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 ذهیچک

ٍ  رظًتاتی تًال ٍ  ٍیه واح در هیریه ز ورتاظه  15 در ياله   خًراظهگان،  ىه  یز گردوه

ی ظهىگُا  از رظهًتات  هیا. تاشذی م متر 328 ضخامت تا اصفُان شرقی لًمتریو

ٍ ی َا وُشتٍ مرز. اظت افتٍی  یتشى( ظىگ ماظٍ)ی آياری عیلیظ يی آَى  ورتاظه

 هیه ا. تاشذی م دار ٍیزايی ثیدگرش صًرت تٍ( اضیل) هیشيراظ رظًتات تا هیریز

 اظهاض  تهر   . اظهت  شهذٌ  ذٌیپًشه  حاضهر  عُهذ  رظهًتات  تًظه   تاال مرز دری تًال

ٌ  دادٌ صیتشهخ ی ظىگ ياحذ چُاری وگار ىٍیچ ظىگ اتیخصًص ٍ  اظهت  شهذ  وه

ٌ  تها  ٍیال میضخی َا آَه(: 2Α) ياحذ ،یظىگ ماظٍ(:1Α)ياحذ: شام   ،یا تهًد

 میضهخ ی مها  آَهه (: 4Α) ياحذ ٍ،یال میضخ تا متًظ ی َا آَه(: 3Α) ياحذ

ٍ . تاشهذ ی مه ی ا تًدٌ تا ٍیال ٍ  ياحهذَا  هیه ا وه  گریىهذ ی یري ةیَمشه  صهًرت  ته

 .لرارداروذ



  خًراظگان ه،یریز ورتاظٍ ،ی وگار ىٍیچ ظىگ :یذیکلی ها واژه

 

 مقذمه

ٍ  رظًتات حضًر ٍ  در هیریه ز ورتاظه ی زاَهذ  تًظه   تهار  هیوخعهت  خًراظهگان  مىطمه

 مهًرد  دری مطالعهات ( 1372) ی صهفر  گهر ید طهر   از اظهت،  ذٌیگرد گسارغ( 1955)

. داد اوجها   اصهفُان  شهرق  شهما   در هیریز ورتاظٍی ظىگی رظًت  یمح ي طیىريفاظیم

ٍ  رظههًتاتی گرافیاظهترات  ًیههت يی شىاظه  ىههٍیچ( 1377)ی جمهذ   شههرق در هیریههز ورتاظه

ٍ  را( خًراظگان مىطمٍ) اصفُان ( 1378)ییظهاري ی ذیصه  ي خعهريتُراوی . ومهًد  مطالعه

ٍ ی َها  ظهىگ  رظهًتی  محهی   ي شىاظهی  فعی  -ی شىاظ ىٍیچ شهما    در را هیریه ز ورتاظه

 ًیه تی تررظه ( 1381)ی فراَهاو . اوذ دادٌ لرار مطالعٍ مًرد( پیىايوذ –دیسلً )شرق اصفُان 

ٍ  هیریه ز ورتاظٍی رظًت فیردی گرافیاظترات ٍ  درمىطمه ٍ  را اصهفُان  ظه ٍ  ته ٍ  تًجه  فهًق  ته

ٌ ی َها ی تررظ تٍ( 1388) ممذ ی عیرف هیَمچى ي داد اوجا ی تیآمًو  ریتفعه  ي َها  رخعهار

( 1388)ی اوههار ي اصههفُان مههر  ٍیههواح در هیریههز ورتاظههٍی َهها وُشههتٍی رظههًت  یمحهه

ٍ ی گرافیاظهترات   ظهىاوط  يی رظهًت   یمحه  طیفاظه  ىريیم مًرد دری مطالعات ی َها  وُشهت

ٍ  ٍیواح)در هیریز ورتاظٍ  سیه ر( 1388)انیه وراچ ي داد اوجها   اصهفُان  غهرب  شهما  ( ظه

ٌ  ٍیه واح در هیریه ز ورتاظٍی تًالی رظًت  یمح ي َا رخعارٌ  غهرب  جىهًب ) تهرزن  ظهذ

ٌ  يیی شىاظها  كیتحم هیا َذ  ومًد مطالعٍ را( واشان ٍ ی تهًال  كیه دلی ریه گ اوهذاز  ورتاظه

ٍ  آنی تًلهًش یل هیه تفى مىظًر تٍ هیریز ٍ یچ ظهىگ ی ياحهذَا  ته ی تهرا . اظهت ی وگهار  ىه

ٌ  شهام  یی صهحرا ی َها ی تررظه  َهذ   هیه ا تٍ ذنیرظ  ي َها  ٍیه ال ضهخامت ی ریه گ اوهذاز

 .    اظت گرفتٍ اوجا ی وگار ىٍیچ ظىگ یياحذَا هیتفى يیی شىاظا
                                                                                                                                        

  مطالعه مورد منطقهیی ایجغراف تیموقع



 تها  خًراظهگان  شهُر ی ىه یوسد در اصهفُان  شهرق ی لًمتریو 15در مطالعٍ مًرد مىطمٍ

ٍ  32 يی شرل طً  مٍیدل 49 ي درجٍ 51یی ایجغراف مختصات ٍ یدل 36 ي درجه  عهر   مه

ٌ  مىطمٍ تٍی دظترظ راٌ هیوًتاَتر. اظت شذٌ يال ی شمال  رضهًان  تها   هههه  اصهفُان  جهاد

ٍ  لهًمتر یو 7ریمعه ی طه  ي رضهًان  تها   تٍ ذنیرظ از تعذ وٍ اظت، ٍ  ته ٍ  مهًرد  مىطمه  مطالعه

 .ذیرظ میخًاَ

 

 بحث

ی تحتهاو  هیشيراظه  رظهًتات  تا مطالعٍ مًرد ٍیواح در هیریز ورتاظٍی تًالی ىییپا مرز

 حاضهر  عُذ رظًتات تًظ یی تاال مرز ي تاشذی م دار ٍیزايی ثیدگرش صًرت تٍ( اضیل)

 .اظت شذٌ ذٌیپًش

ٍ  رظهًتات ی وگار ىٍیچ ظىگی َا ياحذ شذٌ اوجا  مطالعات اظاض تر  هیریه ز ورتاظه

. اظهت  هیه تفى لات ی ا ىٍیچ ظىگ ياحذ 4 مترتٍ 328 ضخامت تٍ مطالعٍ مًرد ٍیدرواح

 .اوذ گرفتٍ لرار َمی ري ةیش َم صًرت تٍ ياحذَا هیا

 :از عثارتىذ تاال تٍ هییپا از وٍ

(. 4شهى  )تاشهذ ی مه  ظىگ ماظٍ متری ظاوت 77 ي متر 27 شام  ياحذ هیا :1Αواحذ

 يی خاوعهتر  َها  ٍیه الی تعضه  در ي لرمهس  ي رٌیتی ا لًٌُ روگ تٍ ياحذ هیای ظىگُا ماظٍ

 ٍیه ال میضهخ  تا ٍیال وازن از ياحذ هیا در َا ٍیال ضخامت. شًوذی م ذٌید روگی وخًد

ٍ  ي ًنیىاظیالم: شام  ياحذ هیای ظىگُا ماظٍ دری رظًتی ظاختماوُا. تاشذی م ی تىهذ  داوه

 (.                                                                                                                   6شى )تاشذی می جیتذر

 :2Αواحذ

 1Αياحهذ ی ري تهر  ةیَمشه  صًرت تٍ متری ظاوت 37 ي متر 76 ضخامت تا ياحذ هیا

 شههذٌ  یتشههىی ا تههًدٌ تهها ٍیههال میضههخی َهها آَههه از ي گرفتههٍ لههرار( ظههىگ ماظههٍ)

ٌ  ریه غ ي ريشهه  تها  رٌیتی خاوعتر َا ٍیال ًَازدٌ روگ(.7شى )اظت ی خاوعهتر  َهًازد



ٍ  اظهاض  تهر .تاشذی م روگ ور  تا ريشه ً ی تىهذ  طثمه ٍ  آَىُها ( 1974)گراته  صهًرت  ته

ٍ . گردوهذ ی مه ی گهاار  وها   تیه ريدای ولعه  ي تیه آروا والهه  ت،یلًتای ولع ی َها  داوه

 تهر  ياحهذ ی تهاال  ظهمت  تٍ وٍ تًدٌ عتیريد ي هیتًلیايرت شام   عمذتاً ياحذ هیای اظىلت

                      .                                                                                                                            گرددی م افسيدٌ آوُا سانیم

 :3Αواحذ

 2Αياحهذ ی ري تهر  ةیَمشه  صًرت تٍ متری ظاوت 87 ي متر 64 ضخامت تا ياحذ هیا

 ٍیه ال میضهخ  تها  متًظه  ی َا آَه از ي گرفتٍ لرار( یا تًدٌ تا ٍیال میضخی َا آَه)

 َههًازدٌ ریههغ ي ريشههه تهها رٌیههتی خاوعههتر َهها ٍیههال َههًازدٌ روههگ. اظههت شههذٌ  یتشههى

ٍ  اظاض تر.تاشذی م روگ ور  تا ريشهی خاوعتر ً ی تىهذ  طثمه ٍ  آَىُها ( 1974)گراته  ته

ٍ . گردوهذ ی مه ی گهاار  وها   تیه ريدای ولع ي تیآروا واله ت،یلًتای ولع صًرت  داوه

 .       تاشذی م عتیريد ي هیتًلیايرت شام   عمذتاً ياحذ هیای اظىلتی َا

                                                   

 :4Αواحذ

 3Αياحهذ ی ري تر ةیَمش صًرت تٍ متری ظاوت 27 ي متر 159 ضخامت تا ياحذ هیا

ٌ  تها  ٍیه ال میضهخ ی َا آَه از ي گرفتٍ لرار( ٍیال میضخ تا متًظ ی َا آَه) ی ا تهًد

 َههًازدٌ ریههغ ي ريشههه تهها رٌیههتی خاوعههتر َهها ٍیههال َههًازدٌ روههگ. اظههت شههذٌ  یتشههى

ٍ  اظاض تر.تاشذی م روگ ور  تا ريشهی خاوعتر ً ی تىهذ  طثمه ٍ  آَىُها ( 1974)گراته  ته

ی َها  داوٍ. گردوذیمی گاار وا  تیريدای ولع ي تیآروا واله ت،یلًتای ولع صًرت

 تهر  ياحهذ ی تهاال  ظهمت  تٍ وٍ تًدٌ عتیريد ي هیتًلیايرت شام   عمذتاً ياحذ هیای اظىلت

 .گرددی م افسيدٌ آوُا سانیم

 

 یریگ جهینت



ٍ ( اضیه ل) هیشيراظه  رظهًتات  تها  هیریز ورتاظٍی َا وُشتٍی ىییپا مرز -1  صهًرت  ته

 ذٌیپًشه  حاضهر  عُهذ  رظهًتات  تًظه   آنیی تهاال  مرز ي تاشذی م دار ٍیزايی ثیدگرش

 .اظت شذٌ

ٍ )ی آياری عه یلیظ يی آَىه ی ظىگُا از مطالعٍ مًرد ٍیواح  رظًتات -2 ( ظهىگ  ماظه

 .اظت شذٌ  یتشى

ٍ  مهًرد  ٍیواح در هیریز ورتاظٍی َا وُشتٍ -3  ظهىگ ی َها ی صگه یي اظهاض  تهر  مطالعه

 : زا عثاتىذ وٍ اظت شذٌ میتمعی ا ىٍیچ ظىگ ياحذ 4 تٍی شىاظ

ٌ  تها  ٍیه ال میضهخ ی َها  آَهه : 2Α، ياحهذ  ظىگ، ماظٍ: 1Αياحذ  : 3Αياحهذ  ،یا تهًد

   یا تًدٌ تا ٍیال میضخی آَىُا: 4Αياحذ ٍیال میضخ تا متًظ  یَا آَه
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