
زمين شناسى استان بوشهرزمين شناسى استان بوشهر
 و توان معدنى و توان معدنى

موقعيت جغرافيايى
استان بوشهر با مساحتى در حدود 27/653 
در  و  ايران  باخترى  جنوب  در  مربع  كيلومتر 
استان هاى  از  دارد.  قرار  خليج فارس  حاشيه ى 
و  كهكيلويه  خوزستان،  به  مى توان  آن  مجاور 
مركز  كرد.  اشاره  هرمزگان  و  فارس  بويراحمد، 
استان، شهرستان بوشهر است كه تا تهران .133 

كيلومتر فاصله دارد.
به لحاظ قرارگيرى در نوار ساحلى خليج فارس، 
آب و هواى استان گرم و مرطوب است، ولى به 
سمت شمال از رطوبت هوا كاسته مى شود. گرماى 
زياد سبب شده است كه در استان بوشهر بارندگى 
كم و متغير باشد. به همين دليل پوشش گياهى آن 

محدود است.
تمامى مردم استان به زبان فارسى و با لهجه ى 
محلى صحبت مى كنند، ولى به واسطه ى بندرى بودن و ارتباط دائم با ساير نقاط جهان، نشانه هايى از آداب، 
رسوم و صنعت ساير نقاط جهان در آن به چشم مى خورد كه از آن جمله مى توان به صنعت چاپ، توليد برق 
و يخ سازى اشاره كرد كه اولين بار در اين استان آغاز به كار كرده است. كشاورزى، دام پرورى، ماهى گيرى و 
شيالت از منابع اقتصادى استان هستند. معادن شناخته شده در استان عبارت اند از: نفت، گاز، سنگ گچ، 

سنگ الشه، سنگ نمك، سنگ قير، شن و ماسه.
كليدواژه ها: پهنه هاى ساختارى، سيماى فيزيوگرافى، گروه فارس، گسل كازرون، پالتفرم فارس، جبهه ى كوهستانى.

جايگاه و ويژگى هاى زمين شناختى
از نگاه جغرافيايى و ارتباط با پهنه هاى ساختارى، استان بوشهر بخشى از حاشيه ى جنوب باخترى كوه هاى زاگرس 

است كه در جبهه ى كوهستانى اين ارتفاعات و در كنار خليج فارس قرار دارد.
بخش بيش تر استان بوشهر مورفولوژى بلند و كوهستانى دارد. با اين حال، در بخش هاى ساحلى سيماى فيزيوگرافيك 
استان دشت گونه است. به همين لحاظ، استان دو ريختار متفاوت دارد. واحد مورفولوژيك كوهسار، همانند ساير  نواحى 

سيد على آقانباتى
عضو هيئت علمى پژوهشكده ى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدني كشور

مشهد
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زاگرس، روند شمال باختر ـ جنوب خاور دارد كه شامل تناوبى از 
تاقديس هاى نامتقارن و ناوديس هاى فشرده به سمت جنوب است. 
دشت ساحلى استان زايش فرسايشى دارد كه نواحى كوه پايه اى تا 

سواحل دريا را زير پوشش دارند.
گسل كازرون، به عنوان يكى از ساختارى خطى و كهن ايران، 
در شمال برازجان به استان بوشهر مى رسد و كم و بيش در يك 
روند شمالى ـ جنوبى، استان بوشهر را به دو بخش خاورى و باخترى 

تقسيم مى كند (راهنماى شماره ى 1).
بخش شمال باخترى استان، از برازجان تا گناوه، قسمتى از 
گودال خوزستان است كه كهن ترين رخنمون سنگى آن بخشى از 
رديف هاى آوارى گروه فارس است كه رخساره ى توالى هاى هم زمان 
با كوه زايى دارند و ساخت هاى رسوبى آن ها، معرف انباشت در يك 
حوضه ى رسوبى پسرونده به سمت جنوب است. از بين واحدهاى 
سنگ چينه اى گروه فارس، سازند آغاجارى به ويژه عضو لهبرى آن، 
بيش ترين گستردگى را دارد كه تغييرات سنى آن ها از ميوسن ميانى 
به عنوان يك  بختيارى  انباشته هاى كنگلومراى  است.  پليوسن  تا 
رديف سنگ چينه اى پليو ـ پليستوسن عموماً در بخش كوه پايه اى 

تاقديس ها و يا در هسته ى ناوديس ها رخنمون دارند.
در بخش جنوب خاورى استان بوشهر (خاور گسل كازرون)، 
به عنوان بخشى از «پالتفرم فارس»، توالى واحدهاى چينه نگارى 

كامل تر است.
پيرترين واحد سنگى اين بخش مجموعه ى تبخيرى ـ آوارى 
كه  دارد  كامبرين  پسين ـ  پركامبرين  كه سن  است  هرمز  سرى 
به صورت چند گنبد نمكى (گنبدهاى جاسك، خورموج و چاه پير) 
در هسته ى تاقديس ها و يا در امتداد گسل كازرون برونزد دارند. 
تكتونواستراتيگرافيك  واحد  از  بخشى  هرمز  نمكى  مجموعه ى 
پالتفرمى پركامبرين پسين ـ ترياس ميانى است كه فقط بخش هرمز 
آن، به لحاظ رفتار پالستيك نمك و فشارهاى تكتونيكى حاكم، 
اين  همراهان  ساير  رسيده اند.  زمين  به سطح  «گنبد»  به صورت 

توالي (پالئوزوئيك ـ ترياس ميانى) رخنمون ندارند، ولى حضور آن ها 
در زير سنگ هاى جوان تر (مزوزوئيك ـ سنوزوئيك) حتمى است. 
«گروه خاص»  كربناتى  رديف هاى  بيش تر  مزوزوئيك  سنگ هاى 
مجموعه ى  دارند.  رخنمون  تاقديس ها  هسته ى  در  كه  هستند 
سنوزوئيك بخش جنوب خاورى استان بوشهر نسبتاً كامل است. 
در اين جا توالى سنوزوئيك با مارن هاى دريايى پابده و يا كربنات هاى 
جهرم ـ آسمارى آغاز مى شود و با مجموعه ى گروه فارس (سازندهاى 
گچساران، ميشان و آغاجارى) پوشيده مى شود. از مجموعه ى گروه 
فارس عضو لهبرى سازند آغاجارى نواحى گسترده اى را مى پوشاند. 
سازند كنگلومراى بختيارى نيز به نوبه ى خود گستردگى زياد دارد 
كه در بخش كم ارتفاع پهلوى تاقديس ها و يا در هسته ى ناوديس 

ديده مى شود.
در جنوب خاورى استان بوشهر، به عنوان بخشى از كمان فارس، 
الگوى ساختارى به صورت تاقديس ها و ناوديس هاى موازى و ممتد، 
عموماً  تاقديس ها  است.  خاورى  جنوب  باخترى ـ  شمال  روند  با 
نامتقارن اند و پهلوى جنوب باخترى آن پرشيب تر است. ساختارهاى 
مورد بحث بخشى از چين هاى جبهه ى كوهستانى زاگرس هستند 
كه در كنار پالتفرمى عربى قرار گرفته اند. حد بين اين دو ناگهانى 
است كه از حاشيه ى شمالى خليج فارس (نواحى نزديك به ساحل) 

عبور مى كند.
و  پوسته  كوتاه شدگى  از  ناشى  تكتونيكى  تنش هاى  تداوم 
هم چنين، حركت گنبدهاى نمكى سبب شده است كه بوشهر يكى 
از استان هاى لرزه خيز كشور باشد. ولى خوش بختانه توان زمين لرزه ها 

و خسارات ناشى از آن چندان زياد نيست.

توان معدنى
در استان بوشهر به لحاظ ماهيت ساختمانى و فقدان فعاليت 
ماگمايى، سازندهاى زمين شناسى از نوع سنگ هاى رسوبى و بيش تر 
آهكى و مارنى هستند و لذا تمامى معادن شناسايى شده از نوع 

كهن ترين رخنمون سنگى آن بخشى از رديف هاى آوارى گروه 
فارس است كه رخساره ى توالى هاى هم زمان با كوه زايى دارند و 
ساخت هاى رسوبى آن ها، معرف انباشت در يك حوضه ى رسوبى 

پسرونده به سمت جنوب است
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رسوبى آهكى، گچى، مارنى و نمكى اند و معادن فلزى و غير آهنى در 
اين استان وجود ندارد.

به جز ذخاير نفت و گاز، مهم ترين انديس هاى شناسايى شده ى 
استان عبارت اند از: سنگ هاى ساختمانى، سنگ گچ، مارن، نمك آبى، 
سنگ نمك، فسفات، بوكسيت، دولوميت، سلستين، مرمريت، صدف 
دريايى و... كه با توجه به نوع ماده ى معدنى و درجه ى خلوص آن ها، 

كاربرد متفاوتى دارند.

1. سنگ الشه
ذخاير فراوان و تنوع تركيب شيميايى اين ماده كاربرد آن 
موج شكن،  ساخت  اسكله سازى،  ازجمله  متفاوتى،  موارد  در  را 
توليد مواد اوليه ى سيمان و غيره سبب گرديده است. از طرف ديگر، 
كيفيت مرغوب و مناسب اين ماده ى معدنى در بعضى نقاط و در 
توليد آهك دانه بندى و هيدراته، باعث رونق صنايع وابسته به آن در 
استان شده است كه در اين رابطه در زمينه ى توليد آهك دانه بندى 
و محصوالت جانبى آن و تهيه ى كلينگر صادراتى، تاكنون چند فقره 
پروانه ى بهره بردارى صادر شده است. با توجه به ذخاير مناسب اين 

نوع ماده ى معدنى، احداث واحدهاى مشابه توجيه پذير است.

2. سنگ نمك
وجود كوه نمك آبى به صورت چشمه ها و رودخانه هاى آبى و 
استفاده هاى خوراكى و صنعتى از آن ها، با توجه به آناليز مناسب 
شيميايى، باعث ايجاد انگيزه براى احداث كارخانه ى نمك كوبى و 

بسته بندى نمك در استان شده است.

3. مارن
ذخاير فراوان، آناليز مناسب شيميايى و كاربرد متنوع آن ها باعث 
استفاده ى آن ها در زمينه هاى متفاوتى ازجمله سفالگرى، توليد واحد 
تكميل كننده ى سيمان، توليد مواد اوليه ى آجر و غيره در استان شده است.

4. مواد اوليه ى سيمان
ذخاير فراوان اين نوع از مواد در مناطق گوناگون استان، رشد 

صنايع متنوعى ازجمله كارخانه ى سيمان و كلينگر را در استان باعث 
شده است؛ به طورى كه در حال حاضر دو شركت در اين زمينه در 

حال فعاليت هستند.

5. صدف دريايى
وجود ذخاير مناسب و مرغوب اين ماده ى معدنى با توجه به 
شرايط اقليمى و جغرافيايى استان و كاربرد آن در تهيه ى خوراك 
دام و طيور، زمينه ى گسترش و توسعه ى منابع مختلفى ازجمله 

صدف كوبى را در استان فراهم مى نمايد.

6. دولوميت
با توجه به شناسايى ذخيره اى بالغ بر دو ميليون تن در منطقه ى 
جم از شهرستان كنگان و شناسايى انديس هايى از اين نوع ماده ى 
معدنى در مناطق ديگر استان و كاربرد خاص اين نوع ماده ى معدنى 
در موارد گوناگون، ازجمله توليد نسوز و مصالح ساختمانى، زمينه ى 

رشد صنايع وابسته مهياست.

7. فسفات
شناسايى ذخاير فسفات در شهرستان خورموج و ديگر مناطق 
استان و كاربرد آن در صنايع شيميايى و توليد كود شيميايى، ازجمله 

توانايى هاى معدنى استان است.

8 . بوكسيت
ماده ى  نوع  اين  از  شناسايى شده  انديس هاى  به  توجه  با 
معدنى و كاربرد آن در تهيه ى مواد نسوز، مطالعات دقيق ترى 

ضرورى است.

9. سلستين يا سولفات استرانسيوم
با توجه به مطالعات اوليه اى كه تاكنون در زمينه ى شناسايى 
اين ماده ى معدنى در منطقه ى شهرستان تنگستان انجام گرفته 
و با توجه به نوع كاربرد اين ماده ى معدنى در صنايع الكتريكى و 

شيميايى، مطالعات مفصل ترى الزم به نظر مى رسد.

به لحاظ ماهيت ساختمانى و فقدان فعاليت ماگمايى، سازندهاى 
زمين شناسى از نوع سنگ هاى رسوبى و بيش تر آهكى و مارنى هستند 
و لذا تمامى معادن شناسايى شده از نوع رسوبى آهكى، گچى، مارنى 
و نمكى اند و معادن فلزى و غير آهنى در اين استان وجود ندارد
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فعاليت هاى زمين شناختى و اكتشافى انجام شده
فعاليت زمين شناختى و اكتشافى استان بوشهر را مى توان در دو 

راستاى زير طبقه بندى كرد:

1. بررسى هاى زمين شناختى
استان بوشهر در بخش چين خورده ى زاگرس بيرونى قرار دارد 

و بخشى از نواحى نفت خيز جنوب كشور است. به همين لحاظ، تمام 
بررسى هاى زمين شناسى استان توسط شركت ملى نفت ايران و به 

دو مقياس زير صورت گرفته است:

الف) بررسى هاى زمين شناختى به مقياس 1:250/000
با توجه به راهنماى شماره ى 2، تمام استان بوشهر با بخش 

بوشهر

راهنماى شماره ى 1

▲نقشه ى پراكندگى مواد معدنى

▼نقشه ى زمين شناسى

شهر

كرتاسه
ژوراسيك -كرتاسه

گچ
كلوخه سنگي
مارن
نمك
شهر
جاده
راه آهن
خطوط منحني
رودخانه وآبراهه

گسل

پليوسن
ميوسن
پالئوژن
نئوژن

ناشناخته

هولوسن
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بوشهر،  بهبهان،  زمين شناسى 1:250/000  نقشه هاى  از  كوچكى 
كازرون، خورموج و بايرام پوشيده مى شود. بررسى هاى صحرايى و 
انتشار نقشه هاى مذكور بخشى از فعاليت هاى زمين شناسى شركت 

نفت در نواحى نفت خيز جنوب است.

ذخيره ى احتمالىمواد معدنىرديف
(تن)

شهرستانكاربردباعيار

273/000/000CaCO  2سنگ هاى ساختمانى1
٪95

(كربنات كلسيم)

احداث موج شكن، ايجاد بنادر صيادى، 
راه سازى، عمليات ساختمان سازى، توليد 
آهك هيدراته و صنعتى و مواد اوليه ى 

سيمان و نيز سنگ آهك

دشتستان، دشتى، دير، 
كنگان و بلم و كاوه

90٪ درجه21/000/000سنگ گچ2
CaCO 4

خلوص گچ

توليد پودر گچ دانه بندى و مواد 
تكميل كننده ى سيمان و مصرف داخلى

دشتستان، دشتى، دير، 
تنگستان، كنگان

30٪، 35٪81/000/000مارن3
CaO (كلسيت)

SiO 2 (سليس)

توليد مواد اوليه ى آجر، سفالگرى، توليد 
مواد تكميل كننده ى سيمان و مصرف داخلى 

(الشه)

تنگستان، دشتستان

سنگى به تعداد نمك آبى4
حوضچه ها دارد

دشتى، تنگستان، كاوهخوراكى و صنعتىآناليز نمك

126/000/000سنگ نمك5
97٪ كلرور سديم

NaCl به عنوان نمك خوراكى و صنعتى، قابل
مصرف در پااليشگاه هاى گاز پتروشيمى 

براى صادرات

دير

آناليز مناسب100/000مونتموريلونيت6
(SiO 2) ٪40

كنگانبه عنوان خاك رس صنعتى

آناليز مناسب مواد 632/000/000مواد اوليه ى سيمان7
سيمانى در دست 

انجام است

دشتستان و كنگانتهيه ى مواد اوليه ى سيمان

24/000/000P 2  O  5فسفات8
٪8 ،٪12

به عنوان انديس مصرفى قابل اكتشاف است 
و قابل مصرف در صنايع شيميايى توليد 

كود فسفر و فسفر

كنگان و دشتى

ذخيره يابى نشده بوكسيت9
است

توليد مواد نسوز و صادرات اين ماده ى 
معدنى

دشتى

1/2000/000MgOدولوميت10

CaO، MgO

25٪ و ٪20 
اكسيد منيزيم

به صورت پودر دانه بندى براى مصرف 
نسوز و مصالح ساختمانى و صادرات

كنگان

سولفات استرانسيم 11
سلستين

12/000SrSO 4
93٪، 92٪ سولفات 

استرانسيم

پس از تبديل به كربنات استرانسيم، براى 
استفاده در صنايع الكتريكى و شيميايى

تنگستان

58/000/000CaCO  3مرمريت12

98٪ كربنات كلسيم
به عنوان سنگ قابل برش در 

ساختمان سازى، نماى ساختمان و ضايعات 
براى توليد پودر كلسيم و تهيه ى خوراك 

دام و طيور

دير و كنگان و جزيره

جدول 1. ظرفيت هاى معدنى استان بوشهر

ب) بررسى هاى زمين شناختى به مقياس 1:100/000
نقشه هاى زمين شناسى 1:100/000 استان بوشهر عمدتاً در 
شركت  توسط  و  نفتى  ميدان هاى  اكتشاف  و  شناخت  راستاى 
چارچوب  در  نظر  مورد  نقشه هاى  شده اند.  تهيه  نفت  ملي 
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ج) بررسى هاى زمين شناختى موضوعى
بررسى هاى زمين شناسى موضوعى انجام شده در استان بوشهر، 
به ويژه در زمينه هاى نفتى، درخور توجه است كه حاصل آن در مركز اطالعات 
وزارت نفت نگه دارى مى شود. افزون بر آن، اجراى پاره اى از برنامه هاى 
عمرانى سبب  شده است كه بررسى هاى  زمين شناسى موضوعى ديگرى 
در استان بوشهر صورت پذيرند و از آن جمله مى توان به مطالعات «سازمان 
انرژى اتمى» درخصوص نيروگاه بوشهر و نيز بررسى هاى دورسنجى 

انجام شده توسط سازمان زمين شناسى اشاره كرد.

استانداردهاى توپوگرافى 1:100/000 هستند. به همين لحاظ 
هر نقشه ى گستره اى به وسعت 2500 كيلومتر مربع را كه بين 
مى پوشاند.  دارند،  قرار  جغرافيايى  عرض  و  طول  درجه ى  نيم 
راهنماى شماره ى 2 نشان مى دهد كه استان بوشهر با 13 نقشه 
استان هاى  مرز  و  آبى  مرز  ولى  مى شود،  پوشيده   1:100/000
مجاور سبب شده كه رويه ى كامل تمام نقشه هاى مذكور متعلق 

به استان بوشهر نباشد.

                             فامور         

                              آبدان

   شيرينو      كنگان        دير

   بسائين

▼راهنماى نقشه هاى زمين شناسى 1:250/000

چاپ نهايى سازمان زمين شناسى كشور
چاپ نهايى شركت ملى نفت ايران

چاپ نهايى سازمان زمين شناسى كشور
چاپ نهايى شركت ملى نفت ايران

▼راهنماى نقشه هاى زمين شناسى 1:100/000

راهنماى شماره ى 2
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2. بررسى هاى اكتشافى
الف) اكتشاف موضوعى

در استان بوشهر، به جز بخش هاى پى سنگى و دور از دست رس، 
در پوشش رسوبى رويى عوامل كانى ساز نظير پديده هاى ماگماتيسم، 

دگرگونى و پيامدهاى آن وجود ندارد. به همين لحاظ، توان معدنى 
استان، به ويژه از نظر ذخاير معدنى فلزى بسيار ضعيف است. از 
همين رو، فعاليت هاى اكتشافى انجام شده عمدتاً در راستاى شناخت 

ويژگى ذخاير معدنى غيرفلزى است.

جدول 2. فهرست طرح هاى اكتشافى موضوعى در استان بوشهر

نحوه ى اجراسال اجرامحل تأمين اعتباراعتبار مصوبعنوان طرحرديف

پيمانىامانى

*1363استانى2/5طرح پى جويى مواد معدنى سنگ گچ، آهك و نمك1

*66-1365استانى54طرح بررسى زمين شناسى و اكتشاف مقدماتى ـ استان بوشهر2

*66-1365استانى8تهيه ى دفترچه ى مشخصات 20 معادن استان3

*1367ملى4پى جويى و اكتشاف صدف هاى دريايى سواحل استان4

*1368ملى3/5پى جويى ناحيه اى سولفات استرونسيوم5

بررسى ظرفيت يابى استان بوشهر و با اوليت دولوميت مكوه 6
و سولفات دو سود بردخون

*1369ملى16

*1369استانى-پى جويى ناحيه اى سولفات استرانسيوم7

*1370استانى5پى جويى و اكتشافى مقدماتى نمك هاى آبى استان8

*1370استانى5پى جويى و اكتشاف و سنگ هاى ساختمانى استان9

*1373استانى8اكتشاف مارن هاى استان10

*75-1374استانى65پى جويى و اكتشاف و سنگ هاى نما و تزئينى استان11

*1375استانى-اكتشاف مواد اوليه ى سيمان منطقه دالكى (گزارش)12

پى جويى و اكتشاف مارن هاى بوشهر از ديدگاه كاربدرى در 13
صنايع آجرسازى (گزارش)

*1375استانى-

*77-1367ملى50بررسى توان معدنى استان با استفاده از داده هاى ماهواره اى14

*77-1367استانى150پى جويى مواد معدنى شهرستان هاى دشتستان و دشتى15

*1376ملى65امكان سنجى استخراج فسفات هاى استان (شهرستان دشتى)16

*1378استانىبررسى ذخاير معدنى شهرستان هاى دير و كنگان17

*1378ملىبررسى ذخاير شهرستان هاى دير و كنگان18

*1378ملىاكتشاف تاقديس خورموج19

ميليون ريال
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ب) ژئوفيزيك هوايى
و  زمين شناسى  جامع تر  اطالعات  به  دست يابى  به منظور 
زمين ساخت منطقه اى، و هم چنين شناخت پهنه هاى مناسب براى 
اكتشاف ذخاير معدنى پنهان، سازمان زمين شناسى كشور نقشه هاى 
ژئوفيزيك هوايى سراسرى را در مقياس 1:250/000 تهيه كرده 

است كه در حال حاضر از تلفيق نتايج آن، 
نقشه ى مغناطيس هوايى ايران به مقياس 
1:100/000 به چاپ رسيده است كه بخش 
مربوط به استان بوشهر در راهنماى شماره ى 

3 ديده مى شود.

ج) گزارش هاى اكتشافى
1. بررسى هاى نيمه تفصيلى معدن گچ 

اهرم (سازمان زمين شناسى كشور، 1360).
معدن   30 مشخصات  دفترچه ى   .2
زمين شناسى  (سازمان  بوشهر  استان 

كشور، 1366).
مقدماتى  بررسى  گزارش   .3
زمين شناسى، معدنى استان بوشهر (سازمان 

زمين شناسى كشور، 1365).
به منظور  دورسنجى  بررسى هاى   .4
شناخت واحدهاى سنگى، كاربرى اراضى، 
در  معدنى  توان  و  زمين ريخت شناسى 
(سازمان  خورموج  بوشهر ـ  محدوده  ى 
كشور،  معدنى  اكتشافات  و  زمين شناسى 

.(1376

برنامه هاى زمين شناسى و 
اكتشافى پيش بينى شده در 

برنامه ى چهارم
استان بوشهر بخشى از نواحى نفت خيز 

جنوب كشور است كه بررسى هاى 
زمين شناسى آن در مقياس هاى 1:250/000 و1:100/000 خاتمه 
يافته است. از سوى ديگر، در اين استان شرايط الزم براى تشكيل 

و انباشت ذخاير فلزى وجود نداشته و لذا توان ذخاير فلزى آن 
ضعيف است. به همين دليل، استان مذكور در اولويت هاى مطالعاتى 

برنامه ى سوم قرار ندارد. معهذا، با توجه به فراوانى ذخاير معدنى 
غيرفلزى موجود و نيز برنامه هاى عمرانى در دست انجام، پيش بينى 

مى شود كه برنامه هاى مطالعاتى استان عمدتاً از نوع موضوعى و 
موضعى باشد كه براساس نيازها، پيش بينى و اجرا خواهند شد.

_______________________________________ منابع 
1. نقشه ها و گزارش هاى زمين شناسى و معدني استان بوشهر.

پايگاه  ايران  اقتصادى  زمين شناسى  بر  ديباچه اى   ،1381 م  قربانى   .2
داده هاى علوم زمين.

3. نقشه هاى ژئوشيميايى مقياس          سازمان زمين شناسى و اكتشافات 
معدنى كشور

4. نقشه هاى زمين شناسى، شركت ملى نفت ايران

راهنماى شماره ى 3

نقشه ى مغناطيس هوايى▼

▲تصوير ماهواره ى رادارست

N
▲

100000
1
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