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 چکیدٌ

سيسفابی صرفشٌ يالفغ شفذٌ ي سفه       غفشة سىگُبی آياسی مًسد مطبلؼٍ دس شمبل ششق اصففُبن ي دس  

یشايلُفبی آَیفی، ديلفًمیای ي مبسفٍ سفىگی      . اثاذای سفىًصيیی  ثفشای آن یؼیفیه یشدیفذٌ اسف      

یشايلُفففبی اسیًکىگزفففًمشایی، . یشايلُففبی اصفففزی سفففبصوذٌ کىگزًمشاَففبی ایفففه یفففًالی َسففاىذ   

الی یفًالی  ثٍ طفًس کزفی ثفٍ سفم  ثفب     . يلیبوًکالساییی، يلیبوییی ي مافشلٍ رشاياوی وبچیضی داسوذ

سيوذ یشيالُبی مبسٍ سىگی ارضایش ي سيوذ یشايلُفبی آَیفی ي ديلفًمیای کفبَش وسفجی اص  فًد       

مطبلؼفب  صفحشایی   . ثب ایه يجًد رشاياوی یشايلُبی کشثىبیٍ ثٍ سم  ثبال صیبد میشفًد . وشبن میذَىذ

ٍ س سفبسٌ مبسف   1س سفبسٌ ی کىگزفًمشایی ي    6س سبسٌ سفىگی شفبم     7دس س ىمًن مًسد مطبلؼٍ 

کىگزًمشای ی  ارضين ثب داوفٍ ثىفذی   : Gmmس سبسٌ (1: سىگی مشخص کشدٌ اس  کٍ ػجبسیىذ اص

داوفٍ ثىفذی یفذسیجی             کىگزفًمشای یف  ارفضين داسای     : Gmgس سفبسٌ  (2یذسیجی ضفؼی،،  

کىگزفًمشای داوفٍ ارفضين ثفب داوفٍ ثىفذی یفذسیجی مؼیفًس،         : Gciس سفبسٌ  (3وشمبل ي یب مؼیًس، 

کىگزًمشای داوٍ ارضين ثفب الیفٍ ثىفذی    :  Ghس سبسٌ (5کىگزًمشای داوٍ ارضين، :  Gcmس سبسٌ (4

: Gtس سفبسٌ  ( 6ارمی  ًة یفب ضفؼی، ي یفٍ یفبٌ داوفٍ ثىفذی یفذسیجی ضفؼی، ي ایمجشکبسفیًن،         

مبسٍ سىگ داوٍ سیض یفب  : Ssس سبسٌ  (7کىگزًمشای داوٍ ارضين داسای چیىٍ ثىذی مامبطغ وًع یشاف 

س سبسٌ َبی اصزی ي س سفبسٌ    Gmmي Gcm ،Gmgس سبسٌ َبی . پش کىىذٌ کىذ ییُبدسش  

اص جىجٍ چیىٍ وگبسی سیبوسفی  . رشػی ایه یًالی می ثبشىذ  س سبسٌ َبی Ssي  Gh ،Gci ،Gtَبی 

ٍ       3یًالی مًسد مطبلؼٍ اص دي سیبوس دسجٍ اص  2یشیی  شذٌ اس  کفٍ ثفب یف  مفشص سیبوسفی دسجف

شفشيع مفی شفًد داسای دسفاٍ      1ص رشسبیشفی وفًع   چش ٍ ايل کٍ ثب ی  مش. ییذیگش جذا می شًوذ

دس حبلییٍ ديمیه چش ٍ کفٍ ثفب یف  مفشص سیبوسفی      . می ثبشذ          FSSTي  HSTپبساسیبوسی 

 HSTدسفاٍ پبساسیبوسفی    دس. مفی ثبشفذ   LSTشفشيع مفی شفًد داسای دسفاٍ پبساسیبوسفی       2وًع 

 یفشيٌ س سفبسٌ ای    FSST، دس دسفاٍ پبساسیبوسفی   Gcm ي Gmm، Gmgیشيٌ س سفبسٌ ای  

Gmg ،Gci ي Gcm  ي دس دساٍ پبساسیبوسیLST     مجفذدا یفشيٌ س سفبسٌ ایGmm، Gmg ،
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Gcm ي Gh اص آوجفب کفٍ س سفبسٌ َفبی     . س سبسٌ َبی اصزی محسًة میشًوذGmm، Gmg ي 

Gcm    سا جشیبوُبی  شدٌ داس یًلیذ میىمبیىذ ي اص آوجب کٍ کىگزًمشاَبی مًسد مطبلؼٍ پزی مییایف

یًان وایجٍ یشر  کٍ ایه یًالی دس ثخش ثبالی یف  مخفشيا اریىفٍ رؼفبل یجمفغ یبرافٍ        َساىذ می

 .اس 

 

 مقدمٍ

ٌ          45مىطمٍ مفًسد مطبلؼفٍ دس   طفًل  . اسف   کیزفًماشی شفمبل شفشق اصففُبن ي دس غفشة سيسفابی صرفشٌ يالفغ شفذ

ثففشم مففًسد . اسفف  شففمبلی  َ  ي ػففشآ آن  شففشلی 052 151 393 جغشاریففبیی س ىمففًن مففًسد مطبلؼففٍ 

یفًالی مفًسد مطبلؼٍ،کفٍ ثفب یف       .  پژيَش دس حبشیٍ ایشان مشکضی ي دس مجبيس  صين اسيمیٍ د افش يالفغ اسف    

لفشاس داسد، اص دیفذیبٌ سفىگ    ( 1381سادرفش،  )وبپیًساگی َم شیت ثش سيی سىگُبی يلیبوییی مشثًا ثٍ ایًسفه  

 :چیىٍ وگبسی ثٍ سٍ ياحذ ثخش پزیش اس   کٍ ػجبسیس  اص

سىگُبی آیزًمشایی ایفه ياحفذ سا   . ماشالیٍ َبی سىگی آرسآياسی یشیی  شذٌ اس 33ایه ياحذ اص ( 1ذياح

ثفیه الیفٍ َفبی یفًری دس ایفه ياحفذ ثفٍ صفًس  لبثف           . لطؼب  دس حذ پج  ثب جىس لطؼٍ سىگی یشفیی  دادٌ اوفذ  

 .مالحظٍ ای دیذٌ می شًد

الیفٍ َفبی        . شي مییای  یشفیی  شفذٌ اسف    ایه ياحذ اص سىگُبی اسیًکىگزًمشایی لشمض سوگ پا( 2ياحذ 

ایه لىضَب اص جبوت ثذين َیچگًوفٍ لطفغ شفذیی ثفٍ ییفذیگش جفًم مفی        . سىگی دس ایه ياحذ لىضی شی  َساىذ

مافش   269969ضخبم  ایه ياحذ سىگی . ایه ياحذ ثٍ صًس  َم شیت ثش سيی ياحذ لج  لشاس می ییشد.  ًسوذ

 .کٍ ضخیم یشیه ياحذ محسًة می شًد. اس 

ایفه ياحفذ سا ویفض    . ایه ياحذ ثب سوگ  بکساشی مشخص اص ياحذ لشمض سوفگ صیفشیه مجفضا میگفشدد    ( 3ياحذ 

اسیً کىگزًمشاَبی پاشيمییا  یشیی  دادٌ اوذ يثٍ مبوىذ ياحذ لج  اص لىضَبی ثٍ َم جًم  فًسدٌ یشفیی  شفذٌ    

ياحذ آثشراُفبی ػُفذ حبضفش لفشاس      ثش سيی ایه. دس ایه ياحذ لىضَبی مبسٍ ای ثٍ صًس  وبدس دیذٌ می شًد. اس 

 .ماش اس 119ضخبم  ایه ياحذ سىگی ویض . یشراٍ اوذ

دس ایفه مطبلؼفٍ ویفض    . کىگزًمشاَب ثٍ دلی  دسش  داوٍ ثًدن اصًال ثٍ سيم میذاوی مًسد مطبلؼٍ لشاس مفی ییشوفذ  

ثفٍ سيم ومطفٍ   )      پس اص یؼییه ثشم مىبست  سىگُب ثٍ طفًس دلیفك اص وظفش جفىس، داوفٍ ثىفذی، دسصفذ داوفٍ َفب          

. ي آسایش اص پبییه ثٍ سم  ثبالی ثشم ي ثفٍ صفًس  جفبوجی مفًسد ثشسسفی لفشاس یشراىفذ       ( شمبسی ي داوٍ شمبسی

س سبسٌ َبی سىگی مًجًد دس ایفه یفًالی ثفب کمف      .  وبمگزاسی شذوذ(  1975)آوگبٌ ثش اسبس سيم پای جبن 

یم ساًن س سبسٌ ای ي پس اص سسم ومًداس یغییفشا   پس اص یشس. شىبسبیی ي دساٍ ثىذی شذوذ( 2665)سيم میبل 

چیىفٍ وگفبسی سیبوسفی    ( 1964)، ثفب کمف  سيم ریشفش    (1983ياکفش  )لطشی ثضسیاشیه داوٍ َب دس طًل یفًالی  
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ي ( 2663)اصطالحب  چیىٍ وگبسی سیبوسی دس ایه وًشابس اص کفً  . یًالی مًسد مطبلؼٍ مًسد اسصیبثی لشاس یشر 

 .یشدیذٌ اس الاجبس ( 2665)کبیًویبوً 

 

 مشاَدات

 پتريگرافی تًالی مًرد پژيَش( الف

ایفه یشايلُفب اصفًال اص وظفش جفىس      . سىگُبی دسش  داوٍ دس ایه یًالی اص یشايلُبی مخازفی یشیی  شذٌ اوفذ 

( حفذاکرش دس حفذ کبثف    )ایه سىگُب يسؼ  وسجاب لبثف  یفًجُی داشفاٍ  ي اص لطؼفب  یشايلفی ثضسیفی       . وبپبیذاسوذ

ایفه کىگزًمشاَفب   ( 1975)يویض ضخبم  الیٍ َبی آوُب صیبد اس  ثىبثشایه ثشاسبس وظش پافی جفبن   یشیی  شذٌ اوذ 

ثفب کمف  سيم داوفٍ    . سا می یًان کىگزًمشای ثشين حًضٍ ای ي ثب یًجٍ ثٍ میضان مبیشییس اسیً کىگزًمشا  ًاوذ

ديلفًمیای ي مبسفٍ    آَیفی،  شمبسی اص داوٍ َبی یشايلی مشخص یشدیذ کٍ یشايلُبی ایه سفىگُب ػمفذیب  جفىس   

ثفش ایفه اسفبس ایفه     .اسیًکىگزًمشایی ي مافشلفٍ آوُفب کمافش اسف      یشايلُبی آرسآياسی، يلیبوییی،. سىگی داسوذ

ثب ایفه يجفًد رشاياوفی یشايلُفب دس     . محسًة می شًوذ( 1975پای جبن)      اسیًکىگزًمشاَب ػمذیب پاشيمییای 

رشايوافشیه یفشيٌ   ( 1ياحفذ  )اسی دس اثافذای یفًالی   طًل یًالی ماففبي  اسف  ثفٍ صفًسیی کفٍ یشايلُفبی آرسآي      

یشايلُفبی ديلفًمیای   . دسصذ آوُب کم میشفًد ( 3ي 2ياحذ ) محسًة میشًوذ يلی ثٍ طًس وبیُبوی دس ادامٍ یًالی 

ویفض چشفم ییفش اسف  دس حبلییفٍ       3ثسیبس رشاياواشوفذ ثفب ایفه يجفًد رشاياوفی آوُفب دس ياحفذ         2ي آَیی دس ياحذ 

ثذس  می آيسد ثب ایفه يجفًد دس ایفه     3ثب ی  سيوذ ارضایشی ثیشاشیه رشاياوی سا دس ياحذ یشايلُبی مبسٍ سىگی 

 .ياحذ ویض غزجٍ ثب یشايلُبی کشثىبیٍ اس 

 رخسارٌ َای سىگی در تًالی مًرد مطالعٍ( ب

 6س سفبسٌ سفىگی شفبم      7دس یًالی مفًسد پفژيَش   ( 2665)ثشاسبس س سبسٌ َبی مؼشری شذٌ یًسط میبل 

 :ثٍ ششح صیش یشخیص دادٌ شذٌ اس  س سبسٌ مبسٍ سىگی  1ًمشایی ي کىگز ِس سبس

 س سبسٌ َبی سىگی کىگزًمشایی -

. ییشوفذ مفی    کىگزًمشاَبی ی  ارضين ثب داوٍ ثىذی یذسیجی ضؼی، دس ایه س سفبسٌ جفبی   :  Gmmس سبسٌ 

بال کفٍ داسای حبلف    ایه س سبسٌ دس اثفش جشیبوُفبی  فشدٌ داس ثفب يیسفیًصیاٍ ي لفذس  ثف       ( 2665)ثىبثٍ وظش میبل 

 .پالسایسیاٍ ثبال َساىذ یًلیذ می شًد

ایه س سبسٌ سا کىگزًمشاَبی  ی  ارضين ثب داوٍ ثىذی یفذسیجی  وشمفبل ي یفب مؼیفًس ایجفبد      :  Gmgس سبسٌ 

دس اثفش جشیبوُفبی  فشدٌ داس ثفب يیسفیًصیاٍ ي لفذس  پفبییه کفٍ         ( 2665)ایه س سبسٌ ثىب ثٍ وظش میفبل  . می ومبیىذ

 . پالسایسیاٍ کبرة می ثبشذ یشیی  می شًد داسای حبل 

شفی   ) کىگزًمشاَبی داوٍ ارضين ثب داوٍ ثىذی یذسیجی مؼیفًس سفبصوذٌ ایفه س سفبسٌ َسفاىذ     :  Gciس سبسٌ 

e3) . ٍي یب جشیبوُبی  شدٌ داس ثفب حبلف  پالسایسفیاٍ کفبرة ي لفذس       ( یب لًی)جشیبوُبی  شدٌ داس سششبس اص داو

 (. 2665میبل )پبییه ایه س سبسٌ ثًجًد می آيسوذ
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ثىب ثفٍ  . کىگزًمشاَبی داوٍ ارضين ثذين يجًد سب امبن سسًثی  بصی ایه س سبسٌ سا میسبصوذ:  Gcmس سبسٌ 

 .یه س سبسٌ میاًاوذ حبص  جشیبوُبی  شدٌ داس ثب حبل  پالسایسیاٍ کبرة ثبشذا( 2665)ػمیذٌ میبل 

ایه س سبسٌ ویض ثٍ مبوىذ س سبسٌ لج  داوٍ ارفضين اسف  ي اص کىگزًمشاَفبی ثفب الیفٍ ثىفذی ارمفی        :  Ghس سبسٌ 

ایفه س سفبسٌ حبصف     .  ًة یب ضؼی، ي یٍ یبٌ داوٍ ثىذی یذسیجی ضؼی، ي ایمجشکبسیًن یشفیی  شفذٌ اسف    

 (.2665میبل )سسًثب  غشثبل یب سسًثب  ثشجبی مبوذٌ ي یب سسًثب  ثساشی ػشضی َساىذ

ي ثفش   کىگزًمشاَبی داوٍ ارضين ثب چیىٍ ثىذی مامبطغ وًع یشاف یشیی  دَىذٌ ایه س سبسٌ َسفاىذ  : Gtس سبسٌ 

 (.2665میبل )اثش سسًثگزاسی دس کبوبلُبی کًچ  ایجبد میشًوذ 
 

 رخسارٌ ماسٍ سىگی

سفب اُبی کىفذٌ   . مبسٍ سىگ داوٍ سیض یب دسش  يحای یشاوًلی یشفیی  شفذٌ اسف    ایه س سبسٌ اص :  Ssس سبسٌ 

ثىفبثشایه چىفیه س سفبسٌ ای دس اثفش پفش شفذن کىفذٌ شفذییُب          . شذیی ي پششذیی اص يیژییُبی ایه س سبسٌ اس 

 (. 2665میبل )ثًجًد میآیذ

رشاياوافشیه س سفبسٌ یشايلفی     Gcmٍ س سفبسِ  مطبلؼٍ یًالی ثش اسبس س سبسٌ َبی یؼیفیه شفذٌ وشفبن داد کف    

سیجفٍ دي  سا   Gmgاص ایفه وظفش س سفبسِ    . مًجًد اس  ي ثیش اص ثمیٍ س سبسٌ َب دس طًل یًالی ییشاس شذٌ اس 

یفًان  ثفب یًجفٍ ثفٍ ومفًداس رشاياوفی مفی      . سیجٍ سفً  ي چُفبس  سا داسا َسفاىذ    Gmmي  Ghس سبسٌ َبی . داساس 

یىُفب س سفبسِ مبسفٍ سفىگی مًجفًد دس ایفه       . یشايلی رشاياوی ثسیبس وبچیضیشی داسوذدسیبر  کٍ ثمیٍ س سبسٌ َبی 

یفشيٌ   Gmmي  Gcm  ،Gmg  ،Gh ثىفبثشایه میافًان س سفبسٌ َفبی یشايالفی     . یفًالی ویفض ثسفیبس وبیفبة اسف      

چىبوچفٍ ضفخبم    . یشيٌ س سبسٌ ای رشػی محسفًة میشفًوذ   Ssي  Gci ،Gtس سبسٌ ای اصزی ي س سبسٌ َبی 

رشاياوافشیه   Gcmي  Gh ،Gmg ،Gciًسد اسصیبثی لشاس ییشد دس ایه صًس  ثٍ یشییت س سبسٌ َفبی  س سبسٌ م

یشيٌ س سبسٌ ای  رشػی محسفًة مفی    Ssي   Gmm ،Gtس سبسٌ َب ي یشيٌ س سبسٌ ای اصزی ي س سبسٌ َبی 

 .شًوذ

 

 بحث ي وتیجٍ گیری

ي ثفب یًجفٍ ثفٍ سيوفذ یغییفش اوفذاصٌ ثضسیافشیه        ( ساًن س سفبسٌ ای ) ثب یًجٍ ثٍ یغییشا  س سبسٌ ای دس طًل یًالی 

چیىٍ وگبسی سیبوسی حًضٍ سسفًثی ایفه سفىگُب مفًسد     ( 1964)ي ثب کم  سيم ریشش ( 1983ياکش (یشايلُب  

 فٍ ايل ثفش سيی یف  سفط      چش. یؼیفیه یشدیفذ   3ثفش ایفه اسفبس دي چش فٍ سسفًثی دسجفٍ       . اسصیبثی لشاسیشر 

ایه چش فٍ سا ديمفیه   . شًد می   ششيع( SB1) 1رشسبیشی لشاس یشراٍ اس  ي ثىبثشایه ثب ی  مشصسیبوسی دسجٍ 

 فًد یًسفط سسفًثب  آثشرافی پًشفیذٌ شفذٌ       دي  سفیبوس    . پًشفبوذٌ اسف   ( SB2) 2چش ٍ ثب ی  مشص دسجٍ 

 . اس 
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شفشيع مفی    LSTچش ٍ دي  ثفب ثخفش   . یشیی  شذٌ اس  FSSTي  HSTثخش  2اص  3دس جٍ ايلیه چش ٍ 

 Gmg ،Gmm ،Gmcس سفبسٌ َفبی    HSTدس ثخفش  . شًد يثخش دیگشی ثش سيی آن لبثف  شىبسفبیی ویسف    

اص ایفه مجمًػفٍ حفزف شفذٌ ي ثفٍ جفبی آن س سفبسٌ         Gmmس سبسٌ  FSSTرشاياواشیه س سبسٌ َب، دس ثخش 

Gmi    دس ثخفش  . اضبرٍ شفذٌ اسفLST    ٌچُفبس س سفبسGmm، Gmg ،Gmc  يGh     س سفبسٌ َفبی اصفزی

 .  محسًة میشًوذ

جشیبوُفبی  فشدٌ داس   ( 2665)ثب یًجٍ ثٍ ایىیٍ ػبم  ایجبد س سبسٌ َبی اصفزی ایفه یفًالی مطفبثك وظفش میفبل       

کمجفًد شفذیذ س سفبسٌ    . اس  ثىبثشایه محیط یشیی  ایه سىگُب سا می یًان ی  مخفشيا اریىفٍ  دس وظفش یشرف     

ُبی مضثفًس دس ثخفش ثفبالیی مخفشيا     َبی مبسٍ ای ویض وٍ یىُب ایه وظش سا یبییذ می ومبیذ ثزیٍ وشبن می دَفذ سفىگ  

اطالػب  چیىٍ وگبسی سیبوسی ویض وشبن می دَذ کٍ ششيع یشیی  ایه مخفشيا اریىفٍ   . اریىٍ یشیی  می شذٌ اوذ

ثففب حففذاکرش پیشففشيی آة دس دسیففبی مجففبيس َمضمففبن ثففًدٌ اسفف  ثففٍ طففًسی کففٍ دس ایففه وبحیففٍ حففذال  رضففبی  

ثفب یزشف  صمفبن يکفبَش وسفجی دسرضفبی       (. جفبيس ثفشػیس محفیط دسیفبیی م   )سسًثگزاسی ایجفبد شفذٌ اسف     

) دس ایفه صمفبن   . سسًثگزاسی دس دسیبی مجبيس،  سسًثگزاسی دس مخشيا اریىٍ ثٍ صًس  کىذی ادامٍ یبراٍ اس 

یًالی مزکًس دس مخشيا اریىٍ شی  یشرافٍ اسف  ػزف  ضفخبم  کفم ایفه ياحفذ ویفض          1، ياحذ (HSTمشحزٍ 

دس ادامٍ ثفب سيوفذ کفبَش سفشیغ سفط  وسفجی یفشاص دس دسیفبی         . ثبشذ میاًاوذ ػذ  يجًد رضبی سسًثگزاسی کبری

یًالی مًسد مطبلؼٍ دس ایه مشحزفٍ   2ياحذ . مجبيس، ارضایش رضبی سسًثگزاسی ثشای ایه محیط حبص  شذٌ اس 

(FSST )صیفشا دس ایفه مشحزفٍ    . َمیه امش ویض می یًاوذ دلی  ثش ضخبم  صیبد ایه ياحذ ثبشفذ  ثًجًد آمذٌ اس  ي

دس ادامٍ َش چىذ دس دسیبی مجفبيس سيوفذ ارضایشفی     .محیط  رضبی سسًثگزاسی ثٍ شذ  ارضایش یبراٍ اس  دس ایه

يلی  دس ایفه  (  LSTمشحزٍ )دس سط  وسجی یشاص دسیب ي دس وایجٍ دس میضان رضبی سسًثگزاسی ثذس  آمذٌ اس  

 .ی  یشدیذٌ اس یشی 3وبحیٍ رضبی سسًثگزاسی اوذکی سيوذ وضيلی یبراٍ اس  ي دس وایجٍ ياحذ 
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