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چكیذُ
ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ٝثب ػٛٙاٖ ٚسله 1:25000 ٝثهٛطٟٔشاٖ ثه ٝؿهٕبس7762 II NE ٜدس  10ويّهٔٛتشي ؿهٕبَ خهبٚسي
ؿٟشػتبٖ ٘يـبثٛس  ٚدس دأٞٝٙبي جٛٙثي سؿت ٝاستفبػبت ثيٙبِٛد ٚالغ اػت .اص ٘ظش صٔيٗسيختؿٙبػي ٔيتٛاٖ ٔٙغمهٝ
يبدؿذ ٜسا ث ٝػ ٝثخؾ وٞٛؼتبٖ ،تپٔ ٝبٛٞس  ٚدؿت ػش تمؼيٓثٙذي وشد و ٝد ٚثخؾ ا َٚدس ؿٕبَ خهبٚسي ٔٙغمهٝ
ٌؼتشؽ داس٘ذ .اص ٘ظش صٔيٗؿٙبػي ٌ ٚؼتشؽ ٚاحذٞبي ػًٙؿٙبختي ٔيتهٛاٖ ٚاحهذٞبي ػهًٙچيٙهٝاي  ٚآرسيهٗ
ثيش٘ٚي ٔتؼّك ث ٝدٚساٖ ديشيٝٙصيؼتي ٕٞ ٚچٙيٗ ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي ؤٍّٛٙشايي  ٚفيّيتي ث ٝػٗ تشيبع پؼيٗ-
طٚساػيه پيـيٗ سا دس ٚاحذ وٞٛؼتبٖ ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ٔـبٞذ ٜوشد .دس ثخؾ تپٔٝبٛٞسي ٔٙغم٘ ٝيض چٙهذيٗ ٚاحهذ
اص عجمبت ػًٙچيٝٙاي دٚساٖ ٘ٛصيؼتي (دٚسٜٞبي پبِئٛطٖ ٘ ٚئٛطٖ) ٌؼتشؽ داس٘ذ و ٝثٚ ٝاػغٌ ٝؼهّٞٝهبي سا٘هذٌي
دس ٕٞجشي يىذيٍش لشاس داس٘ذٚ .احذ دؿت ػش ٘يض ٔجٕٛػ ٝسػٛثبت آثشفتي ٔثُ سػٛثبت ٔخشٚطافىٙهٝاي ،تهشاعٞهب ٚ
پبدٌب٘ٞٝبي آثشفتي لذيٓ ،جٛاٖ  ٚسػٛثبت سٚدخب٘ٝاي سا ؿبُٔ ٔيؿ٘ٛذ و ٝدس ايٗ ٔٙغمٌ ٝؼتشؽ لبثُ تٛجٟي داس٘ذ.
اص ٘ظش صٔيٗؿٙبػي ػبختٕب٘ي ،ػّٕىشد ٌؼّٞٝبي سا٘ذٌي دس ايٗ ٘بحي ٝإٞيهت ٚيهظٜاي داس٘هذ وه ٝافهض ٖٚثهش ايجهبد
ٚسلٞٝبي سٚسا٘ذٙٔ ٜجش ث ٝچيٗخٛسدٌيٞبيي دس ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي ؿهذ ٜاػهت .ايهٗ سٚيهذادٞب دس اثهش ػّٕىهشد
فبصٞبي وٞٛضايي آِپي ثٚ ٝلٛع پيٛػت ٝاػت و ٝدس ثشخي اص ٔٙبعك ٔٙجش ث ٝدٌشؿيجي ٔيبٖ ٚاحذٞبي ػهًٙچيٙهٝاي
لذيٓ  ٚجٛاٖ ٘يض ؿذ ٜاػت .افضٖٚثش ايٗ دس اثش ػّٕىشد سٚيذاد ػيٕشيٗ پيـيٗ دس ٔجٕٛػٚ ٝاحذٞبي سػهٛثي ٔٛػهْٛ
ث ٝفيّيت ٔـٟذ ث ٝػٗ تشيبع پؼيٗ -طٚساػيه پيـيٗ دٌشٌ٘ٛي دس حذ سخؼبس ٜؿيؼت ػجض سا ايجبد وشد ٜاػهت .اص
٘ظش صٔيٗؿٙبػي التلبدي ٚجٛد سٌٞٝبيي ثؼيبس وٓ ػهتجشا اص وب٘ؼهبسٞبي آٞهٗ دس عجمهبت د٘ٚهيٗ ٚ ٚجهٛد ٌهد دس
ػًٞٙبي پبِئٛطٖ ٘ ٚيض ٔٙبثغ لبثهُ تهٛجٟي اص ؿهٗ ٔ ٚبػه ٝدس ٔؼهيش سٚدخب٘هٞٝهبي اكهّي حهٛصٔ ٜهيتٛا٘هذ ٔهٛسد
ثٟشٜثشداسي لشاس ٌشفت ٚ ٝاوتـبفبت تفليّي ثش سٚي آٟ٘ب كٛست ٌيشد.
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 -0هقذهِ
ٞذف اص اجشاي عشح ،تٟي٘ ٝمـ ٝصٔيٗؿٙبػي  1:25000ثٛطٟٔشاٖ اػت و ٝثب تٛج ٝث٘ ٝيبص وـٛس ثه ٝاععػهبت پبيهٚ ٝ
دليك دس ٔٙبعك تٛػؼ ٝؿٟشي  ٚكٙؼتي كٛست پزيشفت ٝاػت .ثٙهبثشايٗ دس ايهٗ ٔغبِؼهٚ ،ٝيظٌهيٞهبي صٔهيٗؿٙبػهي
وبسثشدي ثيـتش ٔٛسد ٘ظش ثٛد ٜاػت .ايٗ عشح اص اٚاخش ٔشداد  86دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفهت  ٚثهب جٕهغآٚسي اععػهبت
پبي ٚ ٝاِٚي ٝؿبُٔ تلبٚيش ٛٞايي  ، 1:20000تلبٚيشٔبٛٞاسٜاي ٘ ، ETM ٚ TRSمـ 1:25000 ٝتٛپٌٛشافي ثٛطٟٔشاٖ ٚ
ديٍش ٔٙبثغ ،وتت ٌ ٚضاسؿبت دس ٔحذٚدٔ ٜغبِؼبتي ٕٞ ٚجٛاس ؿشٚع ؿذ .ػپغ پغ اص فتٛطئِٛٛطي اِٚيه ٝوهبس ػّٕيهبت
كحشايي دس پيٕبيؾٞبي اػتب٘ذاسد ٔ ٚـخق ؿذ ٜپيـيٗ ا٘جبْ ؿذ  ٚاص ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي ٔٙغمهٕ٘ٛ٘ ٝهٞٝهبي
فؼيُؿٙبػي  ٚػًٙؿٙبػي ا٘تخبة ٔ ٚىبٖ آٖٞب ثب GPSثجت ؿذ ٕٝ٘ٛ٘ .ثشداسي فؼهيُؿٙبػهي دس صٔيٙه ٝثشسػهي
فؼيُؿٙبػي ٌيبٞي ،پبِيِٛٛٙطي ٔ ٚيىشٚفؼيُ ؿبُٔ ٕ٘٘ٛهٞٝهبي ٔمهبعغ ٘هبصن  ٚوٛ٘ٛد٘ٚهت ٕٞ ٚچٙهيٗ ٘ب٘ٛفؼهيُ
كٛست پزيشفت ٝاػتٕٞ .چٙيٗ دس ايٗ ٔغبِؼ ٝث ٝثشسػي وٛتبٚ ٜاحذٞبي آثشفتي  ٚوٞٛشفتي وٛاتش٘شي ٔٙغم ٝپشداختهٝ
 ٚثبفت  ٚػٙبكش تـىيُ دٙٞذ ٜآٖٞب ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفته ٝاػهت .ثهٙٔ ٝظهٛس پبيهٌ ٝهزاسي يهه ٘مـه1:25000 ٝ
وبسثشدي دس ايٗ ٔغبِؼ ٝث ٝثشسػي ٚجٛد ٔٙبثغ التلبدي ،ثحهشاٖٞهب  ٚديٍهش اٞهذاف عهشح ٘يهض پشداخته ٝؿهذ ٜاػهت.
ٕٞچٙيٗ ثب ا٘جبْ ػّٕيبت صٔيٗؿٙبػهي دس ٔٙهبعك ٕٞجهٛاس عهشح  ٚتجهبدَ اععػهبت ثهب وبسؿٙبػهبٖ صٔهيٗؿٙبػهي
ػبختٕب٘ي ،ػًٙؿٙبػي  ٚفؼيُؿٙبػي ػؼي ثش افضايؾ ٔحتٛي ػّٕي ايٗ تحميك ؿذ ٜاػت.
 -0جغرافیب
ٔحذٚدٚ ٜسل ٝصٔيٗؿٙبػي  1:25000ثٛطٟٔشاٖ ثب ٚػؼت حذٚد  155/5وئّٛتش ٔشثغ دس جٛٙة ص ٖٚػبختبسي ثيٙبِٛد
لشاس داسد .ايٗ ٔٙغم ٝاص ؿٕبَ ث ٝاستفبػبت ثيٙبِٛد  ٚاص جٛٙة ث ٝدؿت ٘يـبثٛس ختٓ ٔيؿٛد  ٚدس حذ فبكُ عَٞٛهبي
جغشافيبيي ً 58ْ 52َ 30تب ً 59 ْ 00َ 00خبٚسي  ٚػشمٞهبي جغشافيهبيي  36ْ 07َ 30تهب ً 36ْ 15َ 00ؿهٕبِي لهشاس داسد.
ؿٟش ٘يـبثٛس دس حذٚد  20وئّٛتشي ثبختش ٔٙغمٝي ٔغبِؼبتي ٚالغ ؿذ ٜاػت .آثبديٞهبي صيهبدي دس ٔحهذٚدٚ ٜسلهٝ
صٔيٗؿٙبػي ثٛطٟٔشاٖ ٚجٛد داس٘ذ و ٝاص آٖ جّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝآثبديٞبي سٚد ،فشخهه ،دسثٟـهت ،ثهٛطاٖ  ٚػهٛلٙذ دس
ؿٕبَ ،داساِؼعْ ،وعت ٝالجبَ  ٚثٛطٟٔشاٖ دس خبٚس ،اسدٚغؾ ،ػؼيذآثبد ،لشيؾ آثهبد ،ػـهشت آثهبد  ٚثـهش ٚدس جٙهٛة،
٘ٛسا٘ي  ٚاثٛػؼذي دس ثبختش  ٚدس ٟ٘بيت دؿت ،ادن ،ػجبعآثبد  ٚحؼيٗآثبد ٘هبرش دس ٔشوهض ٘مـه ٝاؿهبس ٜوهشد وه ٝدس
ٔجٕٛع جٕؼيت ٚػيؼي اص ثخؾ صثشخبٖ ؿٟشػتبٖ ٘يـبثٛس سا دس خهٛد جهبي ٔهيدٙٞهذ .سٚدخب٘هٞٝهبي ثهٛطاٖ ،سٚد ٚ
ػٛلٙذ اص ٕٟٔتشيٗ سٚدخب٘ٞٝبي ٔٙغم ٝثٛد ٜو ٝاص استفبػبت جٛٙثي سؿتٝو ٜٛثيٙبِٛد ػشچـٌٕ ٝشفتهٝا٘هذ  ٚدس ثيـهتش
فل َٛداساي جشيبٖ دائٕي ٞؼتٙذ .ثّٙذتشيٗ ٘مغ ٝاستفبػي ٔحذٚدٔ ٜغبِؼبتي ثب استفهبع ٔ 2460تهش دس ؿهٕبَ خهبٚسي
ٚسل ٚ ٝپؼتتشيٗ ٘مغ ٝاستفبػي ثب استفبع ٔ 1180تش اص ػغح دسيب دس جٛٙة ثبختشي ٔٙغمهٔ ٝـهخق اػهتٔ .يهبٍ٘يٗ
دسج ٝحشاست ػبال٘ 8/7 ٝدسج ٝػب٘تيٌشاد ،تؼذاد سٚصٞبي يخجٙذاٖ  133سٚص  ٚجٟت ٚصؽ ثبد اص ػٕت خبٚس ث ٝثهبختش
ثجت ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙيٗ ٔيضاٖ ٔتٛػظ ثبس٘ذٌي ػهبِيب٘ٔ 346 ٝيّهئتهش دس ػهبَ اػهت .وـهبٚسصي  ٚدأپهشٚسي اص
ٕٟٔتشيٗ ٔٛاسد دسآٔذصايي اٞبِي ٔٙغمٞ ٝؼتٙذ و ٝثٕٞ ٝشا ٜايجبد وبسٌبٜٞبي فشآٚسي خـىجبس ٛٔ ٚاد غهزايي رشفيهت
ثبِمٜٛاي سا ثٙٔ ٝظٛس اؿتغبَصايي دس ٔٙغم ٝايجبد ٔيوٙذ .وبؿت ٌٙهذْ ،جه ،ٛرست  ٚپٙجه ٝثهٕٞ ٝهشا ٜاحهذات ثبغهبت
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ٌشد ،ٚآِ ،ٛآِجبٌِ ،ٛيعع ،ػيت  ٚاٍ٘ٛس ؿشايظ ٚيظٜاي سا ثشاي وـبٚسصي ػٙتي ٔ ٚىب٘يض ٜفشا ٓٞػبخت ٝاػتٞ .ش چٙهذ
سا ٜآػفبِت٘ ٝيـبثٛسٔ -ـٟذ اص ٘يٕ ٝجٛٙثي ٚسلٔ ٝيٌزسدِٚ ،ي ساٜٞبي آػفبِت ٝسٚػهتبيي  ٚدسجه ٝدٚي خهبوي ٔؼهيش
تشدد ٔيبٖ ٔشاوض جٕؼيتي سا فشأ ٓٞيػبصد .دس پبييٗتشيٗ ثخؾ ٚسل ٝثخـي اص سا ٜآ ٗٞػشاػهشي ٔـهٟذ -تٟهشاٖ اص
ايٗ ٘بحي ٝػجٛس ٔيوٙذ.
 -3ريختؼٌبظی
دس ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِؼ ٝاص ٘ظش صٔيٗسيختؿٙبػي ٔيتٛاٖ ػٚ ٝاحذ ٘بٕٛٞاسي وٞٛؼتبٖ ،تپٔٝبٛٞس  ٚدؿت ػهش سا ثهٝ
ٚضٛح ٔـبٞذ ٜوشدٚ .احذ وٞٛؼتبٖ و ٝدس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ خبٚس ٔٙغم ٝديذٔ ٜيؿٛد اص ٘ظش صٔيٗؿٙبػي اص ٚاحهذٞبي
ػًٙچيٝٙاي دٚساٖٞبي ديشيٝٙصيؼتي ٔ ٚيبٖصيؼتي تـىيُ يبفت ٝوه ٝدس اثهش ػّٕىهشد ٌؼهّٝي ؿهٕبَ ٘يـهبثٛس ثهٝ
كٛست سا٘ذٌي ثش سٚي ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي پبِئٛطٖ يب ٘ئٛطٖ (دٚساٖ ٘ ٛصيؼتي) سا٘ذ ٜؿذ ٜاػت .ايٗ سا٘ذٌيٞهب دس
حبَ حبضش ٘يض دس اثش ادأ ٝس٘ٚذ تىبُٔ ػبختبسي ص ٖٚثيٙبِٛد ادأ ٝداسد .دس ٚاحذ وٞٛؼتبٖ ؿهيت تٛپهٌٛشافي دسٜٞهب
صيبد ثٛد ٚ ٜثيـتش ث ٝكٛست  Vؿىُ ٕ٘بيبٖ ٞؼتٙذ .عشح آثشاٞٝٞب دس اثش ػّٕىشد ٌؼّٞٝب ث ٝعشح ؿهؼبػي -د٘هذسيتي
تجذيُ ٔيؿ٘ٛذ .دس ٕٞجشي ٚاحذ وٞٛؼتبٖ ٚاحذ ٘بٕٛٞاسي تپٔٝبٛٞس ثٚ ٝاػغ ٝؿهيت تٛپهٌٛشافي ٔعيهٓتهش ٔـهخق
ٔيؿٛد ؤ ٝشص آٖ دس ٔٙغمٙٔ ٝغجك ثب ٌؼّ ٝسا٘ذٌي ؿٕبَ ٘يـبثٛس اػت .دس ايٗ ٚاحذ ٘هبٕٛٞاسي ٔجٕٛػه ٝسػهٛثبت
ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي پبِئٛطٖ ٘ ٚئٛطٖ ثٕٞ ٝشا ٜسػٛثبت پبدٌب٘ٝاي آثشفتي ٔـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذ و ٝػٛأُ فشػبيؾ آثهي
دس اثش ٚيظٌيٞبي فيضيىٛؿيٕيبيي ثبِم ٜٛعجمبت ٔبس٘ي  ٚآٚاسي دا٘ ٝسيض تب دسؿت دا٘ ٝتـىيُدٙٞذٚ ٜاحذٞهبي ػهًٙ
چيٝٙاي اخيش ثيـتشيٗ تأثيش سا دس تغييش ػيٕبي ايٗ ٔٙغم ٝداسدٚ .لٛع چٙذيٗ صٔيِٗغضؽ اص ٘ٛع چشخـهي  ٚا٘تمهبِي
دس ٔحذٚدٔ ٜغبِؼبتي دس ايٗ ٚاحذ ٘بٕٛٞاسي ،پتب٘ؼيُ ثبِم ٜٛحشوبت تٛدٜاي سا دس ايٗ ثخؾ ٔـخق ٔيوٙذ .پهغ اص
آٖ ثب ايجبد ؿشايظ تٛپٌٛشافي ث٘ ٝؼجت ٕٛٞاسٚ ،احذ دؿت ػش ؿشٚع ٔيؿٛد و ٝافض ٖٚثش دؿت ػهش فشػبيـهي دؿهت
ػش پٛؿيذ٘ ٜيض دس ٔٙغمٚ ٝجٛد داسد و ٝاِجتٌ ٝؼتشؽ لبثُ تٛجٟي ٘يهض داسد .دؿهت ػهش پٛؿهيذ ٜثيـهتش ٚاحهذٞبي
آثشفتي جٛاٖ سا ؿبُٔ ٔيؿٛد و ٝلبثّيت وـبٚسصي دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي سا داس٘ذ.
 -4ؼرح چیًٌِگبري ٍاحذّبي ظٌگؼٌبختی
دس ايٗ ثخؾ ث ٝثشسػي ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي ٔٙغمٝي ٔغبِؼبتي ٔيپشداصيٓ .الصْ ث ٝثيبٖ اػت و ٝؿهشح ٚاحهذٞبي
آرسيٗ  ٚدٌشٌ٘ٛي ٔٙغم ٝدس ػش فلُٞبي جذاٌب٘ ٝتٙظيٓ  ٚاسائٔ ٝيؿهٛدٚ .احهذٞبي ػهًٙچيٙهٝاي ٔٙغمه ٝؿهبُٔ
ثخـي اص ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي دٚساٖ ديشي ٝٙصيؼتي ٛ٘ ٚصيؼتي اػت و ٝدس صيش ث ٝتٛكيف آٟ٘ب ٔيپشداصيٌٓ .فتٙهي
اػت وٚ ٝاحذٞبي ػًٙچيٙهٝاي دٚساٖ ٔيب٘هٝصيؼهتي دس ٔٙغمهٔ ٝغبِؼهبتي ثه ٝػهجت تحٕهُ دٌشٌه٘ٛي دس ٔجحه
ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي دٌشٌ ٝ٘ٛتٛكيف ٔيؿ٘ٛذ.
ٍ -0-4احذّبي ظٌگچیٌِاي دٍراى ديريٌِزيعتی
دس ٔحذٚدٔ ٜغبِؼبتيٚ ،احذٞبي دٚساٖ ديشي ٝٙصيؼهتي سخٕٙه٘ ٖٛذاؿهت ٚ ٝتٟٙهب ثهب ٌؼهتشؽ ػهبص٘ذ وشثٙهبتي ثٟهشاْ
ٕٞخٛا٘ي داسد و ٝدس صيش ث ٝآٖ اؿبسٔ ٜيؿٛد.
3
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 -0-0-4ظبزًذ آّكی ثْرام
ػبص٘ذ يبدؿذ ٜاص ٘ظش ػًٙؿٙبػي اص ػًٙآٞه ػتجش تب ٔتٛػظ الي ٝث ٝسً٘ خبوؼهتشي تهب خبوؼهتشي ٔتٕبيهُ ثهٝ
٘خٛدي تـىيُ يبفت ٝاػت وٌ ٝبٞي ثّٛسيٗ يب دِٔٛٚيتي ٘يض ٌـتٝا٘ذ .دس ثخهؾ ثهباليي عجمهبت آٞىهي ػهبص٘ذ ثٟهشاْ
آٞه ٔبػٝاي حبٚي فؼيُٞبي  Shizophoria sp. ٚ Tentaculites sp.ديذٔ ٜيؿهٛدٞ .هش چٙهذ دس دس ٜثهٛطاٖ ايهٗ
ٚاحذ ثش سٚي ػًٞٙبي آرسيٗ لذيٓتش اص خٛد لشاس داسدِٚ ،هي ػٕٔٛهبً ٕٞجهشي آٖ ثهٚ ٝاػهغٌ ٝؼهّٞٝهبي سا٘هذٌي ثهب
فيّيتٞبي ٔـٟذ ثؼيبس ؿبخق دس ٔٙغم ٝديذٔ ٜيؿٛد وٕٞ ٝيٗ أش ثه ٝخشدؿهذٌي٘ ،هبصنؿهذٌي  ٚثّهٛسي ؿهذٖ
عجمبت آٞىي ػبص٘ذ ثٟشاْ وٕه فشاٚا٘ي ٔيوٙذ .ػتجشاي تمشيجي ػبص٘ذ ثٟشاْ دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ػٕٔٛبً اص  20تهب 70
ٔتش ٔتغيش اػت .ػًٙآٞه ثٟشاْ دس ٘مبط ٔختّف تٛػظ دايهٞب  ٚسٚا٘ٞٝبي ديبثبصي تحت ٘فٛر لشاس ٌشفت ٝاػهت .ثهش
اػبع فؼيُٞبي ٔٛجٛد دس عجمبت آٞىي  ٚتـبث ٝسخؼبسٜٞبي آٖ ثب عجمبت وشثٙهبتي ثٟهشاْ دس ايهشاٖ ٔشوهضي ،ػهٗ
د٘ٚيٗ پؼيٗ ثشاي آٖ دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝيؿٛد.

ؿىُ ٕ٘ -1بيي اص ػًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ ثٟشاْ دس ؿٕبَ خبٚسي ثٛطاٖ ،ديذ ث ٝػٕت ؿٕبَ

ؿىُ ٕ٘ -2بي ٔيىشٚػىٛپي ػًٙآٞه ٔيىشٚاػپبسايتي ػبص٘ذ ثٟشاْ ثٕٞ ٝشا ٜسٌچ ٝوّؼيتي دس آٖ

4

ػبصٔبٖ صٔيٗؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

ٍ -0-4احذّبي ظٌگچیٌِاي دٍرُ پبلئَشى
دس حٛصٔ ٜغبِؼبتي دس ٔجٕٛع ػٚ ٝاحذ ػًٙچيٝٙاي ٔشثٛط ث ٝدٚس ٜپبِئٛطٖ ٔـبٞذ ٚ ٜتفىيه ؿذ ٜاػت و ٝدس صيهش
اص لذيٓ ث ٝجذيذ ث ٝتٛكيف آٖ ٔيپشداصيٓ.
ٍ -0-0-4احذ آررآٍاري ائَظي Eag
ايٗ ٚاحذ دس خبٚس ثٛطآثبد ،ثبختش حلبس ثٛطاٖ ،ؿٕبَ دسثٟـت  ٚاعشاف سٚػتبي سٚد ٌؼهتشؽ داسد  ٚثه ٝػهٕت ثهبختش
ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ٌؼتشؽ ايٗ تٛاِي صيبد ٔيؿٛد .اص ٘ظش ػًٙؿٙبختي اص عجمبت ثؼيبس ػتجش تب ػهتجشالي ٝآٌّهٔٛشايي
ث ٝسً٘ ػٕٔٛي خبوؼتشي سً٘ ثب تٙبٚةٞبي ٔبػٝػٍٙئ -بػ ٝػٍٙي ؤٍّٛٙشايي خبوؼتشي تب خبوؼهتشي سٚؿهٗ ٚ
سع ػٞ ًٙبي لٜٟٛاي سٚؿٗ تب وشْ سً٘ ػتجشالي ٝتب ٔتٛػظالي ٝتـىيُ ؿذ ٜاػت .لغؼبت خٛة ٌشد ؿذ ٜآٌّهٔٛشا
ػٕٔٛبً اص تشويت ػٞ ًٙبي آرسيٗ حذ ٚاػظ ٕٞچ ٖٛآ٘ذصيت تـىيُ يبفت ٝوٞ ٝش وذاْ اص لغؼبت داساي ا٘ذاصٜاي تهب 7
ػب٘تئتش ثٛد ٜو ٝآثبس ٛٞاصدٌي صيبدي سا ٘يض ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ .ايٗ ٚاحذ ثٚ ٝاػغٕٞ ٝجشي ٌؼّ ،ٝثٚ ٝاحهذ ػهش س٘هً
ٔيٛػٗ ختٓ ٔيؿٛد و ٝيب ثب ؤٍّٛٙشا  ٚيب ثب سػٛثبت آٚاسي دا٘ ٝسيض ٚاحذ يبدؿذٕٞ ٜجشي ٌؼّ ٝداسدٔ .هشص صيهشيٗ آٖ
٘يض ٘بٔـخق اػت  ٚدس جٛٙة ٔٙغم ٝايٗ ٚاحذ دس ٔجبٚست سػٛثبت آثشفتي وٛاتش٘شي لشاس ٌشفت ٚ ٝدس ٚالغ ٔشص آٖ ثهب
ٚاحذٞبي لذيٕي ٘بٔـخق اػت٘ .ب٘ٛفؼيُٞبي آٞىي فشاٚاٖ دس ثشخي اص عجمبت سع ػٍٙي ايهٗ ٚاحهذ ٚجهٛد داس٘هذ
و ٝاص آٖ جّٕٔ ٝيتٛاٖ ث D.barbadiensis, D. binodosus, D. sublodoensis, Discoaster kuepperi ٝاؿهبسٜ
وشد و ٝثش اػبع آٟ٘ب ػٗ اٚاخش آؿىٛة ايپشصيٗ تب اٚايُ ِٛتؼيٗ (ائٛػٗ آغبصيٗ تب ٔيب٘ي) ثشاي آٖ ٔـخق ٔيؿٛد.

ؿىُ ٕ٘ -3بيي اص ٚاحذ آرسآٚاسي ائٛػٗ دس جٛٙة خبٚسي سٚد ،ديذ ث ٝػٕت ثبختش

ؿىُ ٌ -4شا َٚآ٘ذصيتي دٌشػبٖ ؿذ ٜدس ٚاحذ آرسآٚاسي  Eagدس ٕ٘بي ٔيىشٚػىپي

5

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

ٍ -0-0-4احذ ظٌگچیٌِاي ائَظي Emls
ٚاحذ چيٝٙػٍٙي ائٛػٗ ثب ٌؼتشؽ وٓ دس ؿٕبَ خبٚسي ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ديذٔ ٜيؿهٛد  ٚتهشداف وبٔهُ آٖ تٟٙهب دس
خبٚس ٔحذٚدٔ ٜغبِؼبتي ديذٔ ٜيؿهٛد .اص ٘ظهش ػهًٙؿٙبػهي اص تٙهبٚثي اص عجمهبت ٔتٛػهظ تهب ٘هبصناليه ٝآٞىهي ٚ
ػًٙآٞه ٔبػٝاي خبوؼتشي سً٘ ٔ ٚبسٖ ػجض خبوؼتشي تـىيُ يبفت ٝاػتٕٞ .چٙيٗ دس ٔحهذٚد ٜحلهبس صثشخهبٖ
دس خبٚس ٔٙغمٔ ،ٝيبٖاليٞٝبيي اص عجمبت ؤٍّٛٙشايي ٔ ٚبػٝػ ًٙؤٍّٛٙشايي ٘يض دس ٔيهبٖ آٟ٘هب ٔـهبٞذٔ ٜهيؿهٛد.
ٚجههههٛد فؼههههيُٞههههبيي اص ِ٘ٛٔٛيههههت دس عجمههههبت آٞىههههي ٘ ٚههههب٘ٛپع٘ىتٖٞٛههههبي فشاٚا٘ههههي ٕٞچههههٖٛ
 Discoaster strictus ٚ D. saipanensis, D. deflanderi, D. taniiػٗ ائٛػٗ ٔيب٘ي (آؿىٛة ِٛتؼيٗ) سا ثهشاي
ايٗ تٛاِي ٔـخق ٔيوٙذ .دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ٕٞجشي ثباليي آٖ ثب ؤٍّٛٙشاي اِٚيٍٛػٗ ث ٝعٛس دٌشؿهيت ٔـهخق
اػتٕٞ .چٙيٗ دس خبٚس ٔٙغم ٝايٗ ٚاحذ ث ٝعٛس ٔـخق ثش سٚي ٚاحذ آرسآٚاسي ائٛػٗ ) (Eagلهشاس داسد وهٕٞ ٝجهشي
آٖ ث ٝكٛست ٌؼّ ٝاػت.
ٍ -3-0-4احذ چیٌِظٌگی الیگَظي Ocs
ايٗ ٚاحذ ػٍٙي ثب ٌؼتشؽ لبثُ تٛج ٝدس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ديذٔ ٜيؿٛد  ٚاص ٘ظش ػًٙؿٙبػي اص عجمبت ؤٍّٛٙشايي
ػتجش تب ثؼيبس ػتجشالئ ٚ ٝبػٝػ ًٙؤٍّٛٙشايي  ٚعجمبت فشػي ٔبػٝػٍٙي ث ٝسً٘ ػش آجشي تـىيُ يبفت ٝاػهت.
لغؼبت ٌشد ؿذ ٜايٗ ؤٍّٛٙشا ػًٕ ٔٛب اص ٚاحذٞبي آرسيٗ ثبصيه تهب حهذ ٚاػهظ ٔتـهىُ اص آ٘هذصيت  ٚآ٘هذصي ثبصاِهت
تـىيُ يبفت ٝاػت و ٝثٕٞ ٝشأ ٜمبديشي اص لغؼبت آٞىي ٔجٕٛػ ٝػٙبكش ٔتـىّ ٝؤٍّٛٙشاي يبد ؿذ ٜسا تـىيُ دادٜ
و ٝدس حذ  1تب  5ػب٘تئتش ا٘ذاص ٜداسد  ٚدس يه ػيٕبٖ سػي دس وٙبس يىهذيٍش لهشاس ٌشفتهٝا٘هذ .دس ٔٙغمهٔ ٝغبِؼهبتي
ٕٞجشي ثبال يب پبييٗ آٖ ٌؼّ ٝاػت  ٚدس ثبال ٔجٕٛػ ٝفيّيتي ٔـٟذ ثش سٚي آٖ سا٘ذ ٜؿذ ٜاػت .دس ثخؾ پهبييٙي ٘يهض
ايٗ ٔجٕٛػ ٝثش سٚي سػٛثبت ػش سً٘ ٔيٛػٗ سا٘ذ ٜؿذ ٜاػت .ثب ايٗ حبَ دس ٔٙغمٌ ٝشي ٝٙايٗ سػٛثبت ػهش س٘هً
ثش سٚي ِٚىب٘يهٞبي ائٛػٗ لشاس داسد .ثب تٛج ٝثٚ ٝجهٛد فؼهيُٞهبي فهشاٚاٖ سٚصٖثشا٘هي ٕٞچهDendritina sp., ٖٛ
 Assillina sp., Alveolina aragonsis, Nummulites globulusو ٝػٗ ائٛػٗ آغهبصيٗ تهب ٔيهب٘ي سا داس٘هذ پهغ
ٚاحذ ؤٍّٛٙشايي ثبيذ ػٗ جٛاٖتش اص آٖ يؼٙي ائٛػٗ پؼيٗ -اِيٍٛػٗ پيـيٗ  ٚث ٝاحتٕبَ اِيٍٛػٗ سا داؿت ٝثبؿذ.

ؿىُ ٕ٘ -5بيي اص ؤٍّٛٙشاي ػش آجشي اِيٍٛػٗ دس جٛٙة خبٚسي ثٛطاٖ ،ديذ ث ٝػٕت ؿٕبَ خبٚسي
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ٍ -3-4احذّبي چیٌِظٌگی ًئَشى ٍ پلیَ -کَاترًري
ٚاحذٞبي چيٝٙػٍٙي ٘ئٛطٖ اص ٘ظش ٌؼتشؽ دس ٔحذٚدٔ ٜغبِؼهبتي ،ثؼهيبس لبثهُ تٛجه ٝثهٛد ٚ ٜدس وهُ دٔ ٚجٕٛػهٝ
ػًٙچيٝٙاي سا ؿبُٔ ٔيؿ٘ٛذ و ٝدس ادأ ٝث ٝتٛكيف آٖٞب ٔيپشداصيٓ.
ٍ -0-3-4احذ ظٌگچیٌِاي هیَظي Msc
ٚاحذ اخيش اص ٘ظش ػًٙؿٙبختي اص عجمبت سع ػٔ ٚ ًٙبػٝػٍٙي ػتجش الي ٝث ٝسً٘ ٌّي تـهىيُ يبفتهٝا٘هذ وه ٝدس
تشادف آٖ تٙبٚةٞبيي اص عجمبت ؤٍّٛٙشايي ػتجش تب ثؼهيبس ػهتجش اليه٘ ٝيهض ٔـهبٞذٔ ٜهيؿهٛد .دس خهبس اص ٔٙغمهٝ
ٔغبِؼبتي  ٚدس ثبختش آثبدي سٚد لبػذ ٜايٗ تٛاِي ثب يه ؤٍّٛٙشاي پّيط٘يه ػخت ؿذ ٜؿشٚع ٔيؿٛد و ٝثهٚ ٝاػهغٝ
ٌؼّ ٝتشاػتي ثؼيبس ٔـخق ثش سٚي ٔجٕٛػ Eag ٝلشاس داسدٚ .جٛد ٔيبٖاليٞٝبيي اص عجمبت آٞىي دس خهبس اص ٔٙغمهٝ
ٔغبِؼبتي ػٗ ٔيٛػٗ سا ثشاي آٖ ٔحشص ٔيوٙذ (لبئٕي.)1377 ،

ؿىُ ٚ -6احذ چيٝٙػٍٙي Mscدس ثبختش ثٛطآثبد ،ديذ ث ٝػٕت ؿٕبَ

ٍ -0-3-4احذ PlQc
ايٗ ٚاحذ دس ٔٙغم ٝاص ٚاحذٞبي ؤٍّٛٙشايي ث٘ ٝؼجت ػؼت تـىيُ يبفت ٝاػت و ٝدس ثبالتشيٗ ثخؾ ايٗ ٚاحهذ لهشاس
داسد .ثب ايٗ حبَ دس ٔٙغمٌ ٝشيٚ ٝٙاحذ اخيش ثب ٔبسٖ ػجض ٘خٛدي ؿشٚع ٔيؿٛد و ٝدس ٔٙغمهٔ ٝغبِؼهبتي ايهٗ ثخهؾ
ديذٕ٘ ٜيؿٛد .لغؼبت ٔتـىّ ٝايٗ عجمبت اص ٚاحذٞبي لذيٓتش اص جّٕهٚ ٝاحهذٞبي پبِئٛصٚييههٔ ،ضٚصٚييهه  ٚحتهي
ائٛػٗ ٔٙغم ٝتـىيُ يبفت ٝو ٝدس يه ػيٕبٖ سػي دس ٔجبٚست  ٓٞلشاس ٌشفت ٝاػت .ايٗ ٚاحهذ ثه ٝعهٛس ٔـهخق دس
ايٗ ٔٙغم ٝثش سٚي ٚاحذ  ٚ Mscيب ٚاحذ  Eagلشاس داسد  ٚػٗ آٖ ثش اػبع ٘ب٘ٛفؼيُٞهبي آٞىهي پيهذا ؿهذ ٜدس ثخهؾ
ٔبس٘ي ايٗ تٛاِي ،ث ٝاٚاخش پّيٛػٗ تب اٚايُ وٛاتش٘شي ٘ؼجت دادٔ ٜيؿٛد.
ٍ -4-4احذّبي کَاترًري در هٌطقِ هطبلعبتی
ht

ايٗ ٚاحذٞب ٌؼتشؽ ثؼيبس ٚػيؼي دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي داؿت ٚ ٝؿهبُٔ تهشاعٞهبي ٔشتفهغ )  ،(Qسػهٛثبت ٔخهشٚط
افىٝٙاي ) ،(Qfپبدٌب٘ٞٝبي آثشفتي لذيٓ ) ،(Qt1سػٛثبت وٞٛشفتي  ،Qcoپبدٌب٘ٞٝهبي آثشفتهي جهٛاٖ )ٚ ،(Qt2احهذٞبي
ٕٞ ٚ Qv ، Qgچٙيٗ سػٛثبت سٚدخب٘ٝاي ػٟذ حبضش ) (Qalاػت و ٝدس ريُ ث ٝتٛكيف آٟ٘ب ٔيپشداصيٓ.
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 -0-4-4تراضّب ٍ پبدگبًِّبي آثرفتی هرتفع )(Qht
ٚاحذ اخيش ٔجٕٛػ ٝتشاعٞبيي سا دس ٔٙغمٝي ٔغبِؼهبتي ؿهبُٔ ٔهيؿهٛد وه ٝدس استفبػهبت ٔٙهبعك وٞٛؼهتب٘ي  ٚيهب
تپٔٝبٛٞسي ثش سٚي ٚاحذٞبي لذيٕي لشاس ٔيٌيش٘ذ و ٝثيـتش ث ٝػجت ثبالآٔذٌي تذسيجي استفبػبت ثيٙهبِٛد  ٚػّٕىهشد
ٌؼّٞٝبي فؼبَ ٔٙغم ٝعجمبت ؤٍّٛٙشايي تب حذ  5دسج٘ ٝيض ؿيت داس٘ذ .لغؼبت ٔتـهىّ ٝثيـهتش صاٚيهٝداس تهب وٕهي
ٌشد ؿذٜا٘ذ  ٚجٛسؿذٌي آٖٞب ٘يض ضؼيف تب ثؼيبس ضؼيف اػتٔ .بتشيىغ سػي اجضاء ٔتـىّ ٝسا دس وٙبس يىذيٍش لهشاس
ٔيدٙٞذٌ .فتٙي اػت و ٝػختؿذٌي ثبفتي ايٗ تشاعٞب اص سػٛثبت پبدٌب٘ٝاي آثشفتي لذيٕ (Qt1) ٝثيـتش اػت.
 -0-4-4رظَثبت هخرٍطافكٌِاي )(Qf
سػٛثبت اخيش و ٝث ٝػجت ثش جبيٌزاسي ٟ٘ـتٞٝبي ٕٞشا ٜسٚدخب٘ٞٝب دس ػيعةٞب دس ٔٛالغ افهت جشيهبٖ آة تـهىيُ
ؿذٜا٘ذ ،اص لغؼبت  ٚرسات ٚاحذٞبي لذيٓتش تـىيُ يبفت ٝو ٝثذ ٖٚحضٛس ػيٕبٖ دس وٙهبس ٞهٓ لهشاس ٌشفتهٝا٘هذ  ٚثهٝ
٘ؼجت وبٞؾ ٘بٌٟب٘ي جشيبٖ ٚ ٚضؼيت ؿيت تٛپٌٛشافي ث ٝكٛست ٔخشٚط تـىيُ ؿذ ٜوهٕ٘ٛ٘ ٝه ٝثهبسص آٖ دس خهبٚس
آثبدي دؿت  ٚخبٚس ثٛطٟٔشاٖ لبثُ سٚيت اػت.
 -3-4-4تراضّب ٍ پبدگبًِّبي آثرفتی قذين )(Qt1
ايٗ ٟ٘ـتٞٝبي سػٛثي اص عجمبت ثؼيبس ػتجش اليٙٔ ٝفلُ  ٚػؼت ؤٍّٛٙشايي ث ٝسً٘ خبوؼتشي سٚؿهٗ تهب ٘خهٛدي
تـىيُ يبفت ٝاػت و ٝلغؼبت ٚاجذ ٌشدؿذٌي ٔتٛػظ تب وٕي خهٛة  ٚجهٛسؿهذٌي ٔتٛػهظ ٞؼهتٙذ وه ٝػٕهذتبً اص
لغؼبت آ٘ذصيتي ،آٞىئ ،بػٝػٍٙي ،وٛاستضيتي  ٚػيّيؼي تـىيُ يبفتهٝا٘هذ .ايهٗ رسات  ٚلغؼهبت ػيّيؼهي دس يهه
ٔبتشيىغ سػي دس ٔجبٚست يىذيٍش لشاس ٌشفتٝا٘ذ.
 -4-4-4رظَثبت کَّرفتی )(Qco
سػٛثبت وٞٛشفتي و ٝحبكُ فشػبيؾ فيضيىي ٌ ٚب ٜؿيٕيبيي ٚاحذٞبي ػٍٙي ٔٛجٛد دس استفبػبت ٞؼتٙذ ،ػٕٔٛهبً دس
حذ لغؼ ٝػٍٙي (ٌشا ٚ َٚپجُ) ثٛد ٚ ٜرسات دا٘ ٝسيض دس وٙبس آٖٞب ٘يض ديذٔ ٜيؿٛد .ايٗ سػٛثبت ػٕٔٛبً دس ٘ٛاحي پهش
ؿيت ٌؼتشٜٞبيي سا دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي تـىيُ ٔيدٙٞذٚ .ضؼيت ؿيت تٛپٌٛشافي تٟٙب ػبُٔ ٔهؤثش دس تـهىيُ ايهٗ
ٟ٘ـتٞٝب اػت.
 -5-4-4تراضّب ٍ پبدگبًِّبي آثرفتی جَاى )(Qt2

پبدٌب٘ٞٝبي آثشفتي يبد ؿذٔ ٜتـىُ اص رسات ػٕذتبً دا٘ ٝسيض ثٛد ٚ ٜاجضاء ػيّتؼت٘ٛي  ٚسػي دس آٟ٘ب ثيـتش ثه٘ ٝؼهجت
آثشفتٞبي  Qt1ث ٝچـٓ ٔيخٛسد .اِجت ٝدس ايٗ ٚاحذ وٛاتش٘شي لغؼبت  ٚرسات دا٘ ٝدسؿت دس حهذ ٌهشا ٚ َٚپجهُ ٞهٓ
ٌبٔ ٜـبٞذٔ ٜيؿٛد .ايٗ سػٛثبت ثيـتش ث ٝػجت ثبفت خٛة ،ثشاي وـبٚسصي دس ٔٙغم ٝوبسثشي داس٘ذ.
ٍ -6-4-4احذ )(Qt2v
ايٗ ٚاحذ پٟٞٝٙبيي اص صٔيٗٞبي صساػي سا ؿبُٔ ٔيؿٛد و ٝثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي ) (Qt2تٕشوهض يبفته ٝاػهت ٚ
ثيـتش ثشاي صساػت ديٓ  ٚآثي ٔٛسد ثٟشٜثشداسي ٚالغ ٔيؿٛد.
 -7-4-4رظَثبت رٍدخبًِاي عْذ حبضر )(Qal
ايٗ سػٛثبت ؿبُٔ رسات  ٚلغؼبت ث ٝا٘ذاصٜٞبي ٔختّف ٔ ٚتـىُ اص ٚاحهذٞبي چيٙهٝػهٍٙي  ٚػهٍٙي حهٛص ٜآثشيهض ٚ
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ٔٙبعك ٕٞجٛاس ثب ػبختبس ٘بپيٛػت ٝاػت  ٚاجضاء آٖ ثذٔ ٖٚبتشيىغ  ٚيب ػيٕبٖ دس ٔجهبٚست ٞهٓ لهشاس ٌشفتهٝا٘هذ .دس
ٔٛالغ عغيب٘ي سٚدخب٘ ٝلغؼبت ثب ٌشدؿذٌي ضؼيف ث ٝػٕت ٔؼيشٞبي وب٘بَٞبي سٚدخب٘ٝاي  ٚآثشاٞٝٞبي اكّي حٕهُ
ٙٔ ٚجش ث ٝتغييش ػبختبس ػٕٔٛي ايٗ سػٛثبت ٔيؿٛد .سػٛثبت يبدؿذ ٜدس پ ٟٝٙسٚدخب٘ٞٝب  ٚآثشاٞهٞٝهبي اكهّي حهٛصٜ
ٌؼتشؽ داس٘ذ و ٝدس ثشخي ٘مبط ثب اكعح ثبفت آثشفت تٛػظ وـبٚسصاٖ ثٚ ٝاحذ ػٕٔٛي  Qgتجذيُ ٔيؿٛد.
 -5ؼرح ٍاحذّبي آرريي هٌطقِ
ثٛطٟٔشاٖ ثب ثشسػيٞبي ث ٝػُٕ آٔذ ٜدس ٔحذٚدٔ ٜغبِؼبتي ٚسلٚ 1:25000 ٝجهٛد دٔ ٚجٕٛػه ٝاص ػهًٞٙهبي آرسيهٗ
ثيش٘ٚي ٔحشص اػت .يه ٔجٕٛػ ٝاص ايٗ ػهًٞٙهب دس دس ٜثهٛطاٖ ،ثش٘ٚهضد داسد وه ٝدس استجهبط ثهب پذيهذ ٜسيفتيٙهً دس
پبِئٛصٚييه صيشيٗ اػت  ٚاستجبط آٖ ثب ثشٚص ايٗ پذيذ ٜدس ديٍش ٘مبط ايشاٖ لبثهُ تغهبثك اػهتٔ .جٕٛػهٝاي ديٍهشي اص
ٚاحذٞبي آرسيٗ دس دس ٜػٛلٙذ  ٚثٛطاٖ ديذٔ ٜيؿٛد و ٝثب ثشسػيٞبي صٔيٗؿٙبػي ث ٝػُٕ آٔذٔ ٜـهخق اػهت وهٝ
ػٙي جٛاٖتش اص د٘ٚيٗ پؼيٗ داسد .حبَ ث ٝتٛكيف ٚاحذٞبي اخيش ٔيپشداصيٓ.
 -0-5هجوَعِ آتؽفؽبًی پیػ از دًٍیي پعیي
ايٗ ٔجٕٛػ ٝدس دس ٜثٛطاٖ ث٘ ٝحٔ ٛغّٛثي ٌؼتشؽ داسد  ٚؿبُٔ ػًٞٙبي آتـفـب٘ي ثب تشويت تمشيجهبً ثهبصاِتي اػهت
و ٝث ٝكٛست ٌذاص ،ٜآٌّٔٛشا  ٚتٛف خبوؼتشي ػجض تيش ٜسً٘ سخ ٖٕٛٙداسد .ايٗ ٚاحذ دس دس ٜثٛطاٖ ثهٚ ٝػهيّ ٝػهبص٘ذ
آٞىي ثٟشاْ پٛؿيذٔ ٜيؿٛد .ثب تٛج ٝثٛٔ ٝلؼيت چيٝٙؿٙبػي ،ػهٗ ايهٗ ٔجٕٛػه ٝسا ٔهيتهٛاٖ پهيؾ اص سػهٛثٍزاسي
ػبص٘ذ ثٟشاْ ،پيؾ اص د٘ٚيٗ پؼيٗ دس ٘ظش ٌشفت.
 -0-5هجوَعِ آتؽفؽبًی پط از دًٍیي پعیي
ٌؼتشؽ ايٗ ٔجٕٛػ ٝلبثُ تٛج ٝاػت  ٚث ٝكٛست سٚا٘ ٝثبصاِتي دس ؿٕبَ ػٛلٙذ  ٚدس ٜثهٛطاٖ ديهذٔ ٜهيؿهٛد وه ٝثهٝ
كٛست ٔٛسفِٛٛطي خـٗ  ٚسً٘ تيش ٜاص ديٍش ٔجٕٛػٞٝبي چيٝٙػٍٙي ٔٙغمٔ ٝـخق اػت .اِجته ٝدس دس ٜثهٛطاٖ ٘يهض
سٚا٘ٞٝبيي اص ايٗ ٚاحذ آتـفـب٘ي ديذٔ ٜيؿهٛد .اص ٘ظهش ٚيظٌهيٞهبي ٔيىشٚػهىٛپي سٚا٘هٞٝهبي ثهبصاِتي داساي ثبفهت
پٛسفيشيتيه ثب صٔي ٝٙايٙتشػشتبَ ثٛد ٜو ٝدس حبؿي ٝسٚا٘ ٝثهبصاِتي ثبفهت دِشيتيهه سا ٘ـهبٖ ٔهيدٞهذٞ .هش چٙهذ آثهبس
دٌشػب٘ي فشاٚا٘ي دس ثخؾٞبي ٔختّف آٖ ديذٔ ٜيؿٛد ِٚي ٚجٛد پعطيٛوعصٞبي وّؼيه و ٝث ٝكٛست وب٘ي اكّي ٚ
ث ٝؿىُ ٔٙـٛسٞبي ٔتمبعغ  ٚث ٝؿذت ػشيؼيتيضٕ٘ ٜبيبٖ اػتٔ ،حشص اػت وٌ ٝبٞي آثبس ٔبوهُ ٘يهض دس آٖٞهب ديهذٜ
ٔيؿٛد.
وب٘يٞبي ٔبفيه تـىيُ دٙٞذ ٜػ ًٙػٕٔٛبً پيشٚوؼٗ  ٚاِٚيٛيٗ اػت و ٝوبٔعً دٌشػبٖ ؿذ ٚ ٜتـخيق ٘هٛع آٖٞهب
غيشٕٔىٗ اػت .لبِتٞبي ايٗ وب٘يٞب ػٕٔٛبً ثٚ ٝػيّ ٝوشثٙبتٞب ،اوؼيذٞبي آ ٚ ٗٞايذٍ٘ضيت پش ؿذ ٜاػت .وب٘يٞهبي
ثب٘ٛي ٝػ ًٙػجبستٙذ اص ػشيؼيت ،وّشيت ،اوؼيذ آ ٚ ٗٞوّؼيتٌ .فتٙي اػت و ٝوب٘يٞبي اٚپه اص جّٕه ٝوهب٘يٞهبي
فشػي ايٗ سٚا٘ٞٝب ث ٝحؼبة ٔيآيٙذ .ايجبد دٌشٌ٘ٛيٞبي ضؼيف دس حبؿي ٚ ٝتأثيش آٖ ثش ػًٙآٞهٞبي ػهبص٘ذ ثٟهشاْ
ٔـخق وٙٙذ ٜػٙي ٘ؼجي دػت وٓ جٛاٖتش اص آٖ اػت.
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ؿىُ ٕ٘ -7بي ٔيىشٚػىٛپي اص سٚا٘ ٝثبصاِتي ثب ثبفت دِشيتيه

 -6ؼرح ٍاحذّبي دگرگًَی هٌطقِ
ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي دٌشٌٙٔ ٝ٘ٛغم ٝؿبُٔ ٔجٕٛػٝاي اص سػٛثبت آٚاسي ثٛد ٜو ٝدس ٌزؿت ٝثه ٝآٖ فيّيهت ٔـهٟذ
ٌفت ٝؿذ ٜاػت .دس لبػذ ٜايٗ تٛاِي ٚاحذ ٔجضايي ٔتـىُ اص عجمبت ؤٍّٛٙشايئ -بػٝػٍٙي لشاس داسد وه ٝػٕٔٛهبً اص
سػٛثبت آٚاسي دا٘ ٝدسؿت تـىيُ يبفتٚ ٚ ٝيظٌيٞبي خبف خٛد سا داسد ،و ٝث ٝعٛس ٔـخق اص ثخؾ آٚاسي دا٘ ٝسيهض
ٔجٕٛػ ٝدٌشٌ٘ٛي يبد ؿذٔ ٜجضا ٔيؿٛد  ٚدس ٚالغ ث ٝػٛٙاٖ لبػهذ ٜايهٗ تهٛاِي ثه ٝؿهٕبس ٔهيسٚد .تظهبٞش دٌشٌه٘ٛي
٘بحيٝاي ث ٝؿىُ ثبسص ٔٙجش ث ٝايجبد ٔجٕٛػ ٝػًٞٙبي دٌشٌ ٝ٘ٛثب دسج ٝوٓ ؿهذ ٜوه ٝحهذاوثش تهب حهذ سخؼهبس ٜي
ؿيؼت ػجض دٌشٌ ٖٛؿذٜا٘ذ .ثب ايٗ حبَ دس ٘مبط دٚستش اص ٔحُ صٔيٗ دسص تتيغ وٟهٗ ؿهذت ايهٗ دٌشٌه٘ٛي ا٘هذن
ثٛد ٜث ٝعٛسي و ٝآثبس فؼيُٞبي ٌيبٞي ثٚ ٝضٛح دس عجمبت آٚاسي آٖ ديذٔ ٜيؿٛد .الصْ ث ٝثيبٖ اػت ؤ ٝـبث ٝايهٗ
ٚاحذٞب دس دأ ٝٙؿٕبِي سؿتٝو ٜٛثيٙبِٛد ٘يض ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝتٛاِي ثيبٖ ؿهذ ٜدس جٙهٛة سا ٜآػهفبِت ٝعشلجه ٝثهٝ
٘غٙذس لشاس داسد.
ٍ -0-6احذ کٌگلَهرايی TR-Jc
دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ،ايٗ ٚاحذ و ٝثب ٌؼتشؽ ث٘ ٝؼجت وٓ و ٝدس لبػذ ٜفيّيتٞبي ٔـٟذ لشاس ٌشفت ٝاػهت ،اص تٙهبٚة
عجمبت ؤٍّٛٙشايي ثؼيبس ػتجشالي ٝتب ػتجشالئ ،ٝبػٝػًٞٙبي ؤٍّٛٙشايي ٔ ٚبػٝػًٞٙب  ٚعجمبت فشػهي اص ػهيّت
ؿيّي تـىيُ ؿذ ٜاػت .ؤٍّٛٙشاي پّئيىتيه اخيش اص لغؼبتي ثب جٛسؿهذٌي ثهذ ٌ ٚشدؿهذٌي ٔتٛػهظ تهب خهٛة
ٔتـىُ اص وٛاستضيتٔ ،شٔش ،وٛاستض ،فيّيت  ٚاػّيت تـىيُ يبفت ٝو ٝث ٝسً٘ ػش لٜٟٛاي تب خبوؼتشي سً٘ ٕ٘بيب٘ٙهذ.
ٕٞجشي صيشيٗ آٖ ثب ٌؼّ ٝسا٘ذٌي ثب ؿيت ث ٝػٕت ؿٕبَ ثش سٚي ٚاحهذٞبي پهبِئٛطٖ ٔـهخق اػهت  ٚفيّيهتٞهبي
ٔـٟذ ٘يض ثش سٚي آٖ ثب ٕٞجشي ٌؼّ ٝلشاس ٌشفتٝا٘ذٞ .ش چٙذ دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ٝفؼيّي اص ٔيبٖ عجمبت آٚاسي يهبد
ؿذ ٜيبفت ٘ـذ ِٚي دس ٚاحذٞبي چيٝٙػٍٙي ٓٞاسص ٔ ٚؼبدَ آٖ دس ِجه ٝؿهٕبِي ص ٖٚثيٙهبِٛد ،دس جٙهٛة سا ٜآػهفبِتٝ
عشلج٘ -ٝغٙذس ٚجٛد ٌ Pterophyllum jaegeri ٝ٘ٛاص ثخؾ ثباليي ايٗ عجمبت ػٗ تشيبع ٔيب٘ي -طٚساػيه پيـهيٗ
سا ثشاي ايٗ اليٞٝب ٔـخق ٔيوٙذٌ .فتٙي اػت و ٝثيضٛي ؿذٖ ٔجٕٛػ ٝلغؼبت پجّي ٌ ٚشاِٚي ايٗ وٍّٙهٔٛشا خهٛد
حىبيتي ثبسص ثش سا٘ذٌي  ٚؿذت ػُٕ آٖ دس ِج ٝجٛٙثي ص ٖٚثيٙبِٛد داسد.
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ٍ -0-6احذ فیلیتی TR-Jph
ٚاحذ اخيش و ٝدس ٌضاسؽٞبي پيـيٗ ث ٝفيّيت ٔـٟذ اص آٖ ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜاػت ،اص تٙبٚثي اص عجمبت فيّيتهي -اػهّيتي
خبوؼتشي تيش ٜتب ػجض خبوؼتشي سً٘ ٔتٕبيُ ث ٝآثي ،ؿيُٞبي وٕي دٌشٌ ٖٛؿذ ٜث ٝس٘هً خبوؼهتشي ٔتٕبيهُ ثهٝ
ػجض  ٚآثي ٘ ٚيض عجمبت ٔبػ ٝػٍٙي خبوؼهتشي سٚؿهٗ تهب تيهش ٜوه ٝدس ٔجٕهٛع ػٕٔٛه ًب دٌشٌه٘ٛي خفيفهي سا ٘ـهبٖ
ٔيدٙٞذ ،تـىيُ يبفت ٝاػتٕٞ .چٙيٗ ٚجٛد ػذػيٞب  ٚسٌٞٝبيي اص وٛاستض و ٝػٕٔٛبً ثهب آغـهتٍي دس حبؿهيٕٞ ٝهشاٜ
اػت ؿشايظ تفشيك ػيّيغ سا دس ايٗ تٛاِي دس اثش دٌشٌ٘ٛي ٘بحيٝاي ثٚ ٝضٛح ٘ـبٖ ٔيدٞذ .اِجتهٌ ٝفتٙهي اػهت وهٝ
تٛاِي يبدؿذ ٜدس حذ ؿٕبِي استفبػبت ثيٙبِٛد دٌشٌ٘ٛي وٕي ثيـتش اص ٚاحذٞبي ٔـهبث ٝچيٙهٝػهٍٙي دس ِجه ٝجٙهٛثي
ثيٙبِٛد سا ٕ٘بيبٖ ٔيػبصدٕٞ .چٙيٗ وٍٙشػيٖٞٛبي ٔبػٝػٍٙي دس ايٗ تٛاِي ديهذٔ ٜهيؿهٛد وه ٝثهٕٞ ٝهشا ٜعجمهبت
ٔبػٝػٍٙي دا٘ ٝسيض اص حذٚد  30دسكذ وٛاستض 30 ،دسكذ پعطيٛوعص  ٚفّذػپبسٞبي لّيهبيي ػشيؼهيتيض 15 ٚ ٜدسكهذ
لغؼبت ػٍٙي ِٚىب٘يىي  ٚچشت تـىيُ يبفت ٝاػت .ثّٛسٞبي خٕيذٜي ثيٛتيت ٘ ٚيض ػٛصٖٞبي سؿذ يبفته ٝػشيؼهيت
دس ٔجٕٛع جٟت يبفتٍي ٔختلشي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .آغـتٍيٞبيي اص اوؼيذ آ٘ ٗٞيض ػٕٔٛبً ث ٝػٛٙاٖ ػهيٕبٖ دس ثهيٗ
اجضاء ٔتـىّ ٝديذٔ ٜيؿٛد .فؼيُٞبي ٌيبٞي چٙذي اص ٔٙبعك ٔجبٚست دس ايٗ تٛاِي پيذا ؿذ ٜاػت و ٝاص آٖ جّٕٝ

ؿىُ  -8سا٘ذٌي فّيت ٔـٟذ ثش سٚي سػٛثبت آٚاسي ٔيٛػٗ دس خبٚس ػٛلٙذ ،ديذ ث ٝػٕت ؿٕبَ

ؿىُ ٕ٘ -9بي ٔيىشٚػىٛپي اص ٔبػٝػًٞٙبي ٚاحذ فيّيتي TR-Jph
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ٔيتٛاٖ ثهNilssonia brongniartii, Podozamites sp., Phelebopteris cf. polypodiodes, Cladopteris :ٝ

 Dictyophyllum sp., cf. meniscoidesاؿبس ٜوشد ؤ ٝحذٚد ٜصٔب٘ي تشيبع پؼيٗ -طٚساػهيه پيـهيٗ سا آؿهىبس
ٔيػبصد .الصْ ث ٝيبدآٚسي اػت و ٝفشاٚا٘ي ثشخي اص جٙغ ٞبي يبد ؿذ ٜاغّهت اص تشيهبع پؼهيٗ ٌهضاسؽ ؿهذ ٜاػهت.
ٕٞجشيٞبي ايٗ ٔجٕٛػ ٝثب ٚاحذٞبي پبِئٛصٚييه  ٚتشؿيبسي ػٕٔٛبً اص ٘ٛع ٌؼّٝي سا٘ذٌي اػت.
 -7زهیيؼٌبظی ظبختوبًی ٍ زهیيظبخت
ٕٞب٘غٛس و ٝاؿبس ٜؿذ ٔٙغم ٝي ٔغبِؼبتي دس ِج ٝي جٛٙثي پ ٟٝٙػبختبسي ثيٙبِٛد ٚالغ اػت .ايٗ ص ٖٚوه ٝثهش اػهبع
ٚاحذٞبي ػٍٙي سخ ٖٕٛٙيبفت ٝدس آٖ ثخـي اص ٔحذٚد ٜثشخٛسد لغؼ ٝػًٙوش ٜتٛساٖ دس ؿهٕبَ  ٚلغؼه ٝػهًٙوهشٜ
ايشاٖ دس جٛٙة اػت و ٝثب ثؼت ٝؿذٖ اليب٘ٛع پبِئٛتتيغ دس تشيبع پؼهيٗ ايهٗ د ٚلغؼه ٝثهٞ ٝهٓ ثشخهٛسد وهشدٚ ٜ
ٔتلُ ؿذٜا٘ذ .ثٙبثشايٗ ثشاي آؿٙبيي  ٚدسن ٔفبٞيٓ صٔيٗؿٙبػي ػهبختٕب٘ي  ٚصٔهيٗػهبخت ٔٙغمهٔ ٝغبِؼهبتي الصْ
اػت اثتذا ٚضؼيت تىبُٔ صٔيٗػبختي ٘بحئ ٝغبِؼبتي ثشسػي ؿٛد  ٚػهپغ دس ٔجحثهي ديٍهش ثه ٝاسصيهبثي ٚضهؼيت
ػبختبسٞبي صٔيٗػبختي ٔٛجٛد دس ٔٙغم ٝپشداخت ٝؿٛد.
 -0-7تكبهل زهیيؼٌبظی پٌِْ ظبختبري ثیٌبلَد
لذيٕيتشيٗ ٚاحذ چيٝٙػٍٙي و ٝدس ٔٙغم ٝثيٙبِٛد ،دس ثيش ٖٚاص ٌؼتش ٜثشسػي ؿذ ٜتبوٌ ٖٛٙضاسؽ ؿذ ٜاػت ٔتؼّهك
ث ٝػبص٘ذ الِ ٖٛاػت و ٝدس چٙذ ٘مغ ٝدس جٛٙة استفبػبت ثيٙبِٛد سخ ٖٕٛٙداسد .ايهٗ ٚاحهذ وه ٝاص ٚاحهذٞبي ؿهبخق
ػًٙچيٝٙاي ٚسل ٝايشاٖ ث ٝؿٕبس ٔيآيذ ث ٝاحتٕبَ فشاٚاٖ دس اثش فشػبيؾ فشاصٔيٗٞبي ٌشا٘يتي  ٚدٌشٌ ٖٛؿذٚ ٜسلهٝ
ايشاٖ  ٚػشثؼتبٖ  ٚسػٛة آٖ دس ٔحيظ ٌشْ  ٚخـه ايجبد ؿذ ٜاػت و ٝاص ٘ظش ػٙي ث ٝوبٔجشيٗ پيـيٗ ٘ؼهجت دادٜ
ٔيؿٛد .ث ٝد٘جبَ آٖ دس اثش طسفتش ؿذٖ حٛض ٝسػٛثي دسيبي اپيوٙتيٙٙتهبَ وهبٔجشيٗ ،سػهٛثٍزاسي ػهبص٘ذ وشثٙهبتي
ٔيع دس وبٔجشيٗ ٔيب٘ي تب ثباليي ثٚ ٝلٛع ٔيپي٘ٛذد .دس اسدٚيؼيٗ ث٘ ٝظش ٔيسػذ وٙٔ ٝغم ٝثيٙبِٛد اص آة خهبس ثهٛدٜ
ِٚي فؼبِيتٞبي آتـفـب٘ي ٔٙجش ث ٝثش٘ٚضد ٚاحذٞبي آرسيٗ ثبصيه دس ٔٙغم ٝؿذ ٜاػت و ٝآثهبس آٖ دس ثخهؾٞهبيي اص
ِج ٝجٛٙثي ايٗ ص ٖٚلبثُ ٔـبٞذ ٜاػتٚ .جٛد دسصٜٞبي ػهت٘ٛي (لهبئٕي ٕٞ ٚىهبساٖ )1374 ،دس ٔجٕٛػه ٝآتـفـهب٘ي
اسدٚيؼيٗ ٘ـبٍ٘ش ؿشايظ ٔحيغي خـىي اػت وٍٙٞ ٝبْ ػشد ؿذٖ ايٗ ٌهذاصٜٞهب ايجهبد ٔهيؿهٛد .اص عشفهي ٚجهٛد
عجمبت ٘بصوي اص ٔبػٝػ ًٙدس ايٗ ٔجٕٛػ ٝحبوي اص ٔحيظ وٓ طسفبي دسيبيي اػت .پغ ٔيتهٛاٖ يهه ٔحهيظ ٘يٕهٝ
خـىي سا دس صٔبٖ ٚلٛع آتـفـبٖ ثشاي ايٗ ٔٙغم ٝدس ٘ظش ٌشفت و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜتحت وـؾ لشاس ٌشفتٗ ايٗ ٘بحيهٝ
دس صٔبٖ اسدٚيؼيٗ اػتٔ .تؼبلت آٖ ثب آساْ ؿذٖ فؼبِيتٞبي آتـفـب٘ي دسيب تهذسيجبً ٔٙغمه ٝسا پٛؿهب٘يذ ٜاػهت  ٚدس
ػيّٛسيٗ ٔٙجش ث ٝثش جبي ٌزاسي يه ٚاحذ ٔبػٝػٍٙي وٛاستضيتي ث٘ ٝبْ ػبص٘ذ ٘يٛس ٔيؿٛد و ٝثه ٝكهٛست دٌشؿهيت
ثش سٚي ٚاحذٞبي لذيٓتش لشاس ٔيٌيشد .ايٗ ٚاحذ دس ادأ ٝث ٝعجمبت آٚاسي وشثٙهبتي  ٚوشثٙهبتي تجهذيُ ٔهيؿهٛد وهٝ
حىبيت اص افضايؾ ٘ؼجي طسفبي ٔحيظ سػٛثي دس صٔبٖ ػهيّٛسيٗ داسد .دس د٘ٚهيٗ عجمهبت وهٛاستضيتي ٔ ٚبػهٝػهٍٙي
ػبص٘ذ پبدٞب دس اثش پؼشٚي آة دسيب ثش سٚي ػبص٘ذ ٘يٛس لشاس ٔيٌيشد وه ٝدس ادأه ٝثهب افهضايؾ طسفهبي ٔحهيظ سػهٛثي
ػبص٘ذٞبي وشثٙبتي دِٔٛٚيت ػيتصاس  ٚآٞه ثٟشاْ دس ٔحيظ سػٛثي د٘ٚيٗ ساػهت ٔهيؿه٘ٛذ .عجمهبت آٞىهي ػهبص٘ذ
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ثٟشاْ ٌؼتشؽ لبثُ تٛجٟي دس ٔٙغم ٝثيٙبِٛد داؿت ٝاػت  ٚاص جّٕٚ ٝاحذٞبي پبِئٛصٚييه ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ثه ٝؿهٕبس
ٔيآيذ.
ربٞشؿذٖ ػيُٞب  ٚسٚا٘ٞٝبي ديبثبصي دس ػبص٘ذٞبي وشثٙبتي د٘ٚيٗ ث ٝخٛثي ٔيتٛا٘ذ ؿبٞذ ثشٚص يهه ٔشحّه ٝوـهؾ
دس ٔحذٚد ٜصٔب٘ي د٘ٚيٗ پؼيٗ ثبؿذ .دس وشث٘ٛيفش  ٚپشٔيٗ ٞش چٙذ تٛاِيٞبي ٔـبث ٝثب ديٍش ٘مهبط ايهشاٖ دس ايهٗ صٖٚ
ٔـبٞذ٘ ٜـذ ٜاػت ِٚي دس ِج ٝؿٕبِي ص ٖٚثيٙبِٛد ٚاحذٞبيي اص ؿيُ ٔ ٚبػٝػه ًٙدٌشٌه٘ٛي ؿهذ ،ٜاػهّيت ٔ ٚشٔهش
ٚجٛد داسد و ٝث ٝػجت ثشٚص دٌشٌ٘ٛي ،وّي ٝآثبس فؼيّي آٖ لبثُ تـخيق ٘يؼت  ٚث ٝػهٗ وشثه٘ٛيفش -پهشٔيٗ ٘ؼهجت
دادٔ ٜيؿ٘ٛذ .دس ٚالغ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝدػتوٓ تب اٚاخش پبِئٛصٚييه وّيٚ ٝاحذٞبي ػهًٙچيٙهٝاي پٟٙه ٝػهبختبسي
ثيٙبِٛد ٔـبث ٝايشاٖ ٔشوضي ثٛد ٜاػت .دس تشيبع ٔيب٘ي دٚ ٚسل ٝايشاٖ  ٚتٛساٖ ثهٞ ٝهٓ ثشخهٛسد ٔهيوٙٙهذ  ٚدس ٘تيجهٝ
اليب٘ٛع پبِئٛتتيغ ثؼتٔ ٝيؿٛد .اص ايٗ صٔبٖ ث ٝثؼذ ٚضؼيت ٚاحذٞبي چيٝٙػٍٙي  ٚتٛٙع آٖ ٚاسد ٔشحّه ٝتهبصٜاي اص
تىٛيٗ ٘بحيٝاي ايٗ پ ٟٝٙػبختبسي ٔيؿٛد.
 -0-7پٌِْ ظبختبري ثیٌبلَد
صٔ ٖٚفلّي ثيٙبِٛد ثب عِٛي ثيؾ اص دٜٞب وئّٛتش اص ٔجٕٛػٝاي ٔتـىُ اص ػًٞٙبي افيِٛيتي  ٚػًٞٙبي دٌشٌه٘ٛي
ٚاثؼت ٝث ٝآٖ تـىيُ يبفت ٝاػت .ثخؾ افيِٛيتي و ٝث ٝػٛٙاٖ ثمبيهبيي اص پٛػهت ٝاليب٘ٛػهي پهبِئٛتتيغ  ٚػهًٞٙهبي
ٕٞشا ٜث ٝؿٕبس ٔيس٘ٚذ ،پغ اص ثشخٛسد دٚ ٚسل ٝايشاٖ  ٚتٛساٖ ثش سٚي ِج ٝجٙهٛثي سا٘هذ ٜؿهذ ٜاػهت ثهٕٞ ٝهيٗ دِيهُ
ثيـتشيٗ ػغٛح تٕبع ٚاحذٞبي ٔتـىّ ٝث ٝكٛست سا٘ذٌي ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد .ايهٗ ٔجٕٛػه ٝاص ػهًٞٙهبي ٔبفيهه ٚ
اِٚتشأبفيه ٔب٘ٙذ پيشٚوؼيٙيتٌ ،بثشٚ ،ٚسِيت ِ ٚشصِٚيت ثٕٞ ٝشاٌ ٜذاصٜٞبيي اص ثبصاِتٞهبي ثبِـهئ ،شٔهشٔ ،تهبچشت،
اػّيت  ٚفيّيت تـىيُ يبفت ٝاػتٔ .تبچشتٞب ٔ ٚشٔشٞب ث ٝكٛست ٘ٛاسي ٔـخق ثٛد ٚ ٜداساي سدٜثٙهذي يىٛٙاخهت ٚ
٘بصوي ٞؼتٙذٔ .جٕٛػٝي افيِٛيتي دس ايٗ ثخؾ تٛػظ ػًٞٙبي سػٛثي دٌشٌه ٖٛؿهذ ٜوه ٝػٕهذتبً ؿهبُٔ اػهّيت،
فيّيتٔ ،شٔش ،ؿيؼت ،ؤٍّٛٙشاي دٌشٌ ٖٛؿذ ٚ ٜاِٚيؼتٛػتشْٞٚب اػت ،احبع ٝؿذ ٜاػت .افض ٖٚثهش ػهًٞٙهبي ثهبال
ٔمبديش ا٘ذوي وٛاستضيتٌ ،ذاصٜٞبي ٔبفيه  ٚآٔفيجِٛيهت دس ايهٗ ثخهؾ ٘يهض ديهذٔ ٜهيؿهٛد .سدٜثٙهذي تهذسيجي دس
اػّيتٞب  ٚفيّيتٞب ٚ ٚجٛد ثّٛنٞبي ثيٍبٌ٘ٛ ٝيبي تٛسثيذايتي ثٛدٖ سػٛثبت اِٚي ٝايٗ ػًٞٙبػت .اِٚيؼتٛػتشْٞٚهب
٘يض ػذػي ؿىُ ٞؼتٙذ  ٚػتجشايي حذٚد ٔ 10تش  ٚعه َٛثهيٗ  200تهب ٔ 300تهش سا داس٘هذ  ٚػٕٔٛهبً ٚاجهذ عجمهبت
وشثٙبتي ثٛد ٜو ٝدس ثشخي ٔٙهبعك داساي فؼهيُٞهبي دسيهبيي ثهب حفه ؿهذٌي ضهؼيف ٕٞچه ٖٛوشيٛٙييهذ ٞؼهتٙذ.
ػًٞٙبي آرسآٚاسي دٌشٌ ٖٛؿذ ٜثب ٌؼتشؽ وٓ ٛٔ ٚضؼي اص اجضاء ديٍش ايٗ ٚاحذٞب ث ٝؿٕبس ٔيآيٙذ .ايهٗ ػهًٞٙهب
ؿبُٔ تٛف  ٚالپيّي تٛف دٌشٌ ٖٛؿذٜاي ٞؼتٙذ و٘ ٝتيج ٝفؼبِيتٞبي آتـفـب٘ي دس ٔحيظ خـهىي ثهٛد ٚ ٜپهغ اص
تـىيُ ث ٝؿىُ ٚسلٞٝبي سٚسا٘ذ ٜاص ٔحُ ٚالؼي خٛد حُٕ  ٚث ٝايٗ ٔجٕٛػ ٝافضٚد ٜؿذ ٜاػت .ثخؾ ٚػهيغ ديٍهشي
اص پ ٟٝٙػبختبسي ثيٙبِٛد اص سػٛثبت ؿهيّي ٔ ٚبػه ٝػهٍٙي تـهىيُ يبفته ٝوه ٝپهغ اص ثشخهٛسد دٚ ٚسله ٝيبدؿهذ ٜدس
حٛضٞٝبي سػٛثي پيؾ ث ْٛساػت ؿذٜا٘ذ .ايٗ ٔجٕٛػ ٝو ٝدس ٌضاسؽٞب ٛ٘ ٚؿتٞٝبي پيـيٗ ثب ػٛٙاٖ فيّيهت ٔـهٟذ
٘بٔيذٔ ٜيؿ٘ٛذ دٌشٌ٘ٛي وٕي سا دس حذ ؿيؼت ػجض ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ  ٚثيـتش ؿهبُٔ تهٛاِيٞهبي ػهتجشي اص اػهّيت،
فيّيت  ٚؿيُ وٕي دٌشٌ ٖٛؿذٞ ٜؼتٙذ و ٝدس آٖ عجمبتي اص ػيّتؼتٔ ،ٖٛتبػيّتؼتٔ ٚ ٖٛتبػٙذػت٘ ٖٛيض ٔـهبٞذٜ
ٔيؿٛد .ثش اػبع يبفتٞٝبي فؼيّي ػٗ تشيبع پؼيٗ -طٚساػيه پيـيٗ ث ٝايٗ ٔجٕٛػ٘ ٝؼجت دادٔ ٜيؿهٛد .دس اثهش
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رٚة ثخـي پٛػت ٝو ٝدس ٘تيج ٝثشخٛسد دٚ ٚسق حبدت ٔيؿٛد تٛدٜٞبي ٌشا٘يتٛييهذي دس ثخهؾٞهبيي اص ايهٗ ٚاحهذ
٘فٛر وشد ٜاػت .ث ٝد٘جبَ آٖ افهضايؾ فـهبس چهيٗخهٛسدٌي  ٚثهبال آٔهذٌي ٔٙغمه ٝثيٙهبِٛد سا ٔتهأثش وهشد ٚ ٜدس اثهش
فشآيٙذٞبي فشػبيـي سػٛثبت آٚاسي ػبص٘ذ ؿٕـه ث ٝػٗ طٚساػيه پيـيٗ و ٝحبكهُ تخشيهت استفبػهبت ثهٛد ٚ ٜدس
حميمت سػٛثبت ٔٛالع ث ٝحؼبة ٔيآيٙذ دس حٛض ٝساػت ٔيؿ٘ٛذ .دس اٚاخش طٚساػيه پيـهيٗ فـهبسٞبي وهٞٛضايي
حبكُ اص وٞٛضاد ػيٕشيٗ پيـيٗ ٔٙجش ث ٝآٖ ٔيؿٛد و ٝلغؼبتي اص ػبص٘ذ ؿٕـه اص ػٕت ؿهٕبَ خهبٚس ثه ٝػهٕت
جٛٙة ثبختش ثش سٚي ٚسل ٝايشاٖ سا٘ذ ٜؿٛد .ايٗ سخؼبسٛٔ ٜالع دس ٘ٛاحي ؿهٕبَ ثيٙهبِٛد ثه ٝكهٛست آٚاسيٞهبي دا٘هٝ
دسؿت ؤٍّٛٙشايي ايجبد ٌـت ٝوٚ ٝجٛد سٌٞٝبيي اص صغبَ  ٚيب فؼيُٞبي ٌيبٞي ٘ـهبٖ اص ؿهشايظ دِتهبيي حهبوٓ ثهش
حٛض ٝدس آٖ صٔبٖ داسد .ثب آساْ ؿذٖ ٔحيظ  ٚفش٘ٚـؼت ثيـتش ٔٙغم ٝو ٝث ٝد٘جبَ ثشخبػت ٔجٕٛػ ٝاػت ٔبسٖٞهبي
خبوؼتشي سٚؿٗ ػبص٘ذ دِيچبي  ٚػپغ ػًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ الس دس ٔٙغم ٝساػت ؿذ ٜاػت (ثبختش ٔٙغم.)ٝ
دس پبيبٖ طٚساػيه اليب٘ٛع ٘ئٛتتيغ و ٝدس جٛٙة ثبختشي ايشاٖ جبي داؿت ٝؿشٚع ث ٝثؼت ٝؿذ ٜوشد ٜوه ٝدس ٘تيجهٝ
آٖ كفح ٝايشاٖ تحت فـبس لشاس ٔيٌيشد .ايٗ حشوبت و ٝث ٝوٞٛضايي ػيٕشيٗ پؼيٗ ٔشثٛط اػت ػهجت ثهبال آٔهذٖ ٚ
خش ٚثخؾٞبي صيبدي اص ايشاٖ اص آة ؿذ ٜث ٝعٛسي و ٝثيـتشيٗ ثخؾ سػٛثبت دٚس ٜي وشتبػه ٝدس ٔٙغمه ٝثيٙهبِٛد
ٟ٘ـتٕ٘ ٝيؿٛد .دس تشؿيبسي ٚجٛد ثبسيىٞٝبي اليب٘ٛػي دس ثخؾٞبي جٛٙثي ايٗ صٙٔ ٖٚجش ث ٝسػهٛة عجمهبت آٚاسي
دس پبِئٛػٗ  ٚآٞىي دس ائٛػٗ ؿذ ٜاػت .دس ائٛػٗ صيشيٗ پغ اص يه ٔشحّ ٝفؼبِيتٞهبي آتـفـهب٘ي ثهب تشويهت حهذ
ٚاػظ ،ث ٝد٘جبَ آٖ سػٛثبت آرسآٚاسي ايٗ صٔبٖ دس ٔٙغم ٝتـىيُ ٔيؿٛد .ثه٘ ٝظهش ٔهيسػهذ وه ٝثه ٝد٘جهبَ افهضايؾ
فـبسٞبي صٔيٗػبختي دس اٚاخش تشؿيبسي  ٚحتي ٘ئٛطٖ ؤ ٝبٞيت وٞٛضادي ٘يض داس٘ذ سٚسا٘ذٌيٞهبي ثيٙهبِٛد وه ٝثهٝ
كٛست ٚسلٞٝبي سٚسا٘ذ ٜربٞش ٔيؿ٘ٛذ .ادأ ٝداؿت ٝو ٝحبكُ آٖ ثش جبيٌزاسي سػٛثبت ػش سً٘ لبسٜاي دس ٘ئهٛطٖ
اػت و ٝدس حٛض ٝپيـب٘ي ص ٖٚثيٙبِٛد ) (forelandتـىيُ ؿذ ٜاػت و ٝدس دأٞٝٙبي جٛٙثي ايٗ ص ٖٚتظبٞش داس٘ذ.
دس اٚاخش ٘ئٛطٖ ثش جبيٌزاسي سػٛثبت پّي -ٛوٛاتش٘شي ٘ـبٖ اص آخشيٗ ػّٕىشد فبصٞهبي وهٞٛضايي آِپهي دس ايهٗ صٔهبٖ
داسد .دس وٛاتش٘شي ٘يض پٟٝٙي ػبختبسي ثيٙبِٛد دس حبَ فشػبيؾ اػت و ٝحبكُ آٖ ايجبد سػٛثبت ٔخهشٚط افىٙهٝاي،
پبدٌب٘ٞٝبي آثشفتي لذيٓ ،جٛاٖ  ٚدس ٟ٘بيت سػٛثبت سٚدخب٘ٝاي ػٟذ حبضش اػت .دس حهبَ حبضهش ٘يهض ؿهذت ػّٕىهشد
فبصٞبي فـبس حتي ٔٙجش ث ٝسا٘ذ ٜؿذٖ ٟ٘ـتٞٝبي آثشفتي ثش سٚي ٚاحذٞبي لذيٓتش ٌـت ٝاػت.
 -3-7کَّسادّبي هؤثر ثر هٌطقِ ثیٌبلَد
ٚلبيغ  ٚسخذادٞبي وٞٛضايي ٔهؤثش ثهش ٔٙغمه ٝثيٙهبِٛد دس د ٚثخهؾ ،سخهذادٞبي پهيؾ اص ثؼهت ٝؿهذٖ پهبِئٛتتيغ ٚ
سخذادٞبي ٔؤثش پغ اص ثشخٛسد ،لبثُ ثح  ٚثشسػي اػت .ثب ٔشٚسي ثش ٚاحذٞبي ػٍٙي  ٚچيٝٙػٍٙي پٟٙه ٝػهختبسي
ثيٙبِٛد دس پبِئٛصٚييه ثٚ ٝضٛح دس ٔييبثيٓ و ٝثيـتش ٚاحذٞبي صٔيٗؿٙبػي يبدؿذ ٜتغبثك لبثُ تٛجٟي ثب ٚاحهذٞبي
ٔـبث ٝدس ايشاٖ ٔشوضي داس٘ذ .ث ٝػجبستي دػتوٓ دس پبِئٛصٚييه پ ٟٝٙػبختبسي يبدؿذ ٜدس ثخؾ ؿهٕبَ خهبٚسي صٖٚ
ايشاٖ ٔشوضي لشاس داؿت ٝاػت .ثب ٔشٚسي ثه ٝسخهذادٞبي وهٞٛضايي ٔهؤثش دس ايهشاٖ ٔشوهضي  ٚتغهبثك آٖ ثهب ٚاحهذٞبي
صٔيٗؿٙبػي ٔٛجٛد  ٚلبثُ ٔـبٞذ ٜدس ص ٖٚثيٙبِٛد ث ٝكشاحت ٔيتٛاٖ تأثيش  ٚػّٕىشد چٙذ فهبص وهٞٛضايي ٟٔهٓ  ٚثهب
إٞيت سا دس صٔبٖ پبِئٛصٚييه ثشاي ايٗ ص ٖٚتلٛس وشد .دس ايٗ ٔٙغم ٝاحتٕبالً حشوتٞبي صٔيٗػبختي لبثُ ليبع ثهب
سخذاد وبِذ٘ٚي و ٝاص اٚاخش اسدٚيؼيٗ آغبص ؿذ ٚ ٜتب صٔبٖ ػيّٛسيٗ ادأ ٝداؿت ،ٝديذٔ ٜيؿٛد .ث ٝعٛسي وهٌ ٝهٛا ٜآٖ،
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ثشٚص تىبپٞٛبي آتـفـب٘ي دس صٔبٖ يبد ؿذ ٜاػت وٚ ٝاحذٞبي ػٍٙي آٖ دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ٘يض ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد .ثهٝ
ػميذ٘ ٜجٛي (٘ )1355يض ٔبٌٕبتيؼٓٞبي ؿهىبفي دس خهبٚس ٔشوهضي ايهشاٖ ٘تيجه ٝػّٕىهشد وهٞٛضايي يبدؿهذ ٜاػهت.
ٕٞچٙيٗ ٔؤٔٗصاد )1360( ٜپيبٔذٞبي سٚيهذاد وبِهذ٘ٚي دس ايهشاٖ ٔشوهضي سا ٔتهأثش ثه ٝتظهبٞش  ٚتٕشوهض رخهبيشي اص
وب٘ؼبسٞبي ٕٞضاد آ ٗٞدس ٔٙغمٔ ٝيدا٘ذ .پغ ثٚ ٝالغ ٔيتٛاٖ ٌفت ؤٕٟ ٝتشيٗ سخذاد وٞٛضايي وه ٝدس پبِئٛصٚييهه
صيشيٗ دس ٔٙغمٔ ٝؤثش ثٛد ٚ ٜآثبس  ٚؿٛاٞذ آٖ ثٚ ٝضٛح دس ثيٙبِٛد ٔـبٞذٔ ٜهيؿهٛد ،ػّٕىهشد سخهذاد وبِهذ٘ٚي ثهٛدٜ
اػت.
پغ اص آٖ دس پبِئٛصٚييه ثباليي دس ٔٙغم ٝثيٙبِٛد ػّٕىشد فبص وٞٛضايي ٞشػي٘يٗ سا داسيٓ وٙٔ ٝجش ث ٝدٌشٌ ٖٛؿهذٖ
سػٛثبت آٚاسي دا٘ ٝسيض  ٚوشثٙبتي وشث٘ٛيفش -پشٔيٗ دس ٔٙغمٌ ٝـهت ٝوه ٝدػهتوهٓ د ٚفهبص دٌشٌه٘ٛي آٖ ٔشثهٛط ثهٝ
ػّٕىشد سخذاد ٞشػي٘يٗ  ٚفبص ديٍش آٖ ٔشثٛط ث ٝسخذاد ػيٕشيٗ پيـيٗ اػت (ٔجيذي .)1978 ،دس اثش ايهٗ سخهذاد
و ٝتظبٞش ػًٞٙبي آٖ سا ٔيتٛاٖ دس ٔٙغم ٝخّج ٚ ٚيشا٘ي ثٚ ٝضٛح ٔـبٞذ ٜوشد ،اص اػّيت ،فيّيت ٔ ٚشٔهش تـهىيُ
ٔيؿٛد .دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ثٛطٟٔشاٖ ػّٕىشد فبص ٞشػي٘يٗ ث ٝػجت ٘جٛد سػهٛثبت وشثه٘ٛيفش  ٚپهشٔيٗ ثهيؾ اص ايهٗ
لبثُ ثح ٘يؼت .ث ٝد٘جبَ ػّٕىشد اِٚيٗ فبص وٞٛضاد آِپي (ػيٕشيٗ پيـيٗ) دس تشيبع پؼيٗ وٍٕٞ ٝشايهي  ٚثشخهٛسد
دٚ ٚسل ٝايشاٖ  ٚتٛساٖ  ٚدس ٟ٘بيت ثؼت ٝؿذٖ اليب٘ٛع پبِئٛتتيغ سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد دس ص ٖٚثيٙبِٛد ٙٔ ٚغمهٔ ٝغبِؼهبتي
دٌشؿىّيٞب  ٚدٌشٌ٘ٛيٞبي لبثُ تٛجٟي سا ايجبد وشد ٜاػهت .دس ٚالهغ ٔهيتهٛاٖ ٌفهت وه ٝسخهذاد وهٞٛضايي آِپهي
ٕٟٔتشيٗ وٞٛضادي ثٛد ٜو ٝدس ايجبد ايٗ ص ٚ ٖٚثشٚص تحٛالت سيخهتؿهٙبختي -صٔهيٗػهبختي پهغ اص آٖ دس ٔٙغمهٝ
٘مؾ ٕٟٔي داؿت ٝاػت .ث ٝد٘جبَ ػّٕىشد فبص وٞٛضايي ػيٕشيٗ پيـيٗ افهض ٖٚثهش ايجهبد ػهٔٛيٗ دٌشٌه٘ٛي ثهبسص دس
سػٛثبت وشث٘ٛيفش -پشٔيٗ ٔٙغم ٝثيٙبِٛد ،سػٛثبت آٚاسي ٔٛجٛد دس پيؾ ث ْٛايٗ حٛضه ٝوه ٝپهغ اص ثشخهٛسد دٚ ٚسق
ايجبد ٔيؿٛد سا دس حذ سخؼهبس ٜؿيؼهتػهجض دٌشٌه ٖٛوهشد ٜاػهت ٔ ٚجٕٛػهٞٝهبيي سا دس حهذ اػهّيت ،فيّيهت ٚ
ٔتبػٙذػت ٖٛايجبد وشد ٜو ٝثذاٖ فيّيت ٔـٟذ ٘بٔيهذٔ ٜهيؿهٛدٕٞ .چٙهيٗ دس اثهش ادأهٍٕٞ ٝشايهي يبدؿهذ ٜايجهبد
تٛدٜٞبي ٌشا٘يتي دس ٔحُ ثشخٛسد دٚ ٚسق ،اص ديٍش سخذادٞبي حبكّ ٝاص ػّٕىشد فبص وٞٛضاد ػيٕشيٗ پيـيٗ اػت.
ػّٕىشد دٔٚيٗ فبص وٞٛضايي آِپي  ٚػيٕشيٗ ٔيب٘ي دس طٚساػيه ٔيب٘ي دس ٔٙغم ٝثيٙهبِٛد ثيـهتش ثهب ايجهبد ٚاحهذٞبي
سػٛثي ؤٍّٛٙشايي ٕٞشا ٜثٛد ٜاػت ؤ ٝجٕٛػٞٝبي ػتجشي اص عجمبت ؤٍّٛٙشايي طٚساػيه ٔيهب٘ي تهب ثهباليي سا دس
ٔٙغم ٚ ٝث ٝخلٛف دس ثخؾ ؿٕبِي ايٗ حٛص ٜثش جبي ٌزاؿت ٝاػت .ث ٝعٛسي وه ٝحتهي دس ٚاحهذٞبي وٍّٙهٔٛشايي
اخيش ٘يض آثبس دٌشؿيجي ٔـبٞذٔ ٜيؿهٛد وه٘ ٝـهبٖ اص پٛيهبيي ٔٙغمه ٝدس ايهٗ صٔهبٖ داسد .ؿيؼهتٚاسٌهي تهأخيشي
دٌشٌ٘ٛيٞبي پبِئٛصٚييه ٔـٟذ ٌب ٜث ٝايٗ سخذاد وٞٛضايي ٘ؼجت دادٔ ٜيؿٛد.
ػّٕىشد فبص وٞٛضايي ػيٕشيٗ پؼيٗ دس اٚاخش طٚساػيه تب اٚايُ وشتبػٙٔ ٝجش ث ٝثبال آٔذٌي حٛضه ٝسػهٛثي ٌـهتٚ ٝ
ثذيٗ ػجت ؿشايظ سا ثشاي ثشجبيٌزاسي سػٛثبت وشتبػ ٝدس ٔٙغم ٝفشأ ٓٞيوٙذ .ث ٝد٘جبَ ثأثيش فبصٞبي پبيهب٘ي آِپهي
دس ٔٙغم ٝثيٙبِٛد و ٝثٚ ٝيظ ٜآثبس آٖ دس چيٗخٛسدٌي  ٚدٌشؿيجي ٔيبٖ ٚاحذٞبي ػًٙچيٙهٝاي آرسآٚاسي پهبِئٛطٖ ٚ
٘ئٛطٖ ٔحشص اػت ،ثخؾ لبثُ تٛجٟي اص ػيٕبي سيختؿٙبختي ٔٙغم ٝسا دػهتخٛؽ تغييهش لهشاس ٔهيدٞهذ  ٚثهبالخشٜ
سخذاد پبػبدا٘يٗ دس اٚاخش پّيٛػٗ ٕٟٔتشيٗ  ٚآخشيٗ فبص وٞٛضايي اػت و ٝدس ٔٙغمٚ ٝيظٌيٞهبي وهٞٛضايي داؿهتٚ ٝ
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ٔٙجش ث ٝچيٗخٛسدٌي سػٛثبت ؤٍّٛٙشايي پّيٛػٗ  ٚثبالآٔذٌي ٔخشٚطافىٞٝٙبي آثشفتي  ٚپبدٌب٘ٞٝبي آثشفتي لهذيٓ
دس حذٚد ٔ 1/8يّي ٖٛػبَ پيؾ ؿذ ٜاػت.
ٍ -4-7يصگیّبي ظبختوبًی -ظبختبري هٌطقِ هطبلعبتی ثَشهْراى
ٕٞبٖ عٛس و ٝدس ٔجبح پيـيٗ ث ٝآٖ اؿبس ٜؿذ تح َٛػبختٕبٖ -ػبختبسي پ ٟٝٙػبختبسي ثيٙبِٛد ٔٙجهش ثه ٝايجهبد
ٚيظٌيٞبي صٔيٗؿٙبػي ػبختٕب٘ي خبف دس آٖ ؿذ ٜو ٝث ٝتجغ آٖ ايٗ ٚيظٌيٞب دس ٔٙغمه ٝثهٛطٟٔشاٖ لبثهُ ثشسػهي
اػتٚ .جٛد ٌؼّٞٝب ،دسصٜٞب  ٚچيٗخٛسدٌيٞب اص ٔظبٞش تىٛيٗ صٔيٗػبخت ٔٙغمٞ ٝؼتٙذ و ٝدس صيش ثه ٝتٛكهيف آٖ
ٔي پشداصيٓ.
 -8گعلِّب يب ؼكعتگیّبي ثسرگ هقیبض
دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ٕٞب٘ٙذ پ ٟٝٙػبختبسي ثيٙبِٛدٌ ،ؼّٞٝب اص إٞيت ٚيظٜاي ثشخٛسداس٘ذ ،ثه ٝعهٛسي وه ٝدس ٕٞجهشي
ٔيبٖ ثيـتش ٚاحذٞبي ػًٙچيٝٙاي  ٚػٍٙي ٔٙغمٌ ٝؼّٞٝب ٘مؾ ثبسصي سا ايفب ٔيىٙٙذ .ث ٝعٛس وّي ٔيتٛاٖ ٌفت وٝ
ػبٔبٌ٘ ٝؼّٞٝبي سا٘ذٌي ٘مؾ ثبسصي سا دس ص ٖٚثيٙبِٛد داؿت ٝو ٝخٛد ثه٘ ٝحهٛي ؿهبخق تلهبدْ  ٚاػٕهبَ ٘يشٞٚهبي
فـبسؿي سا دس ايٗ ايبِت ػبختبسي ٕ٘بيبٖ ٔيػبص٘ذ .ػبٔب٘ ٝوّي سا٘ذٌيٞب اص ٘ٛع آ٘تيفٛسٔبَ اػت و ٝاِجته ٝدس ججٟهٝ
تشاػت ٔؤِفٞٝبي أتذاد ِغض ثٚ ٝضٛح ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد .أتذاد ايٗ ٌؼّٞٝب ؿٕبَ ثبختش -جٛٙة خهبٚس ثهٛدٛٔ ٚ ٜجهت
سا٘ذٌي ٚاحذٞبي صٔيٗؿٙبػي پ ٟٝٙػبختبسي ثش سٚي يىذيٍش ٔهيؿه٘ٛذ .افهض ٖٚثهش آٖ دس اثهش ادأه ٝس٘ٚهذ حشوتهي
ٌؼّٞٝبي يبدؿذ ٜث٘ ٝظش ٔيسػذ ؿشايظ ٚيظٜاي سا ثشاي ثشٚص سا٘ؾٞبي صٔيٗ و ٝث ٝضٛح دس چٙذ ٘مغ ٝلبثُ ٔـهبٞذٜ
اػت سا فشأ ٓٞيػبصدٕٟٔ .تشيٗ ٌؼّ ٝسا٘ذٌي ٔٛجٛد دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ٌؼهّ ٝثيٙهبِٛد اػهت وه ٝثهب س٘ٚهذ ؿهٕبَ
ثبختش -جٛٙة خبٚس ( )N45Wدس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي تظبٞش داسد .ايٗ ٌؼّ ٝث ٝعهٛس وهُ ثبػه سا٘هذ ٜؿهذٖ ٚاحهذٞبي
فيّيتي ٔـٟذ ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي سػٛثي دٚساٖ ػٙٔ ْٛغمٔ ٝيؿٛد .ؿيت ٌؼّٞ ٝهش چٙهذ ٔتغيهش اػهتِٚ ،هي اغّهت
ٔمذاس آٖ اص  30دسج ٝوٕتش اػت .فؼبِيت ايٗ ٌؼّ ٝدس حبَ حبضش ٘يض ديذٔ ٜهيؿهٛدٌ .ؼهّ ٝديٍهشي وه ٝدس ؿهٕبَ
ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي إٞيت داسد ٌؼّ ٝسا٘ذٌي سٚد اػت .ايٗ ٌؼّ ٝو ٝثب س٘ٚذ ثبختش ث ٝخبٚس ( ٚ )N 90 Wؿيت ثهيؾ اص
 30دسج ٝث ٝػٕت ؿٕبَ خبٚس اص آثبدي سٚد دس ؿٕبَ ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ٔيٌهزسدٛٔ ،جهت سا٘هذٌي وٍّٙهٔٛشاي ػهش
سً٘ ٔيٛػٗ ثش سٚي ٚاحذٞبي آرسآٚاسي ائٛػٗ ٔيؿٛد .ثب ايٗ حبَ ٞش وجب اص ٌؼتشٟ٘ ٜـتٞٝبي سػهٛثي ػهش س٘هً
ٔيٛػٗ و ٝفبلذ ؤٍّٛٙشاي لبػذٜاي ثٛد اثشي ثبؿذ ثٚ ٝضٛح ٘يض ٔيتٛاٖ سا٘ذٌي اخيش سا ٔـبٞذ ٜوهشد .دس عه َٛايهٗ
سا٘ذٌي ِغضؽٞبي لبثُ تٛجٟي ٘يض ثٚ ٝلٛع پيٛػت ٝو ٝػبُٔ ٔحشن دس ايجبد سا٘ؾٞبي صٔهيٗ لغؼهبً ػّٕىهشد ٌؼهّٝ
ثٛد ٜاػت .الصْ ث ٝثيبٖ اػت وٌ ٝؼّ ٝيبدؿذٔ ٜؤِف ٝأتذادِغض ٘يض داسد.
 -0-8چیيخَردگیّب
چيٗخٛسدٌيٞبي ٔٛجٛد دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي دس د ٚاٍِٛي سفتبسي لبثُ ثحه  ٚثشسػهي اػهت .دس اٍِهٛي ا َٚچهيٗ
خٛسدٌي دس اثش ػّٕىشد فبصٞبي وٞٛضايي  ٚاػٕبَ تٙؾٞبي فـبسؿي دس ٚاحذٞبي چيٝٙػٍٙي حبكهُ ٔهيؿه٘ٛذ وهٝ
آثبس آٖ ث ٝكٛست ثشٚص ػبختٕبٖ ٞبي تبلذيؼي ٘ ٚبٚديؼي ٕٞ ٚچٙيٗ دٌشؿيجي ٔيهبٖ ٚاحهذٞبي چيٙهٝػهٍٙي پٟٙهٝ
ػبختبسي يبدؿذٔ ٜـٟٛد اػت و ٕٝ٘ٛ٘ ٝثبسص آٖ دٌشؿيجي ٔيبٖ سػٛثبت پّي -ٛوٛاتش٘شي ٔ ٚيٛػٗ اػت و ٝدس ؿهٕبَ
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خبٚسي آثبدي دؿت ثٚ ٝضٛح ديذٔ ٜيؿٛد .دس اٍِٛي د ْٚؤ ٝشتجظ ثب حشوت ٚسلٞٝهبي سٚسا٘هذ ٜدس پٟٙه ٝػهبختبسي
ثيٙبِٛد اػت ،دس اثش اػٕبَ تٙؾٞبي ٚاسد ٚ ٜحشوت سٚسا٘ذٌي ٚسلٞٝبي يبدؿذ ٜدس دأٙهٞٝهب  ٚججٟهٞٝهبي سا٘هذٌي ٚ
ٔشتجظ ثب ٘ٛع ػبصٚوبس سا٘ـي و ٝػٕذتبً داساي ػبصٚوبس تشاػتي اػتٚ ،احذٞبي چيٙهٝػهٍٙي افهضٖٚثهش سا٘هذ ٜؿهذٖ ٚ
حشوت جج ٟٝسا٘ذٌي ،چيٗخٛسدٌيٞبيي دس اثش ؿذت ،ػشػت ٌ ٚؼتشدٌي ججٟٞٝهبي سٚسا٘هذ ٜحهبدت ٔهيؿهٛد وهٝ
ٔيتٛاٖ ٔحٛس آٟ٘ب سا ثش سٚي ٘مـٕ٘ ٝبيبٖ ػبخت .ايٗ ٚضؼيت ثيـتش صٔب٘ي ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد وه ٝاٚالً ػهتجشاي تهشادف
صيبد ثبؿذ  ٚثب٘يبً اػٕبَ تٙؾ فـبسي ثذ ٖٚا٘مغبع دس صٔبٖ ٔٛسد ٘ظش ادأ ٝداؿت ٝثبؿذ .چٙيٗ چهيٗخهٛسدٌيٞهبيي سا
دس جج ٟٝسٚسا٘ذٚ ٜاحذ ػش سً٘ ٔيٛػٗ ثٚ ٝضٛح ٔيتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشد.
 -0-8درزُّب
دس اثش اػٕبَ تٙؾٞبي فـبسؿي يب وــي ؿىؼتٍيٞبي وٛچه (دسصٜٞب) دس ٚاحذٞبي ػٍٙي  ٚچيٙهٝػهٍٙي حهٛصٜ
حبدت ٔيؿ٘ٛذ .دس ٍ٘ب ٜوّي ٔيتٛاٖ دسصٜٞهبي ٔٛجهٛد دس ٚاحهذٞبي صٔهيٗؿٙبػهي ٔٙغمه ٝسا دس د ٚسد ٜدسصٜٞهبي
ػيؼتٕبتيه  ٚغيشػيؼتٕبتيه سدٜثٙذي وشد.
دسصٜٞبي ػيؼتٕبتيه و ٝغبِت دسصٜٞبي ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي سا تـىيُ ٔيدٙٞذ ،دس اثش ػبصٚوبس حشوتي ٌؼهّٞٝهب  ٚيهب
ثشٚص ػبختبسٞبي چيٗخٛسد ايجبد ٔيؿ٘ٛذ .دس ايٗ ٘ٛع اص دسصٜٞب ٔيتٛاٖ ثب ثشداؿتٞبي دليك ػبختبسي  ٚا٘ذاصٌٜيهشي
ٔؤِفٞٝبي ٔٛسد ٘ظش كفحٝاي  ٚخغي دس ٞش ٚاحهذ ػهًٙؿهٙبختي اععػهبت الصْ سا ساجهغ ثه ٝػهبصٚوبس ٌؼهّٞٝهب ٚ
چيٗخٛسدٌيٞب وؼت وشد .دس ساثغ ٝثب دسصٜٞبي ايجبد ؿذ ٜدس اثش چيٗخٛسدٌي ٘يض ٔيتٛاٖ پغ اص ا٘ذاصٌٜيهشي وّهي
دسصٜٞب ،ثٝعٛس ػيؼتٕبتيه دسصٜٞبي عِٛي ،ػشضي ٔ ٚبيُ سا اص ٘ظش تٕشوض ،ؿذت  ٚأتذاد آٖ ٔحبػج ٝوشد.
٘ٛع دسصٜٞبي غيشػيؼتٕبتيه ٘يض و ٝدس ٚاحذٞبي آرسيٗ ٔٙغم ٝثيـتشيٗ تظبٞش سا داس٘ذ ،ػٕٔٛهبً دس اثهش ػهشد ؿهذٖ
ٔبٌٕب حبدت ٔيؿ٘ٛذ ،تٟٙب ٔيتٛاٖ پغ اص ثشداؿتٞبي صٔيٗؿٙبػي دليك ث ٝػٕت  ٚػهٛي ايجهبد دسصٜٞهب  ٚتٕشوهض
آٖٞب دس جٟبت جغشافيبيي پشداخت .ايٗ ٘ٛع دسصٜٞب ٘يض دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي دس ٚاحهذٞبي آرسيهٗ دٚساٖ أ َٚـهبٞذٜ
ٔيؿ٘ٛذ.
 -9زهیيؼٌبظی اقتصبدي
ثب تٛج ٝث ٝثشسػيٞبي ث ٝػُٕ آٔذ ٜدس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي  ٚثب ػٙبيت ثٚ ٝجٛد رخبيش لبثُ اػتحلهبَ فّهضي  ٚغيشفّهضي
دس ٔٙبعك ٕٞجٛاس ٚ ٚجٛد ٚاحذٞبي صٔيٗؿٙبػي ٔـبث ،ٝپتب٘ؼيُٞبي ٔٛجٛد دس ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي سا ٔيتهٛاٖ دس ػهٝ
ٔم ِٝٛسدٜثٙذي وشد و ٝدس صيش ث ٝتٛكيف آٟ٘ب ث ٝاختلبس ٔيپشداصيٓ.
الف) ٚجٛد سٌٞٝبي ٘بصن اص وب٘يٞبي فّضي ٕٞچ ٖٛاِٚيظيؼت ٕٞ ٚبتيت دس ٚاحذٞبي چيٝٙػٍٙي پبِئٛصٚييه و ٝثٝ
ٚيظ ٜدس ثشؽٞبي پيٕبيؾ ؿذ ٜدس دس ٜثهٛطاٖ  ٚدس ٜسٚد ثهٚ ٝضهٛح لبثهُ ٔـهبٞذ ٜاػهت ،ؿهشايظ ثهبِمٜٛاي سا ثهشاي
ٔغبِؼبت اوتـبفي دس ايٗ ٘بحي ٝفشأ ٓٞيػبصد .فشاٚا٘ي وب٘يٞبي يبدؿذ ٜدس ٔؼيش سٚدخب٘ٞٝهبي ثهٛطاٖ  ٚسٚد ؿهشايظ
ٔٙحلش ث ٝفشدي سا ثشاي ثشسػيٞبي طئٛؿيٕيبيي دس ٔٙغم ٝايجبد ٔيوٙذ و ٝثب ػٙبيهت ثهذاٖ دس حهبَ حبضهش ٔشاحهُ
ٟ٘بيي اوتـبفبت اِٚي ٝدس ايٗ ٔٙبعك دس حبَ ا٘جبْ اػت.
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ة) ٚجٛد عجمبت ث٘ ٝؼجت ػتجشاليٝاي اص ٌد دس عجمهبت ثهباليي سػهٛثبت تشؿهيشي وه ٝجبيٍهب ٜچيٙهٝؿهٙبختي آٖ
ٔـخق اػت ٔيتٛا٘ذ دس كٛست عي ٔشاحُ اوتـبفي  ٚپهيجهٛيي ايهٗ وب٘ؼهبس غيشفّهضي ثهشاي اػتحلهبَ  ٚايجهبد
وبسٌبٜٞبي فشآٚسي  ٚپخت ٌد دس ٔٙغم ٝالذاْ ؿٛد و ٓٞ ٝاوٙه ٖٛايهٗ ٟٔهٓ دس ٘هٛاحي ثهبختشي ٔٙغمهٔ ٝغبِؼهبتي
(ثبغـٗ) ٘يض دس حبَ ا٘جبْ اػت.
ج) ٚجٛد ٔٙبثغ لبثُ تٛجٟي اص ؿٗ ٔ ٚبػ ٝوٞ ٝهٓ اوٙه ٖٛػه ٝوبسٌهب ٜآٖ فؼهبَ اػهت (دس ٘هٛاحي جٙهٛة خهبٚسي
ثٛطٟٔشاٖ ،ؿٕبَ  ٚجٛٙة خبٚس فشخه) ثشاي دا٘ٝثٙذي ؿٗ ٔ ٚبػ ٝفؼبِيت ٔيوٙٙذ اص جّٕ٘ ٝمبط ٚاجذ ؿشايظ ثهبِمٜٛ
التلبدي دس ٔٙغم ٝث ٝؿٕبس ٔيس٘ٚذ.
ً -01قبط هْن زهیيؼٌبظی در هٌطقِ از ديذگبُ علوی ،گردؼگري ٍ آهَزؼی
ٔٙغمٔ ٝغبِؼبتي ث ٝػجت ٚجٛد ػبختبسٞبي صٔيٗػبختي  ٚيب ػبختٕبٖٞبي ايجبد ؿذ ٜتٛػظ ايٗ فؼبِيهتٞهب اص ٘ظهش
صٔيٗؿٙبػي ثؼيبس حبئض إٞيت اػت  ٚثشاي ثبصديذ دا٘ـجٛيبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ سؿتٞٝهبي ٔؼهذٖ  ٚصٔهيٗؿٙبػهي
ٔىبٖ ٔٙبػجي تّمي ٔيؿٛدٚ .جٛد ٌؼّٞٝبي تشاػتي ثب ػبصٚوبسٞبي أتذادِغض ،چيٗخٛسدٌيٞهبِ ،غهضؽٞهب ٞ ..... ٚهش
وذاْ جّٜٞٛبي ٚيظٜاي ثٙٔ ٝغمٔ ٝيدٞذ .افض ٖٚثش ايٗ ٌؼتشؽ سػهٛثبت پهبِئٛطٖ ٘ ٚئهٛطٖ دس ٔٙغمهٔ ٝهٛسد ٔغبِؼهٝ
ؿشايظ ثٟيٝٙاي سا دس ثشاي تفؼيش وّي ٚلبيغ لذيٕ ٝدس ايٗ صٔبٖ دس ِج ٝؿٕبِي خشد لبس ٜايشاٖ ٔشوهضي  ٚدس ٔجهبٚست
ٕٞ ٚجشي ثب پ ٟٝٙػبختبسي ثيٙبِٛد فشأ ٓٞيػبصدٕٞ .چٙيٗ ٚجٛد دسٜٞب ٔ ٚؼيشٞبي صٞىـي ٕٞچ ٖٛسٚد  ٚثهٛطاٖ اص
٘ظش ٌشدؿٍشي حبئض إٞيت اػت ٔ ٚيتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ جزة تٛسيؼت ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌيشدٚ .جٛد پبدٌبٖٞبي ٘ظهبٔي-
تشثيتي -آٔٛصؿي دس ٔٙغم ٝثبغشٚد ٘يض اص جّٕٔ ٝىبٖٞبي آٔٛصؿي٘ -ظبٔي ث ٝحؼبة ٔهيآيهذ وه ٝدس ؿهٕبَ ٔٙغمهٝ
ٔغبِؼبتي احذات ؿذ ٜاػت.

ظپبظگساري
ا٘جبْ ايٗ ٔ ٟٓكشفبً ثب ػٙبيت  ٚسإٙٞبييٞبي ػشٚساٖ ،ثضسٌهٛاساٖ ٕٞ ٚىهبساٖ ٌشأهي ا٘جهبْ پزيشفته ٝاػهت .ثٙهبثشايٗ
ٚاجت  ٚالصْ اػت تب اص صحٕبت ثيذسيغ ايٗ ػضيضاٖ تـىش  ٚلذسدا٘ي ؿٛد .اص جٙبة آلهبي ٟٔٙهذع جٕهبَ سٚؿهٗسٚاٖ
ػشپشػت ٔذيشيت ؿٕبَ خبٚسي  ٚوبدس اداسئ -بِي آلبيبٖ ٟٔٙذع جؼفش سوٙي ٔ ٚجيذ سحيٓ٘ظاد ثشاي ا٘جبْ ٔشاحهُ
اداسي ،اص ػشوبس خب٘ٓ ٟٔٙذع ٔشيٓ ثٟشٜٙٔذ ؤ ٝغبِؼبت فؼهيُؿٙبػهي سا ا٘جهبْ دادٜا٘هذ ،اص ػهشوبس خهب٘ٓ ٟٔٙهذع
٘ؼتشٖ ؿجبػيوب ٜٚؤ ٝغبِؼبت ػًٙؿٙبػي سا ا٘جبْ دادٜا٘ذ ،اص آلبي ٟٔٙذع ٘بكش ٘ؼيٕي للبثيبٖ  ٚخهب٘ٓ ٟٔٙهذع
ٔحجٛث ٝپشٚسؽ و ٝتٟي ٚ ٝپشداصؽ تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي ٔٙغم ٝسا ثش ػٟذ ٜداؿتٝا٘ذ  ٚاص سإٙٞبييٞبي ػّٕي جٙبة آلهبي
ٟٔٙذع لبئٕي دس ايٗ ٔغبِؼبت ،تـىش ٚيظٜاي ٔيؿٛد .اص ٔؼئ٘ َٛمّي ٝجٙبة آلبي ٘بكش جؼفهشي  ٚسا٘ٙهذٌبٖ ٔحتهشْ
آلبيبٖ ؿىٞٛي ،حيذسي  ٚپبوشٚاٖ  ٚاص ػشوبس خهب٘ٓ كهذيم ٝخهٛؽ ثهضْ ٘ ٚؼهشيٗ ػهٕبئي ثهشاي تبيها ػپبػهٍضاسي
ٔيؿٛد .دس خبتٕ ٝتٛفيك سٚصافض ٖٚايٗ ػضيضاٖ سا اص خذا٘ٚذ ٔتؼبَ ٔؼئّت داسْ.
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