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چکیذه
تًالی رظًتات ورتاظهٍ زیهریه در واحیهٍ گردوهٍ زیىه خًراظهگان ،ياله در 15
ویلًمتری شرق اصفُان تا ضخامت  328متر می تاشذ .ایه رظهًتات از ظهىگُای
آَىی ي ظیلیعی آياری (ماظٍ ظىگ) تشىی یافتٍ اظت .مرز وُشتٍ َای ورتاظهٍ
زیریه تا رظًتات شيراظیه (لیاض) تٍ صًرت دگرشیثی زايیٍ دار می تاشذ .ایهه
تًالی در مرز تاال تًظه رظهًتات عُهذ حاضهر پًشهیذٌ شهذٌ اظهت .تهر اظهاض
خصًصیات ظىگ چیىٍ وگاری چُار ياحذ ظىگی تشهخیص دادٌ شهذٌ اظهت وهٍ
شام  :ياحذ(:)Α1ماظٍ ظىگی ،ياحذ ( :)Α2آَه َای ضخیم الیٍ تها تهًدٌ ای،
ياحذ ( :)Α3آَه َای متًظ تا ضخیم الیٍ ،ياحذ ( :)Α4آَهه مهای ضهخیم
الیٍ تا تًدٌ ای مهی تاشهذ .وهٍ ایهه ياحهذَا تهٍ صهًرت َمشهیة ريی یىهذیگر
لرارداروذ.

واژه های کلیذی :ظىگ چیىٍ وگاری  ،ورتاظٍ زیریه ،خًراظگان
مقذمه
حضًر رظًتات ورتاظهٍ زیهریه در مىطمهٍ خًراظهگان وخعهتیه تهار تًظه زاَهذی
( )1955گسارغ گردیذٌ اظهت ،از طهر

دیگهر صهفری (  )1372مطالعهاتی در مهًرد

میىريفاظیط ي محی رظًتی ظىگی ورتاظٍ زیریه در شهما شهرق اصهفُان اوجها داد.
جمهذی ( )1377چیىههٍ شىاظهی ي تیهً اظهتراتیگرافی رظههًتات ورتاظهٍ زیهریه در شههرق
اصفُان (مىطمٍ خًراظگان) را مطالعهٍ ومهًد .خعهريتُراوی ي صهیذی ظهاريیی()1378
چیىٍ شىاظی  -فعی شىاظهی ي محهی رظهًتی ظهىگ َهای ورتاظهٍ زیهریه را در شهما
شرق اصفُان (دیسلً – پیىايوذ) مًرد مطالعٍ لرار دادٌ اوذ .فراَهاوی ( )1381تررظهی تیهً
اظتراتیگرافی ردیف رظًتی ورتاظٍ زیهریه درمىطمهٍ ظهٍ اصهفُان را تهٍ تًجهٍ تهٍ فهًق
آمًویتی اوجا داد ي َمچىیه رفیعی ممذ ( )1388تٍ تررظی َهای رخعهارٌ َها ي تفعهیر
محهی رظههًتی وُشههتٍ َههای ورتاظههٍ زیهریه در واحیهٍ مههر اصههفُان ي اوههاری ()1388
مطالعاتی در مًرد میىري فاظهیط محهی رظهًتی ي ظهىاوط اظهتراتیگرافی وُشهتٍ َهای
ورتاظٍ زیریه در(واحیٍ ظهٍ) شهما غهرب اصهفُان اوجها داد ي وراچیهان( )1388ریهس
رخعارٌ َا ي محی رظًتی تًالی ورتاظٍ زیهریه در واحیهٍ ظهذٌ تهرزن (جىهًب غهرب
واشان) را مطالعٍ ومًد َذ

ایه تحمیك شىاظهایی ي اوهذازٌ گیهری دلیهك تهًالی ورتاظهٍ

زیریه تٍ مىظًر تفىیهه لیتًلهًشی آن تهٍ ياحهذَای ظهىگ چیىهٍ وگهاری اظهت .تهرای
رظیذن تٍ ایهه َهذ

تررظهی َهای صهحرایی شهام اوهذازٌ گیهری ضهخامت الیهٍ َها ي

شىاظایی ي تفىیه ياحذَای ظىگ چیىٍ وگاری اوجا گرفتٍ اظت.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

مىطمٍ مًرد مطالعٍ در 15ویلًمتری شهرق اصهفُان در وسدیىهی شهُر خًراظهگان تها
مختصات جغرافیایی  51درجٍ ي  49دلیمٍ طً شرلی ي  32درجهٍ ي  36دلیمهٍ عهر
شمالی يال شذٌ اظت .وًتاَتریه راٌ دظترظی تٍ مىطمٍ جهادٌ اصهفُان هههه تها رضهًان
اظت ،وٍ تعذ از رظیذن تٍ تها رضهًان ي طهی معهیر 7ویلهًمتر تهٍ مىطمهٍ مهًرد مطالعهٍ
خًاَیم رظیذ.
بحث
مرز پاییىی تًالی ورتاظٍ زیریه در واحیٍ مًرد مطالعٍ تا رظهًتات شيراظهیه تحتهاوی
(لیاض) تٍ صًرت دگرشیثی زايیٍ دار می تاشذ ي مرز تاالیی تًظ رظًتات عُذ حاضهر
پًشیذٌ شذٌ اظت.
تر اظاض مطالعات اوجا شذٌ ياحذ َای ظىگ چیىٍ وگاری رظهًتات ورتاظهٍ زیهریه
درواحیٍ مًرد مطالعٍ تٍ ضخامت  328مترتٍ  4ياحذ ظىگ چیىٍ ای لات تفىیهه اظهت.
ایه ياحذَا تٍ صًرت َم شیة ريی َم لرار گرفتٍ اوذ.
وٍ از پاییه تٍ تاال عثارتىذ از:
واحذ :Α1ایه ياحذ شام  27متر ي  77ظاوتی متر ماظٍ ظىگ مهی تاشهذ(شهى .)4
ماظٍ ظىگُای ایه ياحذ تٍ روگ لًٌُ ای تیرٌ ي لرمهس ي در تعضهی الیهٍ َها خاوعهتری ي
وخًدی روگ دیذٌ می شًوذ .ضخامت الیٍ َا در ایه ياحذ از وازن الیٍ تا ضهخیم الیهٍ
می تاشذ .ظاختماوُای رظًتی در ماظٍ ظىگُای ایه ياحذ شام  :المیىاظیًن ي داوهٍ تىهذی
تذریجی می تاشذ(شى .)6
واحذ:Α2
ایه ياحذ تا ضخامت  76متر ي  37ظاوتی متر تٍ صًرت َمشهیة تهر ريی ياحهذΑ1
(ماظههٍ ظههىگ) لههرار گرفتههٍ ي از آَههه َههای ضههخیم الی هٍ تهها تههًدٌ ای تشههىی شههذٌ
اظت(شى .)7روگ ًَازدٌ الیٍ َا خاوعتری تیرٌ تها ريشهه ي غیهر َهًازدٌ خاوعهتری

ريشه تا ور روگ می تاشذ.تهر اظهاض طثمهٍ تىهذی گراتهً( )1974آَىُها تهٍ صهًرت
ولعی لًتایت ،والهه آروایهت ي ولعهی ريدایهت وها گهااری مهی گردوهذ .داوهٍ َهای
اظىلتی ایه ياحذ عمذتاً شام ايرتیتًلیه ي ريدیعت تًدٌ وٍ تٍ ظهمت تهاالی ياحهذ تهر
میسان آوُا افسيدٌ می گردد.
واحذ:Α3
ایه ياحذ تا ضخامت  64متر ي  87ظاوتی متر تٍ صًرت َمشهیة تهر ريی ياحهذΑ2
(آَه َای ضخیم الیٍ تا تًدٌ ای) لرار گرفتٍ ي از آَه َای متًظه تها ضهخیم الیهٍ
تشههىی شههذٌ اظههت .روههگ َههًازدٌ الیهٍ َهها خاوعههتری تیهرٌ تهها ريشههه ي غیهر َههًازدٌ
خاوعتری ريشه تا ور روگ می تاشذ.تر اظاض طثمهٍ تىهذی گراتهً( )1974آَىُها تهٍ
صًرت ولعی لًتایت ،واله آروایت ي ولعی ريدایهت وها گهااری مهی گردوهذ .داوهٍ
َای اظىلتی ایه ياحذ عمذتاً شام ايرتیتًلیه ي ريدیعت می تاشذ.
واحذ:Α4
ایه ياحذ تا ضخامت  159متر ي  27ظاوتی متر تٍ صًرت َمشیة تر ريی ياحهذΑ3
(آَه َای متًظ تا ضخیم الیٍ) لرار گرفتٍ ي از آَه َای ضهخیم الیهٍ تها تهًدٌ ای
تشههىی شههذٌ اظههت .روههگ َههًازدٌ الیهٍ َهها خاوعههتری تیهرٌ تهها ريشههه ي غیهر َههًازدٌ
خاوعتری ريشه تا ور روگ می تاشذ.تر اظاض طثمهٍ تىهذی گراتهً( )1974آَىُها تهٍ
صًرت ولعی لًتایت ،واله آروایت ي ولعی ريدایت وا گااری میگردوذ .داوٍ َهای
اظىلتی ایه ياحذ عمذتاً شام ايرتیتًلیه ي ريدیعت تًدٌ وٍ تٍ ظهمت تهاالی ياحهذ تهر
میسان آوُا افسيدٌ می گردد.
نتیجه گیری

 - 1مرز پاییىی وُشتٍ َای ورتاظٍ زیریه تها رظهًتات شيراظهیه (لیهاض) تهٍ صهًرت
دگرشیثی زايیٍ دار می تاشذ ي مرز تهاالیی آن تًظه رظهًتات عُهذ حاضهر پًشهیذٌ
شذٌ اظت.
 - 2رظًتات واحیٍ مًرد مطالعٍ از ظىگُای آَىهی ي ظیلیعهی آياری (ماظهٍ ظهىگ)
تشىی شذٌ اظت.
 - 3وُشتٍ َای ورتاظٍ زیریه در واحیٍ مهًرد مطالعهٍ تهر اظهاض يیصگهی َهای ظهىگ
شىاظی تٍ  4ياحذ ظىگ چیىٍ ای تمعیم شذٌ اظت وٍ عثاتىذ از :
ياحذ :Α1ماظٍ ظىگ ،ياحهذ :Α2 ،آَهه َهای ضهخیم الیهٍ تها تهًدٌ ای ،ياحهذ:Α3
آَه َای متًظ تا ضخیم الیٍ ياحذ :Α4آَىُای ضخیم الیٍ تا تًدٌ ای
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