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 ** و  دآترمحسن پورآرماني*دآتر عباس قاسمي: نوشته

Structural Study of Soresat Metamorphic Complex (Shahin-
Dej) 

By: Dr. A.Ghasemi*  & Dr. M.Pour-Kermani** 

 

  

  چكيده
 -هاي دگرگوني با منشأ رسوبي و گرانيتوئيدهاي مجموعه دگرگوني سورسات در حاشيه شمالي پهنه سنندج         سنگ

هاي رسوبي دگرگون شده نشانگر   شناسي اين سنگمطالعات صحرايي و سنگ. سيرجان، در شمال باختر ايران برونزد دارد
هاي آذرآواري  وك با درون اليه هاي آربناتي، ماسه سنگ آرآوزي و سنگ سنگ مادري متشكل از شيل، سيلت استون، گري

هاي رسوبي  هايي از سنگ استاروليت و آرديريت در بخش ، )فيبروليت(هاي آندالوزيت، سيليمانيت  پرفيروبلست. باشد مي
  . هاي رسي هستند، عموميت دارند رگون شده آه غني از آانيدگ

هاي   آه به وسيله چينD2 و D1رويدادهاي ). D1-D4(چهار رويداد دگرشكلي اصلي در اين مجموعه دگرگوني ثبت شده است 
F1 و F2 و سطوح برگوارگي S1و S2جنوب جنوب اند، نشانگر اعمال آوتاه شدگي با راستاي شمال شمال خاوري ـ   ثبت شده

 متأثر شده و تنها بقاياي D2 به طور وسيعي توسط رويداد دگرشكلي D1بافت ايجاد شده در اثر . باشند باختري به منطقه مي
هاي  و آثار درونباري مستقيم در پرفيروبلست) S2(در نواحي ميكروليتون برگوارگي چيره منطقه ) S1(صورت آثار برگوارگي  آن به
اي و چيره  برگوارگي ناحيه. آندالوزيت و استاروليت حفظ شده است) inter-tectonic porphyroblasts( زمين ساخت -درون

 موازي سطح محوري چين يال S2. هاي رسوبي دگرگوني است در سنگ) S1(عمومًا موازي با اليه بندي اوليه ) S2(منطقه 
هيچگونه برگوارگي در .  استD2 اعمال رويداد دگرريختي ايجاد شده در اثر) isoclinal overturned fold(مـــــوازي برگشته 

 ، چين D3هاي مورب ايجاد شده در اثر اعمال رويداد دگرريختي  چين.  شناخته نشده استD3ارتباط با رويداد دگرريختي 
 جنوب جنوب - در اثر اعمال آوتاه شدگي افقي با راستاي شمال شمال باخترD3رويداد .  را مجددًا چين داده استD2برگشته 

 به وسيله گسلش عادي لغز آه به همراه فرسايش موجب برونزد D4رويداد . خاور به منطقه مورد مطالعه ايجاد شده است
  .  شود  است، مشخص مي مجموعه دگرگوني سورسات شده

  
  .،رويداد دگرشكلي، چين يال موازي برگشته، سفره چين  زمين ساخت - درون  پرفيروبلست:ها آليد واژه

  
Abstract 
       The meta-sedimentary and granitoid rocks of the Soresat metamorphic complex (SMC) occur along the 
northern margin of the Sanandaj-Sirjan zone in NW Iran. Field and petrographic studies indicate that the protoliths 
of the meta-sediments were shale, siltstone and graywake with carbonate, arkosic sandstone and pyroclastic 
intercalations. Porphyroblasts of andalusite, sillimanite (fibrolite), staurolite and cordierite are common in the meta-
sedimentary rocks that were rich in clay minerals. 
Four different deformational events are recorded in SMC (D1-D4). D1 and D2 events are recorded by F1 and F2 
folds and S1 and S2 foliations, which indicate NNE-SSW regional shortening. The D1 fabric has been largely over-
printed during D2 and only relics of S1 foliation survive either in S2 microlithons, or as inclusion trails within inter-
tectonic porphyroblasts of andalusite and staurolite. The prominent, regional penetrative foliation (S2) generally 
parallels bedding planes (S0) within meta-sedimentary rocks. S2 is axial planar to an isoclinal overturned fold of 
regional scale that was generated by D2. No foliation was recognised for D3. Inclined D3 folds refold the 
overturned D2 structure. D3 resulted from NNW-SSE horizontal shortening. D4 event is recorded by normal 
faulting, which, together with erosion, exposed the Soresat metamorphic complex. 
 
Key words: Iinter-tectonic porphyroblast, Deformational event, Isoclinal overturned fold, Fold nappe. 
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  مقدمه

اين مجموعه سنگي متعلق به مجموعه دگرگوني تكاب بوده و 

). 1370درويش زاده، (موعه سورسات ناميده شده استمج

ـ  مجموعه دگرگوني سورسات در طول لبه خاوري پهنه سنندج

دژ در جنوب استان آذربايجان  خاور شهر شاهين ، جنوب سيرجان

َ  36˚     30هاي جغرافياييَ  باختــــري بين عرض  40تا  

 قرار 46˚     55 تا  َ 46˚     45هاي جغرافياييَ   و طول36˚

اين مجموعه يك تاريخچه دگرشكلي پيچيده را در خود . دارد

بر اساس مطالعات پالينولوژي، سن سنگ . حفظ آرده است

). 1373خلقي، (مادر اين مجموعه آامبرين زيرين است

رويدادهاي تغيير شكلي ثبت شده در اين مجموعه با 

 هاي آذرين سنگ. رويدادهاي دگرگوني همراه بوده است

هاي  دروني موجود در مجموعه دگرگوني سورسات را سنگ

در راستاي بررسي ساختاري . دهند گرانيتوييدي تشكيل مي

هاي دگرگوني اين مجموعه، چندين برش عرضي در  سنگ

دار براي   مقطع نازك جهت115منطقه پيمايش شد و 

شناسي، ريزبافتي و  هاي سنگ نگاري، آاني بررسي

 منطقه در جهت عمود بر برگوارگي هاي ريزساختاري از سنگ

  .ها تهيه شد  موازات و عمود بر خطوارگي موجود در سنگ و به

سامانه مختصات مقاطع نازك مطالعه شده با استفاده از قانون 

 موازي Y+اي آه محور دست راست انتخاب شده اند؛ به گونه

گـــــذاري شده بر روي برش نازك  برگوارگي، پيكان عالمت

 عمود بر Z+و محور) عمود بر برگوارگي (X+وازي محـــورمـــــــ

  .مقطع نازك باشد

  

  شناسي مجموعه دگرگوني  سنگ

توان به دو   سنگي مجموعه سورسات را مي واحدهاي چينه

هاي  دسته اول شامل سنگ. دسته اصلي تقسيم آرد

هاي رسوبي دگرگون  گرانيتوييدي و دسته دوم شامل سنگ

  .شده است

توان به چند مرحله تزريق  نيتوييدي را ميهاي گرا سنگ

هاي  در اولين مرحله تزريق، سنگ. متفاوت نسبت داد

هاي  گرانيتوييدي همزمان با زمين ساخت به داخل سنگ

توان به  مجموعه سورسات نفوذ آرده آه از بقاياي آن مي

قلي   گنيسي خاور و شمال روستاي خان هاي گرانيت ورقه

هاي گذشته و در   از داخل اين ورقهS2 ).1شكل (اشــــاره آرد

اند،  ها چين خورده  اين ورقهD2اثر اعمال رويداد تغيير شكلي 

تواند دليلي بر تزريق آنها همزمان يا پيش از  آه اين امر مي

هاي  در دومين مرحله تزريق سنگ.  باشدS2تشكيل 

همچون گرانوديوريت (گرانيتوييدي مربوط به آمان آتشفشاني 

اند  و به داخل اين مجموعه نفـــوذ آرده)  و سورساتپيچاقچي

  ها همچون   از داخل برخي از اين تودهS2). 1شكل (

  

ها  پيرامون ساير تودهگرانوديوريت سورسات گذشته و در 

همچون گرانوديوريت پيچاقچي دچار انحراف شده و به دور آنها 

 هاي دگرگوني مجاورتي با ستبراي حداآثر تا سنگ. چرخد مي

با توجه به . شوند ها مشاهده مي  متر در پيرامون اين توده5/1

توان چنين نتيجه گرفت آه اين  ها مي  و اين تودهS2رابطه بين 

بايستي در مراحل انتهائي تشكيل و پس از  ها مي سنگ

 به داخل مجموعه دگرگوني سورسات نفوذ آرده S2تشكيل 

انيتوييدي به هاي گر هاي مشابه اين توده نفوذ توده. باشند

هاي آربناته آرتاسه فوقاني در شمال روستاي  داخل واحد

آرگون انجام شده -و سن سنجي پتاسيم) 1شكل (ســـانجود 

 ميليون 2/74(بر روي يك نمونه آوارتز ديوريت از توده پيچاقچي 

ها به داخل  نشانگر نفوذ اين توده) Kholghi, 1999سال، 

آخرين .  ه بااليي استمجموعه دگرگوني سورسات در آرتاس

هاي آلكالي گرانيت  هاي گرانيتوييدي را توده گروه سنگ

ها دچار انحراف شده   در پيرامون اين تودهS2. دهند تشكيل مي

با توجه به قرارگيري سازندهاي قرمز . چرخد و به دور آنها مي

ميوسن با -زيرين به سن اليگوسن و سازند قم به سن اليگو

ر بر روي مجمــــــوعه دگرگوني سورسات، دا ناپيوستگي زاويه

 پيش از –ها بايستي پس از آرتاسه باال  سن اين توده

  . اليگوميوسن باشد

نگاري مقاطع نازك، نشانگر سنگ  مطالعات صحرايي و سنگ

وك با درون  مادري شامل تناوبي از شيل، سيلتستون و گري

اري هاي آذرآو سنگ آرآوزي و سنگ هاي آربناتي، ماسه اليه

هاي رسوبي دگرگون شده مجموعه سورسات  براي سنگ

هاي رسوبي دگرگون شده، شامل انواع مختلفي  سنگ. است

هاي اصلي دگرگوني همچون  از شيست بوده و آاني

هاي  آندالوزيت، استاروليت، آرديريت، و گارنت و فيبروليت

هاي اين دسته  بافت سنگ. شوند سيليمانيت در آنها يافت مي

برگوارگي . ز نوع لپيدوبالستيك و پرفيروبالستيك استاآثرًا ا

بندي اوليه  ها موازي با اليه چيره موجود در اين سنگ

بر مبناي هندسه آثار درونباري انواع . هاي رسوبي است سنگ

هاي رسوبي دگرگون شده  ها در سنگ مختلفي از پرفيربلست

اين آثار شامل آثار . اند مجموعه سورسات قابل تشخيص

 external(نباري مستقيم ناهمخوان با بافت خارجي درو

fabric  (آثار .تا آثار درونباري همخوان با بافت خارجي هستند

، با ناهمخواني آشكار نسبت به بافت S1مستقيم درونباري 

، بصورت رشد استاتيك پرفيروبلست بر روي يك S2خارجي 

ثانــــــويه آه خود به وسيله يك بافت ) S1(برگـــــــوارگي اوليه 

S2هاي درون زمين   دنبال شـــــده به صورت پرفيــــــــروبلست

. گردد توصيف مي) inter-tectonic porphyroblast(ساختي 

   اما S2، ناهمخوان با بافت خارجي S1آثار مستقيم درونباري 
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متصل به آن نشانگر رشد سريع پرفيروبلست پس از تشكيل 

 رويداد تغيير شكلي ايجاد آننده برگوارگي اوليه و پيش از

اين ارتباط بين برگوارگي خارجي و . برگوارگي ثانويه است

هاي همزمان با زمين ساخت  داخلي، به صورت پرفيــروبلست

)syn S2 (هاي  تشخيص پرفيروبلست. گردد توصيف مي

هاي درون زمين  همزمان با زمين ساخت و پرفيروبلست

مشاهدات دقيق بيانگر . ساختي معموًال بسيار مشكل است

هاي همزمان تا پيش  انحراف برگوارگي در پيرامون پرفيروبلست

هاي پس از زمين ساخت با  تشخيص پرفيروبلست.  استS2از 

ها بسيار   در اين سنگS3رشد استاتيك آنها بر روي بافت 

ها با دگرگوني همبري و نفوذ  اغلب اين آاني. ساده است

  .    وييدي مرتبط هستندهاي گرانيت گروه دوم توده

 S1هاي اســـــــــتاروليت در بين  به هرحـــــال پرفيروبلســـــت

و همزمان با ) 2، شكل S2) inter-tectonic porphyroblastsو 

S2)  هاي آندالوزيت نه  پرفيروبلست. اند رشــــد آرده) 3شكل

 نبز رشد S3بلكه پس از ) 2شكل  (S2 و S1تنها در بين 

بنابر اين بايستي فشار در حد فاصل تشكيل . دان آرده

هاي استاروليت و   با تشكيل آانيS2 و S1هاي  برگوارگي

حداآثر درجه . آندالوزيت به باالترين ميزان خود رسيده باشد

هاي آرديريت، آندالوزيت  حرارت بوسيله رشــد پرفيروبلست

هاي سيليمانيت  و فيبروليت) 4شكل  (S3 و S2پس از 

هاي  ارتباط روشني ميان فيبروليت. شود مشخص مي

هاي آندالوزيت وجود نداشته و  سيليمانيت و پرفيروبلست

هاي بيوتيتي تشكيل  هاي سيليمانيت بر روي تيغه فيبروليت

  . اند  شكل گرفتهS2دهنده 

  

  زمين شناسي ساختاري

بر اساس مقاطع نازك مطالعه شده و مشاهده صحرايي و 

و دستگاهي در مقياس بزرگ، رويداد هاي صحرايي  تحليل داده

توان نتيجه چهار رويداد  مجموعه دگرگوني سورسات را مي

 در نظر گرفت آه در زير به تشريح هر آدام D4تا D1دگرشكلي 

  . شود پرداخته مي

  D1رويداد 

به طور وسيعي تحت تأثير رويدادهاي ) D1) S1بافت 

آثار . ست قرار گرفته اD2دگرشــكلي بعدي به خصوص رويداد 

 در نواحي S1اين رويداد، تنها به صورت بقاياي برگوارگي

 ويا آثار درونباري مستقيم در داخل S2ميكروليتون 

 حفظ S2هاي آندالوزيت و استاروليت پيش از  پرفيروبلست

 با رويداد D1 به دليل محو آثار دگرشكلي). 2شكل (شده است

  ار  بسيD1، بازسازي طرح دگرشكلي نهايي D2دگرشكلي

ساختي  به هر حال، با توجه به موقعيت زمين. مشكل است

هاي مشاهده شده در اين  ـ سيرجان و رويداد پهنه سنندج

ها و  هاي رانده و سفره آه شامل گسل) Alavi,1994(پهنه 

 جنوب خاور است -هايي با راستاي شمال باختر خوردگي چين

شده در اي زياد موجود بين آثار درونباري مشاهده  و زاويه

 پس از - S2هاي آندالوزيت و استاروليت پيش از  پرفيروبلست

S1با برگوارگي چيره منطقه  )S2 ( ،راستايي با روند شمال

 آه خود D1خاور براي برگوارگي  ـ جنوب، جنوب باختر شمال

 است، در نظر F1موازي با سطح محوري چين مشاهده نشده 

  ).5شكل (گرفته شده است

  D2 رويداد

گيري يك سري چين  اثر شكل درD2 ، رويداد D1ويداد پس از ر

اند  موازي برگشته در منطقه ايجاد شده هاي يال خوردگي

 D2سطح محوري تاقديس برونزد يافته ). 5و 1هاي  شكل(

)AP2 (داراي شيب آم ) 5، شكلº10-º30 ( ،به سمت شمال

هاي  شمال خاور بوده و امتداد آن به واسطه چين خوردگي

هاي  خوردگي مشخصات محور چين.  متغيير است)F3(بعدي 

تاقديس ) º5-º30( نشانگر ميل آم F2متوسط مقياس 

 به موازات S2برگوارگي چيره . است) F2(موازي برگشته  يال

 بوده و اغلب موازي اليه بندي اوليه F2سطح محوري چين 

هاي رسوبي دگرگون شده مجموعه  مشاهده شده در سنگ

 مستلزم آوتاه شدگي در راستاي D2رويداد . سورسات است

باختر در نتيجه گسترش يك  ـ جنوب، جنوب خاور  شمال، شمال

با همگرايي به سمت جنوب، ) Fold nappe(سفره چين 

ايزوگرادهاي آندالوزيت و ). 5شكل (باختر است  جنوب

هاي با   نشانگر برونزد سنگS2استاروليت پيش و همزمان با 

 ناحيه لواليي ساختمان سفره درجه دگرگوني باال در طول

  ). 1شكل ( است D2چين اصلي 

       D3رويداد 

هاي   را به وسيله چين خوردگيD2هاي   ساختمانD3رويداد 

خاور   با سطوح محوري پرشيب به سمت خاور، جنوبF3مايل 

 مجددًا چين º056به سمت ) ~º10(و با محوري با ميل ماليم 

هاي چين  ن در طول يالهاي بودي ساخت). 6شكل (داده است 

  : عبارتند از D2نتايج رويداد . اند  گسترش يافتهF3خوردگي 

هاي مايل با طول   به وسيله چينF2چين خوردگي دوباره 

  . آيلومتر10-5موجي در حدود 

خاور  هاي معكوس با جهت شيب به سمت جنوب،جنوب گسل

  ). 7شكل  (F3خوردگي  هاي چين در طول يال

ياس جناغي و شكنجي با طول موجي در هاي متوسط مق چين

  ). 6  شكل(حدود چند صد متر 
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  D4رويداد 
 آخرين رويداد دگر شكلي روي داده در D4هاي  ساختمان

هاي  اين رويداد، يك دسته گسل. مجموعه سورسات است

تصوير استريوگرافيك اين . مزدوج عادي را به وجود آورده است

 به º9 پالنژي در حدود هاي مزدوج عادي نشــــــانگر گسل

 است D4 براي محور اصلي آشش در رويداد º335سمت 

 شمال -گسل پيچاقچي در حاشيه شمال). 8شكل (

، يكي از مهمترين )1شكل (باخترمجموعه دگرگوني سورسات 

در طول اين گسل شيب سطح . هاي منطقه است گسله

به طور آلي جهت شيب اين گسل به . گسل متغييراست

) 1شكل (در شمال روستاي آندي . باختر استسمت شمال 

 بوده و نشانگرهاي 205/45NWسطح گسل داراي مشخصات 

سوي برش بر روي سطح گسل نشانگر حرآت معكوس، 

به طور آلي حرآت معكـــــوس با . گرد براي آن است چپ

باختر در تمامي   جنوب-خاور راســتاي جابجايي شمـــــال

در آمر باالي گسل پيچاقچي هاي معكــــــوس واقع  گسل

ها به گسل پيچاقچي ختم  اين گسل. شود مشاهده مي

  . شوند مي

  

  گيري بحث و نتيجه
هاي  دگرگوني زمين ساختي اصلي همزمان و به دنبال  رويداد

هاي گرانيتوييدي به داخل مجموعه دگرگوني  نفوذ سنگ

اطالعات پيرامون رويداد . سورسات روي داده است

آوتاه شدگي در راستاي .  بسيار اندك استD1تغييرشكلي 

باختر موجب ايجاد يك   جنوب، جنوب-خاور  شمال، شمال

ساخت نپ اصلي در منطقه شده آه خود نقشي اساسي در 

  ، پيش از)D2(ايجاد نخستين رويداد دگر شكلي اصلي منطقه 

  

هاي گرانيتي به داخل مجموعه دگرگوني سورسات،  نفوذ ورقه

آوتاه شدگي افقي با راستاي شمال، اعمال .شده است

خوردگي دوباره نپ  باختر موجب چين جنوب، جنوب-باختر  شمال

هاي  رويداد.  شده استD3در طي رويداد دگرشكلي F2 چين 

 در منطقه مورد بررسي، حاصل يك D2 و D1دگرشكلي 

تغييرشكل پيشرونده آه  خود بر اثر عملكرد آوتاه شدگي در 

باختر، در نتيجه   جنوب، جنوب-خاور  راستاي شمال، شمال

 سيرجان در نظر -فرورانش صفحه عربستان به زير پهنه سنندج

  . اند گرفته شده

همگرايي پس از برخورد بين عربستان و ايران موجب ايجاد يك 

 آيلو متر در 100جا به جايي راست لغز، معكوس در حدود 

امر  آه اين (Bushara, 1995) طول خط درز  زاگرس شده 

موجب ايجاد آوتاه شدگي افقي در راستاي شمال، 

خاور ايجاد آننده رويداد تغيير شكلي   جنوب، جنوب-باختر شمال

D3مجموعه دگرگوني سورسات در طي فرورانش .  شده است

 سيرجان -سنگ آره اقيانوسي نئوتتيس به زير سنندج

شمالي و پس از برخورد بين عربستان و ايران در ائوسن 

هاي  تعداد زيادي نفوذي. مياني  تشكيل شده است -زيرين

ها موجود در  پس از برخورد مشاهده شده در طول گسل

توان به وسيله رويداد جدايش   سيرجان شمالي را مي-سنندج

باال . توجيه آرد) ,Davies, 1995; Slab break-off(ورقه فرورو 

آمدگي سريع آوهزايي زاگرس قابل انطباق با رويداد 

ثبات نسبي منطقه پس از زمان . است) D4(اختي س زمين

 ميوسن با -هاي افقي اليگو نشست اليه ائوسن با ته

ناپيوستگي فرسايشي بر روي مجموعه دگرگوني سورسات 

  .  رسد به اثبات مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقاطع زمين شناسي) نقشه زمين شناسي مجموعه دگرگوني سورسات  ب)الف)  1شكل 
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  مقاطع زمين شناسی) ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تصاوير نمادين رسم شده از روي تصاوير ميكروسكوپي آه نشانگر روابط مختلف بين آثار درونباري با برگوارگي چيره ) 2شكل 

  ).   استاروليتSta آندالوزيت ، And(ها است  موجود در ســنگ

در داخل ) S2( آثار درونباري مستقيم و ناهمخــــوان با برگوارگي چيره  به صورتS1هاي بيوتيت تشكيل دهنــده  ورقه)الف 

 S1آثار برگوارگي اوليه . شوند مشاهده مي) S1 ،inter-tectonic porphyroblasts پس از -S2پيش از (پرفيروبلســــــت آندالوزيت 

  . نيز مشاهده آردS2توان به خوبي در نواحي ميكروليتون برگوارگي  را مي

با آثار درونباري مستقيم و ناهمخوان ) S1 ،inter-tectonic porphyroblasts پس از -S2پيش از (هاي آندالوزيت  پرفيروبلست) ب

  .ها در نظر گرفته شده است  به موازات سطح محوري اين چينS3خورده وسطح   خود چينS2برگوارگي ). S2(با برگوارگي غالب 

و ناهمخوان با برگوارگي احاطه آننده ) S1(با آثار درونباري مستقيم  ) S1، پس از S2از پيش (هاي استاروليت  پرفيروبلست) ج

  ).S2(آنها 
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هاي  پرفيروبلست) S2(تصوير نمادين رسم شده از روي تصوير ميكروسكوپي آه در آن برگوارگي چيره سنگ ) 3شكل 

  . استS2ها به صورت همزمان با  اين امر نشانگر تبلور اين آاني. شود ياستاروليت با انحراف از روند فعلي آنها دنبال م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تصوير نمادين رسم شده از روي تصوير ميكروسكوپي آه در آن آاني آندالوزيت داراي آثار درونباري همخوان با برگوارگي ) 4شكل 

  .است) S2(يل برگوارگي چيره سنگ اين امر نشانگر تشكيل آن پس از تشك. است) S2 ( احاطه آننده آن
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  :سير تحول ساختاري نمادين منطقه مورد بررسي) 5شكل 

  ).F1 (D1ايجاد يك تاقديس ايستاده در اثر رويداد دگرشكلي ) الف

  ).F2 (D2ايجاد يك چين يال موازي برگشته در اثر رويداد دگر شكلي )ب

  .هاي بزرگ مقياس منطقه مورد بررسي ين ساختماننمودار بلوآي نماد) ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي چين خورده بر  تصوير استريوگرافيك قطب اليه) 6شكل

  .F3اثر 

 با F3هاي  هاي معكوس ايجاد شده در يال چين گسل)7شكل 

  ).نگاه به سمت باختر(باختر   شمال-حرآت به سمت شمال
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  .D4هاي مزدوج عادي ايجاد شده در اثر رويداد دگر شكلي  گرافيك گسلتصوير استريو) 8شكل 
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