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مطالعات زمیهشىاسی اقتصادی ي کاویشىاسی در کاوسار مس
چاٌگبری ،جىًب دامغان
*1

فاطمٍ اصغری ،1فرجاهلل فرديست

-1گروه زىيً طٍاشی اكحػادي ،داٌظکده ؾهّم زىيً ،داٌظگاه غٍؿحی طاُرود ،طاُرود ،ایران
پذیرش ىلانَ1398/3/14 :
جأیيد ٌِایی ىلانَ1398/10/29 :
چكیدٌ
کاٌصار ىس چاهگتري در  90کيهّىحري زٍّب طِرشحان داىغان ،اشحان شيٍان ،ةخض طيانی پٍَِ ایران
ىرکزي ،ةر روي ٌّار آجظفظاٌی-رشّةی ،جرود-چاه طيریً واكؽ طده اشث .شٍگُاي ىيزةان کاٌَزایی طاىم:
گدازهُاي زیردریایی ةا جرکيب آٌدزیث ،آٌدزیث -ةازانحی و ىسيّؾَ آذرآواري از زيهَ جّف ،کریصحالنيحيک
جّف ،جّفةرش دگرشان طده و آگهّىرا ةَ شً ائّشً ىياٌی ىیةاطٍد .ةراشاس دادهُاي ژئّطيييایی ایً
شٍگُا داراي ىاُيث کانکآنکانً غٍی از پحاشيو جا طّطٌّيحی ُصحٍد .دگرشاٌیُاي گرىاةی طاىم:
آرژیهيک ،شيهيصی و کرةٍاجی ،و ُياجيحیطدن ةَ ُيراه اکصيد و ُيدروکصيدُاي آًُ اشث .کاٌَزایی ةَ
غّرت رگَاي و پرکٍٍده فضاي خانی در شٍگُاي ىيزةان رخ داده اشث .ةراشاس ىعانؿات کاٌٌَگاري
کاٌیُاي اغهی ىس طاىم کانکّشيث ،کانکّپيریث ،کّونيث ،ىاالکيث و ةَ ٌدرت ىس ظتيؿی اشث کَ ةا
ُياجيث ،گّجيث و نييٌّيث ُيراُی ىیطٌّد .از ىيان ایً کاٌیُا ،کانکّشيث و ىاالکيث ةيظحریً فراواٌی را
دارٌد .در ىعانؿَ شيال درگير ،دىا  175جا  200درزَ شاٌحيگراد ،طّري  4جا  10/5درغد وزٌی ىؿادل ٌيک
ظؿام و چگانی  0/9جا  1گرم ةر شاٌحیىحر ىکؿب جؿييً گردید کَ ىحدوده اپیجرىال را ٌظان ىیدُد .ؾاىم
اغهی کاٌَ زایی ،چرخَ گرىاةی در اىحداد شاخحارُاي گصهی ،طصحظّي ىس از شٍگُاي ىصير و جٌَظيٍی در
فضاُاي خانی شٍگ ىيزةان ةّده اشث.
ياژٌَای کلیدی :چاهگتري ،داىغان ،دگرشاٌی ،ىس رگَاي ،ىياٌتار شيال.

*ٌّ -یصٍده ىصئّل:

Email: Faraj_Fardoost@yahoo.com
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طِرت یافحَ ،ةررشیُایی چٍد در ىحدوده وركَ
کالجَ رطو و یا در ٌلاط ىساور آن غّرت گرفحَ
کَ ةَ ةرخی از آٌِا اطاره ىیطّد .ىحافغ و
ُيکاران ( )Mohafez et al, 1972ىعانؿاجی را ةر
روي حّضَُاي رشّةی ىٍعلَ اٌسام دادهاٌد کَ
ٌاحيَ چاه طيریً را ٌيز در ةر ىیگيرد( .زؿفریان،
ٌ )1380لظَ زىيًطٍاشی چِارگّش 1:100000
کالجَ-رطو ،را جِيَ کردٌد کَ ىیجّان اظالؾات
کهی زىيًشاخحی روٌد رخٍيّنُا و ؾٍاغر
شاخحاري و زایگاه ٌاحيَ ىّرد ةررشی را از آن
جِيَ ٌيّد (طکم .)1

مقدمٍ
ٌّار آجظفظاٌی  -رشّةی ،جرود  -چاهطيریً ىيزةان
جؿداد زیادي کاٌصارُاي رگَاي اززيهَ فهزات پایَ
و ظال ىیةاطد .ةَ نحاظ چيٍَطٍاشی ،ةروٌزدُاي
پانئّزوئيک جا کّاجرٌر را ىیجّان در ایً ىٍعلَ
ىظاُده ٌيّد ،کَ کاٌَزایی ىس چاهگتري در
ىسيّؾَ آجظفظاٌی-رشّةی ةا شً ائّشً رخ داده
اشث .ایً کاٌصار در اشحان شيٍان 90 ،کيهّىحري
زٍّب طِرشحان داىغان ،در ىخحػات زغرافيایی
´ 54° 20جا ´ 54° 26ظّل طركی و ´ 35° 17جا
´ 35° 23ؾرض طيانی واكؽ طده اشث (طکم .)1
از آٌسا کَ ایً ٌاحيَ ةَ ىٍعلَ ةا جّان ىؿدٌی ةاال

طکم  :1ىّكؿيث زغرافيائی و راهُاي دشحرشی ةَ کاٌصار ىس چاهگتري (اكحتاس از اظهس راهُا).

ٌيٌَّ ةَ روش پراش شٍسی اطؿَ ایکس (،)XRD
ٌ 7يٌَّ فهّرشاٌس اطؿَ ایکس ( )XRFو ٌ 8يٌَّ
ةَ روش  ،ICP- MSدر آزىایظگاهُاي ىرکز
جحليلات و فرآوري ىّاد ىؿدٌی ایران ()IMIDRO
ىّرد آٌانيز كرار گرفحٍد کَ ایً جحليق حاغم
ٌحایر ةَ دشث آىده از آٌِا ىیةاطد.

مًاد ي ريشَا
ظی چٍد ىرحهَ ةازدید غحرایی ةر ىتٍاي جٍّع
شٍگطٍاشی و کاٌیطٍاشی ،جؿداد ٌ 58يٌَّ
شٍگ و کاٌصٍگ ةا ىخحػات زغرافيایی ىظخع
ةرداطث گردید .از ایً ىيان جؿداد  22ؾدد ىلعؽ
ٌازك 14 ،ؾدد ىلعؽ غيلهی و  8ؾدد ىلعؽ
ٌازك  -غيلهی جِيَ و ىعانؿَ طدٌد .جؿداد 4
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 ،)2002ایران ىحصّب ىیطّد .ایً کيان از طيال
ةَ گصم اٌسيهّ و در زٍّب ةَ گصم جرود ةا روٌد
 N 70° Eىحدود ىیطّد (ُّطيٍدزاده و
ُيکاران .)1357 ،شازوکار ایً دو گصم شتب
ایساد گصمُاي فراواٌی ةا روٌدُاي طيالطركی-
زٍّبغرةی و طيالغرةی -زٍّبطركی طده
اشث .ایً دو دشحَ گصهی ٌلض اشاشی در کٍحرل
کاٌَزایی فهزات پایَ و ةخػّص ىس در ظّل ایً
ٌّار داطحَاٌد (طکم .)2

وتایج
تكتًویک ي زمیهشىاسی محديدٌ معدوی

ٌّار آجظفظاٌی  -رشّةی جرود  -چاهطيریً در
جلصييات زونُاي شاخحاري ایران ززیی از پٍَِ
ایران ىرکزي (آكاٌتاجی ،)1383 ،ىاگياجيصو
ىرکزي ( ،)Nogel sadat ,1993کيان ىاگيایی
انترز ( )Shamanian et al, 2004و یا کيان
ىاگيایی زدا طده از اروىيَ دخحر ةَ وشيهَ
کظيدگی ىيانکياٌی ( Hassanzadeh et al,

طکم  :2ىّكؿيث جکحٌّيکی ٌاحيَ جرود و پراکٍدگی گصمُاي ةا روٌد طيالطركی -زٍّبغرةی و طيالغرةی-
زٍّبطركی در ةيً دو گصم اغهی جرود و اٌسيهّ (ُّطيٍدزاده و ُيکاران.)1357 ،

شٍگی کهریثطيصث ،ىيکاطيصث ،کّارجزیث و
پيروکصٍيث ةا شً پرکاىتریً کَ ارجتاظی ةا
کاٌَزایی ٌدارٌد و ب) ىسيّؾَ آجظفظاٌی-رشّةی
ةا جرکيب آٌدزیث ،آٌدزیث -ةازانحی ،جّف ،آگهّىرا
و ىاشَشٍگ کَ ىيزةان کاٌَزایی ُصحٍد (طکم
 .)4واحد ( ،)Evtىحظکم از شٍگُاي گدازه و
آذرآواري ةا شً ائّشً ،ىيزةان اغهی کاٌَزایی
اشث کَ خّد ةَ  7زیرواحد ىخحهف جفکيک طد.
در زیر ةَ طرح ىخحػري از ُریک از زیرواحدُاي
آن پرداخحَ ىیطّد.

ةراشاس ىعانؿات غحرایی و آزىایظگاُی اٌسام
گرفحَ ،رخٍيّنُاي ىّزّد در ىحدوده اکحظافی
ىّرد ىعانؿَ ةَ دو گروه کهی جفکيک طدٌد کَ در
ةحخ شٍگ طٍاشی ةَ غّرت ىفػم طرح ىی
دُيو .در ایً ىتحخ ةر ىتٍاي ٌلظَ زىيًطٍاشی
ىحدوده اکحظافی (طکم  ،)3ىعانؿات
ىيکروشکّپی ،آٌانيزُاي طيييایی ةَ طرح
واحدُاي ىيزةان کاٌَزایی پرداخحَ ىیطّد.
سىگشىاسی محديدٌ چاٌگبری

در ىحدوده اکحظافی چاهگتري دو ىسيّؾَ شٍگی
رخٍيّن دارٌد ،انف) ىسيّؾَ دگرگٌّی ةا جرکيب
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طکم ٌ :3لظَ زىيًطٍاشی ىحدوده اکحظافی (ةراشاس جػاویر ىاُّارهاي  Google Earthو ةرداطثُاي غحرایی).

طکم  :4جػّیر غحرایی ىسيّؾَ دگرگٌّی و آذراواري ىٍعلَ چاهگيري

آودزیت :اٌدزیثُا دو زیرواحد اةحدا و اٌحِايواحد ( )Evtرا جظکيم ىیدٍُد .در ىظاُدات
غحرایی ةا روٌد طيالغرةی-زٍّبطركی ،ةَ
ضخاىث حدود  16ىحر ،ةَ غّرت ٌاپيّشحَ ةر
روي ىسيّؾَ دگرگٌّی و ُوطيب و ُوروٌد زیر
ةخضُاي زّاٌحر كرار گرفحَ اشث .ىّرفّنّژي

ياحد گدازٌَای زیردریایی :ةراشاس ىظاُداتغحرایی و ىيکروشکّپی ةَ دو گروه -1آٌدزیث،
-2آٌدزیث  -ةازانحی كاةم جفکيک ةّده و ةَ غّرت
ىّرفّنّژي ةرزصحَ و ةَ رٌگ خاکصحري جيره ةا
روٌد ( (NW-SEو ىحٍاوب ةا واحدُاي آذرآواري
(كرىز جا زرد ىحيایم ةَ كِّهاي) ،دیده ىیطٌّد.
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ةرزصحَ ،رٌگ خاکصحري جيره ىحيایم ةَ كِّهاي
جا كرىز و درطثةهّرُاي پالژیّکالز و ةافث
ةاداىکی کَ جّشط کّارجز و نييٌّيث پر طدهاٌد از
خػّغيات غحرایی آن اشث .در زیر ىيکروشکّپ
ةهّرُاي پالژیّکالز و ُّرٌتهٍد ةَ غّرت خّدطکم
و ٌييَ طکمدار در زىيٍَ داٌَریز ىيکرونيحی-
زریاٌی ىظاُده ىیطٌّد کَ ةافث پّرفيري را ةَ
ٌيایض ىیگذارٌد .در اغهب ٌيٌَُّا پالژیّکالزُا
دگرشان و ةَ کاٌیُاي داٌّیَ کهصيث و شریصيث
جتدیم طدهاٌدُّ .رٌتهٍد ةَ طکم نّزيوزَ
ىظاُده ىیطّد کَ از حاطيَُا ةَ اکصيدُاي
آًُ جتدیم طده اشث (طکم 5انف) ،ةَ ایً پدیده
آپاشيحی طدن گفحَ ىیطّد کَ ٌاطی از کاُض
فظار آب در حيً غؿّد ىاگيا و افزایض دىا در
حيً اخحالط ىاگيایی ىیةاطد ( Kawabat,
 .)2005آٌدزیث در زیرواحد اٌحِایی از ٌؼر
ال ىظاةَ زیرواحد اةحدایی اشث ،ةا
پحروگرافی کاى ً
ایً جفاوت کَ ةخض اغهی کاٌَزایی در ایً
زیرواحد رخ داده اشث.
آودزیت -بازالتی :ةا ضخاىث حدود  10ىحر ةؿد اززیرواحد آذراواري كرار ىیگيرد .در ىظاُدات
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غحرایی ةا روٌد طيال غرةی-زٍّبطركی
ُوطيب و ُوروٌد ةا واحدُاي دیگر كرارگرفحَ
اشث کَ ةا ىّرفّنّژي خظً و ةَ رٌگ شتز،
خاکصحري و گاُی كرىز (آغظحگی ةَ اکصيد آًُ)
و پالژیّکالزُا ةَ غّرت درطثةهّر در زىيٍَ
داٌَریز ىظاُده ىیطّد .در زیر ىيکروشکّپ
درطثةهّرُاي پالژیّکالز ،پيروکصً و ُّرٌتهٍد
در زىيٍَ ىيکرونيحی-زریاٌی ةافث پّرفيري را
جظکيم دادهاٌد .پالژیّکالزُا در ٌيٌَُّاي ىّرد
ىعانؿَ ةَ غّرت خّدطکم و کظيده ةا ىاکم
پهیشٍححيک دیده ىیطٌّد کَ در ةرخی از
ٌيٌَُّا کاىالً شانو ونی در ةرخی دیگر دگرشاٌی
طدیدي ٌظان ىیدٍُد (.)Vishler, 2009
کاٌیُاي داٌّیَ ىذم کهصيث ،شرشيث (از
دگرشاٌی پالژیّکالزُا) ،کهریث (از دگرشاٌی
پيروکصً و آىفيتّلُا) ةَ وزّد آىدهاٌد .حضّر
ةافث پّرفيري در گدازهُا ٌظان دٍُده جتهّر دو
ىرحهَاي آٌِا ىیةاطٍد (ىؿيً وزیري،)1383 ،
(طکم 5ب).

طکم  :5انف) جػّیر ىيکروشکّپی ةهّرُاي پالژیّکالز( ،)Plدر زىيٍَ داٌَ ریز ىيکرونيحی -زریاٌی و ٌيٌَّ درطث ةهّر
ُّرٌتهٍد ( ،)O-Hblداراي حاطيَ آپاشيحی طده ( ،)XPLب) جػّیر ىيکروشکّپی یک ٌيٌَّ (شٍگ ىيزةان ىس)،
ةهّرُاي پالژیّکالز ( ،)Plةَ غّرت درطثةهّر در زىيٍَ داٌَریز ىيکرونيحی-زریاٌی ،ىظاُده در حانث (.)XPL
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تًف ماسٍای ي کریستال لیتیک تًف :ةَ غّرتةيً الیَاي ةا شایر شٍگُاي آذراواري كرار ىی-
گيرد .در ٌيٌَّ دشحی ةَ رٌگ روطً ىحيایم ةَ
زرد و گاُی خاکصحري جا جيره و در ةرخی كصيث-
ُا ةَ دنيم آغظحگی اکصيدُاي آًُ ةَ رٌگ كرىز
دیده ىیطٌّد .در زیر ىيکروشکّپ ةهّرُاي
پالژیّکالز ،پيروکصً و اکصیُّ-رٌتهٍد و كعؿات
شٍگی ةا جرکيب آٌدزیث و ةازانث ىظاُده ىی-
طٌّد .درطث ةهّرُاي پالژیّکالز در ةرخی ىّارد
حانث جحهيمرفحگی دارٌد کَ ٌاطی از جغييرات دىا
و فظار در ظی غؿّد ىاگيا یا جغييرات طيييایی
آن ىیةاطد (.)Chan and zhang, 2008
پالژیّکالزُا ةَ غّرت خّدطکم جا ٌييَطکمدار
ةا ىاکم پهیشٍححيک كاةم طٍاشایی ُصحٍد ،و
ةهّرُاي کّارجز ةَ غّرت پر کٍٍده فضايخانی ةا
جّزَ ةَ خاىّطی ىّزی ىظخع ىیطٌّد
(طکم.)6

سىگَای آذرآياری

جّفُا ،شٍگُاي ونکاٌّکالشحيکی ُصحٍد کَ از
ذرات خاکصحر و كعؿات آجظفظاٌی جظکيم طدهاٌد
( .)Tuker, 2009جّفُا ةراشاس اززاء طيظَ ،ةهّر
و خردهُاي شٍگی ةَ شَ دشحَ :جّف طيظَاي،
کریصحالجّف و نيحيک جّف جلصيو ىیطٌّد
( .)Petijohn,1975ةر روي واحد گدازه ،واحد
آذرآواري ةَ غّرت ُيروٌد ةا آنُا ةَ رٌگ كِّه-
اي جا كرىز ،خاکصحري ىحيایم ةَ شتز ةا دگرشاٌی
خيهی طدید كرار گرفحَ اشث .شٍگُاي آذرآواري
ةافث ونکاٌّکالشحيک دارٌد و در ةيظحر ىّارد
پرطدگی حفرهُا و داٌَُا جّشط کّارجز در آٌِا
دیده ىیطّد (خاکزاد و طؿتان ٌژاد.)1384 ،
ىِوجریً شٍگُاي جظکيم دٍُده ایً ىسيّؾَ
طاىم جّف ىاشَاي ،جّفةرش ،کریصحالنيحيک
جّف و آگهّىرا (ىسيّؾاً ةَ ضخاىث  32ىحر) اشث.

طکم  :6جػّیر ىيکروشکّپی از جّف ىاشَاي ،کّارجز( ،)Qtzدر زىيٍَ داٌَریز در حانث ).(XPL

ىيکروشکّپی ةَ طدت دگرشان طده ُصحٍد.
پالژیّکالز و اکصی ُّرٌتهٍد شازٌدهُاي اغهی و
کاٌیُاي شریصيث ،کهصيث ،کاٌیُاي رشی و
اکصيدُاي آًُ حاغم دگرشاٌی ُصحٍد.

تًفبرش :از كعؿات شٍگی خردطده ةا جرکيبجّف و گدازه در زىيٍَاي از كعؿات ریز آذرآواري
جظکيم طده اشث ،کَ در ىٍعلَ ةَ ظّر ىحٍاوب
ةا گدازهُا كرار دارٌد .در ٌيٌَّ دشحی ةَ رٌگ كرىز
جا كِّهاي ىظاُده ىیطٌّد و در ىلاظؽ
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آگلًمرا :یک شٍگ آذرآواري اشث کَ از كعؿاتةيب یا ةهّك جظکيم طدهاشث ()Visher, 1966؛
آگهّىراُا در ىٍعلَ از كعؿات درطث ةَ رٌگ
كِّهاي جا كرىز ةا زٍس گدازه آٌدزیحی و آٌدزیث-
ةازانحی در زىيٍَ داٌَریز جظکيم طده اٌد.
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 رگچَاي و پرکٍٍده حفرات در اىحداد طکصحگیو گصمُا در داخم واحد گدازه و جّف جظکيم
طده اشث .شٍگُاي ىيزةان ىاده ىؿدٌی ؾيدجاً
گدازهُاي آجظفظاٌی طاىم آٌدزیث ،آٌدزیث
ةازانث ،جراکیآٌدزیث و کيحر رشّةات آذرآواري
ُصحٍد کَ ةا روٌد طيالغرةی -زٍّبطركی
گصحرش ظّنی زیاد و ضخاىث ٌصتحاً کو دارٌد.
کاٌَزایی در درز و طکاف و طکصحگیُاي رخ داده
اشث کَ ٌظاٌگر وضؿيث چيٍَکران و اپیژٌحيک
کاٌَزایی اشث ىیةاطد .ىعاةق ىظاُدات غحرایی،
ٌلظَ و پروفيم زىيًطٍاشی (طکم  ،)7ىظخع
طد کَ جيرکز ىاده ىؿدٌی ؾيدج ًا ةَ گصمُا و
درزه و طکافُاي ىّزّد در شٍگ ىيزةان ىحدود
ىیگردد.

کاوٍزایی ي دگرساوی

ٌّار آجظفظان  -رشّةی جرود  -چاه طيریً
ىحظکم از شٍگُاي آجظفظاٌیٌ -فّذي ائّشً و
انيگّشً ،ةَ دنيم وزّد رخدادُاي ىحؿدد ىؿدٌی
از زيهَ کاٌَزاییُاي فهزي و غيرفهزي فراوان و
ُيچٍيً دگرشاٌیُاي گصحرده کَ جحثجأدير
ىحهّل گرىاةی ةر شٍگُاي دیّاره جظکيم
طدهاٌد ،داراي اُييث ةاالي ىعانؿاجی ىیةاطد.
کاٌصار ىس چاهگتري در اٌحِاي ایً ٌّار واكؽ طده
اشث .کاٌَزایی ىس در ایً ىٍعلَ ةَ غّرت رگَ

طکم  :7ىلعؽ ؾرضی کَ ٌظاندٍُده ،جيرکز ىاده ىؿدٌی ةَ غّرت پرکٍٍده فضاي خانی گصمُا ،درزه و طکافُاي
ىّزّد در شٍگُاي ىيزةان اشث.

جّزِی از کاٌَزایی در داخم درزهُا و طکافُاي
ىّزّد در شٍگ ىيزةان غّرت گرفحَ اشث.
شاخث رگَ -رگچَاي و ةافث طکافَ پرکً ،در زیر
ىيکروشکّپ ةَ خّةی كاةم ىظاُده ىیةاطد
(طکم  9انف و ب).

کاٌَزایی در ىٍعلَ ةَ دو طکم؛ رگَ  -رگچَاي و
حفرهاي رخ داده اشث .ىادهىؿدٌی در فاز کاٌيایی
کرةٍات ىس (ىاالکيث) و شّنفيد ىس
(کانکّشيث) ،ةَ طکم رگَ -رگچَاي و حفرهپرکً
(پرکٍٍده فضاي خانی) در داخم زیرواحد آٌدزیحی
زایگير طده اشث (طکم  8انف و ب) .ةخض كاةم
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طکم  :8انف) جػّیر غحرایی از زون گصهی ةيً واحدُاي آٌدزیث و جّف ةَ ُيراه کاٌَزایی رگَاي ىس ةَ غّرت
شّنفيدي (کانکّشيث) و ىاالکيث( .آٌدزیث ( ،)Anجّف  ،)Tuffب) جػّیر غحرایی از گصمُاي داخم شٍگ ىيزةان و
کاٌَزایی رگَاي در اىحداد آٌِا.

طکم  :9انف) جػّیر ىيکروشکّپی از رگچَُاي کاٌَدار کَ ةَ فضاي پالژیّکالز وارد و زاٌظيً آن طده اشث ،ب)
جػّیر ىيکروشکّپی از شاخث پر کٍٍده حفرات جّشط ىاالکيث و کانکّشيث.

دگرشاٌی ؾيدجاً ىحدود ةَ اظراف رگَُا ةّده کَ
جحثجأدير ىحهّل گرىاةی ةر شٍگُاي دیّاره
جظکيم طدهاٌد (طکم  .)10ةَ اخحػار ُر یک از
آٌِا را طرح داده ىیطّد.

ةا جّزَ ةَ ىعانؿات غحرایی و ىيکروشکّپی و
ٌحایر کاٌیطٍاشی حاغم از  ،XRDدگرشاٌیُاي
غانب در ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ ؾتارجٍد از)1 :
پروپيهيحی (کهریحی) )2 ،شریصيحی )3 ،آرژیهيحی،
 )4شيهيصی )5 ،کرةٍاجی (کهصيث و دونّىيث)،

طکم  :10جػّیر غحرایی از دگرشاٌی ُاي آرژیهيحی ،شریصيحی و اکصيدُاي آًُ (ُياجيحی و نييٌّيحی) ،در داخم
جراٌظَ اغهی ىحدوده چاهگتري (پٍَِةٍدي دگرشاٌی).
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ُيانظّر کَ در طکم  ،10ىظاُده ىیطّد،
ؾيدهجریً دگرشاٌیُاي ىّزّد در ىٍعلَ -1
آرژیهيحی طدن :کَ ایً ٌّع دگرشاٌی در ىحدوده
ىؿدٌی چاهگتري واحدُاي شٍگی جّف و گدازه را
جحثجأدير كرار داده اشث .شٍگُاي ایً پٍَِ در
ىحدوده ةصيار ٌرم ةّده و ةصحَ ةَ ٌّع کاٌی داٌّیَ
آٌِا ةَ رٌگُاي شفيد جا زرد ىحيایم ةَ كِّهاي
در ادر آغظحگی ُياجيث دیده ىیطٌّد-2 .
شرشيحیطدن :یکی دیگر از دگرشاٌیُاي ىرجتط
ةا کاٌَزایی در ىٍعلَ چاهگتري اشث و ةَ رٌگ
شفيد ىیةاطٍد-3 .کهریحی طدن :ایً ٌّع
دگرشاٌی در ىلاظؽ ىيکروشکپی ةَ غّرت کهریث
و ُيچٍيً در آٌانيز پراش اطؿَ ایکس ( ،)XRDةا
کاٌیُاي کهيٍّکهر و کهریث ىظخع طده اشث
کَ در ىظاُدات غحرایی ةَ رٌگ شتز دیده ىی
طّد .ةٍا ةَ ٌؼر گانی (،)Gally, 2007
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کهریحیطدن یکی از ىِوجریً پدیدهُایی اشث کَ
در ادر ىحهّلُاي گرىاةی غٍی از  Feو  Mgایساد
ىیطّد و در ادر ایً فرآیٍد شٍگُا ػاُري
شتزرٌگ پيدا ىیکٍٍد-4 .شيهيصی طدن :در
کاٌصار ىس چاهگتري دگرشاٌی شيهيصی ةَ
غّرت رگچَُاي شيهيصی ٌِانةهّر ُيراه ةا
کاٌیُاي کرةٍاجی (از زيهَ کهصيث و دونّىيث)
در داخم شٍگ ىيزةان ىظاُده ىیطّد کَ ىؿرف
دگرشاٌی شيهيصی ىیةاطد .شيهيصی طدن یکی
از ىحداولجریً اٌّاع دگرشاٌیُاي گرىاةی اشث
کَ در ادر افزایض شيهيصيو ةَ ىحيط ،ةَ غّرت
کّارجز و شایر اطکال شيهيس )چرت ،اوپال و
کهصدوٌی) در شٍگ ػاُر ىیطّد ( Pirajno,
 .)2009ایً ٌّع دگرشاٌی در آٌانيز پراش اطؿَ
ایکس ( ،)XRDةَ غّرت کاٌی کّارجز ىظخع
گردیده اشث.

زدول  :1کاٌیُاي جظخيع داده طده در زیر ىيکروشکّپ و آٌانيز پراش اطؿَ ایکس ( )XRDدر ٌيٌَُّاي دگرشان
ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ.

ایکس (ٌ ،)XRDيٌَُّاي کاٌصار ىس چاهگتري،
کاٌیُاي اغهی جظکيم دٍُده ایً کاٌصار در پٍر
گروه دشحَ ةٍدي طدٌد کَ ؾتارجٍد از-1 :

کاویشىاسی ،ساخت ،بافت ي تًالی پاراژوتیک

ةراشاس ىعانؿات آزىایظگاُی و ىيکروشکّپی و
ُيچٍيً ٌحایر آٌانيز ٌ 5يٌَّ ةَ روش پراش اطؿَ
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کاٌیُاي گروه شّنفيدي (کانکّپيریث و پيریث (ةا
فراواٌی کو) ،کانکّشيث و کّونيث) -2 ،کاٌی گروه
کرةٍاجی(ىاالکيث) -3 ،کاٌی گروه شيهيکاجی
(کریزوکّال) -4 ،کاٌیُاي گروه اکصيدي
(ُياجيث ،نييٌّيث و گّجيث) و -5کاٌیُاي گروه
ةاظهَ (کّارجز ،کهصيث ،ژیپس) .ىِوجریً
کاٌیُاي شّنفيدي ىّزّد در کاٌصار ىس
چاهگتري پيریث ،کانکّپيریث ،کانکّشيث و
کّنيث ىیةاطٍد )طکم  11انف( پيریث و
کانکّپيریث از کاٌیُاي شّنفيدي ُيپّژن (اونيَ)
در ىٍعلَ چاهگتري ُصحٍد کَ ةَ ىلدار کو در
داخم رگَُاي کاٌَدار ةَ غّرت ةافث داٌَ پراکٍده
در زىيٍَ ةاظهَ یافث ىیطٌّد .پيریث ىؿيّالً در
ىحيط ژئّطيييایی اکصيدان ٌاپایدار اشث و ةَ
اکصيدُا و ُيدروکصيدُاي آًُ (ُياجيث،
گّجئيث و نييٌّيث) دگرشان ىیطّد ( Nesz,
 .)2000ةخض ؾيده کاٌیُاي اکصيد آًُ
(گّجئيث و نييٌّيث) ،در ىحدوده اکحظافی
چاهگتري ،از جسزیَ پيریث در طرایط اکصيدان
حاغم طدهاٌد .کانکّپيریث کَ یک شّنفيدي ىس
 آًُ اشث ،جحث ایً طرایط جسزیَ و اکصيدُايآةدار آًُ (گّجئيث و نييٌّيث) و شّنفيد و
کرةٍات ىس (کانکّشيث ،کّونيث و ىاالکيث) را
جظکيم داده اشث .کانکّشيث و کّونيث از زيهَ
فراوانجریً کاٌیُاي ىس شّنفيدي در ىٍعلَ
ىیةاطٍد کَ ةَ غّرت پرکٍٍده فضاي خانی در
ىيان اززاي جظکيم دٍُده شٍگُاي ىيزةان
طکم گرفحَاٌد .کانکّشيثُاي ىّزّد در ىٍعلَ
در ةرخی كصيثُا ةَ کّونيث جتدیم طدهاٌد و
کّونيث ُاي داٌّیَ در ادر دگرشاٌی کانکّشيث و
کانکّپيریث و ُوچٍيً ةَ غّرت ُيرطد ةا ایً
کاٌیُا در فضاُاي خانی شٍگ ىيزةان طکم
گرفحَاٌد .ىاالکيث فراوانجریً کاٌی کرةٍاجَ ىس
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در کاٌصار چاهگتري اشث کَ ةَ غّرت رگَاي،
رگَ  -رگچَاي و پرکٍٍده حفرات در شٍگ ىيزةان
آٌدزیث ،آٌدزیث ةازانحی و جراکیآٌدزیث جظکيم
طده اشث (طکم  11ب) .حضّر ىاالکيث ىؿرف
ىحيط ژئّطيييایی اکصيدان و فراواٌی یّن ةی-
کرةٍات در ىحهّل ىیةاطد (.)Pirajno, 2009
کریزوکّال کاٌی شيهيکاجی ىس ُيراه ةا ىاالکيث
كاةم رویث اشث (طکم  11ج) .در واكؽ در ادر
پدیده اٌحالل و اکصيداشيّن شعحی ،کاٌیُاي
شّنفيدي در كصيث شعحی دچار اٌحالل
ىیطٌّد و در ٌحيسَ یّن گّگرد آٌِا از ىحيط
خارج و ُيدرواکصيدُاي آًُ ةر زاي ىیىاٌٍد
( .)Ruomdur, 2017در کاٌصار ىس چاهگتري
ُياجيث ،نييٌّيث و گّجيث ؾيدهجریً کاٌیُاي
اکصيد و ُيدرواکصيدُاي آًُ ُصحٍد (طکم 11
د) .آنتيث ،ارجّکالز ،کهيٍّکهر ،ىّشکّیث و
کائّنيٍيث ،ىٌّث ىّریهٌّيث ،ایهيثٌ ،يز از زيهَ
کاٌیُایی ىیةاطٍد کَ ةا اٌسام آٌانيز پراش اطؿَ
ایکس طٍاشایی طدٌد .ایً جٍّع کاٌیطٍاشی جا
حدودي ىحأدر از ىاُيث جخریتی شٍگُاي ىيزةان
ىیةاطد .اززيهَ ىِوجریً ةافثُاي ىظاُده طده
در ىٍعلَ ىیجّان ةَ شاخث و ةافث رگَ-رگچَاي،
ةرطی خردطده ،پرکٍٍده فضاي خانی ،زاٌظيٍی و
داٌَ پراکٍده اطاره کرد )طکم  .)12ةافث غانب
ىظاُده طده در ىٍعلَ ،ةافث پرکٍٍده فضاي
خانی ىیةاطد .در ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ کاٌیُایی
از كتيم کانکّپيریث ،کانکّشيث ،ىاالکيث ،اکصيد
و ُيدرواکصيدُاي آًُ در واحد آذرآواري ةَ
دنيم جخهخم و ٌفّذپذیري ةاال (ةَ غّرت
ةيًداٌَاي) و ُيچٍيً در اىحداد درزهُا و
طکصحگیُاي واحد گدازهاي ٌاطی از اٌحالل ،را
پر کرده اشث .ةافث زاٌظيٍی یکی دیگر از
ةافثُاي ىِو ىظاُده طده در ىٍعلَ ىیةاطد کَ
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در جيام کاٌیُاي شّنفيدي ایً ةافث كاةم
ىظاُده اشث .ةافث داٌَ پراکٍده کَ ٌظان دٍُده
ٌِظث اونيَ ىّاد ىؿدٌی در حيً رشّةگذاري اشث
ٌيز در ىلاظؽ ىظاُده طده اشث کَ کاٌیُاي
کانکّشيث ،کّنيث و ىس ظتيؿی در ةرخی

99

كصيثُا ایً ةافث را ٌظان ىیدٍُد .ةافث رگَ-
رگچَاي ٌيز در ةصياري از ةخضُاي کاٌصار
ىظاُده طده اشث کَ ٌظان دٍُده کاٌَزایی
اپیژٌحيک در ىٍعلَ ىیةاطد.

طکم  :11انف) جػّیر ىيکروشکّپی از پيریث ( )Pyو کانکّپيریث ( ،)Cpyکّونيث ( )Cvو ىاالکيث ( ،)Malب) جػّیر
ىيکروشکّپی از کانکّشيث ( )Ccةا ةافث داٌَ پراکٍده کَ جّشط کاٌی داٌّیَ کّونيث ( )Cvزاٌظيً طده اشث کَ ةافث
زاٌظيٍی را ةَ ٌيایض ىیگذارد ،ج) جػّیر ىيکروشکّپی ُياجيث جيغَاي و ىاالکيث ( ،)Malد) جػّیر ىيکروشکّپی از
اکصيد و ُيدرواکصيدُاي آًُ.

طکم  :12انف)جػّیر ٌيٌَّ دشحی از کاٌی شيهيکاجَ کریزوکّال ُيراه ةا شاخث رگَ – رگچَاي ،ب)جػّیر ىيکروشکّپی
از کاٌی ىاالکيث ( )Malو کانکّشيث ( ،)Ccةَ غّرت پرکٍٍده حفرات ،ج) جػّیر ىيکروشکّپی از کانکّشيث ( )Ccةا
ةافث داٌَ پراکٍده کَ جّشط کاٌی داٌّیَ کّونيث ( )Cvزاٌظيً ىیطّد ،د) جػّیر ىيکروشکّپی از پيریث ( )Pyو
کانکّپيریث ( ،)Cpyةَ غّرت داٌَپراکٍده در زىيٍَ ةاظهَ.
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 30ىيکرون ىحغير اشث و اٌدازه ىياٌتار شيال
داٌّیَ ةَ ٌصتث کّچکحر ُصحٍد .ةراشاس ىعانؿات
پحروگرافی ىيانةارُاي شيال ،فازُاي جظکيم
دٍُده شياالت در کاٌصار چاهگتري ةر پایَي
فازُاي دروٌی ززء ىياٌتارُاي دو فازي غٍی از
ىایؽ ( )L+Vىحصّب ىیطٌّد .ایً ىياٌتارُا از
نحاظ طکم ىصحعيم ،کروي و ةیطکم ُصحٍد
(طکم .)13

مطالعات میانبارَای سیال

یکی از روشُاي جؿييً ژٌز کاٌَزایی ،ىعانؿَ ةر
روي ىيانةارُاي شيال اشث .ىعانؿات ىيانةارُاي
شيال در کاٌصار چاهگتري ةر روي کاٌی دونّىيث
کَ ُيراه ةا کاٌَزایی ةّد ،اٌسام طد .ىيانةارُاي
ىعانؿَ طده از ٌّع ىياٌتارُاي شيال (اونيَ ،داٌّیَ
و داٌّیَ کاذب) ُصحٍد .شياالت درگير داٌّیَ در
اىحداد یک خط كرار گرفحَاٌد و اححياالً در ارجتاط
ةا طکصحگیُا ایساد طده و جا حاطيَ ةهّرُا اىحداد
پيدا ىیکٍٍد .اٌدازه ىياٌتارُاي شيال اونيَ  10جا

طکم  :13جػاویر ىيانةارُاي شيال ىرةّط ةَ گياٌَ ( CH001کاٌصار ىس چاهگتري) :انف)ىيانةارُاي دو فازي ()L+V
غٍی از ىایؽ از ٌّع اونيَ و داٌّیَ کاذب .ب ،پ و ت)ىيانةارُاي دو فازي ( )L+Vغٍی از ىایؽ از ٌّع اونيَ ;L( .فاز
ىایؽٌّ ;S ،ع داٌّیَ و  ;Psداٌّیَ کاذب).

درگير اونيَ ىّرد ىعانؿَ 175 ،جا  200درزَ
شاٌحیگراد و طّري ( 4جا  )10/5درغد وزٌی
ىؿادل ٌيک ظؿام ىیةاطد (طکم  14انف و ب).

در ٌيّدارُاي جّزیؽ فراواٌی ىرةّط ةَ دىاي
ُيگً طدن در کاٌصار چاهگتري حداکذر داىٍَ
دىاي ُيگًشازي یا دىاي ُيگً طدن شياالت
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طکم  :14انف) ُيصحّگرام جّزیؽ فراواٌی در ىلاةم دىاي ُيگً طدن شياالت درگير اونيَ ،دىاي ُيگً طدن در
ٌيٌَُّاي چاهگتري از  175جا  200درزَ شاٌحیگراد جغيير ٌظان ىیدُد ،ب)ُيصحّگرام جّزیؽ فراواٌی در ىلاةم درزَ
طّري شياالت درگير اونيَ در ٌيٌَُّاي چاهگتري از  11جا  4درغد وزٌی ٌيک ظؿام ىحغير اشث.

ىیگيرد (طکم  15انف) .ظتق ٌيّدار ُّشز
( )Houses, 1971ؾيق ةَ دام افحادن ىياٌتارُاي
شيال در ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ ةيض از  200ىحر
ىیةاطد (طکم  15ب).

ةراشاس ٌيّدار طاپرد و ُيکاران ( Shaperd et al,

 )1985شياالت ةا طّري ( 4جا  )10/5درغد وزٌی
ىؿادل ٌيک ظؿام و دىاي ُيگًطدگی 120جا
 255درزَ شاٌحیگراد و چگانی شياالت در ٌيٌَّ-
ُاي چاهگتري در داىٍَ  0/9جا  )gr/cm3( 1كرار

طکم  :15انف)ٌيّدار دىاي ُيگًطدگی-چگانی ةَ ىٍؼّر جؿييً فظار ةا جّزَ ةَ طّري شياالت درگير ،ب)ٌيّدار دىا-
فظار-ؾيق زِث جؿيً ؾيق ةَ دام افحادن شيال.
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اشث ةَ دنيم ٌزدیک ةّدن ةَ ىٍعلَ چاهگتري و
ٌيادي کَ ةراي ُر ىٍعلَ اشحفاده ىی طّد
ؾتارجٍد از؛ کاٌصارچاهگتري کاٌصار رةاؾی ىلادیر
( )SiO2و ( )Na2O + K2Oدر یک شٍگ ىؿيّ ًال
جؿييً کٍٍده ىلدار و ٌّع کاٌیُاي فهصيک آن
اشث ( .)Midelmost, 1994ةراشاس ٌيّدار ،TAS
شٍگُاي ىيزةان کاٌَزایی جرکيب ةازانث ،جراکی-
آٌدزیث ،آٌدزیث– ةازانحی ةا ىاُيث کانکآنکانً
غٍی از پحاشيو جا طّطٌّيحی را ٌظان ىیدٍُد
(طکم  16انف) .ؾٍاغر ٌادر خاکی در ظّل
فرایٍدُاي ُّازدگی ،دگرگٌّی درزَ پایيً و
دگرشاٌی گرىاةی ٌصتث ةَ ؾٍاغر اغهی كاةهيث
جحرك پایيٍی دارٌد و در ىحيطُاي زىيًطٍاشی
کارةرد فراواٌی در ٌاىگذاري طيييایی شٍگُاي
آذریً ،دگرگٌّی و رشّةی دارٌد ( Rolinson,
 .)2014ةَ ایً ىٍؼّر از ٌيّدار ٌصتث جغييرات
 Nb/Yدر ةراةر ٌ )Piersee, 1996( Zr/Tiيز
اشحفاده طد کَ شٍگُاي ىيزةان در ىحدوده
آٌدزیث -ةازانحی ،آٌدزیث و جراکیآٌدزیث كرار
گرفحٍد (طکم  16ب).

زمیهشیمی

چگٌّگی جّزیؽ و پراکٍدگی ؾٍاغر ىخحهف در
ىحيطُاي شٍگی ُر ىٍعلَ و جظخيع ارجتاط و
واةصحگی آٌِا ةا یکدیگر از ىِوجریً زٍتَُایی
اشث کَ ُيّاره در ىعانؿات ژئّطيييایی ىدٌؼر
كرار ىیگيرٌد .ةا اشحفاده از ایً دادهُا ىیجّان ةَ
ویژگیُاي ىحيط جظکيم و فرایٍدُاي ىؤدر در
جظکيم یک ذخيره ىؿدٌی پی ةرد ( Pierse,
 .)2011ةَ ىٍؼّر ةررشی ویژگیُاي ژئّطيييایی
شٍگ ىيزةان و کاٌصٍگ و ُيچٍيً ةررشی
چگٌّگی رخداد فرآیٍد کاٌَزائی ،جؿداد ٌ 7يٌَّ
آٌانيز طيييایی ةَ روش فهّرشاٌس اطؿَ ایکس
( )XRFو ٌ 8يٌَّ آٌانيز طيييایی ةَ روش (ICP-
 )MSةا حيایث ىانی شازىان جّشؿَ ىؿادن و
غٍایؽ ىؿدٌی ایران ( ،)IMIDROدر طرکث
فرآوري و جسزیَ ٌيٌَُّاي ىؿدٌی اٌسام گرفث.
ٌحایر آٌانيزُاي طيييایی در زداول ( 3و ،)4
ٌظان داده طده اشث .ةا اشحفاده از ٌيّدارُاي
ىرةّظَ ٌاىگذاري و ىاُيث ژئّطيييایی شٍگُاي
ىيزةان و ُيتصحگی ؾٍاغر ُيراه ةا ىس ىّرد
ةررشی كرار گرفث در ایً ةخض شؿی ةر ىلایصَ
کاٌصار ىس چاهگتري ةا کاٌصار ىس رةاؾی طده

زدول ٌ :3حایر آٌانيز طيييایی  XRFةراي جؿييً اکصيدُاي اغهی ٌيٌَُّاي شٍگ ىيزةان در ىحدوده ىس چاه گتري
(غهؼث ؾٍاغر ةرحصب درغد ىیةاطد).
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زدول ٌ :4حایر آٌانيز طيييایی  ICP-MSةراي ٌيٌَُّاي شٍگ ىيزةان و کاٌصٍگ در ىحدوده ىس چاهگتري (غهؼث
ؾٍاغر ةرحصب  ppmىیةاطد).
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طکم  :16انف)در ٌيّدار ىيدل ىّشث ( )Midelmost, 1994کَ ىلادیر درغد وزٌی آنکانً  Na2O + K2Oدر ىلاةم درغد
وزٌی  SiO2ىیةاطٍدٌ ،يز شٍگُاي ىيزةان ىٍعلَ چاهگتري و رةاؾی در ىحدوده آٌدزیثةازانث ،ةازانث و جراکیآٌدزیث
كرار ىیگيرٌد ،ب)ىّكؿيث ٌيٌَُّاي شٍگی ةر روي ٌيّدار پيرشی ( ،)Piersee, 1996کَ شٍگُاي ىيزةان چاهگتري در
ىحدوده آٌدزیث -ةازانث ،آٌدزیث و ٌيٌَُّاي رةاؾی در ىحدوده جراکیآٌدزیث كرار ىیگيرٌد.

ةا در ٌؼر گرفحً جيام طّاُد غحرایی و
آزىایظگاُی طاىم جرکيب شٍگ ىيزةان ،ةافث و
شاخث کاٌیشازي ،زونُاي دگرشاٌی ،ؾٍاغر
فهزي اغهی و ُيراه ،جّانی پاراژٌحيکی ،ژئّطييی و
دىاشٍسی ىيانةارُاي شيال ،کاٌصار ىس
چاهگتري ةا کاٌصارُاي جيپ ىاٌحّ اٌعتاق خّةی
دارد ونی ةا جّزَ ةَ گصحرش کاٌَزایی رگَاي
ىیجّان کاٌصار ىس چاهگتري را در گروه
کاٌصارُاي گرىاةی رگَاي اپیجرىال ٌّع رگَاي
شّنفيد پایيً دشحَةٍدي ٌيّد .دىاي ُيگً طدن
ىيانةارُاي شيال در ىحدوده اکحظافی چاهگتري،
( 175جا  )200درزَ شاٌحیگراد و طّري ( 4جا
 )10/5درغد وزٌی ىؿادل ٌيک ظؿام ىیةاطد.
ةرخی ویژگیُاي ىِو کاٌصار ىس چاهگتري ةا
جؿدادي کاٌصارُاي ىس ىّزّد در ایران و شایر
ٌلاط زِان (زدول  )5ىلایصَ گردیده اشث .ىدل
طياجيکی کاٌَزایی ،کاٌیشازي در افقُاي ىخحهف
دىایی و ؾيق را در طکم ٌ 17ظان داده طده
اشث.

مدل زایشی ي تیپ کاوٍزایی کاوسار

ةراشاس ىظاُدات غحرایی و ىعانؿات
آزىایظگاُی ؾّاىم ىّدر ةر کاٌَزایی در ىحدوده
اکحظافی چاهگتري را ىیجّان ةَ جرجيب زیر ةر
طيرد:
)1حضّر شٍگ ىٍظأ ىٍاشب؛ در ایً ىحدوده
گدازهُاي آٌدزیحی و ةازانحی ةَ ُيراه شٍگُاي
آذرآواري (جّف و آگهّىرا) ةا جرکيب ةازیک و
حدواشط ةَظّر ذاجی پحاٌصيم ؾٍاغر فهزي،
ىخػّغاً ىس را دارا ىیةاطٍد.
)2شاخحارُاي گصهی و درزه و طکاف ىّزّد در
شٍگ ىٍظأ و شٍگ ىيزةان .در ىحدوده ىّرد
ىعانؿَ گصمُاي فراوان ةا روٌدُاي طيالطركی-
زٍّبغرةی و طيالغرةی -زٍّبطركی جحثجأدير
ؾيهکرد دو گصم چپگرد جرود و اٌسيهّ در ظرفيً
ٌّار جرود-چاهطيریً ،جظکيم طدهاٌد کَ ٌلض
اشاشی در ایساد چرخَ ُيدروجرىانی و کاٌَزایی
داطحَاٌد.
)3جّدهُاي ٌفّذي و دایکُا ؾاىم حرارجی و گرم
کٍٍده آبُاي ٌفّذي زّي و شرد ةّده اشث.
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زدول  :5ویژگیُاي ىِو کاٌصار ىس چاهگتري ةا جؿدادي کاٌصارُاي ىس ىّزّد در ایران و شایر ٌلاط زِان.

طکم  :17ىدل طياجيکی از جظکيم کاٌصار ىس چاهگتري
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ىّادآنی در ایساد طرایط احيایی ةَ ىٍؼّر
جٌَظيٍی کاٌیُاي شّنفيدي ٌلض ىّدري داطحَ
اٌد .ةافث کاٌیشازي شّنفيدي ةَ غّرت پرکٍٍده
فضاي خانی ،زاٌظيٍی و داٌَ پراکٍده ىیةاطد.
ٌحایر ةَ دشث آىده ٌظان ىیدُد کَ کاٌصار ىس
چاهگتري ةا کاٌصاراي جيپ ىاٌحّ اٌعتاق خّةی
دارد ونی ةا جّزَ ةَ گصحرش کاٌَزایی رگَاي
ىیجّان کاٌصار ىس چاهگتري را در گروه
کاٌصارُاي گرىاةی رگَاي شّنفيد پایيً دشحَ-
ةٍدي ٌيّد.

وتیجٍگیری
ٌحایر حاغم از ىعانؿات زىيًطٍاشی،
کاٌیطٍاشی و شاخث و ةافث ىاده ىؿدٌی ٌظان
ىیدُد کَ ةخض ؾيده کاٌَزایی ىس ةَ غّرت
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