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پردازش دادههاي ماهوارهاي ،دگرساني ،کانيسازي و ژئوشيمي در
محدوده اکتشافي مهرخش ،شمال غرب بيرجند
هرين جاٍيديهقدم ،*1هحودحسي كرينپَر ،2آزادُ هلکزادُ شفارٍدي  ،3هحودرضا حيدرياى شْري
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 -1زاًكدَي زکسطاي ظهييقٌاؾي اقسهازي ،گطٍُ ظهييقٌاؾي ،زاًكگاُ فطزٍؾي هكْس
 -2اؾساز ظهييقٌاؾي اقسهازي ٍ اکسكافاذ غئَقيويايي ،زاًكگاُ فطزٍؾي هكْس
 -3اؾسازياض ظهييقٌاؾي اقسهازي ،زاًكگاُ فطزٍؾي هكْس
 -4زاًكياض اکسكافاذ غئَفيعيک ،زاًكگاُ فطزٍؾي هكْس
پريسش همبلِ1392/6/15 :
تأييد ًْبيي همبلِ1393/3/10 :

چكيده
هٌطمِ هْسخص دز ضسق ايساى ٍ دز  110ويلَهتسي ضوبلغسة ثيسجٌد ٍالع ضدُاست .ايني هحندٍدُ ضنبه
ثسًٍصدّبيي اش ٍلىبًيهّبي پبلئَسي -ائَسي ثَدُ وِ تَدُ ًينعويك وَازتص ديَزيتي دز آىّب ًفَذ ًوَدُاسنت.
پيجَيي اٍليِ دز ايي هٌطمِ ثِ ووه پسداشش دادُّبي هبَّازُاي آسنتس ثنِ زٍش ًمطنِثنسداز شاٍينِ فيفني
دگسسبًيّبي پسٍپليتيه ،آزضيليه ٍ سسسيتيه زا ثبزش وسد وِ ثب هطبّدات صحسايي تبييد ضندًد .دگسسنبًي-
ّبي اصلي هٌطمِ ضبه پسٍپليتيه ،آزضيليه ٍ سيليسي -وسثٌبتِ هيثبضنٌد .ونبًيسنبشي ثنِ اضنىبل زگنِاي
(ضوبل ،هسوص ٍ غسة هٌطمِ) ٍ پساوٌدُ (ضوبل هٌطمِ) ديدُ هيضَد .زگِّب دازاي اهتداد ضوبلغسة -جٌَة-
ضسق تب ضوبلي-جٌَثي ٍ ضيت  85تب  90دزجِ هيثبضٌد .زگِّب ثيطتس سيليسي -سَلفيدي ّسنتٌد ٍ ونبًي-
ّبي سَلفيدي دز سطح ضديدا اوسنيد ضندُ ٍ هبالوينت ،آشٍزينت ،وبلىَشينت ،وٍَلينتّ ،وبتينت ٍ گَتينت
تطىي ضدُاًد .وبًي اٍليِ سَلفيدي دز هٌطمِ ديدُ ًطد .وبًيّبي ثبفلِ ولسيت ،وَازتص ٍ ثبزينت هنيثبضند.
حداوثس همداز پساوٌدگي هس ،زٍي ٍ سسة دز زسَثبت آثساِّاي دز هٌبفمي است ونِ دز ثبالدسنت آى ونبًي-
سبشي زگِاي ٍجَد دازد ٍ دز ازتجبط ثب دگسسنبًيّنبي آزضيلينه -وسثٌبتنِ -پسٍپليتينه هنيثبضند .هحندٍدُ
تغييسات عٌبصس دز ًوًَِّبي ضئَضيويبيي ثس هجٌبي سٌگ دز زگِّب ثِصنَزت شينس اسنت :هنس 130-43500
گسم دز تي ،زٍي  13-170گسم دز تي ،سسة  18-399گسم دز تي ،فال تب  50هيليگسم دز تي ٍ ًمنسُ - 27/3
0/2گسم دز تي .ثيطتسيي هيصاى عٌبصس دز ًوًَِّبي ضئَضيويبيي ثس هجٌبي سٌگ دز هح وبًيسبشي پساوٌندُ
دز ٍاحدّبي ليتيه تَف ٍ آًدشيتي است .اًطجبق خَثي ثيي ًتبيج پسداششّبي هبَّازُاي آسنتس ثنب دگسسنبًي،
وبًيسبشي ٍ ثنيٌّجنبزيّنبي ضئَضنيويبيي دز هحندٍدُ هنَزد هطبلجنِ ٍجنَد دازد .ثنب تَجنِ ثنِ گسنتسش
دگسسبًيّب ،ضئَضيويًَ ،ع وبًيسبشي عودتب زگِاي ٍ ّوچٌيي ازتجبط آًْب ثب سيستن ضىسنتييّنب هنيتنَاى
وبًسبز هْسخص زا دز زدُ وبًسبزّبي اپيتسهبل لساز داد.
واژه هاي کليدي :تلَک لَذ ،زگطؾاًي ،غئَقيوي ،کاًيؾاظي ضگِاي ،هْطذف.
*ًَ -يسٌدُ هسئَل09153522941 :

Email: mJavidi_geo@yahoo.co
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قاه ضيفسيقسى ،زك ي اقيهاًَؼ کَچهک تهيي
تلَک لهَذ ٍ افغهاى ،فهطٍضاًف خَؾهسِ اقياًَؾهي،
تؿههسِقههسى اقي هاًَؼ ٍ تطذههَضز لههَذ ٍ افغههاى ضا
هغههطک کههطزُاًههس شافسرههاضًػاز1352 ،؛ زيههطٍ ٍ
زيگهههطاى1983 ،؛ تطتطيهههاى ٍ ّو هههاضاى)1999 ،
کاًؿاضّاي قطا ايطاى ضا ٍاتؿسِ تِ آًْا ههيزاًٌهس.
تطذهي زيگههط ًيهع هؿهللِ فههطٍضاًف ضا ضز کههطزُ ٍ
زك ي کاًيؾهاظي ضا تهِ ٍخهَز قهطايظ کككهي
ًؿثر زازُاًس شؾاهاًي ٍ اقسطي ;1371 ،زطکياى ٍ
ّو اضاى .)1983 ،فانلِ ظههاًي تهيي 33زها 42
هيليهَى ؾها قثه شائَؾهي هيهاًي زها اٍايه
اليگَؾي) ،هْوسطيي خٌدطُ ظهاًي کاًيؾهاظي زض
قطا ايطاى ٍ تلَک لهَذ ،تهَيػُ هحهسٍزُ اؾهساى
ذطاؾهاى خٌهَتي اؾهر شکهطينخهَض ٍ ّو هاضاى،
 .)1391اًَا کاًيؾاظي ههؽ  -عه خهَضفيطي،
ع ي هطزثظ تا زَزُّاي ًفَشي اعيهايي ،عه ي
اخيزطها ؾَلفيس تها ،،اؾه اضى آّهي ،ضگهِّهاي
 Pb-Zn-Sbو  IOCGقٌاؾهايي قهسُاًهس .لهصا
گطاًيسَئيسّاي زك ي قسُ زض هحسٍزُ ظهاًي 33
زا  42هيليَى ؾا کِ زض تلَک لَذ ٍ قوا آى
قطاض زاضًس ،تطاي ايي هدوَعِ کاًيؾاظي خساًؿي
زاضًههههس شکههههطينخههههَض ٍ ّو ههههاضاى.)1391 ،

مقدمه
هٌغقههِ اکسكههافي هْههطذف زض قههطا ايههطاى ٍ زض
گؿهسطُاي تهيي عهَ ّهاي " 58˚20'15زها "'44
 58˚22قطقي ٍ عطوّاي خغطافيايي  33˚6'33زا
" 33˚9'14قههوالي ٍ زض فانههلِ  110کيلههَهسطي
قوا غطب تيطخٌس زض اؾساى ذطاؾاىخٌَتي ٍاقه
قسُ اؾر .ايي هٌغقِ اظ ًظط زقؿيواذ ؾهاذساضي
زض قوا تلَک لهَذ ٍاقه قهسُاؾهر شقه )1
(زٍتننس ٍ اضننتَوليي1967 ،؛ ثسثسيننبى ٍ ويٌننگ،
1981؛ علَي .)1991 ،هْنزطيي ٍيػگي لَذ کهِ
آى ضا اظ زيگط ترفّاي ذطز قهاضُ ايهطاى هطکهعي
خههسا ه هيکٌههسٍ ،خههَز عدههن عظ هين هاگوازيؿههن
زطقياضي ،تِ ٍيػُ ؾٌگّاي آزكفكاًي اؾهر کهِ
تا زاقسي ضراهسي زض عهسٍز  2000هسهط تهيف اظ
ًيوي اظ تلَک لَذ ضا هيخَقاًسٍ .خَز فعاليرّاي
هاگوههايي گؿههسطزُ تهها ٍيػگ هيّههاي غئَق هيويايي
هسفاٍذ زض ًقاط هرسلف ،تاعث قسُ زا تلَک لهَذ
خساًؿي تؿياض هٌاؾثي تطاي زك ي اًهَا کهاًي-
ؾاظيّاي فلعي ٍ غيط فلعي زاقسِ تاقهس شاههاهي،
1379؛ کوههح ٍ گههطيفيؽ1982 ،؛ کههطينخههَض ٍ
ّو اضاىً .)1386 ،ظطياذ ظهييؾهاذسي هرسلفهي
زض هَضز چگًَگي ق گيهطي تلهَک لهَذ ٍخهَز
زاضز .تيكسط آًْا ٍخَز يک چطذِ کاهه کهَّعايي

ضى  :1هَلجيت هٌطمِ هَزد هطبلجِ دز ثلَن لَت (زٍتس ٍ اضتَوليي1967 ،؛ ثسثسيبى ٍ ويٌگ1981 ،؛ علَي.)1991 ،
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 10تلَک نيقلي تِ هٌظهَض تطضؾهيّهاي ؾهٌگ-
قٌاؾي ،زگطؾاًي ٍ کاًيؾهاظي .ج) زْيهِ ًقكهِ
ظهههييقٌاؾههي ،زگطؾههاًي ٍ کههاًيؾههاظي ضقههَهي
هٌغقِ تا هقياؼ  .1:20000ذ) هغالعهِ ٍ زفؿهيط
زازُّاي غئَقيويايي ضؾَتاذ آتطاِّ اي ٍ هغالعاذ
غئَقيويايي تهط هثٌهاي ًوًَهِّهاي ذهطزُؾهٌگي
عان اظ تطزاقرّهاي ؾهاظهاى نهٌاي ٍ هعهازى
ذطاؾههاى خٌههَتي تههِ ضٍـ  ICP MSکههِ زض
آظهايكگاُ  ALS-CHEMXکكَض کاًازا اًدهام
قسُ اؾر شخوي .)1387 ،

هحهههسٍزُ هْهههطذف زض  25کيلهههَهسطي قهههوا
ضٍؾساي ذَض قطاض گطفسِ اؾر .قوا ذَض تِ زلي
عدن عظين ؾٌگّاي آزكفكاًي زطقياضي ،عضَض
کاًيؾاظيّاي ضگهِاي ًهَ ؾهطب ،ضٍي ٍ ههؽ
شقَضک) ٍ هؽ شق ؿسِؾثع ،عَوزغ ،هْطذف،
ضقيسي ٍ غاض کفسطي)ٍ ،خَز عفاضيّاي قسيوي ٍ
ؾطتاضُّاي فطاٍاى ،ؾيؿهسن ق ؿهسگيّها ٍ ًفهَش
زايکّاي هسعسز عائع اّويهر اؾهر .هلهکظازُ ٍ
کطينخَض شهلکظازُ قفاضٍزي ٍ کطينخهَض،)2003 ،
تا اًدام خطزاظـّاي ههاَّاضُاي تهِ ضٍـ SAM
زض هحسٍزُ قوا ذَض ،ايي هٌغقِ ضا تهطاي کهاًي-
ؾهاظي هههؽ خهَضفيطي ٍ اخهيزطهها ّههاي هههطزثظ
هٌاؾههة هعطفهي کههطزُاًههس .زهها کٌههَى خههطٍغُّههاي
اکسكاف هقسهازيً ،يوِ زفههيلي ٍ زفههيلي ههَاز
هعسًي زض قْطؾساى ؾهطاياى هطتهَط تهِ ؾهاظهاى
نٌاي ٍ هعازى ذطاؾهاى خٌهَتي ،زَؾهظ قهطکر
خاضؼکاًي ٍ قطکر ايسَک اًدهام قهسُاؾهر کهِ
هٌغقِ هْطذف ًيع قؿوسي اظ ايي خطٍغُ اکسكهافي
تَزُاؾر شخوي  .)1387 ٍ1386 ،قطکر ايسهَک
اع عازي زضتاضُ ظهييقٌاؾي ٍ غئَقهيوي هٌغقهِ
اضائِ ًوَزُاؾر شخوي ّ .)1387 ،سف اظ ايي کهاض
خػٍّكي ،زْيِ ًقكِ ظهييقٌاؾي هٌغقِ تا زاکيهس
ٍيػُ تط قٌاؾهايي ٍ زف يهک زهَزُّهاي ًفهَشي اظ
ؾٌگّاي آزكفكاًي ،هغالعاذ زٍضؾٌدي ،تطضؾي
زگطؾهاًيّهها ٍ هٌغقههِتٌههسي آًْهها ،تطضؾهي اًههَا
هرسلف کاًيؾاظي ٍ ٍيػگيّاي آًْا ٍ اًغثاا آًْا
تا زازُّاي غئَقيويايي هيتاقس.

نتایج
زهييشٌاسي

هحسٍزُ اکسكافي هْطذف اظ ًظهط ظههييقٌاؾهي
ًاعيِاي زض گَقِ خٌَب قطقي تطگهِ 1:100000
ؾاضغٌح قطاض گطفسِاؾهر شلغفهي .)1995 ،تطعثه
ايي ًقكِ ،ترف اعظن هٌغقِ قهاه ؾهٌگ ّهاي
آزكفكههاًي ٍ آشضآٍاضي اؾههر .تهها زاکيههس تههط ضٍي
هحسٍزُ انلي کاًيؾاظي ٍ زگطؾاًي ًقكِ ظهيي-
قٌاؾي هٌغقهِ تها هقيهاؼ  1:20000زْيهِ قهس
شقههه  .)2تطاؾهههاؼ هغالعهههاذ نهههحطايي ٍ
آظهايكگاّي اًدام قسٍُ ،اعهسّاي ظههييقٌاؾهي
قٌاؾايي قسُ زض گؿهسطُ خهيخهَيي هْهطذف ضا
هيزَاى تِ  3ترف زقؿهين کهطز -1 :ؾهٌگّهاي
آزكفكاًي ٍ آشضآٍاضي خاللَؾهي -ائَؾهي  -2زهَزُ
ًيو هِعوي ه َّضًثلٌههس تيَزي هر کههَاضزع زيَضيههر
خَضفيطي  -3زطاؾهْاي آتطفسهي هسعهسز ،ضؾهَتاذ
هرهطٍط اف ٌهِاي ،زقهر ؾهي تي ٍ ضؾهَتاذ
ضٍزذاًِّاي عْسعاضط.
ٍاعههسّاي آزكفكههاًي هٌغقههِ قههاه َّضًثلٌههس
آًههسظير ،تيَزيههر َّضًثلٌههس آًههسظيرَّ ،ضًثلٌههس
خيطٍکؿي آًسظير ،زطاکي آًسظير ٍ آًهسظير ههي-
تاقههس شق ه  .)2اي هي ٍاعههسّا عوههسزا زض قههطا،
خٌَبغطب ٍ قوا هٌغقِ ضذٌوَى زاضًهسٍ .اعهس

مواد و روش ها
الهههف) خهههطزاظـ زههههاٍيط ههههاَّاضُاي ASTER

تِهٌظهَض زف يهک ظٍىّهاي زگطؾهاًي ٍ قهسذ ٍ
خطاکٌسگي آًْا تِ کوک ًطمافهعاض  ENVI 4.2تهِ
ضٍـ ًقكِتطزاض ظاٍيِ عيفهي .ب) زْيهِ ٍ هغالعهِ
تيف اظ  80هقغ ًاظک 15 ،هقغ ًاظک نيقلي ٍ
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اخيسٍذ ٍ کاًيّاي ضؾي زگطؾاى قسُ ٍ تلَضّهاي
َّضًثلٌس ًيع تِ کلطير ٍ هگٌسير زثسي قهسُاًهس
کِ زض تطذي قؿور ّا ايي زثسي قسگي تِنهَضذ
کاه تَزُ اؾر .زض ًوًَِ ّاي تطزاقهر قهسُ اظ
هٌغقِ ًيع عفطاذ هَخَز زض ايي ٍاعهسّا زَؾهظ
ظئَلير خط قسُاؾر.

آًسظيسي ًؿثر تهِ زيگهط ؾهٌگّهاي آزكفكهاًي
گؿسطـ تيكسطي زاقسِ اؾر .تافهر ايهي ٍاعهسّا
خَضفيطي ،گلَهطٍخهَضفيطي زها زطاکيسهي تها ظهيٌهِ
هي طٍکطيؿساليي زا قيكِ اؾر .فٌَکطيؿهرّهاي
زك ي زٌّسُ ؾٌگّا قاه خ غيَک ظَّ ،ضًثلٌهس
ٍ تيَزير هي تاقس .خ غيَک ظّا زض تعضي ًقاط تهِ

ضى ً :2مطِ شهيي ضٌبسي هٌطمِ هْسخص.

هَخهَز اغلهة زطکيهة آًهسظيسي زاقهسِ ٍ  2زهها 3
زضنهس ؾهٌگ ضا زكه ي ههيزّههس .آغكهسگي تههِ
اکؿيسّاي آّي زض ايي ٍاعس ًيع زيسُ هيقَز.
 تطـ ٍل اًي ي :ايي ٍاعس قهاه يهک ؾهطي اظقغعاذ ؾٌگّاي ٍل اًي ي تا ظهيٌِاي تها زطکيهة
زاؾيسي اؾهر ٍ زض خٌهَبغهطب ٍ غهطب هٌغقهِ
گؿسطـ يافسِ اؾر شق  .)2قغعاذ ؾٌگي آًْا
زض عس خيطٍکؿي آًسظير ،آًسظير ،زطاکي آًهسظير
ٍ ،زير ّؿسٌس .خ غيَک ظّاي هَخَز زض قغعاذ
ؾٌگي ،تِ قسذ زگطؾاى قسُ ٍ اغلهة تهِ ضؼ ٍ
کوسط تِ ؾطيؿير زثسي قسُ اًس .عفطاذ خط قسُ
زض ايي ٍاعس اغلة زَؾظ کَاضزع ضيع تلَض خط قسُ ٍ
تافر اؾفطٍليسي ضا ايداز کطزُاؾر .ضگهِ -ضگچهِ-
ّاي ؾيليؿي ٍ ؾليؿي-کطتٌهازي زض ظهيٌهِ ايهي
ٍاعس هكاّسُ هيقًَس.

ٍاعسّاي آشضاٍاضي قاه ليسيک زهَف ،کطيؿهسا
زههَف ،تههطـ ٍل ههاًي ي ٍ تههطـّههاي ٍل ههاًي ي ٍ
آشضاٍاضيّاي تيي ،يِاي هيتاقس.
 ليسيک زَف زض قؿور قوا  ،قوا غطب ٍخٌَب هحسٍزُ هَضز هغالعِ ضذٌوَى زاضز شق
ٍ .)2اعس ليسيک زَف تِ ّوطاُ ٍاعسّاي آًسظيسي،
ؾٌگ هيعتاى کاًيؾاظيّاي هٌغقِ هَضز هغالعِ
هيتاقٌس .قغعاذ ؾٌگي زض عس آًسظير ،زطاکي
آًسظير ٍ زاؾير هيتاقٌس .ظئَليرّا تِ ق
ثاًَيِ فضاي تيي زضظ ٍ ق ؿسگيّا ضا خط کطزُ-
اؾر ٍ ظهيٌِ ؾٌگ ع ٍُ تط قغعاذ زك ي زٌّسُ
آى زاضاي آغكسگي تِ اکؿيسّاي آّي هيتاقس.
 کطيؿسا زَف زض قؿهورّهاي خٌهَتي هٌغقهِگؿسطـ يافسِ اؾر شق  .)2ايهي ٍاعهس عوهسزا
عاٍي تلَضّاي خ غيهَک ظَّ ،ضًثلٌهس ،ؾهاًيسيي ٍ
تِ هيعاى کوسط خيطٍکؿهي ههيتاقهس .ليسيهکّهاي
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خطزاظـ زهاٍيط زض اکسكاف زيحّاي هرسلف
کاًؿاضي ؾَا هيزّس شخطظ ٍ ّو اضاى2000 ،؛
هعهَهي ٍ ضًدثط .)1387 ،زض ايي هغالعِ اظ زازُ-
ّاي ؾٌدٌسُ  ASTERتا قواضُ -331
 1-b030801کِ زض زاضيد 1668/60/81
زهَيط تطزاضي قسُ ،اؾسفازُ قس .تِ هٌظَض زف يک
زگطؾاًي اظ ضٍـ ًقكِ تطزاض ظاٍيِ عيفي
) (Spectral Angel Mapperاؾسفازُ قسُاؾر.
ايي ضٍـ ًَعي عثقِتٌسي ّساير (Supervised
) Classificationقسُاؾر کِ اظ هقايؿِ عيف
زهاٍيط ٍ عيف اؾساًساضز يا کساتراًِ عيفي
اؾسفازُ هيکٌس شکطٍؼ ٍ ّو اضاى1993 ،؛
ضاٌّواي 2003 ،ENVI User؛ غًٍگاي ٍ ّو اضاى،
.)2010
ضٍـ  SAMتطاي کاًيّاي زي ير ،ايلير،
کائَليٌير ،خيطٍفيلير ،هًَسوَضيًَير ،ليوًَير،
غاضٍؾير ،گَزير ،کلطير ،ظٍئيعير ٍ اخيسٍذ اخطا
گطزيس ٍ ظاٍيِ تْيٌِ تطاي ّط کاًي تا زَخِ تِ
هكاّساذ نحطايي تسؾر آهس شخسٍ  .)1قسذ ٍ
گؿسطـ خطاکٌسگي ايي کاًيّا هٌدط تِ قٌاؾايي
ٍ زف يک زگطؾاًيّاي هرسلف قسُ اؾر شق
ّاي  .)5 ٍ 4 ،3هقايؿِ کاًيّاي کائَليٌير،
هًَسوَضيًَير ،خيطٍفيلير ،ؾطؾير تسؾر آهسُ
اظ خطزاظـ زهاٍيط آؾسط تِ عٌَاى قاذم ظٍى
آضغيليک ًكاى هيزّس کِ تيكسط زض قؿورّاي
قوا ٍ هطکع ٍ تِ هقساض کوسط زض غطب هٌغقِ
گؿسطـ يافسِاؾر شق .)3

 تطـّاي ٍل اًي ي ٍ آشضآٍاضيّاي تيي ،يهِاي:قؿور خٌَب ٍ هطکع ًقكِ ضا خَقاًسُ اؾهر کهِ
قاه ٍاعس تطـّاي ٍل هاًي ي ٍ ٍاعهس آشضآٍاضي
اؾر ٍ تِ نَضذ تيي ،يِاي قطاض گطفسِاًس شقه
ٍ .)2اعس آشضآٍاضي قاه قغعاذ کوي گطزقسُ زها
گههطز قههسُ آًههسظيسي هههيتاقههس کههِ تههٍِؾههيلِ
ذاکؿسطّاي آًسظيسي تِ ّن خَـ ذَضزُاًس .ههَاز
زك ي زٌّسُ آى تِ لحاػ اًساظُ هسفاٍذ تهَزُ ٍ اظ
شضاذ ضيع زا قغعاذ ؾٌگي تهعض زكه ي قهسُ-
اؾر.
 َّضًثلٌس تيَزيهر کهَاضزع زيَضيهر خهَضفيطي زضقوا قطا هٌغقِ تا گؿسطـ ذيلي کن ضذٌوهَى
زاضز شق  .)2ايهي ٍاعهس تافهر خهَضفيطي زاضز ٍ
فٌَکطيؿههرّههاي آى اظ خ غيههَک ظ  ،تيَزيههر ٍ
َّضًثلٌس زك ي قسُاًس .ظهيٌِ ؾٌگ ًيهع قهاه
کاًيّاي فٌَکطيؿر ٍ ّوچٌهيي کهَاضزع ش 2زها 3
زضنس) هيتاقهس .کهاًيّهاي تيَزيهر ٍ َّضًثلٌهس
زثسي تِ کلطير ٍ کاًيّاي کسض قسُاًهس .ضگچهِ-
ّاي کطتٌاذ ،کاًيّاي کسض ٍ اکؿيسّاي آّهي زض
ايي ٍاعس زيسُ هيقَز.
مطالعات دورسنجي

هغالعاذ زٍضؾٌدي ٍ تِکاضگيطي زازُّاي
هاَّاضُاي تطاي تاضظؾاظي ظٍىّاي زگطؾاًي ،زض
زِّّاي اذيط هَضز زَخِ ذاني قطاض گطفسِاؾر.
خيكطفرّاي عان قسُ زض آًاليع ٍ زفؿيط زهاٍيط
هاَّاضُاي تِ ّوطاُ ؾطعر تا ،،کاضايي ٍ اضظاى
تَزى ايي ضٍـّا ،هسرههاى اکسكاف شذايط ضا زض
خْر کاضتطز ضٍظ افعٍى ٍ زَؾعِ ز ٌيکّاي

خسٍ  :1ظاٍيِ عيفي تْيٌِ تطاي کاًيّاي هَخَز زض هٌغقِ کِ زض هكاّساذ نحطايي هكاّسُ قسُ اؾر.
Dikite

Pyrophillite

Illite

Montmorilonite

Kaolinite

0.351

O.21

0.342

0.22

0.27

زاویه طيفي بهينه

Limonite

Gypsum

Jarosite

Zoisite

Epidote

Chlorite

0.62

0.342

O.28

0.086

0.27

0.28

کانيهاي
دگرساني
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ضى  :3تصبٍيس هبَّازُاي آستس ،وِ دگسسبًي آزضيليه ثس زٍي آى ثبزشسبشي ضدُ است.

ترف هطکعي زا خٌَب غطب زهَيط گؿسطـ
تيكسطي يافسِ اؾر شق .)4

هقايؿِ کاًيّاي کلطير ،اخيسٍذ ٍ ظٍئيعير
تسؾر آهسُ اظ خطزاظـ زهاٍيط آؾسط تِ عٌَاى
قاذم ظٍى خطٍخليسيکً ،كاى هيزّس کِ زض

ضى  :4تصبٍيس هبَّازُاي آستس ،وِ دگسسبًي پسٍپليتيه ثس زٍي آى ثبزشسبشي ضدُ است.

ظٍى خطٍخليسيک ًؿثر تِ ظٍى آضغيليک گؿسطـ کوسطي ضا ًكاى هيزّسّ .وچٌيي هقايؿِ کاًيّاي گَزير،
غيدؽ ،غاضٍؾير ٍ ليوًَير تِ عٌَاى کاًيّاي ثاًَيِ ًوايٌسُ ظٍى گَؾاى ًكاى زاز کِ کاًيّاي
گَزيرّ ،وازير ،ليوًَير ٍ غاضٍؾير عوسزا زض غطب هحسٍزُ گؿسطـ زاقسِاؾر شق  .)5عضَض ايي
زگطؾاًيّا تا هكاّساذ زقي نحطايي ًيع تِ اثثاذ ضؾيسُاًسً .سايح عان اظ خطزاظـّاي هاَّاضُاي ًقف
هْوي زض خيسا کطزى هح کاًيؾاظيّاي ضگِاي زض هٌغقِ زاقر.

ق

 :5زهاٍيط هاَّاضُاي آؾسط ،کاًيّاي ليوًَير ،غيدؽ ،گَزير

16

ٍ غاضٍؾير تط ضٍي آى تاضظؾاظي قسُ اؾر.
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ظٍى آضغيليک -خطٍخليسيک  -3ظٍى کطتٌازِ-
خطٍخليسيک -آضغيليک  -4ظٍى آضغيليک  -کطتٌازِ-
خطٍخليسيک  -5ظٍى آضغيليک -ؾطؾير  -6ظٍى
آضغيليک -کطتٌازِ  -7ؾيليؿي -کطتٌازي شق
.)6

دگرساني

تطاؾاؼ هغالعاذ نحطايي ٍ آظهايكگاّي ًَ 3
زگطؾاًي انلي زض ؾغح قٌاؾايي قسُاؾر کِ
عثاضزٌس اظ -1 :خطٍخليسيک  -2آضغيليک  -3کطتٌازِ.
ايي  ًَ 3زگطؾاًي تطاؾاؼ فطاٍاًي کاًيّاي
عان اظ زگطؾاًي تِ  7ظيط ظٍى زف يک قسُاًس.
کِ عثاضزٌس اظ -1 :ظٍى خطٍخليسيک -آضغيليک -2

ضى ً :6مطِ دگسسبًي هٌطمِ هْسخص.

َّضًثلٌسّا زض هطکع کلطيسي ٍ اظ عاقيِ تها کهاًي-
ّاي کسض زثسي قسُاًس .خ غيَک ظّا ًيع تِ کاًي-
ّههاي ضؾههي ش 2زهها  3زضنههس) زگطؾههاى قههسُاًههس.
عفطاذ ؾٌگ اغلهة ظئَليهر ش 3زها  5زضنهس) خهط
قسُ اؾهر شقه -7الهف)ّ .وچٌهيي تطذهي اظ
ظئَليرّا عفطاذ اعطاف خ غيَک ظّا ضا تِ قه
خالثي خط کطزُاًس.

 زگطؾاًي خطٍخليسيهک زض قهوا قهطا هٌغقهِگؿسطـ زاقسِ ٍ ٍاعس َّضًثلٌهس تيَزيهر کهَاضزع
زيَضير خهَضفيطي ضا زحهر زهاثيط قهطاض زازُ اؾهر
شق ه  .)6هْوسههطيي کههاًيّههاي اي هي زگطؾههاًي
کلطير ،اخيسٍذ ٍ تِ هقساض کن کهاًيّهاي ضؾهي ٍ
ؾطؾير هيتاقس .هقساض اخيسٍذ اظ  5زا  10زضنهس
ٍ کلطيههر اظ  10زهها  30زضنههس هسغيههط هههيتاقههس.

Zeo

Clay

1mm

1mm

ضى  :7الف) حفسات پس ضدُ ثب شئَليت دز ًَز  XPLة) تجدي پالضيَوالش ثِ وبًي زسي دز ًَز XPL
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 زگطؾاًي کطتٌازِ -خطٍخليسيک گؿسطـ کوي زضقوا هٌغقِ زاقسِ ٍ ٍاعس زطاکي آًسظير ضا زحر
زاثيط قطاض زازُ اؾر شق  .)6خ غيَک ظّاي
هَخَز زض قغعاذ ؾٌگي ،زگطؾاى قسُ ٍ اغلة تِ
اخيسٍذ ش 5زا  7زضنس) ٍ تِعَض تركي تِ کطتٌاذ
ش  3زا  5زضنس) زگطؾاى قسُاًس .اغلة کاًيّاي
فطٍهٌيعيي کلطيسي ش 5زا  10زضنس) قسُاًس.
ّوچٌيي ايي ٍاعس عاٍي ضگچِّاي کلؿيسي هي-
تاقس .ظهيٌِ ؾٌگ ًيع تِ قسذ کطتٌازِ قسُ اؾر.

 زگطؾاًي آضغيليک -خطٍخليسيک گؿسطـ ًؿثساظيازي زض هطکع ٍ خٌَب هٌغقِ زاضزٍ .اعسّاي
تطـ ٍل اًي ي ٍ آشضآٍاضيّاي تيي ،يِاي،
آًسظير ٍ َّضًثلٌس خيطٍکؿي آًسظير ضا زحر
زاثيط قطاض زازُ اؾر شق  .)6خ غيَک ظّاي
هَخَز زض قغعاذ ؾٌگي ،زگطؾاى قسُ ٍ اغلة تِ
ضؼ ش 10زا  15زضنس) زثسي قسُاًس شق -7
ة )ّ .وچٌيي تِعَض تركي تِ اخيسٍذ ش 3زا 5
زضنس) ٍ کطتٌاذ ش 2زا  5زضنس) زگطؾاى قسُ ٍ
اغلة کاًيّاي فطٍهٌيعيي کلطيسي قسُاًس.
 زگطؾاًي آضغيليک-کطتٌازِ -خطٍخليسيک گؿسطـًؿثسا ظيازي زض قوا هٌغقِ زاقسِ ٍ ٍاعس
ليسيک زَف ضا زحر زاثيط قطاض زازُاؾر شق .)6
زض خ غيَک ظّا ع ٍُ تط زثسي قسى آًْا تِ
کاًيّاي ضؾي ش 10زا  15زضنس) ،زثسي قسگي
آًْا ضا تِ کلؿير ش 5زا  7زضنس) ضا قاّس ّؿسين.
َّضًثلٌس ّا زا عسٍزي کلطيسي قسُاًس ش 3زا 7
زضنس)ّ .وچٌيي زض تعضي قؿورّا خ غيَک ظّا
زض اهسساز هاک تِ اخيسٍذ زثسي قسُاًس شق
 .)6عفطاذ ؾٌگ اغلة تا کلؿير ٍ ظئَلير ش 2زا
 3زضنس) خط قسُاؾر .تركي اظ ظئَليرّايي کِ
عفطاذ ؾٌگي ضا خط کطزُاًس ،تِ ضًگ قَُْ اي
ضٍقي زيسُ هيقًَس کِ ًاقي اظ آغكسگي ظهيٌِ
ؾٌگ تِ اکؿيسّاي آّي اؾر.
 زگطؾاًي آضغيلي ي -ؾطؾيسي :گؿسطـ ذيليکن زض قطا هٌغقِ زاقسِ ٍ ٍاعس تيَزير
َّضًثلٌس آًسظير ضا زحر زاثيط قطاض زازُاؾر
 .)6خ غيَک ظّاي هَخَز زض قغعاذ
شق
ؾٌگي ،تِ قسذ زگطؾاى قسُ ٍ اغلة تِ ضؼ
ش 12زا  15زضنس) ٍ کوسط تِ ؾطيؿير ش 5زا 7
زضنس) زثسي قسُاًس.
 زگطؾاًي آضغيليک -کطتٌازِ گؿسطـ ظيازي زضقؿورّاي قطا ،هطکع ٍ غطب زاضز شق .)6
ٍاعسّاي تطـ ٍل اًي ي ٍ آشضآٍاضيّاي تيي

،يِاي ،کطيؿسا زَف ،ليسيک زَف ٍ َّضًثلٌس
آًسظير ضا زحر زاثيط قطاض زازُاؾر .خ غيَک ظّا
تِ کاًيّاي ضؾي ش 12زا  15زضنس) ٍ کلؿير ش3
زا  5زضنس) زثسي قسُاًسّ .وچٌيي ايي ٍاعس
عاٍي ضگچِّاي کلؿيسي هيتاقس .ظهيٌِ ؾٌگ
ًيع تِ قسذ کطتٌازِ قسُاؾر.
 زگطؾاًي ؾيليؿي -کطتٌازِ ٍاعس تطـٍل اًي ي ضا زحر زاثيط قطاض زازُاؾر .عوسزا زض
قؿور ّاي خٌَب-قطا ٍ زا عسٍزي هطکع ٍ
غطب هٌغقِ ضذٌوَى زاقسِ ٍ گؿسطـ ًؿثسا
ظيازي زض هٌغقِ زاضز شق  .)6ظهيٌِ ؾٌگ ًيع
ؾيليؿي ش 3زا  7زضنس) قسُاؾر .کلؿير گاُ زا
تيف اظ  8زضنس زض ايي ظٍى زيسُ هيقَز.
ؾطؾير ّوطاُ تا کاًيّاي اخک اظ زيگط کاًيّاي
ايي زگطؾاًي هيتاقٌس .ؾيليؽ تِ نَضذ ضگِ -
ضگچِاي ٍ خطکٌٌسُ عفطُّا هكاّسُ هيقَز کِ
تافر اؾفطٍليسي ضا ايداز کطزُ اؾر.
کانيسازي

زض هٌغقِ هْطذف ،کاًيؾاظيّا عوسزا تِ ق
ضگِاي ٍ تِ هيعاى کوسط تِ نَضذ خطاکٌسُ زيسُ
هيقَز .کاًيّاي ثاًَيِ قاه ّوازير ،گَزير،
ها،کير ،آظٍضير ٍ تِ هيعاى ذيلي کن کال َؾير

16
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اظ چٌس ؾاًسيوسط زا يک هسط هسغيط اؾر .زواهي
ايي ضگِّا زض اهسساز ظًٍْاي گؿلي ٍ ق ؿسگيّا
زك ي قسُاًس .ضگِّا قاه  -1 :ضگِّاي کَاضزع
کطيدسَکطيؿساليي -ها،کير -اکؿيسّاي آّي
شق  -9الف) -2 ،ضگِّاي کلؿير ،ها،کير -3
کَاضزع
کال َؾير،
ها،کير،
ضگِّاي
کطيدسَکطيؿساليي -4 .ضگِّاي ّوازير ،کَاضزع
کطيدسَکطيؿساليي ٍ ها،کير اؾرٍ .لي تيكسط
ضگِّا کلؿيسي ٍ فاقس کاًيؾاظي هيتاقٌس شق
 -9ب) .ضگِّا زض هقياؼ ًقكِ قات ًوايف ًثَزُ
تٌاتطايي هح ضگِّا تا ًقغِ هكرم قسًس شق
.)8

ٍ کٍَلير هيتاقس .کاًي ؾَلفيسي اٍليِ زض هٌغقِ
زيسُ ًكس.
 کاًيؾاظي ضگِاي :عوسزا زض قؿورّاي قوا ،.)8
هطکع ٍ غطب هٌغقِ زيسُ هيقَز شق
کاًيظايي زض ضگِّاي ؾيليؿي -ؾَلفيسي نَضذ
گطفسِاؾر .ؾَلفيسّا زثسي تِ ها،کير ،آظٍضير،
کال َؾير ٍ کٍَلير قسُاًس .اهسساز ايي ضگِّا
عوسزا قوا غطب -خٌَب قطا زا قوالي –
خٌَتي تا قية  85زضخِ زا قائن ٍ تا عطو
عساکثط  50ؾاًسيهسط هيتاقٌس .عث قَاّس
نحطايي ،زگطؾاًي ؾيليؿي ٍ آضغيلي ي عوسُ
زطيي زگطؾاًي عاقيِ ضگِّا اؾر ٍ ضراهر آًْا

ضى ً :8مطِ وبًيسبشي هٌطمِ هْسخص.

ضى  :9الف) زگِ وَازتص وسيپتَوسيستبليي-اوسيدّبي آّي -هبالويت ة) زگِ ولسيتي فبلد وبًيسبشي
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نَضذ ،تط هثٌاي ضؾَتاذ آتطاِّاي ٍ ذطزُؾهٌگي
نَضذ گطفسِ اؾر.

 کاًيؾاظي خطاکٌسُ عوسزا زض قوا هٌغقِ زيسُهيقَز شق  .)8کاًيؾاظي تِ نَضذ کٍَلير ٍ
کال َؾير زض هسي ؾٌگ هكاّسُ هيقَز ٍ
تيكسطيي هيعاى کاًيؾاظي خطاکٌسُ زض ٍاعسّاي
ليسيک زَف ٍ زطاکيآًسظير ٍ تِ هيعاى ذيلي
کوسط زض ٍاعس تيَزير َّضًثلٌس آًسظير زيسُ هي-
قَز.
ثِ دلي تبثيس ضديد فسايٌدّبي َّاشدگي ثس وبًي-
سبشي اٍليِ ،وبًيسبشي ثبًَيِ سَلفيدي ٍ
اوسيدي گستسش ٍسيجي داضتِ ٍ ضبه وبًي-
ّبي هبالويت ،آشٍزيت ٍ اوسيدّبي آّي (ّوبتيت
ٍ گَتيت) ٍ ثِ هيصاى ووتس وبلىَسيت ٍ وٍَليت
هيثبضد وِ دز هٌطمِ ثِ خَثي ديدُ هيضَد.
ٍجَد سيستن آثساِّاي گستسدُ دز هٌطمِ ًمص
هْوي دز گستسدگي شٍى اوسيدُ داضتِ است.
ّوچٌيي ٍجَد دگسسبًي وسثٌبتِ ٍ زگچِّبي
ولسيتي دز تطىي هبالويت ثِ صَزت گستسدُ دز
هٌطمِ هَثس ثَدُاست.

اكتشافات ژئَشيويايي بر هبٌاي رسَبات

آبراِّاي :زض هٌغقِ هغالعازي اکسكافاذ
غئَقيويايي تط هثٌاي ضؾَتاذ آتطاِّاي تط ضٍي
ً 57وًَِ زَؾظ ؾاظهاى نٌاي ٍ هعازى کكَض
اًدام قسُاؾر شخوي  .)1387 ،آًاليع ًوًَِّاي
غئَقيوي آتطاِّاي تطزاقر قسُ تِ ضٍـ ICP-
 MSثب حالل تيصاة سلطبًي ( )Aqua Regiaزض
آظهايكگاُ  ALS- CHEMXکاًازا تَزُ اؾر
شخوي ً .)1387 ،سايح تطضؾيّاي غئَقيويايي
آتطاِّاي ًكاى هيزّس کِ تيكسطيي هقساض هؽ،
 210گطم زض زي اؾر شق  -10الف) .عوسُ تي-
ٌّداضي هؽ زض غطب هٌغقِ هطزثظ تِ آتطاِّّاي
هٌكا گطفسِ اظ ٍاعسّاي ليسيک زَف ٍ تيَزير
َّضًثلٌس آًسظير ٍ زض اضزثاط تا آلسطاؾيَى
آضغيليک-کطتٌازِ -خطٍخليسيک هيتاقس شق -10
الف) .ايي آتطاِّ زض اضزثاط تا کاًيؾاظيّاي ضگِ-
اي زض قؿور قوالي هٌغقِ هيتاقس .زضعالي ِ
تيٌّداضيّاي قوالي هطزثظ تِ آتطاِّّاي هٌكا
گطفسِ اظ ٍاعس َّضًثلٌس کَاضزع زيَضير خَضفيطي ٍ
زض اضزثاط تا زگطؾاًي خطٍخليسيک هيتاقس.

ژئَشيوي

ضٍـّاي غئَقيوياييً ،قف هْوي زض زعطيف تي-
ٌّداضيّاي هطزثظ تا کاًؿاضّاي زاضاي ضذٌوهَى
ٍ فاقس ضذٌوَى زاضًس شضٍتطذ ٍ ّو اضاى.)2007 ،
زض هٌغقِ هغالعازي اکسكافاذ غئَقهيويايي تهِ زٍ

(ال
ق

(ب

 :10خطاکٌسگي عٌانط هؽ ٍ ضٍي زض ضؾَتاذ آتطاِّاي هٌغقِ هْطذف تِزطزية الف ٍ ب.
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تيكسطيي هقساض تطاي ضٍي 120 ،گطم زض زي شق
 -10ب) اؾر .عوسُ تيٌّداضي ضٍي زض قؿور-
ّاي غطتي ٍ قوالي هٌغقِ هيتاقس .تيٌّداضي
غطتي هطزثظ تِ آتطاِّّاي هٌكا گطفسِ اظ ٍاعس
ّاي ليسيک زَف ٍ آًسظير ٍ زض اضزثاط تا
زگطؾاًيّاي آضغيليک -کطتٌازِ -خطٍخليسيک هي-
تاقس زض عالي ِ تيٌّداضيّاي قوالي هطزثظ تِ
آتطاِّّاي هٌكا گطفسِ اظ ٍاعسّاي َّضًثلٌس

کَاضزع زيَضير خَضفيطي ٍ زض اضزثاط تا زگطؾاًي
خطٍخليسيک هيتاقسّ .وثؿسگي ذَتي تيي تي-
ٌّداضيّاي هؽ تا ضٍي زيسُ هيقَز .تيكسطيي
هقساض تطاي هَليثسى ً ،13/2قطُ  ٍ0/07ع
 0/022گطم زض زي هيتاقسً .سايح آًاليعّا تطاي
آضؾٌيک ٍ آًسيوَى تيٌّداضي قات زَخْي ضا
ًكاى ًويزٌّس.

اكتشافات ژئَشيويايي بر هبٌاي سٌگ

زي ،ؾطب  18-399گطم زض زي ،ع زا  50هيلهي-
گطم زض زي ٍ ًقطُ 0/2- 27/3گطم زض زي هيتاقهس
شق  11زا  -13ب) .زض ًوًَِّاي ذهطزُؾهٌگي
آًاليع قسُ هطتَط تِ کاًيؾهاظي خطاکٌهسُ هيهعاى
فطاٍاًي هؽ اظ  44زا  293گطم زض زي هسغيط اؾهر
شق  -11الف) .تيكسطيي تيٌّداضيّهاي ههؽ
زض قوا هٌغقِ هطتَط تِ ٍاعسّاي ليسيهک زهَف
ٍ زطاکي آًسظير هيتاقس .ايهي ٍاعهسّهاي ؾهٌگي
زگطؾهههاًي آضغيليههک -کطتٌازهههِ -خطٍخليسيههک ضا
هسحو قسُاًس .هيعاى فطاٍاًي ؾطب اظ  7زها 296
گطم زض زي هسغيط اؾر شق  -12الف) .تيكسطيي
تيٌّداضيّاي ؾطب زض قوا هٌغقِ هطتهَط تهِ
ٍاعس ليسيهک زهَف ههيتاقهس .ايهي ٍاعهس ؾهٌگي
زگطؾهههاًي آضغيليههک -کطتٌازهههِ -خطٍخليسيههک ضا
هسحو قسُاؾهر .هيهعاى فطاٍاًهي ضٍي اظ  12زها
 124گطم زض زي هسغيهط اؾهر شقه  -13الهف).
تيكسطيي تيٌّدهاضي ضٍي ًيهع هٌغثه تهط ٍاعهس
ليسيک زَف هيتاقس .زض ًسهايح آًهاليع ًوًَهِّهاي
ذطزُؾٌگي ّوثؿسگي ذَتي تيي تيٌّداضيّاي
ههههؽ تههها ضٍي ٍ ؾهههطب زيهههسُ ههههيقهههَز.

زض هغالعاذ غئَقيويايي تط هثٌاي ؾٌگ ،زازُّاي
عان اظ آًاليع ً 43وًَِ کِ زَؾظ ؾاظهاى نٌاي
ٍ هعازى اًدام گطفسِ اؾر ،هَضز زدعيِ ٍ زحلي
قطاض گطفر شخوي  .)1387 ،تطزاقر ايي ًوًَِّا
اظ ظٍىّاي زگطؾاًي ٍ کاًيؾاظي ٍ تِ ضٍـ
ذطزُؾٌگي نَضذ گطفسِ اؾر .آًاليع ًوًَِّاي
غئَقيوي تط هثٌاي ؾٌگ تطزاقر قسُ زض
آظهايكگاُ  ALS- CHEMXکاًازا تِ ضٍـ
 ICP-MSثب حالل تيصاة سلطبًي ( Aqua
 )Regiaتَزُاؾرً 16 .وًَِ اظ هح هطتَط تِ
ضگِّايي کِ زض قؿورّاي قوالي ،هطکع ٍ غطب
هٌغقِ قطاض گطفسِاًس ٍ ً 12وًَِ زيگط اظ ظٍىّاي
زگطؾاًي ٍ کاًيؾاظي تطزاقر قسُاؾر.
تِ هٌظَض ٍضَک هح ًوًَِتطزاضيّاي غئَقهيوي
ًقكههِ زگطؾههاًي تهها هقي هاؼ  1:5000اظ قؿههور
هطکعي زْيِ قس شق ّاي  11زا  -13ب)ً .وًَِ
تهههطزاضي اظ ضگهههِّهههايي تههها زطکيهههة کهههَاضزع
کطيدسَکطيؿسالييّ ،وازير ،ها،کير اًدهام قهسُ-
اؾر .زض ً 16وًَِ تطزاقر قسُ اظ هحه ضگهِّها
هيه هعاى زغييه هطاذ ههههؽ  0/013-4/35زضنهههس،
هَليثسى  2-34گطم زض زي ،ضٍي  13-170گطم زض
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(ب)

(الف)

 :11خطاکٌسگي عٌهط هؽ زض ًوًَِّاي ذطزُؾٌگي تطزاقر قسُ زض هٌغقِ هْطذف.

ق

(ب)

(الف)
ق

 :12خطاکٌسگي عٌهط ؾطب زض ًوًَِّاي ذطزُؾٌگي تطزاقر قسُ زض هٌغقِ هْطذف.

(ب)

(الف)
ق

 :13خطاکٌسگي عٌهط ضٍي زض ًوًَِاي ذطزُؾٌگي تطزاقر قسُ زض هٌغقِ هْطذف.
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تِنَضذ ضگِاي ٍ خطاکٌسُ ٍ اضزثاط کاًيؾاظيّا
تا ؾيؿسن ق ؿسگيّا هيزَاى کاًؿاض هْطذف ضا
زض ضزُ کاًؿاضّاي اخيزطها ًَ ضگِاي هؽ
ش±ؾطب±ضٍي) قطاض زاز.

بحث و نتيجهگيري
زگطؾاًي آضغيليک-کطتٌازِ -خطٍخلسيک عوسزا
ٍاعسّاي ليسيک زَف ٍ زطاکيآًسظير ضا زض قوا
هٌغقِ هَضز هغالعِ زحر زاثيط قطاض زازُاؾر.
کاًيؾاظي زض قوا تِ زٍ نَضذ ضگِاي ٍ
خطاکٌسُ زيسُ هيقَز .ضگِّا ؾيليؿي -ؾَلفيسي
تَزُ ٍ زاضاي اهسساز قوا غطب -خٌَبقطا زا
قوالي -خٌَتي ّؿسٌسً .سايح غئَقيوي ضگِّا
تيٌّداضيّاي تا،ي هؽ ٍ ّوچٌيي تي-
ٌّداضيّاي ؾطب ،ضٍي ٍ ًقطُ ضا ًكاى هيزّس.
تيكسطيي هيعاى کاًيؾاظي خطاکٌسُ زض ٍاعسّاي
ليسيک زَف ٍ آًسظير ٍ تِ هيعاى کوسط زض ٍاعس
تيَزير َّضًثلٌس آًسظير زيسُ هيقَزً .سايح
غئَقيوي هطتَط تِ کاًيؾاظي خطاکٌسُ تي-
ٌّداضيّاي هؽ ٍ ؾطب ٍ زا عسٍزي ضٍي ضا
ًكاى هيزّس.
زگطؾاًي آضغيليک -خطٍخلسيک ٍ آضغيليک -کطتٌازِ
عوسزا زض هطکع ٍ غطب هٌغقِ ٍاعسّاي آًسظيسي ٍ
آشضاٍاضي ضا زحر زاثيط قطاض زازُاؾر .زض ايي
هحسٍزُ کاًيؾاظي تِ نَضذ ضگِاي تَزُ ٍ زض
ٍاعسّاي آًسظيسي ٍ آشضاٍاضي ق گطفسِ اؾر.
ًسايح غئَقيوي ضگِّا تيٌّداضيْاي تا،ي هؽ ضا
زض ايي هحسٍزُ ًكاى زازُ ،زضعالي ِ ؾطب ،ضٍي
ٍ ًقطُ تيٌّداضي قات زَخْي ضا ًكاى ًويزٌّس.
زَزُ کَاضزع زيَضيسي زگطؾاًي ضعيفي ًكاى هي-
زّسً .ثَز کاًيؾاظي ٍ تيٌّداضيّاي
غئَقيويايي قات زَخِ زض ايي زَزًُ ،كاى هيزّس
کِ ايي زَزُ زض کاًيؾاظي هٌغقِ ًقف ًساضز.
تطاي تطضؾي هٌكا کاًيؾاظي زض ايي هٌغقِ ًياظ
تِ هغالعاذ ٍؾي زط زض هحسٍزُ قوا ذَض هي-
تاقس.
تا زَخِ تِ ٍخَز ؾٌگّاي آزكفكاًي ٍ آشضآٍاضي،
ًَ زگطؾاًيّا ،تيٌّداضي تا،ي هؽ ،تي-
ٌّداضيّاي ؾطب ،ضٍي ٍ ًقطُ ،عضَض کاًيؾاظي

تشکر ٍ قدرداًي :ايي خطٍغُ تا عواير هالي
هعاًٍر خػٍّكي زاًكگاُ فطزٍؾي هكْس عث
عطک قواضُ  22731هَضخ  1391/4/13اًدام
قسُاؾرًَ .يؿٌسگاى ايي هقالِ اظ ّو اضي
ؾاظهاى نٌاي ٍ هعازى ذطاؾاى خٌَتي ،ترهَل
آقاي هٌْسؼ اقطاقي ٍ ذاًن هٌْسؼ ذَاخِ
هيطي زك ط هيًوايٌس.
منابع
 افسراضًػاز ،ج .1352 ،.هغلثي چٌس زضتاضُ زك يعَضِ ضؾَتي فليف زض قطا ايطاى ٍ زَخيِ آى تا
زلَضي ز سًَيک نفحِاي ،ضويوِ گعاضـ قواضُ
 22ف ،ؾاظهاى ظهييقٌاؾي کكَض ،ل.71-67 .
 اهاهي ،م.ک .1379 ،.هاگوازيؿن زض ايطاى ،ؾاظهاىظهييقٌاؾي ٍ اکسكافاذ هعسًي کكَض ،قواضُ ،71
 622ل.
 خوي . ،ض .1386 ،.اکسكاف ًيوِزفهيلي هَازهعسًي زض قْطؾساى ؾطاياى ،قطکر خاضؼ کاًي ٍ
قطکر زحقي ٍ گؿسطـ نٌاي هعسًي 205 ،ل.
 خوي . ،ض .1387 ،.خطٍغُ اکسكاف زفهيلي هَازهعسًي زض قْطؾساى ؾطاياى ،ؾاظهاى نٌاي ٍ
هعازى اؾساى ذطاؾاى خٌَتي 204 ،ل.
 ؾاهاًي ،ب ٍ .اقسطي ،ـ .1371 ،.ز َيي ظهييقٌاؾي ًاعيِ ؾيؿساى ٍ تلَچؿساى ،فهلٌاهِ علَم
ظهيي ،قواضُ  ،4ؾاظهاى ظهييقٌاؾي کكَض ،ل.
.25-14
 کطينخَض ،م.ک ،.هلکظازُ قفاضٍزي ،آ ،.فاضهطٍ . ،اؾسطى ،ذ .1391 ،.خسطٍغًع گطاًيسَئيسّا ،ؾي ؾٌدي
ظيطکي تِ ضٍـ  U- Pbغئَقيوي ايعٍزَجّاي Sr-
 ٍ Ndضذساز هْن کاًيؾاظي زطقياضي زض تلَک
68

69....................... وبًيسبشي ٍ ضئَضيوي دز هحدٍدُ اوتطبفي هْسخص، دگسسبًي،پسداشش دادُّبي هبَّازُاي

، ًقكِ ظهييقٌاؾي ؾاضغٌح.1995 ،. م، لغفي- اًسكاضاذ ؾاظهاى ظهيي،1/100000 هقياؼ
.قٌاؾي ٍ اکسكافاذ هعسًي
 هقايؿِ تيي.1387 ،. ک، ٍ ضًدثط. ف، هعهَهي تاASTER ُزازُّاي زهحيحقسُ ؾٌدٌس
 هياًگيي تاظزاب زاذلي،ُضٍقْاي ًطهاليعُ قس
ًؿثي ٍ لگاضيسن تاقيواًسُ خْر ًقكِتطزاضي اظ
 ؾيعزّويي،ُکاًيّاي هٌاع زگطؾاى قس
.312-315 . ل،کٌفطاًؽ غئَفيعيک ايطاى

، هدلِ ظهييقٌاؾي اقسهازي ايطاى، قطا ايطاى،لَذ
.27-1 .ل
، هظاّطي،. آ، هلکظازُ قفاضٍزي،.ک. م، کطينخَضٍ  هاگوازيعم.1386 ،.ض. م، ٍ عيسضياى قْطي.ا.ؼ
 قل ٍ زٌگؿسي زض تلَک،  ع،اًَا کاًيؾاظي هؽ
ذ خاًعزّويي ّوايف اًدوي، هدوَعِ هقا،لَذ
 زاًكگاُ فطزٍؾي،تلَضقٌاؾي ٍ کاًيقٌاؾي ايطاى
.598-604 . ل،هكْس
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