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 چکیده 

ویلوَهرری ؼوواغ بوور     45 ٍالو   س  ،ورتاظوِ زیوریي  س ًاهیوِ هَسخوِ  وَس       توَال  سظوَتا   

: هٍاسی ؼواه   ایي سظَتا  از ظوٌگْای هّىو  ٍ ظیلیعو    . هرر ه  تاؼد 475 ضخاهتاصفْاى تا 

 )هرز ًْؽرِ ّای ورتاظِ زیریي توا سظوَتا  شٍساظویه    . وٌگلَهرا ٍ هاظِ ظٌگ تؽىی  یافرِ اظت

 سظوَتا  عْود هاضور    س هرز تاال تَظط ایي تَال   .تِ صَس   گرؼیب  زاٍیِ  اس ه  تاؼد( لیاض

َاّد صحرای  هواو  از هى اظوت ووِ ٍیصگو  ّوای لیرَلوَشیى  سظوَتا         ؼ  .پَؼیدُ ؼدُ اظت

:  ) A2) وٌگلوَهرای  وووو هاظوِ ظوٌگ ، ٍاهود      A1) :)ٍاهود : ورتاظِ زیریي  س ایي هٌطمِ ؼواه   

ٍاهودّا توِ صوَس        ووِ ایوي    .ورتٌاتوِ،  هو  تاؼود   (: (A3تٌاٍ  هاظِ ظٌگ ووو ورتٌاتوِ ، ٍاهود  

 . اسًدلراس  تر سٍی یىدیگرّوؽیب 

 س عاسُ ّای ظٌگ  ، ورتاظِ زیریي، هَسخِ  َس : ٍاشُ ّای ولیدی             

  

  مقدمه
گساسغ گر یدُ ( 6771)هضَس سظَتا  ورتاظِ زیریي  س هٌطمِ هَسخِ  َس  ًخعریي تاس تَظط زاّدی 

 هحیط سظَت  ًْؽرِ ّای ورتاظِ زیریي  س ًَاه  جٌَ  اصفْاى سا( 6771)اظت، از طرف  یگر لفمازی 

هطالعات   س هَس  هیىرٍفاظیط ٍ هحیط سظَت  ظٌگ  ورتاظِ زیریي  س ؼواغ ( 6774) هطالعِ ًوَ  ٍ صفری 

هطالعا  خیٌِ ؼٌاظ   سهَس  ًْؽرِ ّای ورتاظِ زیریي ( 6777)ا َی هیرا  تاؼ  . ؼرق اصفْاى اًجام  ا 

جودی .   جٌَ  بر  یس  اًجام  ا ٍ همایعِ هى تا هماط  هؽاتِ  س ًَاه( هٌطمِ  یسلَ) س ؼواغ ؼرق اصفْاى 

سا هطالعِ ( هٌطمِ  َساظگاى)خیٌِ ؼٌاظ  ٍ تیَ اظرراتیگراف  سظَتا  ورتاظِ زیریي  س ؼرق اصفْاى ( 6777)

ترسظ  تیَ اظرراتیگراف  س یف سظَت  ورتاظِ زیریي  سهٌطمِ ظِ اصفْاى سا تِ تَجِ تِ ( 6736)فراّاً  . ًوَ 

تِ ترسظ  ّای س عاسُ ّا ٍ تفعیر هحیط سظَت      ( 6733)ٌیي سفیع  همدم فَق ههًَیر  اًجام  ا  ٍ ّوچ

هطالعات   س هَس  هیىرٍ فاظیط هحیط ( 6733)ًْؽرِ ّای ورتاظِ زیریي  س ًاهیِ هرغ اصفْاى ٍ اًاسی 

. ؼواغ بر  اصفْاى اًجام  ا (  س ًاهیِ ظِ)ًْؽرِ ّای ورتاظِ زیریي  س سظَت  ٍ ظىاًط اظرراتیگراف 

                                                             
  اًؽجَی واسؼٌاظ  اسؼد سظَ  ؼٌاظ  ٍ ظٌگ سظَت   اًؽگاُ هزا  اظاله  ٍاهد  َساظگاى - 1
 اظرا یاس،  اًؽگاُ اصفْاى - 2
 اظرا یاس،  اًؽگاُ هزا  اظاله  ٍاهد  َساظگاى  - 3
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ایي تحمیك ؼٌاظای  ٍ اًدازُ گیری  لیك تَال  ورتاظِ زیریي تِ هٌظَس تفىیه لیرَلَشی هى تِ ٍاهدّای  ّدف

ترای سظیدى تِ ایي ّدف ترسظ  ّای صحرای  ؼاه  اًدازُ گیری ضخاهت الیِ ّا ٍ . ظٌگ خیٌِ ًگاسی اظت

  .ؼٌاظای  ٍ تفىیه ٍاهدّای ظٌگ خیٌِ ًگاسی اًجام گرفرِ اظت
 

 :جغرافیایی مىطقه مورد مطالعهموقعیت 

ویلَهرری ؼواغ بر  اصفْاى  س ًس یى  ًاهیِ هَسخِ  َس  تا هخرصا   45هٌطمِ هَس  هطالعِ  س

وَتاّرریي .  لیمِ عرض ؼوال  ٍال  ؼدُ اظت 14 سجِ ٍ 77 لیمِ طَغ ؼرل  ٍ  44 سجِ ٍ  46جغرافیای  

، وِ تعد از سظیدى تِ ًاهیِ هَسخِ  َس  ٍ ط  ساُ  ظررظ  تِ هٌطمِ جا ُ اصفْاى ووو هَسخِ  َس  اظت

 .ویلَهرر جا ُ  او  تِ هٌطمِ هَس  هطالعِ  َاّین سظید 7هعیر

 :بحث

تِ صَس  ( لیاض)هرز پاییٌ  تَال  ورتاظِ زیریي  س ًاهیِ هَس  هطالعِ تا سظَتا  شٍساظیه تحراً  

 .پَؼیدُ ؼدُ اظت  گرؼیب  زاٍیِ  اس ه  تاؼد ٍ هرز تاالی  تَظط سظَتا  عْد هاضر

تر اظاض هطالعا  اًجام ؼدُ ٍاهد ّای ظٌگ خیٌِ ًگاسی سظَتا  ورتاظِ زیریي  سًاهیِ هَس  هطالعِ تِ 

ایي ٍاهدّا تِ صَس  ّن ؼیب سٍی ّن لراس . ٍاهد ظٌگ خیٌِ ای لات  تفىیه اظت 7هررتِ  475ضخاهت 

 گرفرِ اًدوِ از پاییي تِ تاال عباستٌد از

ٍاهد ؼاه   تٌاٍت  از س عاسُ ّای وٌگلَهرای  تِ ّوراُ الیِ ّای هاظِ ظٌگ  تا ضخاهت ایي :  A1  ٍاهد

اسبَاً   یدُ  ایي وٌگلَهراّا تِ سًگ لرهس تا.  هرر تَ ُ وِ هٌحصراً  س لاعدُ تَال  هؽاّدُ ه  ؼًَد 47.71

فرا گرفرِ اسبَاً  ه   سًگ ایي وٌگلَهراّا تِ  لی  پَؼػ اوعید هٌّ  وِ  ٍس تا  ٍس پب  ّا سا)ه  ؼًَد 

ٍ اوثراً  اسای گر ؼدگ   َ  ٍ   7cmتا  6وٌگلَهراّای ایي ٍاهد  اسای پب  ّای  تِ لطر .( تاؼد

وٌگلَهراّای ایي ٍاهد از ًظر جٌط پل  هیىریى  تَ ُ ٍ هٌؽا گراٍغ ّای هى . جَسؼدگ  ضعیف  ه  تاؼٌد

. راظاض فاتریه ایي ظٌگْا استَوٌگلَهرا ه  تاؼٌدت( 6774)ترطبك طبمِ تٌدی پر  جاى. ترٍى ظازًدی ه  تاؼد

هاظِ ظٌگْای ایي .  س وٌگلَهراّای ایي ٍاهد  اًِ تٌدی گرید  از سیس تِ  سؼت تِ  َت  لات  هؽاّدُ ه  تاؼد

 .ٍاهد تِ سًگ صَست  تا لرهسسًگ  یدُ   ه  ؼًَد

 

) هّوه ضوخین الیوِ توا   توَ ُ ای      ٍ ظاًر  هرر تٌاٍت  از هاظِ ظٌگ 71هرر ٍ 47ایي ٍاهد ؼاه  :  A2ٍاهد

سٍؼوي توا تیورُ ٍ      لْوَُ ای تیورُ ٍ  س       هاظِ ظٌگْای ایي ٍاهد توِ سًوگ  اظورری   . ه  تاؼد(  6745ایٌگرام ؛

 الهیٌاظویَى،  : ظا رواًْای سظَت   س هاظِ ظٌگْای ایي ٍاهد ؼواه   . تعض  الیِ ّا ؼیری سًگ  یدُ ه  ؼًَد

cross-bedding ، graded-bedding هّوه ّوا   . هّه ّا تِ سًگ  اوعرری تا وره  ه  تاؼد.تاؼد  ه

عوودتاً ولعو    ( 6715)هاٍی  ر ُ ّای اظىلر  فراٍاى سٍ یعت ٍ استیرَلیي تَ ُ وِ تر اظاض طبمِ تٌدی گراتَ

 .لَتایت تا ولع  سٍ ایت ه  تاؼد
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یِ تا تَ ُ ای ایي ٍاهد ؼاه  هّه  اوعرری تا وره  سًگ هاٍی الیِ ّای ًازن تا ضخین ال:  A3ٍاهد

الیِ ّای هّى  هاٍی  اًِ ّای اظىلر  ؼاه  استیرَلیٌا ٍ . هرر ه  تاؼد 637تا ضخاهت ( 6745ایٌگرام؛)

عودتاً ولع  لَتایت تا ولع  ( 6715)هّه ّا تر اظاض طبمِ تٌدی گراتَ.سٍ یعت ٍ گاظررٍپَ ّا ه  تاؼد

 .سٍ ایت ه  تاؼٌد

 

 وتیجه گیری

تِ صَس   گرؼیب  زاٍیِ  اس ه  ( لیاض)ظِ زیریي تا سظَتا  شٍساظیه هرز پاییٌ  ًْؽرِ ّای ورتا -6

 .تاؼد ٍ هرز تاالی  هى تَظط سظَتا  عْد هاضر پَؼیدُ ؼدُ اظت

سظَتا   ًاهیِ هَس  هطالعِ از ظٌگْای هّى  ٍ ظیلیع  هٍاسی ؼاه  وٌگلَهرا ٍ هاظِ ظٌگ تؽىی   -4

 .ؼدُ اظت

ٍاهد ظٌگ  7العِ تر اظاض ٍیصگ  ّای ظٌگ ؼٌاظ  تِ ًْؽرِ ّای ورتاظِ زیریي  س ًاهیِ هَس  هط -7

 :خیٌِ ای تمعین ؼدُ اظت وِ عباتٌد از 

ورتٌاتِ، وِ ایي :   A3ورتٌاتِ، ٍاهد -هاظِ ظٌگ:  A2هاظِ ظٌگ، ٍاهد -وٌگلَهرای :  A1ٍاهد     

 .ٍاهدّا تِ صَس  ّن ؼیب سٍی یىدیگر لراس گرفرِ اًد
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