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سىگ وگاری تًدٌ َای وفًذی غىی از آَه در شرق وابر (شمال غرب کاشان)

*عباغی ،غَلواش .طباطبایی هٌؽ ،هحػي
داًؿگاُ اصفْاى
چکیدٌ
هٌطقِ ًابس دز ؾوال غرس ااؾراى ارساز دازد ارِ باؿری اش شٍى ازٍهترِ د رس
بؿوازهی آید .دز ایي ًاحترِ غرٌه ّرار نساًَدیرَزی ی-دیرَزی ی ٍیتسٍاػري
دیَزی ی دزدا ل آّک ٍ ؾتلْار غاشًد ان ًفَذ ارسدُ ٍاغررازى ٍّرَزًفلع
ّرار ًررابس زا ای رراد ًوررَدُ اًررد .بافرره ّرار هَ ررَد دزایرري غررٌه ّررا عبازتٌررد
اش :افت ترررک،نساًَلس،یَیی الت ترررک ٍّترررف ایررردٍهَزفتک نساًَ زهتباؾرررد.
هطالعات ی سٍنسافی ٍهتٌسال ؾتوی با اغ فادُ اشالر رسٍى هرایرسٍیسٍ ًؿراًگس
اًػه ارِ ااًتْرار غراشًدُ ایري غرٌه ّرا ؾراهل آهفتبرَل ( َّزًبلٌرد غربص)،
یالضیررررررَاالش ( آًرررررردشیي – بررررررسادٍز) ،بتَتترررررره ،التٌَیتسٍاػرررررري
(دیَیػتد)  ،اا تٌَلته ،السیه ،غسیػته ،الػته ،هگٌ ته ٍ یتسیه هی باؾرد.
اشهؿاصات برازش ایري غرٌه ّرا ٍ رَد هقرادیس ًػرب ا شیراد ااًرِ ّرار یتسیره
ٍهگٌ ته دز آًْا هی باؾد.
کلید ياژٌ:نساًَدیَزیه–دیَزیه –یتسٍاػي دیَزیهً -ابس-اٍزهتِ د س
مقدمٍ
دٍزاى غٌَشٍیتک دز ایساى اٍج فعالتره هانورا تتػرن برَدُ ٍ ً ت رِ آى غرٌه ّرار
آذزیي فساٍاى دز هٌاطق ها لف ایرساى هری باؾرد .هٌطقرِ ًرابس دز  07اتلرَ ه رسر ؾروال
اصررفْاى ٍ دز ها صررات طررَل یسافتررایی" ٍ N33◦ 52' 06عررسج یسافتررایی

" E51˚51'19اسازدازد .ایي هٌطقِ صئی اش شٍى ازٍهتِ – د س بِ ؾواز هی ایرد .زًٍرد
تَدُ ّار ًفَذر التگَغي-هتَغي با اه داد شٍى فرسٍزاًؽ ت رتع رَاى ّوراٌّگی دازد
دزایي تَدّا ًػبه بٌترادر اغ ساًػرتن یرایتي اغره ٍ بٌیرس هری زغرد ارِ هانورا اش ذٍ
نَؾ ِ یایَغ ِ ااتاًَغی حاصل ؾدُ باؾد ٍ لرا حاصل یک زضین شهرتي غرا ی اراف ی
ًتػه (آاا ًباتی  .) 3131 ،دز هٌطقِ هَزد هطالعِ تَدُ ّار ًفَذر حدٍاغط ترا هافترک
بِ غي هتَغي شیسیي-هتاًی دز دا ل غٌگْار ؾرتلی هرازًی -آّرری غراشًد آّرری ارن
ًفَذ اسدُ ٍ هَ ب دنسغاًی ه اٍزتی ایي غٌه ّا ؾدُ اًد.

بحث
تَدُ ّار ًفَذر هَزد هطالعِ اش ًیس هَزفَلَضر تقسیبا هستفرع ٍدازار غرا ه ترَدُ
ار بػتاز غاه ٍ ه ساان ّػ ٌد ٍ بساغاظ ًَع تساتب ٍداًِ بٌردر برِ زًره ااػر سر
زٍؾي تا ااػ سر تتسُ هایل غتاُ دیدُ هی ؾًَد .غٌه ّرار ًفرَذر ایري هٌطقرِ بردلتل
عبَز شٍى ّار نػلی فرساٍاى ااررس شا ؾرػر ِ ؾردُ ٍدازار دزشُ ٍ ؾررا
ّػ ٌد .بساغاظ هطالعات ی سٍنسافی اً ام ؾدُ بسٍر

ّرار شیرادر

غٌه ّار آذزیري ایري هٌطقرِ

ٍ َد غٌه ّار نساًَدیَزیه،دیَزیه ٍیتسٍاػي دیَزیه بِ اثبات زغتدُ اغه.
نساًَدیَزیه:
نساًَدیَزیه ّا دز ًوًَِ دغ ی بِ زًه ااػ سر زٍؾري دیردُ هری ؾرًَد ٍاشًیرس
داًِ بٌدر داًِ زیص تا داًِ ه َغط ّػ ٌد .ااًی اَازتص بػا ی با چؿن اابل هؿراّدُ اغره
اها بساح ی هی تَاى بلَزّار غرفتد زًره یالضیرَاالش ٍغربص زًره السیره زا هؿراّدُ
اسد .دیگس ااًی ّرار هَ رَد ؾراهل یالضیرَاالش ،ارَازتص ،ازترَاالش ٍ هقرادیس اوری
بتَتته ٍَّزًبلٌد هی باؾٌد .اش ااًتْار فسعی ٍ ثاًَیِ آى ّا هی تَاى بِ اغرفي ،آیاتتره،

السیه ٍ ،ااًتْار ایاک اؾازُ ًوَد .نػ سؼ نساًَدیَزیه ّا ًػبه بِ دیگس غٌه ّرا
او س هی باؾد.
دیَزیه:
ایي غٌه ّار ًفَذر دز ًوًَِ دغ ی دازار زًه ااػ سر تترسُ ّػر ٌد ٍ دز آًْرا
یالضیَاالشّا بِ صرَزت بلَزّرار دزؾره ااػر سر زٍؾري ٍ َّزًبلٌرد ّرا برِ زًره
ااػ سر تتسُ تا غتاُ دیدُ

هی ؾًَد .بافه ایي غٌگْا ّوگري ًوری باؾرد .دزهقطرع

هترسٍغرپی دیَزیه ؾاهل ااًتْار اصلی آهفتبَل (َّزًبلٌد غبص) یالضیَاالش (آًدشیي
 بسادٍز) دیَزیه ،التٌَیتسٍاػي (دیَیػرتد) ٍ اراًی ّرار فسعری ٍ ثاًَیرِ السیره،ایتدٍت ،اا تٌَلته ،غسیػته ،الػته ٍ ایک هؿاّدُ هی ؾَد .باف ْار هَ رَد دز ایري
غٌه ؾاهل افت تک ،نساًَلس ٍ یَیی الت تک هی باؾد.
آهفتبَل (َّزًبلٌد غبص) با بس ػ گی شیاد ٍ یلی اسٍئتػن غبص تا اْرَُ ار ٍ دٍ دغر ِ
زخ با شاٍیِ  321 ٍ 65دز ِ هؿاص هی ؾَد اِ اارساش السی تصاغتَى ًؿراى هری دٌّرد.
دزبعضی اش اػوه ّرا دازار اد رال یالضیرَاالش ٍ ایرک ّػر ٌد ٍ ایري یدیردُ برِ دلترل
صعَد هانوا برِ اعوراک ارن اغره ارِ باعرل اًحرالل اػرو ْایی اش آهفتبرَل هری ؾرَد.
دزهحتط دید (فؿاز ارن) حفرسات ای راد ؾردُ دز آهفتبرَل تَغرط هانورار دیرد برا
تساتب یالضیَاالش یس هی ؾَد ( ؾلی .)3991 ،
یالضیَاالش :با اًداش ُ دزؾه ٍ ه َغط شهتٌرِ غرٌه زا تؿررتل هری دٌّرد ٍ بعضرا برِ
السیه ،الػته ،ایتدٍت ٍ غسیػته دنسغراى ؾردُ اغره .یالضیَاالشّرا دازار هاارل
یلرری غررٌ تک ّػر ٌد ٍ دز بس رری اش آًْررا یدیرردُ ّررار شًٍتٌرره ،عرردم تعررادل ٍ هااررل
ؾطسً ی دیدُ هی ؾَد (ؾرل 1الف) .شًٍتٌه دز یالضیَاالشّا بِ دلتل اراّؽ غرسیع
ٍ لحیِ ار هانوا ،ااّؽ فؿراز باراز آ  ،ا ر الا هانورار دیرد ،اطعرات بلَزّرار
غٌه دیَازُ ٍ تیتتسات غلیه هانوا هی باؾد (اسین یرَز .)3100،یدیردُ عردم تعرادل
دز یالضیَ االشّا بِ دلتل صعَد هانورا برِ اعوراک ارن ٍ اراّؽ ًانْراًی فؿراز اغره ٍ

هااررل ؾررطسً ی اش ؾررَاّد ه اغَهاتتػررن آلرررالي دزغررٌگْار هٌطقررِ هرری باؾررد .ایرري
ه اغَهاتتػن اش ًَ ع التایی برَدُ ٍ غربب افرصایؽ غردین غرٌگْا ٍ برسٍش آلبت ری شاغرتَى
نسدیدُ اغه ( َا ِ علی.)3105،
التٌَیتسٍاػرري :دازار بس ػرر گی بررا ٍزًگْررار ایٌ سفررساًع بررا اغرره .بتؿرر س
التٌَیتسٍاػرري ّررا دز اثررس ررر آ دنسغرراًی اٍزالت تصاغررتَى ًؿرراى هتدٌّررد ٍ بررِ
اا تٌَلته (آهفتبَل زؾ ِ ار) تبدیل ؾدُ اًد.
بتَتته :با یلی اسٍئتػن اَُْ ار – غبص یردغ ِ زخ ٍ اهَؾی هػ قتن هؿراص هری
ؾَد ٍ هعوَ ش بِ السیه ت صیِ ؾدُ اًد.
السیه :ااًی ثاًَیِ ار اغه اِ دز اثس دنسغاًی آهفتبَل ٍ بتَتته ای اد هی ؾَد
یتسٍاػي دیَزیه:
ایي غٌه ّا دزًوًَِ دغ ی بِ زًه ااػ سر تتسُ هایل بِ غتاُ برَدُ ٍ ًػربه برِ دٍ
نسٍُ ابلی ااًتْار هافتک بتؿ سر دازًد .یتسٍاػي ّا ٍَّزًبلٌردّا برِ صرَزت دزؾره
بلَز ٍ َد ؾرل بِ ٍضَح دیدُ هری ؾرًَد عرالٍُ برس اراًی ّرار هرراَز دیگرس ااًتْرا
ؾاهل :یالضیَاالش ( بسادٍز) ،بتَتته ،ایتدٍت ،السیه ٍااًی ایاک هی باؾٌد.
یالضیَاالش :ایي ااًی ّا حردٍد %37هردال ایري غرٌه زا تؿررتل هری دٌّرد ً .رای
آًالتصهترسٍیسٍ یالضیَاالش ّار ایي هٌطقِ ًؿاى هی دّرد ارِ  67ترا  07دزصرد ایري
ااًی ّا زا آًَزتته تؿرتل هی دّد .دنسغاًی یسٍیلت تک دزآًْرا برِ ٍضرَح دیردُ هری
ؾَد .دازار هاال یلی غٌ تک ّػ ٌد ٍ دز بس ی اش آًْرا یدیردُ ّرار شًٍتٌره ٍ عردم
تعادل دیدُ هی ؾَد.
یتسٍاػي :عودُ تسیي ااًی ّار ایي غٌه ّا بَدُ ٍ حدٍد  %67هردال ایري غرٌهزا تؿرتل

هی دٌّد ً .ای آًالتصهترسٍیسٍ یتسٍاػي ّار ایي هٌطقِ ًؿراى هری دّرد

اررِ ایرري ارراًی دازار
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(7/11ترا Feo )7/61هری باؾرد .هؿاصرات ًرَزر آى هٌؿرَزّار 3نَؾرِ ٍ1نَؾرِ
بادٍدغ ِ زخ عوَد بسّن ٍ بتسفسًطاًع با هی باؾد.
َّزًبلٌد :ایي ااًی  %27هدال ایي غٌه زا تؿررتل هری ّرد ٍهؿاصرات ًرَزر آى
یلی اسٍئتػن غبص تا اَُْ ار ٍ دٍ دغ ِ زخ با شاٍیِ  321 ٍ 65دز ِ ٍ بس ػر گی شیراد
هی باؾد ٍ اارساش بِ السیه ٍبتَتته دنسغاى ؾدُ اًد.
بتَتته :فتلَ غلتراتِ اش نسٍُ هتررا ّرار فرسٍ هٌترصین داز هری باؾرد ٍ  %6هردال ایري
غٌه زا تؿرتل هی دّد ٍهؿاصات ًَزر آى یلی اسٍئتػن اْرَُ ار ٍ یرک دغر ِ زخ
هی باؾد.
ااًی ایاک :ایي دغ ِ غٌه ّا اش ًیس ٍفَز ااًی ایرک بػرتاز غٌری برَدُ ٍ بصرَزت
ااػتد ٍ غَلفتد آّي حدٍداش  %36تا %27غٌه زا تؿرتل هی دٌّد .ااًِ ّا غالبراش ؾررل
داز ٍ بعض شا بردٍى ؾررل اًرد ٍ برِ ًیرس هری زغرد تعردادر اش آى ّرا اٍلترِ (ؾررل داز) ٍ
تعدادر حاصل دنسغاًی ااًی ّار فسٍ هٌتصیوی اش ابتل :یتسٍاػري ،آهفتبرَل ٍ بتَتتره
باؾٌد .ااًِ ّا ناّاش اًؿتي ااًی ّار فسٍ هٌتصین ؾدُ اًد.
وتیجٍ گیری
هٌطقِ ًابس ااؾاى اش ٍاحدّار غٌگی ان هی باؾد ٍ رص ارَچری اش شٍى غرا ازر
ازٍهتِ د س بِ حػا هی آید .غٌه ّرار ًفرَذر ایري هٌطقرِ غرِ دغر ِ اًرد )3:نساًرَ
دیَزیه  )2دیَزیه  )1یتسٍاػي دیَزیره .اراًی ّرار غراشًدُ ایري غرٌه ّرا ؾراهل
یتسٍاػي (  ،یالضیَ االش ،آهفتبَل ،بتَتته ،السیه ،غسیػرته ،هگٌ تره ٍ یتسیره هری
باؾد .بافه ّار هَ رَد دز ایري غرٌه ّرا عبازتٌرد اش:افت ترک،نساًَلس ،یرَیی الت ترک
ٍّتف ایدٍهَزفتک نساًَ زهتباؾد .دزبتي ایي غٌه ّا یتسٍاػري دیَزیره ّرا اش ًیرس
ٍفَز ااًی ایک بػتاز غٌی ّػ ٌد ااًِ ّا غالباش ؾرل داز ٍ بعضاش بدٍى ؾرل اًد ٍ بِ ًیرس
هی زغد تعدادر اش آى ّا اٍلتِ (ؾرل داز) ٍ تعدادر حاصل دنسغراًی اراًی ّرار فرسٍ

هٌتصیورری اش ابتررل :یتسٍاػرري ،آهفتبررَل ٍ بتَتترره باؾررٌد .ااًررِ ّررا ناّرراش بررِ صررَزت
یصدٍهَز

اًؿتي ااًی ّار فسٍ هٌتصین ؾدُ اًدً .فَذ ایي غٌه ّا دز دا ل غرٌگْار

ؾتلی هازًی -آّری غاشًد آّری ان هَ ب اغرازى شایی ٍ ّرَزًفلع ّرار ه راٍزتی
ؾدُ اغه.
مىابع
-آااًباتی ،ع.3131،.شهرتي ؾٌاغری ایرساى:غراشهاى شهرتي ؾٌاغری ٍاا ؿرا

هعردًی
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