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چنیذٌ
ٚسل ٝصٔيٗؿٙبػي آيٚٝٙسصاٖ ثب ٔؼبحت وُ دس حذٚد  156وئّٛتش ٔشثغ دس دأ ٝٙرٛٙثي اِجشص ٔشوضي  ٚدس خبٚس
تٟشاٖ لشاس داسدٌ .ؼتش ٜايٗ ٚسل ٝدسثشداس٘ذ ٜتٛٙػي اص ٚاحذٞبي چيٝٙؿٙبختي اص صٔبٖ پشوبٔجشيٗ تبػٟذ حبضش اػت
و ٝثب ٘جٛدٞبيي چٙذ ٕٞشا ٜاػت .اٌشچٌ٘ٛ ٝبٌ٘ٛي ػًٞٙبي سػٛثي دس آٖ ثؼيبس اػت أب دس ٔٙغم ٝػًٞٙبي
دٌشٌ٘ٛي ٚرٛد ٘ذاؿت ٚ ٝػًٞٙبي آرسيٗ ٘يض دس آٖ فشاٚا٘ي وٕي داس٘ذ .اٍِٛي ػبختبسي ٔٙغم٘ ٝيض ٔتبحش اص دٚ
ػبختبس اكّي يؼٙي ػبٔبٌ٘ ٝؼّي ٔـب  ٚتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ اػت و ٝػبختبسٞبي ديٍش وٓ  ٚثيؾ دس استجبط ثب آٖٞب
ٞؼتٙذ.
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 -0مقذمٍ
ٌؼتشٛٔ ٜسد ثشسػي دس ٔحذٚد 52° 07´ 30´´ ٜتب ´ 52° 15ع َٛرغشافيبيي خبٚسي  35° 37´ 30´´ ٚتب ´45
 35°ػشم رغشافيبيي ؿٕبِي دس ٔيبٖ سا ٜتٟشاٖ -فيشٚصو ٜٛدس دأ ٝٙرٛٙثي سؿتٝو ٜٛاِجشص لشاس داسد .اص ٘ظش
چيٍ٘ٝٙبسي ٚاحذٞبي ػبص٘ذ ،ٜايٗ ٘بحي ٝؿبُٔ ثشخي اص ٟ٘ـتٞٝبي پشوبٔجشيٗ تب ػٟذ حبضش اػت و٘ ٝؼجت ث ٝتٛاِي
وّي ػبص٘ذٞبي اِجشص ،ثب تؼذادي ٘جٛدٞبي سػٛثي ٕٞشاٞ ٜؼتٙذ.
ٟٔٓتشيٗ ػٙبعش ػبختبسي ٔٛرٛد دس ٘بحي ٝؿبُٔ تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ٌ ٚؼُ سا٘ذٌي ٔـب اػت .لذيٕيتشيٗ سػوٛثبت
يبفتؿذ ٜدس ٘بحي ،ٝؿيُ  ٚػًٔٙبػٞٝبي ػبص٘ذ وٟش ٞؼتٙذ و ٝدس ٞؼت ٝايٗ تبلذيغ ثش٘ٚضد داس٘ذ .دٔبغو ٝثوبختشي
تبلذيغ ثخؾ ٚػيؼي اص ٘بحيٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ٝسا دسثشٔيٌيشد  ٚثش٘ٚضد ػًٞٙوبي ٔتؼّوك ثو ٝپشووبٔجشيٗ  ٚروٛاٖتوش سا
ٔي تٛاٖ دس آٖ ٔـبٞذ ٜوشد .ايٗ تٛاِي ٔتـىُ اص سػٛثبت پشوبٔجشيٗ ثباليي ،پبِئٛصٚييه ٔ ٚضٚصٚييه  ٚثٝعوٛس ػٕوذٜ
داساي ؿيت تٙذ  ٚثشٌـت ٝث ٝػٕت ؿٕبَ ٞؼوتٙذ .ثوشاي ٔخوبَ ،دس ؿوٕبَ سٚػوتبي آيٙوٚٝسصاٖ ٔويتوٛاٖ سخٕٙوٖٛ
ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذٞبي ٔضٚصٚييه تب وبٔجشيٗ سا ثٝخٛثي ٔـبٞذ ٜوشد (ؿىُ  .)1ػبختبس ايٗ تبلذيغ ،ثوٚٝيوظ ٜدس يوبَ
ؿٕبِي ،ث ٝػّت ػّٕىشد ؿبخٞٝبي ٌؼُ ٔـب ٘ؼجتبً پيچيذ ٜاػت.

ؿىُ  .1تٛاِي ػبص٘ذٞبي ٔٛرٛد دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ و ٝؿبُٔ ػبص٘ذٞبي ٔضٚصٚييه (ؿٕـه) تب وبٔجشيٗ (الِٚ )ٖٛ
ؿيت ٚاحذٞب ث ٝػٕت ؿٕبَ  ٚثشٌـت ٝاػت ،ؿٕبَ سٚػتبي آيٚٝٙسصاٖ.

2

ػبصٔبٖ صٔيٗ ؿٙبػي  ٚاوتـبفبت ٔؼذ٘ي وـٛس

 -0ملیبت
 .0-0مًقعیت جغرافیبيی ي آة ي ًَا
ايٗ ٘بحي ٝدسثخؾ خبٚسي اػتبٖ تٟشاٖ  ٚثيٗ سا ٜدٔب٘ٚذ -فيشٚصوٚ ٜٛالغ ؿذ ٜاػت (ؿىُ  .)2سٚػتبي آيٚٝٙسصاٖ اص
ٔ ٟٓتشيٗ ٔشاوض رٕؼيتي ايٗ ٚسل ٝاػت ،ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ٘بْ ايٗ ٚسل ٝاص ٘بْ ايٗ سٚػتب ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
استفبع ٔتٛػظ ٘بحي ٝاص ػغح دسيب ٔ 2240تش  ٚؿيت ػٕٔٛي تٛپوٌٛشافي دس آٖ اص ؿوٕبَ ثو ٝرٙوٛة اػوت .ثيـويٝٙ
استفبع دس ٔحذٚدٚ ٜسل ٝآيٚٝٙسصاٖ ٔشثٛط ث ٝوٜٞٛبي صسيٗوٞ ٚ ٜٛفتخوب٘ي ثوب استفوبع ثويؾ اص ٔ 3750توش اػوت ،دس
حبِيو ٝوٕتشيٗ استفبع دس ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي رٛٙثي ٚسل ٝثٔ ٝيضاٖ حذٚد ٔ1950توش اػوتٔ .يوضاٖ آة ثوش حؼوت
تغييش فلٔ ،َٛتغيش اػت و ٝوٕتشيٗ ٔيضاٖ آة دس اٚاخش تبثؼتبٖ  ٚثيـتشيٗ دس اٚايُ ثٟبس اػت .اص ٚيظٌيٞبي الّيٕي
ثبسص ٔٙغم ،ٝصٔؼتبٖٞبي ػشد  ٚتبثؼتبٖٞبي ٔؼتذَ اػت ٔ ٚيبٍ٘يٗ ثبسؽ ػبال٘ ٝدس ايٗ ٔٙغم ٝحذٚد ٔ 310يّئتوش
دس ػبَ اػت.
 .0-0زمیهريختشىبظی
٘بحي ٝآيٚٝٙسصاٖ ٔٙغم ٝاي ٔشتفغ اػت و ٝاستفبػبت چٙذ ٞضاس ٔتشي اِجشص رٛٙثي سا ؿىُ داد ٜاػت .سٚدخب٘ ٝدائٕي
تبس ٟٔٓتشيٗ سٚدخب٘ٙٔ ٝغم ٝاػت ؤ ٕٝٞ ٝحذٚدٚ ٜسل ٝسا ثب س٘ٚذ خبٚسي -ثبختشي لغغ وشد ٜاػت .دس ثخؾ ؿٕبِي
ايٗ ٘بحي ،ٝد ٚدسيبچ ٝآة ؿيشيٗ ث٘ ٝبْ ٞبي دسيبچ ٝتبس  ٚدسيبچٛٞ ٝيش ٚرٛد داسد و ٝثش احش صٔيٗ ِغضؽ ثٚ ٝرٛد
آٔذٜا٘ذ (ؿىُ  .)2ػشصٔيٗٞبي وٓاستفبع تٟٙب دس حبؿي ٝرٛٙثي ٚسلٚ ٝرٛد داسد و ٝؿبُٔ ٔخشٚطافىٞٝٙبي
وٛاتش٘شي اػت  ٚأشٚص ٜتٕبٔبً اص ثبؽٞبي ٔي ٜٛپٛؿيذ ٜؿذٜا٘ذ (ؿىُ  .)2آثشاٞٝٞب ثيـتش س٘ٚذ تمشيجي ؿٕبِي -رٛٙثي
داس٘ذ  ٚاٍِٛي صٞىـي آٖ ٞب دس ٘يٕ ٝؿٕبِي ٚسل ٝث ٝػٛي دس ٜسٚدخب٘ ٝتبس  ٚدس ٘يٕ ٝرٛٙثي ث ٝػٛي پ ٟٝٙوٛاتش٘شي
يبد ؿذ ٜاػت.
 -3چیىٍشىبظی
دس ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي ٟ٘ـتٞٝبي سػٛثي -آتـفـب٘ي اص پشوبٔجشيٗ پؼيٗ (ػبص٘ذ وٟش) توب ووٛاتش٘شي سخٕٙو ٖٛداس٘وذ.
ثخؾ اكّي اص تٛاِي ٞبي ػٍٙي دس دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ لشاس داسد ضٕٗ ايٙى ٝتٛاِيٞبيي اص پبِئٛصٚييه ٚ
ٔضٚصٚييه سا ٘يض دس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ٔيتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشد .تمؼيٓثٙذي ٚاحذٞوبي ػوٍٙي اص لوذيٓ ثو ٝرذيوذ دس
ٚسل 1:25000 ٝآيٚٝٙسصاٖ ثٝؿشح صيش اػت:
 .0-3پرمبمجريه
ظبزوذ مُر ( .)PЄkايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ ٔبػٝػ ،ًٙؿيُٞبي ػجض  ٚلشٔضسً٘ ٕٞشا ٜثب اليٞٝبي ٘بصوي اص دِٔٛٚيت ٚ
وٕي ػ ًٙآٞه اػت و ٝثش اػبع ٔغبِؼبت آِٙجبخ ( )1966دس ٞؼت ٝتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ سخ ٖٕٛٙداسد  ٚثب ضخبٔت
سخٖٕٛٙؿذ ٜدس حذٚد ٔ 450تش ،لبثُ ٔمبيؼ ٝثب ثشؽ اسائٝؿذ ٜتٛػظ اؿتٛوّيٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1964اػت .ث٘ ٝظش
حٕذي ( )1374سخٞ ٖٕٛٙبي ػبص٘ذ وٟش دس ٞؼت ٝثغٛس تذسيزي ث ٝػض ٛدِٔٛٚيت صيشيٗ ػبص٘ذ ػّغب٘ي ٝتجذيُ
ٔيؿٛد.
ايٗ ػبص٘ذ دس ؿٕبَ سٚػتبي ربثبٖ ؿبُٔ ؿئُ ،بػٝػ ًٙػجض  ٚلشٔض ثب ٔيبٖاليٞٝبي دِٔٛٚيت اػتٔ .يبٖاليٞٝوبي
3
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دِٔٛٚيتي ثب سً٘ ٛٞاصد ٜلٜٟٛاي تب ٘خٛدي  ٚػغح تبص ٜخبوؼتشي ٔـخق ٔيؿ٘ٛذ .ث ٝػّت ػّٕىوشد سا٘وذٌي ٌؼوُ
ٔـب  ٚؿبخٞٝبي آٖ دس يبَ ؿٕبِي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ  ٚث ٟٓسيختٍي ٚاحذٞبي چيٝٙؿٙبػوي ،استجوبط ايوٗ ػوبص٘ذ ثوب
ػبص٘ذٞبي رٛاٖتش ث ٝكٛست ٌؼّي ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد .ثشاي ٔخبَ دس ؿٕبَ سٚػتبي خؼشٚاٖ ػبص٘ذ وٟش ثب ٔشص ٌؼوّيذٜ
دسوٙبس ؿيُ ٔ ٚبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ ؿٕـه  ٚدِٔٛٚيتٞبي ػبص٘ذ اِيىب لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٕٞجشي ثبال يي ايٗ ػبص٘ذ ثب ػبص٘ذ ػّغب٘ي ٝػبدي  ٚتذسيزي اػوت ،أوب ٕٞجوشي صيوشيٗ آٖ ٔب٘ٙوذ ديٍوش ٘موبط اِجوشص
٘بٔـخق اػت.

شنل ٛٔ .0لؼيت ٚسل 1:25000 ٝآيٚٝٙسصاٖ ثش سٚي تلٛيش ٔبٛٞاس.SPOT ٜ
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ياحذ ديلًمیتی ظبزوذ مُر ( )PЄkdدس ٔيبٖاليٞٝبي آٚاسي ػبص٘ذ وٟوش ضوخبٔت لبثوُ توٛرٟي اص دِٔٛٚيوتٞوبي
تٛدٜاي سٚؿٗسً٘ ديذٔ ٜيؿٛد و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜحزٓ لبثُ ٔالحظٝاي اص سػٛة ٌزاسي دسيبيي دس ػوبص٘ذ وٟوش اػوت.
دِٔٛٚيت يبدؿذٔ ،ٜتٛػظ دا٘ ٝثب سً٘ صسد تب لٜٟٛاي سٚؿٗ اػت  ٚضخبٔت آٖ ثيٗ  50تب ٔ 100تش ٔتغيش اػت.
 .0-3پرمبمجريه -مبمجريه
ظبزوذ ظلطبویٍ ) 0(PЄ-Єsػبص٘ذ ػّغب٘ي ٝدس ٘بحي ٝآيٚٝٙسصاٖ ٌؼتشؽ چٙذا٘ي ٘ذاسد  ٚتٟٙب ث ٝكٛست ثخؾٞبي
غيش لبثُ تفىيه ؿيُ  ٚدِٔٛٚيت ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد.
دس ؿٕبَ سٚػتبي خؼشٚاٖ ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست دِٔٛٚيتٞبي ضخيٓالي ٝسٚؿٗسً٘ ديذٔ ٜيؿٛد .ايوٗ دِٔٛٚيوتٞوب
تمشيجبً دٚثبسٔ ٜتجّٛسؿذٞ ٜؼتٙذ ٌٚب ٜسٌٞٝبي چشت دس آٖٞب ديذٔ ٜيؿٛد .دس ايٗ ٘بحي ٝاحشي اص ؿويُٞوبي صيوشيٗ ٚ
ثباليي ٔـبٞذٕ٘ ٜيؿٛدٔ .شص صيشيٗ ايٗ ػبص٘ذ ثب ػبص٘ذ وٟش ث ٝكٛست ٓٞؿيت  ٚپيٛػتٔ ٚ ٝشص ثباليي آٖ ٘يض ثب ػوبص٘ذ
ثبسٚت پيٛػت ٚ ٝتذسيزي اػت .ضخبٔت ايٗ ػبص٘ذ دس ػبختبس تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس حذٚد ٔ 340توش اػوت (آِٙجوبخ ٚ
اؿتبيٍش)1970 ،
 .3-3پبلئًزييیل
 .0-3-3مبمجريه
ظبزوذ ثبريت ) 0(Єbtػبص٘ذ ثبسٚت ؿبُٔ ؿئُ ،بػٝػًٞٙبي ػجض  ٚلشٔض ٕٞشا ٜثب ٔيبٖاليٞٝبي ػ ًٙآٞه ٚ
دِٔٛٚيت تيشٜسً٘ اػت و ٝثب ٕٞجشي ػبديٓٞ ،ؿيت  ٚتذسيزي ثش سٚي سػٛثبت ػّغب٘ي ٝلشاس ٌشفت ٝاػت  ٚخٛد ٘يض
ثٝعٛس ػبديٓٞ ،ؿيت ،پيٛػت ٚ ٝتذسيزي دس صيش ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ صاٌ ٖٛربي ٌشفت ٝاػت .ػًٞٙبي ديبثبصي ثٝ
كٛست ػيُ  ٚدايه دس ايٗ ػبص٘ذ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .دس ؿٕبَ ربثبٖ فؼيُٞبيي اص سػٛثبت آٞىي ػبص٘ذ ثبسٚت ثٝدػت
آٔذ ٜو ٝوبٔالً ٔتجّٛس ؿذٜا٘ذ  ٚثب فؼيُ ( Biconulites sp.ؿبخق وبٔجشيٗ صيشيٗ) لبثُ ٔمبيؼ ٝاػت (آِٙجبخ ٚ
اؿتبيٍش .)1970 ،دس ؿٕبَ سٚػتبي خؼشٚاٖ ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست ٔبػٝػًٞٙبي ػجض  ٚلشٔضسً٘ ثٕٞ ٝشاٜ
دِٔٛٚيتٞبي اػتشٔٚبتِٛيتي چشتداس اػت و ٝداساي ؿيت ػبدي ث ٝػٕت رٛٙة ٞؼتٙذ .ثيـي ٝٙضخبٔت ايٗ ٚاحذ
دس ٘بحي ٝآيٚٝٙسصاٖ ثٔ 350 ٝتش ٔيسػذ.
ظبزوذ زاگًن ) 0(Єzايٗ ػبص٘ذ دس ػبختبس تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ سخٕٙو ٖٛداسد  ٚداساي ؿويُٞوبي ػويّتي ٔيىوبداس ثوٝ
سً٘ٞبي لشٔض تيش ،ٜصسؿىي  ٚثٙذست خبوؼتشي تيش ٚ ٜيب ػجض اػت  ٚدس ثخؾٞبي صيوشيٗ ،اليوٞٝوبي ػذػوي ؿوىُ
دِٔٛٚيت صسدسً٘  ٚوبٔالً خشدؿذ ٜسا دس ثش داسد .دس ٟ٘ـتٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ فؼويُ يبفوت ٘ـوذ ٜاػوت ،أوب ثوش اػوبع
ٔٛلؼيت چيٝٙؿٙبختي ،ػٗ آٟ٘ب ث ٝوبٔجشيٗ صيشيٗ ٔيسػذ .ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست ػوبدي ،پيٛػوت ٚ ٝتوذسيزي ثوش سٚي
ٟ٘ـتٞ ٝبي ػبص٘ذ ثبسٚت لشاس ٔيٌيشد  ٚث ٝػٕت ثبال اص ٔيضاٖ ؿيُ آٖ وبػت ٝؿذٔ ٚ ٜيضاٖ ٔبػٝػ ًٙدس آٖ افوضايؾ
ٔييبثذ  ٚث ٝايٗ تشتيت ،استجبط آٖ ثب ػبص٘ذ الِ ٖٛتذسيزي اػوت .ضوخبٔت ػوبص٘ذ صايٍو ٖٛدس ٘بحيو ٝآيٙوٚٝسصاٖ  ٚدس
دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ حذٚد ٔ 150تش اػت.
ظبزوذ اللًن ) 0(Єlايٗ ػبص٘ذ ػال ٜٚثش دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثٙذست دس أتذاد ٌؼُ ٔـب  ٚدس فوشا ديوٛاسٜ
آٖ ٘يض ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد .دس تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ايٗ ػبص٘ذ ثب ضخبٔت تمشيجي ٔ 250تش ؿبُٔ ٔبػٝػوًٞٙوبي لشٔوض ٚ
ث٘ٝذست خبوؼتشي اػت و ٝداساي ػبختبسٞبي سػٛثي اليٝثٙذي ٔتمبعغ ٛٔ ٚد ٘مؾ ٞؼتٙذ  ٚث ٝكوٛست ٔتٛػوظ توب
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ضخيٓالي ٝديذٔ ٜيؿ٘ٛذٕٞ .جشي ثباليي ايٗ ػبص٘ذ ثب ٚاحذ وٛاستضيت سأػي ث ٝكوٛست پيٛػوت٘ ،ٝبٌٟوب٘ي ٞ ٚوٓؿويت
تمشيجبً دس  ٕٝٞرب ديذٔ ٜيؿٛد ،أب ٕٞجشي پيٛػت ٚ ٝتذسيزي آٖ ثب ػبص٘ذ صاٌ ٖٛتٟٙب دس ثخؾ رٛٙثي ٔـوٟٛد اػوت
 ٚايٗ استجبط دس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ث ٝدِيُ رٙجؾ سا٘ذٌي ٌؼُ ديذٕ٘ ٜيؿٛد.
مًارتسيت رأظی ) 0(Єqدس لؼٕت ثباليي ػبص٘ذ الِ ،ٖٛاليوٝاي اص وٛاستضيوت ػوفيذ توب ؿويشيس٘وً ٚروٛد داسد ووٝ
ضخبٔت آٖ دس ربٞبي ٔختّف اص  20تب ٔ 50تش ٔتغيش اػت .ايوٗ ٚاحوذ دس تبلوذيغ آيٙوٚٝسصاٖ دس صيوش ٟ٘ـوتٞٝوبي
ػبص٘ذ ريشٚد لشاس ٔيٌيشد ،دس حبِيو ٝدس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ،تٛػظ دِٔٛٚيتٞبي ػبص٘ذ ٔويال پٛؿويذٔ ٜويؿوٛد.
ٌزس ٔبػٝػًٞٙبي وٛاستضيتي ايٗ ٚاحذ ،اص ػٕت پبييٗ ثٔ ٝبػٝػًٞٙبي الِ٘ ٖٛبٌٟب٘ي  ٚپيٛػت ٝاػت دس حوبِيووٝ
ٌزس آٖ ث ٝػٕت ثبال ثب ػًٞٙبي ػبص٘ذ ٔيال ٘بپيٛػت ٝفشػبيـي ٓٞ ٚؿيت اػت.
ظبزوذ میال) 0(Єmايٗ ػبص٘ذ دس ٚسل 1:25000 ٝآيٚٝٙسصاٖ تٟٙوب دس ٌٛؿو ٝؿوٕبَ ثوبختشي آٖ لبثوُ ٔـوبٞذ ٜاػوت.
ػبص٘ذ ٔيال دس ايٗ ٘بحي ٝث ٝعٛس وّي ؿبُٔ د ٚثخؾ آٚاسي صيشيٗ  ٚوشثٙبتي ثباليي اػت ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝدس ثخؾٞوبي
صيشيٗ آٖ ٔيتٛاٖ ٔبسٖٔ ،بػٝػ ،ًٙسيضؤٍّٛٙشا  ٚؿيُٞبي لشٔض  ٚدس ثخؾٞبي ثباليي آٖ دِٔٛٚيتٞبي خبوؼوتشي
سا ٔـبٞذ ٜوشد .ايٗ ػبص٘ذ ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞ ٚؿيت ثش سٚي ٚاحذ وٛاستضيت سأػي  ٚػبص٘ذ الِو ٖٛلوشاس داسد،
ٞشچٙذ و ٝدس ثشخي ٘ٛاحي ٔشص يبد ؿذ ٜثٚ ٝاػغ ٝفؼبِيت ٌؼُ ٔـب ديذٕ٘ ٜيؿٛدٔ .وشص ثوباليي ػوبص٘ذ ٔويال ٘يوض ثوب
اليٞٝبي ػ ًٙآٞه ػبص٘ذ ٔجبسن اص ٘ٛع ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي اػت.
 .0-3-3ديویه
ظبزوذ جیريد ) 0(Djايٗ ػبص٘ذ داساي ٔبػٝػٔ ٚ ًٙبػٝػٞ ًٙبي ووٛاستضيتي ثوب س٘وًٞوبي خبوؼوتشي  ٚلٟوٜٛاي،
ػ ًٙآٞه داساي خبس داساٖ ٕٞشا ٜثب اليٞٝبيي اص ؿيُ ٔ ٚبسٖ اػت  ٚضخبٔت آٖ دس فش ٚديٛاسٌ ٜؼوُ ٔـوب ثو100 ٝ
ٔتش ٔيسػذ .ث ٝػميذ ٜآػشت )1966( ٛػٗ ٟ٘ـتٞٝبي ريشٚد د٘ٚيٗ پؼيٗ (فشاػٙيٗ) -پشٔيٗ پيـيٗ اػت ،أب چوٖٛ
دس ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي دس صيش ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ ٔجبسن ثب ػٗ وشثٙيفش پيـيٗ  ٚثش سٚي دِٔٛٚيتٞبي ػبص٘ذ ٔويال
(دس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب) لشاس ٌشفتٝا٘ذ ،ػٗ آٖٞب دس ٔحذٚد ٜد٘ٚيٗ پؼيٗ -وشثٙيفش صيوشيٗ خٛاٞوذ ثوٛد .دس ثوبختش
دسيبچ ٝتبس ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست ػ ًٙآٞهٞبي ضخيٓالي ٝداساي ثبفت ٔتٛػظ تب دسؿتدا٘و ٝفؼويُداس اػوت وو ٝثوش
سٚي آٖٞب ٔبػٝػ ًٙآٞىي ٘خٛدي تب لٜٟٛاي سً٘ ثب ؿيت ث ٝػٛي ؿٕبَ ديذٔ ٜيؿٛد .ػبص٘ذ ريشٚد ثب ٘بپيٛػوتٍي
فشػبيـي أب ثٓٞ ٌٝ٘ٛ ٝؿيت ثش سٚي وٛاستضيت سأػي لشاس داسدٞ .شچٙذ و ٝدس فوش ٚديوٛاسٌ ٜؼوُ ٔـوب  ٚدس ػوبختبس
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس ثشخي ٔٙبعك ث ٝػجت ضخبٔت وٓ  ٚدٌشؿوىّي دس دٔبغو ٝثوبختشي تبلوذيغ ٚاحوذ وٛاستضيوت
سأػي سخ ٖٕٛٙػغحي ٘ذاسدٔ .شص ثباليي ػبص٘ذ ريشٚد ٘يض دس  ٕٝٞرب ،ثب ػبص٘ذ ٔجوبسن ثوٌ٘ٛ ٝو ٝپيٛػوت٘ ،ٝبٌٟوب٘ي ٚ
ٓٞؿيت اػت.
دسؿتفؼيُٞبي صيش ؤ ٝشثٛط ث ٝثخؾٞبي ثباليي ايٗ ػبص٘ذ ٞؼتٙذ ،ػٗ وشثٙيفش پيـيٗ سا ثشاي ايوٗ ػوًٞٙوب دس
ثخؾٞبي سأػي ػبص٘ذ ريشٚد ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ:
Delepinea comoides, Tomiproductus vaughani, Schellwienella sp., Coral, Brayozoa.

الصْ ث ٝروش اػت و ٝايٗ ػبص٘ذ  ٓٞدس فش ٚديٛاس ٓٞ ٚ ٜدس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ديذٔ ٜيؿٛد  ٚث٘ ٝظوش ٔويسػوذ ووٝ
سخؼبس ٚ ٜضخبٔت آٖ دس عشفيٗ ٌؼُ ٔتفبٚت اػت ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝدس فش ٚديٛاسٌ ٜؼُ ثيـتش اليٞٝبي ٔبػٝػوٍٙي دس
ايٗ ػبص٘ذ يبفت ٔيؿٛد ،دس حبِيو ٝدس لغؼ ٝؿٕبِي ،سخؼبس ٜآٖ دسيبيي اػوت  ٚاليوٞٝوبي ػو ًٙآٞوه فوشاٚاٖتوش
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ٞؼتٙذ ،ضٕٗ آ٘ى ٝضخبٔت آٖ  ٓٞدس ايٗ ثخؾ ثيـتش اػت .ايٗ ٔؼئّ ٝث ٝدِيُ تأحيش فؼبِيوت ؿويتِغوض ٌؼوُ ثوش
حٛض ٝسػٛثي ريشٚد دس صٔبٖ سػٛةٌزاسي آٖ ثٛد ٜاػت.
 .3-3-3مرثىیفر
ظبزوذ مجبرك ) 0(Cmػبص٘ذ ٔجبسن ٘يض  ٓٞدس لغؼ ٝؿٕبِي  ٓٞ ٚدس لغؼ ٝرٛٙثي ٌؼُ ٔـب ٚرٛد داسد .دس پيشأوٖٛ
دسيبچ ٝتبس ،ايٗ ػبص٘ذ داساي ػًٙؿٙبػي ػًٙآٞهٞبي خبوؼتشي تيش ٚ ٜػ ًٙآٞه ٔبس٘ي ثب اليٝثٙذي ٔتٛػظ توب
ضخيٓالي ،ٝسٌچٞٝبي وّؼيتي  ٚثبفت دسؿتدا٘ ٝاػت و ٝداساي فؼيُٞبي وشيٛٙييذٞب ،ثبصٚپبيبٖ ٔ ٚشروبٖٞوب اػوت.
ٕٞجشي پبييٙي ػبص٘ذ ٔجبسن ثب ػبص٘ذ ريشٚد اص ٘ٛع پيٛػت٘ ،ٝبٌٟب٘ي ٓٞ ٚؿيت اػت دس حبِيووٕٞ ٝجوشي ثوباليي آٖ
ثب پيچيذٌيٞبيي ٕٞشا ٜاػت .دس فش ٚديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب  ٚدس دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ث ٝػوجت ؿوذت ثيـوتش
دٌشؿىّي دس ايٗ ٘بحي ٚ ٝضخبٔت ٘بچيض ػبص٘ذ تخشيجي دٚسٚد ػبص٘ذ يبدؿذ ٜثش٘ٚضد ػغحي ٘ذاسد  ٚػبص٘ذ ٔجوبسن ثوش
سٚي اليٞٝبي ػ ًٙآٞه سٚت ٝديذٔ ٜيؿٛد .أب اص آ٘زبو ٝدس ٚسلٞٝبي خبٚسي آيٚٝٙسصاٖ (ٚسلوٞٝوبي ػوشثٙذاٖ  ٚآس)ٚ
ٔشص ٓٞؿيت ٘ ٚبپيٛػت ٝفشػبيـي ػبص٘ذ ٔجبسن ثب ػبص٘ذ دٚسٚد لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت ثٙوبثشايٗ دس ٘بحيو ٝآيٙوٚٝسصاٖ ٘يوض
ٕ٘يتٛاٖ ايٗ ٔشص سا ٘بديذٌ ٜشفت .دس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ٘يض ثش سٚي اليٞٝبي ػ ًٙآٞه ٔجبسن ،ػو ًٙآٞوهٞوب ٚ
دِٔٛٚيت ػبص٘ذ تشيبع اِيىب ثٓٞ ٌٝ٘ٛ ٝؿيت ،أب ثوب ٘بپيٛػوتٍي فشػبيـوي لوشاس داسد وو٘ ٝجوٛد ٟ٘ـوتٞٝوبي پوشٔيٗ
(ػبص٘ذٞبي دٚسٚد ،سٚتٚ ٚ ٝاحذ پشٔيٗ -تشيبع) دس ايٗ ثخؾ٘ ،يض ث ٝدِيوُ ػّٕىوشد ٔؼىوٛع ٌؼوُ ٔـوب  ٚاحتٕوبالً
خشٚد اص آة فشا ديٛاس ٜآٖ دس صٔبٖ يبد ؿذ ٜثٛد ٜاػت .ضخبٔت ايوٗ ٚاحوذ دس فوشا ديوٛاس ٚ ٜفوش ٚديوٛاسٌ ٜؼوُ ٔـوب
ٔتفبٚت اػت ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝثيـي ٝٙضخبٔت ػبص٘ذ دس فش ٚديٛاسٌ ٜؼُ  ٚدس ػبختبس تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس حوذٚد 125
ٔتش اػت دس حبِيو ٝدس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ،ثيـي ٝٙضخبٔت ايٗ ػبص٘ذ ث ٝحذٚد ٔ 375تش ٔ ٓٞيسػذ (ؿىُ  )3و ٝايوٗ
ٔؼئّ ٝث ٝػجت تغييش فؼبِيت ؿيتِغض ٌؼُ ٔـب دس ع َٛصٔبٖ اػت.
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ثشداؿت ؿذ ٜاص ايٗ ٔٙغم ٝداساي سيضفؼيُٞبي صيش اػت:
Earlandia sp., Parathurammina sp., Brachiopoda, Lammelibranchia, Bryozoa, Echinids.

ايٗ ٔزٕٛػ ٝفؼيّي داساي ػٗ وشثٙيفش پيـيٗ (ٚيضيٗ) اػت.
دسؿتفؼيُٞبي رٕغآٚسيؿذ ٜاص ػ ًٙآٞهٞبي ايٗ ػبص٘ذ ٘يض ػٗ تٛس٘يضيٗٚ -يضيٗ سا ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ:
Rhipidomella michelini, Athyris lamellose, Tomiproductus elegantulus, Spinomarginifera cf.
helica, Bellerophon sp., Tyloplecta sp., Coral (Mischellina sp.).

دس ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي ربثبٖ ػ ًٙآٞه ٞبي ٔجبسن داساي ثبفت ٔيىشٚاػپبسيتي  ٚفؼيُٞبي صيش ثو ٝػوٗ وشثٙيفوش
پيـيٗ (تٛس٘يضيٗ پؼيٗ ٚ -يضيٗ پيـيٗ) ٞؼتٙذ:
Calcisphaera laevis, Kamaena sp., Parathurammina sp., Endothyranopsis sp., Globivalvulina
sp., olorsehia sp., Endothyra sp., Calcisphaera sp., Latiendothyra sp. Parathuramminids,
Lammelibranchia.

ٕٞچٙيٗ فؼيُٞبي ٘ـبٍ٘ش ٘بؿي اص حفبسي تٛػظ ٔٛرٛدات ٘يض دس ايٗ ػ ًٙآٞهٞب ٚرٛد داسد (ؿىُ .)4
 .4-3-3پرمیه
ظبزوذ ريتٍ ) 0(Prايٗ ػبص٘ذ ث ٝعٛس ػٕذ ٜؿبُٔ ػ ًٙآٞه خبوؼتشي تيش٘ ٜبصن تب ٔتٛػظ الي ٝاػت .ثش اػبع
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East

ؿىُ  .3ػبص٘ذ ٔجبسن ثب ضخبٔت لبثُ تٛر ٝدس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ،ثبختش دسيبچ ٝتبس.

ؿىُ  .4فؼيُٞبي ٘ـبٍ٘ش دس ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ ٔجبسن .فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب
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ٔغبِؼبت آػشتٌ ٚ )1966( ٛالٚع ،)1965( 1دس ؿٕبَ دسيبچ ٝتبس ،ػ ًٙآٞهٞبي حبٚي خشدٜٞبيي اص خبسپٛػتبٖ،
كذفٞبٔ ،شربٖٞب  ٚثبصٚپبيبٖ ٚرٛد داسد و ٝػٗ آٖٞب پشٔيٗ ٔيب٘ي ٔـخق ؿذ ٜاػت ،دس حبِيو ٝثشاػبع
ٔغبِؼبت فؼيُؿٙبػي ا٘زبْ ؿذ ٜدس ايٗ ٚسل ٝػٗ وشثٙيفش پيـيٗ ثشاي ايٗ دػتٔ ٝـخق ؿذ ٜاػت و ٝثش ايٗ
اػبع ػ ًٙآٞهٞبي يبدؿذ ٜث ٝػبص٘ذ ٔجبسن ٘ؼجت داد ٜؿذ ٜاػت .ثيـي ٝٙضخبٔت ايٗ ٚاحذ دس ٚسل ٝآيٚٝٙسصاٖ،
حذٚد ٔ 100تش اػت .دس خبٚس ٚسلٟ٘ ٝـتٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ ثيـتش ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞ ٚؿيت ثش سٚي
ٔبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ دٚسٚد لشاس ٌشفتٝا٘ذ دس حبِيو ٝدس ٘بحيٚ ٝسل ٝآيٚٝٙسصاٖ ايٗ ٔشص دس سخ ٖٕٛٙػغحي ،وٓ ٚ
ثيؾ ديذٕ٘ ٜيؿٛدٔ .شص ثباليي ايٗ ػبص٘ذ ثب ٚاحذ التشيتي -ثٛوؼيتي لشٔضسً٘ ٔؼبدَ ٘ؼٗ ٘يض اص ٘ٛع ٘بپيٛػتٝ
فشػبيـي ٓٞ ٚؿيت اػت.
ٕ٘ ٝ٘ٛفؼيُٞبي صيش و ٝدس ٚسل 1:25000 ٝخبٚسي (ٚسل ٝػشثٙذاٖ) ٔغبِؼ ٝؿذٜا٘وذ ،ػوٗ پوشٔيٗ پؼويٗ (ٔشغوبثيٗ-
رّفيٗ) سا ثشاي ايٗ ٟ٘ـتٞٝب ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ:
Geinitzina uralica, Pachyphloia iranica, Globivalvulina biserialis cukurkoyi, Cribrogenerina
sumatrana, Neoendothyra reicheli, Neoendothyra broennimanni, Tuberitina collosa, Colaniella
pulchra, Codonofusiella sp., Pachyphloia cf. ovata, Tuberitus sp., Deckerella sp.,
Sphaeroporella sp., Hemigordius sp., Protonodosaria sp., Cribrogenerina sp., Langella cf.
conica, Pseudolangella cf. fragilis, Gastropoda, Vermiporella nipponica, Vermiporella sp.,
Gymnocodium sp., Paleotextularidae, Microgastropoda, Archaediscidae, Lammelibranchia,
Brachiopoda, Pachyphloia, Pedicula
ياحذ معبدل ظبزوذ وعه (? :)Pnايٗ ٚاحذ ث ٝكٛست افمي حبٚي ٔبػٝػ ٚ ًٙؿيُٞبي لشٔضس٘وً التشيتوي اػوت

وٚ ٝلف ٝسػٛةٌزاسي دسيبيي ثيٗ د ٚػبص٘ذ وشثٙبتي سٚت ٚ ٝاِيىب دس ٌزس اص پوشٔيٗ ثو ٝتشيوبع سا ٘ـوبٖ ٔويدٞوذ .دس
ٔٙغمٛٔ ٝسد ثشسػي ايٗ ٚاحذ ثب ػًٙؿٙبػي ٔبػٝػ ًٙلشٔض سً٘ ٔ ٚبػٝػ ًٙثٛوؼيتي ثب ضخبٔت  10توب ٔ 15توش
ديذٔ ٜيؿٛدٓٞ .چٙيٗ ٌبٞي اليٞٝبي وٕي ٘بصن تب ٔتٛػظ اليٝاي اص ؤٍّٛٙشا ثب خٕيش ٜلشٔض سً٘ ٘يوض دس آٖ ديوذٜ
ٔيؿٛدٚ .احذ يبدؿذ ٜثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي  ٚث ٝعٛس ٓٞؿيت ثش سٚي ػبص٘ذ سٚت ٚ ٝدس صيش ػبص٘ذ اِيىب لشاس داسد.
 .4-3مسيزييیل
 .0-4-3تريبض
ظبزوذ الینب ) 0(TReػبص٘ذ اِيىب دس ٘بحي ٝآيٚٝٙسصاٖ ؿبُٔ ٟ٘ـتٞٝبي وشثٙبتي ث ٝػٗ تشيبع پيـيٗٔ -يب٘ي اػت.
دس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ،ؿٕبَ دسيبچ ٝتبس ،ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست ػ ًٙآٞهٞبي ضخيٓالي ٝخبوؼتشي تب وشْ سً٘
(ثخؾ صيشيٗ) ديذٔ ٜيؿٛد (ٚاحذ  )TReو ٝثش سٚي آٖ ثخؾ ٘بصن تب ٔتٛػظ الي ٝث ٝسً٘ٞبي خبوؼتشي تب
٘خٛديسً٘  ٚحبٚي آحبس وشٔي ؿىُ  ٚفؼيّي ٔج( ٟٓثخؾ ثباليي) لشاس ٌشفت ٝاػت .ػبص٘ذ اِيىب دس ايٗ ٘بحي ٝثب
٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ثش سٚي ٚاحذٞبي لذيٕيتش (ػبص٘ذ ٔجبسن ؟) لشاس ٔيٌيشد  ٚتٟٙب دس ٌٛؿ ٝؿٕبَ ثبختشي ٚسلٝ
ٔيتٛاٖ ضخبٔت ا٘ذوي اص سػٛثبت تخشيجي پشٔيٗ -تشيبع سا ٔـبٞذ ٜوشدٓٞ .چٙيٗ دس ٔشص ثباليي ايٗ ػبص٘ذ ،ثبصاِت
ٔ ٚالفيش لبػذ ٜؿٕـه ديذٕ٘ ٜيؿٛد  ٚػبص٘ذ ؿٕـه ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞؿيت ثشسٚي ػًٞٙبي وشثٙبتي
ايٗ ػبص٘ذ لشاس ٔيٌيشد .دس لغؼ ٝرٛٙثي ٌؼُ ٔـب ثخؾ ٞبي ػ ًٙآٞه ٘بصن تب ٔتٛػظ الي ٝصيشيٗ (ٚاحذ )TRe1
1. Glaus
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 ٚثخؾ دِٔٛٚيت  ٚػ ًٙآٞه تٛدٜاي ثباليي (ٚاحذ  )TRe2ث ٝسٚؿٙي ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ ضٕٗ ايٙى ٝدس ايٗ ٘بحي،ٝ
ٕٞجشي صي شيٗ ايٗ ػبص٘ذ ٘ؼجت ث ٝػبص٘ذ سٚت ٝثب افك پشٔيٗ -تشيبع ٕٞ ٚجشي ثباليي آٖ ثب ػًٞٙبي آتـفـب٘ي
لبػذ ٜطٚساػيه اص ٘ٛع ٘بپيٛػت ٝآرسيٗ پي ٓٞ ٚؿيت اػتٔ .يبٍ٘يٗ ضخبٔت ثخؾٞبي صيشيٗ  ٚثباليي ػبص٘ذ اِيىب
دس ػبختبس تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثٝتشتيت دس حذٚد ٔ 400 ٚ 150تش اػت و ٝاِجت ٝايٗ ٔمبديش دس ٔحُ دٔبغ ٝثبختشي
تبلذيغ افضايؾ ٘يض ٔييبثذ .ضخبٔت ٔتٛػظ ثخؾ تفىيه ٘بپزيش آٖ ٘يض دس فشا ديٛاسٌ ٜؼُ حذٚد  100تبٔ 150تش
اػت.
 .0-4-3شيراظیل
ظىگَبي آتشفشبوی قبعذٌ ظبزوذ شمشل ) 0(Jmدس لغؼ ٝرٛٙثي ٌؼُ ٔـب ػًٞٙبي آتـفـب٘ي اص ٘ٛع
ثبصاِت ٔ ٚالفيش دس ٔشص ثيٗ ػبص٘ذٞبي اِيىب ثب ؿٕـه ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝاحتٕبالً ٔشثٛط ث ٝفؼبِيتٞبي وٞٛضايي
سٚيذاد ويٕشيٗ پيـيٗ ٞؼتٙذ .ػًٞٙبي يبد ؿذ ٜدس لغؼ ٝؿٕبِي ٌؼُ ٔـب ديذٕ٘ ٜيؿ٘ٛذ .ضخبٔت ايٗ ٚاحذ
حذٚد  50تب ٔ 100تش ثشآٚسد ٔيؿٛد .سً٘ آٟ٘ب اغّت ػجض تيش ٜتب ػيب ٜسً٘ اػت و ٝثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ثش سٚي
ٟ٘ـتٞٝبي وشثٙبتي ػبص٘ذ اِيىب  ٚثب ٘بپيٛػتٍي آرسيٗپي؟ دس صيش ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ؿٕـه لشاس داس٘ذٔ .شص ثيٗ
ثبصاِت ٞبي لبػذ ٜطٚساػيه ثب ػ ًٙآٞهٞبي خبوؼتشي ثخؾ ثباليي ػبص٘ذ اِيىب ث ٝكٛست ثشٌـت ٝاػت وٝ
خشدؿذٌي  ٚآحبس فؼبِيت ٌؼّي اص ٘ٛع سا٘ذٌي دس آٖ ديذٔ ٜيؿٛد .فؼبِيت ٌؼّي دس ايٗ ٔشص احتٕبالً ث ٝدِيُ
اختالف تٛاٖ ػًٞٙبي وشثٙبتي ػبص٘ذ اِيىب ثب سٚا٘ٞٝبي ثبصاِتي  ٚسفتبس ٔتفبٚت آٖٞب عي سٚيذاد چيٗخٛسدٌي
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثٛد ٜاػت.
ظبزوذ شمشل ) 0(Jsايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ ؿيُ ٔ ٚبػٝػٔ ًٙتٛػظ تب ضوخيٓ اليو ٝخبوؼوتشي اػوت وو ٝثوش اػوبع
ٔغبِؼبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس اِجشص ،ث ٝػٗ طٚساػيه صيشيٗ (ِيبع) اػت .ايٗ ػبص٘ذ دس فش ٚديٛاسٌ ٜؼُسا٘ذٌي ٔـب ثوب يوه
لبػذ ٜآتـفـب٘ي (ثبصاِت ٔ ٚالفيش)  ٚث ٝكٛست ٘بپيٛػتٍي آرسيٗپي ثش سٚي ػبص٘ذ اِيىب لشاس ٔيٌيشد أب دس فوشا ديوٛاسٜ
ٌؼُ (ثشاي ٔخبَ دس ؿٕبَ دسيبچ ٝتبس) ايٗ لبػذ ٜآتـفـب٘ي ٚرٛد ٘ذاسد  ٚػبص٘ذ ؿٕـه ث ٝكٛست ٓٞؿيت ،پيٛػتٝ
٘ ٚبٌٟب٘ي دس صيش ػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ دِيچبي  ٚثٓٞ ٌٝ٘ٛ ٝؿيت ،أب ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـوي ثوش سٚي ٟ٘ـوتٞٝوبي
وشثٙبتي ػبص٘ذ اِيىب لشاس ٌشفت ٝاػتٕٞ .چٙيٗ دس ثشخي ٘مبط ٔب٘ٙذ خوبٚس دسيبچوٞ ٝوٛيش ٔوشص صيوشيٗ ايوٗ ػوبص٘ذ ثوٝ
كٛست ٘بپيٛػت ٝفشػبيـي ٓٞ ٚؿيت ثش سٚي تٛاِيٞبي پبِئٛصٚييه (ػبص٘ذ ٔجوبسن) لوشاس ٔويٌيوشد .دس يوبَ ؿوٕبِي
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ،ايٗ ػبص٘ذ ثب دٌشؿيجي صاٚيٝداس دس صيش ؤٍّٛٙشاي فزٗ  ٚيب ػ ًٙآٞوه صيوبست ديوذٔ ٜويؿوٛد.
ضخبٔت ايٗ ػبص٘ذ دس فشا ديٛاس ٚ ٜفش ٚديٛاسٌ ٜؼُ ٔـب ٔتفبٚت اػت ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝدس فشا ديوٛاسٌ ٜؼوُ ضوخبٔت ثوٝ
ثيؾ اص ٔ 1250تش ٔيسػذ ،أب دس فش ٚديٛاس ٚ ٜدس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ضخبٔت ػبص٘ذ ثو ٝحوذٚد ٔ 600توش
ٔيسػذ و ٝاِجت ٝدس دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغٔ ،مذاسي ثيـتش ٔ ٓٞيؿٛد.
ظبزوذ دلیچبي ) 0(Jdػًٙؿٙبػي ايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ ػ ًٙآٞه ٔبس٘ي ثب اليٝثٙذي خٛة ٕٞوشا ٜثوب ٔيوبٖ اليوٞٝوبي
ٔبس٘ي ػجض سً٘ اػت .دس ٔيبٖ اليٞٝبي ػٍٙي ايٗ ػبص٘ذ ،فؼيُٞبي آٔ٘ٛيت ٘ؼجتبً صيبدي ٚرٛد داسدٔ .وشص صيوشيٗ آٖ
ثب پيٛػتٍي سػٛثي ٓٞ ٚؿيت أب ث ٝكٛست ٘بٌٟب٘ي ثش سٚي ٔبػٝػ ٚ ًٙؿيُ ػبص٘ذ ؿٕـه لشاس ٌشفتٔ ٚ ٝشص ثوباليي
آٖ ثب تغييشات تذسيزي  ٚوبٞؾ اليٞٝبي ٔبس٘ي ث ٝكٛست تذسيزي  ٚپيٛػت ٝث ٝػو ًٙآٞوهٞوبي ػوبص٘ذ الس تجوذيُ
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ٔيؿٛد .دس ٌؼتشٛٔ ٜسد ثشسػي ثش٘ٚضدٞبي ايٗ ػبص٘ذ تٟٙوب دس دٔبغو ٝثوبختشي تبلوذيغ آيٙوٚٝسصاٖ يبفوت ٔويؿوٛد.
ضخبٔت ايٗ ػبص٘ذ دس ٔحذٚدٚ ٜسل ٝآيٚٝٙسصاٖ دس حذٚد ٔ 250تش  ٚػٗ آٖ  ،ٓٞثب تٛر ٝثٕ٘ٛ٘ ٝوٞٝوبي ٔغبِؼو ٝؿوذٜ
دس ٚسلٞٝبي  1:25000آس ٚ ٚػشثٙذاٖ ث ٝطٚساػيه ٔيب٘ي (دٌٚش) ٔيسػذ .فؼيُٞبي صيش دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي يبدؿذ ٜاص ايوٗ
ػبص٘ذ ٔغبِؼ ٝؿذٜا٘ذ:
Mesoendothyra sp., Vidalina sp., Trocholina sp., Cristelaria sp., Lagenidae, Textularidae,
Echinoid & Crinoid debris & spine, Ostracoda, Bryozoa.
ظبزوذ الر ) 0(Jlايٗ ػبص٘ذ ؿبُٔ ػ ًٙآٞهٞبي ٔتشاوٓ ،سيضدا٘ ٚ ٝچشتداس ثشً٘ ثظ تب خبوؼتشي اػوت .ايوٗ ػوبص٘ذ

ث ٝكٛست ٚاحذٞبي ػٍٙي كخشٜػبص ثب ؿيت تٙذ دس ٔٙغم ٝسخ ٖٕٛٙداس٘وذ .دس ٔوشص صيوشيٗ ثو ٝكوٛست توذسيزي ثوٝ
ػ ًٙآٞهٞبي ٘شْفشػبي دِيچبي تجذيُ ٔيؿ٘ٛذ .ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ ٚاحذٞبي وشثٙوبتي وشتبػو ٝثوباليي
( ) K2ثٝعٛس ٘بپيٛػت ٝفشػبيـي ٓٞ ٚؿيت  ٚيب ػبص٘ذٞبي فزٗ  ٚصيوبست ثوب ٘بپيٛػوتٍي صاٚيوٝداس  ٚدٌوشؿويت لوشاس
ٌشفتٝا٘ذ و ٝايٗ ٘بپيٛػتٍي سا ٔيتٛاٖ ث ٝوٞٛضايي السأيذ ٘ؼجت داد .ػ ًٙآٞهٞوبي ايوٗ ٚاحوذ دس ؿوٕبَ  ٚخوبٚس
سٚػتبي آيٚٝٙسصاٖ داساي سيضفؼيُٞبي صيش اػت:
Rivularia piae, Globochetta sp., Sponge spicules, Pseudocyclammina sp., Spirotrocholina sp.,
Thaumatoporella sp., Lenticulina sp., Textularia sp., Lammelibranchia (Pisonia sp.), Radiolaria,
Ostracoda, Coral.

ايٗ فؼيُٞب داساي ػٗ طٚساػيه پؼيٗ (آوؼفٛسديٗ -تيت٘ٛيٗ) ٞؼتٙذ.
ضخبٔت ػبص٘ذ الس دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس حذٚد ٔ 200تش اػت أب دس دٔبغ ٝثبختشي تبلوذيغ ضوخبٔت
آٖ ثؼيبس ثيـتش اػت.
 .3-4-3مرتبظٍ
ياحذ  0K2ػًٙؿٙبػي ايٗ ٚاحذ دس خبٚس آيٚٝٙسصاٖ ث ٝكٛست ػ ًٙآٞهٞبي خبوؼتشي تب ثظسً٘  ٚداساي
ٌشٞهٞبي چشت اػت .اليٝثٙذي دس ايٗ ٚاحذ ث ٝكٛست ضخيٓ الي ٝتب تٛدٜاي اػتٕٞ .جشي صيشيٗ ايٗ ٚاحذ ثب
ػبص٘ذ الس دس ٔحذٚدٚ ٜسل 1:25000 ٝآيٚٝٙسصاٖ اص ٘ٛع ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٛٔ ٚاصي اػت دس حبِيؤ ٝشص ثباليي آٖ
ثٚ ٝاػغ ٝػبص٘ذٞبي فزٗ  ٚصيبست ثب ٘بپيٛػتٍي صاٚيٝداس  ٚدٌشؿيجي پٛؿيذ ٜؿذ ٜاػت (ؿىُ  .)5ضخبٔت ايٗ ٚاحذ
دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ حذٚد ٔ 200-250تشاػت ،دس حبِيو ٝدس دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ ثٌٝ٘ٛٝ
چـٍٕيشي افضايؾ ٔييبثذ.
ايٗ ػ ًٙآٞهٞب داساي سخؼبس ٜثئٛيىشيت  ٚفؼيُٞبي صيش ٞؼتٙذ:
Marginotruncana sp., Whiteinella sp., Gavelinella sp., Textularia sp., Stomiosphaera sp.

ايٗ ٔزٕٛػ ٝفؼيّي ،ػٗ وشتبػ ٝپؼيٗ (ػٔٛٙب٘يٗ) سا ثشاي ايٗ ٚاحذ ٔـخق ٔيوٙٙذ.
ٚاحذ  :K3ايٗ ٚاحذ ث ٝػٗ وشتبػ ٝپؼيٗ (وبٔپب٘يٗ ؟) دس ثبختش آيٚٝٙسصاٖ ثوب ػوًٙؿٙبػوي ػو ًٙآٞوه توب ػوًٙ
آٞهٞبي ٔبس٘ي خبوؼتشي تب ثظ سً٘ داساي ثبفت سيضدا٘ ٚ ٝثذ ٖٚچشت ٔـخق ٔيؿٛد.
ضخبٔت ايٗ ٚاحذ دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس حذٚد ٔ 150-200تش اػت و ٝثو ٝػوٕت ثوبختش  ٚدس دٔبغوٝ
ثبختشي تبلذيغ ثش ٔمذاس آٖ افضٚدٔ ٜيؿٛد .اليٞٝبي ايٗ ٚاحذ ،اليٝثٙذي ٘وبصن توب ٔتٛػوظاليو ٝداس٘وذ .ايوٗ ػوًٙ
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آٞه ٞب دس يبَ رٛٙثي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ  ٚدٔبغ ٝثبختشي آٖ ثب دٌشؿيجي صاٚيوٝداس دس صيوش وٍّٙؤٛشاي فزوٗ روبي
داس٘ذ  ٚثٝعٛس پيٛػت ٚ ٝتذسيزي ثش سٚي ػ ًٙآٞهٞبي ٚاحذ  K2لشاس ٌشفتٝا٘ذ.

ؿىُ  .5دٌشؿيجي صاٚيٝداس ثيٗ ٚاحذ وشثٙبتي وشتبػ ٚ (K2( ٝؤٍّٛٙشاي ػبص٘ذ فزٗ دس يبَ ؿٕبِي
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ،ؿٕبَ سٚػتبي آيٚٝٙسصاٖ.

 .5-3ظىًزييیل
 .0-5-3ترشیري
ظبزوذ فجه ) 0(Pfؤٍّٛٙشاي ػبص٘ذ فزٗ ث ٝػٗ پبِئٛػٗ -ائٛػٗ صيشيٗ دس ؿٕبَ سٚػتبي ربثبٖ  ٚخؼشٚاٖ ،ثٝ
سً٘ لشٔض  ٚداساي لّٜٞٛبي ػ ًٙآٞهٔ ،بػٝػ ،ًٙچشت ثب ػيٕبٖ ٔبػ ٝاي  ٚرٛسؿذٌي ضؼيف ٌ ٚشدؿذٌي
ٔتٛػظ اػت (ؿىُ  .)6ضخبٔت ايٗ ؤٍّٛٙشا دس ايٗ ٔٙغم ٝاص حذٚد  50تب ٔ 150تش ٔتغيش اػت و ٝػّت آٖ ٓٞ
تغييش تذسيزي  ٚثيٗ اٍ٘ـتي ثب ػبص٘ذ صيبست اػت و ٝث ٌٝ٘ٛ ٝرب٘جي ث ٝيىذيٍش تجذيُ ٔيؿ٘ٛذ .دس يبَ ؿٕبِي
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ػبص٘ذ فزٗ ث ٝكٛست ٘بپيٛػتٍي صاٚيٝداس  ٚدٌشؿيت ثش سٚي ٔبػٝػٞ ًٙبي خبوؼتشي ؿٕـه
 ٚػ ًٙآٞهٞبي ػبص٘ذ الس ٚ ٚاحذ  K2لشاس داسد  ٚخٛد ث ٝكٛست تذسيزي  ٚپيٛػت ٝدس صيش ػ ًٙآٞهٞب ٚ
ؤٍّٛٙشاي ػبص٘ذ صيبست لشاس ٔيٌيشد .دس حبِيو ٝدس يبَ رٛٙثي تبلذيغ ايٗ ػبص٘ذ ثب ٘بپيٛػتٍي صاٚيٝداس ثش سٚي
ػ ًٙآٞهٞبي ٚاحذ  K3لشاس داسد .دس ثبختش سٚػتبي خؼشٚاٖ ايٗ ػبص٘ذ داساي ارضاي ػٕذتبً وشثٙبتي ثب ضخبٔت
حذٚد ٔ 40تش اػت.
دس فبكّ ٝصٔب٘ي ثيٗ وشتبػ ٚ ٝپبِئٛطٖ ،وٞٛضاي ي السأيوذ دس ٘بحيو ٝاِجوشص ثوب ؿوذت ثيـوتشي ػٕوُ ووشدٛٔ ٚ ٜروت
٘بپيٛػتٍي چيٝٙاي ٕٞشا ٜثب دٌشؿيجي صاٚيٝداس دس لبػذٟ٘ ٜـتٞٝبي ػٛٙصٚييه ؿذ ٜاػت .دس ايٗ ٘بحيٟ٘ ٝـوتٞٝوبي
ػبص٘ذ فزٗ و ٝثيـتش ؤٍّٛٙشايي ٞؼتٙذ ،ثب دٌشؿيجي صاٚيٝداس ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي وشتبػو ٝپؼويٗ (ٚاحوذ  ٚ (K3يوب
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لذيٕيتش ( ػبص٘ذ ٞبي ؿٕـه  ٚدِيچبي  ٚالس) لشاس ٌشفتٝا٘ذ .ايٗ ٚاحذ دس ؿٕبَ ثبختشي آيٚٝٙسصاٖ (دٔبغو ٝثوبختشي
تبلذيغ) ثب ٘بپيٛػتٍي صاٚيٝداس ثش سٚي ػ ًٙآٞهٞبي ٔيىشيتي ثظ سً٘  ٚفبلذ چشت ٚاحذ  ٚ K3لذيٕيتش اص آٖ لوشاس
ٔيٌيشد  ٚخٛد ث ٝكٛست پيٛػت ٚ ٝتذسيزي دس صيش ػ ًٙآٞهٞب  ٚؤٍّٛٙشاٞوبي ػوبص٘ذ صيوبست  ٚيوب ثوب ٘بپيٛػوتٍي
فشػبيـي دس صيش تٛف  ٚؿيُٞبي ػبص٘ذ وشد ديذٔ ٜيؿٛد .اِجت ٝدس ثشخي ٘ٛاحي تجذيُ ػوبص٘ذ فزوٗ ثو ٝصيوبست ثوٝ
كٛست ثيٗ اٍ٘ـتي ٘يض ديذٔ ٜيؿٛد .دس ايٗ ٘بحيو ،ٝوٍّٙؤٛشاي ػوبص٘ذ فزوٗ داساي لّوٜٞٛوبي ثيـوتش وشثٙوبتي ،ثوب
ٌشدؿذٌي ٔتٛػظ تب خٛة ،رٛسؿذٌي ٔتٛػظ  ٚخٕيش ٜوٓ (حذٚد  10دسكوذ) اػوتٕ٘ٛ٘ .وٞٝوبي ٔغبِؼو ٝؿوذ ٜاص
ػ ًٙآٞهٞبي ثباليي ايٗ ػبص٘ذ دس ٚسل 1:25000 ٝآس ٚفؼيُٞبي صيش سا ثشاي ايٗ ػًٞٙب ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ:
Globigerina triloculinoides, Nummulites fabiani, N. aturicus, N. globulus, Discocyclina sp.,
Amphistegina sp., Dictyoconus sp., Rotalia sp., Operculina sp., Rhaphidionina sp.

ؿىُ  .6ؤٍّٛٙشاي ػبص٘ذ فزٗ ٔتـىُ اص لّٜٞٛبي وشثٙبتي ثب ػيٕبٖ تخشيجي داساي اوؼيذ آ.ٗٞ

ظبزوذ زيبرت ) 0(PEzدس ؿٕبَ سٚػتبي خؼشٚاٖ ،ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست ػ ًٙآٞهٞبي خبوؼتشي تيش ٜثٛداس ثب ثبفوت
ٔيىشيتي تب ٔيىشٚاػپبسيتي  ٚداساي فؼيُ ِ٘ٛٔٛيت اػت .ايٗ ػ ًٙآٞهٞب ث ٝكٛست ٓٞؿيت ،تذسيزي  ٚپيٛػت ٝثوش
سٚي ؤٍّٛٙشاٞبي ػبص٘ذ فزٗ لشاس ٌشفتٝا٘ذ ،اِجت ٝث٘ ٝظش ٔيسػذ و ٝدس ثيـتش ٔٙبعك ٌزس اص ػبص٘ذ فزوٗ ثو ٝصيوبست
ث ٝكٛست ثيٗ اٍ٘ـتي اػت  ٚايٗ د ٚػبص٘ذ ث ٝكٛست رب٘جي ث ٝيىذيٍش تجذيُ ٔيؿ٘ٛذ ،ايٗ ٔؼئّ ٝػجت ؿوذ ٜاػوت
و ٝضخبٔت ايٗ ػبص٘ذ ٘يض ثيٗ  50تب ٔ 150تش ٔتغيش ثبؿذ .ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست ٓٞؿيت ،أب ثب ٘بپيٛػتٍي فشػبيـوي
دس صيش ؿيُٞب  ٚتٛفٞبي ػبص٘ذ وشد لشاس ٔيٌيشد.
دس ؿٕبَ ثبختشي آيٚٝٙسصاٖ  ٚدس دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ ،ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست ػو ًٙآٞوهٞوبي خبوؼوتشي ضوخيٓ
الي ٝتب تٛد ٜاي ثٛداس  ٚثب چشت فشاٚاٖ  ٚثبفت ٔيىشٚاػپبسيتي ديذٔ ٜيؿوٛد .دس ايوٗ ٘بحيو ٝػوبص٘ذ صيوبست ثو ٝكوٛست
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٘بپيٛػتٍي صاٚيٝداس  ٚدٌشؿيت ثش سٚي ػٔ ًٙبػٞٝبي ؿٕـوه لوشاس ٌشفتو ٚ ٝخوٛد ثوب ٘بپيٛػوتٍي فشػبيـوي ،أوب
ٓٞؿيت دس صيش ٔبػٝػ ٚ ًٙؿيُ ػبص٘ذ وشد لشاس ٔيٌيشد.
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي صيش و ٝاص ثخؾٞبي وشثٙبتي ايٗ ػبص٘ذ دس ٚسل ٝآس ٚث ٝدػت آٔذٜا٘ذ ،ػٗ پبِئٛػٗ پؼيٗ تب ائٛػٗ پيـويٗ
سا ثشاي ايٗ ػبص٘ذ ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ.
Acarinina primitive, A. soldadoensis, A. macamuai, Morzovella leusiformis, Mississippina
angulata, Ethelia alba, Kuphus arenarius, Lockartia sp., Mississippina sp., Gyroidina sp.,
Haddonia sp., Miscellanea aff. miscalla, Miliolidae, Evigerina sp., Cibicides sp.,
Quinqueloculina sp., Biloculina sp., Nodosaria sp., Orbitoilites sp., Grygphea sp., Lenticulina
sp., Glomoalveolina sp., Pyrgo sp.,Rotalidae, Lithophylum sp., Lithophylum sp., Alveolina cf.
aragonensis, Alveoloina aff. ilerdiansis, Keramosphaera aff. iranica, Anumalindae, Echinoid,
Textularidae, Gastropod, Ammonoides
ظبزوذ مرج )ٟ٘ 0(Ekـتٞٝبي ايٗ ػبص٘ذ ث ٝػٗ ائٛػٗ ،تـىيُدٙٞذ ٜػبختبس ٘وبٚديغ صسيوٗووٞ ٜٛؼوتٙذ  ٚثوٝعوٛس

ػٕذ ٜؿبُٔ تٛف  ٚتٛفيت ػجضٔ ،بػٝػ ،ًٙؿيُ ،ػيّتػٌُ ٚ ًٙػو ٚ ًٙػوٌ ًٙو ػوٗ ائٛػوٗ اػوت .دس ايوٗ
ٚاحذ ،ػًٞٙبي آتـفـب٘ي ؿبُٔ رشيبٖٞبي ٌذاصٌ ٚ ٜذاصٜٞبي ثشؿي ثب تشويت ٔتٛػظ تب ثبصي ٘يض ديذٔ ٜيؿوٛد .دس
رٛٙة ثبختشي و ٜٛػيب ٜچبَ ،ايٗ ػبص٘ذ ث ٝكٛست تٙبٚة ؿيُ خبوؼتشئ ،بػوٝػو ًٙووٛاستضيتي ثو ٝس٘وً ػوجض ٚ
ٔيبٖاليٞٝبيي اص ٌُػ ،ًٙث ٝكٛست ثبِـتىي (ثٛديٗ) ديذٔ ٜيؿو٘ٛذ .ػوبص٘ذ ووشد ثخوؾ ػٕوذٜاي اص ٌؼوتشٚ ٜسلوٝ
آيٚٝٙسصاٖ سا پٛؿب٘ذ ٚ ٜضخبٔت آٖ دس ايٗ ٘بحي ٝث ٝحذٚد ٔ 1500تش ٔ ٓٞيسػذٔ .وشص ثوباليي ايوٗ ػوبص٘ذ دس ٘بحيوٝ
آيٚٝٙسصاٖ چٙذاٖ سٚؿٗ ٘يؼت  ٚدس تٕبْ ٔٙبعك ثٚ ٝاػغٟ٘ ٝـتٞٝبي وٛاتش٘شي پٛؿيذ ٜؿذ ٜاػت ،دس حوبِيوؤ ٝوشص
صيشيٗ آٖ ثب ػبص٘ذٞبي صيبست  ٚفزٗ اص ٘ٛع ٘بپيٛػتٍي فشػبيـي ٓٞ ٚؿيت اػت.
 .0-5-3مًاتروري
ياحذ  0Qt1لذيٕيتشيٗ ٟ٘ـتٞٝبي ٔخشٚطافىٝٙاي دس ايٗ ٔٙغم ٝاػت و ٝلبثُ رذايؾ ث ٝا٘وٛاع ديٍوش ٘يؼوتٙذ ايوٗ
ػًٞٙب اص سػٛثبت ػؼت ٔبػ ٚ ٝؿٗ تـىيُ ؿذٜا٘ذ.
ياحذ ٟ٘ 0Qt2ـتٞٝبي ٔخشٚطافىٝٙاي تفىيه٘بپزيش ديٍشي ايٗ ٚاحذ سا تـىيُ ٔيدٙٞذ و ٝث٘ ٝظش ٔيسػذ رٛاٖتوش
اص ٚاحذ پيـيٗ ٞؼتٙذ .لشاسٌيشي ايٗ دػت ٝثش سٚي ٚاحذ ٘ Qt2ـبٍ٘ش ت٘ٝـيٙي رٛاٖتش آٖٞبػت.
ياحذَبي  Qf1تب  .Qf4ػبٔب٘ٔ ٝخشٚطافىٞٝٙبيي ٞؼتٙذ و ٝاص استفبػبت ؿٕبِي ث ٝػوٕت دؿوت رٙوٛثي دس خوبسد اص
ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِؼ ٝتـىيُ ؿذٜا٘ذ .ايٗ دػت ٝث ٝػجت ٘ٛع استجبط ثب يىذيٍش ،سٚاثوظ ثشيوذٌي  ٚلغوغؿوذٌي ،ػوٗ
ٟ٘ـتٞٝب  ٚسً٘ ػغحي آٖٞب تمؼيٓثٙذي ؿذٜا٘ذ .ا٘ٛاع لذيٕيتش دس احش حفبسي سٚدخب٘وٝاي ثيـوتش ثشيوذ ٜؿوذٜا٘وذ ٚ
ػغح آٖٞب تيشٜتش اص ثبدثضٖٞبي رٛاٖتش اػت و ٝايٗ ٔؼئّ ٝث ٝدِيُ توأحيش ٘وٛس خٛسؿويذ ثوش سٚي لّوٜٞٛوب  ٚلغؼوبت
ػٍٙفشؽ ؿذ ٜاػت.
ياحذ  0Qlsصٔيِٗغضؽٞبيي اػت و ٝثيـتش دس ػبص٘ذ وشد سخ داد ٜاػت .ايٗ پذيذ ٜدس ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ووشد ػبٔوُ
اكّي ؿىٌُيشي دسيبچٞٝبي تبس ٛٞ ٚيش ثٛد ٜاػت .ايٗ صٔيِٗغضؽٞب دس احش اختالف ػًٙؿٙبػي اليٞٝبي ايٗ ػوبص٘ذ
سٚي داد ٜاػت.
ياحذ ٚ 0Qscاسيضٜٞبي ػٍٙي دس استفبػبت ٔٙغم ٝو ٝدس احش فشػبيؾ ػبص٘ذٞبي كخشٜػبص ثٚ ٝرٛد ٔيآيٙذ.
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ياحذ  0Qalسػٛثبت لّ ٚ ٜٛلغؼ ٝػ ًٙدس أتذاد سٚدخب٘ٞٝبي اكّي ؤ ٝشثٛط ث ٝرٛاٖتشيٗ ٔشحّ ٝسػٛةٌزاسي لوبسٜ
ٞؼتٙذ.
 -4ظىگَبي آرريه
ػًٞٙبي آرسيٗ ٔٙغم ،ٝثيـتش ث ٝكٛست تٛفٞب ٌ ٚذاصٜٞب ي آ٘ذصيتي ػبص٘ذ وشد ٔـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذ .سخٖٕٞٛٙبي
ايٗ ػًٞٙب دس ٔـبٞذات كحشايي ثيـتش دسثشٌيش٘ذ ٜػًٞٙبي آتـفـب٘ي  ٚآرسآٚاسي ٞؼتٙذ و ٝتشويت
ػًٙؿٙبػي ثبصي تب حذٚاػظ داس٘ذ  ٚثلٛستٞبي ٌذاصٜايٌ ،ذاصٜٞبي ثشؿي ،تٛفٞبي ثّٛسيٗ ،تٛفٞبي ؿيـٝاي،
تٛفٞبي ثّٛسيٗ ؿيـٝداسٞ ،يبِٛوالػتيتٞب ٌ ٚبٞي تٛفيتٞب ديذٔ ٜيؿ٘ٛذٌ .ذاصٜٞب اص ٘ظش تشويت ػًٙؿٙبختي دس
سديف ثبصاِت اِيٛيٗداس ،ثبصاِت ،تشاويثبصاِت  ٚآ٘ذصيت ثٛد ٚ ٜداساي ثبفتٞبي پٛسفيشي ثب صٔئ ٝٙيىشِٚيتي ،پٛسفيشي
ايٙتشػشتبَ ،پٛسفيشي ثبدأىي ،افيتيهٍٔ ،بپٛسفيشي  ٚدس ٔٛاسدي ؿيـٝاي -آٚاسي يب ٞيبِٛفيتيه ٞ ٚيبِٛپّيتيه
ٞؼتٙذ .دٌشػب٘يٞب  ٚتحٛالت ثؼذي چٟش ٜػبختبسي آٖٞب سا وٓٚثيؾ تغييش داد ٜاػتٓٞ .چٙيٗ ػًٞٙبي آرسيٗ
ثيش٘ٚي ثب ػبختٞبي ػيُ  ٚدايه وٛچه ٔميبع دس ػبص٘ذٞبي ثبسٚت  ٚوٟش ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝثيـتش اص ٘ٛع ثبصاِت
 ٚآ٘ذصيت -ثبصاِت ٞؼتٙذ.
 -5زمیهشىبظی اقتصبدي
زغبلظىگ 0آحبس  ٚآغـتٍيٞبي صغبَػ ًٙدس ثخؾٞبي ؿيّي ػبص٘ذ ؿٕـه ( )Jsدس ثؼضي اص سخٖٕٞٛٙبي ايٗ
ػبص٘ذ ديذٔ ٜيؿٛد .أىبٖ دػتيبثي ث ٝرخبيش لبثُ اػتخشاد صغبَػ ًٙدس ثخؾٞبي ػٕمي ايٗ ٌ ٝ٘ٛسخٖٕٞٛٙب
ٚرٛد داسد.
ظىگ الشٍ 0اص تٛفٞبي ػجض ٔٛرٛد دس ٘بحئ ٝيتٛاٖ ثٝػٛٙاٖ ػ ًٙالؿ ٝاػتفبد ٜوشد.
ظىگ آَل 0رخبيش ػظيٓ آٞه (ػبص٘ذ سٚت ٚ ٝاِيىب ٘ ٚيض ػبص٘ذ الس) دس ٘بحيٛٔ ٝسد ٔغبِؼٚ ٝرٛد داسد ؤ ٝيتٛا٘ذ
دس كٙبيغ ٔختّف ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌيشد .ثشاي ٔخبَ وّؼيت ث ٝكٛست ػ ًٙآٞه دس كٙبيغ ػيٕبٖ ،دس كٙبيغ
ػبختٕب٘ي ث ٝػٛٙاٖ ػًٕ٘ٙب ،دس ثتٗ  ٚتِٛيذ ٔٛصاييه ث ٝػٛٙاٖ ػٍٙذا٘ ٚ ٝغيشٔ ٜلشف ٔيؿٛد.
-6زمیهظبخت ي زمیهشىبظی ظبختبري
 .0-6ملیبتی در ارتجبط ثب ييصگیَبي زمیهظبختی رشتٍمًٌ الجرز
سؿتٝو ٜٛاِجشص ثب يه سيخت ػيٛٙػي ،ثب ع َٛحذٚد  2000وئّٛتش اص لفمبص وٛچه دس اسٔٙؼتبٖ دس ؿٕبَ ثبختش ،تب
وٜٞٛبي پبساپبٔيؼٛع دس ؿٕبَ افغب٘ؼتبٖ دس ؿٕبَ خبٚس ،ادأ ٝداسد  ٚيه وٕشثٙذ وٞٛضايي چٙذ وٞٛضاد ٔشوت سا
ٔيػبصد .ايٗ سؿتٝو ٜٛدس ثخؾ ٔشووضي وٞٛضاد آِپٞ -يٕبِيب لشاس ٌشفت ٚ ٝدس عي تشؿيشي (سخذادٞبي آِپي) دچبس
وٛتبٜؿذٌي  ٚفشاخبػت ؿذ ٜاػت )ػّٛي.)1996 ،
سؿتٝو ٜٛاِجشص سا ثشاػبع ٚيظٌيٞبي سيختؿٙبختي  ٚصٔيٗؿٙبختي ث ٝػٙٔ ٝغم ٝاِجشص ثوبختشي  ٚآرسثبيزوبٖ ،اِجوشص
ٔشوضي  ٚاِجشص خبٚسي تمؼيٓ ٔيوٙٙذ و ٝػوبختبسٞبي آٖٞوب ٘تيزو ٝد ٚووٞٛضايي ٟٔوٓ اػوت :ووٞٛضايي آػويٙتيه
(پشوووبٔجشيٗ)  ٚوووٞٛضايي آِپووي (ٔضٚصٚييووه  ٚػووٛٙصٚييه) (ػّووٛي ;1996 ،ثشثشيووبٖ )1983 ،1981 ،دس اِجووشص
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چيٗخٛسدٌي آػيٙتيه ،اػبػبً ثٚٝػيّ ٝدٌشٌ٘ٛي ٔـخق ٔيؿٛد و ٝث ٓٞٝپيٛػتٍي  ٚػختؿوذٖ پويػو ًٙسا دس
پشوبٔجشيٗ ٔٙزش ؿذ ٜاػت .ثوب ايوٗ حوبَ ٞوٓؿويجي ٘ؼوجي  ٚحتوي توذسيزي ثوٛدٖ احتٕوبِي ٌوزس تخشيجويٞوبي
پشٚتشٚصٚييه ثباليي (ػبص٘ذ وٟش) ثٟ٘ ٝـتٞ ٝبي رٛاٖتش پشٚتشٚصٚييه (ػّغب٘ي٘ )ٝـبٖ ٔيدٞذ وو ٝؿوٛاٞذ سٚؿوٙي اص
ػّٕىشد وٞٛضايي آػيٙيته دس اِجشص ٚرٛد ٘ذاسدٓٞ .چٙيٗ ػذْ ثش٘ٚضد پيػ ًٙثبػج ؿذ ٜاػوت وو ٝػوبص٘ذ وٟوش ثوٝ
ػٛٙاٖ لوذيٕيتشيٗ ٚاحذ چيٍ٘ٝٙبسي اِجشص ؿٙبخت ٝؿذ ٜؿٛد (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ.)2003 ،
دس فبكّ ٝصٔب٘ي پشوبٔجشيٗ پؼيٗ تب اسدٚٚيؼيٗ ،يه دسيبي ثشلبسٜاي وٓػٕك دس اِجشص ٚرٛد داؿوت ٝاػوت .ثؼوذ اص آٖ
دس اسدٚٚيؼيٗ ،وـؾ ٌ ٚؼيختٍي آغبص ؿذ ٚ ٜپغ اص آٖ روبيٍيشي ٔزٕٛػوٞٝوبي حزويٓ ٔبٌٕوبيي سٚي داد ٚ ٜتوب
د٘ٚيٗ ٔيب٘ي ادأ ٝيبفت ٝاػت (ػّٛيٚ )1996 ،رٛد ٘جٛدٞبي ٔ ٟٓچيٙوٍ٘ٝوبسي ٔشثوٛط ثو ٝلجوُ اص د٘ٚويٗ  ٚلجوُ اص
پشٔيٗ ،ث ٝرٙجؾٞبي خـىيصايي يب ثبال آٔذٌيٞبيي ث ٝػٗ وبِذ٘ٚيٗ يب ٞشػي٘يٗ ٘ؼجت دادٔ ٜيؿٛد ،أب ٞي ٌ٘ٛوٝ
دٌشؿيجي ٘ـبٍ٘ش رٙجؾٞبي خـىيصايي  ٚچيٗخٛسدٌي اليٞٝب دس پبِئٛصٚييه ديذ٘ ٜـذ ٜاػت (اؿتٛوّيٗ.)1974 ،
حشوبت سخذاد وبِذ٘ٚيٗ دس فبكّ ٝصٔب٘ي اسدٚٚيؼيٗ -ػيّٛسيٗ  ٚد٘ٚيٗ پيـيٗ ػبٔوُ خوشٚد ايوٗ ٘بحيو ٝاص آة  ٚثوٝ
د٘جبَ آٖ ػذْ سػٛةٌزاسي دس ايٗ صٔبٖ ؿذ ٜاػت .دس ايٗ ٔٙغم٘ ٝبپيٛػتٍي ٓٞؿيت ثيٗ ٟ٘ـتٞٝبي ػوبص٘ذ ٔويال ٚ
ريشٚد  ٚا٘مغبع سػٛثٍزاسي ثؼذ اص ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ ٔويال (ووبٔجشيٗ ٔيوب٘ي -ثوباليي) توب سػوٛثٍزاسي ػوبص٘ذ ريوشٚد
(د٘ٚيٗ پؼيٗ) ث ٝاحتٕبَ دس احش ػّٕىشد سخذاد وبِذ٘ٚيٗ سٚي ٔيدٞذ .چٙيٗ ث٘ ٝظش ٔيسػذ وو ٝايوٗ رٙوجؾٞوب دس
ايٗ ٘بحي ٝاص ٘ٛع خـىيصايي ثٛد ٜاػت.
دس ايٗ ٘بحي ٝث ٝدِيُ ػّٕىشد حشوبت حشوبت خـىيصايي سخذاد ٞشػيٙيٗ ،سػٛثبت وشثٙيفش پؼيٗ حزف ؿذ ٜاػوت
 ٚػبص٘ذ دٚسٚد ثب لبػذ ٜػ ًٙرٛؽ  ٚتٛاِي تخشيجي پيـش٘ٚذ ٜثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي وشثٙبتي ػبص٘ذ ٔجوبسن لوشاس ٌشفتوٝ
اػت٘ .جٛد سػٛةٌزاسي وشثٙبتي ثيٗ ػبص٘ذٞبي ٔجبسن (وشثٙيفش پيـيٗ)  ٚسٚتو( ٝپوشٔيٗ)  ٚتو٘ٝـويٙي ٟ٘ـوتٞٝوبي
آٚاسي ػبص٘ذ دٚسٚد ث ٝد٘جبَ رٙجؾٞبي سخذاد ٞشػيٙيٗ دس ايٗ ٔٙغم ٝسٚي داد ٜاػت.
اص د٘ٚيٗ تب تشيبع پؼيٗ دس ع َٛتٛلف تذسيزي فؼبِيت ٔبٌٕبيي ،يه فالت لبس ٜدس پٛػت ٝتبصٌٜؼيخت ٝايزبد ؿذٚ ٜ
وشثٙبتٞب  ٚآٚاسٞبي ػيّيؼي وٓػٕك  ٚضخيٓ ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘ذ .سػوٛثبت د٘ٚويٗ توب تشيوبع ٔيوب٘ي ،دس عو َٛتشيوبع
ٔيب٘ي -پبيب٘ي ا٘ذوي تحت تأحيش وٞٛضايي ائٛػيٕشيٗ لشاس ٌشفتٝا٘ذ .ثب ثشخٛسد ػًٙوش ٜلبسٜاي اِجشص ثب ٚسلو ٝتوٛساٖ دس
أتذاد يه پ ٟٝٙفشٚسا٘ؾ ثب ؿيت س ٚث ٝؿٕبَ دس تشيبع پبيب٘ي ،حيبت ايٗ فالت لبسٜاي ثو ٝػوش آٔوذ ٜاػوت (ػّوٛي،
 .)1996ثشخٛسد ِج ٝلبسٜاي فؼبَ تٛساٖ ثب ِج ٝغيشفؼبَ لبس ٜاي اِجوشص ٔٙزوش ثو ٝفوشاسا٘ؾ ٔزٕٛػو ٝاليب٘ٛػويٌ ،ؼوّؾ
سا٘ذٌي ؿذيذ ،فشاخبػت ،دٌشٌ٘ٛي  ٚتـوىيُ توٛدٜٞوبي ٌشا٘يتٛييوذي ٘ ٚيوض تـوووىيُ حٛضوٞٝوبي پويؾثؤٛي ٚ
حٛضٞٝبي ٔيبٖوٞٛي ؿذ ٚ ٜايٗ أش تب طٚساػيه ٔيب٘ي ادأ ٝيبفت ٝاػوت .ايوٗ سخوذاد ثو ٝسخوذاد ػويٕشيٗ پيـويٗ
ٔؼشٚف اػت (ػّٛي )1996 ،صٔيٗ دسص تشيبع تٛػظ رٛٙة وپٝداؽ  ٚاحتٕبالً رٛٙة اِجوشص  ٚخوبٚس توبِؾ (ثشثشيوبٖ،
 ،)1983وٕپّىغ ؿب٘ذسٔٗ ،وٕپّىغ ٌـوت  ٚثمبيوبي ػوٗ تتويغ ٔـوٟذ -تشثوت روبْ (ػّوٛئ )1996 ،ـوخق
ٔيؿٛد .ػبص٘ذ ؿٕـه ثشسٚي ٘بپيٛػتٍي حبكُ اص ايٗ ووٞٛضايي لوشاس ٌشفتو ٚ ٝصغوبَداس اػوت .دس ايوٗ ٘بحيو ٝفوبص
وٞٛضايي ػيٕشيٗ پيـيٗٛٔ ،رت ٘جٛد چيٝٙاي ثيٗ ػبص٘ذٞبي اِيىب  ٚؿٕـه  ٚتغييش ٘ٛع سػوٛةٌوزاسي اص وشثٙوبتي
ث ٝآٚاسي ؿذ ٜاػت .ثيٗ ايٗ د ٚػبص٘ذ ،پ ٟٝٙث٘ ٝؼجت ضخيٕي اص ػوٞ ًٙوبي آتـفـوب٘ي اص روٙغ ثبصاِوت ٔ ٚالفيوش
ٚرٛد داسد و ٝحضٛس آٖ سا ٔيتٛاٖ دس استجبط ثب حشوبت وــي فبص وٞٛضايي ػيٕشيٗ پيـيٗ دا٘ؼت.
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دس طٚساػيه ٔيب٘ي يه حٛض ٝثشلبسٜاي /فالت لبسٜاي وٓػٕك رذيذ ثٝعٛس پيـش٘ٚذ ٜثوشسٚي ػوشصٔيٗٞوبي ٔتوأحش اص
وٞٛضايي ػيٕشيٗ ايزبد ؿذ ٚ ٜتب وشتبػ ٝپؼيٗ ادأٔ ٝييبثذ .دس ايٗ ٌؼوتشٚ ٜروٛد ٟ٘ـوتٞٝوبي تجخيوشي ٔ ٚالفيوش
ٕٞشا ٜثب ضخبٔت لبثُ تٛرٟي ؤٍّٛٙشا دس لبػذ ٜوشتبػ ٝو ٝثب ٘بپيٛػتٍي ٓٞؿيت ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي وشثٙبتي ػوبص٘ذ
الس (ٔبِٓ) لشاس ٌشفتٝا٘ذٕ٘ ،بيبٍ٘ش حٛضٝاي ٘بپبيذاس دس ايٗ صٔبٖ ،ث ٝد٘جبَ رٙجؾٞبي وٞٛضايي ػيٕشيٗ پؼويٗ اػوت.
ضٕٗ ايٙى ٝايٗ حشوبت ثبػج ؿذ ٜاػت و ٝدس صٔبٖ وشتبػ ٝپيـيٗ (٘ئٛؤٛيٗ)ٙٔ ،غم ٝفبلوذ سػوٛة دسيوبيي ثبؿوذ.
وشتبػ ٝپؼيٗ ٘يض ثب سخؼبسٜٞبي ٔختّفي ٔؼشفي ٔيؿٛد؛ ثشاي ٔخوبَ دس اِجوشص ثوبختشي ثوب ػوًٞٙوبي آتـفـوب٘ي ٚ
آتـفـب٘ي -سػٛثي  ٚدس اِجشص ؿٕبِئ -شوضي ثب ػشي ضخيٕي اص وشثٙبت ٔ ٚبسٖ .ايٗ أش ٘ـبٖ ٔيدٞوذ وو ٝدس اِجوشص
ثبختشي  ٚاِجشص ٔشوضي دس وشتبػ ٝپؼيٗ حٛض ٝثشلبسٜاي /فالت لبسٜاي ٌؼيخت ٝؿذٔ ٚ ٜشاحُ اِٚي ٝفؼبِيوت ٔبٌٕوبيي
سٚي داد ٜاػت .ثؼذ اص آٖ دس تشؿيشي -وٛاتش٘شي ٔبٌٕبتيؼٓ ؿذيذ ٘ٛع وٕب٘يٌ ،ؼّؾ سا٘وذٌي ،فشاخبػوت  ٚتـوىيُ
حٛضٞٝبي ٔيبٖوٞٛي آٚاسي -ػيّيؼي ٘ ٚيض تـىيُ پيؾثٟٔ ْٛبرشتوٙٙوذ ٜثو ٝعوشف رٙوٛة ،سٚي داد ٜاػوت .دس
اِجشص خبٚسي ،دس ٕٞيٗ صٔبٖ تٟٙب ٌؼّؾ سا٘ذٌي ،فشاخبػت  ٚاحتٕبالً ٌؼّؾ ػبدي رذايـي٘ ،مؾ ٕٟٔوي دس تغييوش
ٔحيظ صٔيٗػبختي داؿت ٝاػت (ػّٛي( )1996 ،ؿىُ .)7
اٌشچ ٝسٚيذادٞبي ٘بؿي اص ثشخٛسد حبؿي ٝلبسٜاي فؼبَ  ٚپٛيبي تٛساٖ ثب حبؿي ٝلبسٜاي ٘بفؼبَ اِجشص دس تشيبع پؼويٗ ٚ
ٕٞضٔبٖ ثب سٚيذاد ووٞٛضايي ويٕوشيٗ پيـويٗ ٔٛروت ؿوىٌُيوشي سا٘وذٌيٞوب  ٚفوشاسا٘ؾ ٔزٕٛػوٞٝوبي اليب٘ٛػوي
ديشيٝٙتتيغ ثشسٚي ِج ٝؿٕبِي اِجشص ؿذ ٜاػت ،أب اِٚيٗ رٙجؾٞبي ٚالؼي و ٝايٗ چويٗخوٛسدٌي اِجوشص سا ثوٚٝروٛد
آٚسد ٜاػت دس ٔشحّ ٝسخذاد السأيذ سخ داد ٚ ٜثبػج تغييشات  ٚدٌشٌ٘ٛي ؿشايظ ٔحيظ ؿذ ٜاػت (اؿوتٛوّيٗ1974،؛
ثشثشيبٖ )1983 ٚ ،1981 ،ػّٕىشد فبص السأيذ دس ايٗ ٘بحيٛٔ ٝرت تـوىيُ ضوخبٔت ٘ؼوجتبً صيوبد وٍّٙؤٛشاي ػوبص٘ذ
فزٗ ث ٝػٗ پبِئٛػٗ ؿذ ٜاػتٟ٘ .ـتٞ ٝبي ػبص٘ذ فزٗ ثب ٘بپيٛػتٍي  ٚدس ثشخي ٔٛاسد دٌوشؿويجي صاٚيوٝداس ثوش سٚي
ٟ٘ـتٞٝبي وشتبػ ٝپؼيٗ  ٚيب لذيٕيتش لشاس ٌشفتٝا٘ذ.
ٟ٘ـتٞٝبي پبِئٛػٗ  ٚائٛػٗ صيشيٗ دس اِجشص تٛصيغ ٘بٔٙظٕي داس٘ذ .ضخبٔت ايٗ ٟ٘ـتٞٝب ،اص چٙذ ٔتش توبٔ 3000توش ٚ
ؿبُٔ ػٞ ًٙبي آتـفـب٘ي ثبصاِتي  ٚآ٘ذصيتي دس ثبختش اػت ٘ ٚـبٖ دٙٞذ ٜلشاسٌيشي دس ٔزبٚست يوه حبؿوي ٝفؼوبَ
آتـفـب٘ي ٔيثبؿذ .يه ٌٛدي ٔ ٟٓث ٝػٗ ائٛػٗ ،و ٝغبِجبً تٛػظ ػوبص٘ذ ووشد ٔتـوىُ اص ػوًٞٙوبي آتـفـوب٘ي ٚ
آتـفـووب٘ي -سػووٛثيٞووبي ثووب ػووٗ ائٛػووٗ پشؿووذ ،ٜدس أتووذاد ِجوو ٝرٙووٛثي اِجووشص ٚرووٛد داؿووت ٝاػوووت (ثشثشيووبٖ ٚ
ٕٞىبساٖ1981،؛ ثشٕٞ ٚ ٝ٘ٚىبساٖ )2003 ،دس ع َٛاِيٍٛػٗٔ -يٛػٗ ث ٝػّت ثشخٛسد كفح ٝػشثي ثب ػوشصٔيٗ ايوشاٖ،
پ ٟٝٙاِجشص ثبال آٔذ ٚ ٜسػٛثبت لبسٜاي يب دسيبيي دس حٛضٞٝبي وٛچه داخّي (حٛضٞٝبي ٔيبٖوٞٛي) ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘وذ،
تب ايٙى ٝرٙجؾ ٞبي وٞٛضايي سٚي داد ٜدس صٔبٖ پّيٛػٗ -وٛاتش٘شي ،ػجت ٌؼّؾ سا٘ذٌي ٔ ٚشتفوغؿوذٖ سؿوتٝووٜٛ
ؿذٜا٘ذ (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ.)2003 ،
دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ،ٝحشوبت وٞٛضايي فبص پيش٘يٗ دس صٔبٖ ائٛػٗ پيـيٗٔ -يب٘ي ،ػبُٔ اكّي دس ثش٘ٚضد ػًٞٙوبي
آتـفـب٘ي ايٗ صٔبٖ  ٚؿىٌُيشي ػبص٘ذ وشد ثب ٔـخل ٝػًٙؿٙبػي آرسآٚاسي دس سؿوتٝوو ٜٛاِجوشص ؿوذ ٜاػوت .ثوٝ
ٌٝ٘ٛاي و ٝپغ اص سػٛةٌزاسي ٟ٘ـتٞٝبي دسيبيي ػبص٘ذ صيبست ،تىبپٞٛوبي آتـفـوب٘ي فوبص ووٞٛضايي پيوش٘يٗ ػوجت
ت٘ٝـيٙي تٛفيتٞبي ػبص٘ذ وشد دس دسيبي ائٛػٗ ؿذ ٜاػت .فبص وٞٛضايي آػتشيٗ ٘يض دس صٔوبٖ ٔيٛػوٗ پبيوب٘ي ثبػوج
٘بپيٛػتٍي دٌشؿيت ثيٗ ٟ٘ـتٞٝبي لشٔض ثباليي ثب ػ ًٙرٛؽ ٞضاسدس ٜؿذ ٜاػت .و ٝاحش آٖ سا ٔيتوٛاٖ دس ٘ضديىوي
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٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي ٔـبٞذ ٜوشد .فبص پبػبد٘يٗ ث ٝػٛٙاٖ آخشيٗ فبص ووٞٛضايي دس اِجوشص ،ػبٔوُ اكوّي دس ؿوىٌُيوشي
ػ ًٙرٛؽ ػبص٘ذ ٞضاسدس ٚ ٜچيٗخٛسدٌي دس آٖ  ٚايزبد دٌشؿيجي ثيٗ ٟ٘ـتٞٝبي وٛاتش٘شي پيـيٗ  ٚپؼيٗ اػت.

الف

ب

ؿىُ ٚ .7احذٞبي چيٝٙصٔيٗػبختي اِجشص اِف) اص ػّٛي ( )1996ة) اصآِٗ ٕٞ ٚىبساٖ ()2003

صٔيٗػبخت فؼبَ اِجشص تحت سطيٓ فـبسي چيش ٜلشاس داؿت ٚ ٝفؼبِيت ِوشصٜاي دس ساػوتبي ٌؼوُٞوبي ٔحوذٚدوٙٙوذٜ
وٞٛؼتبٌٖ ،ؼتشد ٜثٛد ٜاػت .صٔيٗؿٙبػي ٘بحيٝاي پّيٛػٗ -وٛاتش٘شيٌ ،ؼّؾ فؼبَ  ٚػبص  ٚووبس وٙو٘ٛي ٌؼوُٞوب
ثٝس ٚؿٙيٌ ،ؼّؾ ٔؼىٛع سا ٘ـبٖ داد ٚ ٜثيبٍ٘ش وٛتب ٜؿوذٌي پٛػوت ٚ ٝضوخيٓ ؿوذٌي ٔٙغموٞ ٝؼوتٙذ (ثشثشيوبٖ،
ٌ .)1983ؼُٞبي ٔٛاصي سؿتٝاي چپثش دس خبٚس اِجشص س٘ٚذ  ٚ ENEدس ثبختش اِجشص س٘ٚذ  WNWداس٘ذ  ٚوٛتبٜؿوذٌي
ؿٕبِي -رٛٙثي اص عشيك سا٘ذٌوويٞبيي كٛست ٔيٌيووشد و ٝث ٝدس ٖٚاِجشص ؿوويت داس٘ذ .حضوٛس ٌؼوُٞوبي ٔوٛاصي
سؿتٝاي چپثشي و ٝدس ساػتبي اِجشص حضٛس داس٘ذ ٘ ٚيض حضٛس سا٘وذٌيٞوب حوبوي اص تمؼويٓ ؿوذٌي ووش٘ؾ 1دس احوش
وٛتبٜؿذٌي ٔبيُ  ٚايزبد دٌشؿىّي تشافـبسي 2دس ػشم سؿتٝو ٜٛاػت .ايوٗ وٛتوب ٜؿوذٌي ٔبيوُ ،دس احوش ٍٕٞشايوي
٘بحيٝاي ػشثي -اٚساػيب ٔ ٚؤِف ٝثبختشي ثشداس حشوت حٛض ٝخضس رٛٙثي ٘ؼوجت ثو ٝايوشاٖ سٚي ٔويدٞوذ (رىؼوٚ ٖٛ
ٕٞىبساٖ2002؛ آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ .)2003 ،دس ٘تيز ٝايٗ حشوبت دس تبِؾ حشوبت ساػتثش ،دس وپٝداؽ حشوبت ساػوتثوش
1. strain partitioning
2. transpression
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 ٚدس اِجشص خبٚسي حشوبت چپثش ٚرٛد داسد  ٚحٛض ٝخضس رٛٙثي ٘يض دس ٘بحي ٝػيُ آپـش -ٖٚثبِىبٖ دس حبَ فشٚسا٘ؾ
ث ٝعشف ؿٕبَ اػت (ؿىُ  -8اِف).
ث ٝػميذ ٜآِٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2003دس احش ٔشاحُ آغبصي ٍٕٞشايي ػشثي -اٚساػيب ،دٌشؿىّي دس ٔيٛػٗ يوب صٚدتوش اص آٖ
آغبص ؿذ ٜاػت .دس ايٗ صٔبٖ ٌؼُٞبي اِجشص خبٚسي حشوت چپثش ٌ ٚؼُٞبي اِجشص ثبختشي حشوت ساػتثش داؿتٝا٘وذ.
دس ٘تيز ٝيه ػبٔب٘ٔ ٝضدٚد تـىيُ ؿذ ٜثٛد ٜو ٝثب ٚضؼيت وٛتبٜؿذٌي ؿٕبِي -رٛٙثي سؿتٝوٓٞ ٜٛخوٛا٘ي داؿوتٝ
اػت .دس ايٗ صٔبٖ ،خضس رٛٙثي ٘ؼجت ث ٝايشاٖ حشوتي ٘ذاؿت ٝيب حشوت ا٘ذوي داؿوت ٝاػوتٚ .لتوي دس پّيٛػوٗ ووٝ
حٛض ٝرٛٙثي ٘ؼجت ث ٝايشاٖ ،ؿشٚع ث ٝحشوت ث ٝػٛي ثبختش وشد ،حشوت ساػتثوش دس اِجوشص ثوبختشي روبي خوٛد سا،
دػت وٓ تب ع 49 َٛدسر ٝخبٚسي ،ث ٝحشوت چپثش داد (ؿىُ -8ة) .دس حبَ حبضوشٌ ،ؼوُٞوبي ثوب س٘ٚوذ ٚ E-W
 WNW-ESEثٛٔ ٝاصات سؿتٝو ٜٛثب حشوت ساػتبِغض  ٚحشوبت ٔبيُِغض تب ؿيتِغض وٙتشَوٙٙذ ٜصٔيٗػوبخت وٙو٘ٛي
اِجشص ٞؼتٙذ (صا٘چي ٕٞ ٚىبساٖ .)2006 ،تٕبْ ػبصٚوبسٞبي ٔؼشفيؿذ ٜدس اِجشص ،ػٕمي وٕتوش اص  15ويّؤٛتش داس٘وذ ٚ
ثيـتش ػبصٚوبسٞب دس ايٗ وٕشثٙذٌ ،ؼّؾ ٔؼىٛع  ٚيب چپثش ثش سٚي ٌؼُٞبي ٔٛاصي س٘ٚذ ػٕؤٛي سؿوتٝوو٘ ٜٛـوبٖ
ٔيدٙٞذ .ثب تٛر ٝث ٝآ٘ى ٝپٛؿؾ سػٛثي  8 -10وئّٛتش (آِوٗ ٕٞ ٚىوبساٖ ٚ )2003 ،يوب  11-13ويّؤٛتش (صا٘چوي ٚ
ٕٞىبساٖ )2006 ،ضخبٔت داؿت ٚ ٝػٕك ٔتٛػظ صٔيٗ صِضِ 8 -13 ٝوئّٛتش اػت ،ث٘ ٝظش ٔيسػذ پيػو ًٙاِجوشص دس
پبسٜاي لؼٕتٞب دچبس دٌشؿىّي ٔيؿٛد.
ٍٕٞشايي ٔبيُ ٔٛرت تمؼيٓؿذٌي وش٘ؾ ؿذ ٚ ٜػجت ٔيؿٛد فـبسؽ ٔبيوُ دس وووووپٝداؽ ،اِجوشص  ٚلفموووووبص ثوٝ
ٌووؼّؾ أتذادِغض ٌ ٚؼّؾ سا٘ذٌي تزضي ٝؿٛد .رىؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ( ٚ )2002آِوٗ ٕٞ ٚىوبساٖ ( )2003ثوٚ ٝروٛد
تمؼيٓؿذٌي وش٘ؾ  ٚدٌشؿىّي تشافـبسي دس اِجشص اؿبس ٜداس٘ذ ،أب ٚضؼيت و٘ٛٙي ث ٝاسث سػيذ ٜسا ث ٝتشتيوت ،اص 3/4
ٔيّي ٖٛػوبَ  ٚاص ٔ 5يّي ٖٛػبَ پيؾ ٔيدا٘ٙذ.
دس ايٗ صٔبٖ ،حٛض ٝخضس رٛٙثي ؿشٚع ث ٝحشوت ث ٝػٛي ثبختش ٘ؼجت ث ٝايشاٖ  ٚاٚساػيب ووشد ٌ ٚؼوُٞوبي ثوب س٘ٚوذ
 ٚ ENEس٘ٚذ  WNWو ٝتب پيؾ اص آٖ ث ٝتشتيت حشوبت چپثش  ٚساػتثش داؿتٙذ ٍٕٞي حشوبت چپثش يبفتٙذٞ .وي
ؿبٞذي ثش ٚرٛد فؼبِيت چپثش پيؾ اص پّيٛػٗ دس اِجشص ٚرٛد ٘ذاسد ،أوب أىوبٖ داسد دس ٔ 5يّيو ٖٛػوبَ پويؾ يوه
ٔؼىٛعؿذٌي وبُٔ (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ )2003 ،يب يه ثبصػووبصٔبٖدٞوي (رىؼوٕٞ ٚ ٖٛىوبساٖ )2002 ،دس اِجوشص سٚي
داد ٜثبؿذ و ٝدِووويُ آٖ ٔيتٛا٘ذ آغبص وٛتبٜؿذٌي وٕشثٙذ چيٗخوٛسد ٜػوبد ٜصاٌوشع ثبؿوذ (رىؼوٕٞ ٚ ٖٛىوبساٖ،
.)2002
آوؼٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2001ثش ايٗ ثبٚس٘ذ و ٝفشاخبػت ػشيغ 10وئّٛتشي اِجشص ثيٗ ٔ 4-6يّي ٖٛػبَ پويؾ ٕٞضٔوبٖ
ثب فش٘ٚـيٙي ػشيغ حٛض ٝخضس رٛٙثي سٚي داد ٜاػت .ثخؾ اػظٓ سػٛثبت وٛاتش٘شي دس ع َٛايٗ فشاخبػت ٘بحيوٝاي
حُٕ ؿذ ٜاػووت .فشاخبػت اِجشص  ٚفش٘ٚـيٙي خضسرٛٙثي  ٚچيٗخٛسدٌي پيبٔذ آٖٔ ،ؼىٛع ؿذٖ حشوت أتوذادِغض
(اص حشوبت ساػتثش ث ٝچپثش)  ٚخشٚد ايشاٖ ٔشوضي ث ٝػٕت خبٚسٟ٘ ،ـوتٝؿوذٖ ٔوٛالعٞوبي دسؿوتدا٘و ٝصاٌوشع،
ثبصػبصٔبٖدٞي تشاديغ تشا٘ؼفٛسْ دسيبي ٔشد( ٜثحشإِيت)ٌ ،ؼتشؽ دسيبي ػوشخ (؟) ِ ٚغوضؽ ٌؼوُ ؿوٕبَ  ٚخوبٚس
آ٘بتِٛي ٍٕٞي ظبٞشاً دس حذٚد ٔ 5±2يّي ٖٛػبَ پيؾ ؿشٚع ؿذٜا٘وذ وو ٝثيوبٍ٘ش سخوذاد صٔويٗػوبختي ٌؼوتشدٜاي
ٞؼتٙذ ،و ٝآٖ سا ٘تيز ٝفشٚسا٘ؾ ٘ٛتتيغ ثو ٝصيوش ايوشاٖ  ٚثشخوٛسد لوبسٜاي ٔويدا٘ٙوذ (آوؼوٗ ٕٞ ٚىوبساٖ.)2001 ،
ٔغبِؼبت ٚس٘بٖ ٕٞ ٚىبساٖ (٘ )2004ـبٖ ٔيدٞذ و ٝسؿتٝو ٜٛاِجشص ،دچبس وٛتبٜؿذٌي ؿٕبِي -رٛٙثي  ٚثشؽ چپثوش
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ث ٝتشتيت ثب آٔ 4±2 mm/yr ٚ 5±2 mm/yr ًٙٞيؿٛد .سيتض ٕٞ ٚىبساٖ ( )2006اظٟبس ٔيداس٘ذ وو ٝاص حوذٚد -1/5
ٔ 1يّي ٖٛػبَ پيؾ يه سطيٓ تشاوــي 1دس ثخؾ ٔيب٘ي اِجشص دس حبَ سٚي دادٖ اػتٞ .وٓچٙويٗ ثو ٝثوبٚس ايـوبٖ،
ثشؽ چپثش دس سؿتٝو ٜٛثش احش چشخؾ ػبػتٍشد حٛض ٝخضس رٛٙثي سٚي ٔيدٞذٍٙٞ .بٔي و ٝحٛض ٝخضس رٙوٛثي دس
پّيؼتٛػٗ ؿشٚع ث ٝچشخؾ ػبػتٍشد  ٚيب حشوت ث ٝػٛي ؿٕبَ ثبختش ٘ؼجت ث ٝاٚساػيب ٕ٘ٛد ٝ٘ ،تٟٙب ثبػوج تغييوش اص
فـبسؽ ؿٕبَ رٛٙثي ث ٝتشافـبسؽ ؿٕبَ خبٚسي -رٛٙة ثبختشي ؿذ ،ثّى ٝػجت تشاوـؾ يبدؿذ٘ ٜيوض ؿوذ (ؿوىُ
.)9
الف

ة

ؿىُ ٔ .8ذَ دٌشؿىّي اِجشص ،اِف) اص رىؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ( )2002دٌشؿىّي سؿتٝو ٜٛسا ٔيتٛاٖ ثب يه ٔخّج ػشػت تٛكيف
وشد .ضّغ ( CIحشوت حٛض ٝخضس رٛٙثي ث ٝعشف ايشاٖ دس ساػتبي آصيٕٛت( CE ،)210حشوت حٛض ٝخضس رٛٙثي ث ٝعشف
اٚساػيب دس ساػتبي آصيٕٛت  .)300ايٗ د ٚحشوت تحت تأحيشحشوت ٍٕٞ( IEشايي ؿٕبِي -رٛٙثي د ٚكفح ٝػشثوؼتبٖ  ٚايشاٖ).
ة) ٔذَ دٌشؿىّي اِجشص اص آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ (.)2003

ث ٝعٛس وّي ،سؿتٝو ٜٛاِجشص سا٘ذٌيٞبي پشؿيجي داسد و ٝدس ؿٕبَ ث ٝعشف رٛٙة ٚ ،دس رٛٙة ث ٝعشف ؿٕبَ ؿويت
داس٘ذ ،أب ٌؼّؾ ػبدي  ٚچيٗخٛسدٌي  ٓٞدس ع َٛصٔبٖ ٘مؾ ٕٟٔي داؿت ٝاػت (اؿتٛوّيٗ.)1968 ،
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝؿذ ،دس اِجشص ػبختبسٞبي اكّي ػٕٔٛبً ٔٛاصي سؿتٝاي اػت ٚ ،ثيـتش ٌؼُٞب ثب يه ٙٞذػٌّٛ ٝاسٜ
ث ٝدس ٖٚسؿتٝو ٜٛؿوويت داس٘ذ (آوؼٗ ٕٞ ٚىبساٖ٘ ٚ 2001 ،ظشي٘ )2006 ،جٛد ٌؼّؾ چپثوش ثويٗ عو50-52º َٛ
خبٚسي داَ ثش ٚرٛد يه پ ٟٝٙتشافـبسي لذيٕي ٔيتٛا٘ذ ثبؿذ و ٝثيبٖ ٔيوٙذ يه ٔؤِف ٝساػوتبِغض دس أتوذاد چٙويٗ
ثخـي اص اِجشص حبوٓ ثٛد ٜاػت (آِٗ ٕٞ ٚىبساٖ ٚ 2003 ،آوؼٗ ٕٞ ٚىبساٖ.)2001 ،

1. transtension
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ؿىُ  .9عشح ػ ٝثؼذي تغييشات ػيٕٙبتيىي اِجشص ٔشوضي ثش احش حشوت س ٚث ٝؿٕبَ ثبختش حٛض ٝخضس رٛٙثي  ٚيب چشخؾ
ػبػتٍشد ايٗ حٛض ٝدس پّيؼتٛػٗ (سيتض ٕٞ ٚىبساٖ.)2006 ،

ث ٝػميذ ٜػّٛي (ٌ )1996ؼّؾ سا٘ذٌي ث ٝػٛٙاٖ دٌشؿىّي چيش ٜدس اِجشصٙٔ ،زوش ثو ٝربثوٝروبيي كوفحبت سا٘وذٌي
ٔتؼذد ؿذ ٜاػت .ايٗ ٌؼّؾ سا٘ذٌي ث ٝايزبد ػبٔب٘ٞ ٝبي دٚپّىغ ثب ٔمبديش حُٕ ٔتفبٚت ٔٙزش ؿذ ٜو ٝيوه پـوتٝ
ٔشوت تبقسيخت سا ػبخت ٝاػت .ث ٝػميذٚ ٜي ايٗ پـوتٔ ٝتـوىُ اص دٌ ٚؼوُ سا٘وذٌي اػوت وو ٝدس عوي ووٞٛضايي
ػيٕشيٗ (پيـيٗ  ٚپؼيٗ)  ٚآِوپي (پيـيٗ  ٚپؼويٗ) تـوىيُ ؿوذٜا٘وذ .ػوبختبسٞبي آِوووپي ثوش سٚي سا٘وذٌيٞوبي
1
ػيٕشيٗ تحووٕيُ ؿذ ٚ ٜثٝعٛس ٔحووّي آٖٞب سا دچبس فؼبِيت دٚثبس ٜوشدٜا٘ذ .ضٕٗ آٖوٌ ٝؼّوؾ ػوبدي رذايـوي
ٕٔىٗ اػت ٘مؾ ٕٟٔي دس تىبُٔ چٙذ وٞٛضاد اِجشص داؿت ٝثبؿذ (ؿىُ .)10
دس ثؼيبسي ٔٛاسد ،چيٗخٛسدٌيٞب اص ٘ٛع چيٗ ٞبي ٔشتجظ ثب ٌؼُ ثٛد ٚ ٜث ٝؿوىُ توبقسيخوتٞوبي فوشا ديوٛاسٜاي ٚ
٘بٚسيختٞبي فش ٚديٛاسٜاي ظبٞش ٔيؿ٘ٛذ .ػّٛي ( ٚ )1996يؼبلي (ٔ )2005ؼتموذ اػوت وو ٝچويٗخوٛسدٌي اص ٘وٛع
رذايـيٕٞ 2شا ٜثوب فشاخبػوت سخؼوبسٜٞوبي پشووبٔجشيٗ  ٚپبِئٛصٚييوه دس فوشا ديوٛاسٌ ٜؼوُ ؿوٕبَ اِجوشص اص رّٕوٝ
ٚيظٌي ٞبي آؿىبس ثخؾ ٔشوضي ايٗ وٕشثٙذ ػبختبسي اػت و ٝدس لبِت يه ػبختبس ٌّوٛاس ٜلبثوُ ٔـوبٞذ ٜاػوت .دس
ايٗ ٔيبٖ ٌؼُ ٞبي ؿٕبَ اِجشصٔ ،ـب  ٚعبِمبٖ دس صٔشٌ ٜؼُٞبي ثٙيبديٗ سؿتٝو ٜٛث ٝؿٕبس ٔيس٘ٚذ و ٝثب سؿوذ خوٛد
ث ٝد ٚػٛي ؿٕبَ  ٚرٛٙة اِجشص ٔشوضي ػجت ايزبد ٌؼُٞبيي چٌ ٖٛؼُ خضس  ٚؿٕبَ تٟشاٖ ؿذٜا٘ذ.
يىي اص لذيٕيتشيٗ ٘ظشيبت ٔغشحؿذ ٜدسثبس ٜسؿتٝو ٜٛاِجشص٘ ،ظشي ٝصٔيٗ٘بٚديؼي اػوت .ثوش ايوٗ اػوبع ،دس ربيٍوبٜ
و٘ٛٙي سؿتٝو ٜٛآِپٞ -يٕبِيب صٔيٗ٘بٚديؼي ٚرٛد داؿت ٝاػت و ٝاص رذايؾ پبٍ٘ٝآ ؿوىُ ٌشفتو ٚ ٝصادٌوب ٜايوٗ ٘وٛاس
چيٗخٛسد ٜثٛد ٜاػت .فشم ثش ايٗ ثٛد ٜاػت و ٝاِجشص ث ٝدِيُ داؿتٗ ػًٞٙبي آتـفـب٘ي فشاٚاٖ ٔؼشٚف ث" ٝػوشي
ػجض"ٛ٘ ،ػي صٔيٗ٘بٚديغ آرسيٗ ثٛد ٜاػوت .أوب اؿوتٛوّيٗ (ٔ )1968ؼتموذ اػوت ايوٗ سؿوتٝووٕ٘ ٜٛويتٛا٘وذ يوه
صٔيٗ٘بٚديغآرسيٗ ثبؿذ (ؿىُ .)11

1 detachment normal faulting
2 detachment folding
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ؿىُ ٔ .10ذَ ػبختبسي ؿٕبتيه ػّٛي ( )1996ثشاي ػبٔب٘ ٝاِجشص و ٝثيبٍ٘ش يه ػبختبس دٚپّىغ ٔشوت پيچيذ ٜاػت ثب يه
ٙٞذػ ٝتبقسيخت اػت و ٝثٚٝػيٌّ ٝؼُٞبي رذايـي ػبدي وٓؿيت لغغ ؿذ ٜاػتٌ .ؼُٞبي ػبدي پشؿيت ٘ـبٖ داد ٜؿذٜ
دس ػمت پـت ،ٝآٟ٘بيي ٞؼتٙذ وٌٛ ٝدي خضس سا ؿىُ دادٜا٘ذ.

ؿىُٔ .11مغغ ػشضي چٟبسچٛة ػبختبسي اِجشص اص اؿتٛوّيٗ (.)1968

ث ٝػميذ ٜثشخي پظٞٚـٍشاٖ ٔب٘ٙذ آلب٘جبتي ( ،)1383فؼبِيت آتـفـب٘ي ائٛػٗ ٔٙحلش ث ٝاِجشص ٘جٛدٕ٘ ٚ ٜيتٛا٘وذ آٖ سا
اص ٘ظش تبسيخچ ٝػبختبسي اص ٘ٛاحي ايشاٖ ٔشوضي رذا وٙذٚ .ي ثش استجوبط چيٙوٍ٘ٝوبسي اِجوشص  ٚايوشاٖ ٔشووضي تأويوذ
داؿت ٚ ٝتفىيه آٖ د ٚسا ضشٚسي ٕ٘يدا٘ذٔ .حممب٘ي ٕٞچ ٖٛآػشت ٚ )1966( ٛاؿتٛوّيٗ ( )1968ثو٘ ٝوٛػي ثو ٝيوه
سطيٓ ضخيٓ پٛػت 1ٝثبٚس داؿتٝا٘ذ .ثٚٝيظ ٜايٗ دٔ ٚحمك و ٝچبسچٛة ػٕٔٛي اِجشص سا ث ٝكٛست يه ٘وبٚديغ سيـوٝداس
ثب س٘ٚذ خبٚسي -ثبختشي تفؼيش وشد٘ذ  ٚػٛٙاٖ وشد٘ذ و ٝپّٟٞٛبي ؿٕبِي  ٚرٛٙثي ايٗ ٘بٚديغ ث ٝتشتيوت ثوب چٙوذيٗ
ٌؼُ سا٘ذٌي رٛٙةٌشا  ٚؿٕبٌَشا و ٝدسٌيش دس پيػٞ ًٙؼتٙذ ث ٝكٛست فّؼي سٚي  ٓٞسا٘ذ ٜؿوذٜا٘وذ .اص ايوٗ س،ٚ
ايٗ ٌش ٜٚاػتمبد ثٌ ٝؼتشؽ دٌشؿىّي دس پيػ ًٙداؿتٝا٘ذ .أب ؿٛاٞذ ٔ ٚذَ ٞبي دٌشؿوىّي  ٚػوبختبسي وٙووو٘ٛي
1. thick-skinned tectonics
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ٍٕٞي ٘ـب٘ٚ ٝرٛد يه سطيٓ صٔيٗػبختي ٘بصنپٛػووت 1ٝثب وٕتشيٗ دخبِت دٌشؿىّي دس پيػووٞ ًٙؼوتٙذ .اص ٘ظوش
ػّٛي ( )1996سؿتٝوٜٞٛبي اِجشص تحت تأحيش صٔيٗػبخت ٘بصن پٛػت ٝلشاس داس٘وذٚ .احوذٞوبي چيٙو -ٝصٔويٗػوبختي
ٔٛرٛد اص ٘ظش ػبختبسي يب ٚسلٞٝبي سا٘ذٌي سا ٔيػبص٘ذ  ٚيب ػبٔب٘ٞٝبي دٚپّىؼي سا تـوىيُ ٔويدٙٞوذ وو ٝثو ٝعوٛس
ػٕٔٛي اص  NNEث SSW ٝثٚٝػيٌّ ٝؼُٞبي سا٘ذٌي ٔتؼذد اص د٘ ٚؼُ ػيٕشيٗ (پيـيٗ  ٚپؼيٗ)  ٚآِپي (پيـويٗ ٚ
پؼيٗ) حُٕ ؿذٜا٘ذ .ضٕٗ آٖوٌ ٝؼّؾ ػبدي رذايـي ٕٔىٗ اػت ٘مؾ ٕٟٔي دس تىبُٔ ػوبختبسي اِجوشص داؿوتٝ
ثبؿذ .ث ٝػميذ ٜآِٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2003يه يب چٙذ افك رذايؾ پٛؿؾ سػٛثي سا اص پيػ ًٙرذا ٔيوٙوذ  ٚثؼويبسي
اص سا٘ذٌيٞبي اكّي دس ٖٚپٛؿؾ سػٛثي پٛؿيذٔ ٜئب٘ٙذ .افكٞبي رذايؾ ٔوٛسد ٘ظوش ا ٚػجبستٙوذ اص :تجخيوشيٞوبي
پشٚتشٚصٚييه ثبالييٌُ ،ػٞ ًٙب  ٚسػٛثبت صغوبَداس طٚساػويه صيوشيٗٔ ،وبسٖ ٞوبي وشتبػو ٝثوباليي  ٚتجخيوشيٞوبي
تشؿيشي .اٍ٘بس ٜديٍش دسثبس ٜتىٛيٗ اِجشص ؤ ٝحممبٖ لجّي تب حذٚدي ثو ٝآٖ ثوبٚس داؿوت ٚ ٝاص آٖ دس چوبسچٛة دٚثوبسٜ
فؼبِيت ٌؼُٞبي لذيٕي ٘بٔجشدٜا٘ذ ،صٔيٗػبخت ٚاس 2ٖٚاػت .ثشاي ٔخبَ ،ثشٕٞ ٚ ٝ٘ٚىبساٖ ( )2003ثيبٖ ٔيوٙٙذ ووٝ
حٛضٞٝبي آچبسا -تشيبِت ،ايشٚاٖ -اسدٚثبد ،تبِؾ ٚحٛضٞٝبي رٛٙة اِجشصٚ ،يظٌيٞبي ٔـبثٟي داس٘ذ .ايٗ حٛضوٞٝوب دس
٘تيز ٝوبفتؾ وشتبػ ٝحبكُ ؿذ ٚ ٜدس پبيبٖ وشتبػ ٝپؼيٗ -پبِئٛػٗ دس ع َٛثؼتٝؿذٖ ٔٙغم ٝپـوتوٕوب٘ي پٟٙوٝ
فشٚسا٘ؾ ٘ئٛتتيغ تحت سطيٓ فـبسي لشاسٌشفتٝا٘ذ (ؿىُ .)12
ٔـخقتشيٗ ٚيظٌي ٔـتشن آٖٞب يه ٔشحّ ٝوــي دس ائٛػٗ ٔيب٘ي اػت و ٝثٌ ٝؼتشؽ حٛضٞٝبي ثبسيه ػٕيوك
(غبِجبً دس ؿشايظ دسيبيي) ٔٙزش ؿذ ٚ ٜثب آتـفـب٘ي وّؼيٕي -لّيبيي ٔتٕبيُ ث ٝلّيبيي ٕٞشاٞي ٔيؿٛد .ايٗ حٛضٞٝوب
ثؼذاً دس ع َٛفبصٞبي تشافـبسي  ٚثشخٛسدي ائٛػٗ پؼيٗ ،اِيٍٛػٗ ٘ ٚئٛطٖ ٚاس ٖٚؿذٜا٘ذ.
ث ٝثبٚس يؼبلي ( ،)2005سا٘ذٌيٞبي اكّي اِجشص ٔشوضي ٚيظٌي ٌؼُٞبي ٔحذٚدوٙٙذ ٜحٛض ٝسا ٘ـبٖ ٔويدٙٞوذ ووٝ
دس فشا ديٛاس ٜخٛد پغ سا٘ذٜٞبيي داس٘ذ ؤ ٝمذاس حشوت آٖٞب اص ٔمذاس حشوت سا٘ذٌي اكّي ثيـتش اػت .ايوٗ ٚيظٌوي
و ٝدس حٛضٞٝبي ٚاس ٖٚؿذ ٜسايذ اػت ثيبٖ ٔيوٙذ و ٝايٗ پغسا٘ذٜٞوب دس عوي يوه فوبص فـبسؿوي  ٚدس يوه سطيوٓ
صٔيٗػبختي ٚاس ٖٚپذيذ آٔذٜا٘ذ .ثو ٝػميوذ ٜصا٘چوي ٕٞ ٚىوبساٖ ( )2006ػوبختبسٞبي وــوي ائٛػويٕشيٗ دس اِجوشص
ٔشوضي ،دس ع َٛفبصٞبي ٔختّف دچبس فؼبِيت دٚثبس ٜؿذٜا٘ذ .يه فبص فـبسي  N-Sووٌ ٝؼوُٞوبي ثوب س٘ٚوذ خوبٚسي-
ثبختشي سا ث ٝفؼبِيت دٚثبسٚ ٜا داؿت ٚ ٝچيٗٞبي ثب ٕٞيٗ س٘ٚوذ سا پذيوذ آٚسد ٜثوٛد ٜاػوت ،دس عوي ٔيٛػوٗ ثو ٝيوه
تشافـبسؽ ،ساػتثش تغييش ػبصٚوبس داد ٚ ٜايٗ أش ثب رٟوووت  SW-NEثيـي ٝٙفـوبسؽ ٞوٓخوٛا٘ي داؿوت ٝاػوت .ثوٝ
د٘جبَ ايٗ ٔشحّ ٝيه سخذاد تشافـبسي ديٍش آغبص ؿذ ٜوٛٙٞ ٝص  ٓٞادأ ٝداسدٌ .ؼيختٍيٞبي پيـيٗ ثو ٝايوٗ تشتيوت
تمؼيٓؿذٌي وش٘ؾ دس ساػتبي ٌؼُٞبي ٔٛاصي وٞٛؼتبٖ سا ػجت ؿذٜا٘ذ ،أشي و ٝدس احش يه ٍٕٞشايي ٔبيوُ سٚي
داد ٜاػت .ايٗ ٚاسٖٚؿذٌي تشافـبسي 3ػجت فشاخبػت حٛضٞ ٝبي فش٘ٚـؼتٝاي ٓٞچو ٖٛفوشٚصٔيٗ ؿٟشػوتب٘ه ثوٝ
ػٗ تشيبع ٔيب٘ي  ٚپبيب٘ي ؿذ ٜاػت.

1. thin-skinned tectonics
2. inversion tectonics
3. transpressive inversion
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 .0-6عىبصر ظبختبري
صٔيٗؿٙبػي ػبختبسي ٚسل 1:25000 ٝآيٚٝٙسصاٖ ٔتأحش اص ػبختبسٞبي اكّي ثب س٘ٚذ تمشيجي خبٚسي -ثبختشي اػت وٝ
ػجبستٙذ اص )1 :ػبٔبٌ٘ ٝؼّي ٔـب دس ؿٕبَ ٚسل٘ )2 ،ٝبٚديغ صسيٗو ٜٛدس ثخؾٞبي ٔيب٘ي  )3 ٚتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس
رٛٙة ٘بحي ٚ ٝػبصٚوبس  ٚچٍٍ٘ٛي تـىيُ ديٍش ػبختبسٞبي ٔٙغم ٝدس استجبط ثب ايٗ ػٛاسم.

ؿىُ٘ .12مـ ٝصٔيٗؿٙبػي ػبد ٜؿذ٘ ٜبحي ٝخضس رٛٙثي (ثشٕٞ ٚ ٝ٘ٚىبساٖ 2003 ،؛ صا٘چي ٕٞ ٚىبساٖ.)2006 ،

 .0-0-6تبقذيط آيىٍيرزان
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ثب ساػتبي ػٕٔٛي احش ػغح ٔحٛسي خبٚس ؿٕبَخبٚسي -ثبختش رٛٙةثبختشي ٌ ٚبٞي وٕي
ٌشاييذ ٜث ٝػٛي ؿٕبَ ثبختشي ،تبلذيؼي ثشٌـت ٝاػتٞ .شچٙذ و ٝدس ثشخي ٔٙبعك ٔيتٛاٖ اليٞٝبي سػٛثي پّٟٛي
رٛٙثي سا ثب ؿيت صيبد  ٚث ٝػٛي رٛٙة ٔـبٞذ ٜوشد أب ايٗ ٚضؼيت ثيـتش دس استجبط ثب ٌؼُٞبي فشػي ٔٛرٛد دس
ٔٙغم ٝثب ساػتبي تمشيجي ؿٕبِي -رٛٙثئ ،ـبٞذٔ ٜيؿٛد .ثٝعٛس وّي ،دس ثيـتش ٘ٛاحي ،پّٟٛي رٛٙثي ؿيت
ٔتٛػظ تب صيبد ث ٝػٛي ؿٕبَ  ٚثشٌـت ٝداسد .اص رّٕ٘ ٝمبعي ؤ ٝيتٛاٖ ٚضؼيت ػبدي ٚاحذٞب سا ٔـبٞذ ٜوشد ،دس
دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ دس ؿٕبَ آيٚٝٙسصاٖ لشاس داسد (ؿىُ ٚ .)13ضؼيت ػغح ٔحٛسي ِٛ ٚالي تبلذيغ ثٝتشتيت ثٝ
كٛست  317/44 ٚ 010/58اػت .دس ٘تيز ،ٝثش اػبع تمؼيٓ ثٙذي فّٛتي ( )1964رض ٚچيٗٞبي ثب ؿيت
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ػغحٔحٛسي ٔتٛػظ ٔ ٚيُ ٔحٛسي ٔتٛػظ اػتٕٛ٘ .داس ٌُ ػشخي اليٝثٙذيٞبي ٔٙغم٘ ٝيض ٘ـبٖ دٙٞذ ٜأتذاد
ػٕٔٛي ؿٕبَ ثبختش -رٛٙةخبٚس  ٚؿيت ٔتٛػظ تب صيبد اػت (ؿىُ  -14ة).

ؿىُ ٚ .13ضؼيت لشاسٌيشي ٚاحذٞب دس دٔبغ ٝثبختشي تبلذيغ دس ؿٕبَ سٚػتبي آيٚٝٙسصاٖ ،ثب تٛر ٝث ٝؿىُ ػبص٘ذٞبي ؿٕـه،
دِيچبي ،الس  ٚوشتبػ ٝدس ايٗ لؼٕت اص تبلذيغ ث ٝكٛست ػبدي ٔـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذ .دس حبِيو ٝدس يبَ رٛٙثي تبلذيغٚ ،ضؼيت
ٚاحذٞب ث ٝكٛست ثشٌـت ٝاػت.

الف

ب

ؿىُ  .14اِف ٕ٘ٛداس وٙتٛس لغت كفحبت الي ٝثٙذي ثش سٚي ٘يٓوش ٜصيشيٗ ؿجىٔ ٓٞ ٝؼبحت اؿٕيت ،دس ثخؾ ثبختشي تبلذيغ
آيٚٝٙسصاٖ .ة) ٕ٘ٛداس ٌُ ػشخي ػغٛح اليٝثٙذي دس ساػتبي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ.ٝ

 .0-0-6وبيديط زريهمًٌ
٘بٚديغ صسيٗو ٜٛاص ػٙبكش ػبختبسي اكّي دس پ 1:25000 ٟٝٙآيٚٝٙسصاٖ ث ٝؿٕبس ٔيسٚد .دسٞؼت ٝايٗ ٘بٚديغ ،تٟٙب
ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ وشد ديذ ٜؿذ( ٜؿىُ  ٚ )15استفبػبت ٘ضديه ثٔ 4000 ٝتشي صسيٗو ٜٛسا تـىيُ داد ٜاػت .ثب
تٛر ٝث ٝتغييش ٔمذاس ؿيت ػغٛح اليٝثٙذي دس ٞش د ٚيبَ ٘بٚديغ ،ث٘ ٝظش ٔيسػذ و ٝتٕٛد ػٕٛد ثش ػغح ٔحٛسي
آٖ ٚرٛد داؿت ٝثبؿذ.
 .3-0-6گعل مشب
دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼٔ ٝيتٛاٖ حشوبت رٛاٖ ٌؼُ ٔـب سا دس ثشخي ٘مبط (ٔب٘ٙذ ثبختش دسيبچ ٝتبس) ٔـبٞذ ٜوشد .دس
ايٗ ٔٙغم ،ٝػبصٚوبس سا٘ذٌي ٌؼُ تمشيجبً خبٚسي -ثبختشي ٔـب ،ثبػج لشاسٌيشي ٟ٘ـتٞٝبي پبِئٛصٚييه اص ػٛي ؿٕبَ
ثش سٚي تٛف  ٚؿيُٞبي ػبص٘ذ وشد دس رٛٙة ؿذ ٜاػت .ربثٝربيي آثشاٞٝٞب ث ٝكٛست چتثش ٘ـبٖدٙٞذٔ ٜؤِفٝ
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أتذاد ِغض رٛاٖ ٌؼُ اػت .لبثُ تٛر ٝايٙى ٝآثشاٞٝٞبي ثضسيتش ٘ ٚؼجتبً لذيٕيتش ربثٝربيي تزٕؼي ثيـتشي ٘ؼجت
ث ٝآثشاٞٝٞبي وٛچهتش اص خٛد ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ (ؿىُ .)16
دس ثيـتش ٘مبطٌ ،ؼُ ٔـب ٘ ٝث ٝكٛست يه ٌؼُ ٔٙفشد ،ثّى ٝث ٝكٛست پٟٝٙاي خشدؿذ ٜث ٝضخبٔت چٙذيٗ دٔ ٜتوش
ؿبُٔ ٚاحذٞب  ٚػبص٘ذٞبي تفىيه ٘بپزيش ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد.ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛدس ؿٕبَ سٚدخب٘ ٝتبس ايٗ پ ٟٝٙث ٝضوخبٔت
حذٚد ٔ 200تش ؿبُٔ آٔيض ٜاي اص ػبص٘ذٞبي صاٌ ،ٖٛالِٔ ٚ ٖٛيال اػت (ؿىُ .)17

ؿىُ ٘ .15بٚديغ صسيٗو ٜٛدس ٔيبٖ ػًٞٙبي ػبص٘ذ وشد .ؿٕبَ ثبختش سٚػتبي آيٚٝٙسصاٖ.

ٓٞچٙيٗ دس ثشخي ٘ٛاحي ٔب٘ٙذ ثبختش سٚػتبي ٛٞيشٌ ،ؼُ ٔـب ث ٝكٛست د ٚؿبخ ٝتمشيجبً ٔٛاصي ديذٔ ٜيؿٛد .ؿبخٝ
ؿٕبِي و٘ ٝؼجتبً فشػيتش اػت ثبػج لشاسٌيشي ؿيُ ٔ ٚبػٞٝبي ػوبص٘ذ ؿٕـوه  ٚػو ًٙآٞوهٞوبي اِيىوب دس وٙوبس
ٔبػٝػًٞٙبي وٛاستضيتئ ،بػٝػًٞٙبي لشٔض الِ ٚ ٖٛدِٔٛٚيتٞبي تٛدٜاي ػبص٘ذ ٔيال ؿذ ٜاػت.
ؿبخ ٝاكّي رٛٙثي ،ػبص٘ذٞبي وبٔجشيٗ الِٔ ٚ ٖٛيال سا ثش سٚي توٛف  ٚؿويُٞوبي ػوبص٘ذ ووشد سا٘وذ ٜاػوت .دس احوش
حشوبت ٌؼُ ،ػبص٘ذ ٞبي ٔحذٚدؿذ ٜثيٗ ؿبخٞ ٝبي ؿٕبِي  ٚرٛٙثي دچبس دٌشؿىّي  ٚخشدؿذٌي ؿذيذي ؿوذٜا٘وذ
(ؿىُ .)18
تـىيُ دسيبچ ٝتبس ٛٞ ٚيش ث ٝدِيُ صٔيِٗغضؽ دس تٛف  ٚػيّتػ ًٙػبص٘ذ وشد اػت .ايٗ صٔيِٗغضؽ ثبػج حشووت
تٛد ٜػظيٕي اص ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ وشد ث ٝػٕت ؿٕبَ ث ٝفبكّ ٝحذٚد  3وئّٛتش ؿذ ٜاػت .ث٘ ٝظش ٔيسػوذ حشووبت
رٛاٖ ٌؼُ ٔـب دس ايزبد ايٗ پذيذ ٜثيتأحيش ٘جٛد ٜاػت (ؿىُ .)19
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 .4-0-6گعلَبي فرعی مًجًد در مىطقٍ
ايٗ ٌؼُ ٞب داساي ساػتبٞبي ٔختّف ػبصٚوبس ٔؼىٛع  ٚأتذادِغض ٞؼتٙذ .دػتٝاي اص آٖٞب دس استجبط ثب ٌؼُ ٔـب
ؿىُ ٌشفتٔ ٚ ٝيتٛاٖ آٖٞب سا ث ٝػٛٙاٖ ٌؼُ ٞبي ٕٞؼبص  ٚيب ٘بٕٞؼبص ثب ٌؼُ ٔـب دس ٘ظش ٌشفت .اص ٟٔٓتشيٗ
ٌؼُٞبي ٔشتجظ ثب ٌؼُ ٔـب ٔيتٛاٖ ثٌ ٝؼُ صسيٗو ٜٛاؿبس ٜوشد و ٝدس ٚالغ ،ؿبخ ٝرذا ؿذٜاي اص ٌؼُ ٔـب اػت.
ٔحُ ثشخٛسد ايٗ دٌ ٚؼُ ،دس ٚسل ٝػشثٙذاٖ  ٚدس ؿٕبَ خبٚس آيٚٝٙسصاٖ لشاس داسد .ساػتبي ايٗ ٌؼُ دس ٚسلٝ
آيٚٝٙسصاٖ خبٚسي -ثبختشي اػت  ٚدس ايٗ ٘بحي ،ٝػبص٘ذٞب ي ؿٕـه ٚ ٚاحذ ثباليي اِيىب ؤ ٝتؼّك ث ٝيبَ ؿٕبِي
تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ٞؼتٙذ سا ثش سٚي ػبص٘ذٞبي لذيٕي پشوبٔجشيٗ -پبِئٛصٚييه ٚ ٚاحذ پبييٙي اِيىب سا٘ذ ٜاػت،
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝػبُٔ ٕٟٔي دس حزف ٚاحذ ٞبي ػٍٙي يبَ ؿٕبِي  ٚتغييش ٙٞذػ ٝتبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ دس ايٗ ٘بحي ٝثٛدٜ
اػت.

ؿىُ  .16احش ٌؼّي ٔـب ثيٗ ٟ٘ـتٞٝبي پبِئٛصٚييه  ٚػبص٘ذ وشد دس ثبختش دسيبچ ٝتبس  ٚپذيذ ٜربثٝربيي آثشاٞٝٞب وٝ
٘ـبٖدٙٞذٔ ٜؤِف ٝأتذاد ِغض چپثش ايٗ ٌؼُ اػت.

ؿىُ ٌ .17ؼُ ٔـب دس ؿٕبَ سٚدخب٘ ٝتبس دس ايٗ ٘مغ ٝپٌ ٟٝٙؼّي ث ٝضخبٔت حذٚد ٔ 200تش  ٚؿبُٔ آٔيضٜاي اص ػبص٘ذٞبي
ٔيال ،الِ ٚ ٖٛصاٌ ٖٛاػت.
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ؿىُ  .18ؿبخٞ ٝبي ٌؼُ ٔـب دس ثبختش سٚػتبي ٛٞيش  ٚدس أتذاد دس ٜدِيچبي ،ؿبخ ٝاكّي رٛٙثي ثبػج سا٘ذٌي ػبص٘ذٞبي
وبٔجشيٗ (الِٔ ٚ ٖٛيال) ثش سٚي ٟ٘ـتٞٝبي ػبص٘ذ وشد ؿذ ٜاػت .ؿبخ ٝؿٕبِي ٘يض ؿيُ ٔ ٚبػٝػًٞٙبي ػبص٘ذ ؿٕـه  ٚػًٙ
آٞهٞبي اِيىب سا ثش سٚي ػبص٘ذٞبي وبٔجشيٗ سا٘ذ ٜاػت

ؿىُ .19صٔيِٗغضؽ دس تٛف  ٚػيّتػ ًٙػبص٘ذ وشد و ٝػبُٔ ؿىٌُيشي دسيبچ ٝتبس ؿذ ٜاػت.
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دػتٝاي ديٍش ٘يض ثش احش پيـشٚي چيٗخٛسدٌي تـىيُ ؿذٜا٘ذ .ايٗ دػتٌ ٝؼُٞب ثش احش پيـشفت دٌشؿىّي ٘بؿوي اص
ادأ ٝچيٗخٛسدٌي تبلذيغ آيٚٝٙسصاٖ ؿىُ ٌشفتوٝا٘وذ  ٚثيـوتش دس پّٟوٛي رٙوٛثي تبلوذيغ ،ثوٚٝيوظ ٜدس ٔوشص ثويٗ
ٚاحذٞبي ػٍٙي ٘بٔ ٍٖٕٛٞـبٞذٔ ٜيؿ٘ٛذ .اص ٟٔٓتشيٗ آٖٞب ٔيتٛاٖ ثٌ ٝؼُ ػشثٙذاٖ دس ٔشص ثيٗ ثبصاِوت ٔ ٚالفيوش
لبػذ ٜػبص٘ذ ؿٕـه ثب ػ ًٙآٞهٞب  ٚدِٔٛٚيت ػبص٘ذ اِيىب ٔـبٞذ ٜوشد .ػغٛح ٌؼّي  ٚخظ خوؾ سا ٔويتوٛاٖ دس
ٔشص ايٗ ٚاحذٞب ثٝخٛثي ٔـبٞذ ٜوشدٓٞ .چٙيٗ ٌؼّؾ دس ٔوشص ٚاحوذٞبي وشثٙوبتي اِيىوب  ٚسٚتو ٝثوب ٚاحوذ تخشيجوي
پشٔيٗ -تشيبع اص ايٗ ٘ٛع اػت .ػًٞٙبي ػبص٘ذٞبي سٚت ٚ ٝاِيىب دس ايٗ ٔحوُ غبِجوبً دس ثشداس٘وذ ٜچويٗٞوبي وـوبٖ
ٞؼتٙذ ٔ ٚيتٛاٖ آحبس ٌؼّؾ سا ثب تـىيُ ػغٛح ثشؿي  ٚػبختبسٞبي  S-Cؿىٙب ٔ S-Cـبٞذ ٜوشد.
 .5-0-6تحلیل ظبختبري مىطقٍ مًرد مطبلعٍ ثر پبيٍ ظطًح گعلی اوذازٌگیريشذٌ
ؿىُ  20اِف ٕ٘ٛداس دايشٜٞبي ثضسي وّي ٝكفحبت ٌؼّي ثشداؿت ؿذ ٜدس ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِؼ ٝسا ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
ايٗ ٕ٘ٛداس ٕٞشا ٜثب اعالػبت ٔشثٛط ث ٝخظ خؾ آٖٞب اػٓ اص ػٛي حشوتٔ ،يُ ،س٘ٚذ  ٚدس ٟ٘بيت ػبصٚوبس ٌؼُٞب
اػت .ايٗ ٕ٘ٛداس فشاٚا٘ي ٌؼُٞب دس ايٗ ٘بحي ٝسا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .دس ٔزٕٛع ٌ 12ؼُ ٕٞشا ٜثب ٔـخلبت ٔشثٛط ثٝ
خظخؾ  ٚػبصٚوبس آٖٞب ا٘ذاصٌٜيشي ؿذ ٜاػت .ػبصٚوبس ٌؼُ ٞب ثب اػتفبد ٜاص ؿٛاٞذي ٔب٘ٙذ خغٛط خؾ ،دسصٜٞبي
وــي ،آحبس رؼٓٞبي ػخت ،ؿىؼتٍيٞبي وــي ػيٍٕٛئيذاَ ،ػبختٞبي  S-Cؿىٙب  ٚدسصٜٞبي وــي ٞالِي
ؿىُ تؼييٗ ؿذٜاػت.

ؿىُ  20اِف) ٕ٘ٛداس دايشٜٞبي ثضسي كفحبت ٌؼّي ا٘ذاصٌٜيشيؿذ ٜدس ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي ثش سٚي ٘يٓوش ٜصيشيٗ ؿجىٝ
ٔٓٞؼبحت اؿٕيت .ة) ٕ٘ٛداس ٌُ ػشخي ٌؼُٞبي ا٘ذاصٌٜيشيؿذ .ٜثب تٛر ٝثٕٛ٘ ٝداس ٌؼُٞب داساي د ٚس٘ٚذ ػٕذ ٜؿٕبَثبختش-
رٛٙةخبٚس  ٚؿٕبَخبٚس -رٛٙةثبختش ٞؼتٙذ .ؿيتٌؼُٞب ٔتٛػظ تب صيبد اػت.

ثش پبي ٝايٗ ٕ٘ٛداس ،اص ٔزٕٛع  12ػغح ٌؼّي ا٘ذاصٌٜيشي ؿذ ٜدس ايٗ ٔٙغمٌ ،ٝؼوُٞوبي ؿويت ِغوض ٔؼىوٛع ثوب 9
ػغح ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي سا داس٘ذ ،دس حبِيوٌ ٝؼُٞبي ساػتبِغض چپثش  ٚساػتبِغض ساػوتثوش ٞشووذاْ ثو ٝتشتيوت 1 ٚ 2
ػغح اص ايٗ تؼذاد سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ .ايٗ ٔؼئّ٘ ٝيض خٛد ٔيتٛا٘ذ ٌٛاٞي ثش ٚرٛد صٔيٗػوبخت فـبسؿوي دس
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ايٗ ثخؾ اص وٞٛضاد اِجشص ث ٝؿوٕبس آيوذ .ؿوىُ  20ة ٕ٘وٛداس ٌوُ ػوشخي سا ٕٞوشا ٜثوب ٕ٘وٛداس ؿويت ٌؼوُٞوبي
ا٘ذاصٌٜيشيؿذ ٜثشاي تٕبْ كفحبت ٌؼّي ثذ ٖٚتٛر ٝث ٝػبص  ٚوبس آٟ٘ب ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
ثش اػبع ايٗ ٕ٘ٛداس ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝثشاي ٌؼُٞبي ا٘ذاصٌٜيشيؿذ ،ٜد ٚساػتبي اكّي ؿٕبَ خبٚس -رٛٙة ثوبختش
 ٚؿٕبَ ثبختش -رٛٙة خبٚس سا ٔيتٛاٖ دس ٘ظش ٌشفت .ؿىُ  20ةٕٛ٘ ،داس وٙتوٛس توشاوٓ دادٜٞوبي ٔشثوٛط ثو ٝلغوت
كفحبت ٌؼّي دس ٘بحيٛٔ ٝسد ثشسػي اػتٕٛ٘ .داس ٔيضاٖ ؿيت ٌؼُٞب ٘يوض ثيـوتشيٗ ؿويت ا٘وذاصٌٜيوشيؿوذ ٜسا دس
ٔحذٚد 70 ٜتب  80دسر٘ ٝـبٖ ٔيدٞذ.
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