝز ٗ 1تط زيسٗ ٟيقٞز (قٌْ ُ ٠ً )25ب١ي زض اي١٠ٛٞ٘ٛ ٚب اٛساظ ٟؾِٜٞاض١ٟبي ٓٞٗٞٛييت ثي ٠حيسٝز
 1/5 -2ؾبٛتيٗتط ٗ ٖ١يضؾس (قٌْ  .)26ثطضؾي ؾ ٚاي ٚؾ١َٜب ث ٠قطح ظيط ٛكيبِٛط ائٞؾيٗ ٚييبٛي
اؾت (ؾٔي٘بٛي.)1385 ،
Morozovella sp., Nummulites aturicus, Nummulites millecaput, Eorupertia sp.,
Discocyclina sp., Alveolina sp., Assilina sp., Operculina sp., Gyroidina sp.,
Rotalia sp., Anomalinidae, Miliolids, Shell fragments, Algal fragments, Bryozoans.

ثطضؾي ضذؿيبض١ٟيبي ؾي َٜضؾيٞثي زض اييٝ ٚاحيس تٞؾيظ ؾئي٘بٛي (ٛ )1385كيبِٛط ؾيِٜٞاض١ٟيبي
ٗيٌطٝؾٌٞپي زضيبي آظاز ٘١طا ٟثب ٗبؾ٠ؾ َٜزض آ١ٙبؾت .ث ٠ثيب ٙزيِط زض اييٝ ٚاحيس ٗحييظ زضييبيي
 Continental shelfثب ضؾٞثبت ٗيٌطايتي يب اؾپبضايتي زض ًٜبض ضؾٞثبت ٗبؾ٠ؾِٜي ٗحييظ Tidal flat
زيسٗ ٟيقٛٞس ًٛ ٠كبِٛط آقلتِي زض ٗحيظ پيسايف اي ٚؾ١َٜبؾت.
t
s
اظ آ ٙجب ً ٠ايٝ ٚاحس ثرف١بي جٞاٙتيط تبهيسيؽ ضا تكيٌيْ زاز ٝ ٟثيط ضٝي ٝاحيس١بي Emu ٝ Emu
جبي زاضزٓ ،صا ثبيؿتي ؾ ٚآ ٙضا ائٞؾٗ ٚيبٛي -پؿيٞٓ( ٚتؿيي ٚپؿيي -ٚپطييبثٛٞي ٚپيكيي )ٚپيكي٢ٜبز
ٞ٘ٛز.
 -6-4-0-0ياحذ Emuta
ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس اظ ق٘بّ ذبٝضي تب ق٘بّ ثبذتطي ضٝؾتبي ز ،ٞٛ ٟاظ زاٗ ٠ٜثبذتطي ً ٟٞؾليس
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Emuml

قٌْٗ -23حسٝز١ٟبي تٞكيٗ -بضٛي ٝاحس ٘١ Emumlطا ٟثب زايي١بي آٛسظي ثبظآتي
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

Emuml

قٌْ٘ٛ -24بيي اظ ثرف١بي تٞكي ٝاحس  Emumlزض يبّ ق٘بٓي تبهسيؽ ثيع .ٟزض ايٗ ٚحْ ؾبظًٝبض
ُؿْ١بي ضاٛسُي ؾجت ًج قسُي  ٝپطقيت قس ٙالي١٠ب قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي).
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Emuml

قٌْ -25ثيٚالي ٠ؾَٜآ١ي ٓٞٗٞٛيتزاض هٟٞ٢اي  ٝظئٓٞيت ؾليس زض ٝاحس تٞكيٗ -بضٛي Emuml

ٝاهغ زض ثرف ق٘بّ ذبٝض تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

قٌْ -26ؾَٜآ١ي ٓٞٗٞٛيتزاض ٝاحس .Emuml
ذبض ٙٝزض ٛبحيٗ ٠يبٛي ٛوك ٠تب زاٗ ٠ٜجٜٞثي تيؾ ق٘كيط ًي ٟٞزض ثيبذتط آ ٙزييسٗ ٟييقيٛٞس .تطًييت
ؾَٜقٜبذتي اي ٚؾ١َٜب ُساظ١ٟبي تطاًيآٛسظيت پٞضكيطيي ،آٛسظيت پٞضكيطييي  ٝثيطـ آتكلكييبٛي
تطاًيآٛسظيتي ث ٠ؾتجطاي ٛعزيي ثٗ 5 -15 ٠تط اؾت ً ٠ثب ضٛٝس ذبٝضي -ثبذتطي زض ثرف١يبي ظييطيٚ
 Emumlجبي ُطكت٠اٛس (قٌْ  .)27ضٞ١ َٛاظز ٟاي ٚؾ١َٜب ذبًؿتطي تيطٗ ٟبيْ ث ٠هٟٞ٢اي اؾت  ٝآييبض
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زُطؾبٛي ثط ضٝي آ٢ٛب ثب پيسايف اپيسٝت ً ٝبٛي١بي ضؾي ٘ٛبيب ٙاؾتٝ .جٞز ؾبذت ٜٗكٞضي ثط ؾيغح
ايُ ٚساظ١ٟب ثيبِٛط ٛيط١ٝبي ًككي زض ُبٗ ٠ؾطزقسُي  ٝاٛوجبو آ١ٙبؾت .ايٛ ٚيط١ٝب ؾيجت قيسٟاٛيس
زضظ١ٟبي ًككي قف ضٔؼي ٗٞاظي ثب ؾغح ُساظ ٟايجبز قٛٞس  ٝآ٢ٛيب ضا ثيٜٗ ٠كيٞض١بي قيف ضئؼي
توؿيٖ ٘ٛبيٜس (قٌْ .)28
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض ُساظ١ٟب اظ ٞٛع پٞضكيطيي ِٗ ٝبپٞضكيطييي ثيب ذ٘ييطٗ ٟيٌطٓٝيتيي تيب ضيعثٔيٞضيٚ
اؾت .زضقت ثٔٞض١ب زضثطُيطٛس ٟاٞٛاع ظيط اؾت:
 ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تطًيت آيًِٞالظ -آٛسظيً ٚي ٠ثي ٠ؾطيؿييت ً ٝيبٛي١يبي ضؾييتجعي ٠قسٟاٛس .ثبكت تج٘ؼي ،ثبكت ؿطثبٓي ،حٞاقي تحٔيْ ضكت ،٠زضثيطزاضي١يبيي اظ پيطًٝؿي ٝ ٚتجيسيْ
حٞاقي ثطذي اظ آ٢ٛب ث ٠آٌٓبٓيكٔسؾپبض اظ ٗٞاضز هبثْ ٗكب١س ٟزض اي ٚثٔٞض١ب اؾيت .اٛيساظ ٟايي ٚثٔٞض١يب اظ
حسٝز ٗ 3ئيٗتط تب حسٝز ٗ 7ئيٗتط زض تـييط اؾت.
 ثٔٞض١بي پيطًٝؿٛ ٚي٘ ٠قٌْزاض ثب آيبض تجعيي ٠ثئً ٠طييت ًي ٠اٛيساظ ٟثطذيي اظ آ١ٙيب اظ حيسٝز 1/2ٗئيٗتط تب ٗ 3/4ئيٗتط زض تـييط اؾت.
 ثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض (ث ٠احت٘بّ ؾبٛيسيٛ )ٚي٘ ٠قيٌْزاض ثي ٠اٛيساظ ٟتوطيجيي ٗ 3/2ئييٗتيط ًي٠حٞاقي ذٞضز ٟقس ٟزاضٛس.
 هبٓت ًبٛي١بي ٗبكيي ً ٠ثي ٠ت٘يبٗي تٞؾيظ ًطثٜيبتًٔ ،طييت ،اييسِٛعيت ًٞ ٝاضتع١يبي ثيبظ ثٔيٞضيٚجبٛكي ٚقسٟاٛس.
ًبٛي١بي كطػي زض اي ٚؾ١َٜب اظ ٞٛع آپبتيت ً ٝبٛي١بي ًسض اؾت .ذ٘ييط ٟؾي َٜاظ ٗيٌطٓٝييت١يبي
ظطيق پالغيًٞالظ ،ثب تطًيجي زض حس آيًِٞالظ -آٛسظي ٚث٘١ ٠طا ٟثٔٞض١بي ثييقيٌْ آٌٓيبٓي كٔسؾيپبض ثيب
تجعي ٠قسُي ثً ٠بٛي١بي ضؾئً ،طيت  ٝؾطيؿيت ،ضيع ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚكطاٝآٌ ٝ ٙي١٠يبي ًطثٜيبت
تكٌيْ قس ٟاؾت.
ٛبٕ اي ٚؾ١َٜب زض ٞ٘ٛزاض (ٓييثيبؼ ٌ٘١ ٝيبضا )1986 ،ٙزض هٔ٘يط ٝتطاًييت  ٝتطاًييآٛيسظيت  ٝؾيطي
ٗبُ٘بيي آ٢ٛيب زض ٘ٛيٞزاض (اييطٝي ٝ ٚثبضاُيبض )1971 ،زض ٗحيسٝز ٟآٌٓيبٓ ٝ ٚؾيبةآٌٓيبٓٛٞ٘ٛ ٝ ٚي١٠يبي
ؾبةآٌٓبٓ ٚزض ٞ٘ٛزاض ؾ٠تبيي (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝزً ٟبٓيآٌٓبٓ ٚاؾت.
ثطضؾي ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس زض جٜٞة تيؾ ق٘كيط ًٛ ٟٞكب ٙاظ ٝجيٞز اكويي اظ ثيطـ آتكلكيبٛي زض
ثيُ ٚساظ١ٟبي يبزقس ٟزاضز ٠ً ،تطًيت ؾَٜقٜبذتي ً ٝبٛيقٜبؾي آ٘١ ٙؿب ٙثب ُساظ١ٟبؾيت .اييٚ
ؾ١َٜب اظ ٞٛع ثطـ آتكلكبٛي ثب تطًيت تطاًيآٛسظيتي ١ؿتٜس  ٝت٢ٜب تلبٝت آ١ٙب ثيب ُيساظ١ٟيب ،ثطقيي
قس ٝ ٙذطز  ٝقٌؿت ٠قسُ ٙساظ١ٟبي ؾبظٛس ٟآ١ٙبؾت.
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ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

Emuml

Emuta

قٌُْ -27ساظ١ٟبي پٞضكيطيي ،تطاًيآٛسظيتي  ٝآٛسظيتيٝ ،احس  Emutaزض ًبٓجس ٝاحس Emuml

ٝاهغ زض يبّ ق٘بٓي  ٝزض ٗجبٝض ٗحٞض تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ثبذتطي).

Emuta

Emuml

قٌْ  -28ؾبذت ٜٗكٞضي زض ُساظ١ٟبي پٞضكيطيي ،تطاًيآٛسظيتي  ٝآٛسظيتيٝ ،احس Emuta

(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

 -7-4-0-0ياحذ Emuts
ايٝ ٚاحس اظ ثرف ١بي هبثْ جسايف زض هؿ٘ت١بي ٗيبٛي  ٝثباليي ٝاحس  Emumlاؾت  ٝهؿي٘ت١يبيي اظ
يبّ ق٘بٓي تبهسيؽ ثيع ٟضا اظ جٜٞة ذبٝضي تب جٜٞة ثيبذتطي ضٝؾيتبي ثييع ٟثي ٠ذيٞز اذتهيبل زازٟ
اؾت .تطًيت آ ٙاظ تٞف ثطـ ،الپئي تٞف ،تٞف هغؼ٠زاض ثٔٞضي ،ٚتٞف ثٔٞضيٗ ٝ ٚبؾ٠ؾًُٞٔ َٜيٛٞيزاض
30

ُعاضـ ٛوك ٠ظٗي ٚقٜبؾي ًبضثطزي  1:25000ثيع( ٟالي ٠ظٗي ٚقٜبؾي)

ذبًؿتطي ُطاييس ٟث ٠ؾجع ؾبذت ٠قس ٟاؾت .اي ٚؾ١َٜب ٗتٞؾظالي 40-50( ٠ؾبٛتيٗتط) تب ؾيتجطالي٠
( 70-90ؾبٛتيٗتط) ١ؿتٜس  ٝحسٝز  10تب ٗ 15تط ؾتجطا زاضٛس (قٌْ١بي .)30 ٝ 29
زض ثطضؾي ١بي ٗيٌطٝؾٌٞپي ٘١ؿبٛي ثبكتي ً ٝبٛيقٜبؾي زض اٞٛاع تٞف١بي ايٝ ٚاحس زيسٗ ٟيقٞز ً٠
ث ٠قطح ظيط اؾت:
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي آ٢ٛب اظ ٞٛع آٝاضي اؾت .ثرف ثٔٞضي ٚاظ ثٔٞض١بي ٛي٘ ٠قٌْزاض كٔسؾپبض ثيب جبٛكييٜي
تٞؾظ ؾٞزآيت -آٛبٓؿيٖ ً ٝطثٜبت ،ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٝ ٚآٗليجٛ ّٞي٘ ٠قيٌْزاض ًي ٠پيطًٝؿي١ٚيب ثي٠
ًطثٜبت تجعي ٠قسٟاٛس ؾبذت ٠قس ٟاؾت .هغؼي١٠يبي ؾيِٜي زض ايي ٚتيٞف١يب اظ هغؼي١٠يبي قيكي٠اي
ثبظثٔٞضي ،ٚآتكلكبٛي تجعي ٝ ٠اًؿيس ٟقس١ ،ٟيبٓ ٞآٛيسظيت اًؿييس ٝ ٟهغؼي ٠ؾي١َٜيبي آٌ١يي اؾيت.
ػٜبنط يبزقس٘١ ٟطا ٟثب آپبتيت ً ٝبٛي١بي ًسض ،زض ٛوف ًبٛي١يبي كطػيي ،زض ذ٘ييطٟاي اظ قيكي ٠ثيبظ
ثٔٞضي ٚث ٠تيـي١بي ظطيق ًٔطييت ،ؾطيؿييت ً ٝيبٛي١يبي ضؾيي ٘١يطا ٟثيب ثٔٞض١يبي ًطثٜيبت جيبي
ُطكت٠اٛس.
 -8-4-0-0ياحذ Emugt
ايٝ ٚاحس اظ ثرف١بيي هبثْ جسايف زض ٞٛاحي ٗيبٛي ٝاحيس  Emumlاؾيت ًي ٠زض ييبّ قي٘بٓي ٗ ٝييبٛي
تبهسيؽ ثيع ٟزيسٗ ٟيقٞز .ضذ١ٜٙٞ٘بي آ ٙزض چ٢ط ٟثيٚالي١٠بيي ثي ٠ؾيتجطاي حيسٝز ٗ 10-15تيط اظ
ٞٛاحي جٜٞة ذبٝضي تب جٜٞة ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٟزيسٗ ٟيقٛٞس .تطًيت ؾيَٜقيٜبذتي آ ٙاظ تيٞف
ثٔٞضي ٚقيك٠اي اؾيسي ،ؾَٜآ١ي ٗبؾ٠اي تٞكيتي ٓٞٗٞٛيت زاض  ٝتٞكيت ؾيجعًٖ ضٛيَ ٗبييْ ثي ٠ظضز
اؾت ً ٠ثٗ ٠ُٛٞ ٠حٔي ثً ٠بٛي١بي ضؾي تجسيْ قسٟاٛس .اي ٚؾ١َٜب ٛبظىالي 2-10( ٠ؾيبٛتيٗتيط) تيب
ٗتٞؾظالي 50-60( ٠ؾبٛتيٗتط) ١ؿتٜس (قٌْ١بي .)32 ٝ 31
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض تٞف١يبي ثٔيٞضي ٚقيكي٠اي اؾييسي ،پٞضكيطًٝالؾيتيي ثيب ظٗيٜي٠اي اظ قيكي٠
ثبظثٔٞضي ٚاؾت .زضقت ثٔٞض١ب اظ جٜؽ پالغيًٞالظًٞ ،اضتع ،آٌٓبٓي كٔسؾپبض ثب تجعي ٠ثً ٠يبٛي١يبي ضؾيي،
تيـي١بي تبة ذٞضز ٟثيٞتيت  ٝثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚاؾت .هغؼ١ ٠بي آ ٙاظ ٞٛع آتكلكبٛي اًؿيس ،ٟچطت
 ٝقيك٠اي اؾت .ظيطً ٝ ٙٞاًؿيس آ ٚ١ث ٠ػٜٞاً ٙبٛي١بي كطػي ١ؿيتٜس .ذ٘ييط ٟزض ايي ٚؾي١َٜيب اظ
قيك ٠ثبظثٔٞضي ٚاؾت ً ٠آيبضي اظ تطاق ٠قيك٠اي ٘١طا ٟثب ٌٓ١٠بي ًطثٜبت ٗ ٝوبزيطي ًٔطييت آؿكيت٠
ث ٠اًؿيس آ ٚ١زض ذٞز زاضز.
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ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

Emuml

Emuts

قٌْ ٝ -29احس تٞكي  Emutsزض چ٢ط ٟثركي اظ ٝاحس  Emumlزض يبّ ق٘بٓي تبهسيؽ ثيعٟ
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

Emuts
Emuml

قٌْ ٝ -30احس تٞكي  Emutsزض چ٢ط ٟثركي اظ ٝاحس  Emumlزض يبّ ق٘بٓي تبهسيؽ ثيعٟ
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي).
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ُعاضـ ٛوك ٠ظٗي ٚقٜبؾي ًبضثطزي  1:25000ثيع( ٟالي ٠ظٗي ٚقٜبؾي)

Emugt
Emuml

قٌْٝ -31احس تٞكي  ٝتٞكيتي  Emugtث ٠ػٜٞا ٙثركي اظ ٝاحس  Emumlزض يبّ ق٘بٓي تبهسيؽ ثيعٟ
ٛ ٝعزيي ٗحٞض آِٛ( ٙب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

Emugt

قٌْٝ -32احس  Emugtزض ٗحْ چطذف پالٛػ تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

 -9-4-0-0ياحذ Emum
ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس ث ٠ػٜٞا ٙجٞا ٙتيطي ٚثريف اظ تبهيسيؽ ثييع ٟقٜبؾيبيي قيس ٟاؾيت .اظ حيٞآي
ضٝؾتبي ثيع ٟتب ٗعضػً ٠التُ ٠يع تٜف زض ذبٝض  ٝجٜٞة ضٝؾتبي ػٔي آثبز ثبال زض ثبذتط ثب ضٛٝس ذيبٝضي-
ثبذتطي زيسٗ ٟيقٞز .ض َٛػ٘ٗٞي ٝاحس ،هطٗع ًٖ ضُ َٛب ٟذبًؿتطي ضٝقٗ ٚبييْ ثيً ٠يطٕ اؾيت .اظ
زيسُب ٟؾَٜقٜبذتي زضثطُيطٛسٗ ٟج٘ٞػ٠اي اظ ٗبضٗ ٝ ٙبؾ٠ؾ َٜآٌ١يي ثي٘١ ٠يطا ٟثييٚاليي١٠يبيي اظ
ؾ َٜآ١ي ٗبؾ٠اي تٞكيتي ٓٞٗٞٛيتزاض  ٝتيـي١بي غيپؽ اؾت (قٌْ١يبي  .)34 ٝ 33اييٝ ٚاحيس ثي٠
33

ضٞي ًكٛ اًتكبكبت ٗؼسٝ بؾيٜقٚ ظٗيٙؾبظٗب

 جيبيPlc احسٝ  زض ظيط،ٟسُي ثيعٛ ثط ايط ػٌ٘ٔطز ُؿْ ضاٝ Emuml احسٝ يٖٝقيت ثط ض١ ٝ ٠ؾتٞ پي٠ُٛٞ
يي اظ غييپؽٛاٝبي كطا١٠ ضُچٝ ٠ُ زاضاي ضٝ  ًٖ اضتلبع،طٕ كطؾبٛ ٟاحس يبزقسٝ يٛ ثرف ٗبض. اؾت٠ُطكت
.زٞضز ٗييقيٝ ٗتيط ثيطآ700  تيب600 زٝ حيسٙ حيبّ ؾيتجطاي آٚ ثب ايي، اؾتٟيعٛٞاحس تٌتٝ ٚ اي.اؾت
.)1381 ،ي اؾت (ٗحتبطٛ ٗيبٚؾِٞط ائٛكبٛ احسٝ ٚ اظ ايٟي ثطزاقت قسٛبي ٗبض١٠ٛٞ٘ٛ
Acarinina broedermanni, Acarinina bullbrooki, Globigerina lozanoi,
Tuborotalia boweri, Globigerina hagni, Gyroidinoides giradanus peramplus,
Urigerina sp., Lenticulina sp., Eponides sp., Cibicidoides cf. C. pseudoungerianus.

عزيييٛ(  ًطثالييي ؾيطزاض٠احس زض ق٘بّ ثبذتط ٗعضػيٝ ٚٓيتزاض ايٞٗٞٛ كيتيٞاي ت٠بي ٗبؾ١ي١َآٜؾ
٠ ٗغبٓؼيٝ سٜؿيت١ )تي ٗتيطٛ ؾيب10 زٝ (حيس٠يبظىالييٛ ،)ٙضظٝ زا٠يٛزذبٝ ثبذتطي ضٝ ٠وكٛ ضيٝٗطظ ذب
يس١ ٗييزٙكيبٛ ٚ پؿيٚؾٞاذط ائٝ ا-يٛ ٗيبٚؾٞضز ثطضؾي ضا ائٞٗ احسٝ ٚب ؾ٢ٛي آٝبذتي ثط ضٜق٠ٜزيطي
.)1381 ،طاثي٢(ؾ
Globorotalia sp., Nummulites aturicus, Nummulites striatus, Actinocyclina sp.,
Nummulites cf. N. millecaput, Discocyclina sp., Alveolina sp., Assilina spp.,
Operculina sp., Sphaerogypsina sp., Amphistegina sp., Cibicides sp., Reucella sp.,
Miliolidae, Crinoid debris, Algal fragments (Solenomeris ogermoni,…).

.Emum ِيٜ ؾ٠ ٗبؾ-يٛاحس ٗبضٝ -33 ٌْق
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ُعاضـ ٛوك ٠ظٗي ٚقٜبؾي ًبضثطزي  1:25000ثيع( ٟالي ٠ظٗي ٚقٜبؾي)

Plc
Emum

قٌْ -34ؾغح ٛبپيٞؾتِي ٖ١قيت ثيٝ ٚاحسًِٜٗٞٔٝ Emumطاي ٝاحسِٛ( Plcب ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي).

 -01-4-0-0ياحذ Emumg
اظ ثرف١بي كطػي هبثْ جسايف زض ٝاحس  Emumضذ١ٜٙٞ٘بيي اظ ٗبض١ٙيبي ذبًؿيتطي ٗبييْ ثي ٠ظضز ٝ
ُبٓ ٟي٘ٞيي اؾت ً ٠ثيٚالي١٠بيي اظ ُچ تٞزٟاي زض ذٞز زاضٛس (قٌْ  .)35ؾيتجطاي اييٝ ٚاحيس حيسٝز
ٗ 100تط اؾت.

Emumg

قٌْ ٝ -35احس ٗبضٛي ُچزاض  Emumgزض ق٘بّ ذبٝض تبهسيؽ ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي).

35

ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

 -5-0-0پلیًسه
c

 -0-5-0-0ياحذ Pl
ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس اظ حٞآي ضٝؾتبي ٗٞض تب جٜٞة ذبٝضي ضٝؾتبي ثيع ٟزض ز ٝچ٢ط ٟثب ضٛٝيس قي٘بّ
ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي ٘ٛبيبٗ ٙيقٞز .اظ آ ٙق٘بض زض ٗجبٝضًالتُ ٠يع تٜف ثرف١بي ظيطي ٚاظ تٜبٝة
ٗيٌطًِٜٗٞٔٝطاي ٗبؾ٠اي ٗ ٝبؾ٠ؾ َٜزا ٠ٛزضقت  ٝثرف١بي ظثطي ٚاظ ًِٜٗٞٔطا اؾت .اييٝ ٚاحيس ثي٠
ض َٛنٞضتي تب هٟٞ٢اي ُب ٟذبًؿتطي ضٝق ٚزيسٗ ٟيقٞز.
ثطضؾي ٗيٌطٝؾٌٞپي ثرف ١بي ٗيٌطًِٜٗٞٔٝطاييٗ -بؾ ٠ؾِٜي (قٌْ ٛ ،)36كبِٛط آ ٙاؾت ً ٠اٛيساظٟ
شضات ثبكتي اظ زضقت ثٔٞض تيب ضيعثٔيٞض زاضٛيس .اظ ٛظيط ُطزقيسُي ظاٝيي٠زاض تيب ٛي٘ي ٠ظاٝيي٠زاض  ٝاظ ٛظيط
جٞضقسُي ُ ٝطزقسُي ضؼيق ١ؿتٜس .ثرف ثٔٞضي ٚآ٢ٛيب زضثطزاضٛيس ٟثٔٞض١يبي كٔسؾيپبض  ٝپيطًٝؿيٚ
اؾت .زض اي ٚثٔٞض١ب آيبض ذطزقسُي  ٝقٌؿيتِي ُ ٝيب ٟثٔٞض١يبي ٛيبچيعي اظ اپييسٝت زييسٗ ٟييقيٞز.
هغؼ١٠بي ؾيِٜي آ٢ٛيب اظ هغؼي١ ٠يبي آشضيي ٚزض حيس ؾيطپبٛتيٜيت ثي ٠اٛيساظ ٟتوطيجيي ٗ 3/2ئييٗتيط،
پطيسٝتيت ١بي ؾطپبٛتيٜيتي قس ،ٟآتكلكبٛي زض حس تطاًيآٛسظيت ث ٠اٛساظ ٟتوطيجي ٗ 3ئيٗتيط ،آٛيسظي
ثبظآت ،ؾَٜآ١ي ٗيٌطايتي  ٝاؾپبضايتي اؾت .آيبض ؾِٜٞاض( ٟث ٠احت٘بّ ٓٞٗٞٛيت) زض آ٢ٛب زيسٗ ٟيقيٞز
ً ٝبٛي كطػي آ٢ٛب ًبٛي ًسض اؾت .ت٘بٕ ػٜبنط يبزقس ٟثب ؾي٘بٛي اظ جٜؽ ًطثٜبت ًٔؿيٖ ث١ ٠يٖ پيٛٞيس
ذٞضزٟاٛس.
ثرييف ًِٜٔييٗٞطايي (قييٌْ  ،)37اظ هغؼيي١٠ييبيي ثييب تطًيييت تطاًيييآٛييسظيتيٛٞٗ ،عٝزيييٞضيتيٗ ،يٌييطٝ
ٗٛٞعٝزيٞضيتيٗ ،يٌطًٞ ٝاتع ٗٛٞعٝزيٞضيتي  ٝؾطپبٛتيٜيتي ؾبذت ٠قس ٟاؾت .جٞضقسُي ُ ٝطزقسُي آٙ
ٗتٞؾظ تب ضؼيق اؾت .ؾرتقسُي آٗ ٙتٞؾيظ ،ؾيي٘ب ٙثيي ٚهغؼي١٠يب ًطثٜيبتي  ٝاٛيساظ ٟآ٢ٛيب اظ 2
ؾبٛتيٗتط تب حسٝز  20-30ؾبٛتيٗتط زض تـييط اؾت .ظاٝي٠زاض يب ٛي٘يُ ٠يطز ثيٞز ٙهغؼي١٠يبي يبزقيسٟ
ٛبقي اظ كبنٔ ٠حْ٘ ٛبچيع آ٢ٛب اؾتٓ ،صا يي ًِٜٗٞٔطاي ٛبضؼ ( )immatureث ٠ق٘بض ٗيآيس .ايٝ ٚاحيس
زض ٗيب ٙزُ ٝؿْ ضاٛسُي ثيع ٟزض جٜٞة  ٝآثطٝز زض ق٘بّ جبي زاضز ث٠ُٛٞ ٠اي ًيٗ ٠يطظ ظييطي ٚآ ٙثيط
ضٝي ٝاحس  Emumاؾت  ٝزض ٗطظ ظثطي ٚتٞؾظ ٝاحس١بي  sr ٝ hzپٞقييسٗ ٟييقيٞز .اظ قي٘بّ ثيبذتطي
ضٝؾتبي ثيع ٟتب جٜٞة ذبٝضي ضٝؾتبي ٗٞض ايٝ ٚاحس ثط ايط ُؿْ ضاٛسُي ثيع ٟثط ضٝي ًِٜٗٞٔطاي ٝاحيس
 PlQcجبيِيط قس ٟاؾت .ؾبظًٝبض ُؿْ١بي يبزقس ٟاٛساظُٟييطي ؾيتجطاي ٝاهؼيي اييٝ ٚاحيس ضا زقيٞاض
ٗيؾبظز ،ثب اي ٚحبّ حسٝز ٗ 400- 500تط ثطآٝضز ٗيقٞز.
 -6-0-0پلیًسه -کًاتروري
 -0-6-0-0ياحذPlQc
ايٝ ٚاحس زضثطُيطٛس ٟثرف ١بي ًِٜٗٞٔطايي زض جٜٞة ضٝؾتب١بي آثطٝز ٞٗ ٝض تيب ػٔيي آثيبز  ٝجٜيٞة ٝ
جٜٞة ذبٝضي ٛوك ٠اؾت .جٞضقسُي هغؼ ٠ؾ١َٜبي ًِٜٗٞٔطايي ضؼيقُ ،طزقسُي آ٢ٛيب ٗتٞؾيظ تيب
ضؼيق  ٝؾي٘ب ٙثي ٚهغؼ١٠ب ؾؿت اؾت .تطًيت هغؼي١٠يب اظ ؾي١َٜيبي آٝتطاٗبكييي ،اٛجبقيت١٠يبي
آتكلكبٛي -ضؾٞثي ائٞؾ ٝ ٚؾ١َٜبي ؾبة ٌٓٝبٛيي ٛئٞغ ٙاؾت .ضذ١ٜٙٞ٘بي انٔي ٝاحس يبزقيس ٟزض
پيٌط ٗج٘ٞػ٠اي ُؿتطز ٝ ٟثب قيت ثؿيبض ٗاليٖ ( 5تب  10زضج )٠ث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي ضذ ٜٙٞ٘زاضز
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قٌْ٘ٛ -36بيي اظ ثرف ٗيٌطًِٜٗٞٔٝطاييٗ -بؾ ٠ؾِٜي ٝاحس. Plc

قٌْ ٘ٛ -37بيي اظ ثرف ًِٜٗٞٔطايي ٝاحس  Plcزض ٗجبٝضًالتُ ٠يع تٜف.

 ٝتٞؾظ ُؿْ ضاٛسُي ثيع ٟزض ق٘بّ ذبٝضي ُ ٝؿْ ضاٛسُي ز ٞٛ ٟزض جٜٞة ثبذتطي تب اٛساظٟاي ٗحسٝز
 ٝتحت تثييط هطاض ُطكت ٠اؾت .اظ ق٘بّ ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٟتب جٜٞة ذبٝضي ضٝؾتبي ٗٞض ايٝ ٚاحس ثيب
ُؿْ ضاٛسُي ثيع ٟثط ضٝي ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس  PlQcجبيِيط قس ٟاؾت .زض ق٘بّ ثبذتطي تبهسيؽ ثييعٝ ٟ
زض پ ٠ٜ٢جٜٞثي زقت ثي ٚضٝؾتب١بي آثطٝز تب ػٔي آثبز ؾبظًٝبض ُؿْ ضاٛسُي ،ث ٠احت٘بّ قيبذ ٠كطػيي
37

ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

ُؿْ ثيع ،ٟثرف١بيي اظ ٝاحس ٗٞضز ثطضؾي ثبال آٗس ٝ ٟضذؿبض١ٟبي ٗبضٛيٗ -بؾ ٠ؾِٜي ٝاحيس  Emumاظ
ظيط آ ٙپسيساض قس ٟاؾت ،ث٠ُٛٞ ٠اي ً ٠اً ٜٙٞثرف١يبيي اظ ٝاحيس پؿيت ٗيبضٛي زض ثيئًِٜ ٚيٗٞطاي
يبزقسٗ ٟحهٞض قس ٟاؾت .ػال ٟٝثط اي ٚثٛ ٠ظط ٗيضؾس تكيٌيْ اٛجبقيت١٠يبي آثطكتيي پبزُبٛي٠اي ػ٢يس
حبضط زض پبيي ٚزؾت يب كط ٝزيٞاض ٟايُ ٚؿْ ثبيؿتي پيبٗس ؾبظًٝبض جٞا ٙآ ٙثبقس .زض جٜٞة  ٝجٜيٞة
ذبٝضي ٛوك ٠ثب ثطضؾي ػٌؽ١بي ٞ١ايي  ٝتهبٝيط ٗبٞ١اضٟاي ضذ ٜٙٞ٘اي ٚؾ١َٜب ٢ٛ ٝكت١٠بي آثطكتيي
ػ٢س حبضط ثب ؾبظًٝبض يي ُؿْ ضاؾتثط ثب ضٛٝسي ذبٝضي -ثبذتطي ث ٠ؾيٞي ذيبٝضي جيب ثي ٠جيب قيسٟ
اؾت.
 -7-0-0کًاتروري
ثرف١بيي اظ ٛوك ٠ثيع ٟث ٠ذهٞل ٞٛاحي جٜٞثي آ ٙضا زقت١بي آثطكتي ًٞاتطٛطي تكٌيْ زاز ٟاؾيت.
زض جسايف  ٝثيبٝ ٙيػُي اي٢ٛ ٚكت١٠ب اظ پػ١ٝف١بي اٛجبٕ قيس ٝ ٟزاز١ٟيبي ضذؿيبضٟاي ٢ٛكيت١٠يبي
ًٞاتطٛطي ٗطثٞط ثٝ ٠ضه ٠يٌهس ١عاضٕ ؾجعٝاض (ٗجيسي )1377 ،اؾتلبز ٟقس ٟاؾت.
زض ايُ ٚبٗٗ ٠ج٘ٞػ٠اي اظ ٢ٛكت١٠بي آثطكتي ٝ ٝاضيعٟاي زيسٗ ٟيقٞز٢ٛ .كيت١٠يبي اكويي ٗترٔريْ ثيب
ٗهبٓح ؿيط ٞ١اظز ٝ ٟؾي٘ب ٙثؿيبض ضؼيق ١يٖ زض زاٜٗيً ٠ي١ٟٞيب ١ ٝيٖ زض ظٗيي١ٚيبي پؿيت  ٝثؿيتط
ضٝزذب١٠ٛب ٢ٛ ٝكت١٠بي ٝاضيعٟاي ٛيع ٘١چٜي ٚثط ضٝي ثطذي اظ زاٜٗي١٠يب ١ ٝيٖ زض زاذيْ حٞضي١٠يبي
ًٞچي ُؿتطـ يبكت ٠اٛس .ثب تٞج ٠ثُ ٠ؿتطـ ٢ٛكت١٠يبي آثطكتيي ٛ ٝييع ضػبييت تويسٕ  ٝتيثذط ،قيطح
٢ٛكت١٠بي ًٞاتطٛطي كوظ ثط اؾبؼ ؾ ٚآ٢ٛب ٗيثبقس .ثط ايي ٚاؾيبؼ ٢ٛكيت١٠يبي يبزقيس ٟاظ هيسيٖ ثي٠
جسيس ػجبضتٜس اظ:
 -0آبرفتَبي درضتداوٍ کًَپبيٍاي
 آثطكت١بي ثؿيبض زضقتزا١ًٞ ٠ٛپبي٠اياي ٚآثطكت١ب ث ٠چ٢ط ٟآٗيعٟاي اظ پبض ٟؾ ،)cobble( َٜهٔ ٟٞؾ ٝ (boulder) َٜق٘١ ٚيطا ٟثيب زضنيس
اٛسًي اظ ٗبؾ ٠اؾت ً ٠زض ؾغح تطاظي ٝاهغ زض ثبال زؾيت ً١ٞپبيي١٠يب  ٝثي ٠ز ٝكيطٕ ثيبزظ ٙآثطكتيي ٝ
پبزُب )terrace( ٠ٛقٌْ ُطكت٠اٛس .زض ثبزظ١ ٙبي آثطكتي (ٝاحس  )Qfbgقٌْ ٗرطٝعي ٢ٛكت ٠حل قيسٟ
 ٝزچبض ثطيسُي  ٝيب كطؾبيف ٛكس ٟاؾت١٠ٛٞ٘ٛ .بي ثبزظ١ٙيبي آثطكتيي ضا ٗييتيٞا ٙزض ثريف جٜيٞثي
تبهسيؽ ثيعٗ ٠ً ٟكطف ث ٠زقت١بي جٜٞثي ٝضه ٠اؾت ٗكب١سٞ٘ٛ ٟزٝ .احس يبزقيسٗ ٟؼيبزّ ٝاحيس A3
(پسضاٗي )1362 ،اؾت  ٝاظ ٛوغٛ ٠ظط چي٠ٜقٜبذتي ظٗيٚؾبذتي (ٛ )tectonostratigraphyييع ٗؼيبزّ
ػهط يد  Mindelاؾت.
fbg
ثوبيبي ثبزظ١ ٙبي آثطكتي  ٠ً Qتحت كطؾبيف ظٗيي ٝ ٚػٌ٘ٔيطز تٞأٗيب ٙكطؾيبيف  ٝآة قٌؿيتِي
( )Scouringهطاض ُطكت ٝ ٠ث ٠چ٢ط ٟؾٌ١ٞبي اٗطٝظي ( )Terraceتـييط قٌْ زازٛ ٟيع ثي ٠ػٜيٞاٝ ٙاحيس
ٗ Qtbgؼطكي قس ٟاؾت .زٝ ٝاحس ٚ٢ً Qtbgٝ Qfbgتطيٝ ٚاحس ًٞاتطٛطي زض ايٛ ٚوك١ ٠ؿتٜس .ثب تٞج ٠ثي٠
ؾ Mindel ٚثطاي ٝاحس  ٝ Qfbgايٝ ٠ٌٜاحس اظ تـييط قٌْ ثبزظ١ٙبي آثطكتي حبنْ ٗييقيٞز ،ثٜيبثطايٚ
ؾ ٚقٌُْيطي اي ٚپبزُب١٠ٛب ٝاثؿت ٠ث ٠زٝض ٟيرچبٓي  Mindel-Rissاؾت .ثب اي ٚحيبّ زض ٛوكي ٠اييٚ
زٝ ٝاحس ٗؼبزّ ٖ١ ٝاضظ يٌسيِط زض ٛظط ُطكت ٠قس ٟاؾت.
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 آثطكت١بي زضقتزا١ًٞ ٠ٛپبي٠ايايٝ ٚاحس ً ٠ثيكتط قٜي اؾت ،زض ؾغح تطاظ پبييٚتطي ٛؿجت ث٢ٛ ٠كت١٠بي آثطكتي ثؿيبض زضقيت زاٛي٠
 ٝزض پبيي ٚزؾت آ٢ٛب تكٌيْ ُطزيس ٝ ٟثب تٞج ٠ث ٠ضيرتقٜبؾي ث ٠زُ ٝيط( Qfs ٟٝثيبزظ١ٙيبي آثطكتيي
ٜٗلطز  ٝكطؾبيف ٛيبكت( Qtg ٝ )٠پبزُب١٠ٛبي حبنْ اظ تـييط قيٌْ ثيبزظ١ٙيبي آثطكتيي) ٗؼطكيي قيسٟ
اؾت .ؾ ٚقٌُْيطي ايٝ ٚاحس١ب ٛيع ٗيتٞاٛس ٝاثؿت ٠ث ٠زٝض ٟثي ٚيرچبٓي  Wurm ٝ Rissثبقس.
 -0آبرفتَبي ريسداوٍي دضت
 ثبزظ١ٙبي آثطكتي جٞاٝ ،ٙاحسQfsاي٢ٛ ٚكت١٠ب ثيكتط اظ ؾئت ٗ ٝبؾ ٠زا ٠ٛضيع ٘١طا ٟثب اكن١بي ق ٚضيعزا ٠ٛتكيٌيْ قيسٟاٛيس .ثي ٠زٓييْ
جٞاٛي ٜٞ١ظ ضيرت  ٝقٌْ آٝي ٠ذٞز ضا حل ًطزٟاٛس .ؾ ٚايٝ ٚاحس ث ٠زٓيْ ٛجٞز كطؾبيف  ٝقيبض١بي
كطؾبيكي ثٞٓٞ١ ٠ؾٛ ٚؿجت زاز ٟقس ٟاؾت.
 پبزُب١٠ٛبي آثطكتي جٞاٝ ،ٙاحسQtsزض ٛو كٞٗ ٠ضز ثطضؾي ٜٗبعوي اظ ٗهبٓح ضيعزاٗ ٠ٛبٜٛس ٗبؾ ،٠ؾئت  ٝػسؾي١يبيي اظ قي ٚزاٛي ٠ضييع زض
زاذْ ثبزظ١ٙبي آثطكتي جسيس ٗكب١سٗ ٟيقٛٞس ً ٠ؾ ٚآ٢ٛب ٞٓٞ١ؾ ٝ ٚيب ً٘ي هسي٘يتط زض ٛظط ُطكت٠
قس ٟاؾت.
 آثطكت١بي ضٝزذب٠ٛايٝ ،احس Qalاٛجبقت١٠بي تٛ٠كؿت قس ٟيب زض حبّ تٛ٠كؿت ثؿتط ًٜٛٞي ضٝزذب١٠ٛبي ثعضٍ ٜٗغو ٠اؾت ًي ٠ثيكيتط
زضثطزاضٛس ٟق ،ٚهٔ ٟٞؾٗ ،َٜبؾُ ٝ ٠ب١ي الي١٠يبي ٗبؾي٠اي ضيعزاٛي ٝ ٠ؾيئت ٗييثبقيٜس  ٝزض حبٓيت
ٗؼ٘ ّٞزض ضٝزذب١٠ٛبي زائ٘ي اقجبع اظ آة ١ؿتٜس.
 آثطكت١بي جٞا ٙزقت ؾيالثيٝ ،احسQfpت٢ٜب پٗ ٠ٜ٢طثٞط ث ٠ايٝ ٚاحس زض جٜٞة ذبٝضي ٛوك ٠زيسٗ ٟيقيٞز  ٝثيب عـييب١ٙيبي جيٞا ٙضٝزذبٛي٠
زاٝضظ ٙزض اضتجبط اؾت.
 -8-0-0دگرسبوی
 -0-8-0-0ياحذ h
ايٝ ٚاحس ٗطثٞط ث ٠پ ٠ٜ٢زُطؾب ٙقسً ٟالت ٠چك٘ ٠آيبؼ (ث ٠ظثبٗ ٙحٔي االؼ) اؾتً .التٞٗ ٠ضز ٛظيط
زض ق٘بّ ضٝؾتبي ثيع ٝ ٟزض كبنٔٞ١ ٠ايي ً 1/5ئيٗٞتطي اظ آ ٙاؾيتٝ .احيس زُطؾيب ٙقيس ٟثركيي اظ
ٝاحس  trاؾت ً ٠زض جٜٞة ثبذتط چك٘ ٠يبزقس ٟزيسٗ ٟيقٞز .زض ٛبحي ٠زُطؾب ٙقسٜٗ ٟيتيت ثيط اييط
زُطؾبٛي ؾٞپطغ ٙث٘١ ٠بتيت تجسيْ قس ٟاؾت .ػال ٟٝثط ٜٗيتيت زض ايٗ ٚحسٝز ٟپيطييتً ،بٌٓٞپيطييت،
آيػيؿت ،اًؿيس ١بي يبٞٛي ٠آًٓٝٞ ٝ ٚ١يت ٛيع زيسٗ ٟيقٞز (ػكن آثيبزي .)1379 ،قيطح ثيكيتط اييٚ
ٛبحي ٠زُطؾبٛي زض ثرف ظٗيٚقٜبؾي اهتهبزي آٝضز ٟقس ٟاؾت.
 -9-0-0سىگَبي ویمٍ آتطفطبوی
 -0-9-0-0ياحذ tr
ايٝ ٚاحس زضثطُيطٛس ٟؾ١َٜبي تطاًي آٛسظيتي ًٞ ٝاضتع تطاًي آٛسظيتي اؾت .ض َٛآ٢ٛب ذبًؿتطي ضٝقٚ
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ٗبيْ ث ٠نٞضتي اؾت .اي ٚؾ١ َٜب ث ٠ُٛٞ ٠آقٌبض ٝاحس١بي  sr ٝ hzضا ثطيسٟاٛس (قيٌْ١يبي ،)39 ٝ 38
اظ عطف زيِط هغؼ١٠بي آ٢ٛب زض ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس  Plcيبكت ٗيقٞز ،ثٜبثطاي ٚؾ ٚآ٢ٛيب زض ٜٗغويٗ ٠يٞضز
ثطضؾي پؽ اظ ًطتبؾ ٠پؿي ٝ ٚپيف اظ پٔيٞؾ ٚاؾت .ثب ٝجٞز اي ٠ٌٜاضتجبط ثييٝ ٚاحيس ٗيٞضز ثطضؾيي ٝ
ًِٜٗٞٔطاي  Plcزض ٜٗغوٞٗ ٠ضز ثطضؾي ُؿٔ ٠اؾتٓٝ ،ي ثط اؾبؼ زاز١ٟبي ٗطثٞط ث ٠تؼيي ٚؾٛ ٚؿيجي
اي ٚؾ١َٜب زض ٝضه ٠يٌهس ١عاضٕ ؾجعٝاض ٛكبِٛط حسٝز  2/5تب ٗ 19ئي ٙٞؾبّ ثطاي ؾ١َٜبي ٘١ؿيبٙ
ثب آ٢ٛب اؾت .زض ٛبحي ٠ؾجعٝاض ًِٜٗٞٔطاي پٔيٞؾ ٚث ٠ُٛٞ ٠زُطقيت ثط ضٝي ٝاحس ٗيٞضز ثطضؾيي ٢ٛكيت٠
قس ٟاؾت .ضذ ٜٙٞ٘اي ٚؾ١ َٜب زض ٛوكي ٠ثييع ٟزض قي٘بّ ،قي٘بّ ذيبٝضي ضٝؾيتبي ثييع ٝ ٟپيطاٗيٙٞ
ضٝؾتبي آثطٝز زيسٗ ٟيقٞز .ثطضؾي جبيِب ٟچي٠ٜاي ،ثطٛٝعز ٗٞضز ٗغبٓؼ ٝ ٠تٞز١ٟبيي ٘١ؿب ٙثيب آ ٙثي٠
ؾٞي ذبٝض زض ٝضه ٠يٌهس ١عاضٕ ثبقتي( ٚثحطٝزي  ٝػ٘طاٛي )1377 ،ثُٛٞ ٠يٗ ٠حيسٝز پٞقييسُي اييٚ
ؾ١َٜب ضا ثب ٝاحس ٛ Plcكبٗ ٙيز١س .زض ٝضه ٠ثبقتيٛ ٚييع ثيكيتطيٗ ٚيطظ ايي ٚزٝ ٝاحيس اظ ٛيٞع ُؿيْ
ضٝضاٛس ٟاؾت .ثب اي ٚحبّ زض ت٘بٕ اي ٚضذ١ٜٙٞ٘ب جبيِيطي اي ٚؾ١َٜب زض كطازيٞاضُ ٟؿْ١يبي ضٝضاٛيسٟ
اؾت  ٝپيبٗس اي ٚثبالآٗسُي تـصي ٠حٞض ٠ضؾٞثي پٔيٞؾ ٚزض كط ٝزيٞاض ٟايُ ٚؿْ١بؾت .زض ٝضهي ٠ثييعٟ
ثبالآٗسُي زض اٗتساز ُؿْ ضاٛسُي آثطٝز اٛجيبٕ قيس ٟاؾيت  ٝهغؼي٠ؾي١َٜيبي ٝاحيس١بي اكييٓٞيتي ٝ
تطاًيآٛسظيتي ٗٞجٞز زض كطازيٞاض ٟتـصيًِٜٗٞٔ ٠طاي پٔيٞؾ ٚضا ؾجت قسٟاٛس .ؾغح ثطٛٝعز يبكتيٝ ٠احيس
يبزقس ٟثؿيبض ظيبز  ٝحتي ضذ١ٜٙٞ٘بي پطاًٜسٟاي اظ آ٢ٛب زض ٞٛاحي ق٘بّ ذيبٝضي ٛوكي ٠زض ٝاحيس١بي
اكيٓٞيتي تعضين قس ٟاؾت ٠ً ،ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ُٞاُ ٟؿتطزُي ثيكتط ايٝ ٚاحيس اظ آ ٙچييعي اؾيت ًي٠
اٗطٝظ ٟزض ؾغح ظٗي ٚقب١س آ١ ٙؿتيٖ.
زض ثطضؾي ١بي ٗيٌطٝؾٌٞپي ثبكت اي ٚؾ١ َٜب اظ ٞٛع پٞضكيطيي ثيب ذ٘ييطٗ ٟيٌطٓٝيتيي اؾيت .زضقيت
ثٔٞض١ب اظ ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ زض حس آيًِٞالظ -آٛسظي ٚث ٠زضاظاي ٗ 4/5ئيٗتط ،ثب ؾيبذت٘بٜٗ ٙغوي٠اي،
ثبكت تج٘ؼي  ٝحٞاقي تحٔيْ ضكت ٝ ٠ثب زُطؾبٛي ث ٠ؾطيؿييت ،آٌٓيبٓي كٔسؾيپبضًٔ ،طييت ً ٝطثٜيبت ٝ
ثٔٞض١بي آٗليج ّٞثب تجعي ٠قسُي ثً ٠طثٜبتًٔ ،طيت  ٝهبٓت ًبٛي١بي ٗبكيي ثب تجعيً ٠بْٗ ثئً ٠طييت
ً ٝطثٜبت پسيس آٗس ٟاؾتً .بٛي١بي كطػي زضثطُيطٛس ٟؾٞظ١ٙيبي آپبتييتً ،يبٛي١يبي ًيسض  ٝاؾيلٝ ٚ
ًًٓٞٞؿ ٚاؾت ً٘١ ٠طا ٟثب ًبٛي١بي انٔي زض ذ٘يطٟاي اظ ٗيٌطٓٝيت١بي پالغيًٞالظ زض حس ؾسيي ثي٠
٘١طا ٟثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض ،ثٔٞض١بي ًٔطييتٌٓ ،ي١ ٠يبي ًطثٜيبت ٗ ٝويبزيطي ضييع ثٔٞض١يبي ًيٞاضتع
ثبظثٔٞضي ٚجبي زاضٛس.
ٛبٕ اي ٚؾ١ َٜب زض ٞ٘ٛزاض (ٓييثيبؼ ٌ٘١ ٝيبضا )1986 ،ٙزض هٔ٘يط ٝتطاًييآٛيسظيت  ٝزاؾييت  ٝؾيطي
ٗبُ٘بيي آ٢ٛيب زض ٘ٛيٞزاض (اييطٝي ٝ ٚثبضاُيبض )1971 ،زض ٗحيسٝز ٟآٌٓيبٓ ٝ ٚؾيبةآٌٓيبٓٛٞ٘ٛ ٝ ٚي١٠يبي
ؾبةآٌٓبٓ ٚزض ٞ٘ٛزاض (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗطظ ثيٗ ٚحسٝزً ٟبٓيآٌٓبٓ ٝ ٚآٌٓيبٓ ٚجيبي زاضٛيس
(قٌْ  2 ٝ 3پيٞؾت).
يبكت قيسٛٞ٘ٛ ٙي٠اي اظ اييٝ ٚاحيس زض قي٘بّ ثيبذتطي ضٝؾيتبي ثييعٛ ٟكيبِٛط ؾيِٜي ثيب زضٛٝساقيت
تطاًيآٛسظيت پٞضكيطي ثب آٌٛال١ٝبي ٗٛٞعٝزيٞضيتي اؾت.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض تطاًيآٛسظيت اظ ٞٛع پٞضكيطيي ثب ذ٘يطٗ ٟيٌطٓٝيتي جطيبٛي اؾيت .زضقيت ثٔيٞض
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آ ٙزضثطزاضٛس:ٟ
 ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تطًيت زض حس آيِيًٞالظ -آٛيسظي ٚزاضاي ؾيبذت٘بٜٗ ٙغوي٠اي ٝحٞاقي تحٔيْ ضكت ٠ً ٠ثً ٠بٛي ١بي ضؾي ًٔ ٝطيت تجعيي ٠قيس ٝ ٟتٞؾيظ ثٔٞض١يبي اپييسٝت جبٛكييٚ
قسٟاٛس.
 هبٓت ًبٛي١بي ٗبكيي ًِ٘١ ٠ي ثًٔ ٠طيت ،اپيسٝت ،اؾلً ٝ ٚطثٜبت تجعي ٠قسٟاٛس. ثٔٞض١بي آٗليجٛ ّٞي٘ ٠قٌْزاض ً ٠ثً ٠طثٜبت  ٝاؾل ٚتجعي ٠قسٟاٛس.ًبٛي ١بي كطػي اي ٚؾ١ َٜب اظ ٞٛع آپبتيت ث ٠اٛساظٗ 0/3 ٟئيٗتيط ً ٝيبٛي١يبي ًيسض اؾيت .ذ٘ييط ٟاظ
ٗيٌطٓٝيت١بي پالغيًٞالظ ثب تطًيت زض حيس آيِيًٞالظ -آٛيسظي ٚثيب ثبكيت جطييبٛي ثي٘١ ٠يطا ٟثٔٞض١يبي
ثيقٌْ آٌٓبٓي كٔسؾپبض١٠ٌٓ ،بي ًطثٜبت  ٝضيع ثٔٞض١بي اؾل ٚاؾت.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض ٗٛٞعٝزيٞضيت ،زا٠ٛاي اؾيت .ثٔٞض١يبي آ ٙزضثطزاضٛيس ٟثٔٞض١يبي پالغييًٞالظ ٛي٘ي٠
قٌْزاض ثب تطًيت زض حس آيًِٞالظ -آٛسظي ٚثب آيبض تجعي ٠ثً ٠يبٛي ١يبي ضؾيي  ٝتيب حيسٝزي ًطثٜيبت،
ثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تجعي ٠ثً ٠بٛي ١بي ضؾيٗ ،وبزيطي ثٔٞض١يبي ًيٞاضتع ،ثٔٞض١يبي
آٗليجٛ ّٞي٘ ٠قٌْزاض ثب تجعي ٠ثً ٠طثٜبت ،ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚثب تجعيُ ٠ؿتطز ٟثيً ٠طثٜيبت ًٔ ٝطييت،
ثٔٞض١بي ًٔطيت  ٝهبٓت ًبٛي١بي ٗبكيي ً ٠ثي ٠ت٘يبٗي تٞؾيظ ًٔطييتً ،طثٜيبت  ٝاؾيلًًٞٞٓ( ٚؿي)ٚ
تجعي ٠قسٟاٛسً .بٛي١بي كطػي اي ٚؾ١َٜب اظ ٞٛع آپبتيت ث ٠اٛساظٗ 0/3 ٟئيٗتط ً ٝبٛي١بي ًسض اؾت.
زض ق٘بّ ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٝ ٟزض زاٗ ٠ٜجٜٞة ثبذتطي ًيُ ٟٞيط زض ضذٜ٘ي١ٙٞيبي ٗجيبٝض ضا٢ً ٟيٚ
ٗؼبزً ٙطٗٝيت ث ٠چٜس ضذؿبض ٟؾِٜي اظ ايٝ ٚاحس ثط ٗيذٞضيٖ ً ٠ث ٠چ٢ط ٟثيِب ٠ٛؾ١َٜيبيي زض اييٚ
ٝاحس زيسٗ ٟيقٛٞس .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس اي ٚؾ١َٜب ثرف١بي غضفتط ٝاحس ٗٞضز ثطضؾيي ثبقيٜس ،ظييطا ثيط
اؾبؼ ٗكب١سات نحطايي زض ٗٞاضز ٗحسٝزي ًي ٠ايي ٚثيِبٛي ٠ؾي١َٜيب زييس ٟقيس٘١ ،ٟيٞاض ٟزض ثييٚ
ثرف١بي تطاًيآٛسظيتي زضثطُطكت ٠قسٟاٛس  ٝاظ ؾٞي زيِط ٘ٛيتٞا ٙآ٢ٛب ضا زض چ٢يطٝ ٟاحيسي ٗؿيتوْ
ٗكب١سٞ٘ٛ ٟز  ٝثطاي آٗ ٙطظ ٗكرهي زض ٛظط ُطكت .ثب اي ٚحبّ ٞ٘١اض ٟاي ٚثيِب ٠ٛؾي١َٜيب زض ًبٓجيس
ٝاحس تطاًيآٛسظيتي زيسٗ ٟيقٛٞس  ٝايٝ ٚاهؼيت جٞاٙتط ثيٞز ٙآ٢ٛيب ضا ٘ٛبييبٗ ٙييؾيبظز .يبكيت قيسٙ
ثيِب ٠ٛؾ١َٜبيي ثب زضٛٝساقت ٗٛٞعٝزيٞضيتي ٗ ٝيٌطٛٞٗ ٝعٝزيٞضيتي ً ٠ذٞز زاضاي ثيِب ٠ٛؾ١َٜبيي ثيب
تطًيت ُبثطٝيي ٞ١ ٝضٛجٜٔس ُبثطٝيي ١ؿتٜسٛ ،كبِٛط تٞآي زٛ ٝؿْ ثيِب ٠ٛؾ َٜزض ٝاحس تطاًيآٛيسظيتي
اؾت .ثب تٞج ٠ث ٠اي ٠ٌٜزاز ٟؾ ٚؾٜجي ضازيٗٞتطي زض ايجبت اي ٚازػب زض زؾيت ٛيساضيٖٓٝ ،يي ٗييتيٞاٙ
تٞآي ؾ ٚضذؿبض١ ٟبي ؾِٜي ًُ ٟٞط ضا اظ ً ٚ٢ث ٠جٞا ٙث ٠چ٢طُ ٟبثطٛٞٗ ،ٝعٝزيٞضيت  ٝتطاًييآٛيسظيت
ٛكب ٙزاز.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض ؾ١ َٜبي ٗيٌطٛٞٗٝعٝزيٞضيتي اظ ٞٛع پٞضكيطيتيي ِٗ ٝبپٞضكيطيتييي ثيب ذ٘ييطٟ
ٗيٌطًٝطيؿتبٓي ٚاؾت .زضقت ثٔٞض آ٢ٛب زضثطزاضٛسٞٗ ٟاضز ظيط اؾت:
 ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض تب ثييقيٌْ ثيب تطًييت زض حيس آيِيًٞالظ -آٛيسظي ٚثيب تجعيي ٠ثي٠ؾطيؿيت ً ٝبٛي ١بي ضؾي ً ٠زضثطزاضي١بيي اظ آٗليج ٝ ّٞآپبتييت زاضز  ٝزاضاي ؾيبذت٘بٜٗ ٙغوي٠اي،
ثبكت ؿطثبٓي ،حٞاقي تحٔيْ ضكت ٝ ٠تجسيْ حٞاقي ث ٠آٌٓبٓي كٔسؾپبض اؾت.
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 ثٔٞض١بي آٗليج ّٞقٌْزاض تب ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تجعي ٠ثً ٠طثٜبت  ٝاؾيلًًٞٞٓ ،ٚؿيً ،ٚي ٠زاضاي ثبكيتتج٘ؼي ،ؾبذت٘بٜٗ ٙغو ٠اي ،ذطزقسُي ،قٌؿتِي ،حٞاقي تحٔيْ ضكت ٝ ٠زضثطزاضي١يبيي اظ ثٔٞض١يبي
پالغيًٞالظ ١ؿتٜس .اٛساظ ٟثطذي اظ اي ٚثٔٞض١ب ث ٠حيسٝز ٗ 4ئييٗتيط ٗييضؾيس  ٝزضقيتتيط اظ ثٔٞض١يبي
پالغيًٞالظ ١ؿتٜس .زض ثطذي اظ ١ ٠ٛٞ٘ٛب اٛساظ ٟزضقت ثٔٞض١يبي آٗليجي ّٞثي ٠حيسٝز ٗ 11ئييٗتيط ١يٖ
ٗيضؾس ً ٠اي ٚثٔٞض١ب  ٖ١زضثطزاضي١بيي اظ ثٔٞض پالغيًٞالظ  ٝحٞاقي تحٔيْ ضكتي ٠زاضٛيس  ٝثيً ٠طثٜيبت،
اؾلًًٞٞٓ ٝ ٚؿ ٚتجعي ٠قسٟاٛس.
 ثٔٞض١بي پيطًٝؿٛ ٚي٘ ٠قٌْزاض ً ٠ثً ٠طثٜبتًٔ ،طيت  ٝتيـي١بي آٗليج ّٞتجعي ٠قسٟاٛس.اظ زيِط ًبٛي١بي كطػي زض اي ٚؾ١َٜب ًبٛي١بي ًسض اؾت ً٘١ ٠طا ٟثيب زضقيت ثٔٞض١يب زض ظٗيٜي٠اي اظ
ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ترت٠اي قٌْ ثب تطًيت زض حس آيًِٞالظ -آٛسظي ،ٚثٔٞض١بي ثيقٌْ آٌٓبٓي كٔسؾپبض
ثب تجعي ٠ث ٠ؾطيؿيت ً ٝبٛي ١بي ضؾي ،ضيع ثٔٞض١بي آٗليج ،ّٞثٔٞض١بي ًٔطيت ١٠ٌٓ ٝبي ًطثٜيبت جيبي
ُطكت٠اٛس.
ٛبٕ اي ٚؾ١َٜب زض ٞ٘ٛزاض (ٗيسّ ٗٞؾت )1985 ،زض هٔ٘ط ٝزيٞضيت  ٝزيٞضيت ُبثطٝيي  ٝؾطي ٗبُ٘يبيي
آ٢ٛب زض ٞ٘ٛزاض (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝز ٟؾبةآٌٓبٓ١٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٚبي ؾبةآٌٓبٓ ٚزض ٘ٛيٞزاض ؾي٠
تبيي (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝزً ٟبٓيآٌٓبٓ ٚجبي زاضٛس (قٌْ  2 ٝ 3پيٞؾت).
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي زض ٞ١ضٛجٜٔس ُبثط١ٝب اظ ٞٛع ١تطُٝطاٞٛالض اؾت .ثٔٞض١بي اي ٚؾ١َٜب زضثطزاضٛس ٟاٛيٞاع
ظيط اؾت:
 ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تطًيت زض حس آٛسظي -ٚالثطازٝضيت ً ٠ث ٠ؾطيؿييت ً ٝيبٛي١يبيضؾي تجعي ٠قسٟاٛس  ٝآيبضي اظ قٌؿتِي زض آ٢ٛب زيسٗ ٟيقٞز.
 ثٔٞض١بي آٗليجٛ ّٞي٘ ٠قٌْزاض زض اٛساظ١ٟبي زضقيت تيط اظ ثٔٞض١يبي پالغييًٞالظ ًي ٠آييبض تجعيي ٠ثي٠ًطثٜبت زاضٛس  ٝزضثطزاضي١بيي اظ ثوبيبيي ثٔٞض١بي آيٞي ٚزض آ٢ٛب زيسٗ ٟيقٞز.
 هبٓت ثٔٞض١بي آيٞي ٠ً ٚث ٠ت٘بٗي تٞؾظ ًطثٜبت  ٝاًؿيسآ ٚ١جبٛكي ٚقسٟاٛس. هبٓت ًبٛي١بي ٗبكيي ً ٠ث ٠ت٘بٗي تٞؾظ ًٔطيت ،اؾلُ ٝ ٚب ٟاپيسٝت تجعي ٝ ٠جبٛكي ٚقسٟاٛس. ٗوبزيطي ثٔٞض١بي ًطثٜبت ًٔ ٝطيت زض كضبي ثي ٚثٔٞض١ب زيسٗ ٟيقٞز.ًبٛي١بي كطػي آ٢ٛب اظ آپبتيت ،حسٝز ٗ 3ئيٗتط ،ثب كطاٝاٛي ظيبز ٘١طا ٟثب اؾلً ٝ ٚبٛي١بي ًسض تكيٌيْ
قس ٟاؾت.
زض ١٠ٛٞ٘ٛبي ُبثطٝيي تطًيت ًبٛيقٜبؾي ثب ٞ١ضٛجٜٔس ُبثط١ٝب ٘١ؿب ٙاؾت .ثب اي ٚحبّ زض اي ٚؾ١َٜيب
ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚزض حبّ تجسيْ قس ٙث ٠آٗليج١ ّٞؿتٜس  ٝثٔٞض١بي پالغيًٞالظ آ٢ٛب زاضاي قٌؿيتِي،
ذطزقسُي ،تـييط ج٢ت ٗبًْ  ٝذبٗٞقي ٗٞجي ١ؿتٜس.
اظ زيِط ضذؿبض١ٟبي ؾِٜي ً ٠ث ٠كطاٝاٛيي زض جيبي جيبي ؾي١َٜيبي ٝاحيس تطاًييآٛيسظيتي ٗكيب١سٟ
ٗيقٞز ،ظٓٞٛيت١بيي اؾت ً ٠ث ٠ت٘بٗي اظ ٗج٘ٞػ ٠ثٔٞض١بي ترت٠اي قيٌْ آٗليجيٞ١( ّٞضٛجٜٔيس ؾيجع)
تكٌيْ قس ٟاؾت .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس اي ٚؾ١َٜب قٌْ ككطزٟاي اظ ثٔٞض١بي آٗليج ّٞثبقٜس ً ٠ث ٠اقيٌبّ
ٛي٘ ٠ظاٝي٠زاض تب ظاٝي٠زاض زض ؾ١َٜبي تطاًيآٛسظيتي پطاًٜس ٟقس ٟثبقٜس .اٛساظ ٟايي ٚظٓٞٛييت١يب اظ حيس
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ٗيٌطٝؾٌٞپي تب حسٝز چٜس ضٔؼي١بي  30تب  40ؾبٛتيٗتطي زيسٗ ٟيقٞز (قٌْ  .)40پطاًٜسُي اييٚ
ظٓٞٛيت ١ب  ٖ١زض ٗت ٚؾ١َٜبي تطاًيآٛسظيتي (ثيكتط ٛي٘ ٠ظاٝيي٠زاض) ١ ٝيٖ زض ثيي ٚقيٌبف١يبي اييٚ
ؾ١َٜب (ت٘بٗي ظاٝي٠زاض) زيسٗ ٟيقٞز .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس زض ٗٞضز ؾ ٚظٓٞٛيت ١يبيي ًي ٠زض زاذيْ ٗيتٚ
تطاًيآٛسظيتي قٜبٝضٛسٛ ،تٞا ٙثب هبعؼيت ٛظط زاضز .ث ٠زٓيْ ٛجٞز ؾ ٚضازييٗٞتطي آٗليجي١ّٞيبي ؾيَٜ
ٗيعثب ٝ ٙظٓٞٛيت١بٓٝ ،ي ث ٠عٞض حتٖ ظٓٞٛيت١بيي ً ٠زض قٌبف ؾ١َٜبي ٗيعثب ٙزيسٗ ٟيقٛٞس ٗطثيٞط
ث ٠پؽ اظ جبيِيطي آ٢ٛب ١ؿتٜس  ٝجٞاٙتط اظ ؾٗ َٜيعثب ٙذٞز ٗيثبقٜس.

tr

قٌْ ٘ٛ -38بيي اظ تٞز ٟؾبة ٌٓٝبٛيي ًُ ٟٞطٝ ،احس  ٠ً ،trزض ضذ١ٜٙٞ٘بي ؾطپبٛتيٜيتي تعضين قس ٟاؾت
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ).

قٌْ ٘ٛ -39بيي اظ ضذ١ٜٙٞ٘بي ٗطثٞط ث ٠ؾ١َٜبي ؾبة ٌٓٝبٛيي ًُ ٟٞطٝ ،احس tr

(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).
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قٌْ  -40ظٓٞٛيت١بي ؾطقبض اظ ٞ١ضٛجٜٔس ؾجع (ػالٗت١بي كٔف) ث ٠ض َٛذبًؿتطي ُطاييس ٟث ٠ؾجع
ً ٠زض ٗت ٚؾ١َٜبي تطاًيآٛسظيتي ٝاحس ٘ٛ trبيب ٙقس ٟاؾت.

 -01-0-0دايكَب
ab

 -0-01-0-0ياحذ d
ثطٛٝعز١بي ايٝ ٚاحس زض ثرف ١بيي اظ جٜٞة ذبٝضي تب جٜٞة ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٝ ٟق٘بّ ذيبٝضي تيب
ق٘بّ ثب ذتطي ضٝؾتبي ز ٞٛ ٟثيب ثطييس ٙقي٘بضي اظ ٝاحيس١بي ائٞؾي ٚثيُٛٞ ٠يٛ ٠ليٞشي ضخ ٘ٛيٞزٟاٛيس
(قٌْ١بي  .)41-45ض٘ٛ َٛبزي ٚآ٢ٛب ذبًؿتطي تيط ٟتب هٟٞ٢اي ٗبيْ ث ٠ؾيجع اؾيت .ؾيتجطاي توطيجيي
ثطذي اظ زايي١ب ٗ 1/5 -2تط  ٝزضاظاي آ٢ٛب ثٗ 40-50 ٠تط ٗيضؾس .تطًيت ؾَٜقٜبذتي ايٝ ٚاحس ثي٠
اٞٛاع ثبظآتي  ٝآٛسظي ثبظآتي توؿيٖ ٗيقٞز .ثبكيت ٗيٌطٝؾيٌٞپي ايي١ٚيب زضثطُيطٛيس ٟپٞضكيطيتييي ثيب
ذ٘يط ٟايٜتطؾطتبّ -ايٜتطُطاٞٛالض اؾت .ث ٠ُٛٞ ٠اؾبؾي ،زضقت ثٔٞض١ب اظ ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚزاضاي ٗبًيْ
زٝهٔٞيي زٝتبيي  ٝؾبػت قٜي  ٝثبكت تج٘ؼي ،ثٔٞض١بي آٗليج ّٞثب تجعي ٠ثً ٠طثٜبت  ٝهبٓت ًيبٛي١يبي
ٗبكيي ثب تجعيً ٠بْٗ ثًٔ ٠طيت آؿكت ٠ثي ٠اًؿييس آ١ي ٚپسييس آٗيسٟاٛيسً .يبٛي١يبي كطػيي زض چ٢يطٟ
ًبٛي١بي ًيسض  ٝؾيٞظ١ٙيبي آپبتييت ١ؿيتٜس .ظٗيٜي ٠اظ ٗيٌطٓٝييت١يبي ظطييق  ٝچٔيپيبيي ()cross
پالغيًٞالظ ثب تجعي ٠ثً ٠بٛي١بي ضؾيي ،ؾطيؿييت  ٝجبٛكييٜي تٞؾيظ ؾيٞزآيت -آٛبٓؿييٖ (زُطؾيبٛي
پطٝپئيتيي) ٘١طا ٟثب ضيع ثٔٞض١بي پيطًٝؿ ،ٚآٗليج ،ّٞثيٞتيتًٔ ،طيت ١٠ٌٓ ٝبي ًطثٜيبت پسييس آٗيسٟ
اؾت.
ٛبٕ اي ٚؾ١َٜب زض ٘ٛيٞزاض (ٓيي ثيبؼ ٌ٘١ ٝيبضا )1986 ،ٙزض هٔ٘يط ٝتطاًيي ثبظآيت  ٝثبظآيت  ٝؾيطي
ٗبُ٘بيي آ٢ٛيب زض ٘ٛيٞزاض (اييطٝي ٝ ٚثبضاُيبض )1971 ،زض ٗحيسٝز ٟآٌٓيبٓ ٝ ٚؾيبةآٌٓيبٓٛٞ٘ٛ ٝ ٚي١٠يبي
ؾبةآٌٓبٓ ٚزض ٞ٘ٛزاض (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝزً ٟبٓيآٌٓبٓ ٚاؾت.
44
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E ec

dab

قٌْ -41تعضين زايي ثبظآتي -آٛسظيتي ثبظآتي ٝاحس  dabزض ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس Eec

(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

Eec

dab

قٌْ  -42پيسايف ؾبذت ٜٗكٞضي زض ؾ١َٜبي حبقي ٠زايي ٝاحس ٗ( dabطثٞط ث ٠قٌْ .)41
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Emut
ab

d

قٌْ  -43تعضين زايي١بي ثبظآتي -آٛسظيتي ثبظآتي زض ٝاحس ِٛ( Emutب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

dab

Emuml

قٌْ  -44تعضين زايي١بي ثبظآتي -آٛسظيتي ثبظآتي زض ٝاحس ِٛ( Emumlب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).
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dab

Emum

قٌْ  -45تعضين زايي١بي ثبظآتي -آٛسظيتي ثبظآتي زض ٝاحس ِٛ( Emumب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

 -0-01-0-0ياحذdmz
زض ق٘بّ ذبٝضي ضٝؾتبي زٛ ٟي ٞضذؿيبضٟاي ٛليٞشي ثيُٛٞ ٠ي ٠زاييي ،ثريف١يبيي اظ ائٞؾيٗ ٚييبٛي
(ٝاحس )Emumضا ثطيس ٟاؾت (قٌْ  .)46تطًيت ؾَٜقٜبذتي آٗ ٙيٌيطٛٞٗ ٝعٝؾييٜيتي  ٝضٛيَ آ٢ٛيب
ذبًؿتطي تيطٗ ٟبيْ ث ٠ؾجع اؾت .ؾيتجطاي آ ٙحيسٝز ٗ 1/5 -2تيط  ٝزضاظاي آ ٙحيسٝز 700-1000
ٗتط اؾت .ثطضؾي ٗيٌطٝؾٌٞپي ثبكت اي ٚؾ١َٜب ضا پٞضكيطيتيي ثب ذ٘يط ٟكٔسؾپبضيي ١ ٝتطُٝطاٛيٞالض
ٛكبٗ ٙي ز١س .زضقت ثٔٞض١بي آ٢ٛب اظ ثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض ثيب تطًييت ؾيسيي ًي ٠ثطذيي تٞؾيظ
ؾٞزآيت -آٛبٓؿيٖ جبٛكي ٚقسٟاٛس  ٝثً ٠بٛي١بي ضؾي  ٝؾطيؿيت تجعي ٠قيسُي ٛكيبٗ ٙييزٜ١يس،
٘١چٜي ٚثٔٞض١بي پيطًٝؿ ٚثب ثبكت تج٘ؼي  ٝتجعي ٠ثيً ٠طثٜيبت ٝ ،ثٔٞض١يبي آٗليجيً ّٞي ٠ثيُٛٞ ٠ي٠
جعيي ثً ٠طثٜبت تجعي ٠قس ٟاٛس  ٝثبكت تج٘ؼي زاضٛيس ،پسييس آٗيس ٟاؾيت .ذ٘ييط ٟثي ٠ؾيرتي زييسٟ
ٗيقٞز ثب ايٝ ٚجٞز ُب ٟظٗي٠ٜاي زضثطُيطٛس ٟثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض ثب تجعي ٠ثً ٠بٛي١بي ضؾيي ًي٠
زضثطزاضي١بيي اظ ضيعثٔٞض١بي آٗليج ٝ ّٞؾٞظ١ ٙبي آپبتييت زاضٛيس ٘١يطا ٟثيب ضييع ثٔٞض١يبي آٗليجي،ّٞ
ثيٞتيت ثب تجعي ٠ثًٔ ٠طيت١٠ٌٓ ،بي ًطثٜبت  ٝثٔٞض١بي ًٔطيت زيسٗ ٟيقٞز .اظ زيِط ًبٛي١يبي كطػيي
ثبيس ثً ٠بٛي١بي ًسض ،اؾلًًٞٞٓ ٝ ٚؿ ٚاقبضٞ٘ٛ ٟز.
اي ٚؾ١َٜب زض ٞ٘ٛزاض (ٗيسّ ٗٞؾت )1985 ،زض هٔ٘طٛٞٗ ٝعٛٝييت  ٝؾيطي ٗبُ٘يبيي آ٢ٛيب زض ٘ٛيٞزاض
(ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝز ٟآٌٓبٓ ٚاؾت (قٌْ  3 ٝ 2پيٞؾت).
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dmz

قٌْ  -46زايي ٗيٌطٛٞٗ ٝعٝؾيٜيتي ٝاحس  ٠ً dmzزض ٝاحس  Emumتعضين قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ).

 -3-01-0-0ياحذ dtr
ثطٛٝعز١بي ذبًؿتطي ض َٛاي ٚؾ١َٜب زض زٛ ٝبحي ٠زيس ٟقس ٟاؾت:
 زض ق٘بّ ثيبذتطي ضٝؾيتبي آثيطٝز  ٝزض ًٜيبض ضاٜٗ ٟت٢يي ثيٗ ٠ؼيسِٜٜٗ ٙيع (قيٌْ  ،)47زض چ٢يطٟزايي١بي تطاًيآٛسظيتي ث ٠ؾتجطاي توطيجي ٗ 1-1/5تط  ٝزضاظاي حسٝز ٗ 6-7تط زض ٝاحس ؾيطپبٛتيٜيتي
تعضين قسٟاٛسٓ ،صا ؾ ٚآ٢ٛب پؽ اظ ًطتبؾ ٠پؿي ٚاؾت .اي ٚزايي١ب زض ييي اٗتيساز زييس٘ٛ ٟييقيٛٞس ٝ
هغؼ ٠هغؼ١ ٠ؿتٜس .ثب اي ٚحبّ ضٛٝس ثطتط زض آ٢ٛب ق٘بّ ذبٝضي -جٜٞة ثبذتطي اؾت.
 زض ق٘بّ ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٝ ٟزض ًٜبض ضاٜٗ ٟت٢ي ثٗ ٠ؼبزً ٙطٗٝيت ق٘بّ ذبٝضي ثيع( ٟزايي١بيتطاًيآٛسظيتي ث ٠ؾتجطاي حسٝز ٗ1تط  ٝزضاظاي ٗ 2-3تط)  ٝضٛٝس توطيجيي ذيبٝضي -ثيبذتطي آقيٌبضا زض
ٝاحس ؾبة ٌٓٝبٛيي تطاًيآٛسظيتي ًُ ٟٞط تعضين قس ٟاؾتٓ ،صا ؾ ٚآ٢ٛب پؽ اظ تعضين اي ٚتٞز ٟاؾت.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي آ٢ٛب اظ ٞٛع پٞضكيطيي ثب ذ٘يطٗ ٟيٌطٓٝيتي -ايٜتطؾطتبّ اؾت .زضقت ثٔٞض١بي آ٢ٛب اظ
ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تطًيت آيًِٞالظ -آٛسظي ٚثب تجعي ٠ثً ٠بٛي١بي ضؾيً ،طثٜيبت  ٝتيب
حسي اپيسٝت (زُطؾبٛي پطٝپئيتيي) ،ثٔٞض١بي آٗليج ّٞقٌْزاض تب ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تجعي ٠ث ٠اپييسٝت،
ًٔطيت ،اؾلًًٞٞٓ ٝ ٚؿ ٝ ٚهبٓت ًبٛي ١بي ٗبكيي ً ٠ثً ٠ُٛٞ ٠بْٗ تٞؾظ اپيسٝت ًٔ ٝطييت جبٛكييٚ
قسٟاٛسً .بٛي١بي كطػي اي ٚؾ١َٜب اظ ٞٛع اؾلًًٞٞٓ ،ٚؿ ،ٚؾٞظ١ٙبي آپبتيت ً ٝبٛي١بي ًيسض اؾيت
ً٘١ ٠طا ٟثب ًبٛي١بي انٔي زض ذ٘يطٟاي اظ ثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ثب تطًيت زض حس آيِيًٞالظ -آٛيسظي ٚثيب
ثبكت جطيبٛي  ٝثب تجعي ٠ثً ٠بٛي ١بي ضؾي ً ٝطثٜيبت ،ثي٘١ ٠يطا ٟثٔٞض١يبي آٌٓيبٓي كٔسؾيپبض ثييقيٌْ،
تيـي ١بي آٗليج ّٞيبٞٛيٛ ٠ظيط تطٗٓٞيت -آًتيٜٓٞيت ،ضيع ثٔٞض١بي ًٞاضتع ثيبظثٔٞضي ،ٚثٔٞض١يبي ًٔطييت،
اپيسٝت ً ٝطثٜبت جبي ُطكت٠اٛس.
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زض ٞ٘ٛزاض ٛبُٕصاضي (ٓي ثبؼ ٌ٘١ ٝبضا )1986 ،ٙؾ١َٜبي اذيط زض ٗحسٝز ٟثبظآتيي تطاًييآٛيسظيت ٝ
ثبظآتيي آٛسظيت  ٝؾطي ٗبُ٘بيي آ٢ٛب زض ٞ٘ٛزاض زٝتبيي  TASزض ٗحسٝز ٟؾبةآٌٓبٓ ٝ ٚزض ٘ٛيٞزاض ؾي٠
تبيي ( AFMايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٛبحيً ٠بٓيآٌٓبٓ ٚجبي زاضٛس (قٌْ  3 ٝ 2پيٞؾت).

sr

dtr

قٌْ -47زايي تطاًيآٛسظيتي ٝاحس  ٠ً dtrزض ٝاحس  srتعضين قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

 -4-01-0-0ياحذ dg
ايٝ ٚاحس زضثطُيطٛس ٟضذؿبض ٟؾ١ َٜبي ٛلٞشي ث ٠ُٛٞ ٠زايي اؾت .تطًيت آ٢ٛب ُطاٛيتي ثي ٠ؾيتجطاي
توطيجي ٗ 1/5تط  ٝزضاظاي حسٝز ٗ 5 -7تط اؾت  ٝض َٛذبًؿتطي ضٝقيٗ ٚبييْ ثيً ٠يطٕ زاضٛيس .اييٚ
ؾ١ َٜب تب اٛساظٟاي ذطز قس ٝ ٟثبظ ثٔٞضي ٚقسٟاٛيس .زض قي٘بّ ذيبٝض ضٝؾيتبي آثيطٝز  ٝقي٘بّ ثيبذتط
ضٝؾتبي ٗٞض (قٌْ ٝ ،)48احس١بي  sr ٝ hzضا ثب ضٛٝس ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي ثطييسٟاٛيس .ثبكيت
ٗيٌطٝؾٌٞپي آ٢ٛب زا٠ٛاي  ٝتب اٛساظٟاي ثٔٞضي ٚاؾتً .بٛي١بي انٔي زضثطُيطٛس ٟثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ثيب
تطًيت آيًِٞالظ ،ثٔٞض١بي آٌٓيبٓي كٔسؾيپبض ثيب تجعيي ٠ثيً ٠يبٛي١يبي ضؾيي  ٝؾطيؿييت (زُطؾيبٛي
آضغئيي) ،ثٔٞض١بي ًٞاضتع ثبظثٔٞضي ٚقس ٟثب ذبٗٞقي ٗٞجي  ٝثٔٞض١بي اپيسٝت ًٔ ٝطيت اؾيت .اؾيل،ٚ
ًًٓٞٞؿ ٝ ٚآپبتيت اظ ًبٛي١بي كطػي ١ؿتٜس.
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dg

sr

قٌْ  -48زايي ُطاٛيتي ٝاحس  ٠ً dgزض ٝاحس  srتعضين قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ).

 -5-01-0-0ياحذdad
ثطٛٝعز١بي ايٝ ٚاحس ث ٠ض َٛذبًؿتطي ضٝقٗ ٚبيْ ثً ٠طٕ زض ق٘بّ ثبذتطي ضٝؾيتبي ثييع ٝ ٟزض ًٜيبض
ضاٗ ٟؼسٛي ٗؼبزً ٙطٗٝيت (زض ًٜبض ٗطظ ذيبٝضي ٛوكي ٝ ٠زض اٗتيساز ضٝزذبٛي ٠زاٝضظ )ٙزييسٗ ٟييقيٞز
(قٌْ١بي  ٝ )50ٝ 49تطًييت آ٢ٛيب ًيٞاضتع زيٞضييت اؾيت .ايي ٚؾي١َٜيب ٝاحيس١بي ؾيطپبٛتيٜيتي ٝ
١بضظثٞضغيتي ًطتبؾ ٠پؿي ٚضا هغغ ًطز ٝ ٟزض پيٌط ثركي اظ ٗج٘ٞػ ٠اكيٓٞيتي ٛوك ٠ثبيؿتي ٗطثٞط ثي٠
ًطتبؾ ٠پؿي ٚثبقٜس .ؾتجطاي آ٢ٛب  50-60ؾبٛتيٗتط  ٝزضاظاي آ٢ٛب ٗ 2-15تط اؾت.
ثبكت ٗيٌطٝؾٌٞپي اي ٚؾ١َٜيب اظ ٛيٞع زاٛي٠اي -تٌتيٛٞيع ٟاؾيت .ثٔٞض١يبي آ٢ٛيب زضثطزاضٛيس ٟثٔٞض١يبي
پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض ثب تطًيت آيًِٞالظ -آٛسظي ٚثيب تجعيي ٠ثيً ٠يبٛي١يبي ضؾيي  ٝؾطيؿييت ًي٠
جب ث ٠جبيي  ٝچيٚذٞضزُي زض ٗبًْ  ٝذبٗٞقي ٗٞجي زاضٛس ،ثٔٞض١يبي ًيٞاضتع ثيبظثٔٞضي ٚثيب ذبٗٞقيي
ٗٞجي  ٝتطٗٓٞيت -آًتيٜٓٞيت اؾت٘١ .چٜيُ ٚب١ي ضُ١٠بيي اظ پٌتٓٞيت زض ١٠ٛٞ٘ٛب زيسٗ ٟيقٞز.
زض ٞ٘ٛزاض ٛبُٕصاضي (ٗيسّ ٗٞؾت )1985 ،ؾ١َٜبي اذيط زض ٗحسٝزٛٞٗ ٟعٛٝيت  ٝؾيطي ٗبُ٘يبيي آٙ
زض ٞ٘ٛزاض (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝزٗ ٟطظ آٌٓبٓ ٚثيب ؾيبةآٌٓيبٓ ٚجيبي زاضٛيس (قيٌْ 3 ٝ 2
پيٞؾت).
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sr

dad

قٌْ -49زايي ًٞاضتعزيٞضيتي ٝاحس  ٠ً dadزض ٝاحس  srتعضين قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

dad
sr

قٌْ -50زايي ًٞاضتعزيٞضيتي ٝاحس  ٠ً dadزض ٝاحس  srتعضين قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي جٜٞة ثبذتطي).

 -6-01-0-0ياحذ dqd
ضذ١ٜٙٞ٘بي ايٝ ٚاحس زض ق٘بّ ذبٝضي ضٝؾتبي ٗٞض ث ٠ؾتجطاي حسٝز ٗ 1تط  ٝزضاظاي حيسٝز ٗ 10تيط
 ٝق٘بّ ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٟزض ًٜبض ضاٗ ٟؼسٛي ٗؼبزً ٙطٗٝيت ،زض ًٜبض ٗطظ ذبٝضي ٛوك ٝ ٠زض اٗتساز
ضٝزذب ٠ٛزاٝضظ( ٙقٌْ  ،)51ث ٠ؾتجطاي حسٝز ٗ 2-3تط  ٝزضاظاي حيسٝز ٗ 2-15تيط ٜٗوغيغ ثيب حبٓيت
ثٞزيٜبغ ( ٝ )boudinageضٛٝس  ، N170زض چ٢ط ٟزايي١بي زيبثبظي زيسٗ ٟيقٛٞس .ؾ ٚاي ٚزايي١يب ثي٠
51
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ػٜٞا ٙثركي اظ پيٌط ٟؾ١َٜبي اكيٓٞيتي ايٛ ٚوك ٠ثبيؿتي ًطتبؾ ٠پؿي ٚزض ٛظط ُطكت ٠قٞز.
ثيكتط اي ٚؾ١ َٜب ضٝزِٛيتي قس ٝ ٟثبكتي زُطؾب ٙقس ٟزاضٛيس .ايي ٚؾي١َٜيب ثي ٠ت٘يبٗي اظ ثٔٞض١يبي
آٗليج ّٞيبٞٛيٛ ٠ظيط تطٗٓٞيت -آًتيٜٓٞيت ،ثٔٞض١بي ًٔطييت ،اؾيلًًٞٞٓ ،ٚؿي ،ٚضييع ثٔٞض١يبي ًيٞاضتع
ثبظثٔٞضي ،ٚثٔٞض١بي ًٖ تؼساز پيطًٝؿُ ٝ ٚطٛٝب ً ٝبٛي١بي ًسض تكٌيْ قسٟاٛس.
ثب ايٝ ٚجٞز ُب١ي ٗيتٞا ٙث١٠ٛٞ٘ٛ ٠بيي اظ آٌٓبٓي زيبثبظ زؾت يبكيت ًي ٠زض آ٢ٛيب ثبكيت زيبثيبظي زييسٟ
ٗيقٞز .ثٔٞض١بي آ٢ٛب زضثطزاضٛس ٟثٔٞض١بي پالغيًٞالظ ٛي٘ ٠قٌْزاض تب قٌْزاض زض حس آٛسظي ٚثيب تجعيي٠
قسُي ثً ٠بٛي١بي ضؾي  ٝپطٜ١يت ،ثٔٞض١بي آٌٓبٓي كٔسؾپبض ثب تجعي ٠ثيً ٠يبٛي١يبي ضؾيي  ٝثٔٞض١يبي
آٗليجٛ ّٞي٘ ٠قٌْزاض ثب تجعي ٠ثًٔ ٠طيت اؾت ً ٠زض كضبي ثي ٚآ٢ٛب ثٔٞض١بي ًٔطيت ،پطٜ١يت  ٝاؾيلٚ
(ًًٓٞٞؿ )ٚجبي ُطكت٠اٛس.
زض ٞ٘ٛزاض ٛبُٕصاضي (ٗيسّ ٗٞؾت )1985 ،ؾ١َٜبي اذيط زض ٗحسٝزُ ٟيبثط ٝ ٝؾيطي ٗبُ٘يبيي آ ٙزض
ٞ٘ٛزاض (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض )1971 ،زض ٗحسٝز ٟآٌٓبٓ ٚجبي زاضٛس (قٌْ  2 ٝ 3پيٞؾت).

dqd

sr

قٌْ -51زايي زيبثبظي ٝاحس  ٠ً dqdزض ٝاحس  srتعضين قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي).

 -3زمیهضىبسی سبختمبوی ي تكتًویك
ٜٗغوٞٗ ٠ضز ثطضؾي زض ق٘بّ ًٞيط ثعضٍ ايطا ٝ ٙثيط اؾيبؼ توؿييٖثٜيسي١يبي ؾيبذتبضي ( Stoklin,

Alavi, 1991( ٝ (1968؛ قٌْ  ،)52ث ٠تطتيت زض پٜ٢ي ٠ؾيبذتبضي اييطاٗ ٙطًيعي  ٝپٜ٢ي ٠ؾيبذتبضي
ؾجعٝاض جبي زاضز .ثط پبي ٠توؿيٖثٜسي پ١ ٠ٜ٢بي ضؾٞثي -ؾبذتبضي ػ٘س ٟايطا( ٙآهبٛجبتي1379 ،؛ قيٌْ
ٜٗ )53غوٞٗ ٠ضز ٗغبٓؼ ٠زض پٗ ٠ٜ٢طًعي جبي زاضز.
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قٌْ ٛ - 52وك ٠پ١٠ٜ٢بي ؾبذت٘بٛي ايطا. )Alavi, 1991( ٙ

قٌْ ٛ - 53وك ٠پ١٠ٜ٢بي ضؾٞثي -ؾبذتبضي ػ٘س ٟايطا ٙآهبٛجبتي (.)1379
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ضٛٝس ِ٘١بٛي ُؿتط١ٟيبي ؾيِٜي ٜٗغوي ٠قي٘بّ ثيبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضي اؾيت ًي ٠ثطٛٝعز١يبيي اظ
ؾ١َٜبي اكيٓٞيتي ٗطثٞط ث ٠اهيبٞٛؼ تتيؽ جٞا ،ٙضذؿبض١ٟبي ُٛٞبُ ٙٞآشضآٝاضي ُ ٝساظٟاي ائٞؾيٝ ٚ
اٞٛاػي اظ ؾ١َٜبي قج ٠آتكلكبٛي ضا زضثط ُطكت ٠اؾت.
 -0-3زمیهضىبسی سبختمبوی
زض ايٛ ٚوك ،٠قٌؿتِي١ب ث ٠زُ ٝط ٟٝانٔي  ٝكطػي ثرف ٗيقٛٞس .زؾتٛ ٠رؿت ُؿْ١بي ضاٛيسُي ثيب
ضٛٝس ِ٘١بٛي ق٘بّ ثبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضياٛيسً ،ي ٠ثيكيتطي ٚتيثييط ضا ثيط ضيريتقيٜبذتي ٜٗغوي٠
ُصضاٛسٟاٛسُ .ط ٟٝزُ ٕٝؿْ١بي اٗتسازي ضاؾتبٓـع ثب ؾبظًٝبض چ ثط (ضٛٝيس١بي قي٘بّ ذيبٝضي -جٜيٞة
ثبذتطي  ٝق٘بٓي -جٜٞثي)  ٝضاؾتثط (ضٛٝس١بي ق٘بّ ثيبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضي  ٝذيبٝضي -ثيبذتطي)
١ؿتٜس.
ت٢ٜب چيٛ ٚوك ،٠تبهسيؿي اؾت ً ٠پالٛػ آ ٙث ٠ؾٞي ذبٝضي ،ق٘بّ ذبٝضي  ٝضٛٝيس ٗحيٞضي آ ٙقي٘بّ
ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي اؾت .اي ٚچيٛ ٚبٗتوبض ٝ ٙثٗ ٠ُٛٞ ٠تسا ّٝثيب ُؿئف اظ ٛيٞع ضٝضاٛيس ٟزض ييبّ
جٜٞثي ٘١طا ٟاؾت ثُٛٞ ٠ي٠اي ًي ٠ثريف اؾبؾيي ييبّ جٜيٞثي آ ٙحيصف ٝ ٝاحيس١بي ً٢ي ٚثيط ضٝي
ٝاحس١بي جٞا ٙضاٛس ٟقسٟاٛس (قٌْ .)54

قٌْٛ - 54وك ٠ؾبذتبضي ٜٗغوٞٗ ٠ضز ثطضؾي.

 -0-0-3گسلَب
زض ايٛ ٚوكُ ٠ؿْ١ب ث ٠زٞٛ ٝع توؿيٖ ٗيقٛٞسُ -1 :ؿْ١بي ضاٛسُي ُ -2ؿْ١بي اٗتسازي ضاؾتبٓـع
54
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-0-0-0-3گسلَبي راوذگی
-0-0-0-0-3گسل راوذگی آبريد
ايُ ٚؿْ زض ثرف ذبٝضي ضٛٝسي ذبٝضي -ثبذتطي زاضزٓٝ ،ي زض حٞآي ضٝؾيتبي ثييع ٟذيٖزاض قيسٝ ٟ
ضٛٝس ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي پيسا ٗيًٜس .قيت ضاٛسُي حسٝز  35تب  45زضج ٠ث ٠ؾيٞي قي٘بّ
ذبٝضي اؾت .ت٢ٜب ً 13ئٗٞتط اظ زضاظاي آ ٙزض ايٛ ٚوك ٠اؾت .ايُ ٚؿْ ثبػث ضاٛيسُي ثريف١يبيي اظ
ؾ١ َٜبي ٝاحس  sr ٝ hzثط ضٝي ًِٜٔيٗٞطاي پٔيٞؾئًِٜ ٝ ٚيٗٞطاي پٔيٞؾيً -ٚيٞاتطٛطي قيس ٟاؾيت
(قٌْ١بي  .)56 ٝ 55زض ثرف ٗيبٛي آٗ ٙوساض هبثْ تٞج٢ي اظ ؾ١َٜبي ؾبة ٌٓٝبٛيي تطاًيآٛيسظيتي
جبيِيط قسٟاٛس .ث ٠احت٘بّ اي ٚپيٌط١ٟبي آشضي ٚزض ع ّٞؾغح ُؿْ ث ٠ُٛٞ ٠زيبپيط ثبال آٗسٟاٛس.
آٛچُ ٠ً ٠لتٜي اؾت ايط ؾبظًٝبض ايُ ٚؿْ زؾت ًٖ پؽ اظ ًطتبؾ ٠ثبال ،ظٗيب ٙجيبيِيطي ؾي١َٜيبي
اكيٓٞيتي ؾجعٝاض  ٝضاٛسُي آ٢ٛب ثط حبقي ٠آضإ هبضٟاي (تب پؽ اظ تكٌيْ ٢ٛكت١٠بي پٔيٞؾً -ٚيٞاتطٛطي)
اؾت .ثطضؾي١بي چيِٛ٠ٜبضي اٛجبٕ قس ٟزض ٛوك ٠ثيؿت  ٝپٜج ١عاضٕ جٜيٞة ًٜ٢يٜ٢ً( ٠ؿيبّ)1393 ،
ٝاهغ زض ق٘بّ ٛوك ٠ثيع ٟؾ١َٜبيي جٞاٙتط اظ پبٓئٞؾ ٚثباليي -ائٞؾ ٚپيكيٚ؟ ضا ثيط ضٝي ؾي١َٜيبي
اكيٓٞيتي ايٛ ٚوكٛ ٠كب٘ٛ ٙيز١س .اظ عطكي زض ٛوك ٠ثيع ٟاي ٚؾ١َٜب ثب ٘١ب ٙضذؿيبض ٟؾي َٜضؾيٞثي
(ث ٠ثرف چيِٛ٠ٜبضي ِٛبًٜ ٟيس) زض ظيط ؾ١َٜبي ائٞؾ ٚپيكي ٚزييسٗ ٟييقيٛٞس (زض ٗحيٞض تبهيسيؽ
ثيعٓ ،)ٟصا زؾت ًٖ زض اي  ٚثرف اظ ٛب ٟٝؾيجعٝاض ؾيبظًٝبض ُؿيْ آثيطٝز پيؽ اظ پبٓئٞؾي ٚثيباليي ( ٝثي٠
احت٘بّ پؽ اظ ائٞؾ ٚپيكي )ٚاضتجبط حٞض ٠ضؾٞثي ق٘بّ ايُ ٚؿْ (ٛوك ٠جٜٞة ًٜ٢ي )٠ضا اظ جٜيٞة
آٛ( ٙوك ٠ثيع )ٟهغغ ًطز ٟاؾت .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ثط ايط ؾبظًٝبض ايُ ٚؿْ ،ثرف ً٘ط ثيبالي آ ٙزض عيي
ائٞؾٗ ٚيبٛي ثبال آٗس ٝ ٟاظ پيكطٝي زضيب ث ٠ؾٞي ق٘بّ ُؿيْ آثيطٝز جٔيُٞيطي ٘ٛيٞز ٟاؾيت ،اٗيطٝظٟ
زؾت ًٖ ثط ضٝي ؾ١َٜبي اكيٓٞيتي اي ٚثرف اظ ٛب ٟٝؾجعٝاض ايطي اظ ؾ١َٜبي ائٞؾٗ ٚييبٛي -ثيباليي
زيس٘ٛ ٟيقٞز .ثب اي ٚحبّ زاز١ٟبي چي٠ٜقٜبذتي زض ٝضه ٠يٌهيس ١يعاضٕ ؾيجعٝاض ٛكيبِٛط اكين١يبيي اظ
ؾ١َٜبي ائٞؾٗ ٚيبٛي زض زاذْ آٗيع١ٟبي ظٗيٚؾبذتي ( )Tectonic melangeآ ٙجب اؾيت .ثيط اييٚ
اؾبؼ اي ٚعٞض ثٛ ٠ظط ٗي ضؾس ً ٠زض ٛوكي ٠ثييع ،ٟثريف قي٘بٓي ُؿيْ آثيطٝز ظييط پٜ٢ي٠اي اؾيت ثيب
ضذؿبض١ ٟبي ؾِٜي اكيٓٞيتي ٗطثٞط ثي ٠هؿي٘ت ثيبذتطي ٛيب ٟٝؾيجعٝاض  ٝظييط پٜ٢ي ٠جٜيٞثي آ ٙثريف
حبقي٠اي  ٝهبضٟاي آ ٙاؾت.
جٜجف١بي ٛرؿتي ٚاي ُ ٚؿْ زض ًطتبؾي ٠پؿيي ٚاٛجيبٕ قيسٞٗ ٝ ٟجيت زض١يٖ آٗيريت ٚؾي١َٜيبي
ُٛٞبُ ٙٞپٞؾت ٠اهيبٞٛؾي اظ يي ؾ ٝ ٞثبال آٗس ٝ ٙضاٛسُي آ٢ٛب ثط ضٝي ثريف١يبي حبقيي٠اي (هيبضٟاي)
قس ٟاؾت .ؾ١َٜبي پبٓئٞؾ ٚزض ٛوك ٠ثيع ٟثب ؾ١َٜبي ًطتبؾ ٠ثباليي اضتجبط ُؿُٔ( ٠ؿْ ًيً٘ ٟٞيط
ثيٖ) زاضٛس .ؾ١َٜبي پبٓئٞؾ ٚثب ٝيػُي ترطيجي ُ ٝب١ي ثب جبيِبً ٟطثٜبتي ٝ ٠ثيب ضذؿيبض١ٟيبي ٘١ؿيبٙ
الُٛٞي  ٝپكت ضيلي زض ًٜبض ؾ َٜآ١يي١يبي پالغييي  ٝچيطت١يبي ضازييٞالضزاض ًطتبؾي ٠ثيبال زييسٟ
ٗيقٛٞس .تطًيت ؾَٜقٜبذتي ضؾٞثي ؾ١َٜبي پبٓئٞؾ ٚزض ٛوك ٠ثيع ٟث ٠ت٘بٗي اظ ٞٛع ؾي َٜآٌ١يي
اؾتٓٝ ،ي زض ٛوك ٠جٜٞة ً ٠ٜ٢اظ ٞٛع ؾ َٜآ١ي١بي تٞكيٗ -بؾ ٠اي ،تٞكييت  ٝالپئيي تيٞف آٌ١يي
اؾتٗ .وبيؿ ٠اي ٚضذؿبض١ٟبي ؾِٜي ٛكبِٛط آضإ  ٝػ٘ين ثٞز ٙحٞض ٠ضؾٞثي پبٓئٞؾ ٚزض ٛوك ٠ثييعٝ ٟ
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آقلتِي ،تالعٖ  ًٖ ٝػ٘وي آ ٙزض جٜٞة ً ٠ٜ٢اؾت .چٜيي ٚتليبٝتي زض زضٛٝساقيت ؾيِٜي  ٝزض اييٚ
كبنٔ ٠اٛسى ٌٗبٛي جع ثب تحٞالت ظٗيٚؾبذتي ً ٠پؽ اظ ثؿت ٠قس ٙحٞض ٠ضؾٞثي ؾجعٝاض ٜٞ١ظ ثيط آٙ
اػ٘بّ ٗيقس٘ٛ ٟيتٞاٛس هبثْ تٞجي ٠ثبقس .ثسي٢ي اؾت زض حبقي ٠آضإ اي ٚحٞض ٠تكٌيْ ضذؿيبض١ٟيبي
هبضٟايٛ -ي٘ ٠زضيبيي ،زؾت ًٖ آٛچ ٠ً ٠زيسٛي اؾت ،اظ ًطتبؾ ٠پؿي ٚث ٠ثؼس ازاٗ ٠زاقيت ٝ ٠ثي ٠ذيٞثي
ثب ضذؿبض١ٟبي ؾِٜي ٘١ؿب ٙثب آ٢ٛب زض يبكت١٠بي ٝضه ٠يٌهس ١عاضٕ ٗطي (ًٜ٢ؿيبّ٘١ )1386 ،يبِٜ١ي
زاضز .اظ عطكي ٛبپيسايي ثرف١بي ٛلٞشي  ٝكوسا ٙثطذي اظ ثرف١بي ذطٝجي ييي پيٌيط ٟاكييٓٞيتي زض
ٛوكٗ ٠طي  ٝزض ثطذي اظ زيِط ٛوبط ظيط پ ٠ٜ٢زضً -٠ٛٝبق٘ط ث ٠ثؿت ٠قس ٙظٝز ِٜ١يبٕ اييً ٚبكيت١يبي
زض ٙٝهبضٟاي ثط ايط ؾبظًٝبض١بي ًٗ ٝ ٖ٢بضي ُؿْ١بي ضاٛسُي زض ايٜٗ ٚيبعن ٛؿيجت زاز ٟقيس ٟاؾيت
(ًٜ٢ؿبّ  ٝشٝآلوبضيٜ٢ً ٝ 1386 ،ؿبّ ٌ٘١ ٝبضا.)1387 ،ٙ
زٗٝي ٚجٜجف ُؿْ آثطٝز زض ائٞؾٗ ٚيبٛي ضخ زاز ٝ ٟثط ايط آ ٙحٞض ٠ضؾٞثي اي ٚثرف اظ ٛب ٟٝؾيجعٝاض
ثًٔ ٠ي ثؿت ٠قس ٝ ٟزضيبي ائٞؾٗ ٚيبٛي ث ٠اي ٚثرف١ب ُؿتطـ ٛيبكت ٠اؾت٘١ .بً ٠ُٛٞ ٙي ٠زض ثريف
چيِٛ٠ٜبضي ؾرُ ٚلتيٖ زض تبهسيؽ ثيع ٝ ٟزض زاذيْ ًِٜٔيٗٞطاي پبيي ٠ائٞؾي ٚهغؼي١٠يبيي اظ ٜٗيبعن
ق٘بٓي  ٝاكيٓٞيتي زيسٛ ٟكس ٟاؾت .ثب اي ٚحيبّ زض ٛوكي ٠جٜيٞة ًٜ٢ي ٠ثطذيي اظ ٛٞ٘ٛي١٠يبي ؾيِٜي
پبٓئٞؾٛ ٚكبِٛط زيطي ٠ٜپبٓئٞؾ -ٚائٞؾ ٚپيكيٚ؟ ١ؿتٜس  ٝاظ آٛجب ً ٠زض ٝضه ٠ؾجعٝاض ؾ١َٜبي ائٞؾيٚ
ٗيبٛي زض زاذْ آٗيع١ ٟبي تٌتٛٞيٌي زيس ٟقسٟاٛسٓ ،صا ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ٛيٞاحي ثييع ٝ ٟجٜيٞة ًٜ٢ي ٠تيب
پيف اظ ائٞؾٗ ٚيبٛي زض يي حٞض ٠ضؾٞثي ٝاحس ثب ضذؿبض١ٟبي ٘١ؿب ٙتكيٌيْ قيسٟاٛيس  ٝزض ائٞؾيٚ
ٗيبٛي جٜجف ُؿْ آثطٝز پيكطٝي حٞض ٠ضؾٞثي ائٞؾٗ ٚيبٛي  ٝؾپؽ ثباليي ضا ثيٛ ٠يٞاحي قي٘بٓي آٙ
ثًٔ ٠ي هغغ ًطز ٟاؾت.
ؾطاٛجبٕ پيف اظ پٔيٞؾي ٚتٌيبپٞي هبثيْ ٗكيب١س ٟاييُ ٚؿيْ زض ٛوكي ٠ثييع ٟپييف ييب ٘١عٗيب ٙ؟ ثيب
ضؾٞةُصاضي ؾ١َٜبي پٔيٞؾ ٝ ٚپٔيٞؾًٞ -ٚاتطٛط ضخ زاز ٟاؾت .ػٜبنط ؾيبظٛسٝ ٟاحيس  Plcاظ ٛيٞاحي
ثيع ٝ ٟجٜٞة ً ٠ٜ٢حْ٘ قس ٝ ٟزض حٞض ٠ضؾٞثي زض ٙٝهبضٟاي ثي ٚزُ ٝؿْ ضاٛسُي آثطٝز زض قي٘بّ ٝ
ثيع ٟزض جٜٞة ٢ٛكت ٠قس ٟاؾت (ث ٠ثرف چيِٛ٠ٜبضي ِٛيبًٜ ٟييس) .ضاٛيسُي ٝاحيس  Plcثيط ضٝي ٝاحيس
 PlQcزض پيطاٗ ٙٞضٝؾتبي ٗٞض  ٝتكٌيْ ٢ٛكت١ ٠بي ثبزظٛي قٌْ ًٞاتطٛطي زض پيطاٗي ٙٞضٝؾيتبي ػٔيي
آثبز  ٝزض پبي ايُ ٚؿْ ٛكب ٙاظ ٝاپؿي ٚتٌبپ١ٞبي جٞا ٙآ ٙاؾت.
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sr
Plc

قٌْ -55ضاٛسُي ٝاحس  srثط ضٝي ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس  Plcثط ايط جٜجف ُؿْ ضاٛسُي آثطٝز
زض ثبذتط ضٝؾتبي آثطٝز (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

sr
Plc

قٌْ -56ضاٛسُي ٝاحس  srثط ضٝي ًِٜٗٞٔطاي ٝاحس  Plcثط ايط جٜجف ُؿْ ضاٛسُي آثطٝز
زض اثتساي ضٝزذبٗ ٠ٛطؿعاض ،ذبٝض ضٝؾتبي ثيعِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -0-0-0-0-3گسل راوذگی بیسٌ
ايُ ٚؿْ ضٝضاٛس ،ٟثب ضاؾتبي ذٖزاض ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي  ٝقيت  30تب  45زضجي ٠ثي ٠ؾي٘ت
ق٘بّ ذبٝضي ثب زضاظاي ٛعزيي ثً 11 ٠ئٗٞتط ٠ً ،ث ٠توطيت اظ ً 5ئيٗٞتطي جٜيٞة ذيبٝضي ضٝؾيتبي
ثيعٝ ٟاضز ٜٗغوٗ ٠يقٞز  ٝثب ُصقت ٚاظ ًٜبض ضٝؾتبي ثيع ٟثب ٘١ب ٙضٛٝس پيكي ٚذ٘كي قسيس ٗيييبثيس،
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 ٝزض حٞآي ضٝؾتبي ٗٞض ثط ايط ؾبظًٝبض ُؿْ١بي ضاؾتبٓـع چ ثط ً ٠اظ ايٗ ٚحيْ ٗييُصضٛيس (ثيب ضٛٝيس
ق٘بّ ذبٝضي -جٜٞة ثبذتطي) ضٛٝس ُؿْ ثيع ٟذبٝضي -ثبذتطي ٗيقٞزً٘ .ي ثيبالتط اظ ايي ٚضٝؾيتب ثيب
ُؿْ ضاٛسُي آثطٝز (ٝاهغ زض ق٘بّ آ )ٙپيٛٞس ٗيذٞضز  ٝيي قبذ ٠ضا تكٌيْ ٗيز١يس .اييُ ٚؿيْ زض
ازاٗ٠ي ثبذتطي ث ٠ؾٞي ضٝؾتبي ػٔي آثبز ٗ ٝطظ ق٘بّ ثبذتطي ٛوك ٠ضٛٝس انٔي ذٞز ضا پييسا ٗييًٜيس.
ايُ ٚؿْ ث ٠ُٛٞ ٠ػ٘سٞٗ ٟجت ضاٛسُي ًِٜٗٞٔطاي پٔيٞؾ ٚثط ضٝي ٗبض١ٙبي ٝاحس ًِٜٔ ٝ Emumيٗٞطاي
 PlQcقس ٟاؾت.
اظ آٛجب ًٞ٘١ ٠اض ٟاضتجبط ٝاحس١بي ؾِٜي پبٓئ ٞؾ ٚثب ائٞؾي ٚاظ ٛيٞع ٛبپيٞؾيتِي اؾيتٓ ،يصا ثيط اؾيبؼ
قٞا١س ظيط ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ً ٠زؾت ًٖ زض ايٛ ٚبحي ٝ( ٠زض ٛبحي ٠ذبٝضي آ٘١ ٙيبُٛٞ ٙيً ٠ي ٠زض ٝضهي٠
يٌهس ١عاضٕ ثبقتيُ ٚعاضـ ًطزٟاٛس) ثرف١بيي اظ ايٛ ٚبپيٞؾتِي ُؿْ ثبقس ً ٠زض ظيط ث ٠قيطح آ٢ٛيب
ٗيپطزاظيٖ:
 ٘١ب ٠ً ٠ُٛٞ ٙپيف اظ اي ٚزض قطح ُؿْ آثطٝز ثيب ٙقس ،زض كط ٝزيٞاض ٟايُ ٚؿْ ضذؿبض١ٟبي ؾِٜيپٔيٞؾ ٚزيسٗ ٟيقٛٞس ً ٠زض ظيط ؾ١َٜبي اكيٓٞيتي ق٘بّ ُؿْ آثطٝز جبي ُطكت٠اٛيس .اظ ؾيٞي زيِيط
زض ثرف جٜٞثي ٝاحس  ٝ Plcزض ظيط آ٢ٛب ؾ١َٜبي ائٞؾٗ ٚيبٛي -ثباليي زيسٗ ٟيقٞز .زض ت٘يبٕ ٛويبعي
ً ٠اي ٝ ٚاحس١ب ثب يٌسيِط زض ت٘بؼ ١ؿتٜس ،ث ٠ؿيط اظ يي يب زٗ ٝحيْ ًي ٠زض اييط جٜيجف ُؿيْ ثييعٟ
ٗبض١ٙبي ائٞؾٗ ٚيبٛي -ثباليي زچبض ككطزُي  ٝاكعايكي زض قيت قسٟاٛس (حسٝز  60-65زضجي ،٠قيٌْ
 ٠ً ،)57ايٝ ٚيػُي زض ثطـ ؾبذت٘بٛي ٛوك٘ٛ ٠بيب ٙاؾت ،زض زيِط ٗٞاضز قيت الي١٠بي ًِٜٔيٗٞطايي اظ
قيت ثرف١بي ظيطي ٚآ ٙپيطٝي ٗيًٜس (ٛبپيٞؾتِي).
 ٘١ب ٠ً ٠ُٛٞ ٙزض ثرف چيِٛ٠ٜبضي اقبض ٟقس ،ػٜبنط تكٌيْ زٜ١س ٟايًِٜٗٞٔ ٚطا اظ ٞٛاحي ق٘بٓي ٝجٜٞثي آ ٙتثٗي ٚقس ٟاؾتٓ ،صا ثبيؿتي ثٛ ٠حٞي پبييٚتط اظ حٞض١٠بي ايٞٛ ٚاحي تكٌيْ قس ٟثبقس.
 ثطضؾي اٛساظُ ٟطزقسُي  ٝجٞضقسُي ًِٜٗٞٔطاي ٗٞضز ؾرٛ ٚكب ٙاظ حْ٘ قسُي ًيٖ ييب ٛيبچيع آٙزاضز.
 زض ٛبحي ٠اي اظ ق٘بّ ثبذتط ضٝؾتبي ثيع ٟتب جٜٞة ضٝؾتبي ػٔي آثيبز ثيبال ثريف١يبيي اظ ًِٜٔيٗٞطاييبزقس ٟثط ضٝي ٝاحس  PlQcزيسٗ ٟيقٛٞس  ٝقيت الي١٠بي ايٝ ٚاحس١ب اظ پبي اضتلبػبت تب ٞٛاحي زقيت
يٌٜٞاذت  ٝث ٠ؾٞي ق٘بّ اؾت .ث ٠زيِط ؾر ٚقٞا١سي اظ ثطُكتِي اليي١٠يب پييف اظ جٜيجف ُؿيْ
زيسٛ ٟكس ٝ ٟؾبظًٝبض ضاٛسُي ُؿْ زض اي ٚاٗط ٛوف انٔي ضا زاقت ٠اؾت.
 اظ ق٘بّ ثبذتطي ضٝؾتبي ثيع ٟقبذ٠اي اظ ُؿْ ثيع ٟثب ضٛٝس ذبٝضي -ثبذتطي ثي ٠ؾيٞي ثيبذتط ٛوكي٠جسا ٗيقٞز ٠ً ،ثٛ ٠ظط ٗيضؾس پؽ اظ ٢ٛكتِي ًِٜٗٞٔطاي پٔيٞؾًٞ -ٚاتطٛطي ثرف١بيي اظ آ ٙضا ثيبال
آٝضزٞٗ ٝ ٟجت ٘ٛبيب ٙقسٝ ٙاحس١بي  Emumg ٝ Emumاظ ظيط ًِٜٗٞٔطاي ٗٞضز ؾر ٚقس ٟاؾت .ثيسي٢ي
اؾت اي ٚاٗط ثب ككطزُي ثرف١بي قٌْپصيط ٗيبضٛي ،ثبالآٗيسُي آ٢ٛيب  ٝزض ٛتيجي ٠كطؾيبيف ٘ٛ ٝبييبٙ
قس ٙآ٢ٛب اظ ظيط ًِٜٗٞٔطا ٘١طا ٟثٞز ٟاؾت.
 ثسي٢ي اؾت آقٌبض قسٗ ٙبض١ٙبي ائٞؾ ٚاظ ظيط ضذ١ٜٙٞ٘بي پٔيٞؾً -ٚيٞاتطٛطي ٛكيب ٙاظ ُؿيتطـثؿيبض ٗحسٝز حٞض ٠ضؾٞثي پٔيٞؾ ٚزض ق٘بّ اي ٚتبهسيؽ اؾت .ثي ٠ثييب ٙزيِيط ٝجيٞز ُؿيْ ثييعٝ ٟ
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ؾبظًٝبض آٗ ٙبٛغ اظ ُؿتطـ ثيكتط حٞض ٠يبزقس ٟث ٠ؾٞي ثرف١بي جٜٞثي ثٞز ٝ ٟزض ٝاهيغ جيبيِيطي
اي ٚؾ١َٜب زض ثيً٘ ٚط ثبالي ُؿْ ثيعً٘ ٝ ٟط پبييُ ٚؿْ آثطٝز ٗٞجت ٗحسٝزيت آ٢ٛب قس ٟاؾت.
 تكٌيْ ثبزظ١ٙبي آثطكتي ًٞاتطٛطي زض ظيط قبذ ٠ذبٝضي -ثبذتطي ُؿْ ثيع٘ٛ ٟبيبِٛط جٜجف١يبي آٙپؽ اظ ضؾٞةُصاضي ًِٜٗٞٔطاي  PlQcاؾت.
 ثسي٢ي اؾت ٗٞاضز يبزقس ٟپؽ اظ پٔيٞؾ ٚث ٠جٜجف زٝثبضُ ٟؿْ ثيع ٟزض ضذيساز١يبي جيٞا ٙپيؽ اظپٔيٞؾًٞ -ٚاتطٛطي اضتجبط زاضز.
 كوسا ٙقٞا١سي اظ ثطُكتِي الي١٠ب زض ًبٓجس ٝاحس  Plcايٛ ٚظط ضا ٗيضؾبٛس ًًِٜٗٞٔ ٠طاي پٔيٞؾي ٚاظٞٛع پيكطٛٝس ٝ ٟثي ٚؾبظٛسي ٛجٞز ٝ ٟپؽ اظ تكٌيْ ؾ١َٜبي ائٞؾٗ ٚيبٛي -ثباليي  ٝايجبز ُؿْ ثييعٟ
زض ًبٓجس آ٢ٛب ٢ٛكت ٠قسٟاٛس .ثسي ٚؾب ٙزض ثيُ ٚؿْ١بي آثطٝز زض قي٘بّ  ٝثييع ٟزض جٜيٞة حٞضي٠اي
ٗحٔي تكٌيْ قس ٠ً ٟزض آًِٜٗٞٔ ٙطاي ٗٞضز ؾر ٚث ٠ُٛٞ ٠زض ٙٝحٞض٠اي ٢ٛكت ٠قس ٟاؾيت ًي ٠زض
ثيكتط ضذ١ٜٙٞ٘ب اظ قيت ٝاحس١بي پيكي ٚپيطٝي ٘ٛيٞز ٟاؾيت .ثيسي٢ي اؾيت زض ضذيساز١يبي جيٞاٙ
ظٗيٚؾبذتي ،جٜجف١بي زٝثبضُ ٟؿْ ثيعٞٗ ٟجت جبيِيطي ًِٜٔيٗٞطاي پٔيٞؾي ٚثيط ضٝي ؾيبظٛس١بي
جٞاٙتط٘ٛ ،بيب ٙقس ٙثرف١بي ً ٚ٢ثط ايط كطؾبيف  ٝتكٌيْ ثبزظ١ٙبي آثطكتي ًٞاتطٛطي قس ٟاؾت.

Plc
Emum

قٌْ٘ٛ -57بيي اظ ُؿْ ضاٛسُي ثيع ٠ً ٟثب جٜجف آ ٙالي١٠بي ٝاحس ٗبضٛي Emum

زچبض ككطزُي  ٝاكعايف قيت قسٟاٛس (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

-3-0-0-0-3گسل راوذگی دٌ وً
ضاٛسُي ز ٞٛ ٟزض جٜٞة ثبذتطي ضاٛسُي١بي ثيع ٝ ٟآثطٝز جبي زاضز .ت٢ٜيب ً 12ئيٗٞتط اظ زضاظاي آ ٙزض
ايٛ ٚوك ٠هبثْ ضٝيت اؾت .ضاؾتبي آ ٙاظ ٗطظ ذبٝضي ٛوك ٠تب حسٝز ٗعضػ ٠قٞضآة ذيبٝضي -ثيبذتطي ٝ
اظ ايٗ ٚحْ تب ق٘بّ ثبذتط ضٝؾتبي ز ٞٛ ٟق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذيبٝضي ،ثيب قييجي حيسٝز  35تيب 45
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زضج ٠ث ٠ؾ٘ت ق٘بّ ذبٝضي اؾت .اي ٚضاٛسُي ثب ُصض اظ ًٜيبض ضٝؾيتبي زٟٛي( ٞزض حيسٝز ً 3ئيٗٞتطي
ق٘بّ ثبذتطي آ ٙزض پيطاٗٗ ٙٞعضػٛ ٠يكتيِ )ٞث ٠اٛساظٟاي چكِ٘يط تحسة زاضز  ٝثي ٠توطييت ضٛٝيس آٙ
ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي ُ ٝب ٟق٘بٓي -جٜٞثي ٗيقٞز .ضاٛسُي يبزقس ٟزض ييبّ جٜيٞثي تبهيسيؽ
ثيعٞٗ ٟجت ضاٛس ٟقس ٙثرف١يبيي اظ ائٞؾيٗ ٚييبٛي -ثيباليي (ٝاحيس١بي  )Emut ٝ Emusثيط ضٝي ٝاحيس
 ٝ Emumحتي اٛجبقت١٠بي ًٞاتطٛطي قيس ٝ ٟثريف١يبي ظييبزي اظ اييٝ ٚاحيس١ب ضا حيصف ًيطز ٟاؾيت
(قٌْ١بي .)59 ٝ 58
ثب ايٝ ٚجٞز زض حٞآي ٗعضػ ٠قٞضآة (جٜٞة ذبٝض ضٝؾتبي ز )ٞٛ ٟاظ ٗحْ توبعغ زُ ٝؿْ ضاٛسُي زٟٛيٞ
ً٘ ًٟٞ ٝط ثيٖ ث ٠ؾٞي ثبذتط ثرف اؾبؾي ٝاحس  Emumحصف قس ٝ ٟت٢ٜب چٜس ضذٜ٘ي ٙٞاظ اييٝ ٚاحيس
زض ٗجبٝض ٗعضػ ٠قٞضآة (ٗعضػٛ ٠يكتيِ ٞزض ق٘بّ ثبذتط ضٝؾتبي ز )ٟٞٛثط اييط ؾيبظًٝبض ضاٛيسُي ُؿيْ
ز ٞٛ ٟزض ظيط ٝاحس١بي  Emut ٝ Emusزيسٗ ٟيقٞز.

Emus

Emum

قٌْ  -58جٜجف ُؿْ ضاٛسُي ز ٞٛ ٟزض يبّ جٜٞثي تبهسيؽ ثيعٗ ٝ ٟجبٝض ضٝؾتبي ز،ٞٛ ٟ
ً ٠ثط ايط آ ٙثرف اؾبؾي ٝاحس  Emumحصف قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).
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Emus
Emum

قٌْ  -59جٜجف ُؿْ ضاٛسُي ز ٞٛ ٟزض يبّ جٜٞثي تبهسيؽ ثيع ٝ ٟزض ثبذتط ضٝؾتبي ز،ٞٛ ٟ
ً ٠ثط ايط آ ٙثرف اؾبؾي ٝاحس  Emumحصف قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ثبذتط).

 -4-0-0-0-3گسل راوذگی کًٌ کمر بیم
ايُ ٚؿْ ً ٠ت٢ٜب حسٝز ً 8ئٗٞتط اظ آ ٙزض ايٛ ٚوك ٠اؾت ،زض ثيُ ٚؿْ١بي ضاٛسُي ثيع ٟزض قي٘بّ ٝ
ز ٞٛ ٟزض جٜٞة زيسٗ ٟيقٞز .قيت ؾغح ُؿْ ث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي ثيٞز ٝ ٟاظ حيسٝز  45زضجي ٠تيب
 55زضج ٠زض تـييط اؾتُ ٠ً ،ب١ي ث ٠حسٝز  60زضجٗ ٖ١ ٠ييضؾيس ،زض ًٜيبض ٗعضػي ٠ثييٖ  ٝزض زاٜٗي٠
جٜٞثي ًً٘ ٟٞط ثيٖ پطتِبُ ٟؿٔي آ ٙث ٠ذٞثي زيسٗ ٟيقيٞز (قيٌْ  .)60ضٛٝيس اييُ ٚؿيْ اظ حيٞآي
ٗعضػ ٠قٞضآة تب ٗعضػً٘ ٠ط ثيٖ ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذيبٝضي  ٝاظ اييٗ ٚحيْ ثي ٠ؾيٞي زاٜٗي١٠يبي
جٜٞة ثبذتطي ًً٘ ٟٞط ثيٖ تب حسٝز ثبذتطي ٛوكٛ ٠عزيي ث ٠ذبٝضي -ثيبذتطي  ٝپيؽ اظ آ ٙزض زاٜٗي٠
ق٘بٓي ً ٠ًٔ ٟٞػ٘ط تب اظ ٗطظ ثبذتطي ذبض قٞز ضٛٝس ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذيبٝضي زاضز .اظ ؾيبظًٝبض
ايُ ٚؿْ ثبيؿتي ث ٠هغغ ٝاحيس  ٝ Emumlػيسٕ ٗكيب١س ٟآ ٙزض ييبّ جٜيٞثي تبهيسيؽً ،كييس ٟقيسٙ
ٝاحس١بي  Emut ٝ Emusاظ ضٛٝسي ذبٝضي -ثبذتطي ث ٠ؾٞي ق٘بّ ثيبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضي  ٝضاٛيسُي
١ؿت ٠تبهسيؽ (ٝاحس١بي  )Eec ٝ Eetثط ضٝي ٝاحس١بي  Emut ٝ Emusاقيبضً ٟيطز .اٛيساظ ٟجيب ثي ٠جيبيي
ضاٛسُي ايُ ٚؿْ زض ثرف١بيي اظ ٝاحس  Eetحسٝز ٗ 2تيط اؾيت ًي ٠ثي ٠ذيٞثي زض زاذيْ ثريف١يبي
تٞكيتي ًِٜٗٞٔ ٝطايي آ ٙزيسٗ ٟيقٞز (قٌْ ٘١ .)61چٜي ٚپيسايف پطتِبُ ٟؿٔي زض پبي اييُ ٚؿيْ
(زاٗ ٠ٜجٜٞثي ًً٘ ٟٞط ثيٖ) ث ٠اضتلبع حسٝز ٗ 7-8تط  ٝايجبز اؾاليؽ (ُ )sliceؿٔي ثب زضٙٝزاقيتي اظ
ٝاحس١بي آتكلكبٛي ًطتبؾ ٝ ٠پبٓئٞؾٝ( ٚاحس١بي  )Pel ٝ Kuvزض ١ؿت ٠اي ٚتبهسيؽ اظ زيِط پيبٗيس١بي
ٗطتجظ ثب ؾبظًٝبض ايُ ٚؿْ اؾت .ثط ضٝي ثطذي اظ اي ٚؾ١َٜبي آتكلكبٛي ًطتبؾ ٠ثبال ؾيغٞح ُؿئي
ثب ز ٝذظ ذف زض ز ٝج٢ت ٗتلبٝت زيسٗ ٟيقٞز ً ٠ضٛٝس آ٢ٛب يٌسيِط ضا هغغ ٗيًٜس  ٝثط ايط جٜيجف
ايُ ٚؿْ ايجبز قسٟاٛس (قٌْ .)62
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Eec
Emus

قٌْ ٘ٛ -60بيي اظ ضاٛسُي ٝاحس  Eecثط ضٝي ٝاحس  Emusزض ١ؿت ٠تبهسيؽ ثيع ٠ً ٟثط ايط جٜجف
ُؿْ ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ ايجبز قس ٟاؾت (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ثبذتطي).

Eet

قٌْ٘ٛ -61بيي اظ جب ث ٠جبيي الي١٠ب زض ٝاحس  ٠ً Eetثط ايط جٜجف ُؿْ ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ ايجبز قس ٟاؾت
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي).
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K uv

قٌْ٘ٛ -62بيي اظ ز ٝؾغح ذف ٗتلبٝت ثط ضٝي ؾ١َٜبي آتكلكبٛي ٝاحس  ٠ً Kuvثط ايط جٜجف
ُؿْ ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ ايجبز قس ٟاؾت.
-0-0-0-3گسلَبي راستبلغس )(Tear Fault

زض ٜٗبعن ٗٞضز ٗغبٓؼُ ،٠ؿْ١بيي ً ٠زاضاي ضٛٝس توطيجي قي٘بٓي -جٜيٞثي  ٝقي٘بّ ذيبٝضي -جٜيٞة
ثبذتطي ثبقٜسُ ،ؿْ١بي ضاؾتبٓـع ث ٠ق٘بض ٗيآيٜس .ايُ ٚؿْ١ب ثُٛٞ ٠ي ٠ػ٘يٗٞي ُؿيْ١يبي ضاٛيسُي
ثعضٍ ٜٗغو ٠ضا ثطيسٟاٛس  ٝزض ثطذي ٗٞاضز جب ث ٠جب ًطزٟاٛسُ .ؿتطـ عٓٞي اي٢ٜب ٛؿجت ثيُ ٠ؿيْ١يبي
ككبضي ً٘تط ٓٝي قيت ثيكتطي زاضٛس .آٛچٜبُ ٠ً ٙب ٟتٜس ٛ ٝعزيي ث ٠هبئٖ ١ؿتٜسٝ .يػُي جب ث ٠جيبيي
زض ضاؾتبي ايُ ٚؿْ١ب اظ ٞٛع ضاؾتبٓـع (چ ثط يب ضاؾتثيط) اؾيت .زض ٛوكيٗ ٠يٞضز ٗغبٓؼيُ ٠ؿيْ١يبي
ضاؾتبٓـع زض اٞٛاع ظيط زيسٗ ٟيقٛٞس:
 ُؿْ١بيي ً ٠ضٛٝس آ٢ٛب ق٘بّ ذبٝضي -جٜيٞة ثيبذتطي ُ ٝيب١ي قي٘بٓي -جٜيٞثي اؾيت  ٝؾيبظًٝبضچ ثط زاضٛس .زض ايُ ٚؿْ١ب ُب ٟث ٠ُٛٞ ٠آقٌبضي جب ث ٠جبيي پطقيت ُؿْ١بي ضاٛيسُي (ٗبٜٛيس ُؿيْ
ز ٟٞٛزض ٗجبٝضت ق٘بٓي ضٝؾتبي ز ٝ )ٞٛ ٟيب اكن١بيي اظ ؾ١َٜبي آتكلكبٛي زيسٗ ٟيقٞز.
 ُؿْ١بيي ً ٠ضٛٝس آ٢ٛب ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذيبٝضي ُ ٝيب١ي ذيبٝضي -ثيبذتطي اؾيت  ٝؾيبظًٝبضضاؾتثط زاضٛس .ثط ايط جٜجف ايُ ٚؿْ١ب ػال ٟٝثط اي ٠ٌٜاكن١بي ؾ١َٜبي ٗٞضز ثطضؾي جب ثي ٠جيبيي اظ
ٞٛع ضاؾتثط ٛكبٗ ٙيزٜ١سُ ،ب ٟهغؼ١٠بي ُؿْ١بي ضاٛسُي قيت ٓـع ٗثٓل ٠ضاؾتثط ٛييع پييسا ًيطزٝ ٟ
جب ث ٠جبيي اكوي ٛيع زاقت٠اٛس (ُؿْ ًً٘ ٟٞط ثيٖ)٘١ .چٜي ٚتكٌيْ ُؿْ١بي اككب ٙزض اكن١بي ٛيطٕ
 ٝقٌْپصيط ٝاحس١بي ائٞؾٗ ٚيبٛي -ثباليي ،ق٘بّ ذبٝضي ٗعضػ ٠قيٞضآة  ٝجيب ثي ٠جيبيي ُؿيْ١يبي
ضاؾتبٓـع چ ثط زض ثرف ذبٝضيتط ايٗ ٚحْ (ٗجبٝض ضٝزذب ٠ٛزاٝضظِ٘١ )ٙي اظ پيبٗيس١بي جٜيجف اييٚ
ُؿْ١بؾت.
 ثط ايط جٜجف ايُ ٚؿْ١ب ضٛٝس پالٛػ تبهسيؽ ثيع ٟاظ ق٘بّ ثبذتطي -جٜٞة ذبٝضي ثي ٠ؾيٞي قي٘بّذبٝضي ًكيس ٟاؾت٘١ .چٜي ٚضٛٝس زايي١بي هبعغ ٝاحس١بي ائٞؾ ٠ً ٚپيٌيط ٟتبهيسيؽ ثييع ٟضا هغيغ
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ًطز ٟثٛ ٠ح ٞذٞثي ٜٗغجن ثط ضٛٝس ُؿْ١بي ضاؾتبٓـع ٜٗغو ٠اؾت  ٝث ٠احت٘بّ ٛكيبِٛط ثبظقيسُي١يبي
ٗحٔي زض ج٢تي ػ٘ٞز ثط ٗحٞض تبهسيؽ ثيع ٟاؾت.
 -0-0-3چیهخًردگیَب
زض ٛوك ٠ثيع ٟؾبذت٘بٛي چيٚذٞضز ٟزيسٗ ٟيقٞزٛ .بٕ تبهسيؽ ثيع ٟاظ ٛبٕ ضٝؾتبي ثيعٝ ٟاهيغ زض ثريف
ٗيبٛي اظ يبّ ق٘بٓي تبهسيؽ ُطكت ٠قس ٟاؾت .اي ٚتبهسيؽ زض يبّ جٜٞثي ثطُكيت ٝ ٠ؾيپؽ زض ٘١يبٙ
يبّ زچبض ُؿٔف ضٝضاٛس ٟقس ٝ ٟثرف اؾبؾي يبّ جٜٞثي ضا اظ زؾت زاز ٟاؾت .زض حٞآي ٗعضػي ٠قيٞض
آة زض جٜٞة ذبٝض ضٝؾتبي ز ٟٞٛاظ ٗحْ توبعغ زُ ٝؿْ ضاٛسُي زً٘ ًٟٞ ٝ ٟٞٛط ثيٖ ثي ٠ؾيٞي ثيبذتط
ثرف اؾبؾي ٝاحس  Emumحصف قس ٝ ٟت٢ٜيب چٜيس ضذٜ٘ي ٙٞاظ اييٝ ٚاحيس زض ٗجيبٝض ٗعضػي ٠قيٞضآة
(ضٝؾتبي زٗ ٝ ٞٛ ٟعضػٛ ٠يكتيِ )ٞثط ايط ؾبظًٝبض ضاٛيسُي ُؿيْ زٛ ٟي ٞزض ظييط ٝاحيس١بي Emut ٝ Emus
زيسٗ ٟيقٞزُ .ؿْ ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ ض٘ ٚحيصف ٝاحيس ٗ Emumlيبٛغ اظ ٘ٛبييب ٙقيس ٙآ ٙزض ييبّ
جٜٞثي تبهسيؽ قس ٝ ٟاظ ؾٞي زيِيط ضٛٝيس ٝاحيس١بي  Emut ٝ Emusضا اظ ذيبٝضي -ثيبذتطي ثي ٠قي٘بّ
ثبذتط -جٜٞة ذبٝض ثطُطزاٛيس ٟاؾت .زض اي ٚتبهسيؽ ضٛٝس انٔي ٗحٞض ق٘بّ ثيبذتطي -جٜيٞة ذيبٝضي
اؾت ،ثب اي ٚحبّ قيت ٗحٞضي ( )plungeآ ٙثط ايط ؾبظًٝبض ُؿْ١بي چ ثط ث ٠ؾيٞي قي٘بّ ذيبٝضي
ًكيس ٟقس ٟاؾت ث٠ُٛٞ ٠اي ً ٠ضٛٝس ٗحٞضي زض اي ٚكطآيٜس ق٘بّ ذبٝضي -جٜٞة ثبذتطي قيس ٟاؾيت.
تبهسيؽ ٗٞضز ٗغبٓؼ ٠زض حس كبنْ ٗيبُ ٙؿْ ١يبي ضاٛيسُي آثيطٝز  ٝثييع ٟزض قي٘بّ ذيبٝضي ُ ٝؿيْ
ضاٛسُي ز ٟٞٛزض جٜٞة ثبذتطي جبي ُطكت ٝ ٠ثرف انٔي ٗحٞض آ ٙثب ضٛٝس ُؿْ١بي ٛبٗجطزٛ ٟعزيي ثي٠
ٗٞاظي اؾت .ؾبظًٝبض ُؿْ١بي يبزقس ٟثٝ ٠يػ ٟقبذ ٠كطػي ٜٗكؼت اظ ضاٛسُي ز( ٟٞٛضاٛسُي ًيً٘ ٟٞيط
ثيٖ) ٗٞجت ٛبٗتوبض ٙقس ٙؾبذت٘ب ِٚ٘١ ٙتبهسيؽ قيس ٝ ٟكطآيٜيس١بي ضاٛيسُي ييب حيصف ثركيي اظ
ٝاحس١ب اٛجبٕ قس ٟاؾت .اظ ج٘ٔ١ ٠ؿتًِٜٗٞٔ ٠طايي تبهسيؽ يبزقسٝ( ٟاحيس  )Eecثيب قييجي حيسٝز 60
زضج ٠ثط ضٝي ٝاحس١بي جٞاٙتط  Emut ٝ Emusضاٛس ٟقس ٝ ٟيب ثريف ػ٘يسٟاي اظ ييبّ جٜيٞثي تبهيسيؽ
(ٝاحس١بي  )Emum ٝ Emumlحصف قس ٟاؾت .ظٗيٚؾيبذت كؼيبّ ؾيجت قيس ٟزاييي١يبيي ثيٗ ٠يٞاظات
ُؿْ١بي ضاؾتبٓـع زض ًبٓجس تبهسيؽ ثيع ٟتعضين قٞز .اظ آ ٙجب ً ٠ضٛٝس ٗثٓل ٠ككبضقيي ؾييِ٘ب ٝ 1اضز
ثط ٛوك ٠ثيع ٟق٘بّ ذبٝضي -جٜٞة ثبذتطي اؾت ،ثط اؾبؼ ضٛٝس ٗحيٞضي تبهيسيؽ ثييعُ ٝ ٟؿيْ١يبي
ٗٞاظي ثب آ ،ٙثٜبثطاي ٚضٛٝس ثبظقسُي١بي ًككي آ ٙثبيؿتي ثٞٗ ٠اظات ايٗ ٚثٓل ٝ ٠ػ٘ٞز ثط ضٛٝس ٗثٓلي٠
ًككي (ؾيِ٘ب  )3ثبقس .ثط اي ٚاؾبؼ ضٛٝس زايي١بي ٗٞضز ثطضؾي اظ اي ٚانْ پيطٝي ًطز ٝ ٟثيُٛٞ ٠ي٠
ذٞثي اظ ضٛٝس ُؿْ ١بي ضاؾتبٓـع پيطٝي ٗيًٜس .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ؾيبظًٝبض ضاؾيتبٓـع اييُ ٚؿيْ١يب (ثي٠
احت٘بّ ٝيػُي  ٝ )pull apartاٗتساز آ٢ٛب تب ٗربظٗ ٙبُ٘بيي ائٞؾ ٚض٘ ٚايجيبز كضيبيي ٜٗبؾيت ثيطاي
ػجٞض ٗبُ٘ب ثطاي ضؾيس ٙث ٠ؾغح ظٗيٞٗ ،ٚجت ًب١ف ككبض ٝاضز ثط ٗربظٗ ٙبُ٘بيي ائٞؾ ٚقس ٝ ٟاييٚ
ؾ١ َٜب تكٌيْ قسٟاٛس ،ث٠ُٛٞ ٠اي ً ٠حتي زاييي١يبي ٛليٞشي ثيب ثيبكتي ت٘يبٕ ثٔيٞضيٝ( ٚاحيس )dmz
تٞاٛؿت٠اٛس زض ايٛ ٚوك ٠زيس ٟقٛٞس.
 -0-3تكتًویك
٘١ب ٠ً ٠ُٛٞ ٙپيف اظ اي ٚؾرُ ٚلتيٖ ٛوك ٠ثيع ٟثركي اظ پ ٠ٜ٢ايطاٗ ٙطًعي اؾت ً ٠ثريف١يبيي اظ
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پٞؾت ٠اهيبٞٛؾي تتيؽ جيٞا ٙضا زضثيط ُطكتي ٠اؾيت٢ً .يٚتيطيٝ ٚاحيس ؾيِٜي ٜٗغوي ٠ضا ؾي١َٜيبي
آٝتطاٗبكيي ٗج٘ٞػ ٠اكيٓٞيتي ؾجعٝاض تكٌيْ ٗييز١يس .تٞظييغ ٗج٘ٞػي١٠يبي اكييٓٞيتي ،زض پيٛٞيس ثيب
پيسايف پٞؾت ٠اهيبٞٛؾي زض ايطا ٙظٗي ٚث ٠ؾً٘ ٠طثٜس اكيٓٞيتي انٔي ٗحسٝز ٗيقٞز ً ٠ػجبضتٜس اظ:
ً٘طثٜس اكيٓٞيتي پبٓئٞظٝييي ً ٠زض اٗتساز ضقت١ًٟٞ٠بي آجطظ زض ق٘بّ ًكٞض ُؿتطز ٟقس ٟاؾت.
ً٘طثٜس اكيٓٞيتي ثيطٛٝي ( ٠ً )Stoklin, 1977زض ضٛٝسي ثيٗ ٠يٞاظات ضاٛيسُي انئي ظاُيطؼ -ػ٘يب-ٙ
ثٔٞچؿتب ٙجبي ٗيُيطز.
ً٘طثٜس اكيٓٞيتي زضٛٝي ًٗ ٠حهٞض ًٜٜس ٟذطز ٟهبض ٟايطاٗ ٙطًعي اؾت.
زً٘ ٝطثٜس اكيٓٞيتي اذيط ثًٔ ٠ُٛٞ ٠ي ثٗ ٠عٝظٝييي ٛؿجت زاز ٟقسٟاٛس  ٝؾ ٚجبيِيطي آ٢ٛب ث ٠احت٘بّ
ثً ٠طتبؾ ٠ثباليي ثبظ ٗيُطزز ).(Takin, 1972
ٗج٘ٞػ ٠اكيٓٞيتي ؾجعٝاض ً ٠ثركي اظ آ ٙزض ٛوك ٠ثيع ٟثطٛٝيعز زاضز ٛييع ثي ٠ػٜيٞا ٙثركيي اظ ً٘طثٜيس
اكيٓٞيتي زضٛٝي تٔوي ٗيقٞز ٗ ٝطثٞط ثٗ ٠عٝظٝييي اؾت (ػٔٞي ت٢طاٛي .)1358 ،آٛچٜبً ٙي ٠زض ظٗيبٙ
ًطتبؾ ،٠زض ايٛ ٚبحي ٠ث ٠ظب١ط حٞضً ٠بكتي ثطاي ٗستي ًٞتب ٟتكٌيْ قس ٝ ٟؾيطاٛجبٕ زٝضً ٟطتبؾي ٠زض
پي جٜجف١بي كبظ ًٟٞظايي اٝايْ زٝضا ٙؾ ٕٞاي ٚحٞض ٠ثؿت ٠قس ٟاؾت .پيسايف پٞؾت١٠بي اهيبٞٛؾيي
يبزقس ٟضذ١ٜٙٞ٘بيي اظ اكيٓٞيت١بي پيطاٗ ٙٞضيع هبضٟي ايطاٗ ٙطًيعي ١ؿيتٜس ًي ٠ثي ٠قيٌْ ً٘طثٜيس
ٛبپيٞؾت٠اي ( )Takin, 1972ث ٠زٝض آ ٙزيسٗ ٟيقٛٞس.
ايٛ ٚبحيٗ ٠حْ ثطذٞضز نلح ٠پبيساض تٞضا ٙزض ق٘بّ  ٝنلحًٞ ٠چي ضيع هيبض ٟذيبٝض اييطا ٙزض جٜيٞة
ٗي ثبقس ًٗ ٠ج٘ٞػ ٠اكيٓٞيتي ٗٞضز ٛظط حبنْ ثؿت ٠قس ٙثركي اظ تتيؽ جٞا ٙذبٝضي زض جٜٞة ايٚ
ٛبحي ٠ث ٠چ٢طً٘ ٟطثٜسي ٛعزيي ث ٠ذبٝضي -ثبذتطي اؾت .ثؿت ٠قس ٙحٞض ٠اهيبٞٛؾي ٗٞضز ٛظط زض ايط
كطٝضاٛف ث ٠ؾ٘ت ق٘بّ پٞؾت ٠اهيبٞٛؾي تتيؽ جٞا ٙثب قيجي ث ٠توطيت تٜس ضخ زاز ٟاؾتٛ .تيج ٠اييٚ
كطٝضاٛف تكٌيْ ً٘بٗ ٙبُ٘بيي جعيطٟاي اظ ائٞؾ ٚث ٠ثؼس ٗيثبقس (.)Spies et al.,1983
اظ ؾٞي زيِط ٌ٘١ ٝ Barozبضاٗ )1983( ٙج٘ٞػ ٠آتكلكبٛي ًطتبؾ ٠ثباليي ضا ثيبِٛط پيٌطٛ ٟبثيبٓؾ ييي
ً٘ب ٙجعيطٟاي ٗيزاٜٛس .ايكب ٙاي ٚحٞضي ٠اهيبٞٛؾيي ضا ثؿييبض ًيٖ ػيطو ٗ ٝيست ػ٘يط آ ٙضا ًٞتيبٟ
تكريم زازٟاٛس .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ قٌْ ُيطي آ ٙضا زض ايط چطذف ثٔٞى ٓيٞت زاٛؿيت ٝ ٠ثيي اضتجيبط ثيب
اهيبٞٛؼ تتيؽ جٞاٗ ٙيزاٜٛس.
ؾ١ َٜبي ٗٞضز ثحث زض ق٘بّ ؾجعٝاض ،جٜٞة كطي٘ب ٝ ٙق٘بّ ثبذتط ًبق٘ط (قي٘بّ ُؿيْ زضٛٝي )٠زض
اٗتساز ذبٝضي -ثبذتطي ٘ٛبيب ٙقسٟاٛسٝ .يػُي١بي ظٗيٚقٜبذتي ايً٘ ٚطثٜيس اكييٓٞيتي ثي ٠توطييت زض
 ٠٘١جب يٌٜٞاذت ٗ ٝكرم اؾت .ثط ذالف ظاُطؼ ،ايي ٚتيٞآي١يبي قيٜبذت ٠قيس ٟاظ ٗج٘ٞػي١٠يبي
اكيٓٞيتي (پيطاٗ ٙٞذطز هبض )ٟزض ١يچ جب هبثْ تكيريم ٛيؿيتٜس .اُطچي ٠هغؼي١٠يبي ثيعضٍ ً ٝكييسٟ
آٝتطاثبظيي ث ٠زضاظاي تب ً 10ئٗٞتط يب ثيكتط ٝجٞز زاضز ،اٗب ايٗ ٚج٘ٞػ١٠ب ثيُٛٞ ٠ئً ٠يي آٗييع١ٟيبي
ضِٛي ٝ ٚزض٘١ي اظ ٗٞاز ضؾٞثي  ٝآشضي١ ٚؿتٜس ً ٠ؾ١َٜيبي تكيٌيْزٜ١يس ٟآ٢ٛيب ،اضتجيبط ٛبپيٞؾيت٠
(ثيكتط ُؿْ) زاضٛس.
ٌ٘١ ٝ Ricouبضا )1973( ٙثط اي ٚثبٝضٛس ًٚ٢ً ٠تطي ٚؾي١َٜيبي آٗييعٟي ضِٛيي ٚاييطاٗ ٙطًيعي زض
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ٛبحي ٠ؾجعٝاض ،ثوبيبيي اظ تتيؽ جٞا١ ٙؿتٜس ًً٘ ٠ي ٠ٜؾي ٚآ٢ٛيب تطييبؼ اؾيت .زض ٜٗغوي٠ي ؾيجعٝاض
(آٗيع١ٟبي ٗٞضز ثحث ثب زُطقيجي) تٞؾظ ؾَٜآ١ي١بي ًٖ ػ٘ن اٝاذط پبٓئٞؾي -ٚائٞؾي ٚظييطي ٚتيب
ٗيبٛي پٞقيس ٟقسٟاٛس.
ٛبٟٝي اهيبٞٛؾي ثبضيي پيطاٗ ٙٞضيع هبضٟي ايطاٗ ٙطًعي زض پ ٠ٜ٢ؾجعٝاض اظ تطيبؼ ثي ٠چ٢يط ٟقيبذ٠اي اظ
تتيؽ جٞا ٙقٌْ ُطكت ٝ ٠زض اٝاذط ًطتبؾ ٠ث ٠ثيكتطيُ ٚؿتطـ ذٞز ضؾييس ٟاؾيتً .يبكتي قيس ٙزض
اٗتساز ُؿْ١بي ً٘بٛي پيكي ٚثٞزٓٝ ٟي پٚ٢قسُي ثؼسي ايً ٚبكت ،ثب پيسايف الي٠ي اهيبٞٛؾيي  ٝثي٠
احت٘بّ پيسايف يي پكت٠ي ٗيبٛي اضتجبط زاقت ٠اؾت .زض ايٛ ٚيبٟٝي ثبضييي ً٘يبٛي قيًٌْ ،ي ٠ذيطز
هبضٟي ايطاٗ ٙطًعي  ٝذبٝض ايطا ٙضا اظ ثوي٠ي نلح٠ي هيبضٟاي اييطا ٙجيسا ٗييؾيبذت ،٠ضؾيٞةُيصاضي
چطت١بي ضازيٞالضيتي  ٝزيِط ضؾٞة١بي پالغيي تب اٝاذط ًطتبؾ ٠ازاٗ ٠زاقت ٠اؾت (آهبٛجبتي.)1383 ،
ثطضؾي١بي ظٗيٚقٜبذتي زض ٛوك ٠ثيع ٟزض چ٢ط ٟثركي اظ پيٌط ٟپ ٠ٜ٢اكيٓٞيتي ؾجعٝاض ٛكبِٛط آ ٙاؾت
ً ٠ايٛ ٚبحي ٠اظ جٜٞة ثُ ٠ؿْ آثطٝز  ٝاظ ق٘بّ ثُ ٠ؿْ زؾتٞضا( ٙازاُٗ ٠ؿْ ٗييبٗي) ٗحيسٝز قيسٟ
اؾتٗ .غبٓؼي ٠زيطيٜي٠قيٜبذتي ثيط ضٝي اكين١يبي ُٛٞيبُٛٞي اظ ؾيَٜآ١يي١يبي پالغييي ٗٞجيٞز زض
ضذؿبض١ٟبي آتكلكبٛي ٗطثٞط ث ٠ثرف١بي ثباليي پٞؾت ٠تتيؽ جٞا( ٙزض ٛوك ٠ثيع ٟضذٛ ٜٙٞ٘ساضٛيس ٝ
اظ زاز١ ٟبي ٛوك ٠جٜٞة ً ٠ٜ٢ث٢ط ٟثطزٟايٖ) ٛكبِٛط عيلي اظ ضذؿبض١ٟبي ؾِٜي ًطتبؾ ٠پؿي ٚثيب ؾيٚ
(تٞضٛٝي ٚپؿيً - ٚبٗپبٛي ٚپؿي )ٚثطاي آ٢ٛب زض ايٛ ٚوك ٠اؾت.
ث ٠زٛجبّ كبظ ككبضقي يبزقس( ٟالضاٗيس)  ٝثؿت ٠قس ٙحٞضً ٠بكتي ؾيجعٝاض ،زض ائٞؾيٗ ٚييبٛي  ٝثيباليي
كطآٝضز١ٟبي آتكلكبٛي ثب پيسايف حجٖ١بي قبيب ٙتٞج ٠اظ ُيساظ١ٟيب  ٝؾي١َٜيبي آشضآٝاضي جٔيُٟٞيط
قسٟاٛس١ .ط اظ ُب١ي زض اي ٚحٞض ٠پط جٜت  ٝجٞـ آضاٗف ٛؿجي ثطهطاض قس ٝ ٟاٛجبقت١٠بي آتكلكبٛي-
ضؾٞثي ائٞؾ ٚثط جبي ٗبٛس ٟاؾت.
زض ٛوكٞٗ ٠ضز ثطضؾي ضذ١ٜٙٞ٘بي آيِٞؾ ٚزيس٘ٛ ٟيقٞز تب ثتٞا ٙاضتجيبط آ٢ٛيب ضا ؾي١َٜيبي ائٞؾيٚ
ثيبٞ٘ٛ ٙز .ثب اي ٚحبّ زض ٝضه ٠يٌهس ١عاضٕ زاٝضظ ٙجٜجف١بي ظٗيٚؾبذتي ؾيطاٛجبٕ ائٞؾي ٚثيباليي ٝ
ؾطآؿبظ آيِٞؾ ٚزض چ٢ط ٟحطًبت ًٟٞظايي ائٞؾ ٚپبيبٛي -آيِٞؾ( ٚپييطٛئ )ٚؾيجت تـيييط ًٔيي ضغييٖ
زضيبيي ائٞؾ ٚثًٞ ٠الثي -هبضٟاي قس ٟاؾت  ٝؾي َٜتيٛ٠كؿيت١يبي ه٢يٟٞاي ضٛيَ آٝاضي ،آشضآٝاضي ٝ
تجريطي ائٞؾ -ٚآيِٞؾ ٚثط جبي ٢ٛبز ٟقسٟاٛس .ث ٠احت٘بّ چيٚذٞضزُي ،ثطُكتِي ُ ٝؿئف (ُؿيْ
ضاٛسُي ًً٘ ٟٞط ثيٖ) زض ًبٓجس ؾبذت٘ب١ ٙبي چي ٚذٞضزٛ ٟوك ٠ثيع ٟپؽ اظ ائٞؾٛ ٚبقي اظ اي ٚضذيساز
ًبضؾبظ ثٞز ٟاؾت .اي ٚكطو ضا ٛجبيؿتي اظ ٛظط زٝض زاقت ً ٠حتي قيبيس ُؿيْ ضاٛيسُي زٟٛي ٞپيؽ اظ
ائٞؾ ٚتكٌيْ قس ٝ ٟؾپؽ زض كبظ١بي جٞا ٙظٗيٚؾبذتي ،جٜجكي زٝثبض ٟيبكت ٠ثبقس.
زض ٜٗغوٞٗ ٠ضز ثطضؾي ؾ١َٜبي ٗطثٞط ثٛ ٠ئٞغ ٙزيس٘ٛ ٟيقٞز .اظ عطكي ٛوكي ٠ثييع ٟثركيي اظ ٝضهي٠
يٌهس ١عاضٕ زاٝضظ ٙاؾت ً ٠زض اٝائْ ٛئيٞغ ٙآذيطي ٚپيكيطٝي زضييبي اييطاٗ ٙطًيعي ثي ٠آٛجيب (ٝضهي٠
زاٝضظ )ٙضؾيس ٟاؾت .اي٢ٛ ٚكت١٠ب اظ ٞٛع ًِٜٗٞٔطايي ٗ ٝبضٛيُ -چي ١ؿتٜس ً ٠ث ٠حبٓت ٛبپيٞؾيت ٠ثيط
ضٝي ٗج٘ٞػ١٠بي ؾِٜي ًٚ٢تط اظ ٛئٞغ ٙزيسٗ ٟيقٛٞس.
كبظ ًٟٞظايي ضٝزٛي ٚزض زٝض ٟپٔيٞؾٝ ٚاثؿت ٠ث ٠ؾطاٛجبٕ ًٟٞظايي آٓپيي ٗٞجيت قيسً ٟي ٠اٛجبقيت١٠يبي
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ًٞالثي -هبضٟاي ٛئٞغ ٙچي ٚذٞضز ٝ ٟث ٠زٛجبّ آ٢ٛ ٙكت١٠بي آٝاضي  ٝهبضٟاي پٔيٞؾ ٚث ٠ُٛٞ ٠پيكيطٛٝسٟ
ثط ضٝي آ٢ٛب جبي ُيطز .قبيس جٜجف١بي جٞاُ ٙؿْ آثطٝز  ٝضاٛسُي ضذؿيبض١ٟيبي ًطتبؾي ٠ثيباليي ثيط
ضٝي پٔيٞؾ ٝ ٚجٜجف ١بي جٞاُ ٙؿْ ضاٛسُي ز٘١ ٞٛ ٟطا ٟثب حصف ؾ١َٜبي ائٞؾ ٝ ٚضاٛسُي آ٢ٛب ثيط
ضٝي ٢ٛكت١٠بي پٔيٞؾٗ ٚطثٞط ث ٠اي ٚضذساز ثبقس.
ايطات ًٟٞظايي پؽ اظ پٔيٞؾ ،ٚزض ؾطاٛجبٕ پٔيٞؾ ٝ ٚؾطآؿبظ ًٞاتطٛط (پبؾبزٛيٞٗ )ٚجت چي ٚذيٞضزُي
٢ٛكت١٠بي پٔيٞؾ ٝ ٚزُطقيجي زض هبػسًٞ ٟاتطٛطي قسٜٗ ٝ ٟغو ٠قيٌْ پبييبيي  ٝاٗيطٝظي ذيٞز ضا ثي٠
زؾت آٝضز ٟاؾت .ضاٛسُي ٝاحس ًِٜٗٞٔطايي پٔيٞؾ ٚثط ضٝي ًِٜٗٞٔطاي پٔيٞؾًٞ -ٚاتطٛطي ،ثبال آٗسُي
ضذ ٜٙٞ٘ؾ١َٜبي اذيط  ٝآقٌبض قسٗ ٙبض١ٙبي ائٞؾٗ ٚيبٛي -ثيباليي  ٝتكيٌيْ ثيبزظ١ٙيبي آثطكتيي
جِ٘ٔي اظ پيبٗس١بي ؾبظًٝبض ُؿْ ١بي ضاٛسُي اؾيت ًي ٠زض ايي ٚكيبظ ظٗييٚؾيبذتي ايجيبز قيس ٟييب
ثبظ كؼبّ قسٟاٛس.
 -4زمیهضىبسی اقتصبدي
زض ٜٗغوٞٗ ٠ضز ٗغبٓؼ ٠آيبض ٗؼسٛي ث ٠چ٢طً ٟبٛيظايي كٔعي  ٝؿيط كٔعي ث ٠قطح ظيط قٜبذت ٠قس ٟاؾت.
ثب تٞج ٠ثُ ٠ؿتطزُي ثركي اظ ٝاحس ١بي ؾِٜي اكييٓٞيتي ًطتبؾي ٝ ٠ؾي١َٜيبي آتكلكيبٛي -ضؾيٞثي
ائٞؾ ٚزض ٛوك ٠ثيع ٟقب١س ثطذي اظ ًبٛيظايي١بي كٔعي يب ؿيط كٔعي زض ايٛ ٚبحي١ ٠ؿتيٖ:
 -0-4معبدن ي رخبير کريمیت
٘١ب ٠ً ٠ُٛٞ ٙپيف اظ اي ٚثيب ٙقس ثرف١بي ق٘بّ ذبٝض ٛوك ٠ثيع ٟضا ٝاحس١يبي ؾيِٜي اكييٓٞيتي ثيب
تطًيت ١بضظثٞضغيت  ٝزٛٝيت ؾطپبٛتيٜيتي قس ٝ ٟؾطپبٛتيٜيت زضثط ٗيُييطز .ايي ٚؾي١َٜيب زض ثطذيي
ٛوبط زاضاي ػسؾي١بيي اظ ًطٗٝيت ١ؿتٜس ً ٠اظ آ ٙق٘بض ثبيؿتي ثٜٗ ٠بعن ظيط اقبضً ٟطز:
-0-0-4کريمیت چطمٍ ريببٌ
چك٘ ٠ضٝثب ٟزض ق٘بّ ذبٝضي ضٝؾتبي ثيع ٟجبي زاضز .ضا ٟزؾتيبثي ث ٠ايٗ ٚحْ اظ عطيين زاٝضظ -ٙثييعٟ
اؾت (ث ٠زضاظاي ً 17ئٗٞتط ضا ٟقٞؾ .)٠اظ اي ٚضٝؾتب تب ٗحْ ًطٗٝيت ٗٞضز ثطضؾيي ثي ٠كبنئ١ ٠يٞايي
حسٝز ً 4/5ئٗٞتط اؾت ً ٠ثبيس پيبز ٟعي قٞز (قٌْ١بي .)64 ٝ 63
ؾٗ َٜيعثب ٙاظ ٞٛع ١بضظثٞضغيتي -زٛٝيتي ؾطپبٛتيٜيتي اؾت .زض ايٗ ٚحْ آيبض حلبضي١بي ً ٠ً ٚ٢ثي٠
ٜٗظٞض ث٢طٟثطزاضي اظ ًطٗٝيت ايجبز قس ٟزيسٗ ٟيقٞز ً ٠اظ آ ٙق٘بض ثبيؿتي ثي ٠تطاٛكي٠اي ثي ٠زضاظاي
ٗ 10تط  ٝػطو ٗ 5تط اقبضً ٟطز .زض ايٗ ٚحْ ػسؾي١بي ًطٗٝيتي اؾترطا قس ٝ ٟآٛچيً ٠ي ٠زييسٛي
اؾت ػسؾي١بي ٛبظى ًطٗٝيت اؾت .ثطاي ٗكرم قس ٙػسؾي ١يبي ػ٘ويي ٛييبظ ثي ٠حليبضي اؾيت.
ًطٗٝيت زض ايٗ ٚحْ زاضاي ثبكت ٗتطاًٖ اؾت (ػكنآثبزي.)1379 ،
ثب تٞج ٠ث ٠اي ٠ٌٜضذ١ٜٙٞ٘بي ًطٗٝيتي زض ايً ٚبٛؿبض زيس٘ٛ ٟيقٞز ،ثبيس حليبضي١يبي ػ٘يويي زض آٙ
اٛجبٕ زاز تب زض ٗٞضز آ ٙاظ٢بض ٛظط ٞ٘ٛزٓٝ ،ي ٝجٞز ًبٛي پٜتالٛسيت زض ٗغبٓؼً ٠بٛيِٛ٠يبضي ٘١ ٝچٜييٚ
ٝجٞز ٛيٌْ ث ٠اٛساظ 428 ppm ٟاظ كبًتٞض١بي ذٞة ايٛ ٚبحي ٠اؾت (ػكن آثبزي.)1379 ،
ٛتيجُ ٠عاضـ ٗوغغ نيؤي ثط ضٝي  DE-28 ٠ٛٞ٘ٛثي ٠قيطح ظييط اؾيت :ثٔٞض١يبي ًطٗٝييت ثي ٠قيٌْ
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ًطيؿتبّ ١بي اتٞٗٞضف  ٝؾبة اتٞٗٞضف  ٝؿيطٜ١سؾي تكٌيْ قس ٟاؾت .اثؼبز زا١٠ٛب اظ يي آيي ؾيهيس
ٗيٌطٗ ٙٝتـيط  ٝاثؼبز ثيكتط آ٢ٛب حسٝز يٌهس تب زٝيؿت ٗيٌط ٙٝاؾت .ثبكت ككطز ٟاؾت ،ث ٠عٞضي ً٠
ٗبًطٝؾٌٞپي ث ٠قٌْ تٞزٟاي ثٛ ٠ظط ٗيضؾس .ثٔٞض١بي پٜتالزيت ث ٠قٌْ ؿيطٜ١سؾي  ٝؾيبة اتٗٞيٞضف
ثب اثؼبز ثيؿت آي پٜجبٗ ٟيٌط ٙٝثب ثبكت  open spaceث ٠عٞض پطاًٜس ٟزضُ ٙٝب َٛؿيطكٔعي  ٝثٛ ٠يسضت
زض ٙٝحلطات ًطٗٝيت تكٌيْ قس ٟاؾت .تؼساز شضات پٜتالزيت زض ؾغح ٗوغغ حسٝز ز ٟػسز ٗيثبقس.
ثٜبثطاي ٚػيبض آً٘ ٙتط اظ يي زضنس اؾيت .تؿٔؿيْ ًيبٛيؾيبظي كٔيعي ػجبضتؿيت اظً -1 :طٗٝييت -2
پٜتالزيت (ػكن آثبزي.)1379 ،

قٌْ ٗ -63حْ حلبضي اٛجبٕ قس ٟزض ًطٗٝيت چك٘ ٠ضٝثبِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي ثبذتطي).

قٌْ ٗ -64حْ حلبضي١بي اٛجبٕ قس ٟزض ًطٗٝيت چك٘ ٠ضٝثبِٛ( ٟب ٟث ٠ؾٞي جٜٞة ثبذتطي).
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-0-0-4کريمیت ضمبل کالتٍ لب ريدخبوٍ
ايً ٚالت ٠زض ذبٝض ضٝؾتبي ثيع ٟاؾت .ضا ٟزؾتيبثي ث ٠اييً ٚالتي ٠اظ عطيين زاٝضظ -ٙثييع ٟاٌٗيب ٙپيصيط
اؾت .اظ ثيع ٟث ٠عطف ذبٝض پؽ اظ پي٘ٞزً 5 ٙئٗٞتط زض اٗتساز جبز ٟذبًي ثٗ ٠حْ ًالتٓ ٠ت ضٝزذبٛي٠
ٗيضؾيٖ .زض كبنًٔ 2 ٠ئٗٞتطي ق٘بّ ًالت ٠زض اٗتساز ضٝزذب ٠ٛزاٝضظ ٙضذً ٜٙٞ٘طٗٝيتيي ٗيٞضز ٛظيط
زيسٗ ٟيقٞز (قٌْ .)65
ؾٗ َٜيعثب ٙاظ ٞٛع ١بضظثٞضغيتي -زٛٝيتي  ٝثرف ١بي ؾطپبٛتيٜتي اؾت .ػسؾي ًطٗٝيت ثب ٗ 3تط زضاظا
 ٝػطو ٗ 1تط زض ايٛ ٚبحي ٠هبثْ ٗكب١س ٟاؾت ١ ٝيچ ًُ ٠ٛٞبض پيكيي ٝ ٚاؾيترطا ثيط ضٝي آ ٙاٛجيبٕ
ٛكس ٟاؾت (ػكنآثبزي.)1379 ،
اظ اي ٚضذ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘ي  DE-31ج٢ت تجعي ٠ث ٠ضٝـ ٝ XRFضٝـ غئٞقي٘يُطكت ٠قيس ًيٛ ٠تيجي٠ي
آ ٙزض پيٞؾت آٗس ٟاؾت.
ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاقت قس ٟاظ ايٗ ٚحسٝز ٟتؿٔؿْ ًيبٛيؾيبظي كٔيعي
ظيط حبنْ قس ٟاؾت:
 -2پيطيت
ً - 1طٗٝيت
ثٔٞض١بي ًطٗٝيت ث ٠قٌْ ًطيؿتبّ١بي اتٞٗٞضف  ٝؾبة اتٞٗٞضف  ٝثٛ ٠سضت ؿيط ٜ١سؾي تكٌيْ قيسٟ
اؾت .ثب تٞج ٠ث ٠اٛساظ ٟثبالي اًؿيس ًط٘١ ٝ ٕٝچٜي ٚزاقت ٚؾيتجطاي ؾيغحي ذيٞة اييٗ ٚحيسٝز ٟضا
ٗيتٞاٞٗ ٙضز اضظيبثي ثيكتط هطاض زاز.

قٌْ٘ٛ -65بيي ٛعزيي اظ ػسؾي ًطٗٝيتي زض ًطٗٝيت ًالتٓ ٠ت ضٝزذب.٠ٛ
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 -3-0-4کريمیت ضمبل خبير کالتٍ گیس تىص
ًالتُ ٠يع تٜف زض ق٘بّ ذبٝضي ثيع ٝ ٟضا ٟزؾتيبثي ث ٠آ ٙاظ عطين زاٝضظ -ٙثيع ٟاٌٗب ٙپصيط اؾت .ايٚ
ًالت ٠زض ؾط ضا ٟضٝؾتبي ثيع ٟثً٘ ٠يع زض كبنًٔ 3 ٠ئٗٞتطي اظ ثيع ٟزيسٗ ٟيقٞز (قٌْ .)66
ؾٗ َٜيعثب ٙاظ ٞٛع ١بضظثٞضغيتي -زٛٝيتي  ٝثرف١بي ؾطپبٛتيٜيتي اؾت .زض ايٛ ٚبحيي ٠ضذٜ٘ي١ٙٞيبي
ًطٗٝيتي زض  3هؿ٘ت زيسٗ ٟيقٞز .زض آٝي ٚضذً ٜٙٞ٘طٗٝيتي حلبضي١يبي ً٢ي ٚزييسٗ ٟييقيٞز ٝ
ثرف١بي ؾغحي اؾترطا قس ٟاؾت .زض ايٗ ٚحْ ًطٗٝيت ت٢ٜب ث ٠چ٢ط ٟضيرتِي ؾيغحي ثي ٠اٛيساظٟ
ٛبچيع ٗكب١سٗ ٟيقٞز .زٗٝي ٚضذ ٜٙٞ٘اظ ػسؾي ًطٗٝيتي ث ٠اٛساظٗ 1×0/5 ٟتط تكيٌيْ قيس ٟاؾيت ٝ
زاضاي ثبكت ٗتطاًٖ اؾت .زض ايٗ ٚحْ حلبضي١بي ً ٚ٢زض اٗتساز ػسؾي ًطٗٝيتيي اٛجيبٕ قيس ٟاؾيت.
ؾٗٞي ٚضذً ٜٙٞ٘طٗٝيتي زاضاي ز ٝايط حلبضي قس ٚ٢ً ٟثٞز ٝ ٟؾتجطاي ػسؾي ًطٗٝيتي آ ًٖ ٙاؾت
(ػكن آثبزي.)1379 ،
اظ اي ٚضذ١ٜٙٞ٘بي ؾُ ٠ب١٠ٛٞ٘ٛ ٠ٛبي  DE-37 ٝ DE-35, DE-31ج٢ت تجعي ٠ث ٠ضٝـ ٝ XRFضٝـ
غئٞقي٘يُطكت ٠قس ًٛ ٠تيج٠ي آ ٙزض پيٞؾت آٗس ٟاؾت.
ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاقت قس ٟاظ ايٗ ٚحسٝز ٟتؿٔؿْ ًيبٛيؾيبظي كٔيعي
ظيط حبنْ قس ٟاؾت:
 -2پٜتالٛسيت
ً -1طٗٝيت
ايٗ ٚحسٝز ٟثب تٞج ٠ثٝ ٠جٞز ػٜهط ثب اضظـ ٛيٌْ ٘١ ٝچٜي ٚثبال ثيٞز ٙاٛيساظ ٟاًؿييس ًيط ٕٝثبيؿيتي
زٝثبض ٟاضظيبثي قٞز (ػكن آثبزي.)1379 ،

قٌْٗ -66حْ حلبضي١بي ً ٚ٢زض ًطٗٝيت ًالتُ ٠يع تٜف (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ذبٝضي).

-4-0-4کريمیت کالتٍ کسمٍ
ًالتً ٠ؿ٘ ٠زض ذبٝض آثطٝز اؾت  ٝضا ٟزؾتيبثي آ ٙاظ عطين زاٝضظ -ٙثيع -ٟآثيطٝز ٗييثبقيس .زض قي٘بّ
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ًالتً ٠ؿ٘ٝ ٠احس١ب ي ؾيِٜي اكييٓٞيتي ثيب زضٛٝساقيت ١يبضظثٞضغيتي  ٝزٛٝيتيي ؾيطپبٛتيٜيتي قيسٝ ٟ
ؾطپبٛتيٜيت زيسٗ ٟيقٞز ً ٠ؾٗ َٜيعثب ٙث ٠ق٘بض ٗيآيٜس (قيٌْ١يبي  .)68 ٝ 67زض زض ٙٝضذٜ٘يٙٞ
اكيٓٞيتي ػسؾي١بي ًطٗٝيتي زض ً 2ئٗٞتطي كبنٔٞ١ ٠ايي اظ ايً ٚالت ٠زيسٗ ٟيقٛٞس ٠ً ،زاضاي ثبكيت
ٗتطاًٖ ١ؿتٜس  ٝاٛساظ ٟآ٢ٛب ٗ 2×0/5تط اؾت .اٗتساز ػسؾي ًطٗٝيتيي ذيبٝضي -ثيبذتطي اؾيت ١ ٝييچ
ًُ ٠ٛٞبض حلبضي ثط ضٝي آ٢ٛب اٛجبٕ ٛكس ٟاؾت (ػكن آثبزي.)1379 ،
اظ اي ٚضذ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘ي  DE-41ج٢ت تجعي ٠ث ٠ضٝـ ٝ XRFضٝـ غئٞقي٘يُطكت ٠قيس ًيٛ ٠تيجي٠ي
آ ٙزض پيٞؾت آٗس ٟاؾت.
ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاقت قس ٟاظ ايٗ ٚحسٝز ٟتؿٔؿْ ًيبٛيؾيبظي كٔيعي
ظيط حبنْ قس ٟاؾت:
 -4اًؿيس١بي يبٞٛي ٠آٚ١
 -3پيطيت
ٜٗ -2يتيت
ً -1طٗٝيت

قٌْ  -67ػسؾي ًطٗٝيتي زض ًطٗٝيت ًالتً ٠ؿِ٘ٛ( ٠ب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

قٌْ ٝ -68احس ١بضظثٞضغيتي ٗيعثب ٙػسؾي ًطٗٝيتي زض ًطٗٝيت ًالتً ٠ؿِ٘ٛ( ٠ب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ).
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-5-0-4کريمیت کالتٍ حسه
ًالت ٠حؿ ٚزض ق٘بّ ثبذتط ضٝؾتبي آثطٝز  ٝزض كبنًٔ 1 ٠ئٗٞتطي اظ آٝ ٙاهغ قيس ٝ ٟضا ٟزؾيتيبثي آٙ
اظ عطين زاٝضظ -ٙثيع -ٟآثطٝز اؾت.
ؾ١َٜبي ٗيعثب ٙآ ٙاظ ٞٛع ١بضظثٞضغيت  ٝزٛٝيت١بي ؾطپبٛتيٜيتي قس ٝ ٟؾيطپبٛتيٜيت اؾيت .زض زضٙٝ
آ ٙآيبض حلبضي١بي ً ٚ٢زض اٗتساز ػسؾي١بي ًطٗٝيتي اٛجبٕ قس ٟاؾيت .ػسؾيي ًطٗٝيتيي اؾيترطا
قس ٝ ٟآٛچ ٠زيسٛي اؾت آيبض ضيرتِي١بي ؾغحي ثبهي٘بٛس ٟاظ ػسؾي١بي يبزقس ٟاؾت.
اظ اي ٚضذ DE-43 ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘ج٢ت تجعي ٠ث ٠ضٝـ ٝ XRFضٝـ غئٞقي٘يُطكت ٠قس ًيٛ ٠تيجي٠ي آٙ
زض پيٞؾت آٗس ٟاؾت.
ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاقت قس ٟاظ ايٗ ٚحسٝز ٟت٢ٜيب ًيبٛي كٔيعي قيٜبذت٠
قس ٟزض ايٗ ٚحْ ًطٗٝيت اؾت .زض ايٗ ٚحسٝز ٟزضنس اًؿيس ًط ٕٝثبال اؾتٓٝ ،ي ثب تٞج ٠ثُ ٠ؿيتطـ
ٛبچيع ضذً ٜٙٞ٘طٗٝيتي زاضاي اضظـ چٜساٛي ٛيؿت .ثسي٢ي اؾيت اٌٗيب ٙزاضز ػسؾيي١يبي ًطٗٝيتيي
ٝجٞز زاقت ٠ثبقس ً ٠ثبيؿتي ثب حلبضي ٗكرم قٞز (ػكن آثبزي.)1379 ،
-6-0-4کريمیت کالتٍ پُىٍ در
ًالت ٠پ ٠ٜ٢زض ٜٗت٢ي آي ٠ثرف ق٘بّ ذبٝضي ٛوك ٠ثيعٝ ٟاهغ اؾت .ضا ٟزؾتيبثي ث ٠ايً ٚالت ٠اظ عطيين
زاٝضظ -ٙثيع ٝ ٟيب زاٝضظ -ٙكطٗٝس -جـتبي -كطٗٝس اٌٗب ٙپصيط اؾيت .ايي ٚضذٜ٘ي١ٙٞيبي ًطٗٝيتيي زض
زاٗ ٠ٜذبٝضي ًُ ٟٞط  ٝزض هٔ٘ط ٝؾ١َٜبي ١يبضظثٞضغيتي -زٛٝيتيي ؾيطپبٛتيٜيتي قيس ٝ ٟؾيطپبٛتيٜيت
زيسٗ ٟيقٛٞس .ايٗ ٚحسٝزً ٟطٗٝيتي تٞؾظ ثرف ذهٞني زض حبّ ث٢يطٟثيطزاضي ثيٞزٓٝ ٟيي زض ظٗيبٙ
ِٛبضـ ايُ ٚعاضـ ؿيط كؼبّ ثٞز ٟاؾت (ػكن آثبزي.)1379 ،
اؾترطا ًطٗٝيت زض ايٗ ٚحسٝز ٟزض ز ٝثرف اٛجبٕ ٗيُطكتً ٠ي ٠ثيٛ ٠يبٕ ًبضُيب١ٟيبي قي٘بض2 ٝ 1 ٟ
ٗؼطٝف ١ؿتٜس:
ًبضُب ٟق٘بض :1 ٟايً ٚبضُب ٟزاضاي زضاظاي ٗ 200تيط ،ػيطوٗ 50تيط  ٝاضتليبع حيسٝز ٗ 150تيط اؾيت.
ًطٗٝيت ايً ٚبضُب ٟثب ثبكت ٗتطاًٖ زض ثرف ١يبي ؾيغحي ت٘يبٕ قيس ٝ ٟزض حيبّ حبضيط ػسؾيي١يبي
ًطٗٝيتي ثب ؾتجطاي ٛبچيع زيسٗ ٟيقٞز.
ًبضُب ٟق٘بض :2 ٟايً ٚبضُب ٟزاضاي زضاظاي ٗ 70تط  ٝػطو  ٝاضتلبع ٗ 20تط اؾت .ػسؾي ًطٗٝيت زاضاي
اٛساظٗ 1*3 ٟتط اؾت (قٌْ .)69
يبزآٝضي ٗيقٞز ًٗ ٠ؼسً ٙطٗٝيت پ ٠ٜ٢زض ٗطظ زٛ ٝوك ٠ثيع ٝ ٟجٜٞة ً ٠ٜ٢جبي زاضز ً ٝبضُب ٟق٘بضٟ
 1زض زاذْ ٛوك ٠جٜٞة ً ٠ٜ٢اؾت .ثب اي ٚحبّ ثي ٠زٓييْ ا٘١ييت ٘١ؿيب ٙاييً ٚبضُيب١ٟيب اظ زييسُبٟ
ظٗيٚقٜبؾي اهتهبزي زض اي ٚثرف اظ ُعاضـ اظ ١ط ز ٝآ٢ٛب يبزقس ٟاؾت (ػكن آثبزي.)1379 ،
اظ اي ٚضذ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘ي  DE-4ج٢ت تجعي ٠ث ٠ضٝـ ٝ XRFضٝـ غئٞقي٘يُطكت ٠قس ًٛ ٠تيجي٠ي آٙ
زض پيٞؾت آٗس ٟاؾت.
ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاقت قس ٟاظ ايٗ ٚحسٝز ٟتؿٔؿْ ًيبٛيؾيبظي كٔيعي
ظيط حبنْ قس ٟاؾت:
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 -2پيطيت
ً-1طٗٝيت
ًطٗٝيت ايٗ ٚحسٝز پيف اظ ايٞٗ ٚضز ث٢طٟثطزاضي ثٞز ٟاؾت .ثب اي ٚحبّ اٛساظ ٟػٜهط ثب اضظـ ٛيٌيْ زض
آ ٙپبيي ٚاؾت (ػكن آثبزي.)1379 ،

قٌْ ٘ٛ -69بيي اظ ًبضُب ٟق٘بض 2 ٟزض ٗؼسً ٙطٗٝيت پ ٠ٜ٢زض (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ).

-7-0-4کريمیت صذ خبوی
ايٗ ٚحسٝز ٟزض ق٘بّ ذبٝض ثيع ٝ ٟزاٗ ٠ٜذبٝضي ًُ ٟٞط ثيي ٚزًٝالتي ٠پٜ٢ي ٠زض  ٝچكي٘ ٠ضٝثيب ٟزييسٟ
ٗيقٞز .ضا ٟزؾتيبثي ث ٠ايً ٚالت ٠اظ عطين زاٝضظ -ٙثيع ٟاٌٗب ٙپصيط اؾت ً ٠زض ق٘بّ ذيبٝض ضٝؾيتبي
ثيع ٝ ٟثب كبنٔٞ١ ٠ايي حسٝز ً 5ئٗٞتطي اظ آ ٙجبي ُطكت ٠اؾت .ثطاي ضؾيس ٙث ٠اييٗ ٚحيْ اظ عطيين
ثيعً -ٟالتٓ ٠ت ضٝزذب -٠ٛضٝزذب ٠ٛزاٝضظ -ٙضٝزذب ٠ٛنسذبٛي اٌٗب ٙپصيط اؾت (ػكن آثبزي.)1379 ،
اظ اي ٚضذ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘ي  DE-50ج٢ت تجعي ٠ث ٠ضٝـ ٝ XRFضٝـ غئٞقي٘ي ُطكت ٠قيس ًيٛ ٠تيجي٠ي
آ ٙزض پيٞؾت آٗس ٟاؾت.
زض اٛت٢بي زض ٟنسذبٛي ٝاحس١بي ١يبضظثٞضغيتي -زٛٝيتيي ؾيطپبٛتيٜيتي قيس ٝ ٟؾيطپبٛتيٜيت ضذٜ٘يٙٞ
ًطٗٝيتي ضا زض ذٞز جبي زازٟاٛس (قٌْ ً .)70طٗٝيت ثي ٠چ٢يط ٟػسؾيي ثي ٠اٛيساظٗ1*0/5 ٟتيط زييسٟ
ٗيقٞز  ٝزاضاي ثبكت ٗتطاًٖ اؾت (ػكن آثبزي.)1379 ،
ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاقت قس ٟاظ ايٗ ٚحسٝز ٟت٢ٜيب ًيبٛي كٔيعي قيٜبذت٠
قس ٟزض ايٗ ٚحْ ًطٗٝيت اؾت .ايٗ ٚحسٝز ٟثب تٞج ٠ث ٠زاضا ثٞز ٙزضنس ثباليي اًؿيس ًط ٝ ٕٝؾيتجطاي
ذٞة ًطٗٝيت ثبيؿتي ثيكتط ٗٞضز اضظيبثي هطاض زاز (ػكن آثبزي.)1379 ،
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قٌْ -70ػسؾي ًطٗٝيتي زض ًطٗٝيت نسذبٛي (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ثبذتطي).

-8-0-4کريمیت علی مراد
ايٗ ٚحسٝزٗ ٟؼسٛي زض ق٘بّ ذبٝضي ثيع ٟزض زاٗ ٠ٜجٜٞة ذبٝضي ًُ ٟٞط ثي ٚزاًٗ ٠ٜي١ٟٞيبي ثبكيت ٝ
ً ٟٞػٔي ٗطاز ٝاهغ قس ٟاؾت .ايً ٚطٗٝيت زض ثي ٚزٗ ٝحسٝزً ٟطٗٝيتي چك٘ ٠ضٝثب ٝ ٟنيسذبٛي ٝاهيغ
قس ٝ ٟآيبضي اظ ثطزاقت پيكيً ٚطٗٝيت زض آ ٙزيسٗ ٟيقٞز .ؾيٗ َٜيعثيب ٙآ ٙاظ ٛيٞع ١بضظثٞضغييت ٝ
زٛٝيت١بي ؾطپبٛتيٜيتي قس ٟاؾت.
-9-0-4کريمیت زي سفیذ
ايٗ ٚحسٝزٗ ٟتطٝى ًطٗٝيتي زض ق٘بّ ذبٝض ثيعٝ ٟاهيغ اؾيت .ضا ٟزؾيتيبثي ثي ٠آ ٙاظ عطيين زاٝضظ-ٙ
ثيع -ٟضٝزذب ٠ٛزاٝضظً -ٙالتٓ ٠ت ضٝزذب ٠ٛاٌٗب ٙپصيط اؾتٗ .بزٗ ٟؼسٛي زض ًٜبض ٗطظ ذبٝضي ٛوك ٠ثييعٟ
اؾت  ٝزض ػْ٘ زاضاي ً 2بضُب ٟثطزاقت ثٞز١ ٠ً ٟط زٗ ٝتطٝى  ٝتٞؾظ ٝاضيع١ٟب ُ ٝبٛيَ ٗيبزٗ ٟؼيسٛي
پط قسٟاٛس .يٌي اظ ايً ٚبضُيب١ٟيب زض ذيبض اظ ٛوكي ٝ ٠زضًٜيبض ٗيطظ جيبي زاضز .ؾيٗ َٜيعثيب ٙاظ ٛيٞع
ؾطپبٛتيٜيت ١ ٝبضظثٞضغيت  ٝزٛٝيت ؾطپبٛتيٜيتي قس ٟاؾت.
 -01-0-4کريمیت دَىٍ عًض
ايٗ ٚحسٝزٗ ٟتطٝى ًطٗٝيتي زض ق٘بّ ذبٝض ثيعٝ ٟاهيغ اؾيت .ضا ٟزؾيتيبثي ثي ٠آ ٙاظ عطيين زاٝضظ-ٙ
ثيع -ٟضٝزذب ٠ٛزاٝضظً -ٙالتٓ ٠ت ضٝزذب ٠ٛاٌٗب ٙپصيط اؾتٗ .بزٗ ٟؼسٛي ث ٠كبنٔ١ ٠يٞايي حيسٝز 1500
ٗتطي ق٘بّ ثبذتطي ًطٗٝيت ظ ٝؾليس جبي ُطكت ٠اؾت  ٝزض حبّ حبضط ٗتطٝى  ٝتٞؾظ ٝاضييع١ٟيب ٝ
ُبٗ َٛبزٗ ٟؼسٛي پط قسٟاٛس .ؾٗ َٜيعثب ٙاظ ٞٛع ؾطپبٛتيٜيت١ ،بضظثٞضغيت  ٝزٛٝيت ؾطپبٛتيٜيتي قيسٟ
اؾت (قٌْ .)71
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قٌْ ٘ٛ -71بيي اظ ٗؼسً ٙطٗٝيت ز ٠ٜ١ػٞو (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -0-4مىگىس
ٝجٞز ٝاحس١بي ؾِٜي اكيٓٞيتي زض ق٘بّ ٛوك ٠ثيع٘١ ٝ ٟطا١ي چطت١بي ؾئيؿي ضازيٞالضيتي ًطتبؾ٠
ثبال ثب آ٢ٛب ٞٛاحي ٜٗبؾجي ضا ج٢ت پيِطزي ِٜٜٗع زض اييٗ ٚحيسٝز١ٟيب كيطاً ٖ١يطز ٟاؾيت .ثيط اؾيبؼ
پي٘بيف١بي اٛجبٕ ُطكت ٠زض ايٛ ٚوك ٠زٛ ٝبحيِٜٜٗ ٠عزاض زيس ٟقس ً ٠ث ٠قطح ظيط اؾت (ػكين آثيبزي،
:)1379
 -0-0-4مىگىس ضمبل خبير دٌ وً
ضٝؾتبي ز ٞٛ ٟزض ق٘بّ ق٢طؾتب ٙزاٝضظ ٝ ٙزض ثي ٚضا ٟزاٝضظ -ٙثيع ٟاؾت .زض قي٘بّ ذيبٝضي ضٝؾيتب ٝ
زض ٝاحس  Kuvآٛجب ً ٠ؾ١َٜبي آتكلكيبٛي  ٝچيطت١يبي ضازييٞالضيتي زض پٜ٢ي٠اي ُؿئ ٝ ٠زض ٗحيٞض
تبهسيؽ ثيع ٟجبي ُطكت٠اٛس اكن١بي ٛبظًي اظ ِٜٜٗع زيسٗ ٟيقٞز.
اظ اي ٚضذ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘اي ج٢ت تجعي ٠قي٘ي ُ XRD ٝطكت ٠قس ًٛ ٠تيج ٠آ ٙث ٠قطح ظيط اؾت:
ًبٛيقٜبؾي

MnO%

Fe2O3%

SiO2%

ق٘بض٠ٛٞ٘ٛ ٟ

Quartz + Pyrolusite
Fedspar + Gypsum

2.08

24.10

49.46

DE-47

زض ايٗ ٚحسٝز ٟزضنس اًؿيس ِٜٜٗع ثبال اؾتٓٝ ،ي ثب تٞج ٠ث ٠ؾيتجطاي ًيٖ ١ييچ ُٛٞيً ٠يبض اًتكيبكي
پيك٢ٜبز ٘ٛيقٞز (ػكن آثبزي.)1379 ،
 -0-0-4مىگىس ضمبل مًر
ضٝؾتبي ٗٞض زض ق٘بّ ثبذتط ق٢طؾتب ٙزاٝضظ ٙاؾت  ٝضا ٟزؾتيبثي ث ٠آ ٙاظ عطيين زاٝضظ -ٙثييعٗ -ٟيٞض
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اٌٗب ٙپصيط اؾت .ق٘بّ ضٝؾتبي ٗٞض زض هٔ٘يط ٝؾي١َٜيبي ؾيطپبٛتيٜيتي اؾيت ًي ٠ثركيي اظ آ٢ٛيب ضا
ؾ١َٜبي آتكلكبٛي  ٝچطت١بي ضازيٞالضيتي ًطتبؾي ٠ثيبال تكيٌيْ زاز ٟاؾيت .زض ٛويبعي ًي ٠زضنيس
ؾئيؽ ثبال اؾت ِٜٜٗع اظ زضنس ذٔٞل ثباليي ثطذٞضزاض ٛيؿت  ٝثط ػٌؽ ٛوبعي ًيٗ ٠ييعا ٙؾيئيؽ
آٛ ٙبچيع اؾت زضنس ذٔٞل اًؿيس ِٜٜٗع ثيكتط اؾت.
زض ايٗ ٚحسٝز ٟحلبضي١بيي زض اٗتساز ضذِٜٜٗ ٜٙٞ٘عزاض اٛجبٕ قسٗ ٝ ٟوساضي ِٜٜٗع ث٢يطٟثيطزاضي  ٝزض
ٗحْ اٛجبقت ٠قس ٟاؾيتِٜٜٗ .يع زاضاي ؾيتجطايي حيسٝز ٗ 1تيط ُ ٝؿيتطـ زضاظاي آٗ 3 ٙتيط اؾيت ٝ
اٗتسازي ذبٝضي -ثبذتطي زاضز (قٌْ١بي .)73 ٝ 72
اظ اي ٚضذ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘اي ج٢ت تجعي ٠قي٘ي ُطكت ٠قس ًٛ ٠تيج ٠آ ٙث ٠قطح ظيط اؾت:
ًبٛيقٜبؾي
ث ٠ضٝـ XRD
Tephroite + Chlorite

MnO%

Fe2O3%

SiO2%

ق٘بض٠ٛٞ٘ٛ ٟ

53.72

4.72

28.97

DE-45

ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاقت قس ٟاظ ايٗ ٚحسٝز ٟتؿٔؿْ ًيبٛيؾيبظي كٔيعي
ظيط حبنْ قس ٟاؾت (ػكنآثبزي:)1379 ،
 - 1ضٝتيْ  -2پيطيت  -3پؿئٗٞالٙ
زض ٗغبٓؼً ٠بِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي اي ،٠ٛٞ٘ٛ ٚثٔٞض١بي پؿيئٗٞال ٙثيب قيٌْ١يبي ؿييط ٜ١سؾيي ٗتكيٌْ اظ
ثٔٞض١بي ضيعزا ٠ٛثب اثؼبز حسٝز يي تب ؾي ٗيٌط ٝ ٙٝثيكتط حسٝز پٜج تب زٗ ٟيٌط ٙٝتكٌيْ قس ٟاؾيت.
زض ثؼضي هؿ٘ت١ب پؿئٗٞال ٙزض ٙٝزضظ  ٝقٌبف ١بي ُب َٛؿيطكٔعي ٝاضز ٗ ٝؿتوط قيس ٟاؾيت .ثبكيت
پؿئٗٞال ٝ open space ٙػيبض آ ٙحسٝز يي زضنس تر٘ي ٚظزٗ ٟيقيٞز .ثٔٞض١يبي ضٝتييْ ثي ٠قيٌْ
شضات ؿيطٜ١سؾي ثب اثؼبز حسٝز ثيؿت تب ؾي ٗيٌط ٙٝث ٠تؼساز ثؿيبض ًٖ ث ٠عٞض پطاًٜس ٟثب ثبكت اككيبٙ
 ٝػيبض ً٘تط اظ يي زضنس ٝجٞز زاضز .ثٔٞض١بي پيطيت ث ٠قيٌْ شضات ؿيطٜ١سؾيي  ٝثؼضيبً اتٗٞيٞضف ثيب
اثؼبز حسٝز پٜج تب ثيؿت ٗيٌط ٙٝث ٠تؼساز ًٖ  ٝث ٠عٞض پطاًٜس ٟثب ثبكيت  ٝ open spaceػييبض ً٘تيط اظ
يي زضنس ٝجٞز زاضز.
ايٗ ٚحسٝز ٟثب زاقت ٚزضنس ثباليي اظ اًؿيس ِٜٜٗع  ٝضذٜ٘ي١ٙٞيبي ؾيغحي ٗٞجيٞز ،ثبيؿيتي ثيكيتط
اضظيبثي قٞز (ػكنآثبزي.)1379 ،
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قٌْ  -72ضذِٜٜٗ ٜٙٞ٘ع زض ق٘بّ ضٝؾتبي ٗٞض (ِٛب ٟث ٠ؾٞي جٜٞة ذبٝضي).

قٌْ  -73حلبضي  ٝثطزاقت ِٜٜٗع اظ ٗؼس ٙزض ق٘بّ ضٝؾتبي ٗٞض (ِٛب ٟث ٠ؾٞي جٜٞة ذبٝضي).
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-3-4کبوٍَبي غیرفلسي
زض ٛوك ٠ثيع ٟػال ٟٝثط ًبٛي١بي كٔعي اٞٛاع ؿيط كٔعي  ٖ١زيسٗ ٟيقٞز ً ٠ث ٠قطح ظيط ١ؿتٜس:
 -0-3-4مىیسيت
ضذ١ٜٙٞ٘بي ايً ٚب ٠ٛزض ٛوك ٠ثيع ٟاظ ُؿتطـ ٛبچيعي ثطذٞضزاض اؾيتٝ .جيٞز ٝاحيس١بي اكييٓٞيتي زض
ق٘بّ ٛوك ٝ ٠ايً ٠ٌٜبٛي ٜٗيعيت پيبٗس كطآيٜس١بي زُطؾيبٛي ثيط ؾي١َٜيبي ذيبٞٛاز ٟپطييسٝتيت ،ثي٠
ذهٞل كطآيٜس ؾطپبٛتيٜيتي قس ٟاؾت ،اٌٗبٝ ٙجٞز ٜٗيعيت ضا زض اييٛ ٚوكي ٠ثيٛ ٠ظيط ٗييضؾيبٛس .ثيب
ثبظزيس١بي اٛجبٕ قس ٟزض ت٘بٕ ٜٗغو ٠ت٢ٜب زض يي ٗحْ ضذًٞ ٜٙٞ٘چي ٜٗيعيتي زيس ٟقس ً ٠ث ٠قيطح
ظيط اؾت:
 -0-0-3-4مىیسيت ضمبل کالتٍ گیس تىص
ًالتُ ٠يع تٜف زض ق٘بّ ق٢طؾتب ٙزاٝضظ ٝ ٙضا ٟزؾتيبثي ثي ٠آ ٙاظ عطيين زاٝضظ -ٙثييع ٟاٌٗيب ٙپيصيط
اؾت .اظ ضٝؾتبي ثيع ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي زض ؾيط ضا ٟثييعً٘ -ٟييع زييسٗ ٟييقيٞز .زض قي٘بّ اييً ٚالتي٠
ٝاحس١بي ١بضظثٞضغيتي ؾطپبٛتيٜيتي قس ٝ ٟؾطپبٛتيٜيت ضذ ٜٙٞ٘زاضٛس ً ٠زض ٙٝآ٢ٛب ضذٜ٘يً ٙٞيٞچٌي
اظ ٜٗيعيت ثب ؾتجطاي ٛبچيع زيسٗ ٟيقٞز .ا١بٓي ٗحْ ايً ٚبٛي ٗؼسٛي ضا ثٛ ٠بٕ ُْ ُيٗ ٟٞيقٜبؾيٜس ٝ
ٗحْ آ ٙزض ز١ب ٠ٛضٝزذبُٗ ٠ٛطؿعاض ٝاهغ زض ق٘بّ ثبذتطي ًالتُ ٠يع تٜف اؾت (قٌْ .)74
اظ اي ٚضذ٠ٛٞ٘ٛ ٜٙٞ٘اي ج٢ت تجعي ٠قي٘يُطكت ٠قس ًٛ ٠تيج ٠آ ٙث ٠قطح ظيط اؾت:
L.O.I%

MgO

MnO%

Fe2O3%

SiO2%

35.76

10.10

39.04

0.88

12.75

ق٘بض٠ٛٞ٘ٛ ٟ
DE-33

ايٗ ٚحسٝزٜٗ ٟيعيتزاض اظ ُؿتطـ  ٝذٔٞل ثباليي ثطذٞزاض ٛجٞز ،ٟثٜيبثطاي١ ٚييچ ُٛٞيً ٠يبض اًتكيبكي
پيك٢ٜبز ٘ٛيقٞز (ػكن آثبزي.)1379 ،

قٌْ -74ضذٜٗ ٜٙٞ٘يعيت زض ق٘بّ ًالتُ ٠يع تٜف (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ذبٝضي).
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 -0-3-4زئًلیت
ثب تٞج ٠ثُ ٠ؿتطـ ٝاحس١بي ؾِٜي ائٞؾ ٚزض ثرف١بي چكِ٘يطي اظ ٛوكي ٠ثييع ،ٟزض اييٗ ٚج٘ٞػي٠
اٌٗب ٙپيسايف ضذ١ ٜٙٞ٘بي ظئٓٞيتي ٝجٞز زاضز ًٜٗ ٠جط ث ٠قٜبؾبيي ٘ٛ ٝبيف ضذ١ٜٙٞ٘يبي ظئيٓٞيتي
زض ٛوك ٠ثيع ٟقس ٟاؾت ً ٠ث ٠قطح آٗ ٙيپطزاظيٖ:
 -0-0-3-4زئًلیت کالتٍ گیس تىص
ml

زض جٜٞة ،جٜٞة ثبذتطي ًالتُ ٠يع تٜف ٝاحس ؾِٜي  Emuزض ثريف١يبيي ٝاجيس ثييٚاليي١٠يبي اظ
تٞف ١بي اؾيسي اؾت ً ٠ثط ايط كطآيٜس١بي زُطؾبٛي ٗوبزيطي ًبٛي ظئٓٞيت زض آ٢ٛب پسيساض قيس ٟاؾيت.
ض َٛاي ٚؾ١ َٜب ؾجع ضٝق ٚتب ًطٕ ُطاييس ٟث ٠ؾليس اؾت  ٝث ٠ذيٞثي زض ثييٝ ٚاحيس يبزقيس٘ٛ ٟبييبٙ
١ؿتٜس .ؾتجطاي اي ٚتٞف١ب ٗ 1-2تط  ٝزضاظاي ثطذي حسٝز ٗ 300تط اؾت (قٌْ .)75
زض تجعي٠ٛٞ٘ٛ ٠اي اظ اي ٚؾ١َٜب ث ٠ضٝـ ٛ XRDتيج ٠ظيط حبنْ قس ٟاؾت (ػكن آثبزي:)1379 ،
ًبٛيقٜبؾيXRD

ق٘بض٠ٛٞ٘ٛ ٟ

Mordenite + Heulandite + Cristobalite + Gypsum +Quartz +
Montmorillonite

DE-39

قٌْ -75ضذ ٜٙٞ٘ظئٓٞيت زض جٜٞة ثبذتط ًالتُ ٠يع تٜف (ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).

 -3-3-4گچ
ُؿتطـ ٝاحس  Emumgثب ذبؾتِبٗ ٟبضٛي ٗ ٝبضُ ٙچزاض ٗٞجت قيس ٟتيب ثريف١يبيي اظ اييٝ ٚاحيس ييبّ
ق٘بٓي تبهسيؽ ثيعٝ ٟاجس اكن١بيي اظ ُچ ثبقس .اظ آ ٙق٘بض ثبيؿتي ثٞٗ ٠ضز ظيط اقبضً ٟطز:
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 -0-3-3-4گچ کالتٍ پبي کمر
ًالت ٠پبي ً٘ط زض جٜٞة ذبٝض ثيع ٟاؾت  ٝزض ؾط ضا ٟثيع ٟثً ٠التُ ٠يع تٜف زيسٗ ٟيقٞز .اييً ٚالتي٠
زض هٔ٘ط ٝؾ١َٜبي ٗبضٛي ٝاحس  Emumاؾت .ضذٞٗ ٜٙٞ٘ضز ثطضؾي زض ٝاحس ٗبضٛي ُيچزاض ٝ Emumgاهيغ
قس ٝ ٟاكن١بيي اظ ُچ ث ٠ؾتجطاي  0/5تب ٗ 3تط  ٝزضاظاي ٗ 50تط زاضزُ .چ زض ايٗ ٚحْ ثي ٠چ٢يط ٟزاٛي٠
قٌطي ،كيجطي  ٝؾٞظٛي اؾت (ػكنآثبزي.)1379 ،
زض تجعي٠ٛٞ٘ٛ ٠اي اظ اي ٚؾ١َٜب ث ٠ضٝـ ٛ XRDتيج ٠ظيط حبنْ قس ٟاؾت:
ًبٛيقٜبؾي XRD

ق٘بض٠ٛٞ٘ٛ ٟ

Gypsum

DE-40

ثب تٞج ٠ث ٠ؾتجطاي ثٛ ٠ؿجت ذٞة اي ٚضذٗ ٜٙٞ٘يتيٞا ٙاظ آ ٙج٢يت ضا ٟاٛيساظي ًيٞض١ٟيبي ٗحٔيي ٝ
تثٗيُ ٚچ ٗٞضز ٛيبظ ٜٗغو ٠اؾتلبزٞ٘ٛ ٟز.
 -4-4زينَبي دگرسبن ضذٌ
٘١ب ٠ً ٠ُٛٞ ٙزض ثرف چيِٛ٠ٜبضي ثيب ٙقس (ٝاحس  )hزض ق٘بّ ضٝؾتبي ثيعٛ ٟبحي ٠زُطؾيبٛي چكي٘٠
آيبؼ زيسٗ ٟي قٞز ً ٠زض هٔ٘ط ٝؾ١َٜبي ١بضظثٞضغيتي -زٛٝيتيي ؾيطپبٛتيٜيتي قيس ،ٟؾيطپبٛتيٜيت ٝ
ؾ١َٜبي ٛي٘ ٠آتكلكبٛي اؾت (قٌْ  .)76ثب تٞج ٠ث ٠ثطضؾي١بي نحطايي  ٝآظٗبيكِب١ي اٛجيبٕ قيسٟ
ثط ضٝي ايٛ ٚبحي ٠زُطؾبٛي زض ظيط ث ٠قطح ًبْٗ اي ٚپػ١ٝف١ب ٗيپطزاظيٖ:
زض اي ٛ ٚبحي ٠زُطؾب ٙقسٜٗ ٟيتيت ثط ايط زُطؾبٛي ؾٞپطغ ٙث٘١ ٠بتيت تجيسيْ قيس ٟاؾيت .ػيال ٟٝثيط
ٜٗيتيت زض ايٗ ٚحسٝز ٟپيطيتً ،بٌٓٞپيطيت ،آيػيؿت ،اًؿييس١بي يبٞٛيي ٠آ١يًٓٝٞ ٝ ٚييت ٛييع زييسٟ
ٗيقٞز (ػكنآثبزي.)1379 ،
اظ اي ٚضذ١ٜٙٞ٘ب ٠ٛٞ٘ٛاي ج٢ت تجعي ٝ I.C.P ٠قي٘ي عال ُطكت ٠قس ًٛ ٠تيج ٠آ ٙث ٠قطح ظيط اؾت:
Au
ppb
280

Ni
ppm
5

Zn
ppm
24

Mo
ppm
17

Cu
ppm
9460

Cr
ppm
1704

Co
ppm
39

Cd
ppm
<2

Ag
ppm
<1

ق٘بض٠ٛٞ٘ٛ ٟ
DE-24

ثط اؾبؼ پػ١ٝف١بي ًبِٛ٠ٛبضي ثط ضٝي ؾ ٠ٛٞ٘ٛ ٠ثطزاقت قس ٟاظ اييٗ ٚحيسٝز ٟتؿٔؿيْ ًيبٛيؾيبظي
كٔعي ظيط حبنْ قس ٟاؾت (ػكنآثبزي:)1379 ،
 زض  ٠ٛٞ٘ٛا -1 ّٝضٝتيْ ٜٗ -2يتيت  -3پيطيت ً -4بٌٓٞپيطييت  -5آيػيؿيت  -6ائٜ٘ييت يبٞٛيي-7 ٠ًٓٝٞيت  -8اًؿيس١بي يبٞٛي ٝ ٠آةزاض آ٘١ -9 ٚ١بتيت يبٞٛي.٠
زض ايٜٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٚيتيت ث ٠قٌْ چٜس شض ٟثب اثؼبز ٗتـييط اظ پٜجيب ٟتيب يٌهيس  ٝپٜجيبٗ ٟيٌيط ٙٝثيب ثبكيت
ٝ open spaceجٞز زاضز .تبييط آٓتطاؾي ٙٞؾٞپطغ ٙثبػث تجسيْ حٞاقيي آ ٙثي٘١ ٠بتييت قيس ٟاؾيت.
پيطيت ث ٠قٌْ ٌٓ١٠بي ؿيطٜ١سؾي  ٝثب ثبكت  open spaceزيسٗ ٟيقٞز ،آٓتطاؾي ٙٞؾٞپطغ ٙثي ٠عيٞض
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قسيس ثط آ ٙايط ٞ٘ٛز ٝ ٟحسٝز ١لتبز زضنس آ ٙضا ث ٠اًؿيس١بي يبٞٛي ٝ ٠آةزاض آ ٚ١تجسيْ ٞ٘ٛز ٟاؾيت.
ًبٌٓٞپيطيت ث ٠قٌْ ٌٓ١٠بي ؿيطٜ١سؾي ثب ثبكيت  space openزييسٗ ٟييقيٞز ،آٓتطاؾيي ٙٞؾيٞپطغٙ
حسٝز پٜجب ٟزضنس آ ٙضا ث ٠اًؿيس١بي يبٞٛي ٝ ٠آةزاض آ ٚ١تجيسيْ ٘ٛيٞز ٟاؾيت .آيػيؿيت ٗتكيٌْ اظ
ثٔٞض١بي تيـ٠اي ٗيثبقس ،زض ثؼضي يي تيـ ٠آيػيؿت چٜس الٗيْ ائٜ٘ييت ثي ٠قيٌْ اٌٞٔٛظيي ٝ ٙٞثي٠
ٗٞاظات آ ٙتكٌيْ قس ٟاؾت .ؾبذت پعزٞٗٝضف ائٜ٘يت زض ٙٝآيػيؿت حيبًي اظ زُطؾيبٛي آيػيؿيت
زض زضج ٠حطاضت ظيبز ٝ ٝجٞز ي ٙٞتيتبٛي ٕٞزض ٗحيظ ًبٛيؾبظي اؾت .اًؿيس١بي آ١ي ٚثي ٠ػٔيت ٝكيٞض
ٛؿجي پيطيت ً ٝبٌٓٞپيطيت  ٝآٓتطاؾي ٙٞقسيس آ٢ٛب ٗوساض ٛؿجتبً كطاٝا ٙاًؿيس١بي آثيساض آ١ي ٚثي ٠عيٞض
ػ٘سٓ ٟي٘ٛٞيت  ٝثٗ ٠وساض ً٘تط ُٞتيت تكٌيْ قس ٟاؾت ،هؿ٘تي اظ اًؿيس١بي يبز قيس ٟزض ٙٝهبٓيت
آٝي ٠ثطجب ٗبٛس ٝ ٟهؿ٘تي اظ آ ٙحْ٘  ٝث ٠زض ٙٝزضظ  ٝقٌبف١ب  ٝحسكبنْ زا١٠ٛبي ُبٛيَ ؿيطكٔيعي ٝ
ذْٔ  ٝكط آ ٙضا ٟيبكت ٠اؾت .هؿ٘ت١بيي اظ اي ٚاًؿيس١ب تجٔٞض ٗجسز يبكت١٠ٌٓ ٝ ٠يبي ضييع  ٝپطاًٜيسٟ
٘١بتيت يبٞٛي ٠ضا تكٌيْ زاز ٟاؾت .پيطيت جٞا ٙث ٠قٌْ ثٔٞض١بي ذٞزقيٌْ  ٝثبكيت اككيب ٙثي ٠عيٞض
پطاًٜس ٟزيسٗ ٟيقٞز .ضٝتيْ ث ٠قٌْ ثٔٞض١بي ٛي٘ ٠ذٞزقٌْ  ٝيب ؿيط ٜ١سؾي ث ٠عٞض پطاًٜس ٟثب ثبكيت
اككب ٙتكٌيْ قس ٟاؾتًٓٝٞ .يت ث ٠قٌْ ٌٓ١٠بي ًٞچي ٗتكٌْ اظ ثٔٞض١بي ضيع زاٛي ٠تكيٌيْ قيسٟ
اؾت (ػكنآثبزي.)1379 ،
 زض  ٠ٛٞ٘ٛز -1 ،ٕٝائٜ٘يت آٝيٜٗ -2 ٠يتيت آٝيي -3 ٠پيطييت  -4آيػيؿيت  -5ائٜ٘ييت ٜٗ ٝيتييتيبٞٛي.٠
 -زض  ٠ٛٞ٘ٛؾ -1 ،ٕٞضٝتيْ  -2پيطيت  -3آيػيؿت ٜٗ -4يتيت  ٝائٜ٘يت يبٞٛي.٠

قٌْ ٛ -76بحي ٠زُطؾبٛي زض جٜٞة چك٘ ٠آيبؼ ٝاهغ زض ق٘بّ ذبٝض ضٝؾتبي ثيعٟ
(ِٛب ٟث ٠ؾٞي ق٘بّ ثبذتطي).
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ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

 -5-4پیطىُبدات
ًطٗٝيت
ثطاي اًتكبف ًطٗٝيت ٜٗبعن ظيط پيك٢ٜبز ٗيقٛٞس:
ً - 1طٗٝيت ًالت ٠چك٘ ٠ضٝثبٟ
اي ٚضذً ٜٙٞ٘طٗٝيتي زاضاي ً ٝ Ni=482 ppm ٝ Cr2O3=%54.14بٛي پٜتالٛيسيت زض ًبٛيِٛ٠يبضي
ٗكب١س ٟقس ٟاؾت.
ً - 2طٗٝيت ًالتٓ ٠ت ضٝزذب٠ٛ
اي ٚضذ ٜٙٞ٘زاضاي .Ni= 272 ppm ٝ Cr2O3=% 40.01
ً - 3طٗٝيت ًالتُ ٠يعـ تٜف
اي ٚضذ ٜٙٞ٘زاضاي .Ni= 225 ppm ٝ Cr2O3=% 50.36
ً - 4طٗٝيت ًالتً ٠ؿ٘٠
اي ٚضذ ٜٙٞ٘زاضاي .Ni= 885 ppm ٝ Cr2O3=% 47.48
ً - 5طٗٝيت نسذبٛي
اي ٚضذ ٜٙٞ٘زاضاي .Ni= 147 ppm ٝ Cr2O3=% 50.88
ِٜٜٗع:
ِٜٜٗ - 1ع ٗٞض
اي ٚضذ ٜٙٞ٘زاضاي اًؿيس ِٜٜٗع ً ٝ MnO= % 53.72بٛي پؿئٗٞال ٙزض ٗغبٓؼيً ٠بٛيِٛ٠يبضي زض آٙ
ٗكب١س ٟقس ٟاؾت.
ظئٓٞيت:
 - 1ظئٓٞيت ًالتُ ٠يعتٜف
اي ٚضذ ٜٙٞ٘زاضاي ًبٛي١بي ظئٓٞيتي  ٝضربٗت توطيجبً ذٞة اؾت (ػكنآثبزي.)1379 ،
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کتببىگبري
آهبٛجبتي ،ع -1383 ،.ظٗيٚقٜبؾي ايطا ،ٙؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نيٜبيغ
ٗ ٝؼبز 619 ،ٙنلح.٠
آهبٛجبتي ،ع -1379 ،.پ١٠ٜ٢بي ضؾٞثي -ؾبذتبضي ػ٘س ٟايطا.ٙ
از٘١ي ،فٗ -1376 ،غبٓؼ ٠پتطُٝطاكي ،غئٞقي٘ي  ٝپتطٓٝيٞغي اكيٓٞييت١يبي ٜٗغوي ٠ثيبؿجط (ؾيجعٝاض)،
پبيبٛٙبًٗ ٠بضقٜبؾي اضقس پتطٞٓٝغي ،زاٛكِب ٟتطثيت ٗؼٖٔ.
ثحييطٝزي ،ع ٝ .ػ٘طاٛيييٝ -1377 ،. ،ضهيي ٠ظٗيييٚقٜبؾييي ثبقييتي ٚث يب ٗويييبؼ  ،1:100000ؾييبظٗبٙ
ظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نٜبيغ ٗ ٝؼبز.ٙ
ضازكطٜ٢ً ٝ . ،ؿبّ ،ضٝ -1381 ،.ضه ٠ظٗيٚقٜبؾي زاٝضظ ٙثب ٗويبؼ  ،1:100000ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي
 ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نٜبيغ ٗ ٝؼبز.ٙ
ؾ٢طاثي ،ظٗ ٝ .حتبط ،طُ -1381 ،.عاضـ١بي زاذٔي زيطي٠ٜقٜبؾي ٝضهي 1:100000 ٠زاٝضظ ،ٙؾيبظٗبٙ
ظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نٜبيغ ٗ ٝؼبز.ٙ
ؾٔي٘بٛي ،ؼُ -1385 ،.عاضـ١بي زاذٔي زيطي٠ٜقٜبؾي ٛوك 1:25000 ٠ثيع ،ٟؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾيي ٝ
اًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نٜبيغ ٗ ٝؼبز.ٙ
ػكيين آثييبزيُ-1379 ،.ٕ ،ييعاضـ ٗغبٓؼييبت ظٗيييٚقٜبؾييي اهتهييبزي ٛوكيي 1:100000 ٠زاٝضظ( ٙظٙٝ
زاٝضظٗ -ٙيبٗي) ،ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نٜبيغ ٗ ٝؼبز.ٙ
ًٜ٢ؿبّ ،ضٛ -1393 ،.وك ٠يي ثيؿت  ٝپٜج ١عاضٕ جٜيٞة ًٜ٢ي ،٠ؾيبظٗب ٙظٗييٚقٜبؾيي  ٝاًتكيبكبت
ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نٜؼتٗ ،ؼس ٝ ٙتجبضت.
ٗجيييسي ٝ . ،ذجبظٛيييب ،اٝ -1377 ،.ضهيي ٠ظٗيييٚقٜبؾييي ؾييجعٝاض ثييب ٗويييبؼ  ،1:100000ؾييبظٗبٙ
ظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞضٝ ،ظاضت نٜبيغ ٗ ٝؼبز.ٙ
Alavi-Tehrani, N., 1979, Ophiolitic rocks in Iran, results and problems,
Geological Survey of Iran.
Alavi, M., 1991, Sedimentary and Structural characteristics of the paleo- Tethys
remnants in northeastern Iran .Geo.Soc.of Amer.Bull.V.103, pp.983-992.
Baroz, F., Macaudière, J., Montigny, R., Noghreyan, M., Ohnenstetter, M.,
Rocci, G., 1983, Ophiolites and related formations in the Central part of
the Sabzevar range (Iran) and possible geotectonic reconstructions, Report
n: 51, Geological Survey of Iran.
Cox, K.G., Bell, J.D., Pankhurst, R., 1979, The interpretation of igneous rocks,
London, George Allen and Unwin, p. 450.
Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A., (1971) A guide to the chemical classification
of the common volcanic rocks.Can.J.Earth.Sci, 8, 523-548.
Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A. & Zanettin, B. (1986). A
chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali–silica
diagram. Journal of Petrology 27, 745–750.

83

ضٞي ًكٛ اًتكبكبت ٗؼسٝ بؾيٜقٚ ظٗيٙؾبظٗب

Lench, G., Mihm, A., Alavi-Tehrani, N., 1977, Petrography and geology of the
ophiolite belt north of Sabzrvar/Khorasan (Iran) .Neues Jahrbuch fur
Geology un Palaontologie Monatshefte 131, p.156-178.
Noghreyan, M.K., 1982, Evolution geochemi que, mine ralogique et structural
dun edifice ophiolitique singguliere, Le massif de Sabzevar (partie
central(, NE de I , IRAN. Thesis Univ. Nacy, France, p.239.
Ricou, L.E., 1974, L’ etude geologique de la region de neyriz (zagros Iranian et
l’evolution structural, des zagrides.These Univ.Paris-sud Cent. Orsay. p.
321.
Sadredini, E., 1974, Geologie und Petrographie im Mittelteil des Ophiolith
zuges nordlich Sabzevar Khorassan (Iran). Disertation, Univ. Saarbrucken,
pp, 120.
Spies, O. Lensch, G., mihm, A., 1983, Geochemistry of the post-ophiolitic
Tertiary volcanics between Sabzevar and Ghuchan (NE Iran),
Geodynamic project IN Iran, Report n: 51, Geological Survey of Iran.
Stoklin, J., 1968, Structurar history and tectonics of Iran, a review, American
Association of petroleum Geologists Bulletin, 52 (7), pp.1229-1253.
Takin, M., 1972, Iranian geology and continental drift in the Middle East.
Nature, 235 (5334), pp. 147-150.

84

پيٞؾت ُعاضـ ٛوك ٠ظٗيٚقٜبؾي ًبضثطزي  1:25000ثيع( ٟالي ٠ظٗيٚقٜبؾي)

پیًست
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ٝاحس

تؼساز
٠ٛٞ٘ٛ

hz

1

kub

1

Emuta

5

Emuv

4

tr

5

dab

5

dqd

1

dmz

1

dtr

2

kugb

8

dad

1

ػالٗت

راهنما

قٌْ ٞ٘ٛ -1زاض تؼيي ٚؾطي ٗبُ٘بيي ؾ١َٜبي آشضي( ٚايطٝي ٝ ٚثبضاُبض)1971 ،
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قٌْٞ٘ٛ - 2زاض ت٘بيع ؾطي ٗبُ٘بيي ًبٓيآٌٓبٓ ٚاظ تٓٞئيتي (ايطٝي ٝ ٚثبضاُبض)1971 ،

قٌْٞ٘ٛ -3زاض ٛبُٕصاضي ؾ١َٜبي آشضي ٚثيطٛٝي (ٓيثبؼ ٌ٘١ ٝبضا)1986 ،ٙ

87

ضٞي ًكٛ اًتكبكبت ٗؼسٝ بؾيٜقٚ ظٗيٙؾبظٗب
Middlemost (1985)
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)1985 ،ؾتٞٗ ّي (ٗيسٛٝ زضٚبي آشضي١َٜبُٕصاضي ؾٛ زاضٞ٘ٛ - 4ٌْق
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قٌْ  -5ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ  ٠ٛٞ٘ٛآٌٓبٓي زيبثبظ ٝاحس  dqdزض ١ط زٞٛ ٝض.

قٌْ  -6ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ  ٠ٛٞ٘ٛآٛسظي ثبظآتي ٝاحس  dabزض ١ط زٞٛ ٝض.

قٌْ  -7ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ  ٠ٛٞ٘ٛتطاًيآٛسظيتي ٝاحس  dtrزض ١ط زٞٛ ٝض.
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ؾبظٗب ٙظٗيٚقٜبؾي  ٝاًتكبكبت ٗؼسٛي ًكٞض

قٌْ -8ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ  ٠ٛٞ٘ٛتطاًيآٛسظيتي ٝاحس  Emutaزض ١ط زٞٛ ٝض.

قٌْ -9ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ ١ ٠ٛٞ٘ٛيبٓٞآٛسظيتي ٝاحس  Emuvزض ١ط زٞٛ ٝض.

قٌْ -10ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ ٗ ٠ٛٞ٘ٛيٌطٛٞٗ ٝعٝزيٞضيتي ٝاحس  trزض ١ط زٞٛ ٝض.
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قٌْ  -11ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ ُ ٠ٛٞ٘ٛبثطٝيي ٝاحس  Kugbزض ١ط زٞٛ ٝض.

قٌْ  -12ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ ُ ٠ٛٞ٘ٛبثطٝزيٞضيتي ٝاحس  hzزض ١ط زٞٛ ٝض.

قٌْ  -13ػٌؽ ٗيٌطٝؾٌٞپي اظ  ٠ٛٞ٘ٛپئ ٞالٝا (ثبظآتي) ٝاحس  Kuvزض ١ط زٞٛ ٝض.
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)بؾيٜ قٚ ظٗي٠ (اليٟ ثيع1:25000 بؾي ًبضثطزيٜ قٚ ظٗي٠وكٛ ُعاضـ

٠ٛٞ٘ٛ ٟق٘بض

SiO2
%

Al2O3
%

Fe2O3
%

MgO
%

CaO
%

MnO
%

TiO2
%

Cr2O3
%

V2O5
%

P2O5
%

SO3
%

L.O.I
%

Ni
ppm

Co
ppm

Cd
ppm

DE-28

3.38

12.01

14.61

15.07

0.12

0.29

0.20

54.14

0.09

0.01

0.04

0.01
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<0.6

DE-31

6.89

15.60

17.62

16.45

0.83

0.24

0.06

40.01

0.12

0.01

0.02

1.63
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DE-34
DE-35
DE-37
DE-41
DE-43
DE-4
DE-50

8.01
7.39
13.72
9.69
14.35
5.41
7.96

11.25
13.96
15.07
8.17
10.62
10.57
10.75

13.46
12.80
17.79
12.48
12.49
14.07
14.26

13.81
13.83
17.86
0.21
16.48
15.95
14.41

0.35
0.47
0.29
0.21
0.80
0.17
0.046

0.24
0.22
0.24
0.32
0.26
0.26
0.26

0.16
0.16
0.12
0.13
0.21
0.13
0.13

51.78
50.36
32.90
47.48
43.42
52.99
50.88

0.11
0.11
0.13
0.07
0.11
0.11
0.09

0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01

0.03
0.04
0.04
0.07
0.04
0.04
0.04

0.74
0.75
1.78
2.68
1.09
0.01
0.70

197
225
177
884
191
99
147

12
12
12
29
121
11
11

.)Ni, Co, Cd بنطٜ (ثطاي ػppm ٠قي٘ي ثٞ غئٝ  زضنس٠ ثXRF ـٝ ض٠ب ث١٠ٛٞ٘ٛ ٠تبيج تجعيٛ -1 ّٝجس

<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.6
<0.06
<0.6
<0.6

)بؾيٜ قٚ ظٗي٠ (اليٟ ثيع1:25000 بؾي ًبضثطزيٜ قٚ ظٗي٠وكٛ ُعاضـ

Abstract:
The Bizeh 1:25000 geological map (No: 7372-I NE), covers an area
between 56˚52َ 30ً to 57˚00َ 00ً N and 36˚22َ 30ً to 36˚30َ 00ً E, and locates
at west of Sabzevar and north east of Davarzan city. The Bizeh village is the
most populated center at this area.
On the basis of tectonic and morphological positions, the investigated area
is marginal part of central Iran micro continent which located at the west of
Sabzevar zones.
The oldest outcrops Mesozoic era rocks are comprising of ophiolites and
volcanic of upper Cretaceous in age. The manifested Paleogene rocks
comprising lithostratigraphic outcrops upper Paleocene, lower Eocene,
lower- middle Eocene which are seen at the middle of the study area. The
Neogene is characterized by facies of Pliocene and Pliocene- Quaternary
rocks which are found in parts of north-east of the study area. The
Quaternary sedimentary facies, especially at the southern part map, are seen
as alluvium deposits and debris cover.
The subvolcanic rocks consist of trachyandesite and quartztrachyandesite.
The composition of dikes varies from basalt and andesybasalt,
micromonzosyenite, granite, quartzdiorite and diabase. These rocks which
can be found everywhere in the investigated area, have clearly cut the late
Cretaceous colourd melange units.
The main structural features include thrust faults trending northwestsoutheast, and general morphology of the area has been influenced by their
activity. The other Structural features are strike-slip faults with left
(trending northeast-southwest and north-south) and right (trending
northwest-southeast and west-east) lateral mechanism. The only folding
Structure in the study area as an anticline planging east-northeast with an
axial trend of northwest-southeast. This asymmetric fold thrusting on
southern limb in such a way that the major part of the limb has omitted and
older units have been thrusted on younger one.
The study area is a part of Sabzevar ophiolitic belt and has potential of
economic mining capacity in some parts. The preliminary studies indicated
the presence of metallic mineralization such as chrom and manganese. The
other nonmetallic mineralization in the area includes magnesium, zeolite,
gypsum and alterad zone.
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