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چکیده
ًْؾتِ ّبی کزتبعِ سیزیي در هٌغقِ عذُ ثزسٍک در  53کیلَهتزی خٌَة غزة کبؽبى ثب
ضخبهت  563هتز ؽبهل رعَثبت آٍاری ٍ کزثٌبتِ هی ثبؽذ کِ ثِ عَر دگزؽیت ثز رٍی
رعَثبت صٍراعیک ( لیبط) قزار گزفتِ اًذ .ثب تَخِ ثِ ٍیضگی ّبی عٌگ ؽٌبعی عِ ٍاحذ عٌگ
چیٌِ ای درایي ًبحیِ ؽٌبعبیی ؽذُ اعت .ثزرعی ّبی دقیق فحزایی ٍ ثزؽْبی ًبسک
هیکزٍعکَپی هٌدز ثِ ؽٌبعبیی 51ریش رخغبرُ کزثٌبتِ( کِ درچْبر سیز هحیظ پٌِْ کؾٌذی،
تبالة ،عذ ٍ دریبی ثبس ٍ تؾکیل ؽذُ اًذ) ٍدٍ رخغبرُ آٍاری (هزثَط ثِ هحیظ کن ػوق) ؽذُ
اعت .تغییزات ػوَدی ریشرخغبرُ ّب ٍ هٌحٌی تغییزات ػوق هزثَط ثِ آى ثیبًگز ایي ٍاقؼیت اعت
کِ عٌگْبی کزتبع ِ سیزیي در ایي ًبحیِ دریک دریبی اپی کبًتیٌٌتبل اسًَع پالتفزم رهپ تؾکیل
ؽذُ اًذ .اس ًظز چیٌِ ًگبری عکبًغی  1عکبًظ رعَثی درخِ عَم تؾخیـ دادُ ؽذُ.

ٍاصُ ّبی کلیذی :رخغبرُ ،ریشرخغبرُ ،هحیظ رعَثی ،کزتبعِ سیزیي
مقدمه
عٌگْبی کزتبعِ پبییي در ثزػ هَرد هغبلؼِ ثِ هختقبت خغزافیبیی ثِ عَل  55درخِ ٍ  84دقیقِ ؽوبلی ٍ 35
درخِ ٍ  51دقیقِ ؽزقی در  53کیلَهتزی خٌَة غزة کبؽبى ٍ در ًشدیک رٍعتبی ثزسٍک ٍاقغ ؽذُ اعت
(ؽکل .)5ثِ خبعز ػولکزد فبس کَّشایی عیوزیي پغیي در هٌغقِ (آقبًجبتی )5545 ،ثیي ایي عٌگْب ٍ عٌگْبی
دٍرُ صٍراعیک ًبپیَعتگی اس ًَع دگزؽیت ٍخَد دارد .عٌگْبی کزتبعِ ثبالیی ًیش ثِ فَرت ّن ؽیت ثز
رٍی ایي عٌگْب قزار گزفتِ اًذ .اس آًدب کِ ثز رٍی ایي

ًْؾتِ ّب در ایي هٌغقِ هغبلؼبتی اس دیذگبُ رعَة

ؽٌبعی ثِ ػول ًیبهذُ ثَد ّذف ایي هغبلؼِ ؽٌبعبیی ریشرخغبرُ ّب ٍ رخغبرُ ّبی هختلف رعَثی ،ارائِ هذل
رعَثی ٍ ثبس عبسی هحیظ رعَثی ًْؾتِ ّبی کزتبعِ سیزیي در ًبحیِ قزار دادُ ؽذ.

 - 1داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ رعَة ؽٌبعی ٍعٌگ رعَثی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگبى
 - 2اعتبد یبر  ،داًؾگبُ اففْبى
 - 3اعتبد یبر  ،داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگبى
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ؽکل -5هَقؼیت خغزافیبیی ٍ راّْبی ارتجبعی ًبحیِ عذُ ثزسٍک ( )Encarta1998
بحث
رعَثبت کزتبعِ در ًبحیِ هَرد هغبلؼِ ثب ضخبهت  563هتز اس عٌگْبی کزثٌبتِ ٍ تخزیجی تؾکیل ؽذُ اعت ٍ ثز
اعبط هغبلؼبت اًدبم ؽذُ ٍاحذ عٌگ چیٌِ ای قبثل تفکیک ّغتٌذ ایي ٍاحذّب اس پبییي ثِ ثبال ػجبرتٌذ اسٍ :احذ
کٌگلَهزایی -هبعِ عٌگیٍ ،احذ کزثٌبتِ سیزیيٍ ،احذ ؽیل سیزیي ،کِ هزس ایي ٍاحذّب ثب ّن ثِ فَرت ّن
ؽیت اعتٍ ،احذ کٌگلَهزایی -هبعِ عٌگی ثب یک ًبپیَعتگی ساٍیِ دار ثز رٍی ؽیل ٍ هبعِ عٌگ ّبی
صٍراعیک تحتبًی ( لیبط) ٍاقغ ؽذُ اعت (ؽکل .)1ثزای تقغین ثٌذی ریشرخغبرُ ّب در ثزػ هَرد هغبلؼِ اثتذا
هؾبّذات فحزایی ٍ هغبلؼبت عٌگ ؽٌبعی ٍ تدزیِ ٍ تحلیل عٌگ ؽٌبعی (ثبکوک هٌبثؼی چَى فلَگل،
 )1118ثِ ػول آهذُ ٍ عپظ ثب اعتفبدُ اس رٍػ العوی ( ٍ )5841کبرٍسی ( 51 )5848ریش رخغبرُ
کزثٌبتِ ٍ  1رخغبرُ آٍاری ؽٌبعبیی گزدیذُ اعت .ایي ریشرخغبرُ ّب در  8گزٍُ هحیغی ؽبهل :گزٍُ پٌِْ
کؾٌذی  ،گزٍُ الگَى ،گزٍُ عذ ٍ گزٍُ دریبی ثبس (کِ ّوگی هزثَط ثِ ثخؼ داخلی یک رهپ هی
ثبؽٌذ)(ؽکل. ) 5ثِ ؽزح سیز دعتِ ثٌذی هی ؽًَذ:

شرح و تفسیر ریس رخساره ها
 )1شرح ریسرخساره های دریای باز
 1-5ریسرخساره میکروبیوکالست ،وکستون)O1( 4
اخشای افلی ایي ریشرخغبرُ ثیؾتز قغؼبت خزدؽذُ اعکلتی ریش اعت کِ ٍیضگیْبی آًْب ثِ عَر کبهل حفظ
ًؾذُ اعت .ح ضَر عَسًْبی اعفٌح ٍخزدُ ّبی رٍدیغت ٍ هقذار ثغیبر کن اخشاء اعکلتی ًظیز هیلیَلیذ ٍ

Microbiocast Wackstone
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اٍرثیتَلیي ّبی کؾیذُ اس هؾخقِ ّبی ایي ریشرخغبرُ اعت .ایي آلَکوْب در یک سهیٌِ گلی قزار گزفتِ اًذ.
در فحزا ثِ فَرت آّک ضخین تب هتَعظ الیِ ٍ ثِ رًگ خبکغتزی رٍؽي ٍ پزفغیل اعت ٍ (-8ؽکل.)A
 2-1ریسرخساره آلگال ،رودیست ،فلوت استون)O2( 5
اخشاءافلی تؾکیل دٌّذُ ایي ریشرخغبرُ ؽبهل رٍدیغت ٍخلجک عجش هی ثبؽذ .گبّی در هقبعغ خزدُ ّبی
ارثیتَلیي ثِ ّوزاُ آًکَئیذ ٍ خزدُ ّبی اکیٌَدرم ًیش هؾبّذُ هی ؽَد .اًذاسُ آلَکوْبی افلی ایي ریشرخغبرُ
اس  1هیلیوتز ثشرگتز اعت .فبثزیک حبفل اس ایي اخشاء گل پؾتیجبى اعت .الیِ ّبی ایي ریشرخغبرُ در فحزا ثِ
فَرت آّک تَدُ ای ضخین الیِ ٍ ثِ رًگ خبکغتزی رٍؽي اعت (-8ؽکل.)B
 3-1ریسرخساره آلگال،کورال ،رودیست اربیتولینا رود استون)O3( 6
اخشاءافلی تؾکیل دٌّذُ ایي ریشرخغبرُ ؽبهل رٍدیغت ،ارثیتَلیٌب ،خلجک عجش ٍ هزخبى هی ثبؽذ.ثِ ّوزاُ
آًْب اکیٌَدرم ،پلَئیذ ًیش دیذُ هی ؽَد .هیبًگیي اًذاسُ داًِ ّبی تؾکیل دٌّذُ آى اس 1هیلی هتزثشرگتز هی ثبؽذ.
چَى ثیؾتز سهیٌِ را آلَکن فزاگزفتِ اعت ٍ فبثزیک داًِ پؾتیجبى دارد ایي ریشرخغبرُ ًبم رٍدعتَى راثِ خَد
هیگیزد  .در عز سهیي ثِ فَرت آّک تَدُ ای ضخین الیِ ٍ ثِ رًگ خبکغتزی رٍؽي اعت (-8ؽکل.)C
تفسیر ریسرخساره های دریای باز
اس آًدب کِ خلجکْب ثیؾتز در هٌبعق گزم ٍثبؽَری هتغییز ٍدر ثخؾْبی ػویقتزٍخلَی ریف تؾکیل هیگزدد
(تبکز .)5888لذا هی تَاى ریشرخغبرُ ّبی ٍاخذ ایي آلَکن را ثِ ایي هحیظ ًغجت داد .ثٌب ثِ ًظز پیتت ٍ
ّوکبراى ( )1111حضَر اٍرثیتَلیي ّبی دیغکی ؽکل ٍ کبهالً کؾیذُ ٍ ثٌب ثِ ػقیذُ فلَگل ( ٍ )1118ثچوي
ٍ ّیزػ ( )1116حضَر هَخَدات اعتٌَّیبلیي ًظیز اکیٌَدرم ًیش ثیبًگز یک هحیظ دریبیی ثبس اعت .عَسى
ّبی اعفٌح ًیش هؼوَالً در ًْؾتِ ّبی آة ّبی ػویق دیذُ هیؾًَذ (فلَگل )1118 ،حضَر خزدُ ّبی
رٍدیغت ثب اًذاسُ ّبی ثشرگ (ثشرگتز اس  1هیلی هتز) ثب لجِ ّبی ؽکغتِ ٍ ًغجتب گزد ؽذُ در کٌبر تٌَع کن عبیز
اخشاء هیتَاًذ ثیبًگز یک هحیظ دریبی ثبس ثبؽذ (ثچوي ٍ ّیزػ.)1116 ،
 )2شرح ریسرخساره های سد
 1-2ریسرخساره اائید گرینستون)B1( 7
ایي ریشرخغبرُ اس اائیذ ّبیی ثب فبثزیک ؽؼبػی ٍ اائیذ ّبی عَپز فیؾیبل ٍ داًِ ّبی تدوؼی تؾکیل ؽذُ
اعتّ .غتِ اائیذ ّب ؽبهل داًِ ّبی آٍاری ،هیلیَلیذ ٍ دیگز خزدُ ّبی اعکلتی اعت .عیوبى اعپبریتی داًِ ّب را
ثِ یکذیگز پیًَذ دادُ ٍ فبثزیک داًِ پؾتیجبى ثَخَد آٍردُ اعت در فحزا ثِ رًگ خبکغتزی ٍ ًبسک تب هتَعظ
الیِ اعت (-4ؽکل.)D
5

Algae, rudist, floatstone
-Algae, coral,orbtolina, rudist rudston
7
-Ooid Grainstone
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 2-2ریسرخساره اینتراکالست ،پلوئید ،اکینودرم ،گرینستون)B2( 8
در ایي ریشرخغبرُ خزدُ ّبی اعکلتی ؽبهل اکیٌَدرم ثِ هقذار ًبچیشی ارثیتَلیٌب ٍ هیلیَلیذا ٍخَد دارد.
پلَئیذ ٍ ایٌتزاکالعت ًیش فزاٍاى تزیي اخشاء غیز اعکلتی هی ثبؽٌذ .فضبی ثیي آلَکن ّب تَعظ اعپبریت پز ؽذُ
اعت .ایي ریشرخغبرُ در فحزا ثِ فَرت آّک ضخین الیِ ٍ ثِ رً گ خبکغتزی ٍ ثب عغح ؽکغت خبکغتزی
رٍؽي تب کزم اعت (-4ؽکل.)E
 3-2ریس رخساره اینتراکالست ،اربیتولینا ،رودیستت ،گترین استتون)B3( 9

داًهِ

افلی تؾکیل دٌّذُ ایي رخغبرُ ثیؾتز خزدُ ّبی در حذ هبعِ رٍدیغت ٍ ارثیتَلیٌب ٍ ثِ هقذار ًهبچیشی اکیٌهَدرم
ٍ خلجک عجش اعت.ایٌتزاکالعت ًیش فزاًٍتزیي آلَکن غیز اعکلتی هحغَة هی ؽهَد .فضهبی ثهیي آلهَکن ّهب را
اعپبریت پز کزدُ اعت .ایهي رخغهبرُ ضهخبهت قبثهل هالحظهِ ای اسعهتَى چیٌهِ ًگهبری ایهي هٌغقهِ راثهِ خهَد
هی ثبؽذ-4( .ؽکل.)F

اختقبؿ هی دّذ ٍ در فحزا آّک ضخین الیِ خبکغتزی تبکزم
 4-2رخساره رودیست بانداستون)B4( 10

ایي رخغبرُ حبفل رؽذ ثزخبی دٍکفِ ایْبی رٍدیغت اعتّ .وزا ُ ثب آًْب هزخبى ٍخلجک عجش،
ایٌتزاکالعت ٍ اٍرثیتَلیي ًیش هؾبّذُ هیؾَد .الیِ ّبی عٌگی هزثَط ثِ ایي رخغبرُ در فحزا ثِ فَرت آّک
تَدُ ای ٍ ػذعی ؽکل ثِ رًگ خبکغتزی رٍؽي تب کزم رًگ ّغتٌذ-4(.ؽکل.)G
تفسیر ریسرخساره های سد
ٍخَدهقبدیز ثبالی آلَکن در ایي رخغبرُ ّب کِ تَعظ اعپبریت ثِ ّن هتقل ؽذُ اعت ثیبًگز ؽزایظ اًزصی
سیبد هحیظ رعَثی ٍ تذاٍم ػولکزد اهَاج اعت  .حضَر اائیذّب ٍ داًِ ّبیی ثب خَر ؽذگی خَة تؾکیل ایي
رخغبرُ ّب را در هحیظ پزاًزصی ثبر ًؾبى هیذّذ (ارهال ٍ کبثبلزی .)1112 ،ثب تثجیت ریشرخغبرُ ّبی گزیي
اعتًَی (ریشرخغبرُ ّبی B1الی  )B3در ایي هکبى ؽزایظ هٌبعجی ثزای رؽذ ثبًذاعتًَْبی رٍدیغتی (رخغبرُ
 )B4ثِ ؽکل کَهِ ای فزاّن گزدیذُ اعت.
)3شرح ریسرخساره های الگون
 1-3ریسرخساره اوربیتولینا ،رودیست پکستون)L3( 11

8

- Intraclast,peloida, echinoderma,Grainstone

9

- Intraclast, orbtolina, rudist, Grainstone
-Ruduist ,Bandstone

10
11

- Orbitolina,Ruduist, Pack stone
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اٍرثیتَلیي ٍ خزدُ ّبی در حذ هبعِ رٍدیغت فزاٍاى تزیي آلَکن ّب در ایي ریشرخغبرُ ّغتٌذ .اخشاء فزػی
ؽبهل هیلیَلیذ ٍ خلجک عجشهیجبؽذ .فضبی ثیي آلَکن ّب را گل آّکی پز کزدُ اعت .ثب ایي ٍخَد فبثزیک
عٌگ در حذ داًِ پؾتیجبى اعت .عٌگْبی هزثَط ثِ ایي ریشرخغبرُ در فحزا ثِ ؽکل آّک ضخین تب هتَعظ
الیِ ٍ ثِ رًگ خبکغتزی تیزُ اعت ٍ قغؼبت رٍدیغت ٍارثیتَلیٌب در آى ثِ ٍضَح قبثل رٍیت هیجبؽذّ .وچٌیي
الهیٌ بعیَى هَاسی ٍ اعتیلَلیت گِ گبُ در الیِ ّبی هزثَط ثِ ایي رخغبرُ دیذُ هی ؽَد-8(.ؽکل)H
 2-3ریسرخساره رودیست ،اربیتولینا میلیولیدا وکستون)L2( 12
ایي ریشرخغبرُ ؽبهل هیلیَلیذا ٍ ارثیتَلیٌب ّوچیي خزدُ ّبی در حذ هبعِ رٍدیغت اعت ٍ ثِ هقذار کوتز
قغؼبت اکیٌَدرم ٍ ثزیَسئز دارد .ثِ دلیل ٍخَد گل سیبد ایي ریشرخغبرُ دارای فبثزیک گل پؾتیجبى اعت.
عٌگْبی هزثَط ثِ ایي ریشرخغبرُ درفحزا آّک ضخین تب هتَعظ الیِ اعت ٍ .ثِ رًگ قَُْ ای رٍؽي تب
خبکغتزی هیجبؽذ-8( .ؽکل.)I
 3-3ریسرخساره میلیولیدا اربیتولینا مدستون)L3( 13
ایي ریشرخغبرُ دارای ثیؼ اس  %81گل آّکی اعت ٍلی ثِ هقذار ًبچیش (5تب 3درفذ) دارای پَعتِ ّبی
هیلیَلیذا ٍارثیتَلیٌب ٍقغؼبت خزدُ ؽذُ رٍدیغت هیجبؽذ .در ایي ریشرخغبرُ هیتَاى ثِ ٍخَد اًحالل ٍپز ؽذى
حفزات اًحاللی ثب عیوبى اؽبرُ کزد-8( .ؽکل.)j
Mudstone
تفسیر ریسرخساره های الگون
هیًوبیذ.

فبثزیک گل پؾتیجبى ثِ هیشاى سیبد ثغتِ ٍآرام ثَدى هحیظ تؾکیل ایي رخغبرُ ّب راتبئیذ
دارثَدى سهیٌِ گلی حبکی اسًجَد اًزصی کبفی ثزای خب ثِ خبی آًْب اعت (فَلک.)5861

رخغبرُ ّبی

ٍکغتَى ؽزح دادُ ؽذُ در هحیظ الگَى تؾکیل ؽذُ اًذ .اهب ثزخالف پکغتَى در ًقبط ػویقتز ٍآرام تز ایي
هحیظ ثَخَد آهذُ اًذ.
)4شرح ریسرخساره های پهنه کشندی
 1-8ریسرخساره مدستون)T1( 14
ایي رخغبرُ ثِ عَر ػوذُ اس گل آّکی تؾکیل ؽذُ ثِ ّوزاُ خزدُ ّبی اعکلتی ثِ هیشاى  5تب ّ %1وچٌیي
عبختوبى ّبی چؾن پزًذُ ای ٍ قبلت ّبی تجخیزی ٍ خؾک ؽذگی ّن در ایي رخغبرُ دیذُ هیؾَد-8(.
ؽکل.)K
 2-4مدستون کوارتسدار )T2( 15
12

- Rudist,orbitolina,miliolida,wackston

13

- Mudstone
2- Mudstone
3 -Quartz mudstone
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خزدُ ّبی آٍاری ثغیبرریشػوذتب"کَارتشّغتٌذدرسهیٌِ هیکزیت قزارگزفتِ اًذ در فحزا ثِ رًگ خبکغتزی
هتَعظ الیِ اعت درایٌدب الهیٌبعیَى ًیش دیذُ هی ؽَد-8( .ؽکل.)L
تفسیرریسرخساره های پهنه کشندی
خزدُ ّبی آٍاری ثغیبر ریش کِ ػوذتبً کَارتش (درریش رخغبرُّ )T2غتٌذ دلیل هدبٍرت ثب خؾکی اعت.
حضَرحفزات چؾن پزًذُای قبلت ّبی تجخیزی ٍ خؾک ؽذگی (ریشرخغبرُ  ٍ )T1الهیٌبعیَى (درریش
رخغبرُ )T2در ًوًَِ ّب ًیش عجق ًظز فلَگل ( )1118اس ٍیضگی ّبی پٌِْ کؾٌذی ًیش هی ثبؽذ.
 )5ریسرخساره های آواری
 1-5شیل)D1( 16
دٍ رخغبرُ ؽیل ٍخَد داردکِ ؽبهل ؽیل ّبی الگًَی کِ ثِ رًگ کزم تب خبکغتزی ّغتٌذ ٍ در تٌبٍة ثب
رخغبرُ ّبی الگًَی اعت ٍ رخغبرُ ؽیل دریبی ثبس کِ ثِ رًگ خبکغتزی تب عیبُ هیجبؽذ ٍ در عتَى رخغبرُ
ای در تٌبٍة ثب رخغبرُ ّبی عذ ٍ دریبی ثبس اعت.
2-5میکروکنگلومرا)D3( 17
ایي رخغبرُ ؽبهل خزدُ ّبی عٌگی ٍ کَارتش اعت .کٌگلَهزاّب ثِ رًگ قزهش تب ارغَاًی ّغتٌذ ٍ خٌظ
آًْب ؽیل ٍ هبعِ عٌگ اعت .خزدُ ّب خَر ؽذگی خَثی را ًؾبى ًویذٌّذ ٍ ساٍیِ دار ّغتٌذ ٍاغلت دارای
پَؽؼ ّوبتیتی ّغتٌذ کِ ثیبًگز یک هحیظ رعَثی اکغیذاى اعت کِ هیتَاى یک هحیظ اکغیذاى عبحلی در
سهبى پیؾزٍی دریبی کزتبعِ در ًظز گزفت .ایي رخغبرُ در تَالی ثِ عوت ثبال ریش ؽًَذُ اعت.
تفسیرریس رخساره های آواری
ایي ریش رخغبرُ پلی هیکتیک اس قغؼبت هختلف تؾکیل ؽذُ اعت قغؼبت عٌگی ساٍیِ دار ٍ خَرؽذگی خَثی
ًذارد ثیبًگز ایي ٍیضگی اعت کِ ،اخشا حول ؽذگی سیبدی را هتحول ًؾذُ اًذ .رًگ قزهش تب ارغَاًی ایي
لیتَ فبعیظ ًؾبى دٌّذُ پَؽؼ ّوبتیتی ّغتٌذ کِ ثیبًگز یک هحیظ رعَثی اکغیذاى اعت.
چرخه های درجه سوم
ثباعتفبدُ اسرٍػ چیَلت ( ،)1115فیؾز(ٍ)5868فیؾزپالت افالح ؽذُ (در هبرتیي-چیَلت 1 )1111
عکبًظ درخِ  5در ًْؾتِ ّبی کزتبعِ سیزیي ایي ًبحیِ تؾخیـ دادُ ؽذ ،کِ ثبهزسّبی عکبًغی اس ًَع 1 ٍ 5
هحقَر هی ؽًَذ .ثِ عَری کِ عکبًظ اٍل ثب یک هزس فزعبیؾی اس ًَع  ) SB1( 5کِ ثیبًگز پیؾزٍی دریبی

1- Shale
2-MicroConglomerate
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کزتبعِ درایي ًبحیِ اعت اس عکبًغْبی صٍراعیک ٍ ثب یک هزس غیز فزعبیؾی اس ًَع  SB2اس عکبًظ رعَثی
ثؼذی خذا هی ؽَد .ثخؼ اثتذایی ایي عکبًظ ثب رخغبرُ ّبی الگًَی آغبس هی ؽَد کِ ػوذتب هذعتًَی اعت
ٍ در اداهِ رخغبرُ ّبی هزثَط ثِ هحیظ پٌِْ خشرٍهذی کِ ػوذتب گزیي اعتَى اعت قزار هیگیزًذ ٍ.عکبًظ
دٍم در اثتذا ثب رخغبرُ الگَى آغبس کِ ٍکغتَى هیجبؽذ ٍ در اداهِ ثب رخغبرّبی هزثَط ثِ هحیظ دریبی ثبس کِ
رٍدعتَى اعت پبیبى هی یبثذ.
نتیجه گیری
 رعَثبت کزتبعِ سیزیي در ًبحیِ هَرد هغبلؼِ اس عٌگْبی کزثٌبتِ ٍ تخزیجی تؾکیل ؽذُ اعت ٍ ثِ ٍ 5احذعٌگ چیٌِ ای قبثل تفکیک ّغتٌ ذ ایي ٍاحذّب اس پبییي ثِ ثبال ػجبرتٌذ اس:
ٍاحذ کٌگلَهزایی -هبعِ عٌگیٍ ،احذ کزثٌبتِ سیزیيٍ ،احذ ؽیل سیزیي ،کِ هزس ایي ٍاحذّب ثب ّن ثِ
فَرت ّن ؽیت اعت ،هزس پبییٌی ٍاحذ کٌگلَهزایی -هبعِ عٌگی ثِ فَرت دگزؽیجی ساٍیِ دار ثز رٍی ؽیل
ٍ هبعِ عٌگ ّبی صٍراعیک تحتبًی ( لیبط) ٍاقغ ؽذُ ٍ هزس ثبالیی ٍاحذ ؽیل ثبالیی تَعظ آثزفت پَؽیذُ
ؽذُ اعت.
 ثزاعبط هؾبّذات فحزایی ٍ هغبلؼبت عٌگ ؽٌبعی ٍ تدزیِ ٍ تحلیل پتزٍگزافی  1سیز هحیظ آٍاری ٍ 51ریش رخغبرُ کزثٌبتِ در ثزػ هَرد هغبلؼِ ؽٌبعبیی گزدیذّ .وچٌیي  8هحیظ رعَثی ؽبهل :هحیظ دریبی
ثبس ) ، (Open marineثبر )، (Barrier or Barالگَى (،)Lagoonپٌِْ کؾٌذی ) (Tidal – Flatدر
هٌغقِ تؾخیـ دادُ ؽذ.
 عٌگْبی کزتبعِ سیزیي خٌَة غزة کبؽبى در یک هحیظ پالتفزم اپیکبًتیٌٌتبل دریبی ًَع رهپ تؾکیلؽذُ اًذ ،ثزرعی تغییزات ػوَدی ریشرخغبرُ ّب ٍ عیکل ّبی ثِ عوت ثبال ػویق ؽًَذُ ،افشایؼ ػوق حَضِ
در پیؼ دارد(.ؽکل)5
 ثبکوک ًوَدارّبی ثذعت آهذُ اس رٍػ هبرتیي-چیَلت (˓)1115فیؾز (ٍ)5868فیؾزپالت افالحؽذُ(اقتجبط اس هبرتیي-چیَلت )1111عکبًظ رعَثی درخِ عَم تؾخیـ دادُ ؽذُ.ثبهغبلؼبت دقیق تَالی
هیکزٍفبعیظ  2عکبًظ کبهل درایي ًبحیِ ؽٌبعبیی ؽذُ اعت
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ؽکل -1عتَى چیٌِ ًگبری عکبًغی ًْؾتِ ّبی کزتبعِ سیزیي ًبحیِ عذُ ثزسک(خٌَة غزة کبؽبى)

ؽکل-5هذل رعَثگذاری پیؾٌْبدی ًبحیِ عذُ ثزسٍک (کزتبعِ سیزیي)

ؽکل -8ریش رخغبرُ ّبی دریبی ثبس ،عذ ،تبالة ٍ پٌِْ کؾٌذی (A .ریشرخغبرُ  O1هیکزٍثیَکالعت
ٍکغتَى (B ،ریشرخغبرُ  O2آلگبل ،رٍدیغت ،فلَت اعتَى  (C .ریشرخغبرُ  O3آلگبل ،کَرال ،رٍدیغت،
ارثیتَلیٌبرٍداعتَى  (Eریشرخغبرُ B1اائیذ گزیٌغتَى(G .ریشرخغبرُ  B2ایٌتزکالعت پلَئیذ اکیٌَدرم
گزیٌغتَى ( F.ریشرخغبرُ  B3ایٌتزاکالعت ،ارثیتَلیٌب ،رٍدیغت گزیٌغتَى  (Dریشرخغبرُ  B4رٍدیغت
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 ارثیتَلیٌب، ریشرخغبرُ رٍدیغتL2 ُ ( ریشرخغبرI  پکغتَى، رٍدیغت، ارثیتَلیٌبL3 ُ( ریشرخغبرH .ثبًذعتَى
ُ( ریشرخغبرL .،  هذعتَىT1 ُ( ریشرخغبرK . هیلیَلیذا ارثیتَلیٌب هذعتَى5L ُ( ریشرخغبرJ ٍکغتَى،هیلیَلیذا،
 هذعتَى کَارتT2
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