یافته های پژوهشی در علىم زمین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

محیط ي مدل رسًبی سىگ َای کربىاتٍ میسبان ذخایر سرب ي ريی با
سه کرتاسٍ تحتاوی در مىطقٍ کُريیٍ(شُرضا)

کشهاًی ًؼینً ، 1لش اكفْاًی ػلی خاى ،2کٌگاصیاى ػثذالحؼیي ،3ؿوؼی پَس سضا

چکیدٌ
کاًؼاس ػشب ٍ سٍی کْشٍیِ دس  52کیلَهتشی جٌَب غشب ؿْشضا ٍاقغ
ؿذُ اػت.ایي ًاحیِ تخـی اص صٍى ػٌٌذج -ػیشجاى هی تاؿذ ٍ اص
کاًؼاسّای ایالت هتالَطًیک اكفْاى –هالیش اػت .ػٌگ ّای سػَتی
ایي هٌطقِ تا ػي کشتاػِ صیشیي ،آّکی اػت .هطالؼات كحشایی ًـاى هی
دّذ کِ کاًی ؿٌاػی هٌطقِ ػادُ تَدُ ٍ کاًِ غالة گالي ٍ ػٌگ ّای
آّکی هیضتاى کاًؼاس،کلؼیت دسؿت تلَس اػت .ایي هٌطقِ تِ ؿذت
تکتًَیضُ تَدُ ٍ گؼل ّای هتؼذدی دس هحذٍدُ کاًؼاس حضَس داسًذ کِ
ایي گؼل ّا ٍ دسصُ ّا هؼثشی تشای ػثَس ػیاالت کاًیصا ؿذُ کِ ؿاّذ
آى پیشٍی هحل کاًی صایی اص صٍى ّای گؼلی هی تاؿذ .هطالؼات
آصهایـگاّی ػثة ؿٌاػایی  9سخؼاسُ کشتٌاتِ دس 3تخؾ سهپ خاسجی،
سهپ هیاًی ٍ سهپ داخلی ؿذ کِ تا اػتفادُ اص آى چگًَگی تَصیغ اًشطی
دس هحیط تؼییي ؿذ .فؼیل ّا ٍ آلَکن ّای هَجَد دس سػَتات ًـاى
 - 1داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ سػَب ٍ ػٌگ ؿٌاػی سػَتی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگاى
 - 2اػتاد یاس داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگاى
3
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 اػتاد یاس داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگاى -اػتاد یاس داًـگاُ اكفْاى
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دٌّذُ هحیط ّای ػاحلی کن ػوق ٍ گشم حاسُ ای اػت.پؼشٍی ّا ٍ
پیـشٍی ّا ػثة تکشاس سخؼاسُ ّای هضتَس ٍ ایجاد تَالی ػٌگی دس هٌطقِ
ؿذُ اػت.

ٍاطُ ّای کلیذی :کْشٍیِ ،ایالت هتالَطًیک اكفْاى– هالیش،کشتاػِ
صیشیي ،سهپ
مقدمٍ
هٌطقِ کْشٍیِ دس  502کیلَهتشی جٌَب غشب اكفْاى ٍاقغ ؿذُ اػت ٍ اص ًظرش رخرایش
هؼذًی ػشب ٍ سٍی حائض اّویت هری تاؿرذ  .هحرذٍدُ هرَسد هطالؼرِ هختلرات ترا رَل
 ٍ 25˚ٍ 79ػررشم جغشافیررایی "72ٍَ 32
جغشافیررایی ؿررشقی " 25 ˚ٍ78َ ٍ2الرری"َ ٍ 50
ٍ˚ 35الی" 35˚ٍ 78ٍَ 2داسد ٍ هتؼلق تِ ایالت هتالَطًی اكرفْاى -هالیرش اػرت ٍ .احرذ
ػٌگ ّای کشتٌاتِ ایالت هتالَطًی اكفْاى اكفْاى  -هالیش تا ػي کشتاػرِ صیرشیي داسای
کاًؼاسّای فلضی تا اسصؿی ّؼتٌذ کِ اص ایي هحذٍدُ تریؾ اص  570کاًؼراس فلرضی ٍ غیرش
فلضی گضاسؽ ؿذُ اػت.
ایرري ایالررت تررا ررَل ترریؾ اص  200کیلررَهتش ٍ ػررشم  30کیلررَهتش دس حاؿرریر ایررشاى
هشکضی ٍ دس صٍى ػٌٌذج -ػیشجاى قشاس داسد .کاًؼاس ػرشب ٍ سٍی کْشٍیرِ ؿْشضرا اص
هؼادى قذیوی ایري ایالرت هتالَطًیرک هری تاؿرذ ٍػرٌگ دسًٍگیرش آى غالثران ػرٌگ ّرای
کشتٌاتررِ هرریتاؿررٌذ ٍ هررادُ هؼررذًی تیـررتش دس کٌتاکررت ػررٌگ ّررای آّکرری کشتاػررِ تررا
هاػِػٌگ ّا ٍ ؿیلّای طٍساػیک توشکض داسد .کاًرِ صائری دس ایري هحرذٍدُ ترا گؼرل
ّای هؼکَع ٍ گاُ اهتذاد لغض تا سًٍذ ؿوال غشب -جٌَب ؿرش یؼٌری ترِ هرَاصات صٍى
ػاختاسی فَ ّوشاُ اػت .هطالؼات كحشایی ٍ هیکشٍػکَپی ًـاى هیدٌّذ کرِ هٌطقرِ
تِ ؿذت تکتًَیضُ تَدُ ٍ تؼذاد صیادی گؼلّای تا سًٍرذ ّرای هختلرد دس ایري هحرذٍدُ
قاتل ثثت اػت کِ اغلة آًْا ؿاخِ ّای فشػی گؼل ّای اكلی تا اهترذاد ؿروال غرشب-
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جٌَب ؿش اًذ کِ ػوذتا اص ًَع هؼکَع هی تاؿٌذ(ؿکل .)5چیٌرِ ؿٌاػری یکٌَاخرت،
گؼلؾ ؿذیذ ،فقذاى ػٌگْای آرسیي ٍ کاًی ؿٌاػی ػرادُ اص هْوترشیي هـخلرات ایري
هٌطقِ اػت.
ؿَاّذ كحشایی ٍ کاًی ؿٌاػی ًـاى هی دّذ کرِ کاًؼرٌگ ّرا ترِ كرَست سگرِ ٍ
سگچِ دس ػٌگ هیضتاى آّکی تا ػي کشتاػِ صیرشیي توشکرض یافترِ اػرت  .کاًرِ صایری دس
ایي هٌطقِ تیـتش ؿاهل کاًِ ّای ػَلفیذی (ػوذتا گالي ٍ ترِ هقرذاس جضیری اػرفالشیت) ٍ
تا لِ ّای کلؼیت ٍ کَاستض هی تاؿذ.

زمیه شىاسی عمًمی مىطقٍ
کاًِ صایی ػشب سٍی دس ایي هٌطقرِ دسٍى آّرک ّرای کشتاػرِ ی تحتراًی قرشاس گشفترِ
اػت ٍ تَػط آّک ّای ترَدُ ای آپؼریي ترِ كرَست دگشؿریة ،پَؿریذُ ؿرذُ اػرت.
آّک ّرای آپؼریي ترا آّرک ّرای الیرِ ای هیکشایتری ٍ آسطیلیتری کشتاػرِ ی تراالیی (
هایؼتشیـیي) کِ حاٍی فؼریل آهًَیرت هری تاؿرذ توراع گؼرلِ داسًرذ(ػثاػریاى.)5377
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هْوتشیي سخٌوَى ّای ػٌگی دس هٌطقِ ػشی ػٌگ ّرای کشتٌراتی ترا ػري کشتاػرِ هری
تاؿذ .اص ًظش چیٌِ ؿٌاػی قذیوی تشیي ػرٌگ ّرای هٌطقرِ طٍساػریک اػرت.ترَالی چیٌرِ
ؿٌاػی ٍاحذّای ػٌگی دس ًاحیِ قلشچن – کْشٍیِ تِ قشاس صیش اػت( ؿشکت فشاپراسع
قـن :)5389
- 5طٍساػیک هیاًی ؿاهل آّک خاکؼتشی تیشًُ ،اصک الیِ تا ضخین الیِ کرِ تؼضرا
االیتی ًیض هی تاؿٌذ.
- 5طٍساػیک تاالیی -کشتاػِ صیشیي کِ اص سػرَتات کشتٌاترِ تـرکیل ؿرذُ ٍ ػورذُ
تشیي تـکیل دٌّذُ ػرٌگ ّرای ًاحیرِ هؼرذًی کْشٍیرِ هری تاؿرذ ٍ حراٍی فؼریل ّرای
خاًَادُ  Miliolidsهی تاؿذ.
- 3کشتاػِ صیشیي ،ؿاهل تٌاٍتی اص ؿیل ،ػٌگ آّرک آٍاسی ٍ هاػرِ ػرٌگ هشترَ
تِ کشتاػِ تحتاًی اػت کِ تا کٌتاکت گؼلِ دس هجاٍست آّک ّای کشتاػِ پاییٌی قرشاس
گشفتِ اًذ.
- 7آّک ّای کشتاػِ تراالیی ترا الیرِ تٌرذی هـرخق ٍ آّرک هیکشایتری آسطیلیتری
حاٍی فؼیل آهًَیت تِ ػي هایؼتشیـرتیي ترا کٌتاکرت گؼرلِ ٍ ترِ كرَست دگشؿریة ترش
سٍی آّک ّای آپؼیي ٍ طٍساػیک هیاًی قشاس گشفتِ اػت.
ًْ- 2ـتِ ّای ػْذ حاضش:ایي ًْـتِ ّا ؿراهل سػرَتات هخرشٍ افکٌرِ ،دؿرت ّرای
آتشفتی(دؿت ؿش جادُ ؿْشضا -ػویشم) هی تاؿذ.
هطالؼات كحشایی ٍ آصهایـگاّی ًـاى هی دّذ کِ هٌطقِ تِ ؿرذت تکترًَیضُ ترَدُ ٍ
تؼذاد صیادی گؼل تا سًٍذ ؿوال ؿش  -جٌَب غشب ٍ ؿوالی -جٌَتی تـرکیالت صهریي
ؿٌاػی هحذٍدُ هؼذى سا قطغ کشدُ اًذ(ؿکل .)5دس هحرذٍدُ کاًؼراس گؼرل ّرا ترِ ًحرَ
چـوگیشی اص تشاکن تیـتشی تشخَسداس تَدُ ٍ احتواال ایي گؼرل ّرا هؼثرشی ترشای ػثرَس
ػیاالت کاًی صا تَدُ اًذ ٍ ًقؾ هْوی دس توشکض هادُ هؼذًی ایفا ًوَدُ اًذ.
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ؿکل -5تلَیش هاَّاسُ لٌذػت 2اص هٌطقِ هَسد هطالؼِ
کاوی شىاسی
کاًی ؿٌاػی هٌطقِ کْشٍیِ ػادُ تَدُ ٍگالي کاًِ غالة هی تاؿذ ٍ هقذاس ػشب آى
تیـتش اص سٍی

هی تاؿذّ .وچٌیي اػفالشیت تِ هقذاس تؼیاس ًاچیضی تِ كَست جاًـیٌی

دس ا شاف گالي دس هقا غ هیکشٍػکپی هـاّذُ هی ؿَد .کلؼیت ٍ کَاستض ػوذتا کاًِ
ّای تا لِ هحؼَب هی ؿَد کِ کَاستض تِ كَست سگچِ دس کلؼیت ٍ گالي دیذُ هی
ؿَد ٍ دس هقا غ هیکشٍػکپی خاهَؿی هَجی ًـاى

هی دّذ .کلؼیت دس کاًؼاس

کْشٍیِ تِ اؿکال هختلفی دیذُ هی ؿَد ٍ کاًی اكلی ػٌگ ّای آّکی هیضتاى
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کاًؼاس.کلؼیت دسؿت تلَس ّوشاُ تا گالي ،داسای هاکل پلی ػٌتتیک تا تیپ ّای
هختلد

هی تاؿذ کِ ّش کذام اص ایي هاکل ّا دهای دگشؿکلی خاكی سا ًـاى هی

دّذ.

ؿکل -3تلَس دسؿت کلؼیت

ؿکل  -7گالي تا سخ هثلثی

َدف ي ريش مطالعٍ
اص آًجا کِ هطالؼات دقیق سػَب ؿٌاػی ٍ چیٌِ ؿٌاػی تش سٍی ًْـتِ ّای کشتاػِ
صیشیي دس ایي هٌطقِ كَست ًگشفتِ ایي تحقیق هی تَاًذ تِ ؿٌاخت سػَتات کشتاػِ ،
ؿشایط سػَتگزاسی ٍ چگًَگی توشکض هادُ هؼذًی دس ػٌگ هیضتاى کشتٌاتِ دس هحیط
کوک ًوایذ.
دس ایي تحقیق پغ اص اًجام هطالؼات كحشایی ٍ اًتخاب تشؽ هٌاػة ً ،وًَِ تشداسی
تِ كَست ػیؼتواتیک اًجام گشفت ٍ حذٍد 550هقطغ ًاصک هیکشٍػکپی اص ًوًَِ
ّای اًتخاتی تْیِ ٍ تا هیکشٍػکپ پالسیضاى هَسد هطالؼِ قشاس گشفت ٍ تش اػاع ثقِ
تٌذی فَلک ٍ داًْام ٍ سایت ًاهگزاسی ؿذ.دس هطالؼات هیکشٍػکپی تشای تؼییي دسكذ
آلَکن ّا اص سٍؽ"ػٌجؾ تا اػتفادُ اص چاستْای هقایؼِ ای" (فلَگل ٍ )5975،تا
اػتفادُ اص سٍؽ فلَگل( )5007اجضای اػکلتی ٍ غیش اػکلتی ،ػیواى ،گل ٍ تافت
هَجَدتؼییي ؿذ .پغ اص دػتِ تٌذی ًوًَِ ّا تا اػتفادُ اص سٍؽ الػوی(ٍ )5970
کاسٍصی( )5979سخؼاسُ ّا ٍ سیض سخؼاسُ ّا ؿٌاػایی ؿذُ ٍ ت ا سخؼاسُ ّای فلَگل
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( )5007تطثیق دادُ ؿذ .تاتَجِ تِ ایٌکِ ػٌگ هیضتاى دس ایي هٌطقِ کشتٌاتِ تَدُ تایؼتی
کلؼیت یا دٍلَهیت تَدى آى تـخیق دادُ ؿَد ٍ اص آًجا کِ ٍیظگی ّای ًَسی
کلؼیت ٍ دٍلَهیت هـاتِ اػت دس هقا غ هَسد هطالؼِ توایض آًْا اص ًظش ًَسی هـکل
تَد تٌاتش ا یي اص سٍؿْای ػادُ سًگ آهیضی ؿیویایی تشای تـخیق کلؼیت اص دٍلَهیت
اػتفادُ ؿذ ٍ ػالٍُ تش آى اص تیي ًوًَِ ّای تشداؿت ؿذُ تؼذادً 32وًَِ تِ َس
تلادفی اًتخاب ٍ هَسد آصهایؾ کلؼیوتشی قشاس گشفت کِ ًتیجِ آى دس دیاگشام ّای
صیش ًـاى دادُ ؿذُ اػت .تا تَجِ تِ ؿَاّذ هَج َد هقذاس دٍلَهیت دس هٌطقِ ًاچیض تَدُ
ٍ  95دسكذ اص ًوًَِ ّا سا کلؼیت ؿاهل هی ؿَد.
دیاگشام ّا ًؼثت کلؼیت تِ دٍلَهیت دس هٌطقِ سا تش اػاع آصهایؾ کلؼیوتشی
ًـاى هی دٌّذ.
شرح يتفسیر رخسارٌ َا
هطالؼِ تش سٍی ػٌگ ّا ٍتِ کاس گیشی سٍؽ فلَگل ( )5007ػثة ؿٌاػایی  9سخؼاسُ
کشتٌاتِ دس تخؾ ّای سهپ خاسجی  ،سهپ هیاًی ٍ سهپ داخلی(دسیای تاص ٍتپِ هاػِ
ای) ؿذ ٍ خلَكیات ٍیظُ آى تخؾ ّا تِ دػت آهذ کِ ایي سخؼاسُ ّا دس صیش ؿشح
دادُ ؿذُ اػت.

الد) سخؼاسُ ّای سهپ خاسجی
-1رخسارٌ مادستًن بایًکلست دار (رخسارٌ )1
ایي سخؼاسُ تا RMF5فلَگل قاتل هقایؼِ اػت ٍ آلَکن ّای اكلی آى ؿاهل
قطؼات سٍدیؼت ،قطؼات ًشم تي ٍ تِ هیضاى کوتش اکیٌَدسم ٍ استیتَلیي اػت .آلَکن ّا
دس گل آّکی ؿٌاٍس تَدُ ٍدس تشخی قؼوت ّا تیي آلَکن ّای هَجَد تَػط
هیکشٍاػپاس اؿغال گشدیذُ اػت.ػٌگ ّای هشتَ تِ ایي سخؼاسُ داسای فاتشیک گل
پـتیث اى هی تاؿذ ٍ دس تشخی اص هقا غ ایي سخؼاسُ دسصُ ّای اػتیلَلیتی کِ تَػط
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اکؼیذ آّي پش ؿذُ اػت ٍ سگِ ّای اػپاسیتی ًاهٌظن کِ صهیٌِ هیکشیتی سا قطغ کشدُ ٍ
ًـاًی اص تکتًَیک فؼال هٌطقِ اػت دیذُ هی ؿَد.داًِ سیض تَدى ٍ ٍجَد گل فشاٍاى دس
ایي سخؼاسُ دلیل تش تشقشاسی آساهؾ دس هحیط دس ٌّگام سػَتگزاسی ٍ ًثَد اًشطی پغ
اص سػَتگزاسی اػتّ .وچٌیي ًثَد یا ٍجَد ًاچیض آثاس تیَتَستیـي ًـاى دٌّذُ ؿشایط
تذٍى اکؼیظى دس َل سػَتگزاسی هی تاؿذ.
-2رخسارٌ يکستًن /پکستًن پلت ي کًرتًئید دار (رخسارٌ:)2
ایي سخؼاسُ تا  RMF4فلَگل قاتل هقایؼِ تَدُ ٍ آلَکن ّای اكلی ایي سخؼاسُ
ؿاهل پلَئیذ،کَستَئیذ ٍتِ هیضاى کوتش قطؼات ایٌتشاکلؼت اػت ٍػایش آلَکن ّا ؿاهل
ًشم تي ،سٍدیؼت ،استیتَلیي ٍ خاس اکیٌَدسم هی تاؿذ.آلَکن ّا تِ یک ًؼثت دس ػٌگ
تَصیغ ًـذُ اًذ ٍ یک ًاّوگٌی آلَکوی دس هقطغ ایجاد ؿذُ اػت.فضای تیي داًِ ّا سا
گل آّکی پش کشدُ ٍ دس تشخی قؼوت ّا داسای فاتشیک گل پـتیثاى تا داًِ پـتیثاى هی
تاؿذ .آلَکن ّا دس ایي سخؼاسُ جَسؿذگی ضؼیفی داسًذ ٍ دس تشخی اص قؼوت ّای
ایي هقا غ اکؼیذ آّي دیذُ هی ؿَد .دس تخؾ ّایی اص ایي هقا غ گل ػٌگ هیکشیتی
تِ َس ضؼید اػپاسیتی ؿذُ اػت .تا تَجِ تِ آلَکوْای هَجَد ٍ ٍجَد گل دس ایي
سخؼاسُ اًشطی هحیط کن تا هتَػط اػت.

ب) سخؼاسُ ّای سهپ هیاًی:
-1رخسارٌ گریىستًن پلًئید ي کًرتًئید دار (رخسارٌ )3
ایي سخؼاسُ هؼادل  RMF8فلَگل اػت کِ آلَکن ّای اكلی تـکیل دٌّذُ آى
کَستَئیذ ،پلَئیذ ٍ قطؼات ایٌتشکلؼت ّای هیکشیتی ،اکیٌَدسم ،قطؼات سٍدیؼت ٍ ًشم
تي هی تاؿذ .فضای تیي داًِ ّا تَػط ػیواى اػپاسیتی پشؿذُ اػت ٍ فاتشیک داًِ
پـتیثاى داسًذٍ .جَد ػیواى ٍ ػذم ٍجَد هاتشیکغ دس ایي سخؼاسُ ًـاى دٌّذُ اًشطی
تیـتش ًؼثت تِ سخؼاسُ قثل اػت.
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-5ريدیست باودستًن (رخسارٌ)4
آلَکن اكلی ایي سخؼاسُ قطؼات سٍدیؼت اػت کِ کل هقطغ سا فشاگشفتِ ٍ فضای
تیي آًْا تا هیکشیت پش ؿذُ اػت .سٍدیؼت جض هَجَدات سید ػاصاػت .سؿذ کٌاس ّن
سٍدیؼت ّا فضای تیي آًْا سا آسام هی کٌذ دس ًتیجِ تیي آًْا گل هی ًـیٌذ ٍ دٍ کفِ
ی هجضای آى تَػط گل تِ ّن اللا ؿذُ ٍ یک تَدُ هی ؿًَذ ٍ تِ ػٌگ ًام
تاًذػتَى هی دّذ.
ج) رخسارٌ َای رمپ داخلی(دریای باز)
 -1يکستًن با فرامیىفرَای بىتیک (رخسارٌ )5
ایي سخؼاسُ هی تَاًذ تا  RMF13فلَگل قاتل قیاع تاؿذ.تشکیة اكلی ایي
سخؼاسُ دسكذ تاالی فشاهیٌفشّای تٌتیک هی تاؿذ ٍ تافت ػوذُ آًْا ٍکؼتَى هی
تاؿذ .آلَکن ّای اكلی تـکیل دٌّذُ ایي سخؼاسُ استیتَلیي ،اکیٌَدسم ،دٍکفِ ای ٍ
تشیَصٍئش اػت .فضای تیي آلَکن ّا تَػط گل آّکی پش ؿذُ ٍ فاتشیک گل پـتیثاى تِ
آى دادُ اػت .هحیط صًذگی فشاهیٌفشّای تتیک ػوَها هحذٍدُ کَچک ٍتاسیکی اص
ػوق ٍ ّوچٌیي دس آتْای تا ؿَسی ًشهال( )%32اػت.استیتَلیي کِ اص فشاهیٌفشّای
تٌتیک اػت دس فالت قاسُ ّا ،سهپ ّا ٍ سید ّا دیذُ هی ؿَد ٍ داسای ًـاًِ ّای
تیَاػتشاتیگشافی هْن ٍقاتل هقایؼِ ای ّؼتٌ ذ ٍ هؼوَال تشای ًاحیِ تٌذی صیؼتی تِ ٍیظُ
تشای تاسهیي،آپتیي ٍآلثیي تِ کاس تشدُ

هی ؿَد(فلَگل.)5007

-2رخسارٌ يکستًن/پکستًن ایىتراکلست دار (رخسارٌ) 6
ایي سخؼاسُ هؼادل  RMF14فلَگل اػت کِ آلَکن ّای اكلی تـکیل دٌّذُ آى
ایٌتشکلؼتّای هیکشیتی ،اکیٌَدسم ،قطؼات سٍدیؼت ً،شم تي ٍ تِ هیضاى کوتش
کَستَئیذ هی تاؿذ .فضای تیي داًِ ّا سا گل آّکی پشکشدُ دس ػٌگ ّای ایي سخؼاسُ
هاتشیکغ ًاّوگي تَدُ ٍ دس تشخی قؼوت ّا هیکشیت تِ هیکشٍاػپاس تثذیل ؿذُ اػت .
ٍجَد قطؼات لیتَکلؼتی ًـاًی اص جاتِ جایی هجذد دس هحیط سػَتگزاسی اػت .
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 -3فلًتستًن بیًکلست دار (رخسارٌ)7
ایي سخؼاسُ تا  RMF13فلَگل قاتل هقایؼِ تَدُ ٍآلَکن اكلی تـکیل دٌّذُ ایي
سخؼاسُ دٍکفِ ای ٍ اکیٌَدسم ٍ خشدُ ّای سٍدیؼت ٍ ایٌتشاکلؼت ٍ استیتَلیي هی
تاؿذ .هاتشیکغ تِ كَست ًاّوگي تَدُ ٍ فضای تیي داًِ ّا تَػط هیکشیت پشؿذُ
اػت فاتشیک گ ل پـتیثاى اػت ٍ آثاس پَؿؾ هیکشیتی دس ا شاف تشخی اص داًِ ّا دیذُ
هی ؿَد .اًذاصُ داًِ ّا اص 0/2هیلیوتش تا تیؾ اص  5هیلیوتش هیسػذ کِ تاتَجِ تِ آى ًام
ػٌگ فلَتؼتَى هی ؿَد .جَسؿذگی ٍ گشدؿذگی ایي داًِ ّا ضؼید اػتٍ .جَد
سٍدیؼت ٍ تشیَصٍئشّای دسؿت تا هاتشیکغ گل ی حاکی اص قشاس داؿتي ایي سخؼاسُ دس
هحیط دسیای تاص اػت.
ج) -2رخسارٌ َای رمپ داخلی()Sand shoal
 رخسارٌ ريدستًن پلًئید ي بایًکلست دار (رخسارٌ)8ایي سخؼاسُ تا  RMF28فلَگل قاتل هقایؼِ تَدُ ٍآلَکن اكلی تـکیل دٌّذُ ایي
سخؼاسُ پلَییذ ،قطؼات سٍدیؼت ،تشیَصٍئش ٍاکیٌَدسم هیتاؿذ .آلَکن ّا تِ كَست
ًاّوگي پشاکٌذُ تَدُ ٍ فضای تیي داًِّا تَػط اػپاسیت پشؿذُ اػتٍ .جَد ػیواى
اػپاسیتی ًـاى دٌّذُ هٌطقِ پش اًشطی اػت.
 يکستًن بایًکلست دار (رخسارٌ)9ایي سخؼاسُ تا  RMF17فلَگل قاتل هقایؼِ تَدُ ٍآلَکن اكلی تـکیل دٌّذُ ایي
سخؼاسُ خشدُ ّای سٍدیؼت ٍ ایٌتشاکلؼت ٍ جلثک ػثض ،استیتَلیي ًٍشم تي هی تاؿذ.
هاتشیکغ تِ كَست ًاّوگي تَدُ داًِ ّا دسهیکشیت ؿٌاٍس تَدُ ٍفاتشیک گل پـتیثاى
ًـاى هی دٌّذ ..جَسؿذگی ٍ گشدؿذگی ایي داًِ ّا ضؼید اػتٍ.جَد سٍدیؼت ٍ
تشیَصٍئشّای دسؿت تا هاتشیکغ گلی حاکی اص قشاس داؿتي ایي سخؼاسُ دس هحیط
الگَى ٍ هحیط کن اًشطی اػت.
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هذل سػَتی هٌطقِ هَسد هطالؼِ
وتیجٍ گیری
تش اػاع تشسػی ّای اًجام ؿذُ حَضِ سػَتی ػٌگ ّای کشتاػِ تحتاًی دس ًاحیِ
کْشٍیِ اص ًَع سهپ کشتٌاتِ تَدُ کِ تا تِ کاس گیشی سٍؽ فلَگل ( 9 )5007سخؼاسُ
کشتٌاتِ دس تخؾ ّای سهپ خاسجی ،سهپ هیاًی ٍ سهپ داخلی(دسیای تاص ٍ تپِ هاػِ
ای) ؿٌاػایی ؿذ .دس سخؼاسُ ّای ٍ 5ٍ5جَد گل دلیل تش تشقشاسی آساهؾ دس ایي
هحیطْا دس ٌّگام سػَتگزاسی ٍ ًثَد اًشطی پغ اص سػَتگزاسی اػت.دس سخؼاسُ 3تا
تَجِ تِ آلَکوْای هَجَد ٍ ػذم ٍجَد گل دس ایي سخؼاسُ اًشطی هحیط تیؾ اص
سخؼاسُ قثل هی تاؿذ .دس سخؼاسُ ٍ 2جَد فشاهیٌفشّای تٌتیک (استیتَلیي) ًـاى دٌّذُ
هح یط ّای فالت قاسُ  ،سهپ ٍ سید هی تاؿذ ٍ ًـاًِ ّای تیَاػتشاتیگشافی هْن ٍقاتل
هقایؼِ ای داساػت کِ هؼوَال تشای ًاحیِ تٌذی صیؼتی تِ ٍیظُ تشای تاسهیي،آپتیي ٍآلثیي
تِ کاس تشدُ هی ؿَد.دس سخؼاسُ ّای ٍ 8ٍ8جَد قطؼات لیتَکلؼتی ًـاًی اص جاتِ جایی
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هجذد دس هحیط سػَتگزاسی اػت ٍ تِ ًظش هی سػذایي دٍ سخؼاسُ دس ًضدیکی هشص
سهپ خاسجی تا سهپ هیاًی تـکیل ؿذُ اًذ.
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