
عنوان : نقش و جايگاه کاربردي سنگهاي نيمه قيمتي در توليذ آثار و محصوالت صنايع 

 "شهرسوخته "دستي

 ٌطزآٚضي،تطرٕٝ ٚ تسٚيٗ: الزٖ قىطٌعاض

 ، ؾٍٟٙاي ليٕتي ٚ ٘يٕٝ ليٕتيقٟطؾٛذتٝ، تطاـ ؾًٙ، ظطٚف ٔطٔط،  ٟٔطٜ ٞا وّيس ٚاغٌاٖ:

 چکيذه:

زض ٔياٖ قسٖ ا٘ؿاٖ تطاي ؾاذت اتعاض زض آٖ ٔتثّٛض اؾت.تٛإ٘ٙسؾًٙ، ٘رؿتيٗ ٔازٜ اي اؾت وٝ رّٜٛ ي 

واضتطز ٌؿتطزٜ ي ؾًٙ تٛؾظ ا٘ؿاٟ٘اي پيكيٗ، ؾاوٙاٖ اِٚيٝ ي فالت ايطاٖ رعٚ پيكطٚاٖ ايٗ نٙؼت تّمي ٔي 

قٛ٘س. تط اؾاؼ پػٚٞكٟاي ػّٕي ا٘زاْ قسٜ عي پٙزاٜ ؾاَ ٌصقتٝ تٝ ٕٞت زا٘كٕٙساٖ، ؾيؿتاٖ يىي اظ ٔطاوع 

ىي اظ ٕ٘ازٞاي . قٟط ؾٛذتٝ يض ضفتٝ اؾتؿياض ٟٔٓ زض ٔحسٚزٜ ي رغطافيايي قطق فالت ايطاٖ تٝ قٕاتٕس٘ي ت

قٟط ؾٛذتٝ ٔطوع تي قه، تٕسٖ  ؾاَ لثُ اظ ٔيالز پايٝ ٌصاضي قسٜ اؾت. 0033زض  ايٗ تٕسٖ تعضي تٛزٜ ٚ

پيف ٌاْ تٛزٖ تا تٛرٝ تٝ ازػا ٚ احثات تاؾتاٖ قٙاؾاٖ ٔثٙي تط  .تؿياضي اظ فؼاِيتٟاي نٙؼتي ٚ ٞٙطي تٛزٜ اؾت

تا ٚرٛز وكف تؼساز لاتُ ٔالحظٝ اي اظ ظيٛضآالت ٚ ٟٔطٜ ٞاي ٕٞچٙيٗ نٙايغ ٚ ايٗ تٕسٖ زض تؿياضي اظ ػّْٛ ٚ 

ز ٛايٗ احتٕاَ ٔغطح ٔي ق ،زض ايٗ قٟط ٚ اتعاض ؾًٙ تطاقي ()الرٛضز، ػميك، فيطٚظٜ ٚ غيطٜؾٍٙي ٘يٕٝ تٟازاض

ضا تىاض ٌطفتٝ اؾت.اظ ايٗ ضٚ زض  نٙؼت تطاـ ؾًٙ ٚ رٛاٞطؾاظي وٝ ايٗ الٛاْ رعٚ تٕسٟ٘اي اِٚيٝ اي تٛز٘س وٝ

پؽ اظ تطضؾي تاضيد ايٗ قٟط، تٝ ٔغاِؼٝ ٚ ٔؼطفي ؾٍٟٙاي تىاض تطزٜ قسٜ زض پيىطٜ  ايٗ ٔماِٝ ؾؼي تطآٖ اؾت تا

حٜٛ ؾاذت ٚ تطاـ آحاض ؾٍٙي ٔٛضز تحج ٚ تطضؾي ٞا ٚ رٛاٞطات ٚ زيٍط آحاض وكف قسٜ پطزاذتٝ ٚ زض ٟ٘ايت ٘

 لطاض زازٜ قسٜ اؾت. 

 



 مقذمه:

ٕٞٛاضٜ   تا ظيثايي پؿٙسي،ْ ػاللٝ ي ٔطزْ تٝ ظ٘سٌي پطتزُٕ تٛاحطٚتٕٙس تٛزٖ ٚ  وكٛضٞا، زض عَٛ تاضيد تٕسٖ

زض ٔياٖ ؾاوٙاٖ اِٚيٝ ي فالت  .ؾٍٟٙاي ليٕتي ٚ ٘يٕٝ ليٕتي ضا ٔٛضز تٛرٝ ا٘ؿاٖ لطاض زازٜ اؾت ٌٛٞطٞا ،

ايطاٖ ٘يع اؾتفازٜ اظ ٌٛٞطٞا ٚ ظيٛضٞا ٔؼَٕٛ تٛزٜ اؾت. وكفيات تاؾتاٖ قٙاؾي تسؾت آٔسٜ زض راي راي ايٗ 

تٝ ٘ظط ٔي ضؾس تا تٛرٝ تٝ   ٔطظٚتْٛ ٌٛاٞي تط ايٗ ٔسػاؾت. تا ٔغاِؼات ا٘زاْ ٌطفتٝ زض تٕسٖ قٟط ؾٛذتٝ،

٘فط زاقتٝ ٚ يىي اظ  0333تا  0333ض ظٔاٖ قىٛفايي ذٛز رٕؼيتي تيٗ ٔطي ٚ ٔيطٞا ٚ ٟٔارطت ٞا ايٗ قٟط ز

پطرٕؼيت تطيٗ قٟطٞاي ػهط ٔفطؽ تٝ قٕاض ٔي ضفتٝ اؾت. تيكتط ايٗ رٕؼيت تٝ واضٞاي تِٛيسي ٚ نٙؼتي 

نيازي ٚ تاظضٌا٘ي ٔي  وكاٚضظي ٚ زأساضي، فّعٌطي، تافٙسٌي، ؾفاٍِطي، ؾًٙ تطاقي، رٛاٞطؾاظي، :ٔا٘ٙس

حاؾثات ا٘زاْ قسٜ تطاؾاؼ تطاوٓ ٔٛاز تاؾتا٘ي زض يه ٔتطٔىؼة ذان قٟطؾٛذتٝ ٘كاٖ زازٜ ٔ پطزاذتٝ ا٘س. 

تيف اظ چٟاضٔيّياضز ٔازٜ ي فطٍٞٙي ٚ تاؾتا٘ي اظ الضٚ حكطات ٚ زا٘ٝ ٞاي ٌياٞي تا ٟٔطٜ ٞاي ؾٍٙي ٚ اقياي 

مايا ٍٕٞي ٘كاٖ زٞٙسٜ ي ؾفاِي ٚ چٛتي تا تماياي ا٘ؿا٘ي زض ٔياٖ ذان ٞاي ايٗ قٟط ٔٛرٛز اؾت. ايٗ آحاض ٚ ت

ايٗ ٚالؼيت ٞؿتٙس وٝ ايٗ ٘مغٝ ٔحّي تطاي تٟيٝ ٚ تٛظيغ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ اقياي ؾاذتٝ قسٜ تطاي ٔهاضف زاذّي ٚ 

ايٗ ٘ىتٝ ٞٓ زض ٔٛضز ٔٛاز ٚاضزاتي چٖٛ ؾًٙ الرٛضز، فيطٚظٜ ٚ نسف ٚ ٞٓ زض  ٘يع نازضات ذاضري تٛزٜ اؾت.

 ٔطٔط نسق ٔي وطزٜ اؾت.ٔٛضز ٔؼازٖ ٔحّي چٖٛ ٔؽ، زيٛضيت ٚ ؾًٙ 

 نگاهي اجمالي بر تاريخچه شهرسوخته:

زض ٘عزيىي پايا٘ٝ ي ضٚزذا٘ٝ ي ٞيطٔٙس تپٝ ٞاي وٓ اضتفاع، أا ٚؾيؼي تٝ ٘اْ قٟطؾٛذتٝ لطاض زاض٘س وٝ 

واٚقٟاي تاؾتا٘ي ؾاِٟاي اذيط ٘كاٖ زازٜ ا٘س، ٔحُ قىُ ٌيطي يىي اظ ػظيٓ تطيٗ ٔطاوع قٟطي ايطاٖ زض 

ٚالغ قسٜ اؾت. أطٚظٜ اظ  تٝ ظاٞساٖ ظاتُ ويّٛٔتطي ضاٜ 05ي تاؾتا٘ي زض ايٗ ٔحٛعٝ  تٛزٜ اؾت. ز٘ياي تاؾتاٖ

٘اْ تاؾتا٘ي ٚ انّي ايٗ قٟط آٌاٞي ٘ساضيٓ ٚ اظ آ٘زايي وٝ قٟط ٔعتٛض حسالُ عي زٚ ٔطحّٝ اظ تاضيد ذٛز زچاض 

راي راي آٖ زيسٜ ٔي  حطيك ٚ آتف ؾٛظي تعضٌي قسٜ، ؾغح آٖ ؾٛذتٝ ٚ آحاض ذاوؿتطي ٚ ؾٛذتٍي زض



تا تٛرٝ تٝ ٌعاضـ تاؾتاٖ قٙاؾاٖ  قٛز، تٝ ايٗ ؾثة اظ ؾٛي ٔطزْ تٛٔي ٔٙغمٝ قٟطؾٛذتٝ ٘أيسٜ قسٜ اؾت.

ٞىتاضي قٟط زاضاي آحاض ٚ تماياي تاؾتا٘ي اؾت ٚ ٌؿتطزٜ تطيٗ زٚضٜ ي آٖ  000ٞىتاض اظ ٚؾؼت  003ٔٙغمٝ 

ٞىتاض  03ق.ْ اؾت وٝ ٚؾؼت قٟط تٝ  0033تا  0033 ٔتؼّك تٝ اليٝ ٞاي ٞكتٓ تا پٙزٓ، يؼٙي ؾاِٟاي تيٗ

تٝ ؾثة فطؾايف قسيس اظ عطيك تاز ٚ آب، قٟطؾٛذتٝ زاضاي ؾغحي ناف ٚ ٌٛقٝ ٞاي ٌطز  .ٔي ضؾيسٜ اؾت

اؾت ٚ ٔي تٛاٖ آٖ ضا تٝ نٛضت شٚظ٘مٝ ي ٘الهي ٔزؿٓ وطز وٝ ٌٛزاِٟاي زاذّي ٚ ظٔيٟٙاي ٕٞٛاض ٚ چؿثيسٜ 

 ت.تٝ آٖ اظ ضؾٛتات پط قسٜ اؾ

  

 : ٔحُ لطاضٌيطي قٟط ؾٛذتٝ تطضٚي ٘مكٝ فؼّي ايطا0ٖتهٛيط قٕاضٜ  : ٕ٘ايي اظ تماياي ٔؼٕاضي قٟطؾٛذت0ٝتهٛيط قٕاضٜ 

 

تاؾتاٖ قٙاؾاٖ ايتاِيايي قٟطؾٛذتٝ ضا تٝ ؾٝ ترف انّي ٔؿىٛ٘ي)ترف ٔطوعي(، نٙؼتي)ترف قٕاَ غطتي( 

ٞىتاض يىي اظ تعضٌتطيٗ  00تا  03ٌٛضؾتاٖ ايٗ قٟط تا ٚؾؼتي تيٗ  ٚ ٌٛضؾتاٖ)ترف رٙٛتي( تمؿيٓ وطزٜ ا٘س.

ٔؿاحت ظٔيٗ ٞاي حفاضي قسٜ عي  0ٌٛضؾتاٖ ٞاي ػهطٔفطؽ زض ايطاٖ ٚ ايٗ ترف اظ آؾيا تٝ قٕاض ٔي ضٚز.

، زضٖٚ لثٛض حفاضي قسٜ نسٞا قيء ٔتطٔطتغ ٔي ضؾس 003چٟاضفهُ ٘رؿتيٗ واٚـ زض ٌٛضؾتاٖ حسٚز 

ٔطٔطي، ٟٔطٞاي ؾٍٙي، اتعاض واض ؾٍٙتطاقاٖ ٚ اقياي ؾفاِي، چٛتي ٚ فّعي يافت قسٜ  ٔرتّف اظ لثيُ ظطٚف

پيسا قسٖ ٞعاضاٖ لغؼٝ قيء ٔغاِؼاتي ٚ ٔٛظٜ اي زض ايٗ قٟط تط حطٚت ٚ غٙاي ٔٛرٛز زض ايٗ قٟط ٚ اؾت. 

 اظيٓ.تٝ ٔؼطفي اقياي ؾٍٙي يافت قسٜ ٔي پطز زا ٌٛاٞي ٔي زٞٙس وٝ زض ايٗ ايٙزارٝ ضفاٜ ٔطزْ آ٘زض



 زيورآالت و مهره ها سنگي:

 605تاوٖٙٛ ٔزٕٛػٝ اي اظ  تا تٛرٝ تٝ ٌعاضقات تاؾتاٖ قٙاؾي پؽ اظ حفاضي زض ترف ٌٛضؾتاٖ قٟطؾٛذتٝ، 

تسفيٗ، چٝ تٝ قىُ ٔزعا ٚ چٝ زض لاِة زؾتثٙس ٚ يا ٌطز٘ثٙس وكف قسٜ اؾت. ايٗ ٟٔطٜ ٞا  03ػسز ٟٔطٜ اظ 

لثط ٔطتٛط تٝ ٔطزاٖ ٚ زض ٔٛاضز ٘ازضي، زض لثٛض وٛزواٖ يافت  00ظ٘اٖ ٚ لثط ٔطتٛط تٝ  05تمطيثا تغٛض تطاتط زض 

ايٗ اقياي ظيٙتي زض لثٛض ظ٘اٖ ٔؼٕٛال زض ٘عزيىي زؾت يا ؾط ٚ رٕزٕٝ ي آ٘اٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت، زض قسٜ اؾت. 

نطف ٘ظط اظ ٔٛاضزي ٘يع ٟٔطٜ ي ٔعتٛض يا ظيطٌطزٖ يا ضٚي پيكا٘ي ٌصاقتٝ قسٜ تٛزٜ اؾت. احتٕاال ايٗ ٟٔطٜ ٞا 

رٙثٝ ي تعئيٙي زاضاي تطذي اظ واضتطزٞاي ٔصٞثي ٘يع تٛزٜ ا٘س. زض ٔٛاضزي ٘يع ٔكرم اؾت وٝ اظ ٟٔطٜ ٞا تطاي 

ٟٔط ٜ ٞاي تسفيٗ قٟطؾٛذتٝ اظ رٙؽ ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ تٝ ٚيػٜ اظ  ٔٙزٛق زٚظي ضٚي ِثاؼ اؾتفازٜ قسٜ اؾت.

 يكٓ ؾاذتٝ قسٜ ا٘س. زيٍط ؾًٙ ٞا ٚ ٔٛازيؾًٙ ٞاي ٘يٕٝ تٟازاض ٔا٘ٙس الرٛضز، ػميك، ػميك ؾفيس، فيطٚظٜ ٚ 

 .وٝ تطاي ؾاذت ٟٔطٜ ٞا تىاض ٌطفتٝ قسٜ، ػثاضتٙس اظ: ٔطٔط، وّؿيت، اؾترٛاٖ، نسف ٚ ؾفاَ

 

  

 زض قٟطؾٛذتٝ ؾٍٟٙاي ٘يٕٝ ليٕتيؾاذتٝ قسٜ تٛؾظ  ٕٛ٘ٝ اي اظ ظيٛضآالت: 6٘ٚ  0 تهٛيط قٕاضٜ

 



زض ٔٛاضز ٘ازضي اظ عال تطاي تعئيٗ تطذي اظ ٟٔطٜ ٞاي الرٛضزي اؾتفازٜ قسٜ اؾت.تيكتطيٗ ٟٔطٜ ٞاي تسفيٙي اظ 

ػسز وٝ قف  06، الرٛضز  006ػسز ، پؽ اظ آٖ ٟٔطٜ ٞاي ؾًٙ آٞىي)وّؿيت(  000رٙؽ ػميك ؾّيٕا٘ي ٚ 

 ٚ زٚ ػسز ٟٔطٜ اظ ػسز ٚ يكٓ يه ػسز 0ػسز، فيطٚظٜ  60ٔٛضز آٖ تا عال تعئيٗ قسٜ ا٘س، ػميك ؾفيس يا يٕٙي 

 0ٌعاضـ قسٜ اؾت. ي ذاِمعال

تٝ اؾتخٙاي عال، الرٛضز ٚ فيطٚظٜ، تميٝ ي ؾٍٟٙا اظ ٔٙاعك وٛٞؿتا٘ي ٔزاٚض لاتُ اؾترطاد ٞؿتٙس. احتٕاال زض 

ازٖ وٟٗ زض وٜٛ ٞاي پأيط، ؾطؾًٙ تسذكاٖ زض افغا٘ؿتاٖ ٚ اضتفاػات چاٌاي زض آٖ ظٔاٖ الرٛضز اظ ٔؼ

٘اْ ٔؼازٖ لسيٕي الرٛضز تا وٕي تفاٚت زض وتاب وا٘ي قٙاؾي زض ايطاٖ لسيٓ  0پاوؿتاٖ ٚاضز ٔي قسٜ اؾت.

٘عزيىي ٚ ٔؼازٖ وٟٗ فيطٚظٜ زض  6پٙزٟيط زض قٕاَ تّد ٔؼطفي قسٜ اؾت،زٞىسٜ ي الد زض تسذكاٖ ٚ وٜٛ ٞاي 

اظ  0٘يكاتٛض زض زأٙٝ ٞاي قطلي ؾّؿّٝ رثاَ اِثطظ ٚ زض ٔٙغمٝ ي وٛٞؿتاٖ ٞاي لعَ لْٛ ٌعاضـ قسٜ اؾت.

وتيثٝ ي زاضيٛـ تعضي زض قٛـ ٔكرم ٔي ٌطزز وٝ ٘اْ تاؾتا٘ي فيطٚظٜ اذكائيٗ تٛزٜ ٚ زض آٖ ظٔاٖ اظ 

 5ذٛاضظْ تطاي ظيٙت واخ آٚضزٜ ٔي قسٜ اؾت.

فؼّي قٟطؾٛذتٝ تطآٖ ػميسٜ اؾت وٝ ظيٛضآالت تيكتط تا ؾٍٟٙاي ٘يٕٝ تٟازاض زوتط ؾزازي تاؾتاٖ قٙاؼ 

ٚاضزاتي ٘ظيط ؾًٙ الرٛضز، ػميك ٚ فيطٚظٜ وٝ اظ ٔؼازٖ زٚض زؾت تٝ قٟطؾٛذتٝ ٚاضز قسٜ اؾت، ؾاذتٝ ٔي 

ؽ اظ قس٘س. ؾًٙ ٞاي ٘يٕٝ تٟازاض تٝ ٚيػٜ الرٛضز، پؽ اظ ٚضٚز تٝ قٟط تٝ زؾت نٙؼتٍطاٖ تطاـ زازٜ قسٜ ٚ پ

تثسيُ تٝ ظيٛضآالت ٚ اقياي ظيٙتي تطاي نسٚض تٝ ؾطظٔيٗ ٞاي زٚضزؾت آٖ ؾٛي ذّيذ فاضؼ ٚ ٔياٖ ضٚزاٖ تٝ 

زض تطذي ٔٛاضز ٔفتَٛ ٞا ٚ فطؾتازٜ ٔي قسٜ اؾت.ايؿتٍاٜ ٞاي ٔثازالتي ٔٛرٛز زض فانّٝ تيٗ ايٗ ؾطظٔيٗ ٞا 

وٕتط اظ يه ٔيّيٕتط زض آٔسٜ ٚ پؽ اظ ِِٛٝ  ٚضلٝ ٞاي ٘اظن عال  تٛؾظ اتعاضٞاي اتتسايي، تٝ ضرأت تمطيثي

قسٖ ٚ تثسيُ آٟ٘ا تٝ فطْ اؾتٛا٘ٝ اي ٚ اتهاَ زٚ ؾٛي ٚضلٝ ٞا تٝ يىسيٍط ٟٔط ٞاي ؾًٙ الرٛضز زضٖٚ آٟ٘ا لطاض 

 ؾاذت ٟٔطٞاي ؾٍٙي رٟت ؾِٟٛت ٔغاِؼٝ تهٛضت رسَٚ ٚ ٕ٘ٛزاض ٔؼطفي قسٜ اؾت: وّي ٔطاحُٔي ٌطفتٙس.



 

 

 



 

 

 : سنگيپيکره ها و مهرهاي 

اظ ا٘ؿاٖ ٚ حيٛاٖ ٔكاٞسٜ  ٔطٔط، آٞىي ٚ تاظاِتي اظ رٙؽ زض ٔياٖ آحاض وكف قسٜ ٔزؿٕٝ ٞاي وٛچه ؾٍٙي

. ا٘سزٚ ٌطٜٚ ٔٛ٘ج ٚ ٔصوط تكىيُ قسٜ  ٔي قٛز. تيكتط پيىطٜ ٞاي ا٘ؿا٘ي تزطيسي ٚ اؾتؼاضٜ اي ٞؿتٙس ٚ اظ

قىٓ تمطيثا تطآٔسٜ ٚ ايؿتازٜ ٚ تسٖٚ تعئيٙات ٚ ٌاٞي تا تچٝ اي پيىطٜ ٞاي ظ٘اٖ زض زٚ قىُ ٔرتّف: ٘كؿتٝ تا 

زض تغُ يا تؿتٝ اي تٝ پكت زيسٜ ٔي قٛ٘س أا پيىطٜ ي ٔطزاٖ تيكتط اظ ٘ٛع ايؿتازٜ ٞؿتٙس. تا آ٘ىٝ پيىطٜ ٔطزاٖ 

ي ٚ لٛي قٟطؾٛذتٝ زض ضزٜ ي ٔطزاٖ ٘ؿثتا وٛتاٜ لس عثمٝ تٙسي قسٜ ا٘س، أا ٔزؿٕٝ ٞا ٔطزاٖ تا تسٟ٘اي ػضال٘

 ضا ٘كاٖ ٔي زٞٙس.



زض ٔياٖ پيىطٜ ي را٘ٛضاٖ، پيىطٜ ي ٌاٚ وٛٞا٘ساض تيكتط زيسٜ ٔي قٛز. اظ زيٍط را٘ٛضاٖ ٔي تٛاٖ تٝ پيىطٜ ي 

را٘ٛضا٘ي چٖٛ پًّٙ ٚ ٌطاظ اقاضٜ وطز. ٘ىتٝ لاتُ تٛرٝ زض اضتثاط تا پيىطٜ ي ايٗ را٘ٛضاٖ ٚ ٚ تطذي اظ پط٘سٌاٖ، 

قىٙٙسٌي ٚ طيثا وّيٝ ي آٟ٘ا ٘الم ٚ قىؿتٝ ا٘س، ايٗ قىؿتٍي تٟٙا تٝ ذاعط تٝ ذهٛل ٌاٚٞا آٖ اؾت وٝ تم

آٟ٘ا ٘ثٛزٜ، تّىٝ آٖ ضا ٔي تٛاٖ تا آ٘چٝ حتي أطٚظٜ زض ٞٙسٚؾتاٖ ضايذ اؾت ٔمايؿٝ وطز. ايٗ  ؾًٙ ٘أطغٛتيت

طآٚضزٜ ٕ٘ي ٕ٘ازٞاي ذساياٖ پؽ اظ ا٘زاْ ٚظيفٝ تطاي ناحثاٖ ذٛز تٝ ذهٛل ظٔا٘ي وٝ ٘صض ٚ ٘ياظ ناحة ضا ت

 7.وطز٘س، قىؿتٝ ٚ تٝ ٌٛقٝ اي پطتاب ٔي قس٘س ظيطا واضتطز آٟ٘ا زيٍط ذاتٕٝ يافتٝ تٛزٜ اؾت

ٟٔطٞاي ٔؿغح قٟطؾٛذتٝ اظ ٔفطؽ، ؾًٙ ناتٖٛ، ؾًٙ ٔطٔط، ؾًٙ الرٛضز ٚ اؾترٛاٖ ؾاذتٝ قسٜ ا٘س. تي 

چٟاضٌٛـ يا ٔطتغ اؾت ٚ  زايطٜ، قه ٟٔطٞا زاضاي واضتطز ازاضي ٚ ضؾٕي تٛزٜ ا٘س.قىُ تيكتط ايٗ ٟٔطٞا تهٛضت

 تطضٚي تؿياضي اظ ظطٚف ٌّي ٚ ؾفاِي ٔي تٛاٖ آحاض ٟٔطْٚٔٛ ضا ٔكاٞسٜ وطز.  

 

 
 

: ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ ٟٔط ٞاي ؾٍٙي يافت قسٜ زض 5تهٛيط قٕاضٜ 

 قٟطؾٛذتٝ

: عطح ذغي ٔزؿٕٝ ؾٍٙي يه 0تهٛيط قٕاضٜ 

 ظٖ اظ قٟطؾٛذتٝ

  

 



 ظروف مرمري:

 تاؾتاٖ قٙاؾاٖ ٔٙغمٝ پؽ اظ ؾفاَ، ٔطٔط ضايذ تطيٗ ٔازٜ اي اؾت وٝ زض قٟطؾٛذتٝ تطايتا تٛرٝ تٝ ٌعاضقات 

ظطٚف ٔرتّف ٚ اقيايي ٔا٘ٙس ٟٔط، ٔساَ، ٟٔطٜ ٞاي ؾٍٙي، زٚن ٘رطيؿي، ٚظ٘ٝ ٞاي تافٙسٌي ٚ پيىطن  ؾاذت

ٜ اظ . اقيا ٚ ظطٚف ٔطٔطي تسؾت آٔسٜ اظ قٟطؾٛذتٝ تا اقياي ٔطٔطي تسؾت آٔسٞا اؾتفازٜ قسٜ اؾت

زاضاي ٔكاتٟت ٚ ٍٕٞطايي  ويّٛٔتطي قٕاَ غطتي لٙسٞاض زض ٞٙس( 00ن) ٔحٛعٝ ي تاؾتا٘ي زض حسٚز أٛ٘سيٍ

  0ٞؿتٙس.

تٝ ٚرٛز ٔي آيس. زض فطآيٙس ايٗ تغييطات  ؾًٙ ٞاي وطتٙاتٝ اظ لثيُ آٞه ٚ زِٚٛٔيت ؾًٙ ٔطٔط تطاحط زٌطٌٛ٘ي

ايٗ ؾًٙ اظ لاتّيت  .تافت ؾًٙ ٞاي اِٚيٝ تغييط ٔي وٙس، أا تطوية قيٕيايي آٖ ٞا اغّة حاتت تالي ٔي ٔا٘س. 

ٔطٔطي ٔطغٛب اؾت وٝ لاتّيت پطزاذت آٖ ذٛب تٛزٜ ٚ اظ ٘ظط نيمُ يافتٗ تؿياض ذٛتي تطذٛضزاض ٔي تاقس. 

ٔطٔطٞاي ذاِم زض ضٚظٌاض تاؾتاٖ ٔرهٛنا تطاي تٟيٝ  ، ٞاي ٔٙحهطتفطزي تاقس ضً٘ ٚ تافت زاضاي ٚيػٌي

 3ظطٚف اؾتفازٜ ٔي قسٜ اؾت.

نطف ٘ظط اظ اؾتفازٜ ٔحسٚز اظ ٔطٔط زض ٔؼٕاضي، ايٗ ؾًٙ زض ضٚظٌاض تاؾتاٖ اظ ٔهط تا ؾيؿتاٖ تطاي تِٛيس 

تاضٜ ؼات آٖ زض قىُ ٞاي ٔرتّف زٚالؿاْ ظطف ٞا ٚ ؾايط اقياء تىاض ٔي ضفتٝ ٚ حتي پؽ اظ قىؿتٝ قسٖ لغ

اؾتفازٜ ٔي قسٜ اؾت. آ٘چٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ زاضاي إٞيت اؾت آٖ اؾت وٝ ؾاذت ظطٚف ٔطٔطي زض ذاٚض ٘عزيه 

ق.ْ( تٝ ؾطػت تثسيُ تٝ نٙؼتي ترههي ٌطزيس. اظ ايٙطٚ ٔي تٛاٖ  0033-0633زض زٚضاٖ آغاظ قٟط٘كيٙي)

هي اظ ايٗ لثيُ ٚ تىأُ ؾطيغ رٛأغ قٟطي اظ پاياٖ ٞعاضٜ ي چٙيٗ پٙساقت وٝ ٘ٛػي اضتثاط تيٗ نٙايغ تره

چٟاضْ ق.ْ تٝ ايٗ ؾٛ ٚرٛز زاقتٝ اؾت. ػالٜٚ تط قٟطؾٛذتٝ) وٝ زض آٖ ظطٚف ٔطٔطي زض ٔمياؾي ٚؾيغ تِٛيس 

ٔي قسٜ اؾت( ظطٚف ٔطٔطي اظ تُ اتّيؽ، قٟساز،تپٝ يحيي، ٔٛ٘سيٍان، زٔة ؾازات ٚ ٔحٛعٝ ٞاي تاؾتا٘ي 

 03ٛتي يا قٕاَ ذطاؾاٖ ٌعاضـ قسٜ اؾت.تطوٕٙؿتاٖ رٙ



تّٛضي ٔطٔط، تغٛض لاتُ ٔالحظٝ اي أىاٖ تطاـ ٚ واض تطضٚي ايٗ ؾًٙ ضا ٔحسٚز ٔي ؾاظز. اظايٙطٚ  ؾاذتٕاٖ

احتٕاال ضٚـ ٞاي ٔحسٚزي تطاي ؾاذت ايٗ ٌٛ٘ٝ ظطٚف ٚرٛز زاقتٝ اؾت. تٟٙا ٘مغٝ اي وٝ زض غطب آؾيا زض 

. قىٛفايي تِٛيس ظطٚف ٔطٔطي زض ٔهط ياز آحاض ٔطٔطي تطذٛضزاض تٛزٜ، ٔهط اؾتضٚظٌاض تاؾتاٖ اظ غٙاي تؿياض ظ

تاؾتاٖ زض زٚضاٖ آغاظ ؾّؿّٝ ٞا تٛزٜ اؾت ٚ تطذي اظ ٔطاحُ ؾاذت ايٗ ٌٛ٘ٝ ظطف ٞا زض ٘ماقي ٞاي ٔماتط 

تا ؾّغٙتي ٔهط تٝ تهٛيط وكيسٜ قسٜ اؾت. تا تطضؾي ايٗ تهاٚيط ٔكرم ٔي قٛز وٝ ظطٚف ٔطٔطي زض اتتسا 

اؾتفازٜ اظ چىف ٞاي ؾٍٙي ٚ اؾىٙٝ ٞاي ٔفطغي قىُ ٌطفتٝ ٚ ؾپؽ تا اتعاض ٞاي ٞالِي قىُ ٚ ز٘سا٘ٝ زاض 

 00ؾٍٙي پطزاذت ٔي قسٜ ا٘س.

تا تٛرٝ تٝ ٚرٛز ايٗ ٘ٛع اتعاض زض ٔياٖ واٚقٟاي قٟطؾٛذتٝ ٔي تٛاٖ تهٛض ٕ٘ٛز وٝ چٙيٗ ضٚقٟايي ضا 

 نٙؼتٍطاٖ ؾيؿتا٘ي ٘يع تىاض ٔي ٌطفتٝ ا٘س.

 

 : ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ ظطٚف ٔطٔطي ٚ اتعاض ؾاذت آٖ اظ قٟط ؾٛذتٝ 0ٚ  7 تهٛيط قٕاضٜ

 

ؾاذت ظطٚف  رٟتتاظاِتي ؾٍٙي ٞاي اتعاض حاوي اظ وكف ٌعاضقات تاؾتاٖ قٙاؾي اظ فهُ زْٚ واٚـ 

اؾت. ايٗ ؾٍٟٙاي آشضيٗ ذكٗ ٚ ؾرت زض ٔٙغمٝ ي ؾيؿتاٖ يافت ٔي قٛز ٚ تٝ آؾا٘ي اظ تٛزٜ ي  ٔطٔطي،

. ٕٞچٙيٗ تطذي اتعاضٞاي ؾٍٙي ٞالِي قىُ ٚ ز٘سا٘ٝ زاض زض فهُ اَٚ تاظاِتي وٜٛ ذٛارٝ لاتُ اؾترطاد اؾت

ايٗ اتعاض واٚقٟاي قٟطؾٛذتٝ وكف قسٜ اؾت، وٝ تٝ ٘ظط تٛظي تاؾتاٖ قٙاؼ زٚضٜ ي ٘رؿت حفاضي، 



زؾتطؾي  00پطزاذت وٙٙسٜ ٞايي ٞؿتٙس وٝ اظ آٟ٘ا تطاي پطزاذت ؾغح ذاضري ظطٚف اؾتفازٜ ٔي قسٜ اؾت.

٘ؿثتا آؾاٖ تٝ ٔٛاز ذاْ، فطاٚا٘ي اتعاضٞاي پطزاذت وٙٙسٜ تا ز٘سا٘ٝ ٞاي ضيع ٚ زضقت، اؾتفازٜ ي ٌؿتطزٜ اظ 

  ضايؼات ٔطٔط، ٍٕٞي ٌٛاٜ آٖ اؾت وٝ قٟطؾٛذتٝ يىي اظ اِٚيٗ ٔطاوع ٟٔٓ تِٛيس ظطٚف ٔطٔطي تٛزٜ اؾت.

، ػٕستا اظ ٘ٛع ؾًٙ ٞاي آٞىي يا وّؿيت ٔازٜ ي اِٚيٝ ي تىاض ضفتٝ زض تِٛيس ظطٚف ؾٍٙي زض قٟطؾٛذتٝ

اؾت. ٔؼازٖ وّؿيت زض ترف ٞاي رٙٛتي حٛظٜ ي ٞيطٔٙس ٚرٛز زاض٘س. ايٗ ٔؼازٖ اغّة زض افغا٘ؿتاٖ اؾت زض 

ويّٛٔتطي قٟطؾٛذتٝ لطاض زاضز  003ويّٛٔتطي رٙٛب لّؼٝ تؿت ٚ حسٚز  003ٔٙغمٝ ي وٜٛ ذاٖ ٘كيٗ حسٚز 

اض ضفتٝ زض تِٛيس اقياي ٔطٔطي قٟطؾٛذتٝ اظ افغا٘ؿتاٖ تٝ ايٗ ٔٙغمٝ وٝ تٝ ٘ظط ٔي ضؾس ػٕسٜ ؾًٙ ٞاي تى

 آٚضزٜ ٔي قسٜ اؾت.

 نتيجه گيري:

٘ظط تٝ حزٓ ظائسٜ ٞاي ؾٍٙي پيسا قسٜ اظ ٔٙغمٝ نٙؼتي زض ترف قٕاَ غطتي قٟطؾٛذتٝ ٚ ٕٞچٙيٗ وكف 

ٛاٖ تٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيس وٝ پيكٝ ٚضاٖ ، ٔي تلثٛض  قٟط ٚ زضٖٚلاتُ ٔالحظٝ اي اتعاض ٚ ازٚات ؾًٙ تطاقي زض

ٟٔطٜ ٞا، ظيٛضآالت ٚ ظطٚف ٔطٔطي وكف قسٜ، زض ذٛز قٟط تِٛيس ٔي قسٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ قاذٝ اي ٟٔٓ اظ 

نٙؼتٍطي آٖ زٚضاٖ تٝ ٔٙاعك زيٍط ٘يع نازض ٔي ٌطزيسٜ اؾت ٚ ايٗ أط ٘كاٍ٘ط رايٍاٜ ٚيػٜ ي ؾًٙ زض تٕسٖ 

 ؾاوٙيٗ اِٚيٝ ي فالت ايطاٖ ٔي تاقس.
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