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چکیدٌ
ًْؽتِ ّای ورتاظِ زیریي در ًاحیِ هیوِ ٍالغ در  111ویلَهتری ؼوال
غرب اصفْاى تا ضخاهت  112هتر هی تاؼذ .ایي رظَتات از ظٌگ ّای
آّىی ٍ ظیلیعی آٍاری ؼاهل وٌگلَهرا،هاظِ ظٌگ تؽىیل ؼذُ اظت .
هرز ًْؽتِ ّای ورتاظِ زیریي تا رظَتات شٍراظیه (لیاض ) تِ صَرت
دگرؼیثی زاٍیِ دار هی تاؼذ .ایي تَالی در هرز تاالیی تَظط رظَتات
ػْذ حاضر پَؼیذُ ؼذُ اظت .تا تَجِ تِ ٍیصگی ّای لیتَلَشیىی 3
ٍاحذ ظٌگی در رظَتات ورتاظِ زیریي در ًاحیِ هَرد هطالؼِ ؼاهل :
ٍاحذ وٌگلَهرایی -هاظِ ظٌگی (ٍ ، )k1احذ ورتٌات(ٍ ،)k2احذ
وٌگلَهرایی (ٍ ،)k3احذ ورتٌات( )k4هی تاؼذ وِ ایي ٍاحذّا تِ
صَرت ّن ؼیة ّعتٌذ.

ٍاشُ ّای ولیذی :ورتاظِ ،هیوِ.
مقدمٍ

1

 --داًؽجَی وارؼٌاظی ارؼذ رؼتِ رظَب ؼٌاظی ٍ ظٌگ رظَتی ،داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ خَراظگاى

 -2اظتادیار،داًؽگاُ اصفْاى

 -3اظتادیار،داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ خَراظگاى
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حضَر رظَتات ورتاظِ زیریي در هٌطمِ هیوِ ًخعتیي تار تَظط زاّذی()1882
گسارغ گردیذُ اظت .از طرف دیگر لفمازی( )1261هحیط رظَتی ًْؽتِ ّای
ورتاظِ زیریي در ًَاحی جٌَب اصفْاى را هطالؼِ ًوَد ٍ صفری( )1261هطالؼاتی در
خصَؾ هیىرٍفاظ یط ٍ هحیط رظَتی ظٌگی ورتاظِ زیریي در ؼوال ؼرق اصفْاى
اًجام داد .اخَی هیراب تاؼی( )1262هطالؼات چیٌِ ؼٌاظی در هَرد ًْؽتِ ّای
ورتاظِ زیریي در ؼوال ؼرق اصفْاى (هٌطمِ دیسلَ) ٍ همایعِ آى تا هماطغ هؽاتِ در
ًَاحی جٌَب غرب یسد را اًجام داد .جوذی ( )1266چیٌِ ؼٌاظی ٍتیَاظتراتیگرافی
رظَتات ورتاظِ زیریي در ؼرق اصفْاى(هٌطمِ خَراظگاى) را هطالؼِ ًوَد .
فراّاًی( )1271تررظی تیَاظتراتیگرافی ردیف رظَتی ورتاظِ زیریي در هٌطمِ ظِ
اصفْاى راتا تَجِ تِ فَى آهًَیتی اًجام داد .اًاری(ً )1277یس هطالؼاتی در هَرد
هیىرٍفاظیط ٍ هحیط رظَتی ًْ ؽتِ ّای ورتاظِ زیریي در ًاحیِ ظِ ؼوال ؼرق
اصفْاى اًجام داد .رفیؼی همذم( )1277رخعارُ ّا ٍ هحیط رظَتی ًْؽتِ ّای ورتاظِ
زیریي در ًاحیِ هرؽ ؼوال ؼرق اصفْاى را هطالؼِ ًوَدّ .ذف ایي تحمیك ؼٌاظایی ٍ
اًذازُ گیری دلیك تَالی ورتاظِ زیریي در ایي ًاحیِ تِ هٌظَر تفىیه لیتَلَشی آى تِ
ٍاحذّای ظٌگ چیٌِ ًگاری اظت .ترای رظیذى تِ ایي ّذف تررظی ّای صحرایی
ؼاهل اًذازُ گیری ضخاهت الیِ ّا ٍ ؼٌاظایی ٍ تفىیه ٍاحذّای ظٌگ چیٌِ ًگاری
اًجام گرفتِ اظت .از ارتفاػات هَجَد در ًسدیىی ایي هٌطمِ ،هی تَاى تِ وَُ گسرتَ
ٍالغ در ؼوال غرب هٌطمِ ،وَُ توثار در غرب پیؽِ وَُ ٍ وَُ خرظٌگ در جٌَب
غرب ٍ ّوچٌیي وَُ ًیوِ ٍر در جٌَب ؼرق اؼارُ ورد .از ًظر زهیي ؼٌاظی ظٌگ
ّای ایي ًَاحی دٍلَهیتْای تِ رًگ زرد تریاض ،ؼیل ٍ هاظِ ظٌگْای شٍراظیه،
آّىْای ورتاظِ ٍ ًیس هارى ٍ هاظِ ظٌگْای الیگَهیَظي هی تاؼٌذّ .وچٌیي در
ارتفاػات هَرد هطالؼِ اهتذاد الیِ ّا تِ صَرت ؼوال ؼرلی-جٌَب غرتی تا ؼیة
هتَظط  14درجِ ؼوالی-جٌَتی هی تاؼذ.
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مًقعیت جغرافیایی مىطقٍ مًرد مطالعٍ
هٌطمِ هَرد هطالؼِ در 111ویلَهتری ؼوال غرب اصفْاى در ًاحیِ هیوِ ٍالغ ؼذُ
اظت .طَل جغرافیایی هٌطمِ هَرد پصٍّػ  41درجِ ٍ  5دلیمِ ؼرلی ٍػرض
جغرافیایی  22درجِ ٍ  16دلیمِ ؼوالی اظت .وَتاّتریي راُ دظترظی تِ هٌطمِ جادُ
اصفْاى –هیوِ اظت وِ پط از رظیذى تِ هیوِ ٍ طی هعیر  11ویلَهتر تِ هٌطمِ هَرد
هطالؼِ خَاّین رظین.
بحث
هرز پاییٌی تَالی ورتاظِ زیریي در ایي ًاحیِ تا رظَتات شٍراظیه تحتاًی(لیاض) تِ
صَرت دگرؼیثی زاٍیِ دار هی تاؼذ ٍ هرز تاالیی آى تَظط رظَتات ػْذ حاضر
پَؼیذُ ؼذُ اظت .تر اظاض هطالؼات ظٌگ چیٌِ ًگاری اًجام ؼذُ تر رٍی رظَتات
ورتاظِ زیریي در همطغ هَرد هطالؼِ تِ ضخاهت  112هترهی تَاى آى را تِ ٍ 3احذ
ظٌگ چیٌِ ای تفىیه ًوَد .ایي ٍاحذّا تِ صَرت ّن ؼیة لرار گرفتِ اًذ وِ از
پاییي تِ تاال ػثارتٌذ از:
ٍاحذ  :k1ایي ٍاحذ از تٌاٍتی از ظنٌگْای ظیلیعنی آٍاری ؼناهل وٌگلنَهرا ٍ هاظنِ
ظٌگ تِ ضخاهت  71هتر تؽىیل ؼذُ اظت .ایي وٌگلَهراّا تِ رًنگ لرهنس تنا ارغنَاًی
حاٍی پثل ّایی تِ لطر حذاوثر  11ظاًتی هتر هی تاؼذ .ایي پثل ّا از لحاظ ؼىل ،اوثنرا
لطؼات ًیوِ گردؼذُ تا گرد ؼذُ تَدُ ٍ از لحناظ جنٌط پلنی هیىتینه اًنذ .طثنك طثمنِ
تٌذی پتی جاى( )1864تر اظاض فاتریه اٍرتَوٌگلَهرا هنی تاؼنٌذ چنَى تیؽنتر از داًنِ
تؽىیل ؼذُ اًذ .ایي وٌگلَهرا دارای جَرؼذگی ًعثتا ضؼیفی اظت .رًگ ارغَاًی ایني
وٌگلَهراّا تِ دلیل پَؼػ اوعیذ آّي دٍرتا دٍر پثل ّاظت .در ایي ٍاحذ هاظِ ظنٌگْا
تِ رًگ خاوعتری تیرُ تا لَُْ ای رٍؼي هؽاّذُ هی ؼًَذ .هاظِ ظٌگ ّای ایني ٍاحنذ
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از ًازن الیِ تا ضخین الیِ هیتاؼٌذ ظاختواًْای هؽاّذُ ؼذُ در ایني ٍاحنذ الهیٌاظنیَى
هَازی ،گریذدتذیٌگ

هی تاؼذ.

ٍاحذ :k2ایي ٍاحذ ؼاهل  112هتر آّه ّای هتَظط ،ضخین الیِ تا تَدُ ای(طثمِ
تٌذی ایٌگرام  )1843خاوعتری تا ورم رًگ حاٍی خردُ ّای اظىلتی فراٍاى،
رٍدیعت ٍ ارتیتَلیٌا هی تاؼذ .ایي آّىْا تر اظاض طثمِ تٌذی گراتَ( )1883ػوذتا
ولعی لَتایت تا ولعی رٍدایت هیتاؼٌذّ .وچٌیي ترخی از آّىْا حاٍی رگِ ّای
ولعیت ّعتٌذ.
ٍاحذ  :k3ایي ٍاحذ ؼاهل  4هتر وٌگلَهرا تِ رًگ خاوعتری تعیار ضخین الیِ
هیتاؼذ .وٌگلَهراّا حاٍی پثل ّایی تِ لطر حذاوثر  61ظاًتی هتر ٍ ؼاهل لطؼات
آّىی فعیل دارهی تاؼٌذ .ؼىل پثل ّا اوثرا ًیوِ گردؼذُ تَدُ ٍلی از جَرؼذگی
تذی ترخَردارًذ ٍ از لحاظ جٌط الیگَهیىتیه هی تاؼٌذّ .وچٌیي از لحاظ هٌؽا از
ًَع درٍى ظازًذی آّىی ّعتٌذ.
ٍاحذ :k4ایي ٍاحذ ؼاهل  14هتر آّه ضخین الیِ تا تَدُ ای خاوعتری رٍؼي تا
ورم رًگ هی تاؼذ .آّىْا تر اظاض طثمِ تٌذی گراتَ( )1883ػوذتا ولعی رٍدایت
تا واله آرًایت ّعتٌذ.
وتیجٍ گیری
 1ن هرز پاییٌی تَالی ورتاظِ زیریي تا رظَتات شٍراظیه تحتاًی( لیاض ) تِ صَرت
دگرؼیثی زاٍیِ د ار تَدُ ٍ هرز تاالیی آى تَظط رظَتات آترفتی پَؼیذُ ؼذُ اظت.
 1ن ایي رظَتات از ظٌگْای آّىی ٍ ظیلیعی آٍاری ؼاهل وٌگلَهرا ٍهاظِ ظٌگ
تؽىیل ؼذُ اًذ.
 2ن تَالی ورتاظِ زیریي در ًاحیِ هَرد هطالؼِ تر اظاض ٍیصگی ّای ظٌگ ؼٌاظی تِ
ٍ 3احذ ظٌگ چیٌِ ای تمعین ؼذُ اظت وِ ػثارتٌذ از:
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ٍاحذ

وٌگلَهرایی-

هاظِ

ظٌگی(،)K1

ٍاحذ

ورتٌات(،)K2

ٍاحذ

وٌگلَهرایی(ٍ ،)K3احذ ورتٌات( )K4وِ ایي ٍاحذّا تِ صَرت ّن ؼیة ّعتٌذ.

مىابع:
صفری ،اهرالِ .)1261(.هحیط رظَتی ٍهیىرٍفاظیط ظٌگ ّای ورتاظِ زیریي ؼوال
ؼرق اصفْاى .پایاى ًاهِ وارؼٌاظی ارؼذ .داًؽگاُ آزاد اظالهیٍ ،احذ تْراى
ؼوال.
لفمازی ،هجتثی .)1261(.هحیط رظَتی ظٌگ ّای ورتاظِ زیریي در جٌَب ؼرلی
اصفْاى .پایاى ًاهِ وارؼٌاظی ارؼذ .داًؽگاُ ترتیت هؼلن.
Grabau, A.W., 1904, on the classification of sedimentary rock:
Amer, Geo, v. 33, p.228-247.
Petition FJ, Potter PE, Siever R. 1975. Sand and sandstone:
Springer-Verlag, New York, 617 P.
Zahedi, M., 1976, Explanatory text of the Esfahan Quadrangle
Map 1:250,000: Geological Survey of Iran, Tehran, and
50p.

