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 چکيده

داخاُ   ،ٞااي اطاّي  وا٘ي شٙاسي دس سٌٝ ٚ دٌشسا٘ي پتشٌٚشافي، ٞذف اطّي اص اسائٝ ايٗ ٔماِٝ بشسسي

ساًٙ ٔيضبااٖ اياٗ وا٘اااس      .ٔاي باشاذ  فشسا   ٞاي حفاسي شاذٜ دس وا٘اااس   ٞاي دٌشسا٘ي ٌٕٚا٘ٝٞاِٝ

بٛدٜ ٚ بٝ ٕٞايٗ خااعش    NW-SEٌاُ ٞاي ايٗ ٔٙغمٝ داساي سٚ٘ذ  .آٞىٟاي دِٚٛٔيتي پشٔيٗ ٔي باشذ

اص ٘اٛ  آ٘اذصيت ٚ    ساٍٟٙاي ِٚىاا٘يىي  اوثش سٌٝ ٞاي ٔعذ٘ي باسيت ٘يض داساي ٕٞايٗ سٚ٘اذ ٔاي باشاٙذ     

عٙٛاٖ ٔٛتاٛس حشاستاي باشاي باٝ     بٝ ٔي تٛا٘ذ ٚ تا حذٚدي ٘ضديه بٝ ايٗ تشىيالت يافت ٔي شٛ٘ذ  تٛف

ايٗ ٟ٘شاتٝ ٞاا اپاي ط٘تياه باٛدٜ ٚ بظاٛست        .حشوت دسآٔذٖ سياالت تشىيُ دٞٙذٜ وا٘ااسعُٕ ٕ٘ايٙذ

ذ واٝ  دسٖٚ ساًٙ ٔيضبااٖ سد دادٜ ا٘ا   ٚفاشْ جا٘شايٙي   عٕذتاً سٌٝ اي ، پشوٙٙذٜ فضاي خاِي ٚ تاٛدٜ اي  

ٟ٘شات وا٘ااًٙ بيشاتش فيضيىاي باٛدٜ تاا        ٟٕٔتشيٗ فشآيٙذ آٔادٜ وٙٙذٜ صٔيٙٝ ،بشاي . ٔيضاٖ آٖ وٓ است

، واٛاستض، باسيات، آپاتيات،    دِٚٛٔيات  ،وا٘ي شٙاسي ايٗ ٟ٘شتٝ ٞا سادٜ بٛدٜ ٚشاأُ وّاايت    .شيٕيائي 

ٟٕٔتشيٗ فشآيٙذٞاي دٌشسا٘ي ، وٝ بٝ شىُ فشآيٙذٞاي آٔادٜ سااصي ، للاُ ٚ   . ٔي باشذ استٛص ٚ ٕٞاتيت

يٙذٞاي وشبٙاتي شذٖ ، سيّياي شاذٖ ، سشياايتي شاذٖ ٚ    دس حيٗ وا٘ٝ صائي عُٕ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ، شأُ فشآ

ٟ٘شتٝ ٞاي باسيت دس ايٗ ٘احياٝ ٞياذسٚتشٔاِي باٛدٜ واٝ اياٗ ٘تي اٝ        .بششي شذٖ سًٙ ٔيضباٖ ٔي باشٙذ 

ٌيشي تٛسظ ٔشاٞذات طحشائي ، پتشٌٚشافيىي ٚ ٕٞچٙيٗ تٛساظ ٘تاايح حاطاُ اص آ٘ااِيض طئٛشايٕيائي      

 . يذ ٔي باشذأيلابُ ت

 .وا٘ااس فشس ، باسيت، دٌشسا٘ي، وا٘ي شٙاسي:ديواژه هاي کلي

 

 مقدمه

جغشافياائي  سايشجاٖ باٝ ٔختظاات     -دسشٕاَ ششق استاٖ ِشستاٖ دس صٖٚ ساٙٙذ  ( فشس )ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِعٝ 

َ55 º44 55َ تا º44  5َ ٚ عَٛ خاٚسي º33 15َ تا º33 ويّاٛ ٔتاشي جٙاٛر شاشق شٟشساتاٖ       45عشع شٕاِي دس

ٔحاُ دلياك ٔٙغماٝ ٔاٛسد      .ٚ دس ٔشص بيٗ دٚ استاٖ ِشستاٖ ٚ اطافٟاٖ ٚالاش شاذٜ اسات    . استاِيٍٛدسص لشاس ٌشفتٝ 

اص عشياك جاادٜ   . ٚالش شذٜ اسات ( 1331سٟيّي ٚ ٕٞىاساٖ،)اِيٍٛدسص 155555/1ٔغاِعٝ دس جٙٛر ششق ٚسلٝ 



ٖ    -آسفاِتٝ اِيٍٛدسص  ٔاٛسد  آر باسياه      ٔاي تاٛاٖ باٝ ٔحاذٚدٜ اوتشاافي        -اطفٟاٖ ٚ ساٜ فشعاي مٕاٗ ساّغا

 . بشسسي دستشسي پيذا وشد

 

 زمين شناسي منطقه 

سايشجاٖ ٔاي باشاذ واٝ سٚ٘اذ وّاي اياٗ صٖٚ         –ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِعٝ لإت وٛمىي اص صٖٚ ساختاسي سٙٙذ  

 .جٙٛر ششق بٛدٜ ٚ بٝ ٔٛاصات سٚ٘ذ وّي صاٌشس ٔي باشذ  –شٕاَ غشر 

شيُ ٚ ٔاسٝ سًٙ وٍّٙاٛٔشائي ٚ ساًٙ آٞاه تخشيلاي طٚساسايه      : ِيتِٛٛطي ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغاِعٝ شأُ  

ٚاحذ، سًٙ آٞه ٚآٞه دِٚٛٔيتي فٛصِٚيٗ داس پشٔيٗ ، دس فاطّٝ دٚستش ِٚىا٘ياه آ٘اذصيتي، تاٛف ٚ آٞاه     

ساٍٟٙاي ِٚىاا٘يىي اص ٘اٛ  آ٘اذصيتي ٚ     دس استلاط باا   وا٘ااسايٗ  . سفيذ سً٘ ٔتٛسظ تا ضخيٓ اليٝ تشياس است

ساٍٟٙاي  ساٗ  با تٛجٝ بٝ بشسساي ٞااي ا٘ ااْ شاذٜ ،      .شٕاَ ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِعٝ ديذٜ شذٜ استاست وٝ دس تٛف 

ٗ يٕشيٗ سا واٛٞضائي  باا  ٔيّياٖٛ سااَ للاُ ٚ ٕٞضٔااٖ      145 آ٘ذصيتي ٔتعّك بٝ تشياس يعٙي دس حاذٚد   .اسات  پيشاي

 .دس ٔحذٚدٜ وا٘ااس ايٗ ضخأت افضاي  ٔي ياباذ ٚ ٝ باياس ٔتغيش بٛدٜ ضخأت ايٗ ٔ ٕٛعٝ دس ٘احيٝ ٔٛسد ٔغاِع

سٌٝ ، سٌچٝ اي ٚ بٝ فاشْ تاٛدٜ اي ٘ياض دس شىااتٍي ٞاا ٚ خّاُ ٚ فاش          شىُ وا٘ٝ ساصي دس ايٗ ٔٙغمٝ بظٛست

واٝ شاي    سًٙ ديٛاسٜ جاي ٌشفتٝ است سًٙ آٞه دِٚٛٔيتي پشٔيٗ دس بش ٌيش٘اذٜ ٔاادٜ ٔعاذ٘ي باسيات اسات      

عٛأاُ تىتاٛ٘يىي باعاي اي ااد      . دس بيشتش ٘ماط اص شي  ٚأتذاد سٍٟٙاي آٞىي ٔتابعات ٔيىٙاذ    ٘ااسواٚأتذاد 

دسصٜ ٌٚاّٟاي فشاٚاٖ دس سٍٟٙاي ٔٙغمٝ فشس  ٌشتٝ ٚٔادٜ ٔعذ٘ي دس ٔحُ دسصٜ ٞا ت ٕش ٚ عٕاُ وا٘اٝ سااصي    

بٝ اشاىاَ سٌاٝ اي ٚ    (Epigenetic)ٔغاِعات طحشائي حاوي اص وا٘ٝ صائي ديشصاد . ثا٘ٛيٝ طٛست ٌشفتٝ است 

تشويلي اص فشايٙذٞاي تىتاٛ٘يىي ، حاشاست ٚساياالت اص عٛأاُ صٔيٙاٝ سااص دس ٔٙغماٝ ٔاٛسد         . شىافٝ پشوٗ است 

صٔيٙٝ ساصي بٝ دٚ طٛست فيضيىاي ٚ شايٕيائي طاٛست ٔاي ٌياشد صٔيٙاٝ سااصي فيضيىاي باٝ           . .ٔغاِعٝ بٛدٜ است 

ٚ صٔيٙااٝ ساااصي شاايٕيائي بظااٛست . سٍٟٙاساات طااٛست افااضاي  ٘فٛرپاازيشي دس سااٍٟٙا ٚ افااضاي  شااىٙٙذٌي 

ٔغاِعات ٘شاٖ ٔيذٞذ صٔيٙٝ ساصي فيضيىاي  . دِٚٛٔيتي شذٖ يا سيّياي شذٖ سًٙ ٔيضباٖ للُ اص وا٘ي ساصي است

بظٛست ٘يشٚٞاي تىتٛ٘يىي ٚ  اي اد شىاتٍي ٞا ٚ صٟٚ٘اي بششي دس ٔٙغمٝ وا٘ي سااصي باسيات فشسا  باٛدٜ ٚ     

بٝ عٛسيىٝ تٕشوضٞاي التظادي باسيات تٕأااً ٔتعّاك    .              ٞٙذٜ باسيت ٞاتٙذايٟٙا ٟٕٔتشيٗ ساختٟاي تٕشوض د

 .بٝ ايٗ ساختٟا است

 

 

 بحث
ٔمغش ٘اصن تٟيٝ ٚ با استفادٜ اص ٔيىشٚساىٛ  پالسياضاٖ ٔاٛسد     8بٝ ٔٙظٛس ٔغاِعٝ پتشٌٚشافي سٍٟٙاي ٔٙغمٝ  

سًٙ ٔيضباٖ حتاي دس ٔميااس ٔيىشٚساىٛپي    . بشسسي لشاس ٌشفتٙذ وٝ ٘تايح آٖ بٝ طٛست صيش خالطٝ شذٜ است

ٞاي باياس ٘اصن ٘ياض ٚاسد دسص   ٞاي صيادي است، وٝ ايٗ عأُ سل  شذٜ وٝ باسيت بٝ طٛست سٌچٝ داساي تشن



خشد شاذٌي ساًٙ ٔيضبااٖ دس اثاش حشواات تىتاٛ٘يىي ٚ للاُ اص وا٘اٝ صائاي ٚ          . ٞاي سًٙ ٔيضباٖ شٛد ٚ شىاف

تشىيُ باسيت دس دسص ٚ شىافٟاي ٘اشي اص ٌاّ  وٝ ٘شاٖ دٞٙذٜ اپي ط٘تيه بٛدٖ باسيت اسات طاٛست ٌشفتاٝ    

. يتي شاذٖ سا للاُ اص وا٘اٝ صاياي باسيات ٘شااٖ ٔاي دٞاذ         ٔغاِعات ٔيىشٚسىٛپي ٘يض سيّياي شذٖ ٚ دِٚٛٔ. است

ٚاحذ دسبشٌيش٘اذٜ اياٗ    .سيّياي شذٖ، وشبٙاتي شذٖ ٚ سشيايتي شذٖ ٔي باشذ: دٌشسا٘ي ٞا دس ايٗ ٔٙغمٝ شأُ 

عاالٜٚ باش آٖ تاأثيش ٔحّاَٛ ٞااي آٞٙاذاس دس       . سٌٝ وّايت ٔي باشذ وٝ دس بعضي لإت ٞا دِٚٛٔيتي شذٜ اسات 

 تش بٛدٜ ٚ باعي سيذسيتي شذٖ ٚاحذٞا ٌشديذٜ است بعضي لإت ٞا صياد

پااساط٘ض واا٘ي    .ايٗ وا٘ي با فشاٚا٘ي ٘التاً وٓ دس حفشات ٚ دسص ٚ شىافٟا استمشاس يافتٝ است: ٞيذسٚوايذ آٞٗ

بٝ شىُ ٔخّٛط با وا٘اًٙ دس ٔماعش ٔيىشٚسىٛپي ٚ بّٛسٞاي بااياس سياض   ) ٞا شأُ وّايت، دِٚٛٔيت، وٛاستض 

باسيات دس ٔمااعش ٘ااصن داساي    . ، باسيت، آپاتيات، استاٛص ٚ واا٘ي ٞااي اٚپاه      ٔاي باشاذ        (ٟادس دسص ٚ شىاف

. خأٛشي ٔٛجي است وٝ ايٗ أش ٘شاٖ ٔي دٞذ وٝ دٌششاىّي بعاذ اص تشاىيُ وا٘ااًٙ ٘ياض ادأاٝ داشاتٝ اسات        

سياض وّاايت    ٕٞچٙيٗ  لشاسٌيشي باسيت بظٛست اليٝ ٞاي دسشت، ٘شاٍ٘ش ٔٙشأ ٌشٔابي آٖ اسات ا٘ىّٛصيٟٛ٘ااي  

دٚ ٘ااُ واا٘ي باسيات دس اياٗ     . داخُ بّٛسٞاي باسيت دالِت بش جا٘شيٙي للّي وّاايت تٛساظ باسيات ٔاي وٙاذ      

 :وا٘ااس ٔشاٞذٜ ٔي شٛد

٘اُ اَٚ باسيت بٝ طٛست بّٛسٞاي دسشت ٚ عاٛيّي دياذٜ ٔاي شاٛد واٝ عٕٛٔااً باا        : باسيتٟاي ٘اُ اَٚ( اِف

اَٚ باسيت ٔشبٛط ٔي شاٛد باٝ جا٘شايٙي ساًٙ ٔيضبااٖ آٞىاي        ٘اُ. يىذيٍش ٞٓ سشذي ٚ تذاخُ ٘شاٖ ٔي دٞٙذ

بّٛسٞاي دسشت باسيت ٘شاٍ٘ش سشاذ  . دِٚٛٔيتي ٚ پش شذٖ حفشات ٚ شىافٟا وٝ بٝ طٛست ٕٞضٔاٖ سد دادٜ است

بّٛسٞااي باسيات ٘ااُ اَٚ دس اثاش     . آساْ بٛدٜ ٚ احتٕاالً داساي ٚاوٙ  عٛال٘ي ٔاذت باا ساًٙ دياٛاسٜ باٛدٜ ا٘اذ      

  .ىي ٚاسد شذٜ بٝ آٖ خأٛشي ٔٛجي اص خٛد ٘شاٖ ٔي دٞٙذفشاسٞاي تىتٛ٘ي

٘اُ دْٚ وا٘ي باسيت بٝ طٛست طفحات ساست ٌٛشٝ ٚ ٔٙشاٛسي باا عاَٛ صيااد دس     : باسيتٟاي ٘اُ دْٚ ( ر

 . جٟت تظادفي است وٝ عٕٛٔاً فضاٞاي خاِي اص للُ ٔٛجٛد سا پش وشدٜ ا٘ذ

غمٝ ٔغاِعاتي است وٝ غاِلاً بٝ فشْ شىاتٍي ٞا، دسصٜ ٞاا  ايٗ وا٘ي فشاٚا٘تشيٗ ٚ ٟٕٔتشيٗ وا٘ي التظادي دس ٔٙ

ٔغاِعات ا٘ اْ ٌشفتٝ سٚي ٔماعش ٘اصن ٘شاٖ ٔي دٞذ وٝ باسيات جا٘شايٗ ساًٙ    . ٚ صٟٚ٘اي بششي ديذٜ ٔي شٛد

ٚجٛد ادخاِٟاي وّايت داخُ باسيت ٚضعيت جا٘شيٙي باسيات باٝ جااي وّاايت سا     . شذٜ است( وّايت)آٞه 

دس ايٗ ٘اُ، باسيات  . يذٜ ٘الت بٝ فشْ پشوٙٙذٜ فضاي خاِي اص إٞيت وٕتش بشخٛسداس استايٗ پذ.  تأييذ ٔي وٙذ

بّٛسٞاي باسيت ايٗ ٘ااُ فالاذ خأٛشاي ٔاٛجي باٛدٜ واٝ       . دس ٔايش دسصٚ شىافٟا بظٛست سيضبّٛس ديذٜ ٔي شٛد

٘اذ دس ٔشاحاُ   ايٗ ٘شاٖ دٞٙذٜ آٖ است وٝ ايٗ ٘اُ اص وا٘ي باسيات واٝ فشااسٞاي تىتاٛ٘يىي سا تحٕاُ ٘ىاشدٜ ا      

 .بعذي شىُ ٌشفتٝ ا٘ذ

دٚ ٘اُ وا٘ي وّايت دس ٔٙغمٝ ٚجٛد داسد يه ٘اُ واٝ صٚدتاش اص باسيات سساٛر     : وّايت دس ٔماعش ٘اصن

٘اُ دْٚ واا٘ي وّاايت غاِلااً باٝ طاٛست ا٘ىّٛصياٖٛ باش        . وشدٜ ٚ بعذاً تٛسظ وا٘اًٙ باسيت جا٘شيٗ شذٜ است



يت باٝ تٟٙاائي بظاٛست تاٛدٜ اي دسص ٚ شاىافٟا سا پاش واشدٜ        سٚي باسيت تشىيُ شذٜ استٛ دس بشخي ٔٛاسد وّاا 

دٚ ٘اُ وا٘ي دِٚٛٔيت دس ٔٙغمٝ ٚجاٛد داسد ياه ٘ااُ واٝ صٚدتاش اص باسيات        :دِٚٛٔيت دس ٔماعش ٘اصن . است

٘ااُ دْٚ واا٘ي دِٚٛٔيات غاِلااً باٝ طاٛست       . سسٛر وشدٜ ٚ بعذاً تٛساظ وا٘ااًٙ باسيات جا٘شايٗ شاذٜ اسات      

 .شىيُ شذٜ است ا٘ىّٛصيٖٛ بش سٚي باسيت ت

بّٛسٞاي وٛاستض بش اثش فشآيٙذ سيّياي شاذٖ دس ٔٙغماٝ دياذٜ شاذٜ ٚ اياٗ واا٘ي دس        :وٛاستض دس ٔماعش ٘اصن 

 :سيّيس دس سٝ ٔشحّٝ تشىيُ ٔي شٛد. اعشاف باسيت ٚ بٝ سٕت سًٙ دسبشٌيش٘ذٜ لشاس ٌشفتٝ است

ُ )(ore)٘اٍٙي ، سيّيس دس ٔشحّٝ وا(ص2شىُ)(Pre ore)سيّيس دس ٔشحّٝ پي  وا٘اٍٙي  ، (ع2شاى

ُ )(Late-ore)سيّيس دس ٔشحّٝ پس وا٘اٍٙي  سيّيااي شاذٖ دس ساٍٟٙاي وشبٙااتي باعاي افاضاي        (. 2ٖشاى

 . ) (Trittla , 2001تشدي ٚ شىٙٙذٌي سًٙ ٔي شٛد 

دس بخ  سيض بّٛس سًٙ ٔيضباٖ عالٜٚ باش واا٘ي ٞااي ديٍاش، واا٘ي آپاتيات ٘ياض باٝ          :آپاتيت دس ٔماعش ٘اصن 

بّٛسٞاي خٛد شىُ ٚ ٔٙشٛسي آپاتيت، بششٟائي سا اص ٔمغش عِٛي ٚ عشضي خاٛد دس  . ديذٜ ٔي شٛدٔمذاس جضئي 

وا٘ي آپاتيت بعذ اص تشىيُ وا٘ي باسيت ٚ ٕٞضٔااٖ باا وا٘يٟااي اٚپاه بٛجاٛد      (. 2ٚشىُ)ٔمغش ٘شاٖ دادٜ است 

ٕٞضٔا٘ي باسيت باا استاٛص    با تٛجٝ بٝ ايٙىٝ استٛص يه وا٘ي غيش سسٛبي است، :استٛص دس ٔماعش ٘اصن . آٔذٜ است

. ٚ تأخيش آٖ ٘الت بٝ وّايت ٔي تٛا٘ذ ٘شاٍ٘ش غيش سسٛبي بٛدٖ باسيت ٚ تأييذي بش ٔٙشاأ ٞياذسٚ تشٔااَ آٖ باشاذ    

وا٘ي ٞاي اٚپه دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي دستي بٝ ٚفٛس لابُ ٔشاٞذٜ است ِٚي با ٔيىشٚسىٛ  پالسياضاٖ   :وا٘يٟاي اٚپه 

 .ٔي باشٙذ( ٕٞاتيت، ِيٕٛ٘يت ٚ ٔٙيتيت)شتش شأُ اوايذ ٞاي آٞٗ ايٗ وا٘يٟا بي. لابُ ٔشاٞذٜ ٕ٘ي باشذ
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ٌااُ ٞااي ٔٛجاٛد دس ٔٙغماٝ     . دسوا٘ااس فشس  سٌٝ ٞاي باسيت دسٖٚ آٞىٟاي پشٔيٗ بٛجاٛد آٔاذٜ اسات   

جٙٛر ششق ٔي باشذ جايٍضيٙي ٔادٜ ٔعذ٘ي سا تحت وٙتشَ داس٘ذ بغٛسيىاٝ سٚ٘اذ    -عٕذتاً سٚ٘ذ آٟ٘ا شٕاَ غشر

ٔاادٜ  .  سٌٝ ٞاي باسيت اص سٚ٘ذ ٌاُ ٞا پيشٚي ٔي ٕ٘ايٙذ وٝ ٘شااٖ دٞٙاذٜ اپاي ط٘تياه باٛدٖ وا٘اااس ٔاي باشاذ        

ِي جايٍضيٗ شذٜ ٚ عٕٛٔأ ساًٙ دس باش ٌيش٘اذٜ سا    ٔعذ٘ي دس ٕٞٝ ٔٛاسد بظٛست سٌٝ اي يا پشوٙٙذٜ فضاٞاي خا

لغش ٔي ٕ٘ايٙذ ٍٔش دس ٔٛاسدي وٝ ٌاُ خٛسدٌي بظٛست بيٗ اليٝ اي بٛدٜ ٚ ٔادٜ ٔعاذ٘ي ٘ياض حاذ فاطاُ بايٗ      

ٔاادٜ  . اليٝ ٞا سا پشوشدٜ باشذ وٝ دس مٙيٗ طٛستي ظاٞشي ٞٓ شي  با سًٙ دس بشٌيش٘اذٜ باٝ خاٛد ٌشفتاٝ اسات      

. شذٜ ٔي باشذ وٝ ٘شا٘ٝ حشوت ٌااُ ٞاا بعاذ اص جاايٍيشي ٔاادٜ ٔعاذ٘ي ٔاي باشاذ         ٔعذ٘ي دس بعضي ٔٛاسد خشد

باتٛجٝ بٝ ايٗ ٔغاِ  ٚ اسائٝ شٛاٞذ طحشايي ٚ ٔاوشٚسىٛپي ٚ با ٔشاجعٝ بٝ تمايٕات ا٘ اْ ٌشفتٝ دس ٔٛسد ا٘اٛا   

. ِي جااي داد رخايش باسيت ٔي تٛاٖ ايٗ وا٘ااس سا دس ٌشٜٚ وا٘ااسٞاي سٌاٝ اي ٚ تاشاوٓ واا٘ي دس فضااٞاي خاا     

ساصي دس ايٗ ٔعذٖ حاطُ عّٕىشد ٔحِّٟٛايي ٌشٔابي باالسٚست وٝ بٝ طاٛست پشواشدٖ فضااٞاي     فشآيٙذ وا٘ي

تاٛاٖ دٌشساا٘ي وشبٙااتي ٚسيّيااي      ٔي  ٞاي اعشاف سٌٝ خاِي حاطُ اص ٌاّ  بٝ ٚجٛد آٔذٜ است اص دٌشسا٘ي

ٔ . شذٖ ٚ سشيايتي شذٖ سا ٘اْ بشد عاذٖ فشسا  تشاخيض پااساط٘ض وأاُ ٕٔىاٗ       بٝ دِيُ وٕلٛد عٙاطش فّاضي دس 



تٛاٖ تٛاِي وّايت، دِٚٛٔيت، وٛاستض، باسيت، آپاتيت، استٛص ٚ ٕٞاتيات سا پيشاٟٙاد    باشذ ِٚي با ايٗ حاَ ٔي ٕ٘ي

اٍِاٛي  . ٚجٛد ادخاِٟاي وّايت داخُ باسيت ٚضعيت جا٘شيٙي باسيت بٝ جاي وّاايت سا تأيياذ ٔاي وٙاذ    . وشد

ٕٞچٙيٗ سٌٝ ٞاي بضسي ٚ وٛمه باسيات دس ٔٙغماٝ باٝ اياٗ طاٛست بيااٖ ٔاي         پيشٟٙادي بشاي ط٘ض ايٗ ٔعذٖ ٚ

شىاتٍي ٞا ٚ دسصٜ ٞاي فشاٚاٖ ٔٙغمٝ بٝ اعٕاق ٘فٛر وشدٜ ٚ تحات تاأثيش    -شٛد وٝ آبٟاي جٛي اص عشيك ٌاّٟا

داغ شذٜ ٚ بٝ مشخ  دسآٔذٜ ا٘اذ ٚ باعاي شاتشاٛي بااسيٓ اص     ( سٍٟٙاي ِٚىا٘يىي آ٘ذصيتي)ٔٛتٛسٞاي ٌشٔائي 

ذصيتٟاي ٔٙغمٝ شذٜ ا٘ذ سپس بٝ سغح آٔذٜ ٚ پس اص سشد شذٖ وٕپّىس ٞااي حااٚي بااسيٓ، دسٖٚ ٌااّٟا ٚ     آ٘

 .  شىاتٍي ٞا باسيت سا ٟ٘شتٝ ا٘ذ
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