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  )خليج فارس(پيدايش درياي پارس 

  روزبه پارساپور: نويسنده 

تحت تاثير فشار ناشی از آتشفشانهای فالت ايران بوده  –خليج فارس بازمانده گودال بزرگی است که از دوران گذشته زمين شناختی 

علی درويش زاده ( ژرفای آن شده است  –است و پايداری فالت عربستان در برابر اين واکنشها تکتونيکی سبب ايجاد و توسعه پهنا 

١٣٧٠  (  

خشكيهاي نيم آره جنوبي به  ,حدود پانصد ميليون سال پيش از اين  ,دانشمندان زمين شناس معتقدند آه در دوران اول زمين شناسي 

برزيل و آفريقاي جنوبي و از اين قاره بزرگ از يك سو سراسر . هم پيوسته بوده اند و قاره واحدي به نام گندوانا را تشكيل داده بود 

  .سوي ديگر قسمتي از هندوستان و گوشه اي از ايران و عربستان و تمام استراليا و قطب جنوب را در بر ميگرفته است 

زمينه تشکيل  –ميليون سال قبل در آغاز دوران دوم شکاف بين اروپا و آمريکا وسيع تر گشت و شکاف بين هند و استراليا  ١۴٠

آمريکای جنوبی از آفريقا جدا .حوضه اقيانوس اطلس پيدا شد –ميليون سال قبل در آغاز دوره سوم  ۴۵. اقيانوس هند را فراهم ساخت 

شکاف بين آسيا و آفريقا نيز .شد و استراليا نيز از قطب جنوب دور افتاد و به طرف شرق حرکت کرد و سپس اقيانوس هند تشکيل شد

مکران گسترش يافت و شکاف  –ميليون سال قبل در اواسط دوران سوم  ٣۵در .را فراهم ساخت) عمان(دايش دريای مکرانمقدمه پي

شبه جزيره هندوستان ابتدا به طرف شرق و سپس به شمال تغيير جهت داد و دنباله شکاف مکران به صورت خليج باريکی درآمد که 

  .آغاز پيدايش دريای پارس را اثبات ميکند
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اقيانوس هند گستردگي بيشتر يافته و با  ,و جدائيها روي داده در اين قاره شكستها  ,عدها بر اثر جنبشهاي بزرگ مرآزي زمين  ب

مي گويند درياي بسيار وسيع و گسترده تتيس سراسر منطقه  اندانشمند. درياي بسيار پهناوري آه تتيس ناميده اند پيوستگي يافت است 

ايران و سرزمنيهاي قفقاز در آن واقع است را مي  ,ترآيه  ,پاآستان  ,هندوستان : اير مالزي و آشورهاي وسيعي را آه اآنون جز

  .پوشانده است 

البرز و  ,بر اثر آن آوههاي آلپ چين خوردگيهاي عظيمي در زمين بوجود آمده آه  )در دوران سوم(پس از گذشت هزاران سال 

درياچه آاسپين درياچه اورال و غيره از بقاياي آن  ,و آن درياي عظيم قطعه قطعه شد آه حاصل آن درياي سياه  پديدار شده اندهيماليا 

در دوران سوم معرفه االرضي شبه جزيره هندوستان اول به  ,به دنبال اين تحوالت سي و پنج ميليون سال پيش از اين زمان . است 

درياي سرخ و . پيدا شد درياي پارس ) عمان ( مكرانبر اثر جنبشها در دنباله شكاف سپس به سوي شمال باال رفت و  ,جانب خاور 

  . خليج عدن و آوههاي فالت پهناور ايران حاصل شكستگيها و جنبشهاي ديگر است 

بهبهان و خوزستان ايران را تا  ,به صورتيكه قسمت بيشتر جلگه هاي برازجان . بسيار پهناور و وسيع بوده  ,در آغاز درياي پارس 

. زمين شناسي در زير آب بوده اند و رودهاي دجله و فرات جدا جدا به آن دريا مي ريخته اند به آوههاي زاگرس تا اواخر دوره سوم 

  )  ٢١ – ١٣٧٢فرهانی ( 

تجاوز آبهاي اقيانوس هند واقع  جنوب آسيا پس از چين خوردگي ها عهد سوم و متالشي شدن قاره گندوانا بارها در معرض تهاجم و

هندوستان و عربستان بر اثر تجاوز آب به شكل شبه  ,سرزمين سرانديب بر اثر جزر و مدهاي مهيب از هند جدا افتاد و مااليا . شد 

ز طريق باب جزيره در آمدند و درياي سرخ آه در آغاز از متالشي شدن درياي عظيم تتيس و پيدايي آن تنها با مدينترانه راه داشت ا

اندازه گيري شده توسط (آيلومتر مربع  ٢٣٧۴٧٣ امروزه با وسعتي در حدود درياي پارس. المندب به اقيانوس هند مربوط گرديد 

پس از خليج مکزيکو و خليج هودسن سومين خليج بزرگ جهان   )١٣٨۶، سال ايران مديريت هيدروگرافي سازمان جغرافيايي

  .شود محسوب می

متری  ١٠٠و  ١٨ – ٩الزم به ذکر است که مطالعات پارسر در خليج فارس بيش از شش سطح را نشان ميدهد که آثار آن در اعماق 

بار خليج فارس تا مجاورت تنگه  ٣وی بر اساس شواهد مرفولوژيک اثبات کرده است که حداقل .عمق خليج فارس رديابی شده اند

هزار سال پيش اتفاق افتاده  ٢٠تا  ١٧اما طبق مطالعات پارسر اين رخدادها همگی قبل از .هرمز عقب نشينی کرده و خشک شده است

  )٢٨ – ١٣٨٢رامشت .(است


