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ٌضاسؽ ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي وبسثشدي  1:25000أيشآثبد (الي ٝصٔيٗؿٙبػي)

چكیذٌ
ٌؼتشٚ ٜسل ٝصٔيٗؿٙبػي  1:25 ,000أيشآثبد ) (5763 II NEدس ؿٕبَ ص٘دبٖ  ٚدس استفبعبت عبسْ لشاس ٌشفت ٝاػتت.
ايٗ ٚسل ٝاص ؿٕبَ ث ٝدؿت عبسْ  ٚاص خٛٙة ث ٝدؿت ص٘دبٖ ٔطذٚد ٔيؿٛد  ٚاص ٘ظش تمؼيٕبت صٔتيٗؿٙبػتي دس صٖٚ
اِجشص لشاس داسدٙٔ .غم ٝوٞٛؼتب٘ي عبسْ ثب س٘ٚذ ؿٕبَ ثبختشي -خٛٙة خبٚسي ثخـي اص ادأ ٝوتٜٞٛتبي اِجتشص ثتبختشي
اػت و ٝدس آٖ ػًٞٙبي آتـفـب٘ي  ٚتٛدٜٞبي ٘فتٛري ػتٛٙصٚييه سخٕٙت ٖٛداس٘تذ  ٚثتٌ٘ٛ ٝت ٝدٌشؿتيت ثتش سٚي
تـىيالت لذيٕي تش لشاس ٌشفتٝا٘ذ .ثخؾ ٚػيعي اص ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِعت ٝصيتش پٛؿتؾ ػتًٞٙتبي آرسآٚاسيٌ ،تذاصٚ ٜ
ػًٞٙبي سػٛثي ػبص٘ذ وشج  ٚتٛدٜٞبي ٘فٛري خٛاٖتتش اص آٖ لتشاس داسد .ػتًٞٙتبي ٔٙغمت ٝؿتبُٔ يته ٔدٕٛعتٝ
آتـفـب٘ي ثب تشويت ثيـتش ضذ ٚاػظ (آ٘ذصيتي) اػت و ٝدس ثخؾٞبي ثباليي ثت ٝيته ٔدٕٛعت ٝآتـفـتب٘ي -سػتٛثي
) (volcanic-sedimentaryتجذيُ ٔيؿ٘ٛذ .ػٞ ًٙبي ٔدٕٛع ٝآتـفـب٘ي ،ث ٝعٛس خب٘جي  ٚعٕٛدي دس فٛاصُ وٛتبٜ
تغييش وشد ٚ ٜث ٝصٛست خب٘جي ث ٝسخؼبسٜٞبي ديٍش تجذيُ ٔيؿ٘ٛذ .ايٗ ػًٞٙب ؿتبُٔ ا٘تٛات تتٔ ٚ ٛدٕٛعتٞٝتبيي
ؿبُٔ تٙبٚة تٌ ٚ ٛذاص ٜثب تشويت ضذٚاػظ اػت وٌ ٝب ٜلبثُ خذايؾ ٌ ٚبٞي غيش لبثُ خذايؾ اػتت .ؿتبيبٖ روتش
اػت و ٝايٗ ٔدٕٛع ٝآتـفـب٘ي داساي ػيىُٞبي آسأؾ ضٛضت٘ ٝيتض ثتٛد ٚ ٜسخؼتبسٜٞتبيي ؿتبُٔ ٔبػتٝػت ًٙثتب
ٔيبٖاليٞٝبيي اص خٙغ ػيّتؼت ٖٛثش سٚي ٔدٕٛعٞٝبي آتـفـب٘ي ٟ٘ـتٝا٘ذٔ .دٕٛعتٝاي عظتيٓ اص ػتًٞٙتبي ٘يٕتٝ
آتـفـب٘ي ) (subvolcanicثب تشويت ضذٚاػظ (تشاوي آ٘ذصيتي) دس صيش ٔدٕٛع ٝآتـفـب٘ي -سػٛثي ٚختٛد داسد .ايتٗ
سخؼبس٘ ٜيٕ ٝعٕيك ،دس ثخؾ ٚػيعي اص ؿٕبَ ٚسل٘ ٚ ٝمـٞٝبي ٔدبٚس ثب ِيتِٛٛطي عٕذتبً تشاوي آ٘تذصيت ٚختٛد داسد.
ايٗ ٔدٕٛع ٝدس ٔٙغم ٝث ٝصٛست تٛدٜٞبي ٘فٛري ٌشا٘ٛديٛسيتٌ ،بثش٘ٛٔ ،ٚض٘ٚيت ،وٛاستض ٔ٘ٛض٘ٚيت  ٚػيٙيت ثٕٞ ٝتشاٜ
دايهٞب  ٚػيُٞبي ٓٞتشويت ثب تٛدٔ ٜبٌٕبيي ثش٘ٚضد داس٘ذ و ٝثيـتش سخؼبسٜٞبي آتـفـب٘ي فٛق سا دس ٔٙغمت ٝلغت
وشدٜا٘ذٔ .طّٞ َٛبي ٌشٔبثي ثتب افتضايؾ ٌشاديتبٖ صٔتيٗ ٌشٔتبيي ،ثبعتا دٌشػتب٘يٞتبي ) (alterationعٕتذٔ ٜب٘ٙتذ
آسطيّيتي ،پشٚپيّيتي  ٚاپيذٚتي ؿذٖ ؿذٜا٘ذ .ايٗ فشآيٙذٞب دس وٙبس ؿىؼتٍيٞب اص ؿذت ثيـتشي ثشخٛسداس ٞؼتتٙذ .اص
ِطبػ ديذٌب ٜصٔيٗؿٙبػي التصبدي ػيؼتٓٞبي وب٘يصايي دس ٌشا٘يتٛييتذٞب  ٚتـتىيالت اسٛػتٗ ٔٙغمت ،ٝاص ػيؼتتٓ
ٌؼُٞب  ٚؿىؼتٍيٞب پيشٚي ٔيوٙٙذ  ٚثيـتش اص ٘ٛت سٌٝاي ،سٌسٝاي  ٚاػتتٛنٚسن ٞؼتتٙذ .وتب٘يػتبصي ٔتغ دس
ٔٙغم ٝاص إٞيت ثيـتشي ثشخٛسداس اػت  ٚثيـتش ث ٝصتٛست سٌتٝاي اػتتٕٞ .سٙتيٗ وتب٘يػتبصي آٞتٗ ثت ٝصتٛست
اػتٛنٚسن  ٚدس ساثغ ٝثب تٛدٜٞبي ٘فٛري ٘ ٚيٕ ٝآتـفـب٘ي ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝاػت .ث ٝعٛس وّي ٔعبدٖ  ٚا٘ذيغٞتبي
ٔعذ٘ي ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝثيـتش ٔشثٛط ث ٝتٛدٜٞبي ٘فٛري ٌشا٘يتٛييذي خٛٙة ثبختش ٚسل ٚ ٝيب ٔتشتجظ ثتب تتٛد٘ ٜيٕتٝ
آتـفـب٘ي  trدس تـىيالت آتـفـب٘ي اسٛػٗ اػت .تىت٘ٛيه ٔٙغمت ٝثتب تٛخت ٝثت ٝضتٛادن صٔتيٗؿتٙبختي ،ضتبوي اص
ٌؼتتتشؽ فعبِيتتت آتـفـتتب٘ي دس صٔتتبٖ اسٛػتتٗ اػتتت وتتٛٔ ٝختتت تـتتىيُ عيتتف ٚػتتيعي اص ػتتًٞٙتتبي آرسآٚاسي
(پيشٚوالػتيه) ؿذ ٜاػت .زيٗخٛسدٌي ػٞ ًٙبي آتـفـب٘ي اسٛػٗ  ٚخبيٍيشي تٛدٞبي ٔ٘ٛض٘ٚيتي سا ٔتيتتٛاٖ ثتٝ
فبص پيش٘ئٗ ٘ؼجت داد (أيٙي .)1383 ،زيٗخٛسدٌيٞبي ٔٙغم ٝس٘ٚذ ؿٕبَ ثبختشي -خٙتٛة ختبٚسي داؿتت ٚ ٝداساي
ٔيُ ٔطٛسي ( )plungeث ٝػٛي خٛٙة خبٚس ٞؼتٙذ .عٛاسض ػبختبسي ٔب٘ٙذ ٌؼّٞٝب ،دسصٜٞب  ٚؿىؼتٍيٞب ٘مؾ ثتٝ
ػضايي دس تٛصي  ،ضُٕ  ٚخب ث ٝخبيي ٔطَّٞٛبي وب٘ٝػبص  ٚتٕشوض ٔبدٔ ٜعذ٘ي داؿتٝا٘ذٕٞ .سٙتيٗ زتيٗٞتب ثتب س٘ٚتذ
ٔطٛسي ؿٕبَ ثبختش -خٛٙة خبٚسٔ ،ىبٖ ٔٙبػجي سا خٟت تضسيك تٛدٜٞبي ٘فٛري دسٞ ٖٚؼتتٞٝتبي ختٛد ثتٚ ٝختٛد
آٚسدٜا٘ذ .دس ٚسل ٝأيشآثبد د ٚػيؼتٓ ٌؼّ ٝثب ساػتبي وّي ؿٕبَ خبٚس -خٛٙة ثبختش  ٚؿتٕبَ ثتبختش -خٙتٛة ختبٚس،
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ٚخٛد داسد وٌ ٝؼّٞٝبي ثب س٘ٚذ ؿٕبَ خبٚس -خٛٙة ثبختش ؿيت ثيـتشي داس٘ذٕٞ .سٙيٗ ٌؼُٞتبيي ثتب س٘ٚتذ تمشيجتبً
ؿٕبِي -خٛٙثي ٘يض ٚخٛد داس٘ذ و ٝاص إٞيت وٕتشي ثشخٛسداس٘ذٌ .بٞي ايٗ دػتٌ ٝؼُٞبي فشعي ثٌ ٝؼُٞبي اصّي
ختٓ ٔيؿ٘ٛذ.
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 -0مقذمٍ
ٚسل ٝصٔيٗؿٙبػي أيشآثبد ثب ٔميبع  ٚ 1:25 ,000ؿٕبس 5763 II NE ٜدس ثيٗ عت َٛخغشافيتبيي ˝ 48°, 52΄,30تتب
 49°, 00΄, 00خبٚسي  ٚعشض خغشافيبيي ˝ 36°, 37΄, 30تب ˝ 36 °, 45΄,00ؿتٕبِي ختبي داسد .ايتٗ ٚسلت ٝاص ٘ظتش
تمؼيٕبت صٔيٗؿٙبػي( ،عّٛي )1991 ،دس ص ٖٚاِجتشص لتشاس داسد .ثت ٝعتٛس وّتي ايتٗ ٔٙغمت ٝدس ؿتٕبَ ص٘دتبٖ  ٚدس
استفبعبت عبسْ لشاس ٌشفت ٝاػت و ٝاص ؿٕبَ ث ٝدؿت عبسْ  ٚاص خٛٙة ث ٝدؿت ص٘دبٖ ٔطذٚد ٔيؿٛد.
 -0 -0ريش کار
ٚسل ٝصٔيٗؿٙبػي  1:25,000أيشآثبد دس ثشٌ 1:100,000 ٝعبسْ خبي داسد  ٚيىي اص زٙذيٗ ٚسلٝاي اػت وت ٝتٟيتٝ
آٖ ث ٝعٛٙاٖ اِٛٚيتٞبي ٔعذ٘ي ٘مـٞٝبي  1:25,000دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفت .ثشداؿت صطشايي ايٗ ٚسل ٝاص صٔؼتتبٖ
ػبَ  1384ؿشٚت ؿذ و ٝپغ اص يه ٔأٔٛسيت ثيؼت سٚص ٜدس صٔؼتبٖ ٕٞبٖ ػبَ ساٜٞتبي دػتشػتيِ ،يتِٛتٛطيٞتبي
ٔٛخٛد ٔ ٚؼيشٞبي پيٕبيؾ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت  ٚدس پي آٖ ادأ ٝوبسٞبي صتطشايي دس ختشداد ٔتب ٜػتبَ 1385
ا٘دبْ ٌشفت .پغ اص آٖ دس پي ػٔ ٝأٔٛسيت ثيؼت سٚص ٜوبسٞبي صطشايي  ٚػپغ وبسٞبي دفتتشي ثت ٝاتٕتبْ سػتيذ ٚ
٘مـ ٝآٔبد ٜاسايٌ ٝشديذ .خٟت تٟيٚ ٝسل ٝأيشآثبد اص ٘مـ ٝتٛپتٌٛشافي ثتب ٔميتبع  ٚ 1:25,000عىتغٞتبي ٞتٛايي ثتب
ٔميبع  1:20،000ػبصٔبٖ ٘مـٝثشداسي وـٛس ٕٞ ٚسٙيٗ دادٜٞبي ٔبٛٞاسٜاي اػتتفبد ٜؿتذ .دادٜٞتبي ٔتبٛٞاسٔ ٜتٛسد
اػتفبد ٜؿبُٔ تّفيك دادٜٞبي اػتش ) ٚ (Asterاػپبت ) (Spotثٛد٘ذ و ٝتٛػظ وبسؿتٙبع ٌتش ٜٚدٚسػتٙدي ػتبصٔبٖ
صٔيٗؿٙبػي تّفيك  ٚآؿىبسػبصي ؿذ .دس ع َٛعّٕيبت صطشايي ،وّي ٝثشداؿتٞب ثب اػتتفبد ٜاص عىتغٞتبي ٞتٛايي ٚ
ٕٞسٙيٗ ث ٝوٕه تصٛيش ٔبٛٞاسٜاي ا٘دبْ ٌشفت .ايٗ ثشداؿتٞب ثش سٚي عىغٞبي ٛٞايي پيبد ٜؿتذ٘ذ  ٚػتپغ وّيتٝ
آٖٞب ثش سٚي تصٛيش ٔبٛٞاسٜاي ا٘تمبَ يبفتٙذ .دس ٟ٘بيت وّي ٝثشداؿتٞب ثش سٚي تصٛيش ٔبٛٞاسٜاي تشػتيٓ  ٚتٛػتظ ٘تشْ
افضاسٞبي ٌشافيىي تجذيُ ث٘ ٝمـٟ٘ ٝبيي ؿذ٘ذ .ؿبيبٖ روش اػت و ٝدس وّيت ٝايؼتتٍبٜٞتبي ٕ٘٘ٛتٝثتشداسي ،اص ػيؼتتٓ
ٔٛلعيت يبة خغشافيبيي خٟب٘ي ) (GPSخٟت ثجت ٘مبط ثشداؿت اػتفبد ٜؿذ ٜاػتٕٞ .سٙيٗ ٔشصٞبي پيشأٚ ٖٛسلتٝ
ثب ٘مـٞٝبي ٔدبٚس وٕٞ ٝضٔبٖ دس ضبَ تٟي ٝثٛد٘ذ ،يىؼبٖػبصي ٟ٘بيي ؿذ٘ذ.
 -0جغرافیا
ٔٙغم ٝعبسْ ث ٝد ٚثخؾ عبسْ عّيب ثب ٔشوض آةثش  ٚعبسْ ػفّي ثب ٔشوض ػيشداٖ تمؼيٓ ٔيؿٛد وتٚ ٝسلت ٝأيشآثتبد دس
ثخؾ عبسْ عّيب ،دس ؿٕبَ خبٚس اػتبٖ ص٘دبٖ لشاس ٔيٌيشد .سٚدخب٘ ٝلضَ اٚصٖ اص پش آةتشيٗ سٚدخب٘ٞٝتبي اػتتبٖ ثتٝ
ؿٕبس ٔيآيذ و ٝاص وٜٞٛبي ز ُٟزـٕ ٝدس وشدػتبٖ ٔٙـأ ٌشفت ٚ ٝدس ٘ضديىي ٔٙديُ ث ٝؿتبٞشٚد پيٛػتت ٚ ٝثتب ٘تبْ
ػفيذسٚد و ٝخشيب٘ي اص ثبختش ث ٝخبٚس داسد ث ٝدسيبز ٝػذ ػفيذسٚد ٔيسيضد .ساٜٞبي اصّي دػتشػتي ثتٙٔ ٝغمت ٝاص دٚ
عشيك ٔيؼش اػت .پغ اص عي ضذٚد  25وئّٛتش اص سا ٜخبد ٜآػفبِت ٝص٘دبٖ آةثش دس ٚسل ٝثبختشي (أبْ) ختبدٜاي ثتٝ
ػٛي خبٚس ٚخٛد داسد و ٝث ٝسٚػتبي ٌّيدٔ ٝيسػذ  ٚثب ادأ ٝآٖ ث ٝػٛي خبٚس ٔيتٛاٖ ث ٝأيشآثبد سػيذ  ٚيب اص ختبدٜ
اصّي ص٘دبٖ اثٟش ٔي تٛاٖ ث ٝسٚػتبي ٘ٚبٖ سػيذ  ٚدس ٔؼيش ث ٝػٛي سٚػتبي لـالق ث ٝخٙتٛة ٚسلت ٝدػتشػتي پيتذا
وشد.
ٕٟٔتشيٗ سٚػتبٞبي ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝسٚػتبٞبي أيشآثبد ،پشزي ،ٝٙزٕشٚد ،زٕ ،ٝثشا٘مٛس  ٚپتشاٍ٘يٗ ٞؼتتٙذ .ثت ٝعتٛس
وّي ث ٝعّت وٞٛؼتب٘ي ثٛدٖ ٔٙغمٚ ،ٝخٛد آة ٛٞ ٚاي ػشد وٞٛؼتب٘ي  ٚعذْ ساٜٞبي دػتشػي ٔٙبػتت  ٚاػتتب٘ذاسد،
3
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تشاوٓ خٕعيت دس سٚػتبٞبي ٔٙغم ٝثؼيبس وٓ اػت ،ث ٝعٛسي و ٝثضسيتشيٗ سٚػتتبٞبي ٔٙغمت ٝخٕعيتتي ضتذٚد 65
خب٘ٛاس داس٘ذ .سٚػتبٞبي أيشآثبد ،زٕشٚد  ٚثشا٘مٛس اص پشخٕعيتتشيٗ سٚػتبٞبي ٚسلٞ ٝؼتٙذ.
اص ِطبػ آة ٛٞ ٚاييٙٔ ،غم ٝث ٝعٛس وبُٔ وٞٛؼتب٘ي ثٛد ٚ ٜداساي آة ٛٞ ٚاي ػتشد وٞٛؼتتب٘ي ثتب تبثؼتتبٖٞتبي ثتٝ
٘ؼجت ٔعتذَ  ٚصٔؼتبٖ ٞبي ثؼيبس ػشد  ٚپش ثش اػت ،ث ٝعٛسيو ٝاص آثبٖ تب اسديجٟـت أىبٖ وتبس صتطشايي ٚختٛد
٘ذاسد٘ .ضٚالت خٛي ث ٝصٛست ثش تب اٚاػظ ثٟبس دس لُّ ٔشتف دس ٔٙغم ٝديذٔ ٜيؿتٛد .ثيـتي ٝٙضتشاست ٔٙغمت43 ٝ
دسخ ٝػب٘تيٌشاد  ٚوٕي ٝٙآٖ دس ضذٚد  30دسخ ٝػب٘تيٌشاد صيش صفش اػتتٔ .يتضاٖ ثبس٘تذٌي دس وتٜٞٛتبي عتبسْ دس
ضذٚد ٔ 500يّئتش دس ػبَ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت (ػبصٔبٖ ٛٞاؿٙبػي وـٛس.)1384 ،
وٞ ٜٛبي ٔٙٔ ٟٓغم ٝؿبُٔ صسوبٖ ،و ٟٝٙداغ ،ػ ًٙلغبس ،لش ٜختبل ،َٛوت ٜٛػتبسي غتالق ،ختٛس ٘ٚتذي ،پٍّٙبػشػت،ٝ
زٛثٛظ داؿي ،لٛصي ،و ٜٛػيب ٜتُ ٔ ٚـىيٗ ٞؼتٙذ .ثبالتشيٗ ٘مغ ٝاستفبعي دس ٚسل ٝأيشآثبد دس خٛٙة ثبختش ٚسلت ٝدس
و ٜٛزٛثٛظ داؿي ثب ٘مغ ٝاستفبعي ٔ 2606تش اص ػغص دسيب اػت.
سٚدخب٘ٞٝبي ٔٙغم ٝتطت اثش عٛأُ عجيعتي عٕٔٛتبً فصتّي ٞؼتتٙذ .ايتٗ سٚدٞتب دس اثتش رٚة ثتش ٞتبي صٔؼتتب٘ي ٚ
ثبسؽ ٞبي ثٟبسي دس فصُ ثٟبس پش آثٙذ .دس ٚسل ٝأيشآثبد سٚدخب٘ٞٝبيي فصّي عٕذتبً ثب خٟت خٛٙة ثبختش -ؿٕبَ ختبٚس
ٚخٛد داس٘ذ .ايٗ سٚدخب٘ٞٝب ؿتبُٔ سٚدخب٘تٞٝتبي فصتّي ثشا٘متٛس دس ؿتٕبَ ختبٚس سٚػتتبي ثشا٘متٛس ،سٚدخب٘ت ٝفصتّي
پشزي ٝٙزبي دس ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي أيشآثبد ،سٚدخب٘ ٝفصّي تـٛيشزبي دس ؿتٕبَ ختبٚس سٚػتتبي پشزيٙت ،ٝسٚدخب٘تٝ
فصّي السزبي دس ٌٛؿ ٝؿٕبَ ثبختش ٚسل٘( ٝبْ آٖ اص سٚػتبي الس دس ؿٕبَ خبٚس ٚسل ٝأبْ و ٝدس ثبختش أيشآثتبد اػتت
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت)  ٚسٚدخب٘ ٝفصّي ٌيال٘ىـٝزبي دس ؿٕبَ خبٚس ٚسل ٝدس ثيٗ وت ٜٛلتش ٜختبل ٚ َٛوت ٜٛػتبسي غتالق
اػتٔ .ؼيش ضشوت آة دس ايٗ سٚدخب٘ٞ ٝب خٛٙة ثبختش ث ٝؿٕبَ خبٚس اػت و ٝث ٝػٕت ؿٕبَ خبٚس ث ٝسٚدخب٘ت ٝلتضَ
اٚصٖ ٔيسيض٘ذ.
ؿغُ اوثش ٔشدْ ٔٙغم ٝدأذاسي ،لبِيثبفي ،ص٘جٛسداسي  ٚوـبٚسصي اػت .وـبٚسصي دس ٔطتذٚدٚ ٜسلت ٝثت ٝعّتت ؿتيت
ؿذيذ تٛپٌٛشافي ٚ ٚخٛد صٔؼتبٖٞبي عٛال٘ي ،وٓ س٘ٚك اػت.
ٔٛلعيت ٔٙغم ٝاص ِطبػ پٛؿؾ ٌيبٞي ،زـٍٕيش ٘يؼت .دسختبٖ ٔٛختٛد دس ٔٙغمت ٝثيـتتش ؿتبُٔ دسختتبٖ ٌتشد،ٚ
فٙذق ،ثبداْ ،ا٘ديش ،تٛت  ٚػش ٚوٞٛي اػت .دس ٔٙبعك پؼت تش ؿٕبِي ٚسل٘ ٝيض صيت ٚ ٖٛا٘تبس ثت ٝصتٛست ا٘جتٚ ٜٛختٛد
داسد .ا٘ٛات ٌيبٞبٖ ٔشتعي ٔب٘ٙذ ٌ ،ٖٛپ ،ٝ٘ٛتّخ ٝثيبٖ ،وٍٙش  ٚسيٛاع ٘يض دس ٔٙتبعك پؼتتتتش ٚختٛد داس٘تذ .ختب٘ٛساٖ
ٔٙغم ٝؿبُٔ لٛذٔ ،يؾ ،وُ ،سٚثبٌ ،ٜشئ ،بس ،النپـتٌ ،شاص ،عمشة  ٚپش٘ذٌب٘ي ز ٖٛوجه ،تيٟت ،ٛعمتبةٞ ،ذٞتذ،
لٕشي  ٚداسوٛة ٞؼتٙذ.
ديٗ ٔشدْ ٔٙغم ٝاػالْ ٔ ٚزٞت آٖٞب ؿيع ٝاػتٕٞ .سٙيٗ صثبٖ ٔشدْ ٔٙغم ٝتشوي اػت ِٚي صثبٖ فبسػي ٘يتض سايتح
اػت.
 -3ريختشىاسی
اص ِطبػ تىت٘ٛيىي ايٗ ٔٙغم ٝداساي زيٗخٛسدٌيٞبي ؿبخص ٌ ٚؼُٞبي فشاٚاٖ اػت و ٝدس استفبعبت ثّٙتذ ،تٙتٛت ٚ
تىشاس ايٗ ٚاضذٞب اص ِطبػ خٙغ  ٚفشػبيؾ ػجت ايدبد ػغٛش تٛپٌٛشافي ٔتٛٙت ؿذ ٜاػتت .اختتال استفتبت ٔٙغمتٝ
ثؼيبس صيبد اػت ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝدس ثيـتش ايبْ ػتبَ اص ثتش پٛؿتيذ ٜاػتتٕٞ .سٙتيٗ ثت ٝعّتت ِيتِٛتٛطي آرسآٚاسي ٚ
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آتـفـب٘ي  ٚتٙبٚة خٙغ ػًٞٙب  ٚدس ٘تيدٔ ٝتفبٚت ثٛدٖ آٖٞب دس ٔمبثُ فشػبيؾ ،ديٛاس ٜدسٜٞب ثت ٝصتٛست پشتٍتبٜ
دس آٔذ ٜاػت .افض ٖٚثش ايٗ ،سعٛثت  ٚثبس٘ذٌي ؿذيذ دس ثخؾ ؿٕبَ خبٚسي ٔٙغمٛٔ ٝخت فشػبيؾ ؿذيذتش ٚ ٚختٛد
دسٞ ٜبي عٕيك  ٚپش ؿيت ؿذ ٜاػت .ثخؾ ٚػيعي اص ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِع ٝصيش پٛؿؾ ػتًٞٙتبي آرسآٚاسيٌ ،تذاصٚ ٜ
سػٛثبت ػبص٘ذ وشج  ٚتٛدٜٞبي ٘فٛري خٛاٖتش لشاس داسد.
 -4کلیات زمیهشىاسی مىطقٍ
ٔٙغم ٝوٞٛؼتب٘ي عبسْ ثب س٘ٚذ ؿٕبَ ثبختشي -خٛٙة خبٚسي ثخـي اص ادأ ٝوٜٞٛبي اِجتض ثتبختشي اػتت وت ٝدس آٖ
ػًٞٙبي دٌشٌ ٚ ٝ٘ٛػًٞٙبي لذيٕيتش اص اسٛػٗ صيشيٗ ديذٕ٘ ٜيؿٛد .لٛع ِٚىب٘ٛپّٛت٘ٛيه عبسْ ثخؾ وتٛزىي اص
ص ٖٚػبختبسي اِجشص -آرسثبيدبٖ  ٚخض ٚوٕشثٙذ ٔتبِٛط٘ي اٚساػيب) ٚ (Metallogenic belt Eurasianوٕشثٙذ وتٞٛضايي
آِپ ٞيٕبِيب اػت ).)Jankovic, 1977
سؿتٝوٞ ٜٛبي اِجشص ث ٝع َٛضذٚد  2000وئّٛتش اص خٕٟٛسي آرسثبيدبٖ دس ثبختش تب سؿتٝوٜٞٛبي ٙٞذٚوؾ دس ؿٕبَ
افغب٘ؼتبٖ ادأ ٝداسد  ٚيه وٕشثٙذ زيٗخٛسد ٜپّي اٚسٚطٖ سا تـىيُ داد ٜاػت (٘جٛي .)1355 ،عّٛي ( )1996اعتمتبد
داسد وتت ٝػيؼتتتٓ اِجتتشص اص عتتش ؿتتٕبَ ،ؿتتٕبَ ختتبٚس تٛػتتظ صٔتتيٗ دسص ثشختتٛسد لتتبس -ٜلتتبسٜاي پتتبِئٛتتيغ
( )PTCSpaleo Tethyan continent-continent collisional sutureتٛػظ ػتبختٕبٖٞتبي ثعتذي آِپبيتذ تطتت
تأثيش لشاس ٌشفت ٝاػتٚ .ي ثش اػبع ؿٛاٞذ ػبختٕب٘ي  ٚزيٝٙؿٙبػي ٞفت ٚاضتذ تىتٛ٘ٛاػتتشاتيٍشافي ثتشاي اِجتشص دس
٘ظش ٌشفت ٝاػت:
 - 1اپيوٙتيٙٙتبِي اص پشوبٔجشيٗ ثبال تب اسدٚيؼيٗ پبييٗ
ٔ - 2دٕٛعٔ ٝبٌٕبيي ٔبفيه اسدٚيؼيٗ تب د٘ٚيٗ
 - 3تٛاِي فالت لبس ٜد٘ٚيٗ تب تشيبع ثبال
 - 4تٛاِي سػٛثبت ػيّيؼي والػتيه ) (Siliciclasticتشيبع ثبال تب طٚساػيه پبييٗ
 - 5تٛاِي فالت لبس -ٜاپيوٙتيٙٙتبَ ٘بپيٛػت ٝطٚساػيه ٔيب٘ي تب وشتبػ ٝثبال
ٔ - 6دٕٛع ٝوٕبٖ ٔبٌٕبيي وشتبػ ٝثبال  ٚػٛٙصٚييه
 - 7سػٛثبت ٔٛالع ػيّيؼي والػتيه ضيٗ وٞٛضايي تشؿيشي  ٚوٛاتش٘شي
ث ٝعميذِ ٜؼىٛسيٕٞ ٚ ٝىبساٖ (ٔ ،)1978شاضُ اثتذايي فعبِيت ٔدٕٛعٔ ٝبٌٕبيي اِجشص (ؿبُٔ ػتبص٘ذ وتشج) اص وشتبػتٝ
صيشيٗ تب وشتبػ ٝثبال ؿشٚت ؿذ ٜاػتٔ .دٕٛعٔ ٝبٌٕبيي اِجشص ؿبُٔ خشيبٖٞبي ٌذاصٜاي ضتخيٓ آ٘تذصيتي ،آ٘تذصيتيه
ثبصاِتي ،سيٛداػيتي ثب اليٝثٙذي خٛة ٌ ٚؼتشؽ ٚػي  ٚػًٞٙبي آرسآٚاسي ٔب٘ٙذ ت ٚ ٛآٌّٔٛشاٞب ثب تشويت آ٘ذصيت
 ٚتشاوي آ٘ذصيت ٕٞ ٚسٙيٗ ثشؽٞبي آتـفـب٘ي اػت وٌ ٝبٞي داساي ٔيبٖاليتٞٝتبيي اص سػتٛثبت صيشدسيتبيي ٘ ٚيٕتٝ
دسيبيي ٞؼتٙذ .ايٗ ٔدٕٛعٞٝب تٛػظ تٛدٜٞبي ٘فٛري ٌشا٘ٛديٛسيتتٌ ،تبثش٘ٛٔ ،ٚض٘ٚيتت ،وتٛاستض ٔ٘ٛض٘ٚيتت ،ػتيٙيت،
دايه ٞبي ديبثبصي  ٚػيُٞبي ٓٞتشويت ثب تٛدٔ ٜبٌٕبيي لغ ؿذٜا٘ذ .ضخبٔت ايتٗ ٔدٕٛعتٔ ٝبٌٕتبيي اص  1700تتب
٘ضديه ٔ 6000تش ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت (ِؼىٛسي .)1978 ،ٝعّٛي ( )1996اعتمبد داسد و ٝثخؾ اعظٓ ٔدٕٛعٔ ٝبٌٕتبيي
اِجشص دس يه ٔطيظ ٌٛداَ ) (trenchلبسٜاي ثبال س٘ٚذ ٜدس پبي دأ ٝٙلبسٜاي دس خّتٛي وٕتبٖ ٔبٌٕتبيي فعتبَ ٟ٘ـتتٝ
ؿذ ٜاػت.
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ٞيشايبٔب ٕٞ ٚىبساٖ ( )1966ػبص٘ذ وشج دس ٔٙغم ٝعبسْ سا ث ٝد ٚثخؾ اصّي وشدوٙذ ؿبُٔ  8صيش ٚاضذ  ٚآٔٙذ ؿتبُٔ
 13صيش ٚاضذ تمؼيٓ وشدٜا٘ذ .الصْ ث ٝروش اػت و ٝايٗ تمؼيٓثٙذي لبثُ تعٕيٓ ٓٞ ٚاسصي ٘يؼت  ٚاسصؽ ٔطّتي داسد.
ػبص٘ذ وشج دس ٔٙغم ٝعبسْ ثيـتش ؿبُٔ ػًٞٙبي آرسآٚاسي ٌ ٚذاصٜٞب اػت و ٝسخؼتبسٜٞتبي آٖ ثت ٝعتٛس ختب٘جي ٚ
عٕٛدي دس فٛاصُ وٛتب ٜتغييش ٔيوٙذ.
دس صٔبٖ اسٛػٗ ،فعبِيت آتـفـب٘ي ثب ا٘فدبس  ٚتـىيُ عيف ٚػتيعي اص ػتًٞٙتبي آرسآٚاسي (پيشٚوالػتتيه) ؿتبُٔ
وشيؼتبَتِ ، ٛيتيهت ، ٛالپيّيت ، ٛآٌّٔٛشا ٕٞ ٚشا ٜآٖ ٌذاصٜٞبي پٛسفيشي ٌ ٚبٞي ٌتذاصٜٞتبي صيشدسيتبيي ؿتشٚت
ٔيؿٛدٟ٘ .ـتٞ ٝبي اسٛػٗ دس ٔطيظ سػٛثي وٓ عٕك ٌ ٚب ٜلبسٜاي تـىيُ يبفتٔ ٚ ٝـتُٕ ثتش ػتًٞٙتبي آرسآٚاسي،
سػٛثي  ٚآتـفـب٘ي ٞؼتٙذ.
ٔبٌٕبتيؼٓ اسٛػٗ پؼيٗ  ٚاِيٍٛػٗ ،ثبعا افضايؾ ٌشاديبٖ صٔيٗ ٌشٔبيي دس ثيـتش خبٞتبي ايتشاٖ ؿتذ ٚ ٜتتٛدٜٞتبي
ٔبٌٕبيي ثؼيبسي سا دس طسفبي وٓ خبي داد ٜاػت .اص ايٗ سٍٞزسٔ ،طَّٞٛبي ٌشٔبثي ث ٝخشيتبٖ افتتبد ٜوت ٝيتب اص ختٛد
ٔبٌٕب ٘ـبت ٌشفت ٚ ٝيب ثبعا ٌشْ ؿذٖ آةٞب  ٚث ٝخشيبٖ افتبدٖ آٖٞتب ؿتذٜا٘تذ .زٙب٘ست ٝايتٗ ٔطّتَٞٛتبي ٌشٔتبثي
اػيذي ،اص ػًٞٙبي ٔيضثبٖ فّذػپبسداسٛٔ ،اد لّيبيي  ٚلّيبيي خبوي سا ؿؼتـ ٛدٙٞذ ،وبسِٛيٙيت ثٛختٛد آٔتذ ٚ ٜاٌتش
ٔيضاٖ غّظت ي ٖٛػِٛفبت دس ٔطّٞ َٛب ث ٝلذسي ثبؿذ و ٝثبعا ؿشوت ي ٖٛػِٛفبت دس ٚاوٙؾ  ٚتـتىيُ وتب٘يٞتبي
ػِٛفبت ٝؿٛد ،آِ٘ٛيت يب طاسٚػيت تـىيُ ؿذ ٜاػت.
 -5زمیهشىاسی ي شرح ياحذَاي سىگی
اص ِطبػ زيٍ٘ٝٙبسي ٔٙغم ٝؿبُٔ يه ٔدٕٛع ٝپيشٚوالػتيه ثب تشويت عٕذتبً ضتذ ٚاػتظ اػتت وت ٝدس ثختؾٞتبي
ثباليي ث ٝيه ٔدٕٛع ٝآتـفـب٘ي-سػٛثي ) (volcanic-sedimentaryتجذيُ ٔيؿٛد .دس صيش ايٗ ٚاضذٞبٔ ،دٕٛعتٝاي
ضخيٓ اص ػٞ ًٙبي ٘يٕ ٝآتـفـب٘ي ) (subvolcanicثب خٙغ تشاوي آ٘ذصيت ٚخٛد داس٘ذٔ .دٕٛعٞٝتبي فتٛق تٛػتظ
ػًٞٙبي ٘فٛري ٌشا٘يتٛييذي ثعذ اص اسٛػٗ لغ ؿذٜا٘ذ.
ؿبيبٖ روش اػت و ٝػشي اسٛػٗ ثب ٌؼتشؽ ٚػي  ٚلبعذ ٜوٍّٙتٔٛشايي ثت ٝعتٛس ٘بپيٛػتتٌ( ٝتب ٜدٌشؿتيت) ثتش سٚي
ػبص٘ذٞبي لذيٕيتش اص خّٕ ٝػبص٘ذٞبي طٚساػيه ٘ـؼت ٝاػت .دس ضتٛاِي سٚػتتبي آصاد ثتبال دس خٙتٛة ثتبختش ٚسلتٝ
 1:00 ,000عبسْ (خبسج اص ٚسل ،)ٝلذيٕيتشيٗ ٚاضذ اسٛػٗ و ٝؿبُٔ ؤٍّٛٙشا ٔ ٚبػتٝػتًٞٙتبي لشٔتض س٘تً فدتٗ
اػت ،ث ٝعٛس ٘بپيٛػت ٚ ٝدٌشؿيت ثش سٚي ػًٙآٞته ضتخيٓاليت ٝػتبص٘ذ الس لتشاس داسد (أيٙتيٕٞ .)1383 ،سٙتيٗ
ٟ٘ـتٞ ٝبي ٘ئٛطٖ  ٚوٛاتش٘شي دس أتذاد سٚدخب٘ ٝلضَ اٚصٖ (خبسج اص ٚسل ،)ٝدس يه ػتبختٕبٖ ٘تبٚديغ ٌ٘ٛت ٝثت ٝعتٛس
٘بپيٛػت ٚ ٝدٌشؿيت ثش سٚي ػشي اسٛػٗ ٟ٘ـت ٝؿذٜا٘ذ (أيٙي.)1383 ،
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاؿبس ٜؿذ دس صٔبٖ اسٛػٗ ،فعبِيت آتـفـب٘ي ثب ا٘فدبس  ٚتـىيُ عيف ٚػتيعي اص ػتًٞٙتبي آرسآٚاسي
(پيشٚوالػتيه) ٕٞشا ٜثٛد ٜاػت .فعبِيت آتـفـب٘ي دس ٔطذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِع ٝثب فٛساٖ يه ٔدٕٛع ٝتتٛفي ثتب تشويتت
اػيذي ؿبُٔ ت ٛپبٔيؼيٚ ،يتشيه ت ٛاػيذي  ٚت ٛخٛؽ خٛسدٚ( ٜاضذ  (Etb1آغبص ؿذ ٜاػت و ٝؿتشٚت ػتيىُ
فعبِيت آتـفـب٘ي (٘بپيٛػتٍي) ثٛد ٚ ٜث ٝد٘جبَ آٖ ٌذاصٜٞبي عٕذتبً ضذ ٚاػظ ظبٞش ٔيؿ٘ٛذ .ايٗ سخؼبسٜٞب ثت ٝعتٛس
خب٘جي  ٚعٕٛدي دس فٛاصُ وٛتب ٜدس تغييش ثٛد ٜثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتعميت آٖٞب ٌبٞي ثؼيبس دؿٛاس اػت .ث٘ ٝظتش ٔتيسػتذ
ثعذ اص ٞش دٚس ٜفعبِيت آتـفـب٘ي دٚسٜٞبي آسأؾ ضٛض٘ ٝيض ٚخٛد داؿت ٝاػتت ،ثت ٝعتٛسيوتٟ٘ ٝـتتٞٝتبيي ٔب٘ٙتذ
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ٔبػٝػ ،ًٙؿيُ  ٚػيّتؼتٟ٘ ٖٛـت ٝؿذٜا٘ذ .ضبَ ثتب ٔمذٔت ٝفتٛق ثت ٝزيٙتٍ٘ٝتبسي ٚاضتذٞتبي ٔٛختٛد دس ٔٙغمتٝ
ٔيپشداصيٓ:
ياحذ Et1
ايٗ ٚاضذ دس ؿٕبَ سٚػتبي زٕشٚد تب ٌٛؿ ٝؿٕبَ خبٚسي ٚسل ٝأيشآثبد ٌؼتشد ٜؿذ ٜاػتٕٞ .سٙيٗ سخٕ٘ٛٙي ا٘ذن
اص آٖ دس ؿٕبَ ثبختش ٚسل٘ ٝيض ٚخٛد داسد .ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ ِيتيهوشيؼتتبَ تتٞ ٛتبي اپيتذٚتي ػتجض تتب صسد سٚؿتٗ،
خبوؼتش ت ، ٛالپيّي ت ، ٛوشيؼتبَ تِ ، ٛيتيه ت ، ٛتٔ ٛبػٝاي  ٚت ٛثشؽ اػت وٌ ٝبٞي داساي ٔيتبٖاليتٞٝتبي
ػيّتؼتٔ ،ٖٛبدػتٔ ،ٖٛبػ ٝػٌ ٚ ًٙذاص ٜآ٘ذصيتي اػت .ايٗ ٚاضذ تٛفي ثش خال ٚاضذ  Et2و ٝثيـتش تتٛدٜاي اػتت،
داساي اليٝثٙذي ٔتٛػظ اػت .ؿيت ايٗ ٚاضذ دس ٔطُٞبي لبثُ ا٘تذاصٌٜيتشي دس ضتذٚد  30تتب  40دسخت ٝثت ٝػتٛي
خٛٙة اػتٕٞ .جشي ايٗ ٚاضذ ثب ٚاضذ ثباليي و ٝؿبُٔ تٞ ٛبي ثبصيه  ٚتيش ٜسً٘ ٚاضذ  Et2اػت دس ايٗ ٚسل ٝديتذٜ
ٕ٘يؿٛدِٚ ،ي دس ٘مـ ٝأبْ (ٚسل ٝثبختشي) ث ٝصٛست ٘بپيٛػت ٝاػتتٕٞ .سٙتيٗ دس ؿتٕبَ ختبٚس زٕتشٚد ثت ٝصتٛست
ٕٞـيت صيش ٚاضذ  Evt1خبي داسد .ث ٝخبعش فشايٙذٞبي اپيذٚتيتي  ٚوّشيتي ؿذٖ سً٘ ايٗ ٚاضذ دس ٔٙغم ٝثيـتتش ثتٝ
سً٘ٞبي ػجض تب صسد ٔتٕبيُ ث ٝػجض ديذٔ ٜيؿٛدِٚ ،ي دس ثشخي اص خبٞب ث ٝسً٘ خبوؼتشي سٚؿٗ ٘يض ديذٔ ٜتيؿتٛد.
تشويت وّي ايٗ تٞ ٛب تشاويآ٘ذصيتي اػت .ؿبيبٖ روش اػت و ٝدس ٚسل ٝأيشآثبد ،يته ػتشي اص دايتهٞتبي وشثٙبتتٝ
ثشؿي ؿذ )bv( ٜايٗ ٚاضذ سا لغ وشدٜا٘ذ .تٛػظ ٔغبِعبت  XRDدس ايٗ دايهٞب ضضٛس وب٘يٞتبي وتٛاستض ،وّؼتيت،
وبسِٛيٙيت ٕٞ ٚبتيت ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت (خذٔ .)23.26 ٕٝ٘ٛ٘ ،2 َٚغبِعبت ٚاؿتي ًٙخٟتت ٔيتبٖاليتٞٝتبي سػتٛثي
ؿبُٔ ػيّتؼتٔ ٚ ٖٛبداػت ٖٛايٗ ٚاضذ ٘تيدٝاي دسثش ٘ذاؿت .اص ديذٌب ٜػًٍ٘ٙبسي ٔيىشٚػىٛپي ػتًٞٙتبي تتٛفي
ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ لغعبت وشيؼتبِي ،لغعبت ػٍٙي  ٚوب٘يٞبي خٕيشٞ ٜؼتٙذ .لغعبت ػٍٙي ؿبُٔ لغعتبت ِٚىتب٘يىي
ؿيـ ٝاي اوؼيذ ٚ ٜلغعبت ِٚىب٘يىئ -يىشِٚيتي ث ٝؿذت اوؼيذٞ ٜؼتٙذ .لغعبت وشيؼتبِي ؿبُٔ فّذػپبس آِىبِٗ ثب
تدضي ٝث ٝوب٘يٞبي سػي ٌ ٚب ٜخب٘ـيٙي تٛػظ اپيذٚت اػتٌ .بٞي آثبسي اص يه وب٘ي ٔبفيته وت ٝثت ٝاضتٕتبَ صيتبد
پيشٚوؼٗ ثٛدٚ ،ٜخٛد داسد و ٝث ٝعٛس وّي ثب وّشيت ،اپيذٚت ،وّؼيت  ٚػتشپب٘تيٗ ختبيٍضيٗ ؿتذ ٜاػتت .وتب٘يٞتبي
خٕيش ٜؿبُٔ وّشيت ،فّذػپبس آِىبِٗ ثب سؿذ تتٛأْ ،اپيتذٚت  ٚپالطيتٛوالص اػتتٕٞ .سٙتيٗ وتب٘يٞتبي ثب٘ٛيت ٝؿتبُٔ
وب٘يٞبي فيّٛػيّيىبت ٚ ٝاپيذٚت  ٚوب٘يٞبي فشعي ٘يض ؿبُٔ وب٘يٞبي وذس  ٚآپبتيت اػت.
ياحذ Evt1
ايٗ ٚاضذ تٛفيٌ -ذاصٜاي ثيـتش دس ثخؾٞبي ؿٕبِي ٔ ٚشوضي ٚسل ٝأيشآثبد ،دس ؿٕبَ خبٚس  ٚخٛٙة ثتبختش سٚػتتبي
پشزي ،ٝٙثبختش سٚػتبي زٕشٚد  ٚزٕ ٚ ٝؿٕبَ پشاٍ٘يٗ سخ ٖٕٛٙداسد .ايٗ ٚاضذ اص ثخؾ تٛفي ؿبُٔ وشيؼتبَ ِيتيه
تِ ، ٛيتيه ت ٛػجض  ٚتٔ ٛبػٝاي ثب ٔيبٖاليٞٝبي ٔبػٝػٍٙي تتب ٔبػتٝتتٛفي  ٚثختؾ ٌتذاصٜاي تشاوتيآ٘تذصيتي
تـىيُ ؿذ ٜاػت .ثخؾ ٌذاصٜاي دس ثتبختش زٕت ٝؿتبُٔ يته ٔدٕٛعتٔ ٝيىشٚوٛاستضٔ٘ٛضٚديٛسيتت پتٛسفيشي اػتت.
ثخؾ ٞبي تٛفي ايٗ ٚاضذ ثب سً٘ ػجض سٚؿٗ ،خبوؼتشي سٚؿٗ ٔتٕبيُ ث ٝصيت٘ٛي  ٚخبوؼتشي  ٚثخؾٞتبي ٌتذاصٜاي
آٖ ثب سً٘ خبوؼتشي تب خبوؼتشي تيش ٜثش سٚي صٔيٗ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .تشويت وّي تتٞ ٛتبي ايتٗ ٚاضتذ ،آ٘تذصيت تتب
تشاوي آ٘ذصيت اػت .دس ؿٕبَ پشزي ٝٙايٗ ٚاضذ سا ٔدٕٛع ٝدايه  ٚػيُٞبي ٔيىشٌٚبثشٚيي -ديبثبصي لغ وتشدٜا٘تذ.
ايٗ ٚاضذ دس ثبختش سٚػتبي پشزي ٝٙثشؿي ؿذٕٞٝ٘ٛ٘ ٚ ٜبي آٖ آغـتٍي ث ٝوشثٙبت داس٘تذٕٞ .سٙتيٗ ايتٗ تتٞ ٛتب دس
ثبختش زٕشٚد دس وٙبس ٌؼّ ٝزٕشٚد خشد  ٚثشؿي ؿذٞ ٜؼتٙذ .تٞ ٛبي ايٗ ٚاضذ ضدٓ ثيـتشي ٘ؼجت ثٌ ٝذاصٜٞتبي
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آٖ داس٘ذ .ايٗ ػًٞٙب ٘بصنالي ٝتب ٔتٛػظاليٞ ٝؼتٙذ .ؿيت تمشيجي ايٗ تٞ ٛب دس ضذٚد  15تب  30دسخ ٝاػتت .ايتٗ
ٚاضذ دس ؿٕبَ خبٚس زٕشٚد دس و ٜٛلش ٜخبغ َٛدس استجبط ثب ٚاضذ  Et1ثٛد ٚ ٜث ٌٝ٘ٛ ٝتذسيدي ثتش سٚي آٖ ختبي داسد.
اص ٔيبٖاليٞٝبي ٔبػٝػٍٙي ايٗ ٚاضذ دس ؿٕبَ ثبختش زٕشٚد ،خٟت ٔغبِعبت فؼيُؿٙبػي ٚ ٚاؿتيٕ٘ٛ٘ ًٙتٝثتشداسي
ؿذ و٘ ٝتيدٝاي ث ٝدػت ٘يبٔذ .اص ِطبػ ػًٍ٘ٙبسي ثخؾ تٛفي عٕذتبً ؿبُٔ فٛٙوّؼتتٞتبي فّذػتپبس ،پيشٚوؼتٗ ٚ
لغعبت ػٍٙي اػت .فٛٙوّؼت ٞبي پالطيٛوالص ثب آثبس دٌشػب٘ي ثت ٝوتب٘يٞتبي اپيتذٚت ،وشثٙتبت ،وتب٘يٞتبي سػتي ٚ
ػشيؼيت ،اوثشا خشد ؿذ ٚ ٜؿىؼتٞ ٝؼتٙذ .ايٗ ثّٛسٞب ثب ا٘ذاصٜٞبي دس ضذٚد ٔ 1/5يّئتش ،تشويجتي دس ضتذ آ٘تذصيٗ
داس٘ذٌ .بٞي پالطيٛوالص ث ٝصٛست ٔيىشِٚيتٞبيي دس خٕيش ٜاوؼيذ ٜلتشاس داسد .پيشٚوؼتٗٞتب ثت ٝؿتذت ثت ٝوّؼتيت،
اپيذٚت ،وّشيت ٌ ٚبٞي ػشپب٘تيٗ تدضي ٝؿذٜا٘ذ .دس فضبي ثيٗ لغعتبت فتٛق ،اپيتذٚت فتشاٚاٖ ،فّذػتپبس ٟ٘تبٖ ثّتٛس،
تٕشوض ثي ؿىُ وشثٙبت ،وّشيت ،وٛاستض ٟ٘تبٖ ثّتٛس -اِٚيت ٚ ٝثب٘ٛيت -ٝآپبتيتت ،وتب٘ي وتذس ،سؿتتٞٝتبي سيتض  ٚظشيتف
فيّٛػيّيىبت  ٚاوؼيذ آٚ ٗٞخٛد داسد .ايٗ تٞ ٛب ثبفت وشيؼتبِٛوالػتيه ،والػتيه ِ ٚيتٛوالػتيه داس٘تذ .ثختؾ
ٌذاصٜاي ايٗ ٔدٕٛع ٝؿبُٔ آ٘ذصيت تب تشاوي آ٘ذصيت  ٚدس ثشختي ٘متبط ٔيىش٘ٛٔٚضٚديٛسيتت پتٛسفيشي اػتت .دس ايتٗ
ػًٞٙب فٛٙوشيؼتبَٞبي پالطيٛوالص ثب ا٘ذاصٜٞبي دس ضذٚد ٔ 0/4يّئتش دس يته خٕيتشٔ ٜيىشِٚيتتي پشاوٙتذٚ ٜختٛد
داسد .دس خٕيشٔ ،ٜيىشِٚيتٞبي پالطيٛوالص غبِجبً وشثٙبتي ؿذ ،ٜوّشيتٞبي ثيؿىُ پشوٙٙذ ٜفضبٞب  ٚتىٞٝتبي وشثٙبتتٝ
ٚخٛد داس٘ذ .ثبفت ايٗ ػًٞٙب عٕٔٛبً پٛسفيشيتيته اػتت .اص ثختؾ ٌتذاصٜاي ايتٗ ٚاضتذ ،دٕ٘ٛ٘ ٚت ٝخٟتت ٔغبِعتبت
طسٛؿيٕيبيي ث ٝسٚؽ ٕٝ٘ٛ٘ XRFثشداسي ؿذ ٜاػت .ثش ايٗ اػبع ،ػتًٞٙتبي ايتٗ ٚاضتذ دس ٕ٘تٛداس SiO2دس ٔمبثتُ
 )Cox et al., 1979( Na2O+K2Oدس ٔطذٚد ٜآ٘ذصيت  ٚثبصاِت -آ٘ذصيت لشاس ٔيٌيش٘ذ (ٕ٘ٛداس  .)1ثش اػبع ٕ٘تٛداس
) (Irvin & Baragar, 1971ػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ دس ٔطذٚد ٜػبة آِىبِٗ خبي داس٘ذ و ٝيه ٕ٘ ٝ٘ٛتٕبيُ ثت ٝآِىتبِٗ
داسد (ٕ٘ٛداس ٕٞ .)2سٙتيٗ ثتش اػتبع ٕ٘تٛداس ػتٝتتبيي  AFMايتشٚيٗ  ٚثبساٌتبس  ،1971ايتٗ ٕ٘٘ٛتٞٝتب دس ٔطتذٚدٜ
وبِهآِىبِٗ لشاس داس٘ذ و ٝيىي اص ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔيُ ث ٝتِٝٛايت داسد (ٕ٘ٛداس .)3
ياحذ Et2
ايٗ ٚاضذ ثب ضخبٔت تمشيجي ٔ 300تش دس ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي أيشآثبد  ٚخٛٙة  ٚخبٚس سٚػتتبي زٕت ٝسخٕٙت ٖٛداسد.
سً٘ ايٗ ٚاضذ خبوؼتشي سٚؿٗ تب خبوؼتشي تيش ٜثٛد ٚ ٜؿبُٔ وشيؼتتبَ ِيتيته تت ، ٛتتٞ ٛتبي تيتش ٜسيضدا٘تٚ ٝ
وشيؼتبَ ت ٛثب تشويت ضذ ٚاػظ تب ثبصيه اػت وٌ ٝبٞي داساي ٔيبٖاليٞٝتبيي اص خشيتبٖٞتبي ٌتذاصٜاي ثتب تشويتت
آ٘ذصيت ثبصاِتي اػت .دس ثؼيبسي اص خبٞبي ٔٙغم ٝايٗ تٞ ٛب ث ٝصٛست تٛدٜاي ٚختٛد داس٘تذِٚ ،تي ثتب ايتٗ ٚختٛد دس
ثشخي ٘مبط ايٗ تٞ ٛب اليٝثٙذي اص خٛد ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ و ٝؿيجي ٔعبدَ  20تب  35دسخت ٝثت ٝػتٛي خٙتٛة ،خٙتٛة
ثبختش داس٘ذ .ايٗ ٚاضذ ث ٝصٛست ٘بپيٛػتٕٞ ٚ ٝـيت دس صيش الي ٝوّيذي ٔٛخٛد دس ٔٙغم )Etb1( ٝلشاس داسد .ثخؾٞتبي
فٛلب٘ي ايٗ تٞ ٛب و ٝدس صيش الي ٝوّيذي لشاس داسد ثبصيهتش ؿذ ٚ ٜث ٝسً٘ٞبي تيش ٜيب خبوؼتشي تيش ٜديذٔ ٜتيؿت٘ٛذ
 ٚوبٔالً فشْ تٛدٜاي داس٘ذ .دس صيش الي ٝوّيذي ايٗ ٚاضذ ث ٝصٛست زٟشٜػبص ثتٛد ٚ ٜاص تتٞ ٛتبي صيتشيٗ ختٛد ٔتٕتبيض
اػت (تصٛيش  .)1اص ديذٌب ٜػًٍ٘ٙبسي ػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ لغعتبت ػتٍٙي ،ثّتٛسيٗ  ٚخٕيتش ٜاػتت .لغعتبت
ثّٛسيٗ ؿبُٔ پالطيٛوالص اػت وٌ ٝبٞي ث ٝوب٘يٞبي سػي ،وشثٙبت ٚ ٝػشيؼيت تدضي ٝؿتذ ٜاػتت .ايتٗ ثّٛسٞتب ٌتبٞي
٘يٕتت ٝؿتتىُداس ٔ ٚبوتتُداس اػتتت وتت ٝآثتتبسي اص ؿىؼتتتٍي  ٚخشدؿتتذٌي ٘ـتتبٖ ٔتتيدٙٞتتذ .دس ثشختتي اص ٘متتبط ٘يتتض
فٛٙوالػتٞبي ػت٘ٛي ٌ ٚب ٜؿىؼت ٝاص وّيٛٙپيشٚوؼٗ (اٚطيت) ديٍش تـتىيُ دٙٞتذ ٜلغعتبت ثّتٛسي اػتت .لغعتبت
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ػٍٙي غبِجبً اوؼيذ ٚ ٜداساي تشويت تشاوتي آ٘تذصيت تتب آ٘تذسيت ٞؼتتٙذ .دس ايتٗ لغعتبت ،ثبفتتٞتبي ٔيىشِٚيتيته
پٛسفيشيهٔ ،يىشٚپٛسفيشيه ،پٛسفيشيه  ٚوشيپتٛوشيؼتبِيٗ ديذٔ ٜيؿٛدٕٞ .سٙيٗ وب٘يٞبي وتذس ٔ ٚبفيته وّشيتتي
ؿذ ٜو ٝاص ضبؿي ٝث ٝاوؼيذ وذس تدضي ٝؿذٜا٘ذ ٘يض ٚخٛد داس٘ذ .دس لغعبت ػٍٙي ؿيـٝاي يتب ٚيتشٚفيتش  ٚآتـفـتب٘ي
(ضذ ٚاػظ تب ثبصيه) ا٘ٛات ثبفت ٚيتشيهٔ ،يىشِٚيتيه  ٚپٛسفيشيتيه ٔتذا َٚاػت .دس خٕيش ٜايٗ ػتًٞٙتب ثّٛسٞتبي
ثؼيبس سيض ثّٛس ؿبُٔ فّذػپبس ،وب٘ي سػي ،وّشيتت ،وشثٙتبت ،وتٛاستض يتب ػتيّيغ دٚثتبس ٜتجّتٛس يبفتت ،ٝسؿتتٞٝتبيي اص
وب٘يٞبي فيّٛػيّيىبت  ٚوب٘يٞبي وذس اوؼيذ آٚ ٗٞخٛد داسد .وب٘يٞبي ثب٘ٛي ؿتبُٔ وتب٘يٞتبي سػتي ،ػشيؼتيت،
وّشيت ،وشثٙبت ،ػيّيغ  ٚاوؼيذ آ ٚ ٗٞوب٘يٞبي فشعي ؿتبُٔ اوؼتيذ آٞتٗ  ٚآپبتيتت اػتت .ثبفتت ايتٗ ػتًٞٙتب
پٛسفيشٚوالػتيهِ ،يتٛوالػتيه  ٚخٕيش ٜوشيپتٛوشيؼتبِيٗ اػت.
ياحذ Etb1
ايٗ ٚاضذ زٟش ٜػبص ؿبُٔ الپيّي ت ، ٛت ٛپبٔيؼي ،ثشؽ ت ، ٛت ٛلغعت ٝػتٍٙي ثّتٛسيٚ ،يتشيته تت ٛاػتيذي
دٚيتشيفي ٝثب تشويت داػيت تب سيٛداػيت  ٚدس ثشخي ٘مبط ٔب٘ٙذ ثبختش پشزيٝٙزبي ٔ ٚطذٚدٚ ٜسل ٝثبختشي ث ٝصتٛست
ت ٛخٛؽخٛسد (welded tuff) ٜاػتٌ .ؼتشؽ ايٗ ٚاضذ ثيـتش دس ٘يٕ ٝخٛٙثي ٚسل ٝاػت ،ث ٝصتٛستي وت ٝثتب يته
س٘ٚذ تمشيجبً ؿٕبَ ثبختشي -خٛٙة خبٚسي اص ٚسل ٝأبْ (ٚسل ٝثبختشي) ٚاسد ٚسل ٝأيشآثبد ؿذ ٜاػت .ايٗ ٚاضذ دس ٚسلتٝ
 1:100,000عبسْ اص ٌؼتشؽ صيبدي ثشخٛسداس اػت  ٚاص آٖ ث ٝعّت تشويت اػيذي  ٚسً٘ سٚؿٗ ،فشاٚا٘يٌ ،ؼتتشؽ ٚ
ضخبٔت وٓ ث ٝعٛٙاٖ الي ٝوّيذي اػتفبدٔ ٜيؿٛدٔ .شص صيشيٗ ايٗ ٚاضذ ثب تٞ ٛبي ثبصيه ٚاضذ ٔ ٚ Et2شص فٛلتب٘ي آٖ
ثب ٔبػٝػ ٚ ًٙتٞ ٛبي ٚاضذ  Est1ث ٝصٛست ٘بپيٛػت ٝاػت .دس ثشخي ٘متبط ٌتبٞي ايتٗ ٚاضتذ ثت ٝعّتت فشػتبيؾ ٚ
ا٘طالَ لغعبت ِيتيه دس٘ٚؾ ،ظبٞشي ٔتخّخُ داسد .سً٘ ايٗ ٚاضذ دس ٔٙغم ٝصتٛستي سٚؿتٗ تتب خبوؼتتشي ثؼتيبس
سٚؿٗ اػت و ٝث ٝعّت فٌٛبػيت ٝثبالي اوؼتيظٖ دس ٔٙتب عمي ثت ٝس٘تً اسغتٛا٘ي سٚؿتٗ ٘يتض ديتذٔ ٜتيؿتٛد .ثيـتتش
سخٖٕٞٛٙبي ايٗ ٚاضذ دس ؿٕبَ أيشآثبد  ٚثبختش  ٚخٛٙة سٚػتبي زٕ ٝاػت٘ .ىت ٝلبثُ تٛخ ٝايٗ اػت و ٝايٗ ٚاضتذ
دس ٚسلٌ ٝبٞي تٛػظ ٌؼّٞٝبي أتذادِغض لغ ؿذٜ؛ دس ٔٛاسدي ٘يض ٔب٘ٙذ ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي أيشآثتبد پيٛػتتٍي آٖ
تٛػظ ٌؼُٞبي أتذادِغض لغ ؿذ ٜاػتٕٞ .سٙيٗ ايٗ ٚاضذ ث ٝعّت ضخبٔت وٓ اص س٘ٚتذ وّتي زتيٗٞتبي ٔٙغمتٝ
تجعيت وشد ٚ ٜداساي زشخؾ اػت .ايٗ ٚاضذ اليٝثٙذي ٔتٛػظالي ٝتب ضخيٓالي ٝداسد  ٚدس ٔعذٚد خبٞبيي ثت ٝصتٛست
تٛدٜاي اػت .ضخبٔت ايٗ ٚاضذ ث ٝعٛس تمشيجي اص  10تب ٔ 100تش دس تغييش اػتِٚ ،تي دس ثيـتتش خبٞتب ضتخبٔتي دس
ضذٚد  10تب ٔ 20تش داسد .ؿيت تمشيجي آٖ دس ضذٚد  20تب  25دسخ ٚ ٝخٟت ؿيت آٖ عٕتذتبً ثت ٝػتٕت خٙتٛة تتب
خٛٙة ثبختش اػت .دس خبٞبيي ايٗ ٚاضذ ثب ؿيت اليٝثٙذي وٓ دس ٔٙبعك ثب ؿيت سيختؿٙبػي وٓ سخ ٖٕٛٙداسد وتٝ
دس ٘تيدٌ ٝؼتشؽ ػغطي آٖ صيبد ث٘ ٝظش ٔيسػذ .اص ديذٌب ٜػًٍ٘ٙبسي ،ػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ عٕتذتبً ؿتبُٔ الپيّتي
ت ٚ ٛوشيؼتبَ ِيتيه ت ٛاػت .لغعبت ػٍٙي ؿبُٔ لغعبت آرسيٗ ثب ثبفت پٛسفيشيه  ٚخٕيتش ٜوشيپتٛوشيؼتتبِيٗ
(تجّٛس ٔدذد دس ؿيـ ٝث ٝعٛس خضيي) ثب تشويت اػيذي اػت .لغعبت ػٍٙي وشيؼتبَ ت ٛؿيـٝاي اوؼيذ ٜثب تجّتٛس
ٔدذد اػت .لغعبت وشيؼتبِي ؿبُٔ آِجيت ثب تدضي ٝث ٝوب٘يٞبي سػي اػت .خٕيش ٜايٗ ػتًٞٙتب ؿتبُٔ وتب٘يٞتبي
فّؼيه ،وب٘يٞبي فيّٛػيّيىبت( ٝسعٔ ،يىب) ،اوؼيذ آ ٚ ٗٞوشثٙبت وشيپتٛوشيؼتبِيٗ ثت ٝصتٛست تيغتهٞتبي ثؼتيبس
ظشيف ٌ ٚب ٜسؿتٞٝبيي ظشيف  ٚوٓ  ٚثيؾ ٕٔتذ اػت .سؿذ سٌٞٝبيي اص آِجيت ٘يض دس ايتٗ ػتًٞٙتب ٔـتٟٛد اػتت.
ثبفت آٖ والػتيه تب ٚيتشٚوالػتيه ثب خٕيش ٜوشيپتٛوشيؼتبِيٗ اػت .لغعبت ػٍٙي ثيـتش ٔبٞيت ِٚىب٘يىي ثب ثبفت
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پٛسفيشيه  ٚخٕيشٔ ٜيىشِٚيتي ث ٝؿذت اوؼيذ ٜداس٘ذ .تشويت ايٗ لغعبت تشاوي آ٘ذصيتي  ٚاثعتبد آٟ٘تب ثت ٝثتيؾ اص 2
ٔيّئتش ٔيسػذ .دس صٛستيو ٝلغعبت ؿيـٝاي تشويجي اػتيذي دس ضتذ سيٛداػتيت -داػتيت داس٘تذ وت ٝثت ٝؿتىُ
اػفشِٚيتي تدذيذ تجّٛس يبفتٝا٘ذ.
ياحذ Evt2
ايٗ ٚاضذ تٌ - ٛذاصٜاي ؿبُٔ تٙبٚة وشيؼتبَِيتيه تِ ، ٛيتيه ت ، ٛالپيّي ت ٛثبصيه ،تتٞ ٛتبي ػتجض س٘تً ٚ
تٔ ٛبػٝاي ثب ٔدٕٛعٝاي ٌذاصٜاي ثب تشويت تشاوي آ٘ذصيت ،وٛاستض تشاوي آ٘ذصيت  ٚآ٘ذصي ثبصاِت اػت .ايٗ ٌذاصٜٞتب
ٌب ٜث ٝصٛست ٔيبٖالي ٝدس ٖٚتٞ ٛب لشاس ٌشفتٝا٘ذ .ايٗ ٚاضذ دس ثخـي اص خبٚس سٚػتتبي أيشآثتبد تتب ؿتٕبَ سٚػتتبي
ثشا٘مٛس سخ ٖٕٛٙداسدٌ .بٞي ٔدٕٛع ٝروش ؿذ ٜآ٘مذس دس ٓٞآٔيخت ٝاػت و ٝخذايؾ آٖ ثؼيبس ٔـتىُ اػتتٔ .بٞيتت
ايٗ ٚاضذ دس ثخؾ ٞبي ٔختّف ٔٛخٛد دس ٚسلٔ ٝتغيش اػت ،ث ٝصٛستي وٌ ٝبٔ ٜبٞيت تٛفي ٔ ٚبػٝػتٍٙي آٖ افتضايؾ
ٔييبثذ ٌ ٚبٛٞ ٜيت ٌذاصٜاي آٖ فض٘ٚي داسد .سً٘ ايٗ ٚاضذ ثؼت ٝث ٝاخضاي تـىيُدٙٞتذ ٜآٖ ٔتغيتش اػتت ،تتٞ ٛتب
ثيـتش ث ٝسً٘ ػجض صيت٘ٛي تب خبوؼتشي سٚؿٗ ٌ ٚذاصٜٞب ثيـتش ثت ٝس٘تً صتٛستي سٚؿتٗ تتب خبوؼتتشي تيتش ٜديتذٜ
ٔيؿ٘ٛذ .دس خبٞبيي ؤ ٝيبٖاليٞٝبي ٔبػٝػٍٙي ث ٝايٗ ٔدٕٛع ٝاضبفٔ ٝيؿٛد ،ايٗ ٚاضذ ث ٝسً٘ اسغٛا٘ي سٚؿتٗ تتب
خبوؼتشي ديذٔ ٜيؿٛد .ضخبٔت ايٗ ٚاضذ دس ضذٚد ٔ 350تش اػت .ايٗ ٚاضذ ث ٝعٛس ٘بپيٛػت ٝثش سٚي اليت ٝوّيتذي
(ٚاضذ  ٚ )Etb1صيش تٔ - ٛبػٝػًٞٙبي ٚاضذ  Est1لشاس داسد .اص ِطبػ ٔٛسفِٛٛطيىيٚ ،اضذٞبي تٛفي ايٗ ٚاضذ ٘شْفشػب
ثٛد ٚ ٜاص دٚسٕ٘ ،بٞبي پؼتتشي ٘ؼجت ثٌ ٝذاصٞبي تيش ٚ ٜزٟشٜػبص داس٘تذٕٞ .سٙتيٗ دس ثشختي ٘متبط آثتبس فشػتبيؾ
پٛػتپيبصي دس ثخؾٞبي تيش ٜسً٘ ٌذاصٜاي ايٗ ٚاضذ ث ٝزـٓ ٔيخٛسد .ثختؾ صيتشيٗ ٚاضتذ تتٛفي ،دس ثؼتيبسي اص
٘مبط ثب ٔبػٝػًٞٙبي اسغٛا٘ي سٚؿٗ ؿشٚت ٔيؿٛد .ػپغ ايٗ ٚاضذ ث ٝتٙبٚة ثِ ٝيتيه تٔ ٚ ٛبػٝػ٘ ًٙبصناليتٝ
 ٚدس ٟ٘بيت ثِ ٝيتيه ت ٛتجذيُ ٔيؿٛد .دس ؿٕبَ  ٚخٛٙة أيشآثبد ايٗ ٚاضذ ضخيٓاليٝتش ٔيؿٛد  ٚثيـتش ٔبٞيتت
ٔبػ ٝػٍٙي ثب سً٘ اسغٛا٘ي پيذا ٔيوٙذ .ثخؾ ِٚىب٘يه ايٗ ٚاضذ دس ثشخي ٘مبطٔ ،تطُٕ فشايٙذٞتبي اپيذٚتيضاػتيٖٛ
ؿذ ٜاػت .دس يه ٕ٘ ٝ٘ٛتشاويآ٘ذصيتي دس خبٚس سٚػتبي أيشآثبد ،آغـتٍي ثٔ ٝغ اص ٘ٛت ٔبالويت دس ضتذٚد ٌ 86تشْ
دس تٗ تٛػظ ٔغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ث ٝدػت آٔذ ٜاػت٘ .ىت ٝلبثُ تٛخ ٝآٖ اػت و ٝدس ٘يٕت ٝخٙتٛثي ٚسلت ،ٝزٙتذيٗ
صٔيِٗغض ( )landslideثب اثعبد صيبد دس ٔؼيش ثيٗ سٚػتبٞبي زٕ ٝث ٝلـالق دس ايٗ ٚاضتذ ٚختٛد داسد (تصتٛيش  .)2ايتٗ
ٔدٕٛعٞٝبي فشٚافتبد ٜدس ٚاضذٞبي  Evt2 ٚ Et2ثٚ ٝخٛد آٔذٜا٘ذ .خٟت سا٘ؾ ايٗ صٔيِٗغضٞب ،عٕذتبً ثت ٝػتٛي ؿتٕبَ
ثبختش اػت.
اص ديذٌب ٜػًٍ٘ٙبسي ثخؾ تٛفي داساي ثبفت والػتيه اػت .فٛٙوالػتٞب ؿبُٔ پالطيٛوالص ،وٛاستض ،فّذػپبس آِىتبِٗ
 ٚوٕي وب٘ي فشٙٔٚيضيٗ اػت و ٝث ٝوّي ث ٝوشثٙبت تدضي ٝؿذ ٜاػت .پالطيٛوالصٞب ثب ا٘ذاصٜٞبي ضذٚد ٔ 2يّتئتتش ،اص
٘ٛت آِجيت ؿىُداس تب ٘يٕٝؿىُداس ثٛد ٚ ٜث ٝوب٘يٞبي سػي ،وشثٙبت وّؼيٓ ،اوؼيذ آ ٚ ٗٞػشيؼيت تدضي ٝؿتذٜا٘تذ.
وٛاستض ث ٝصٛست ثّٛسٞبي ثيؿىُ  ٚؿىؼت ٝؿذ ٜسيض تب ٔتٛػظ ثّتٛس ٚختٛد داس٘تذ .فّذػتپبس آِىتبِٗ ٘يتض ثت ٝصتٛست
ثّٛسٞبي ؿىؼت ٝؿذ ٜثب تدضي ٝث ٝوب٘يٞبي سػي ٚخٛد داسد .لبِتٞبيي اص يه وب٘ي فشٙٔٚيضيٗ وت ٝثت ٝعتٛس وبٔتُ اص
ضٛاؿي ٔ ٚطُ سظٞب ث ٝاوؼيذ آ ،ٗٞوّشيت  ٚوشثٙبت وّؼيٓ تدضي ٝؿذٚ ٜخٛد داسدِ .يتٛوالػتٞبي ايٗ ٚاضذ ؿتبُٔ
لغعبت ِٚىب٘يىي ،لغعبت اوؼيذ ٚ ٜلغعبت ؿيـ ٝاػتت .لغعتبت ِٚىتب٘يىي ٔتفتبٚت ثتٛد ٚ ٜؿتبُٔ لغعتبت تشاوتي
آ٘ذصيتي ثب ثبفت ٔيىشِٚيتي ،لغعبت ِٚىب٘يىي تشاوي آ٘ذصيتي ثب ثبفت پٛسفيشي  ٚخٕيش ٜاوؼيذ ،ٜلغعبت ِٚىتب٘يىي ثتٝ
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ؿذت وشثٙبتي ؿذ ٚ ٜلغعبت ِٚىب٘يىي ثب خٕيش ٜث ٝؿذت اوؼيذ ٚ ٜضفشٜداس ٔيؿٛد .لغعبت ؿيـتٛٔ ٝختٛد دس ايتٗ
ػًٞٙب ث ٝوٛاستض  ٚفّذػپبس  ٚاػفشِٚيتٞبي صسِٛيت تدذيذ تجّٛس يبفت ٝاػتتٌ .تبٞي لغعتبت ٔ٘ٛضٚديتٛسيتي ٘يتض دس
ِيتٛوالػتٞب ٚخٛد داس٘ذ .ثخؾ ِٚىب٘يه ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ فٛٙوشيؼتٞب ٔ ٚيىشٚفٛٙوشيؼتٞبي فّذػپبس يب پالطيتٛوالص
 ٚپيشٚوؼٗ دس يه خٕيشٔ ٜيىشِٚيتي اػت .پالطيٛوالصٞب ؿىُداس تب ٘يٕ ٝؿىُداسٔ ،بوّ ،ٝثتب تشويتت ضذٚاػتظ ثتٛدٜ
وٌ ٝبٞي ص٘ٚي ًٙداس٘ذ  ٚث ٝوب٘يٞبي سػي ،ػشيؼيت ،اپيذٚت  ٚوشثٙبت تدضيت ٝؿتذٜا٘تذ .ايتٗ ثّٛسٞتب ٌتبٞي داساي
ضبؿي ٝخشد ٜؿذ ٚ ٜتشويت آ٘ذصيٗ ٞؼتٙذ .وّيٛٙپيشٚوؼٗ اص ٘ٛت اٚطيتٙٔ ،ـٛسي يب ػت٘ٛي وٛتب ٜثتب آثتبس تدضيت ٝثتٝ
وشثٙبت ،اوؼيذ آ ،ٗٞػشپب٘تيٗ  ٚوّشيت اػتٔ .مذاس ثؼيبس وٕي وب٘ي ٔبفيه ٔـىٛن ث ٝاِيٛيٗ و ٝتٕبٔتب ثتب اوؼتيذ
آ ،ٗٞػيّيغ  ٚوشثٙبت خب٘ـيٗ ؿذ ٜاػت ٘يض ٚخٛد داسد .ؿبيبٖ روش اػت و ٝثّٛسٞبي وّيٛٙپيشٚوؼتٗ  ٚاِيتٛيٗ ثتٝ
صٛست تدٕ ثبفت ٌّٔٛشٚپٛسفيشيه داس٘ذ.
خٕيش ٜثيـتش ؿبُٔ ٔيىشِٚيتٞبي خٟت يبفت ٝپالطيٛوالص ،فّذػپبس (تيغٞٝبي ظشيتف ػتب٘يذيٗ) ،وشثٙتبت ثتيؿتىُ،
ػيّيغ وشيپتٛوشيؼتبِيٗ ،آپبتيت ،وٕي پيشٚوؼٗ ثؼيبس سيض ،وّشيت ،ػشپب٘تيٗ  ٚاوؼيذ آ ٚ ٗٞتيتبٖ اػت .دس ثشخي
ٕ٘ٞٝ٘ٛب پالطيٛوالص خٕيش ٜلّيبيي اػت .ثبفت ايتٗ ػتًٞٙتب پٛسفيشيتيته ٌّٔٛ ٚشٚپتٛسفيشي  ٚخٕيتش ٜآٖ تشاويتتي ٚ
ٔيىشِٚيتي اػت.
ياحذ Est1
ث ٝعٛس وّي ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ تٙبٚة ٔبػٝػ ًٙثب ت ٛاػت و ٝث ٝصٛست يته صثب٘ت ٝوٛزته ثتب س٘ٚتذ ؿتٕبَ ثتبختش-
خٛٙة خبٚس دس خٛٙة ثبختش ٚسلٕٞ ٚ ٝسٙيٗ دس خبٚس سٚػتبي ثشا٘مٛس سخ ٖٕٛٙداسدِ .يتِٛٛطي ايٗ ٚاضذ ؿتبُٔ تت، ٛ
تٔ ٛبػٝائ ،بػٝػ ًٙػجض سً٘ٔ ،بػٝػ ًٙثب ٔيبٖاليٞٝبي ؿيّئ ،بدػتتٔ ،ٖٛبػتٝتتٛفي  ٚدس ٔٙتبعمي ٔطتذٚد
ٔيىشٌٍّٔٛٙٚشا اػت .تٞ ٛبي ايٗ ٚاضذ ثيـتش ؿبُٔ ِيتيهتِ ، ٛيتيتهوشيؼتتبَ تت ٚ ٛالپيّتي تت ٛاػتت .ايتٗ
تٞ ٛب ثيـتش داساي ٔيبٖاليٞٝبي ِٚىب٘يىي اص خٙغ تشاوتي آ٘تذصيت ٞؼتتٙذ .ثختؾٞتبي تتٛفي ثت ٝس٘تً صيتت٘ٛي ٚ
ٔيبٖاليٞٝب ث ٝسً٘ لٜٟٛاي تب اسغٛا٘ي ديذٔ ٜيؿ٘ٛذٌ .بٞي ٔ ٓٞيبٖاليٞٝبي ِٚىب٘يىي ثت ٝصتٛست ثتٛديٗ دس تتٞ ٛتب
ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .ايٗ ثٛديٗٞب ث ٝصٛست ثخؾٞبي ػختفشػب دس ٚاضذ تٛفي ٘شْفشػب ديتذٔ ٜتيؿت٘ٛذ .دس ٔٙتبعمي وتٝ
دٌشػب٘يٞبي اپيذٚتي افضايؾ زـٍٕيش داؿت ٝثبؿٙذ ،ايٗ تٞ ٛب ث ٝسً٘ ػجض تب صيت٘ٛي ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .ايتٗ ٚاضتذ دس
ضبؿي ٝخبٚسي ٚسل٘ ٝيض دس ٔشص ثب ٚاضذ  trدٌشػب٘ي ؿذيذ يبفت ٝاػت .ايتٗ ٚاضتذ تتٛفئ -بػتٝػتٍٙي ٘تبصناليت ٝتتب
ٔتٛػظالي ٝثب ضخبٔتي دس ضذٚد ٔ 350تش ثٛد ٜو ٝدس ٔٙغم ٝث ٝسً٘ٞبي اسغٛا٘ي ثؼيبس سٚؿٗ ،صيت٘ٛي سٚؿٗ ،ػتجض ٚ
خبوؼتشي ديذٔ ٜيؿٛد٘ .ؼجت تمشيجي ٔبػٝػًٞٙب ث ٝتٞ ٛب دس ايٗ ٚاضذ ،ضذٚد  5ث 1 ٝاػت ؤ ٝبػتٝػتًٞٙتبي
خبوؼتشي ثب ٔيبٖاليٞ ٝبيي ٘بصن اص ؿيُٞبي ٔذادي  ٚػيّتؼت ٖٛتـىيُدٙٞذ ٜثخؾٞبي ٘تشْفشػتبي ايتٗ ٚاضتذ ٚ
تٞ ٛبي ِيتيه  ٚالپيّيتٞ ٛبي صيت٘ٛي سٚؿٗ تب خبوؼتشي ٘ؼجتبً تيش ٜتـىيُدٙٞذ ٜثخؾٞبي ػختفشػتبي ايتٗ
ٔدٕٛعٞ ٝؼتٙذٌ .بٞي ث ٝعّت فشايٙذٞبي تىت٘ٛيىي ايٗ ٔبػٝػًٞٙتب ثت ٝاؿتىبَ ٔتذٚس ) ،(noduleثتب لغتش ضتذٚد
زٙذيٗ ػب٘تئتش ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .ضخبٔت ؿيُٞب ثؼيبس وٓ دس ضذٚد زٙذيٗ ػتب٘تئتتش  ٚس٘تً آٖٞتب ػتجض سٚؿتٗ
اػت .اص ثخؾ ٞبي ؿيّي ايٗ ٚاضذ دس ٔغبِعبت ٚاؿيٞ ًٙير ٌ ٝ٘ٛػٙي ث ٝدػت ٘يبٔذ ٜاػت .دس ثشختي اص خبٞتب ثتٝ
صٛست ٔطّي ثخؾ ٔبػٝػٍٙي ،ضبِت تخشيجي ٔ ٚيىشٚؤٍّٛٙشايي داسد و ٝث ٝعّتت وٕتي سخٕٙت ٖٛدس ٘مـت ٝلبثتُ
خذايؾ ٕ٘ ٚبيؾ ٘يؼتٕٞ .سٙيٗ آثبس دا٘ٝثٙذي تذسيدي )٘ (graded beddingيض دس ٔبػٝػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ ديتذٜ
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ٔيؿٛد .اٌش ز ٝدس ٘مـٔ ٝشص لبثُ اػتٙبدي ديذ٘ ٜـذِٚ ،ي ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞيت ٔبػٝػٍٙي ٌ ٚتبٞي ٔيىشٚوٍّٙتٔٛشايي
ايٗ ٚاضذ ،اضتٕبَ ٚخٛد يه ٘بپيٛػتٍي ٔٛاصي ثب ٚاضذ ٚ Evt2خٛد داسدٕٞ .سٙيٗ ٚاضذ  trدس ختبٚس سٚػتتبي ثشا٘متٛس
ايٗ ٚاضذ سا لغ وشد ٜاػت .دس خٛٙة خبٚس ثشا٘متٛس ٘يتض تٛػتظ ػتًٞٙتبي ٘فتٛري ٚاضتذ  mgrلغت ؿتذ ٜاػتت.
ػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ دس ٔدبٚست ٌؼّٞٝبي ثضسي ،خشد ؿذ ٚ ٜثشؿي ؿذٜا٘ذٕ٘ٛ٘ .تٞٝتبي تتٛفي وت ٝتٛػتظ ٔغبِعتبت
ػًٍ٘ٙبسي ٔغبِع ٝؿذٜا٘ذ ضبوي اص خشد ؿذٌي ،اوؼيذ ؿذٌي  ٚدٌشػب٘ي دس ثشخي ٘متبط اص ايتٗ ٚاضتذ اػتت .ايتٗ
ػًٞٙب ؿبُٔ ثّٛسٞبي سيض  ٚغبِجبً خشد ؿذ ٜپالطيٛوالص دس ضتذ ٔتٛػتظ ،فّذػتپبس آِىتبِٗ آسطيّتي ؿتذٚ (argilic) ٜ
ٌبٞي اپيذٚتي ؿذ ٚ ٜسيض ثّٛسٞبي ٘بزيض پيشٚوؼٗ اٚطيت اػت و ٝدس خٕيشٜاي ث ٝؿذت اوؼيذ ،ٜاپيذٚتي  ٚوشثٙتبتي
ؿذٚ ٜخٛد داسد .ثّٛسٞبي فّذػپبس دس ا٘ذاصٜٞبي تب ضذٚد ٔ 0/5يّئتش ،آسطيّيتي ،اپيذٚتي  ٚث٘ ٝذست وشثٙبتي ؿذٜا٘تذ.
ث٘ ٝذست ثّٛسٞبيي اص وب٘يٞبي ٔبفيه ديذٔ ٜيؿٛد و ٝتٕبٔبً ايذيٍٙؼيتي ؿذ ٚ ٜثب وب٘يٞبي اوؼتيذ آٞتٗ ضبؿتيٝداس
ؿذٜا٘ذ و ٝث٘ ٝظش ٔيسػذ اِيٛيٗ ثبؿٙذ .لغعبت سيض ػٍٙي ؿبُٔ ٔيىشِٚيتٞبي پالطيٛوالص دس خٕيتشٜاي اوؼتيذ ٜثتب
تشويجي دس ضذ تشاوي آ٘ذصيت تب ثبصاِت اػت .دس خٕيش ٜايٗ تٞ ٛب ؿيـ ٝثٔ ٝمذاس صيبد ٚخٛد داسد وت ٝثت ٝوتب٘يٞتبي
ٟ٘بٖ ثّٛس فّؼيه ثٚ ٝيظ ٜفّذػپبس تدذيذ تجّٛس پيذا وشدٜا٘ذ .خٟت يبفتٍي فّذػپبسٞبي ثؼيبس ظشيف  ٚثبسيه خٕيتشٜ
ضبصُ تجّٛس ٔدذد ؿيـ ٝاػتٌ .بٞي وب٘يٞبي خٕيتش ٜثؼتيبس اوؼتيذ ٜؿتذٞ ٜؼتتٙذ .ثبفتت ايتٗ ػتًٞٙتب ثيـتتش
والػتيه ثب خٕيش ٜؿيـٝاي اػت.
ياحذ Es1
ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ تٙبٚة ٔبػٝػ ،ًٙػيّتؼتٔ ،ٖٛبداػت ٚ ٖٛؿيُ ثٛد ٜو ٝثب ضخبٔتي دس ضتذٚد ٔ 250تتش دس خٙتٛة
سٚػتبي پشاٍ٘يٗ داساي سخٕ٘ٛٙي ا٘ذن اػت .ايٗ ٚاضذ ث ٝسً٘ خبوؼتشي  ٚصيت٘ٛي سٚؿٗ دس ٔٙغم ٝديتذٔ ٜتيؿتٛد.
ٔيبٖاليٞٝبيي ٘بصن اص خٙغ ِيتيهت ٚ ٛالپيّي ت ٛثب تشويت ؿتيٕيبيي ضتذ ٚاػتظ ،ثت ٝس٘تً صيتت٘ٛي سٚؿتٗ تتب
خبوؼتشي ٘ؼجتبً تيش ٜدس دسٔ ٖٚبػٝػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ ٚخٛد داسد و٘ ٝؼجت ثٔ ٝبػٝػًٞٙب  ٚؿتيُٞتبي ٔدٕٛعتٝ
ػختفشػبتش ٞؼتٙذ .ايٗ تٞ ٛب ٌبٞي ث ٝصٛست دٚوتي ؿتىُ دس ٔدٕٛعت ٝفتٛق ديتذٔ ٜتيؿت٘ٛذٌ .تبٞي ثت ٝعّتت
فشايٙذٞبي تىت٘ٛيىي ٔبػٝػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ ث ٝاؿىبَ ٘ذِٚي ،ثب لغش ضتذٚد زٙتذيٗ ػتب٘تئتتش ديتذٔ ٜتيؿت٘ٛذ.
ضخبٔت ؿيُٞبي ايٗ ٚاضذ وٓ دس ضذٚد زٙذيٗ ػب٘تئتش  ٚسً٘ آٖٞب ػجض سٚؿٗ اػتٔ .غبِعبت فؼتيُؿٙبػتي ٚ
پبِيِٛٛٙطي خٟت تعييٗ ػٗ اص ثخؾٞبي ٔبػٝػٍٙي  ٚؿيّي ايٗ ٚاضذ٘ ،تيدٝاي دسثش ٘ذاؿت .ايٗ ٚاضتذ ٘يتض تٛػتظ
ٚاضذ  trدس خٛٙة سٚػتبي پشاٍ٘يٗ دسثش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .دس ٔطُ ٕٞجشئ ،دٕٛعٔ ٝبػٝػٍٙي وٕي لّ ٜٛلّ ٜٛؿتذٜ
اػت.
ياحذ Et3
ايٗ ٚاضذ تٛفي ضخيٓالي ٝدس ؿٕبَ ثبختش سٚػتبي لـالق سخ ٖٕٛٙا٘ذوي داسد  ٚؿبُٔ الپيّتيتت ، ٛخبوؼتتش تت، ٛ
تٛفيتِ ،يتيه وشيؼتبَ ت ٚ ٛتٔ ٛبػٝاي ثب ٔيبٖاليٞٝبي ٔبػٝػ ًٙتٛفي اػت .ايٗ ٚاضذ ثتب ضتخبٔتي دس ضتذٚد
ٔ 150تش ،ث ٝسً٘ ػجض تب خبوؼتشي سٚؿٗ دس ٔٙغم ٝديذٔ ٜيؿٛد .دس ثشخي ٘مبط ايٗ تٞ ٛب ػتبختٞتبي ثشؿتي اص
خٛد ٘ـبٖ ٔي دٙٞذ  ٚخشدؿذٞ ٜؼتٙذٌ .بٞي لغعبت ايٗ تٞ ٛب ث 30 ٝػب٘تئتش ٘يض ٔيسػذٕٞ .سٙتيٗ لغعتبتي ثتب
دساصي ضذاوثش  20ػب٘تئتش و ٝث٘ ٝظش ٔيسػذ خٟت يبفتٍي تشخيٟي ٘يض داس٘ذ ،دس ايٗ ٚاضذ ديذٔ ٜيؿتٛد( ،تصتٛيش
 .)3ايٗ تٞ ٛب ضذ ٚاػظ ثٛد ٚ ٜتشويت وّي تشاوي آ٘تذصيتي داس٘تذ .اص ديتذٌب ٜػتًٍ٘ٙتبسي ٔيىشٚػتىٛپي لغعتبت
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ثّٛسيٗ ؿبُٔ پالطيٛوالص ؿىُداس ثب ضبؿي ٝخٛسد ٜؿذ ٚ ٜتشويت ػذيه ثب ا٘ىّٛصيٖٞٛبي فشاٚاٖ اص وتب٘يٞتبي اوؼتيذ
آ ٗٞاػت .ايٗ پالطيٛوالصٞب ث ٝوب٘يٞبي فيّٛػيّيىبتٔ ٝب٘ٙذ سعٔ -يىب ،وشثٙبت  ٚوّشيت تدضيت ٝؿتذٜا٘تذٕٞ .سٙتيٗ
وب٘يٞبي اِيٛيٗ ٘يض ث ٝعٛس وبُٔ ث ٝاوؼيذ آ ٚ ٗٞػيّيغ تدضي ٝؿذٜا٘ذ .تشويت لغعبت ػٍٙي ٔب٘ٙتذ تشويتت وّتي
ػ ًٙاػتِٚ ،ي ضفشات ثي ؿىُ صيبدي داسد ٔ ٚيضاٖ اوؼيذ آٛٔ ٗٞخٛد دس ايٗ ضفتشات ثيـتتش اػتت .ايتٗ ضفتشات
ٌبٞي تٛػظ وشثٙبت پش ؿذٜا٘ذ .وب٘يٞبي خٕيش ٜؿبُٔ وب٘يٞبي ٟ٘تبٖ ثّتٛس ،وتذس فتشاٚاٖ ٔ ٚيىشِٚيتتٞتبي ظشيتف
پالطيٛوالص يب وب٘يٞبي فيّٛػيّيىبت ٝاػت .ؿبيبٖ روش اػت ؤ ٝشصٞبي ايٗ ٚاضذ دس ٚسلت ٝأيشآثتبد ثتٌ٘ٛ ٝتٌ ٝؼتّٚ ٝ
لغ ؿذ ٜتٛػظ تشاويآ٘ذصيتٞبي ٚاضذ  trاػتِٚ ،ي ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلعيتت زيٙتٝؿٙبػتي ،ايتٗ ٚاضتذ دس ٘مـتٞٝتبي
 1:25000أبْ ،راوش ٌّ ٚيد( ٝثبختش ٘مـ ٝأيش آثبد) ،ث ٝعٛس ٕٞـيت ثش سٚي ٚاضذ  Evt2خبي داسد.
ياحذ Etb2
ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ ت ٛؿيـٝاي دٚثبس ٜتجّٛس يبفت ،ٝوشيؼتبَ ت ٛؿيـٝاي ،ت ٛثشؽ  ٚالپيّي ت ، ٛاػت  ٚسخٕٙت٘ٛي
ا٘ذن دس ا٘تٟبييتشيٗ ٌٛؿ ٝخٛٙة ثبختش ٚسل ٝداسد .ايٗ ٚاضذ دس ٔٙغم ٝث ٝسً٘ٞبي ٔتٛٙت صتٛستي ،اسغتٛا٘ي سٚؿتٗ،
خبوؼتشي تب صيت٘ٛي سٚؿٗ ٌ ٚبٞي ثب اليٝثٙذي ٔتٛػظالي ٝسخ ٖٕٛٙداسد .ؿيت اليٞٝتب ثت ٝعتٛس ٔتٛػتظ ضتذٚد 45
دسخ ٚ ٝخٟت ؿيت آٖٞب ثت ٝػتٕت ؿتٕبَ ختبٚس اػتت .ايتٗ ٚاضتذ اص ِطتبػ ػتًٙؿٙبػتي  ٚثشختي ٚيظٌتيٞتبي
ٔٛسفِٛٛطيىي  ٚػًٙؿٙبػي ؿجبٞت ثؼيبس فشاٚا٘ي ثب ٚاضذ  Etbداسد  ٚاص آٖ ثت ٝعّتت تشويتت اػتيذي ،س٘تً سٚؿتٗ،
فشاٚا٘يٌ ،ؼتشؽ  ٚضخبٔت وٓ ث ٝعٛٙاٖ الي ٝوّيذي د ْٚدس ٚسل ٝاػتفبدٔ ٜيؿٛدٚ .اضذٞبيي و ٝاص آٖٞتب ثت ٝعٙتٛاٖ
الي ٝوّيذي يبد ٔيؿٛد داساي ٔبٞيت  ٚتشويت ػًٙؿٙبػي ٔتفبٚت ثب ديٍش ٚاضذٞب دس ٚسل ٝثٛد ٚ ٜاص آٖٞب ث ٝعٙتٛاٖ
ؿشٚت فبصٞبي خذيذ ِٚىب٘يؼٓ يبد ٔيؿٛد .ثتب ايتٗ ٚختٛد ٔتشص ايتٗ ٚاضتذ ثتب ٔبػتٝػت ٚ ًٙتتٔ ٛبػتٝػتًٞٙتبي
ٚاضذٞبي Est1ث ٝصٛست ٘بپيٛػتٕٞ ٚ ٝـيت اػت .اص ديذٌب ٜػًٍ٘ٙبسي ،ثيـتش ػًٞٙبي ايتٗ ٚاضتذ ؿتبُٔ تتٚ ٛ
وشيؼتبَ ِيتيه تٞ ٛبيي ثب لغعبت ؿيـٝاي دٚثبس ٜتجّٛس يبفت ٝثب ثبفت ٚيتشٚوالػتيه اػتت .دس ٕ٘٘ٛتٞٝتبي دػتتي
آثبسي اص وب٘يٞبي ٔبفيه دس ايٗ ٚاضذ ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد .لغعتبت ثّتٛسيٗ ضتذٚد  10تتب  15دسصتذ ػت ًٙسا تـتىيُ
ٔيدٙٞذ  ٚؿبُٔ وٛاستض  ٚپالطيٛوالص غبِجبً آسطيّي  ٚاوؼيذ ؿذ ٜاػت .لغعتبت ػتٍٙي دس ا٘تذاصٜٞتبي ٔختّتف اص 0/5
ٔيّئتش تب ضذٚد ٔ 2يّئتش اػت  ٚغبِجبً ؿبُٔ لغعبت آ٘ذصيت -تشاوي آ٘ذصيتي (ؿتبُٔ ٔيىشِٚيتتٞتبي پالطيتٛوالص
غبِجبً دس خٕيش ٜاوؼيذ ،)ٜلغعبت وٛاستضديٛسيت تب ٌشا٘ٛديٛسيت ؿبُٔ پالطيٛوالص  ٚفّذػپبس آِىبِٗ  ٚوتٛاستض ثتٕٞ ٝتشاٜ
ِىٞ ٝبي وشثٙبتيٕٞ ،سٙيٗ لغعبت ػيّيؼي ؿبُٔ وٛاستض ٔيىشٚوشيؼتبِيٗ  ٚلغعبت داػيت تدضي ٝؿذ ٜث ٝوشثٙتبت ٚ
وّشيت اػت .خٕيش ٜػ ًٙث ٝعٛس عٕذ ٜؿيـٝاي اػت ث ٝعٛسي و ٝخٟت خشيبٖ ؿيـٔ ٝـخص اػت ،ثب ايٗ ٚختٛد
خٕيشٜٞبي ػيّيؼي ؿذ ٚ ٜاوؼيذ٘ ٜيض ٚخٛد داسد و ٝؿبُٔ وٛاستض ٟ٘بٖ ثّٛس تب ٔيىشٚوشيؼتتبِيٗ ،سؿتتٞٝتبي سيتض ٚ
ظشيف فيّٛػيّيىبت (عٕذتبً سعٔ -يىب  ٚوّشيت) ٌ ٚبِ ٜىٞٝبي وشثٙبت ٝاػت .آثبس وب٘يٞبي تٛسٔبِيٗ دس ٔمبع ٔتٛسد
ٔغبِعٔ ٝـبٞذ ٜؿذ ٜاػتٕٞ .سٙيٗ ِىٞٝبيي ؿتبُٔ وتب٘يٞتبي وتذس ،وشٔٚيتت  ٚتٛسٔتبِيٗ ٚختٛد داسد وت ٝتٛػتظ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي صطشايي ٘يض تأييذ ؿذ.
ياحذ Ec
ايٗ ٚاضذ دس خٛٙة خبٚس سٚػتبي أيشآثبد سخ ٖٕٛٙا٘ذوي داسد  ٚؿبُٔ ؤٍّٛٙشا اػتت .ايتٗ وٍّٙتٔٛشا اص ٌشدؿتذٌي
خٛة  ٚخٛسؿذٌي ٔتٛػظ ثشخٛسداس اػت .خٙغ لغعبت تـىيُدٙٞذ ٜايٗ ؤٍّٛٙشا ثبصاِتٞبي تيش ٜس٘تً اػتت وتٝ
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تٛػظ ػيٕب٘ي ػيّيؼي ث ٟٓپيٛػت ٝاػت .ا٘ذاص ٜلغعبت تـىيُدٙٞذ ٜايٗ ٚاضذ ثٔ 0/5 ٝتش ٘يض ٔيسػتذ )تصتٛيش .)4
ايٗ ٚاضذ ثش سٚي ٚاضذ  Es2لشاس ٌشفت ٝاػت.
ياحذ Es2
ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ ٔبػٝػٔ ٚ ًٙبػٝػًٞٙبي تٛفي اػت و ٝداساي ٔيبٖاليٞٝبيي ثؼيبس ٘بصناليت ٝاص ٔبػتٝػتًٞٙتبي
دا٘ ٝدسؿت ٔ ٚتٛػظٔ ،بدػت ،ٖٛػيّتؼت ،ٖٛزشت  ٚؿيُ اػتٔ .يبٖاليٞٝبي تٛفي ايٗ ٚاضذ ثت ٝعتٛس عٕتذ ٜؿتبُٔ
وشيؼتبَ تٞ ٛبي خبوؼتشي دا٘ ٝسيض اوؼيذ ٚ ٜخشدؿذ ٜثب تشويت تشاوي آ٘ذصيت اػت .ايٗ تٞ ٛب ثب ثبفت والػتيه
داساي پالطيٛوالص ،وٛاستض ٌ ٚب ٜپيشٚوؼٗ ٞؼتٙذ و ٝدس خٕيشٜاي اوؼتيذ ٜلتشاس ٌشفتتٝا٘تذ .س٘تً عٕتٔٛي ايتٗ ٚاضتذ
خبوؼتشي تب خبوؼتشي سٚؿٗ اػت ِٚي ثؼت ٝثٚ ٝخٛد ٔيبٖاليٞٝبٌ ،بٞي ث ٝسً٘ٞبي ػجض صيتت٘ٛي  ٚاسغتٛا٘ي سٚؿتٗ
٘يض ديذٔ ٜيؿٛدٌ .ؼتشؽ عٕذ ٜايٗ ٚاضذ دس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ ثبختش سٚػتبي لـالق ،دس خٙتٛة ثتبختش ٚسلت ٝاػتت .اص
ٔيبٖاليٞٝبي ؿيّي و ٝخٟت ٔغبِع ٝث ٝسٚؽ پبِيِٛٛٙطي ٌشفت ٝؿذ ،ػٙي ث ٝدػت ٘يبٔذ ٜاػت .ايٗ ٚاضذ ثت ٝصتٛست
پيٛػت ٝثش سٚي الي ٝوّيذي دٙٔ ْٚغم Ec ٚ Etb2 ٝلشاس داسدٕٞ .سٙيٗ دس خٛٙة ثبختش ٚسل ٝثتش سٚي ٚاضتذ  Est1ختبي
داسد .دس ثشخي ٘مبط ٔب٘ٙذ ؿٕبَ سٚػتبي لـالق ايٗ ٚاضذ ثب ؿيجي ثشاثش  20دسخ ٝثت ٝػتٛي خٙتٛة ثتبختش ،ثتش سٚي
ٚاضذ تشاوي آ٘ذصيتي  trسا٘ذ ٜؿذ ٜاػت (تصٛيش  .)5دس خٛٙة خبٚس أيشآثبد ،ايٗ ٔبػتٝػتًٞٙتب ثؼتيبس ٘تبصناليت ٝتتب
الٔئ ٝٙيؿ٘ٛذ  ٚثب ت ، ٛؿيُ  ٚزشت تٙبٚة داس٘ذ ،ثتٌ٘ٛ ٝتٝاي وت ٝضتخبٔت ٔيتبٖاليتٞٝتبي ؿتيّي دس ضتذٚد 15
ػب٘تئتش اػتٌ .بٞي اؿىبَ پيضِٚيتي  ٚوٙىشػي٘ٛي ث ٝسً٘ اسغٛا٘ي سٚؿٗ  ٚث ٝلغش زٙذيٗ ػب٘تئتش دس ايٗ ٚاضتذ
ديذٔ ٜيؿٛد .دس خٛٙة سٚػتبي لـالق فشػبيؾ پٛػتپيبصي دس ايٗ ٚاضذ ثٔ ٝيضاٖ ثؼيبس صيبدي ث ٝزـٓ ٔيختٛسد،
ث٘ ٝطٛي و ٝظبٞشي ثبِـي ٔب٘ٙذ داسد .ث ٝعٛس وّي ث ٝعّت ٚخٛد تٛد ٜلغ وٙٙذٚ ٚ mgb ٜختٛد ٌؼتّٞٝتبي فتشاٚاٖ
ايٗ ٚاضذ دس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ ،ؿٕبَ خبٚس سٚػتتبي لـتالق ٔتطٕتُ دٌشػتب٘يٞتبي ؿتذيذ (ِيٕت٘ٛيتي  ٚوشثٙتبتي) ٚ
پشاوٙذ ٜؿذ٘ ٚ ٜظٓ سػٛثي آٖ ث ٟٓسيخت ٝاػت .ثخؾٞبي صيشيٗ ايٗ ٚاضذ دس ثشخي خبٞب ثيـتش ٔبٞيتت ؿتيّي داسد
و ٝدس ثخؾٞبي ثبالييتش ٔبٞيت ٔبػٝػٍٙي  ٚتٛفيتي آٖ صيبد ٔيؿٛد .ايٗ ٔبػٝػتًٞٙتب دس ثشختي اص خبٞتب ٔب٘ٙتذ
خٛٙة خبٚس سٚػتبي لـالق ،دس ثخؾ ٞتبي ثتباليي ٚاضتذ ،ضبِتت ٞتبي تخشيجتي ٔ ٚيىشٚوٍّٙتٔٛشايي اص ختٛد ٘ـتبٖ
ٔيدٙٞذٕٞ .سٙيٗ ث ٝعّت ٚخٛد ٌؼّ ٝثشا٘مٛس ٌبٞي ايٗ ٚاضذ دس ٔشص ٌؼّ ٝثشؿتي ؿتذ ٜاػتت .دس خٙتٛة سٚػتتبي
لـالق تٛد ٜاي لغ وٙٙذ ٜثب تشويت ٔيىشٌٚبثش ٚ ٚاِيٛيٗ ثبصاِت ايٗ ٚاضذ سا لغ وشد ٜاػت و ٝدس ٔٛسد ٚيظٌتيٞتبي
ايٗ ٔدٕٛع ،ٝدس ثخؾ طسٛؿيٕيبيي ثطا ؿذ ٜاػت .دس ٔطُ لغ ؿذٌي ،ؿيت اليٞٝبي ايٗ ٚاضتذ ثت ٝؿتذت تطتت
تأثيش تٛد٘ ٜفٛري لشاس ٌشفت ٚ ٝتغييش ؿيت داد ٜاػت .عال ٜٚثش ايٗ فشايٙتذٞبي دٌشػتب٘ي دس ٔطتُ ٕٞجتشي اص ؿتذت
صيبدي ثشخٛسداس اػتٕٞ .سٙيٗ ايٗ ٚاضذ دس خبٚس  ٚؿٕبَ خبٚس سٚػتبي لـالق تٛػظ دايتهٞتبي ثشؿتي  ٚوشثٙتبتي
ؿذ )bv( ٜلغ ؿذ ٜاػت (تصٛيش .)6
ياحذ Est2
سخٕ٘ٛٙي ثؼيبس ا٘ذن اص ايٗ ٚاضذ دس خٛٙة ثبختش سٚػتبي أيشآثبد دس ثبختش ٚسلٚ ٝخٛد داسد .ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ تٙتبٚة
ٔبػٝػ ًٙثب ٔيبٖاليٞٝبي ػيّتؼت ٖٛثب تٞ ٛبي ِيتيه اػت .سً٘ ايٗ ٚاضذ خبوؼتشي ،خبوؼتشي سٚؿٗ  ٚصيتت٘ٛي
ثؼيبس سٚؿٗ اػت .ايٗ ٚاضذ ٔتٛػظالي ٝثٛد ٚ ٜضخبٔتي ثيٗ  250تب ٔ 300تش داسد .ثختؾ ٔبػتٝػتٍٙي ايتٗ ٚاضتذ
ؿبُٔ ٔبػٝػًٞٙبي سيضدا٘ ٝخبوؼتشي ٔ ٚبػٞٝبي تٛفي اػت وٌ ٝبٞي ٔيبٖاليٞٝتبيي ٘تبصن اص ػيّتؼتت ٖٛداس٘تذ.
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ثخؾ تٛفي ث ٝعٛس عٕذ ٜؿبُٔ ِيتيه وشيؼتبَ ت ٛثب تشويت آ٘ذصيتي اػت .ثبفت ايٗ تٞ ٛب والػتيه  ٚخشدؿتذٜ
اػت .وب٘يٞبي تـىيُدٙٞذ ،ٜؿبُٔ ثّٛسٞبي سيض  ٚغبِجبً خشدؿذ ٜپالطيٛوالص ثب تشويت ضذ ٚاػتظ  ٚفّذػتپبس آِىتبِٗ
سػي ؿذ ٚ ٜوٕي ثّٛسٞبي سيض پيشٚوؼٗ (اٚطيت) اػت و ٝدس خٕيشٜاي ث ٝؿذت اوؼتيذٚ ٜختٛد داس٘تذ .لغعتبت سيتض
ػٍٙي ٘يض ضبٚي ٔيىشِٚيتٞبي پالطيٛوالص دس خٕيشٜاي اوؼيذ ٜثب تشويت آ٘ذصيت تب تشاوي آ٘ذصيت اػت .استجتبط ايتٗ
ٚاضذ ثب ٚاضذٞبي ٔدبٚس ثٌ ٌٝ٘ٛ ٝؼّ ٝاػت.
ياحذ Et4
ايٗ ٚاضذ دس خٛٙة ثبختش ٚسل ٝدس و ٜٛزٛثٛظ داؿي سخ ٖٕٛٙداسد  ٚؿبُٔ ِيتيته تت ، ٛوشيؼتتبَ تتٚ ٚ ٛيتشيته
ت ٛثٛد ٜوٌ ٝبٞي داساي ٔيبٖاليٞٝبيي ٘بصن اص ػيّتؼتٔ ٚ ٖٛبػٝػ ًٙاػت .ػًٞٙبي پيشٚوالػتيه ايٗ ٚاضتذ اص
ِطبػ ا٘ذاص ٜلغعبت تـىيُدٙٞذ ٜاص خبوؼتش تب ثٕت دس ٘ٛػبٖ ٞؼتٙذ .ا٘ذاص ٜلغعبت تـىيُدٙٞذ ٜايٗ تٞ ٛب ٌب ٜثتٝ
ثيؾ اص  30ػب٘تئتش ٘يض ٔيسػذ .ايٗ ٚاضذ ضخيٓالي ٝثٛد ٚ ٜضخبٔتي ثيٗ  500تب ٔ 600تتش داسد .ايتٗ تتٞ ٛتب دس
سٚي صٔيٗ ث ٝسً٘ٞبي وشْ ،ػجض سٚؿٗ  ٚخبوؼتشي ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ  ٚتـىيُدٙٞذ ٜاستفبعتبت پتش ؿتيت ٞؼتتٙذ ثتٝ
ٌٝ٘ٛاي و ٝدس ثشخي ٘مبط ٘يض صخشٜػبص ثٛدٛٔ ٚ ٜسفِٛٛطي ثؼيبس خـتٗ داس٘تذ .دس ثشختي ٘متبط ٞتٛاصدٌي  ٚا٘طتالَ،
ضفشٜٞبي ثؼيبس ثضسٌي دس ايٗ تٞ ٛب ثٚٝخٛد آٚسد ٜاػت٘ .ىت ٝلبثتُ تٛخت ٝايتٗ اػتت وت ٝايتٗ تتٞ ٛتب يىٙتٛاختي
تٞ ٛبيي و ٝدس ٚاضذ ٞبي لجّي ٚخٛد داؿت سا ٘ذاس٘ذ  ٚعيف ٚػيعي اص تتٞ ٛتب سا اص ِطتبػ ا٘تذاص ٜلغعتبت تـتىيُ
دٙٞذ ٜداس٘ذ .اص ديذٌب ٜػًٙؿٙبختي ايٗ ػًٞٙب داساي پٛسفيشٚوالػتٞبي ثيؿىُ فّذػپبس ثب اثعبد ٔختّف ٞؼتتٙذ
و ٝثب وب٘يٞبي وشثٙبت  ٚػشيؼيت خب٘ـيٗ ؿذٜا٘ذ .لغعبت ػتٍٙي ايتٗ تتٞ ٛتب ؿتبُٔ لغعتبت ٔختّتف ِٚىتب٘يىي
اػيذي ،لغعبت ػيّيؼي ،لغعبت وشثٙبت ٚ ٝلغعبت تشاويتي اػت .خٕيش ٜايٗ ػًٞٙب ث ٝؿذت اوؼيذ ،ٜػشيؼتيتي ٚ
تب ضذي ػيّيؼي ؿذ ٜاػت .عال ٜٚثش ايٗ رسات وشثٙبت ٘يض ٚختٛد داسد .دس ثشختي اص پتالنٞتبي ٔغبِعت ٝؿتذ ،ٜايتٗ
تٞ ٛب داساي تدٕعبتي ثضسي اص ػشيؼيتٛٔ -ػىٚٛيت ثٕٞ ٝشا ٜوّشيت ،آپبتيت ،glass shard ،وشثٙتبت  ٚوتب٘يٞتبي
اوؼيذ آٞ ٗٞؼتٙذٔ .شص ايٗ ٚاضذ ثب  Es2ثٌ ٌٝ٘ٛ ٝؼّ ٝاػت.
ياحذ Etb3
سخٕ٘ٛٙي ا٘ذن اص ايٗ ٚاضذ دس ٌٛؿ ٝخٛٙة ثبختشي ٚسلٚ ٝخٛد داسد .ايٗ ٔدٕٛعت ٝؿتبُٔ يته ثتشؽ آتـفـتب٘ي ثتب
لغعبت تشاوي آ٘ذصيت ،آ٘ذصيت ،وشيؼتبَ ِيتيه ت ، ٛالپيّي ت ٚ ٛتٞ ٛبي ضذ ٚاػظ تب ثبصيه ٕٞبتيتي ؿذ ٜاػتت
و ٝثش سٚي صٔيٗ ثب سً٘ٞبي خبوؼتشي ،آخشي ٌ ٚبٞي تب ػجض تيش ،ٜديذٔ ٜيؿٛد .ثب ايٗ و ٝا٘ذاص ٜلغعبت ايتٗ ٚاضتذ
اص  1ػب٘تي ٔتش تب ٔ 1تش دس ٘ٛػبٖ اػتِٚ ،ي عٕذ ٜلغعبت تـىيُدٙٞذ ٜايتٗ ٚاضتذ ،ا٘تذاصٜٞتبيي ٔعتبدَ  10تتب 20
ػب٘تي ٔتش داس٘ذ .لغعبت تـىيُدٙٞذ ٜصاٚيٝداس ايٗ ٚاضذ دس ػيٕب٘ي آتـفـب٘ي ثؼيبس سيض ٌ ٚبٞي ػيّيؼي ث ٝيىذيٍش
پيٛػتٝا٘ذ .ايٗ ٚاضذ ٘شْفشػب اػتِٚ ،ي ٌبٞي دس استفبعبت سخ ٖٕٛٙزٟشٜػبص داسد .ضخبٔت ايٗ ٚاضذ دس خٛٙة ٚسلتٝ
ٌب ٜتب ٔ 300تش ٘يض ٔيسػذ ٌ ٚبٞي دس ٔدبٚست ٌؼُٞبي ٔٛخٛد وبسِٛيٙيتي ؿذ ٜاػت .ايٗ ٚاضذ ثتش سٚي ٚاضتذ Et4
خبي داسد.
ياحذ Qal
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس ٔمذٔ٘ ٝيض روش ؿذ ،دس ٚسل ٝپٙح سٚدخب٘ ٝاصّي ٚخٛد داسد .ايٗ سٚدخب٘ٞٝتب ؿتبُٔ سٚدخب٘ت ٝفصتّي
ثشا٘مٛس دس ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي ثشا٘مٛس ،سٚدخب٘ ٝفصّي پشزيٝٙزبي دس ؿٕبَ خبٚس سٚػتتبي أيشآثتبد ،سٚدخب٘ت ٝفصتّي
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تـٛيشزبي (يب ؿٛسزبي) دس ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي أيشآثبد ،سٚدخب٘ ٝفصّي السزتبي دس ؿتٕبَ ثتبختش ٚسلت ٚ ٝسٚدخب٘تٝ
فصّي ٌيال٘ىـ ٝزبي دس ؿٕبَ خبٚس ٚسل ٝدس ثيٗ و ٜٛلش ٜخبل ٚ َٛو ٜٛػبسي غالق ٔتيثبؿتذ .وتٛاتش٘شي دس ٔٙغمتٝ
ثيـتش ؿبُٔ ٟ٘ـتٞٝبي سٚدخب٘ٝاي اػت و ٝثيـتش دس دأ ٚ ٝٙپبي وٜٞٛب  ٚاستفبعبت تـىيُ ؿذٜا٘ذ  ٚا٘تذاص ٜلغعتبت
آٖٞب دس ضذ ٌشا َٚتب ثِٛذس اػت .ايٗ سػٛثبت اص ِطبػ ٌشدؿذٌي ٘يٌٕٝتشد تتب صاٚيتٝداس ٞؼتتٙذ  ٚػتخت ٘ـتذٜا٘تذ.
خٛسؿذٌي ايٗ سػٛثبت ثذ اػت ٔ ٚبتشيىغ آٖٞب ثيـتش سػي ٔ ٚبػٝاي اػت .ايتٗ سػتٛثبت ؿتبُٔ سػتٛثبت آثشفتتي
ضُٕ ؿذ٘ ٜتيد ٝفشػبيؾ سٚدخب٘ٞٝب  ٚػيالةٞب ثٚ ٝػيّ ٝسٚدخب٘ٞٝب  ٚؿبظآثتٞٝتبي فشعتي ضٛضت ٝصٞىتؾ ٔٙغمتٝ
اػت .ايٗ سٚدخب٘ٞٝب عٕٔٛب ً vؿىُ ثٛد ٚ ٜداساي ديٛاسٜٞبي پشؿيت ٞؼتٙذ.
 -6سىگَاي آرريه
ياحذ tr
ايٗ ٚاضذ دس ثخؾ ٚػيعي اص ؿٕبَٔ ،شوض  ٚخٛٙة ٚسل ٝأيشآثبد ٌؼتشؽ يبفت ٝاػتت .ايتٗ ٚاضتذ دس خٙتٛة  ٚختبٚس
سٚػتبي پشزي ،ٝٙثبختش  ٚخٛٙة ثبختش پشٍ٘يٗ ،ؿٕبَ  ٚخٛٙة سٚػتبي ثشا٘مٛس ،خٛٙة ثبختش سٚػتتبي زٕت ٚ ٝثتبختش
سٚػتبي أيشآثبد ثش٘ٚضد داسدٔ .بٞيت وّي ايٗ ٚاضذ ٘يٕ ٝآتـفـب٘ي ) (subvolcanicاػت .ايتٗ ٚاضتذ ؿتبُٔ تشاوتي
آ٘ذصيت ،تشاوي آ٘ذصيت پٛسفيشي ،آ٘ذصيتيه ثبصاِت پٛسفيشي ،تشاويت ،وٛاستض تشاوي آ٘ذصيت پٛسفيشي ٔ ٚيىش ٚديٛسيتت
اػت .ثب ٚخٛد ايٗ و ٝايٗ ٚاضذ دس ثيـتش ٘مبط ثبفت پٛسفيشي داسد ،دس ثشخي ٘مبط ٘يض پتٛسفيشي ٘يؼتت  ٚخٕيتش ٜآٖ
ث ٝصٛست وٕي تجّٛس يبفت ٝثب تشويت تشاوي آ٘ذصيت اػت .سً٘ ايٗ ٚاضذ ثؼت ٝث ٝدٌشػب٘يٞبي ٔٛختٛد دس آٖ ٔتٙتٛت
اػت  ٚدس ٔٙبعمي ثب دٌشػب٘ي ؿذيذ ث ٝسً٘ خبوؼتشي سٚؿٗ ،ػفيذ تب صيت٘ٛي سٚؿٗ ديذٔ ٜتيؿتٛد .ثت ٝعتٛس وّتي
سً٘ ايٗ ٚاضذ خبوؼتشي تتب خبوؼتتشي تيت ش ،ٜصيتت٘ٛي سٚؿتٗ  ٚدس ثشختي ٘متبط اسغتٛا٘ي سٚؿتٗ اػتت .اص ديتذٌبٜ
ػًٍ٘ٙبسي عٕذ ٜفٛٙوشيؼت ايٗ ػًٞٙب سا پالطيٛوالصٞبي ؿىُداس تب ثتيؿتىُ ثتب ٔبوتُ پّتيػتٙتتيه  ٚآِجيتت-
وبسِؼجبد ،ػبخت ٔٙغمٝاي ثب تشويت آ٘ذصيٗ تب اِيٍٛوالص تـىيُ داد ٜوت ٝثت ٝوتب٘يٞتبي سػتي ،ػشيؼتيت ،وّشيتت،
اپيذٚت  ٚوشثٙبت تدضي ٝؿذٜا٘ذٕٞ .سٙيٗ پالطيٛوالص ثب آثبس دٌشػب٘ي دس خٕيشٚ ٜخٛد داسد .وب٘يٞبي فشٙٔٚيضيٗ ايتٗ
ػًٞٙب ؿبُٔ ثيٛتيت يب پيشٚوؼٗ ٌبٞي اٚطيت ٔٙـٛسي ثب ثبفت ٌّٔٛشٚپتٛسفيشي ٌ ٚتبٞي استٛپيشٚوؼتٗ اػتت ،وتٝ
غبِجبً ث ٝوب٘يٞبي وشثٙبت ٚ ٝػشپب٘تيٗ تدضي ٝؿذٜا٘ذ .خٕيش ٜػ ًٙؿيـٝاي ثب تشويت اػيذي تب ضذ ٚاػتظ اػتت وتٝ
ٌب ٜاوؼيذ ٜؿذ ٚ ٜثٔ ٝخّٛعي اص ػيّيغ ،فّذػپبس ،وب٘يٞبي سػي  ٚوذس ٟ٘بٖ ثّٛس ،دٚيتشيفي ٝؿذ ٜاػتت .عتال ٜٚثتش
وٛاستض تدذيذ تجّٛس يبفت ٚ ٝثب٘ٛي ٝپشاوٙذ ٜدس خٕيش ،ٜضفشات ضبٚي وٛاستض ،وشثٙبت ٌ ٚتب ٜوّشيتت ٔـتبٞذٔ ٜتيؿتٛد.
وب٘يٞبي فشعي ايٗ ػًٞٙب ٘يض ؿبُٔ وب٘يٞبي وذس اوؼيذ آ ٚ ٗٞآپبتيت اػت.
ايٗ ٚاضذ ٘يٕ ٝآتـفـب٘ي ثؼيبسي اص ٚاضذٞبي ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝسا لغ وشد ٚ ٜاص ضدٓ لبثُ ٔالضظتٝاي خصٛصتبً دس
ثخؾٞبي ؿٕبِي ٘مـ ٝثشخٛسداس اػت٘ .ىت ٝلبثُ تٛخ ٝآٖ اػت و ٝايٗ ٚاضذ دس ثخؾٞبي ٔختّف ٚسلٔ ٝبٞيتتٞتبي
ٔختّفي ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ايٗ ٚاضذ دس لؼٕتٞبي خٛٙثي ٚسل( ٝخٛٙة ٌّيدٌ )ٝذاصٜاي اػتت  ٚدس ثختؾٞتبي ؿتٕبِي
ٔب٘ٙذ ؿٕبَ ثبختش پشزئ ٝٙبٞيت ثبصيهتشي داسد (افضايؾ يب ضضٛس وب٘يٞبي اِيٛيٗ  ٚاستٛپيشٚوؼٗ) ،سيض ثّٛس ؿتذٚ ٜ
وب٘يٞبي خٕيش ٜػ ًٙتجّٛس ثيـتشي ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ ٔ ٚبٞيت ػ ًٙثيـتش ٔيىش٘ٛٔٚض٘ٚيتي ٔيؿٛد .ثٙبثشايٗ ٔبٞيتت
٘يٕ ٝآتـفـب٘ي ايٗ ٚاضذ دس ثخؾٞبي ؿتٕبِي ٚسلت ٝوتبٔالً ٔـتخص اػتتٕٞ .سٙتيٗ وتب٘يٞتبي ثب٘ٛيت ٝوّشيتت ٚ
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اوؼيذٞبي آ٘ ٗٞيض فض٘ٚي ٔييبثٙذ.
ايٗ ٚاضذ دس ثشا٘مٛس  ٚخٛٙة ثبختش زٕ ٝخٕيشٜاي ؿيـٝاي داسد  ٚؿبُٔ تشاويت تب تشاوي آ٘ذصيتٞتبي دٚثتبس ٜتجّتٛس
يبفت ٝسيض داٌ٘ ٚ ٝبٞي تدضي ٝؿذ ٜاػتِٚ .ي دس ثخؾٞبي ٔشوضي  ٚؿٕبَ خبٚسي ؿبُٔ تشاوي آ٘ذصيتٞبي پتٛسفيشي
اػت.
ايٗ ٚاضذ دس ٔٙبعمي ز ٖٛخٛٙة پشٍ٘يٗ ،خبٚس زٕشٚد ،خٛٙة ثبختش پشزئ ٝٙتطُٕ دٌشػب٘يٞبي ؿذيذ ؿذ ٜاػت.
دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي دٌشػبٖ ،ثّٛسٞبي پالطيٛوالص ث ٝعٛس عٕذ ٜث ٝػشيؼيت  ٚوب٘يٞبي سػي  ٚوشثٙتبت وّؼتيٓ ٔ ٚمتبديشي
وّشيت  ٚفّذػپبس آِىبِٗ تدضي ٝؿذٜا٘ذ .وتب٘يٞتبي ٔبفيته ثت ٝوّشيتت ،وشثٙتبت وّؼتيٓ ،وتب٘يٞتبي فيّٛػتيّيىبت،ٝ
اوؼيذ ٞبي تيتبٖ ،اپيذٚت  ٚاوؼيذ آ ٗٞتدضي ٝؿذٜا٘ذ .خٕيش ٜايٗ ػًٞٙب ٘يض ث ٝوٛاستض ،وب٘يٞبي سػتي ،ػشيؼتيت،
وّشيت  ٚوشثٙبت وّؼيٓ ،تدضي ٝؿذ ٜاػت .دس ثبختش لـالق دٌشػب٘ي اپيذٚتي  ٚوشثٙبت ،ٝدس ؿٕبَ لـتالق دٌشػتب٘ي
ػيّيؼي  ٚدس ؿٕبَ زٕشٚد دٌشػب٘ي وّشيتي افض٘ٚي ثيـتشي داسد .دس ٔؼيش ختبد ٜختبوي ثشا٘متٛس ثت ٝپتشاٍ٘يٗ ايتٗ
ٚاضذ ،دٌشػب٘ي ؿذيذتشي داسد  ٚثيـتش ث ٝسً٘ٞبي سٚؿٗ تب خبوؼتشي ديذٔ ٜيؿٛد .عّت ايٗ دٌشػب٘ي اضتٕتبالً ثتٝ
عّت ٘فٛر صثب٘ٞ ٝبيي اص تٛدٌ ٜشا٘يتٛييذي ٚػي ٔٛخٛد دس خبٚس ٚسل ٝأيشآثبد دس ٚاضذ  trاػتت وتٛٔ ٝختت دٌشػتب٘ي
ؿذ ٜاػتٌ .بٞي عذػيٞبي وٛزىي اص اوؼيذ آ٘ ٗٞيض ديذٔ ٜيؿٛد .دس ٕ٘ ٝ٘ٛتدضي ٝؿذ ٜث ٝسٚؽ  XRDوب٘يٞتبي
صيش دس يه ٕ٘ ٝ٘ٛدٌشػبٖ دس خٛٙة خبٚس ٚسلٌ ٝضاسؽ ؿذ ٜو٘ ٝـبٍ٘ش آِتشاػتي ٖٛآسطيّيته پيـتشفت ٝاػتت :وتٛاستض،
پيشٚفيّيت ،وب٘يٞبي سػي ،وّؼيت  ٚطاسٚػيت.
ثش اػبع ٔغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ،ػًٞٙبي ثشداؿت ؿذ ٜاص ايتٗ ٚاضتذ دس ٕ٘تٛداس ٕٞ ٚ Coxىتبساٖ ( )1979ثت ٝعتٛس
عٕذ ٜدس ٔطذٚد ٜتشاوي آ٘ذصيت لشاس ٔيٌيش٘ذ؛ و ٝيه ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٔشص داػيت  ٚتشاوتي آ٘تذصيت  ٚيته ٕ٘٘ٛت ٝدس ٔتشص
تشاوي آ٘ذصيت  ٚثبصاِت آ٘ذصيت لشاس ٌشفت ٝاػت (ٕ٘ٛداس  .)1ثش اػبع ٕ٘ٛداس ايشٚيٗ  ٚثبساٌبس ( )1971ػتًٞٙتبي ايتٗ
ٚاضذ دس ٔطذٚد ٜػبة آِىبِٗ خبي داس٘ذ (ٕ٘ٛداس ٕٞ .)2سٙتيٗ ثتش اػتبع ٕ٘تٛداس ػتٝتتبيي  AFMايتشٚيٗ  ٚثبساٌتبس
( ،)1971ايٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب دس ٔطذٚد ٜوبِهآِىبِٗ لشاس ٔيٌيش٘ذ (ٕ٘ٛداس .)3
ياحذ mgb
ايٗ ٚاضذ دس خٛٙة ،خبٚس  ٚؿٕبَ سٚػتبي لـالق دس خٛٙة ٚسل ٝسخ ٖٕٛٙداسد  ٚؿبُٔ ٔيىشٌ ٚبثش ،ٚاِيٛيٗ ثبصاِتت ٚ
ٔيىش ٚديٛسيت اػت .ايٗ ٚاضذ ٘يٕ ٝعٕيك ثت ٝس٘تً خبوؼتتشي تتب خبوؼتتشي تيتش ٜثتب ا٘تذيغ سٍ٘تي ٔضٚوتشات تتب
ٔال٘ٛوشات ثش سٚي صٔيٗ سخ ٖٕٛٙداسد .ايٗ ٚاضذ ٔبػٝػًٞٙبي ٚاضذ  Es2سا لغ وشد ٚ ٜػجت تغييتش ؿتذيذ ؿتيت
ٚاضذ ٔبػٝػٍٙي دس ٔطُ لغ ؿذٌي اػت .دس ايٗ ٔطُ فشآيٙذٞبي دٌشػب٘ي اص ؿذت زـٍٕيشي ثشخٛسداس اػتت ٚ
ث ٝسً٘ صسد ٘خٛدي ديذٔ ٜيؿٛد .دس ايٗ ٔطُٞب آثبسي اص دسؿت ثّٛسٞبي خٛد ؿىُ وٛاستض ،وّؼيت  ٚاپيذٚت ٚختٛد
داسد .اص ديذٌب ٜػًٍ٘ٙبسي ػٞ ًٙبي ايٗ ٔدٕٛع ٝاص ثّٛسٞتبي پالطيتٛوالص ،وّيٛٙپيشٚوؼتٗ  ٚوٕتي اِيتٛيٗ تـتىيُ
ؿذٜا٘ذ .ثّٛسٞبي پالطيٛوالص اص ٘ٛت وّؼيه ثٛد ٚ ٜداساي ٔبوُ ٞؼتٙذ .ايٗ ثّٛسٞب ث ٌٝ٘ٛ ٝؿىُداس تب ٘يٕت ٝؿتىُداس ٚ
ٌبٞي ص ٝ٘ٚثٛد ٜو ٝغبِجبً ث ٝوّشيت  ٚوب٘يٞبي سػي تدضي ٝؿذٜا٘ذ .ثّٛسٞبي وّيٛٙپيشٚوؼٗ (اٚطيت تيتتبٖداس) ثت ٝفتشْ
ػت٘ٛي دسؿت تب سيض٘ ،يٕٝؿىُداس تب ثيؿىُ ثٛدٌ ٚ ٜبٞي ث ٝوّشيت تدضي ٝؿذٜا٘ذ .ايٗ ثّٛسٞب ٌب ٜداساي ادخبَٞتبيي
اص وب٘يٞبي وذس ٞؼتٙذٔ .مذاسي ٘يض ثّٛسٞبي اِيٛيٗ دس ايٗ ػًٞٙب ٚخٛد داسد و ٝث ٝعٛس وبٔتُ يتب ٘يٕت ٝوبٔتُ ثتٝ
ػشپب٘تيٗ  ٚوّشيت تجذيُ ؿذ ٜاػت .عال ٜٚثش ايٗ وب٘يٞبي فّذػپبس ،وب٘ي وذس ،ػشيؼيت ،آپبتيت ،اپيذٚت ،وشثٙتبت ٚ
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FeO t
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MgO

ٕ٘ٛداس  -3خبيٍبٕٞٝ٘ٛ٘ ٜبي ػٍٙي ٔٙغم ٝثش سٚي ٕ٘ٛداس ٔ AFMشثٛط ثIrvine & Baragar, 1971 ٝ

ؿبيبٖ روش اػت و ٝدس ؿٕبَ سٚػتبي پشزي ٝٙصثب٘ٞٝبيي اص ٔيىشٌ ٚتبثش ،ٚاِيتٛيٗ ثبصاِتت ٔ ٚيىتش ٚديٛسيتت غبِجتبً ثتٝ
صٛست ػيُ دس ثيٗ ػغٛش اليٝثٙذي ٚاضذ تٛفي ِٚىب٘يىي  Evt1لشاس ٌشفت ٝاػت .ث٘ ٝذست ديذٔ ٜيؿٛد و ٝايٗ ٚاضتذ
ث ٌٝ٘ٛ ٝدايه ٚاضذ  Evt1سا لغ وشد ٜثبؿذ.
ثش اػبع ٔغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ايٗ ٚاضذ ثش اػبع ٕ٘ٛداس ٕٞ ٚ Coxىبساٖ ( )1979دس ٔطذٚدٌ ٜتبثش ٚختبي
ٔيٌيش٘ذ .الصْ ث ٝتٛضيص اػت و ٝايٗ ٕ٘ٛداس ثشاي ػًٞٙبي خشٚخي عشاضي ؿذ ٜاػت  ٚثشاي ٕ٘٘ٛتٞٝتبي دس٘ٚتي اص
ػًٞٙبي ٔعبدَ آٖٞب اػتفبد ٜؿذ ٜاػت (ٕ٘ٛداس ٕٞ .)1سٙيٗ ثش اػبع ٕ٘تٛداس ٕ٘( )1971( Baragarٚ Irvineتٛداس
ٕ٘ٛ٘ ،)2تتٞٝتتب دس ٔطتتذٚد ٜآِىتتبِٗ ) (Alkalineلتتشاس ٔتتيٌيش٘تتذ .ثتتش اػتتبع ٕ٘تتٛداس ػتتٝتتتبيي ٔ AFMشثتتٛط ثتتٝ
ٕٞٝ٘ٛ٘ )1971( Baragar ٚ Irvine ،بي ػٍٙي ايٗ ٚاضذ دس ٔطذٚد ٜثيٗ تِٝٛايت  ٚوبِهآِىبِٗ لتشاس ٔتيٌيش٘تذ وتٝ
تٕبيُ آٖٞب ث ٝتِٝٛايت ثيـتش اػت (ٕ٘ٛداس  .)3ث ٝعٛس وّي ثب تٛخ ٝث ٝايٗ وٚ ٝاضذ  Et4تٛػتظ ايتٗ ٚاضتذ  ٚدايته ٚ
ػيُٞبي ٕٞدٙغ ايٗ ٚاضذ لغ ؿذ ٜاػت ٕٞ ٚسٙيٗ تشويت ؿيٕيبيي ٔتفبٚت ثب ٚاضذ آ٘ذصيتي  trداسد ،ػٗ آٖٞتب
ث ٝاضتٕبَ ثعذ اص اسٛػٗ اػت.
ياحذ bv
ايٗ ٚاضذ دس ؿٕبَ  ٚخبٚس سٚػتبي لـالق ٕٞ ٚسٙيٗ دس ؿٕبَ  ٚؿتٕبَ ختبٚس سٚػتتبي زٕتشٚد ثت ٝصتٛست دايته،
ٚاضذٞبي ٔيضثبٖ خٛد سا لغ وشد ٜاػت .اص ديذٌب ٜػًٙؿٙبػي ايٗ ٚاضذ ؿبُٔ سٌٞٝبي وشثٙبت ٝثشؿتي ؿتذ ٜاػتت
و ٝث ٝسً٘ ٞبي صسد تب ٘خٛدي ديذٔ ٜيؿٛد (تصٛيش  .)6ايٗ سٌٞٝب ثش سٚي صٔتيٗ ثتٌ٘ٛ ٝت ٝثشؿتيؿتذ ،ٜختشدؿتذٚ ٜ
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پشضفش ٜاػتت وتٌ ٝتبٞي تٛػتظ اوؼتيذ آٞتٗ ،دس ٖٚايتٗ ضفتشٜٞتب پتش ؿتذ ٜاػتت .ايتٗ ٚاضتذ دس ؿتٕبَ لـتالق
ٔبػٝػًٞٙبي ٚاضذ  ٚ Es2دس ؿٕبَ زٕشٚد ٚاضذ تٛفي  Et1سا لغ وتشد ٜاػتت .ايتٗ سٌتٞٝتب دس ؿتٕبَ لـتالق ثتب
ٔـخصبت  ٚس٘ٚذ  N10E, 80SEسخ ٖٕٛٙداس٘ذ و ٝتمشيجبً ٕٞشاػتب ثب ٌؼّٞٝبي أتتذادِغض ٔٙغمت ٝاػتت  ٚعٕتٛد ثتش
وـيذٌي  ٚأتذاد وّي اليٞٝب دس ٚسل ٝاػت .ثش اػبع ٔغبِعتبت طسٛؿتيٕيبيي ثت ٝسٚؽ  XRDدس ٕ٘٘ٛتٞٝتبي ؿتٕبَ
زٕشٚد وب٘يٞبي وٛاستض ،وّؼيت ،وبسِٛيٙيت ٕٞ ٚبتيت  ٚدس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ؿتٕبَ لـتالق وتب٘يٞتبي وتٛاستض ،دِٔٛٚيتت،
وّؼيت ،وبسِٛيٙيت ٕٞ ٚبتيت ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت و ٝدس ثخؾ صٔيٗؿٙبػي التصبدي ثيـتش ثطا خٛاٞذ ؿذ.
ياحذ mgr
ٚاضذ  mgrدس خٛٙة خبٚس ٚسل ،ٝؿٕبَ  ٚخٛٙة سٚػتبي پشاٍ٘يٗ  ٚؿٕبَ ٚسلت ٝثش٘ٚتضد داؿتت ٚ ٝؿتبُٔ ػتًٞٙتبي
اػيذي ثب تشويت ٌشا٘يتي اػت وٌ ٝبٞي ث ٝؿىُ ٔيىشٌٚشا٘يت ثش٘ٚضد داس٘ذ .دس ٌٛؿ ٝخٛٙة خبٚسي ٚسل ،ٝدس خٙتٛة
سٚػتبي پشاٍ٘يٗ تذاخُ ايٗ ٚاضذ ثب تٛد ٜعظيٓ تشاويآ٘ذصيتي ٔ ،trدٕٛعٝاي غيش لبثُ تفىيته (إٌٓبتيتت) سا ثٛختٛد
آٚسد ٜاػت و ٝخذايؾ آٖ ٕٔىٗ ٘يؼت .دٌشػب٘ي دس ايٗ ٚاضذ صيبد ثٛد ٜث ٝعٛسيوت ٝس٘تً وّتي ٚاضتذ ،خبوؼتتشي
سٚؿٗ اػت .اص ٘ظش ػًٍ٘ٙبسي ،پالطيٛوالص ايٗ ػًٞٙب ؿىُداس تب ٘يٕ ٝؿىُداس ،ثب ٔبوُ پّيػٙتتيه ،ث٘ٝذست ص٘ٚتٝ
 ٚداساي تشويت ؿيٕيبيي اِيٍٛوالص تب آ٘ذصيٗ ثٛد ٜوٌ ٝبٞي سػي ،اپيذٚتي ،ػشيؼيتي  ٚاوؼيذ ٜؿذ ٜاػتت .فّذػتپبس
آِىبِٗ ايتٗ ػتًٞٙتب ثيـتتش اص ٘تٛت استتٛص اػتت وتٌ ٝتبٞي سػتي ؿتذ ٜاػتت .وتب٘يٞتبي ٔبفيته ايتٗ ػتًٞٙتب
ٔيىشٚفٛٙوشيؼتٞبي ثيٛتيت لٜٟٛاي آٗٞداس اػت و ٝا٘ذاص ٜآٖ ثٔ 0/6 ٝيّئتش ٔيسػذ .دس ٔٛاسدي و ٝايٗ ػًٞٙتب
سيض ثّٛس ٞؼتٙذ ،داساي خٕيشٜاي ٔتجّٛس ٌ ٚشا٘ٛالس ثب ثّٛسٞبي فّذػپبس آِىبِٗ ،ث٘ ٝذست پالطيتٛوالص ،وتٛاستض  ٚثيٛتيتت
لٜٟٛاي آٗٞداس ٞؼتٙذ وٌ ٝبٞي داساي ثّٛسٞبي وّيٛٙپيشٚوؼٗ ٘يض ٞؼتتٙذ .ثّٛسٞتبي وّيٛٙپيشٚوؼتٗ اص ٘تٛت اٚطيتت
ثٛد ٜوٌ ٝبٞي ث ٝوّشيت  ٚوب٘يٞبي اوؼيذ ٜتجذيُ ؿذٜا٘ذ .وٛاستض دس ايٗ ػًٞٙب ثيـتش ث ٝصتٛست ثتيؿتىُ ثتٛدٚ ٜ
ا٘ذاصٜٞبيي دس ضذٚد ٔ 1يّئتش داسد .وب٘يٞبي فشعي ػًٞٙبي ايٗ ٚاضذ٘ ،يض ؿبُٔ وب٘ي وذس ،اػفٗ  ٚآپبتيت اػتت.
دس ٖٚسيِٛيتٞبي ايٗ ٚاضذ ٌبٞي وٙىشػيٖٞٛبيي ٔتطذإِشوض اص خٙغ اوؼيذٞبي آٚ ٗٞخٛد داسد و ٝاص ضبؿتي ٝثتٝ
ػٕت ٔشوض ؿذت آٖ ثيـتش ٔيؿٛد .دس خٛٙة پشاٍ٘يٌٗ ،بٞي آ ٗٞث ٝصٛست طاػپشٚسيذ ) (Jasproideث ٝس٘تً لشٔتض
خٍشي ٌ ٚبٞي ث ٝصٛست ٕٞبتيتِ ،يٕ٘ٛيت  ٚاِٚيظيؼت ديذٔ ٜيؿٛد.
اص ديذٌب ٜػًٍ٘ٙبسي ٔيىشٌٚشا٘يتٞبي ايٗ ٔدٕٛع ٝاص ثّٛسٞبي پٛسفيشيتيه  ٚخٕيشٜاي فّذػپبسي تـىيُ ؿتذٜا٘تذ.
ثّٛسٞبي پٛسفيشيتيه فّذػپبس ٘يٕٝؿىُداس ثٛد ٚ ٜتشويت اػيذي داؿت ٚ ٝثيـتش ث ٝوب٘يٞبي سػي  ٚػشيؼيت تدضيٝ
ؿذ ٜاػت .خٕيش ٜايٗ ػًٞٙب ؿبُٔ ٔيىشِٚيتٞبي آِجيت  ٚلغعبت فّذػپبسي اػت و ٝاضتٕبالً ضبصُ تجّتٛس ٔدتذد
ؿيـٔ ٝيثبؿٙذ .عال ٜٚثش ايٗ وب٘يٞبي وّشيت ،ػشيؼيت ،ػيّيغ ،وب٘ي وذس ٘ ٚبتشٚطاسٚػتيت ٘يتض دس خٕيتشٚ ٜختٛد
داس٘ذ .ؿبيبٖ روش اػت اص ٚاضذ  mgrخٟت ٔغبِعبت طسٛؿتيٕيبيي ثت ٝسٚؽ ٕ٘ٛ٘ XRFتٝثتشداسي ؿتذِٚ ،تي ثت ٝعّتت
دٌشػب٘ي ثؼيبس ؿذيذ ايٗ ٚاضذ دس ٔٙغم ،ٝاص آ٘بِيضٞبي ؿيٕيبيي آٖ اػتفبد٘ ٜـذ ٜاػت.
 -7دگرساویَا
 -0-7دگرساوی آرشيلی )(a
ايٗ دٌشػب٘ي ثيـتش اص ٘ٛت سػي ؿذٖ ) (argilitizationثٛد ٚ ٜدس خٛٙة خبٚس ٚسل ٝدس ضتٛاِي سٚػتتبي پتشاٍ٘يٗ ،اص
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ٌؼتشؽ فشاٚا٘ي ثشخٛسداس اػتٕٞ .سٙيٗ ايٗ ٘ٛت دٌشػب٘ي دس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ ثبختش سٚػتبي ثشا٘متٛس دس ٚاضتذ تشاوتي
آ٘ذصيتي  ٚ trثبختش أيشآثبد ٘يض ٚخٛد داسد .دس خٛٙة خبٚس ٚسل ٝأيشآثبد ،دس خبسج اص ٚسل ،ٝتتٛد ٜثتضسي ٌشا٘يتٛييتذي
خشْدس ٜثش٘ٚضد داسد و ٝصثب٘ٞٝبيي اص ايٗ تٛد ٜخٛاٖٛٔ ،خت دٌشػب٘ي ثؼيبس ؿذيذ دس ٔشص خٙتٛة ختبٚسي ٚسلت ٝؿتذٜ
اػت .ايٗ دٌشػب٘ي آسطيّيتي دس ٚاضذ  Evt1 ٚ trسٚي داد ٜاػت .ايٗ دٌشػب٘يٞب دس اثش ٘فٛر ؿيشاثٞٝتبي تتٛد٘ ٜفتٛري
يبدؿذ ٜدس ٔٙغم ٝثٛخٛد آٔذٜا٘ذ .ايٗ ؿيشاثٞ ٝب ثيـتش خٛد ٔدٕٛع ٚ ٝدس ٔٛاسدي ديٍش ٚاضذٞبي ٕٞدٛاس آٖ سا تطتت
تأثيش لشاس دادٜا٘ذ .ايٗ ٔدٕٛعٞٝبي دٌشػبٖ دس ٔٙغم ٝثب سً٘ٞبي ؿيشي تب ػفيذ ديتذٔ ٜتيؿت٘ٛذ  ٚفتشْ فشػبيـتي
٘شْفشػب داس٘ذ .ثؼيبسي اص ايٗ دٌشػب٘يٞب دس وٙبس ٌؼّٞٝب ثٚ ٝخٛد آٔذ ٚ ٜؿذت فشاٚاٖ يبفتٝا٘تذ .دس خٙتٛة پتشاٍ٘يٗ
صثب٘ٞٝبيي اص خٙغ سيِٛيت تب سيٛداػيت ث ٝسً٘ سٚؿٗ ٚاضذٞبي ٔختّف ثٚ ٝيظ tr ٜسا لغ وتشدٛٔ ٚ ٜختت دٌشػتب٘ي
سػي ؿذٜا٘ذٕٞٝ٘ٛ٘ .بي يبدؿذٌ ٜب ٜوٕي تٛسٔبِيٗ ٌ ٚب ٜوٕي اوؼيذ آ ٗٞداس٘ذ .اص ٕ٘ٞٝ٘ٛتبي دٌشػتبٖ ايتٗ ٔٙغمتٝ
زٙذيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛخٟت ٔغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ثشداؿت ؿذ ٜو ٝدس ثخؾ صٔيٗؿٙبػي التصبدي تـشيص ؿذٜا٘ذٕٞ .سٙتيٗ
ٚخٛد وب٘يٞبي سػي ،دس ٔغبِعبت وب٘يؿٙبػي ٘يض ث ٝسٚؽ  XRDتأييذ ؿذ ٜاػت (ٕ٘ 23.76 ٝ٘ٛدس خذ.)2 َٚ
 -0-7دگرساوی پريپیلیتی ))pr
ايٗ دٌشػب٘ي ثيـتش اص ٘ٛت پشٚپيّيتي ثٛد ٚ ٜدس ثخؾ ثؼيبس صيبدي اص ٔشص ؿٕبِي ٚسلٌ ،ٝؼتتشؽ داسد .ثت ٝعتٛس وّتي
ايٗ دٌشػب٘ي دس ٚاضذ  mgr ٚ trثٛخٛد آٔذ ٜاػت .ايٗ ٔدٕٛعٞٝبي دٌشػبٖ ،دس ٔٙغم ٝثتب س٘تًٞتبي ػتجض صيتت٘ٛي،
ؿيشي  ٚػفيذ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ  ٚفشْ فشػبيـي ٘شْفشػب داس٘ذ .وب٘يٞبي اپيذٚت  ٚاوؼيذ آ ٗٞدس ٕ٘ٞٝ٘ٛتبي دػتتي دس
ثؼيبسي اص ٔٙبعك ديذٔ ٜيؿٛد .ثؼيبسي اص ايٗ دٌشػب٘يٞب دس وٙبس ٌؼّٞٝب ثٛخٛد آٔذٌ ٚ ٜؼتشؽ فشاٚاٖ يبفتٝا٘تذ .اص
ِطبػ ػًٍ٘ٙبسي پالطيٛوالص ايٗ ػتًٞٙتب ثت ٝعتٛس تمشيجتبً وبٔتُ ثتٔ ٝدٕٛعتٝاي اص وّشيتت ،اپيتذٚت ،ػشيؼتيت ٚ
اوؼيذٞبي آ ٗٞتدضي ٝؿذٜا٘ذ .وب٘يٞبي ٔبفيه ٘يض ث ٝوّشيت  ٚاوؼيذ آٞتٗ تجتذيُ ؿتذٜا٘تذٕٞ .سٙتيٗ وتب٘يٞتبي
خٕيش ٜث ٝاپيذٚت ،وب٘يٞبي سػي ،ػشيؼيت ،وشثٙبت وّؼيٓ  ٚاوؼيذ آ ٗٞدٌشػبٖ ؿذٜا٘ذٚ .خٛد وتب٘يٞتبي سػتي،
وٛاستض  ٚفّذػپبس دس ٔغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ث ٝسٚؽ  XRDتأييذ ؿذ ٜاػت (ٕ٘ 23.47 ٝ٘ٛدس خذ.)2 َٚ
 -8زمیهشىاسی اقتصادي
وٕشثٙذ فّض صايي عبسْ اص لضٚيٗ ؿشٚت  ٚتب ؿٕبَ ثبختشي ٔيب٘ ٝادأٔ ٝييبثذ  ٚاص ؿٕبَ ثٛ٘ ٝاضي فشٚافتتبدٙٔ ٜديتُ ٚ
وٜٞٛبي عبِؾ  ٚاص خٛٙة ثٔ ٝطٛس اثٟش ص٘دبٖ ٔيب٘ٔ ٝطذٚد ٔيؿٛد .ايٗ وٕشثٙذ سا ثؼيبسي اص صٔتيٗؿٙبػتبٖ ثخـتي
اص ص ٖٚاِجشص ثبختشي ث ٝؿٕبس ٔيآٚس٘ذ (لشثب٘ي .)1378 ،دس ايٗ ٔطٛس وب٘يؿٙبػي عٙبصشي زٍٙٙٔ ٖٛتض ،ثتبسيٓ ،سٚي،
ػشة ،عالٔ ،غِٛٔ ،يجذٖ ،آ٘ ٚ ٗٞمش ٜثب ػٗ تشؿيشي ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت .ثيـتشيٗ عيبس عتالي ٌشفتت ٝؿتذ ٜدس ايتٗ
صٌ 700 ٖٚشْ دس تٗ دس لٛصِدبق (خبسج اص ٚسل )ٝثٛد ٜاػتت (سضٕتب٘ي .)1383 ،عجتك ٕٞتيٗ ٌتضاسؽ عيتبس عتال دس
سٌٞٝبي ػيّيؼي ٔٙغم ٝاص  500 ppbتب ٔ 75 ppmطبػج ٝؿتذ ٜاػتت .ثت ٝعتٛس وّتي ػيؼتتٓٞتبي وتب٘يصايتي دس
ٌشا٘يتٛييذٞب  ٚتـىيالت اسٛػٗ دس ٔٙغم ٝاص ػيؼتٓ ٌؼّٞٝب  ٚؿىؼتٍيٞب پيشٚي ٔيوٙٙذ  ٚثيـتتش اص ٘تٛت سٌتٝاي،
سٌسٝاي  ٚاػتٛنٚسن ٞؼتٙذٕٞ .سٙيٗ ٘مؾ پذيذٜٞبي ػتبختٕب٘ي ٔب٘ٙتذ تبلتذيغٞتب ٘ ٚتبٚديغٞتب دس ختبيٍيشي
تٛدٞ ٜبي ٘فٛري ٙٔ ٚبعك دٌشػبٖ ؿذ ٜاص إٞيت ٚيظٜاي ثشخٛسداس اػت .وب٘يصايي ٔتغ دس ٔٙغمت ٝاسخطيتت داسد ٚ
ثيـتش ث ٝصٛست سٌٝاي اػتٕٞ .سٙيٗ وب٘يصايي آ ٗٞث ٝصٛست اػتٛنٚسن  ٚدس ساثغ ٝثب تتٛدٜٞتبي ٘فتٛري ٘ ٚيٕتٝ
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آتـفـب٘ي ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝاػت .ث ٝعٛس وّي ٔعبدٖ  ٚا٘ذيغٞبي ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝيب ٔشثٛط ثت ٝتتٛدٜٞتبي ٘فتٛري
ٌشا٘يتٛييذي ٔ ٚيىشٌ ٚبثشٚيي خٛٙة  ٚخٛٙة خبٚس ٚسل ٚ ٝيب ٔشتجظ ثب تضسيك تٛد٘ ٜيٕت ٝآتـفـتب٘ي  trدس تـتىيالت
اسٛػٗ اػت .دس ٚسل ٝأيشآثبد ٔعذٖ فعبِي ٚخٛد ٘ذاسدِٚ ،ي ث٘ ٝظش ٔيسػتذ ثختؾٞتبي خٙتٛثي دس اعتشا سٚػتتبي
لـالق ،ثخؾ خٛٙة خبٚسي دس ضٛاِي سٚػتبي پشاٍ٘يٗ  ٚسٌٞٝبي وشثٙبتٚ ٝاضذ  bvاص ِطبػ پتب٘ؼيُ ٔعذ٘ي ،ثٚ ٝيتظٜ
ٔغ  ٚعال لبثُ ثشسػي  ٚتعٕك ثبؿٙذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝمـٛ٘ ٝاضي أيذ ثخؾ ٔعذ٘ي (سضٕب٘ي )1383 ،دس ؿٕبَ  ٚؿتٕبَ
ثبختش لـالق ٘ٛاضي أيذ ثخؾ ٔعذ٘ي ٔغ  ٚعالٔ ،طذٚد ٜأيشآثبد  ٚخٛٙة آٖ ٘تٛاضي أيتذ ثختؾ ٔعتذ٘ي ٔتغ ٚ
ثخؾٞبي ؿٕبَ خبٚس سٚػتبي پشزيٛ٘ ٝٙاضي أيذ ثخؾ ٔعذ٘ي ٔغ  ٚعال ٔعشفي ؿذٜا٘ذ .ثتب ايتٗ ٔمذٔت ٝثت ٝؿتشش
ٔـخصبت ا٘ذيغٞبي ٔعذ٘ي ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝپشداختٔ ٝيؿٛد.
ا٘ذيغ ٔعذ٘ي خبٚس لـالق
ايٗ ا٘ذيغ ٔعذ٘ي دس خبٚس سٚػتبي لـالق خبي داسد ٔ ٚؼيش دػتشػي ث ٝآٖ خبد ٜختبوي اػتت وت ٝسٚػتتبي ٘ٚتبٖ
(خٛٙة  ٚخبسج اص ٚسل )ٝسا ث ٝلـالق ٚصُ ٔيوٙذ .دس ايٗ ٔطُ ػًٞٙبي ٔيىشٌ ٚبثشٚيي تب ٔيىش ٚديٛسيتي خشدؿذٜ
ٚاضذ  mgbثش٘ٚضد داس٘ذ .وب٘يصايي ٔزوٛس ث ٝصٛست سٌستٝاي ؿتبُٔ وشثٙتبتٞتبي ٔتغٔ ،بالويتت  ٚآصٚسيتت اػتت.
ضخبٔت ايٗ سٌسٞٝب زٙذيٗ ػب٘تئتش اػت  ٚثب سً٘ ػجض تب آثي ديذٔ ٜتيؿت٘ٛذٌ .تبٞي ثّٛسٞتبي وبِىٛپيشيتت ٘يتض
ٚخٛد داس٘ذ و ٝثب زـٓ غيش ٔؼّص لبثُ ديذٖ ٞؼتٙذ .الصْ ث ٝروش اػت و ٝسضٕتب٘ي ( )1383اص ػتًٞٙتبي تشاويتتي
ؿٕبَ لـالق  2/5 ppmعال ٌضاسؽ وشد ٜاػت.
ا٘ذيغ ٔعذ٘ي خٛٙة لـالق
ايٗ ا٘ذيغ ٔعذ٘ي دس خٛٙة سٚػتبي لـالق خبي داسد ٔ ٚؼيش دػتشػي ث ٝآٖ خبد ٜخبوي اػت وت ٝسٚػتتبي ٘ٚتبٖ
(خٛٙة  ٚخبسج اص ٚسل )ٝسا ث ٝسٚػتبي لـالق ٚصُ ٔيوٙذ .ػٔ ًٙيضثبٖ ايٗ ا٘ذيغ ،ػًٞٙتبي ٔيىتشٌ ٚتبثشٚيي تتب
ٔيىشٚديٛسيتي ٚاضذ ٞ mgbؼتٙذ .دس ايٗ ٔطُ ػًٞٙبي دسثشٌيش٘ذ ٜثشؿي  ٚخشدؿذٞ ٜؼتٙذ  ٚدٌشػتب٘ي ؿتذيذي
دس ايٗ ػًٞٙب ث ٝزـٓ ٔيخٛسد .ايٗ ٔدٕٛع ٝدٌشػبٖ ث ٝؿذت وشثٙبتي  ٚػيّيؼي ؿذ ٜاػتت  ٚثت ٝس٘تً لٟتٜٛاي
سٚؿٗ تب ٘خٛدي ثش سٚي صٔيٗ ديذٔ ٜيؿٛد .دس ثخؾ دٌشػبٖ وشثٙبت آ ،ٗٞوشثٙبتٞتبي ٔتغ ،وّؼتيت  ٚثّٛسٞتبي
خٛدؿىُ وٛاستض ٚخٛد داس٘ذ .وب٘يػبصي دس ايٗ ٔدٕٛع ٝث ٝصٛست سٌسٝاي ثب ضخبٔت زٙذيٗ ػتب٘تئتتش اػتت .ثتش
اػبع ٔغبِعبت وب٘يؿٙبػي ث ٝسٚؽ  XRDوب٘يٞبي وتٛاستض ،پشٙٞيتت ،اپيتذٚت ،وّشيتت  ٚفّذػتپبس دس يته ٕ٘٘ٛتٝ
ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت (خذٕٞ .)23.60 ٕٝ٘ٛ٘ ،2 َٚسٙيٗ د ٕٝ٘ٛ٘ ٚاص ػًٞٙتبي دٌشػتبٖ ايتٗ ا٘تذيغ خٟتت ٔغبِعتبت
طسٛؿتتيٕيبيي ثشداؿتتت ؿتتذ وتتٔ ٝيتتضاٖ عيتتبس ٔتتغ دس يتته ٕ٘٘ٛتت ٝضتتذٚد  0/16دسصتتذ٘ ،متتش ،2 ppm ٜآ٘تيٕتتٛاٖ
 ٚ 189 ppmآسػٙيه ضذٚد  3 ppmث ٝدػت آٔذ ٜاػتِ .يؼت وبُٔ آ٘بِيض ٔشثٛط ثتٕ٘ٛ٘ ٝتٞٝتبيي اص ايتٗ ٔطتُ دس
خذٔ )1( َٚشثٛط ث ٕٝ٘ٛ٘ ٝؿٕبس 23.60, 23.60.B ٜآٔذ ٜاػت.
ا٘ذيغ ٔعذ٘ي ؿٕبَ ثبختش ثشا٘مٛس
ايٗ ا٘ذيغ ٔعذ٘ي دس ؿٕبَ ثبختش سٚػتبي ثشا٘مٛس ٚال اػت .دس يه ويّتٔٛتشي ؿتٕبَ سٚػتتبي لـتالق ثت ٝػتٕت
خبٚس ،دس ٔؼيش خبد ٜخبوي لـالق ث ٝزٕ ،ٝخبد ٜخبوي ٚخٛد داسد و ٝتب ٔطُ ا٘ذيغ ادأ ٝيبفت ٝاػت .ػٔ ًٙيضثتبٖ
ايٗ ا٘ذيغ ،ػًٞٙبي تشاوي آ٘ذصيتي سيض ثّٛس  ٚدٌشػبٖ ٚاضذ ٞ trؼتٙذٔ .بدٔ ٜعذ٘ي ث ٝصتٛست وشثٙتبتٞتبي ٔتغ
(آصٚسيت ٔ ٚبالويت) اػت و ٝثب ثّٛسٞبي وّؼيت  ٚوٛاستض ٕٞشا ٜاػت .دس ايٗ ٔطُ ٔيضاٖ ٔبالويت ٘ؼجت ثت ٝآصٚسيتت
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صيبدتش اػت .دس ايٗ ٔطُ زٙذيٗ تشا٘ـ ٝخذيذ خٟت ثشداؿت ٔبدٔ ٜعذ٘ي صد ٜؿذ ٜاػت (تصٛيش  .)7دس ػتغص ٔطتُ
تشا٘ـ ٝثٔ ٝيضاٖ  0/5تب ٔ 1تش خبنٞبي ػغطي ثؼيبس ٘شْ ٚخٛد داسد  ٚا٘ذيغ ٔعذ٘ي دس صيش ايٗ خبنٞتبي ػتغطي
ٟ٘بٖ اػت .الصْ ث ٝروش اػت و ٝايٗ ٔطُ اص ِطبػ پذيذ ٜصٔيِٗغض ثؼيبس ٔؼتعذ ثٛد ٜث ٝعتٛسيوت ٝتتشنٞتبي ثؼتيبس
صيبدي ثب ثبصؿذٌي زٙذيٗ ػب٘تئتش دس ايٗ ٔطُ ديذٔ ٜيؿٛد؛ و ٝوب٘يصايي دس ٔطُ ايتٗ دسصٜٞتب اص ؿتذت صيتبدي
ثشخٛسداس اػت .ثش اػبع ٔغبِعبت وب٘يؿٙبػي ث ٝسٚؽ  XRDوب٘يٞبي وٛاستض ،فّذػتپبس  ٚوتب٘يٞتبي سػتي دس يته
ٕ٘ ٝ٘ٛاص ايٗ ٔطُ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت (خذٕٞ .)23.47ٕٝ٘ٛ٘ 2 َٚسٙيٗ يه ٕ٘٘ٛت ٝاص ػتًٞٙتبي ايتٗ ا٘تذيغ خٟتت
ٔغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ثشداؿت ؿذ (خذ.) 23.47 ٕٝ٘ٛ٘ ،1 َٚ
ا٘ذيغ ٔعذ٘ي ؿٕبَ خبٚس پشزيٝٙ
ايٗ ا٘ذيغ ٔعذ٘ي دس ؿٕبَ سٚػتبي پشزي ٝٙخبي داسد ٔ ٚؼيش دػتشػي ث ٝآٖ ختبد ٜختبوي اػتت وت ٝتتب سٚػتتبي
پشزي ٝٙأتذاد داسد  ٚپغ اص آٖ پيٕبيؾ پيبد ٜث ٝػٕت ؿٕبَ خبٚس دس أتذاد سٚدخب٘ ٝؿٛسزبي يب تـٛيش زبي اػتت.
دس ايٗ ٔطُ ػًٞٙبي ٔيىشٌ ٚبثشٚيي تب ٔيىش ٚديٛسيتي خشد ؿذٚ ٜاضذ  mgbث ٝصٛست دػت ٝػيُٞبيي ٚاضتذ Evt1
سا لغ وشدٜا٘ذ .اٌش زٔ ٝطُ ا٘ذيغ دس ٚاضذ آتـفـب٘يٚ ،اضتذ  Evt1اػتتِٚ ،تي ٘فتٛر ايتٗ ٔدٕٛعت٘ ٝفتٛري ثبعتا
وب٘يصايي ؿذ ٜاػت .وب٘يصايي ٔزوٛس ث ٝصٛست سٌسٝاي ؿبُٔ وشثٙبتٞبي ٔغٔ ،بالويت  ٚآصٚسيتت اػتت .ضتخبٔت
ايٗ سٌسٞٝب زٙذيٗ ػب٘تئتش اػت  ٚثب سً٘ ػجض تب آثي ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .الصْ ثت ٝروتش اػتت وت ٝسضٕتب٘ي ( )1383اص
ػًٞٙبي ايٗ ٔدٕٛع 3/5 ppm ٝعال ٌضاسؽ وشد ٜاػت.
ا٘ذيغ ٔعذ٘ي ؿٕبَ خبٚس پشزيٝٙ
ايٗ ا٘ذيغ ٔعذ٘ي دس ؿٕبَ سٚػتبي پشزي ٝٙخبي داسد ٔ ٚؼيش دػتشػي ث ٝآٖ ختبد ٜختبوي اػتت وت ٝتتب سٚػتتبي
پشزي ٝٙأتذاد داسد  ٚپغ اص آٖ پيٕبيؾ پيبد ٜث ٝػٕت ؿٕبَ خبٚس اػت .ػٔ ًٙيضثبٖ ايٗ ا٘ذيغ ػًٞٙبي تشاوتي
آ٘ذصيتي دٌشػبٖ ٚاضذ ٞ trؼتٙذ .وب٘يصايي ث ٝصتٛست سٌستٝاي ؿتبُٔ وشثٙتبتٞتبي ٔتغ (ٔبالويتت  ٚآصٚسيتت) ٚ
اوؼيذٞبي آ ٗٞاػت و ٝضبٚي وٕي اپيذٚت اػت .ضخبٔت ايٗ سٌسٞٝب زٙذيٗ ػب٘تئتش اػت  ٚثب سً٘ٞتبي ػتجض،
آثي ،صسد  ٚلٜٟٛاي دس سٚي صٔيٗ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .ؿبيبٖ روش اػت و ٝسضٕب٘ي (ٌفتٍٛي ؿتفبٞي) دس ػتًٞٙتبي ايتٗ
ٔدٕٛع 4 ppm ٝعال ٌضاسؽ وشد ٜاػت.
ثشسػي التصبدي سٌٞٝبي وشثٙبتي ثشؿي ؿذٚ ٜاضذ bv
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس ثخؾ زيٝٙؿٙبػي ٘يض اؿبس ٜؿذ دس ؿٕبَ  ٚخبٚس سٚػتبي لـتالق ٕٞ ٚسٙتيٗ دس ؿتٕبَ  ٚؿتٕبَ
خبٚس سٚػتبي زٕشٚد ،دايهٞبيي ث ٝسً٘ٞبي صسد تتب لٟتٜٛاي ٚاضتذٞبي ٔيضثتبٖ ختٛد سا لغت وتشدٜا٘تذ .اص ديتذٌبٜ
ػًٙؿٙبػي ايٗ دايهٞب ؿبُٔ سٌٞٝبي وشثٙبت ٝثشؿي ؿذٞ ٜؼتٙذ (تصٛيش  .)6ايٗ سٌتٞٝتب دس سٚي صٔتيٗ ثتٌ٘ٛ ٝتٝ
ثشؿي ؿذ ،ٜخشدؿذ ٚ ٜپشضفشٚ ٜخٛد داس٘ذ وٌ ٝبٞي دس ٖٚايٗ ضفشٜٞب سا اوؼيذ آ ٗٞپش وشد ٜاػت .اص ايتٗ ػتًٞٙتب
دس دٔ ٚطُ ٔختّف ٌٕ٘ٝ٘ٛيشي ؿذ؛ ؿٕبَ سٚػتبي زٕشٚد  ٚؿٕبَ سٚػتبي لـالق .ثش اػبع ٔغبِعبت وتب٘يؿٙبػتي
ث ٝسٚؽ  XRDدس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ؿٕبَ زٕشٚد ( 23.26دس خذ ،) 2َٚوب٘يٞبي وٛاستض ،وّؼيت ،وبسِٛيٙيتت ٕٞ ٚبتيتت؛ ٚ
دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ؿٕبَ لـالق ( 23.58دس خذ ،)2 َٚوب٘يٞبي وٛاستض ،دِٔٛٚيت ،وّؼيت ،وبسِٛيٙيت ٕٞ ٚبتيتت ٌتضاسؽ
ؿذ ٜاػتٕٞ .سٙيٗ ثش پبئ ٝغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ث ٝسٚؽ خزة اتٕئ ،يضاٖ ٔغ دس ٕ٘ ٝ٘ٛؿٕبَ زٕتشٚد ،15 ppm
٘مش ،3 ppm ٜآ٘تيٕٛاٖ  ٚ 201 ppmآسػٙيه ضذٚد  3/6 ppmث ٝدػت آٔذ ٜاػت  ٚدس ٕ٘ ٝ٘ٛؿتٕبَ لـتالق ٔيتضاٖ
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ٔغ ٘ ، 52 ppmمش ،1/6 ppm ٜآ٘تيٕٛاٖ  ٚ 204 ppmآسػٙيه ضذٚد  3/6 ppmثت ٝدػتت آٔتذ ٜاػتت (ختذ،1 َٚ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي .(23.26 ٚ 23.58
s2
ثشسػي التصبدي ػ ٕٝ٘ٛ٘ ٝدس ٚاضذ  Eؿٕبَ لـالق
دس ؿٕبَ لـالق دس ٔؼيش خبد ٜلـالق ث ٝزٕ ٝدس ٚاضذ ٔبػتٝػتٍٙي  Es2ػتٕ٘ٛ٘ ٝت ٝخٟتت ٔغبِعتبت طسٛؿتيٕيبيي
ثشداؿت ؿذ .ايٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٍٕٞي دس ٚاضذ ٔبػٝػٍٙي يبدؿذٞ ٜؼتٙذ  ٚوب٘يصايي آٖٞب دس ساثغت ٝثتب صثب٘تٞٝتبي ٚاضتذ
ٔيىشٌ ٚبثشٚيي  mgbاػت 23.53 ٕٝ٘ٛ٘ .ؿبُٔ ٔبػٝػًٞٙبي دٌشػبٖ ِيٕ٘ٛيتي اػت وت ٝثت ٝس٘تً صسد تتب لٟتٜٛاي
ديذٔ ٜيؿٛد .ثش پبيتٔ ٝغبِعتبت طسٛؿتيٕيبيي عيتبس ٔتغ ٘ ،86 ppmمتش ،1 ppm ٜآ٘تيٕتٛاٖ  ٚ 187 ppmآسػتٙيه
 20ppmث ٝدػت آٔذ ٜاػت (خذ 23.56 ٕٝ٘ٛ٘ .)1 َٚؿبُٔ ٔبػٝػًٞٙبي وشثٙبت ٚ ٝدٌشػبٖ اػت وتٌ ٝتبٞي آثتبس
ِيٕ٘ٛيت دس آٖ ٚخٛد داسد .ايٗ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝسً٘ لٜٟٛاي ثش سٚي صٔيٗ ديذٔ ٜيؿٛد .ثش پبئ ٝغبِعبت طسٛؿتيٕيبيي ،عيتبس
ٔغ ٘ ، 86 ppmمش ،1 ppm ٜآ٘تيٕٛاٖ  ٚ 185 ppmآسػٙيه ضذٚد  20ppmث ٝدػت آٔذ ٜاػت (ختذٕ٘ٛ٘ .)1 َٚتٝ
ػٔ ْٛبػ ٝػ ًٙدٌشػبٖ ػجض تب اسغٛا٘ي سٚؿٗ اػت ( )23.57و ٝوب٘يٞبي وّؼيت  ٚآساٌ٘ٛيت دس وٙتبس آٖ ٔـتبٞذٜ
ٔيؿٛد .ثش اػبع ٔغبِعبت طسٛؿيٕيبيي ،دس ايٗ ٕ٘ ٝ٘ٛعيبس ٔتغ ٘ ، 79 ppmمتش ،2/6 ppm ٜآ٘تيٕتٛاٖ ٚ 204 ppm
آسػٙيه  3/6 ppmث ٝدػت آٔذ ٜاػت (خذ.)1 َٚ
ثشسػي التصبدي ػ ٕٝ٘ٛ٘ ٝدس ٚاضذ trدس خٛٙة خبٚس ٚسلٝ
دس خٛٙة خبٚس ٚسل ٝدس ؤ ٜٛـىيٗ د ٕٝ٘ٛ٘ ٚاص ٚاضذ تشوي آ٘ذصيتي  trثشداؿت ؿذ 23.76 ٕٝ٘ٛ٘ .دس ٔشص ٚاضتذ Est1
 tr ٚاػت  ٚؿبُٔ ٌذاص ٚ ٜتٞ ٛبي دٌشػبٖ ث ٝسً٘ ػجض صيتت٘ٛي سٚؿتٗ اػتت .عّتت ايتٗ دٌشػتب٘ي اضتٕتبالً ٘فتٛر
صثب٘ٞ ٝبيي اص تٛدٌ ٜشا٘يتٛييذي ٚػي ٔٛخٛد دس خبٚس ٚسل ٝأيشآثبد دس ٚاضذ  trاػت وٛٔ ٝخت دٌشػتب٘ي ؿتذ ٜاػتت.
ٌبٞي عذػيٞبي وٛزىي اص اوؼيذ آ٘ ٗٞيض ديذٔ ٜيؿٛد .دس ٕ٘ ٝ٘ٛآ٘تبِيض ؿتذ ٜثت ٝسٚؽ  XRDوتب٘يٞتبي وتٛاستض،
پيشٚفيّيت ،وب٘يٞتبي سػتي ،وّؼتيت  ٚطاسٚػتيت ٌتضاسؽ ؿتذ ٜاػتت (ختذٕٞ .)2 َٚسٙتيٗ ثتش اػتبع ٔغبِعتبت
طسٛؿيٕيبيي عيبس ػشة ٘ ، 26 ppmمش ،3 ppm ٜآ٘تيٕٛاٖ  ٚ 25 ppmسٚي  165 ppmث ٝدػتت آٔتذ ٜاػتت (ختذَٚ
ٕٞٝ٘ٛ٘ .)1بي  23.79 ٚ 23.78دس خٛٙة پشاٍ٘يٗ ٚال ٞؼتٙذ  ٚتشويت داػيتي تب سيٛداػيتي داؿت ٚ ٝث ٝسً٘ سٚؿٗ
تب ؿيشي دس سٚي صٔيٗ ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ .ايٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب داساي وٙىشػيٖٞٛبي ٔتطذ إِشوض آٞتٗ ٞؼتتٙذ .دس ٕ٘٘ٛتٞٝتبي
ػٍٙي ،آثبسي اص پخت ٝؿذٌي ديذٔ ٜيؿٛدٌ .بٞي آ ٗٞث ٝصٛست طاػپشٚسيذ ث ٝس٘تً لشٔتض خٍتشي ٌ ٚتب ٜثت ٝصتٛست
ٕٞبتيتِ ،يٕ٘ٛيت  ٚاِٚيظيؼت ديذٔ ٜيؿٛد .ثش اػبع ٔغبِعبت طسٛؿتيٕيبيي دس ٕ٘٘ٛت 23.78 ٝعيتبس ٔتغ ،52 ppm
ػشة ٘ ، 73 ppmمش ،3 ppm ٜآ٘تيٕٛاٖ  ٚ 24 ppmسٚي  ٚ 25 ppmدس ٕ٘٘ٛت 23.79 ٝعيتبس ٔتغ  ،38 ppmػتشة
٘ ، 26 ppmمش ،1/4 ppm ٜآ٘تيٕٛاٖ  ٚ 20 ppmسٚي  52 ppmث ٝدػت آٔذ ٜاػت (خذ.)1 َٚ
الصْ ث ٝتٛضيص اػت وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبي ٔ 23.82 ٚ 23.86, 23.89شثٛط ث ٝػًٞٙبي دٌشػبٖ ٚاضذ ٞ trؼتٙذ و ٝدس خبٚس
سٚػتبي پشاٍ٘يٗ ٚخٛد داؿت ٚ ٝدس خبسج اص ٔطذٚد٘ ٜمـ ٝخبي داس٘ذ .ث ٝعتٛس وّتي دس خٙتٛة ختبٚس ٚسلت ٝأيشآثتبد،
ٌؼتشؽ ٚاضذ ٌشا٘يتٛييذي خٛاٖ خشْدس ٚ ٜضضٛس صثب٘ٞٝبيي اص آٖٛٔ ،ختت دٌشػتب٘ي ثؼتيبس ؿتذيذ دس ٔتشص خٙتٛة
خبٚسي  ٚخبٚس ٚسل ٝؿذ ٜاػت و ٝاضتٕبَ ٚخٛد وب٘ؼبسٞبي عال ٔ ٚغ سا ثبال ثشدٔ ٚ ٜغبِعبت التصتبدي دليتكتتشي سا
عّت ٔيوٙذ .دس سٚػتبي ؿيضس (خبسج اص ٔطذٚد ٜخبٚسي ٚسل )ٝايٗ تٛدٌ ٜشا٘يتٛييذي وبٔالً ٕ٘بيتبٖ اػتت وتٚ ٝاضتذ
آتـفـب٘ي  Evt1سا لغ وشد ٜاػتٔ 23.82 ٕٝ٘ٛ٘ .شثٛط ث ٝسٌٞٝبي دٌشػبٖ لٜٟٛاي سً٘ ثتب ػتٔ ًٙيضثتبٖ سيِٛيتت،
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ٕ٘ٔ 23.86 ٝ٘ٛشثتٛط ثت ٝعذػتيٞتبي آٞتٗداس ٚاضتذ تشاوتيآ٘تذصيتي  ٚ trػتشا٘دبْ ٕ٘٘ٛتٔ 23.89 ٝشثتٛط ثت ٝتتٛ
ضذ ٚاػظ اپيذٚتي ؿذ ٜخبٚس پشاٍ٘يٗ اػت و٘ ٝتبيح وبُٔ طسٛؿيٕيبيي آٖ دس خذ )1( َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػت.
As

P2O5
%

ppm

0.19
-

3.6
19.28
20
3.6
4.98
3.02
1.32
-

Sb ppm

Mn
%

Fe
%

201
187
185
204
195
189
188
25
24
20
-

0.12
0.02
-

6.86
2.32
-

Zn ppm

Pb ppm

Cu

Hg ppb

Ag ppm

ppm

39
21
165
25
52
75
26
37

9
90
26
73
26
26
21
12

86
15
86
86
79
52
0.16 %
0.11 %
52
38
70
4

Au

Sample

ppb

<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
-

3
<1
<1
2.6
1.6
2
1.2
3
3
1.4
1.6
1.8
2

1
3
1
5
1
1
7
1
1
1
17
3
2

23.8
23.26
23.47
23.53
23.56
23.57
23.58
23.60
23.60.B
23.76
23.78
23.79
23.82
23.86
23.89

خذ٘ -1 َٚتبيح طسٛؿيٕيبيي ػًٞٙبي ٔٙغم( ٝث ٝسٚؽ خزة اتٕي)
sample
XRD Report
23.26
Quartz + Calcite + Kaolinite + hematite
23.47
Quartz + Feldspar + Clay minerals
23.58
Quartz + Dolomite + Kaolinite + Calcite + hematite
23.60
Quartz + Prehnite + Epidote + chlorite + Feldspar
23.76
Quartz + Pyrophylite + Clay minerals + Calcite + Jarocite
خذ٘ -2 َٚتبيح آ٘بِيضٞبي طسٛؿيٕيبيي ث ٝسٚؽ  XRDثشاي ػًٞٙبي ٔٙغمٝ

 -9زمیهشىاسی ساختماوی
ٔٙغم ٝوٞٛؼتب٘ي عبسْ ثب س٘ٚذ وّي ؿٕبَ ثبختش -خٛٙة خبٚس ثخـي اص ادأ ٝوٜٞٛبي اِجشص ثتبختشي اػتت وت ٝدس آٖ
ػًٞٙبي دٌشٌ ٚ ٝ٘ٛػًٞٙبي لذيٕيتش اص اسٛػٗ صيشيٗ ديذٕ٘ ٜيؿ٘ٛذ .ؿىٌُيشي اِٚي ٚ ٝاػبع وٜٞٛبي عتبسْ دس
٘تيد ٝفبص وٞٛضايي پيش٘ئٗ ثٛد ٜاػت .ث ٝعميذ ٜعّٛي )ٛٔ ،(Alavi, 1996لعيت فضبيي ػبختٕبٖٞب دس ٔٙغمتٔ ٝتٛسد
٘ظش ٘ـبٍ٘ش آٖ ا ػت و ٝدس ع َٛپيذايؾ ػبختبسي ايٗ استفبعبتٕٛٞ ،اس ٜساػتبي ثيـتشيٗ وٛتتب ٜؿتذٌي  ٚثيـتتشيٗ
ا٘مجبض دس خٟت ؿٕبَ خبٚس -خٛٙة ثبختش ثٛد ٜاػت ،ث ٝعٛسي ؤ ٝيتٛاٖ يه ػبختٕبٖ وّي آ٘تيفشْ سا ثشاي اِجتشص
ثبختشي دس ٘ظش ٌشفت .ث ٝعميذ ٜاؿتٛوّيٗ ( ،)1969ػبختٕبٖ وّي اِجشص ،ث ٝصٛست يه ػبختٕبٖ ٘بٚديؼتي ؿتىُ ثتب
أتذاد خبٚسي -ثبختشي اػت .ػبختبس ٔٙغم ٝعبسْ ث ٌٝ٘ٛ ٝيه تبلذيغ ثب ؿيت ٔاليٓ اػت و ٝدس ثخؾ ؿتٕبِي صيتش
سػٛثبت ػبص٘ذ لشٔض ثباليي خبي داسد .دسٚ ٖٚاضذٞبي ػبص٘ذ وشج ٌؼّٞ ٝب ث ٝصتٛست عتبدي  ٚتشاػتتي عٕتُ وتشدٚ ٜ
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ثبعا ضز ٚاضذٞب يب لغ ؿذٌي آٖٞب ٌشديذ ٜاػتت .ص ٖٚعتبسْ ثتب س٘ٚتذ ؿتٕبَ ثتبختشي -خٙتٛة ختبٚسي ؿتبُٔ
ػًٞٙبي آتـفـب٘ي ،آرسآٚاسي  ٚتٛدٜٞبي ٘فٛري ػٛٙصٚييه ث ٝصٛست يته زتيٗ ٘بٔتمتبسٖ اػتت وت ٝيتبَ ؿتٕبَ
خبٚسي آٖ ثب ؿيت وٓ ث ٝدؿت ٔٙديُ  ٚيبَ وٛتب ٜخٛٙة ثبختشي ث ٝدؿت ٚػي ص٘دتبٖ ٔٙتٟتي ٔتيؿتٛد .فعبِيتت
ٔبٌٕبتيؼٓ ايٗ ٔٙغم ٝدس يه ٔطيظ وٓ طسفبي دسيبيي اتفبق افتبد ٜاػت .ايٗ ػًٞٙبي ِٚىب٘يىي ِٚ ٚىب٘ٛوالػتتيه
 ٕٝٞخب ث ٝصٛست دٌشؿيت ثش سٚي تـىيالت لذيٕيتش لشاس داس٘ذ .اِجت ٝث ٝداليُ ٔختّفي ز ٖٛعتذْ سػتٛثٍزاسي ثتٝ
عّت عّٕىشد فبصٞبي اپيشٚط٘يه  ٚاسٚط٘يته لجتُ اص آِپتيٗ  ٚفشػتبيؾ عجمتبت لجتُ اص سػتٛثٍزاسي ػتىب٘غ فتٛق،
ػبص٘ذٞبي لذيٕي تش ث ٝعٛس وبُٔ دس صيش عجمبت ٔـبٞذٕ٘ ٜيؿ٘ٛذ (ٞيشايبٔتب ٕٞ ٚىتبساٖ .)1966 ،ثت ٝعميتذ ٜأيٙتي
( )1383دس ٘مـ ٝصٔيٗؿٙبػي يىصذ ٞضاسْ عبسْ ،ايٗ ٔٙغم ٝؿبُٔ زٟبس ثخؾ تبِؾ ،ضتٛض فش٘ٚـؼتت لتضَ اٚصٖ
ثخؾ عبسْ  ٚثخؾ آسديٗ اػت ٚ ٚسلٛٔ ٝسد ٔغبِع ٝدس ثخؾ عبسْ ٚال ؿذ ٜاػت.
تىت٘ٛيه ٔٙغم ٝثب تٛخ ٝث ٝضٛادن صٔيٗؿٙبختي سٚي داد ٜضبوي اص ٌؼتشؽ فعبِيت آتـفـب٘ي دس صٔبٖ اسٛػٗ اػت
و ٝؿبُٔ فعبِيتت آتـفـتب٘ي ثتب ا٘فدتبس  ٚتـتىيُ عيتف ٚػتيعي اص ػتًٞٙتبي آرسآٚاسي (پيشٚوالػتتيه) ؿتبُٔ
وشيؼتبَ تِ ، ٛيتيه ت ، ٛالپيّي ت ، ٛآٌّٔٛشا ٕٞ ٚشا ٜآٖ ٌذاصٜٞبي پٛسفيشي ٌ ٚبٌ ٜذاصٜٞبي صيشدسيتبيي ثتب ٚيظٌتي
ؿبخص اپيذٚتي ؿذ ٚ ٜثشؿي ؿذ٘ ٜبؿي اص ثشخٛسد ٌذاص ٜثب آة اػت .دس پي آٖ تٛدٜٞبي ثتب تشويتت ػتًٙؿتٙبختي
آ٘ذصيتي ث٘ ٌٝ٘ٛ ٝيٕ ٝآتـفـب٘ي  ٚلغ وٙٙذٔ ،ٜدٕٛع ٝآرسآٚاسي اسٛػٗ سا لغ وشدٜا٘ذ .ث ٝد٘جتبَ آٖ ٔدٕٛعتٝاي اص
ػًٞٙبي ٘فٛري ثب ػٗ اِيٍٛػٗ؟ وُ ٔدٕٛع ٝآتـفـب٘ي سا لغ ٔيوٙٙتذ .زتيٗختٛسدٌي ػتًٞٙتبي آتـفـتب٘ي
اسٛػٗ  ٚخبيٍيشي تٛدٞبي ٔ٘ٛض٘ٚيتي سا ٔيتٛاٖ ث ٝفبص پيش٘ئٗ ٘ؼجت داد .زيٗخٛسدٌيٞبي ٔٙغم ٝداساي س٘ٚذ ؿتٕبَ
ثبختشي -خٛٙة خبٚسي ثٛد ٚ ٜداساي ٔيُ ٔطٛسي ( )plungeثت ٝػتٛي خٙتٛة ختبٚسي ٞؼتتٙذ .اص ِطتبػ التصتبدي
عٛاسض ػبختبسي ٔب٘ٙذ ٌؼّٞٝب ،دسصٜٞب  ٚؿىؼتٍيٞب ٘مؾ ث ٝػضايي دس تٛصي  ،ضٕتُ  ٚختب ثت ٝختبيي ٔطّتَٞٛتبي
وب٘ٝػبص  ٚتٕشوض ٔبدٔ ٜعذ٘ي داؿتٝا٘ذ .ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثيـتش سٌسٞٝبي ٔغداس ٔٙغم ٝدس أتذاد دسصٜٞتب ٌ ٚؼتّٞٝتبي
ٔٙغم ٝثٚ ٝخٛد آٔذٜا٘ذٕٞ .سٙيٗ زيٗٞب ثب س٘ٚذ ٔطٛسي ؿٕبَ ثبختش -خٛٙة خبٚسٔ ،ىتبٖ ٔٙبػتجي سا خٟتت تضسيتك
تٛدٞ ٜبي ٘فٛري دسٞ ٖٚؼتٞٝبي خٛد ثٚ ٝخٛد آٚسدٜا٘ذٌ .ؼّٞٝب دس تٛدٜٞبي ٘فتٛري ثبعتا خشدؿتذٌي  ٚؿتيشيًٙ
ؿذٜا٘ذ ؤ ٝعبثشي سا ثشاي ا٘تمبَ ٔطَّٞٛبي ٞيذسٚتشٔبَ ضبُٔ ٔغ  ٚػشة ث ٝػغص صٔيٗ فشا ٓٞوشدٜا٘ذ.
ث ٝعٛس وّي دس ٚسل ٝأيشآثبد د ٚػيؼتٓ ٌؼّ ٝثب ساػتبي ؿٕبَ خبٚس -خٙتٛة ثتبختش  ٚؿتٕبَ ثتبختش -خٙتٛة ختبٚس
ٚخٛد داسد و ٝعٕذتبً أتذادِغض ثب ؿيت ث٘ ٝؼجت صيبد (تب  70دسخٞ )ٝؼتٙذ  ٚؿيت صيتبد آٖٞتب ٌؼتّٞٝتبي عٕيتك سا
تذاعي ٔيوٙذٕٞ .سٙيٗ ٌؼّٞٝبيي ثب س٘ٚذ تمشيجبً ؿٕبِي -خٛٙثي ٘يض ٚخٛد داس٘ذ و ٝاص إٞيتت وٕتتشي ثشخٛسداس٘تذ.
ٌبٞي ايٗ دػتٌ ٝؼّٞٝبي فشعي ثٌ ٝؼّٞٝبي اصّي ختٓ ٔيؿ٘ٛذٌ .ؼّٞٝبي ٔٛخٛد دس ٚسل ٝثبعا خبثٝختبيي ،وٛتتبٜ
ؿذٌي ٌ ٚبٞي ضز ٚاضذٞب ؿذٜا٘ذٌ .ؼّٞٝبي ديٍش ٔٙغمٌ ٝؼّٞٝبي اضتٕتبِي ٞؼتتٙذ وت ٝثيـتتش دس آثتشاٞتٞٝتب،
سٚدخب٘ٞٝب  ٚدسٜٞبي عٕيك  Vؿىُ ٚخٛد داس٘ذ .ؿبيبٖ روش اػت دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد ،ػبصٚوبس ثشخي اص ايٗ ٌؼتّٞٝتب
ث ٝدِيُ ؿجبٞت صيبد ٚاضذٞبي ػٍٙي  ٚسخؼبسٜٞب آٖ زٙبٖ ٚاضص ٔ ٚـٟٛد ٘يؼت.
گسلٍَاي تا ريوذ شمال تاختر -جىًب خاير :ايٗ ٌؼّٞٝب عٕذتبً ٌؼّٞٝبي أتذادِغض زتپٌتشد ٞؼتتٙذ ِٛٔ ٚفتٝ
ؿيتِغض آٟ٘ب ؿيجي ثيٗ  20تب  70دسخ ٝسا ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ .اص خٌّٕ ٝؼّٞٝبيي ثب ايٗ س٘ٚذ ٔيتٛاٖ ثٌ ٝؼتّ ٝثشا٘متٛس ٚ
پشاٍ٘يٗ (تصٛيش  )8اؿبس ٜوشدٌ .ؼُ ثشا٘مٛس دس خٛٙة ٚسل ،ٝدس ٔطذٚد ٜخٛٙة سٚػتبي ثشا٘مٛس داساي ؿيت ٔتغيتش 20
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تب  45دسخ ٝاػت  ٚػبصٚوبس ٔعىٛع داسدِٚ ،ي ٕٞيٗ ٌؼّ ٝدس ادأ ٝث ٝػٛي ثبختش ػبصٚوبس أتذادِغض ٘ـبٖ ٔيدٞتذ.
فشآيٙذٞبي دٌشػب٘ي ،دس أتذاد ٌؼّٞٝبي ثب ايٗ س٘ٚذ فشاٚاٖ ث ٝزـٓ ٔيخٛسد .دس خبٚس سٚػتبي پتشاٍ٘يٗ ٘يتض دػتتٝ
ٌؼُٞبي ٘شٔبِي ث ٝعٛس ٔطّي ٚخٛد داسد و ٝيه ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ سا دس يه تشا٘ـٔ ٝيتٛاٖ ديذ (تصٛيش .)9
گسلٍَاي تا ريوذ شمال خاير -جىًب تاختر :ايٗ ٌؼّٞٝب داساي ؿيتٞبي ٘ؼتجتبً صيتبدي ٞؼتتٙذ .اص ايتٗ دػتتٝ
ٌؼّٞٝب ٔيتٛاٖ ثٌ ٝؼُ أيشآثبد (تصٛيش ٌ ٚ )10ؼّ ٝلـالق اؿبس ٜوشدٌ .ؼّٞٝبيي ثب ايٗ س٘ٚذ ٌتبٞي دس آثشاٞتٞٝتبي
ٔٛخٛد دس ٚسل ٝث ٝصٛست اضتٕبِي ٚخٛد داس٘ذ .دس خٛٙة ٚسل ٝتعذادي ٌؼّ ٝأتذادِغض ثب س٘ٚذ تمشيجبً ؿٕبِي -خٙتٛثي
٘يض ٚخٛد داس٘ذ و ٝخضٌ ٚؼّٞٝبي اصّي ٔطؼٛة ٕ٘يؿ٘ٛذ.
اص خّٕ ٝپذيذٜٞبي صٔيٗؿٙبػي ٚسلٚ ٝخٛد صٔيِٗغضٞبيي اػت و ٝدس ٚاضذ آتـفـب٘ي  Evt2دس ؿٕبَ ثتبختش سٚػتتبي
ثشا٘مٛس ٚخٛد داسد .ايٗ صٔيِٗغضٞب ثيـتش دس ضبؿي ٝسٚدخب٘ ٝزٕٚ ٝخٛد داس٘ذٔ .يضاٖ خب ثت ٝختبيي ثختؾٞتبي پتبييٗ
افتبد ٜآٖٞب ٌبٞي ثٔ 50 ٝتش ٘يض ٔيسػذ  ٚخٟت سيضؽ ثت ٝػتٛي ؿتٕبَ ثتبختش اػتت .ايتٗ صٔتيِٗغتضٞتب دس وٙتبسٜ
ٌؼّٞٝبي ثب أتذاد ؿٕبَ خبٚس -خٛٙة ثبختش لبثُ ٔـبٞذٜا٘ذ.
٘ىت ٝلبثُ تٛخ ٝديٍش ٘فٛر دايهٞبي ثؼيبس ٔتعذد ٔيىشٚديٛسيتي  ٚسٌٞٝبي ثشؿي ؿذ ٜوشثٙبت ٝاػت و ٝثيـتتش آٖٞتب
س٘ٚذ ؿٕبَ خبٚس -خٛٙة ثبختش داس٘ذ ٕٞ ٚش٘ٚذ ثب ػيؼتٓٞتبي ٌؼتّي ؿتٕبَ ختبٚس -خٙتٛة ثتبختش ٞؼتتٙذٌ .تبٞي
سٌٞٝبي ثشؿي ؿذ ٜوشثٙبت ٝث ٌٝ٘ٛ ٝدايهٞبي ضّمٛي يه س٘ٚذ ٞالِتي ؿتىُ سا داس٘تذ وتٕ٘ٛ٘ ٝت ٝآٖ سا دس وت ٜٛلتشٜ
خبلٔ َٛيتٛاٖ ديذ.
دس ؿٕبَ  ٚؿٕبَ خبٚس سٚػتبي پشزي ٝٙيه ٔدٕٛع ٝاص ٌؼّٞٝبي ساػتبِغض ثب ِٔٛفٞٝبي زپثتش ٚختٛد داس٘تذ وت ٝثتٝ
ٌؼّ ٝاصّي پشزي ٝٙختٓ ٔيؿ٘ٛذ .ايٗ ػيؼتٓ ٌؼّ ٝث٘ ٝظش ٔيسػذ و ٝدايهٞبي ٔيىشٚديٛسيتي  ٚآ٘ذصيتي -ثتبصاِتي
ٚاضذ  mgbسا تطت تأثيش خٟت خٛد لشاس داد ٜثٌٝ٘ٛ ٝايو ٝثش٘ٚضد آٖٞب ٔتٕبيُ ث ٝخٟت ايٗ ٌؼّٞٝب ؿذ ٜاػت.
اص ػبختبسٞبي ٔ ٟٓديٍش ٔٛخٛد دس ٔٙغم ٝزيٗٞب ٞؼتٙذ ؤ ٝطٛس آٖٞب ؿيتداس ( ٚ )plungeث ٝػٛي خٙتٛة ختبٚس
اػت .اص خّٕ ٝايٗ ػبختبسٞب ٔيتٛاٖ ث٘ ٝبٚديغ پال٘ظداس لـالق اؿبس ٜوشد و ٝدس خٛٙة ثبختش ٚسل ٝدس وٙتبس سٚػتتبي
لـالق لشاس داسدٔ .يُ ٔطٛس ايٗ ٘بٚديغ ث ٝػٛي خٛٙة خبٚس اػت.
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Abstract
Amir Abad 1:25,000 geological sheet, North Zanjan, Tarom, is constrained to Tarom plane
in north and Zanjan plane in South. It is located in Western Alborz zone structurally,
consisting Cenozoic time related magmatic rocks that are overlaid on older rocks
disconformitily. Volcanoclastic rocks, lavas, young intrusions and Karaj Formation related
deposits are the main lithological view of the sheet. They show intermediate (andisitic)
composition, including hard distinguishable variation of tuffs and tuff-lava and changing to
a volano-sedimenter sequence gradually in upper parts and to other kind of sequences
laterally-horizontally in short distances. Sandstone and siltstone interlayers represent
inactive of the sedimentary basin, overlaying on volcanis sequences. A large series of
subvolcanic rocks with intermediate composition (andesitic) are underlaid the volcanic
sequence. They are recorded vastly in north parts of the sheet. Post Eocene magmatism is
supposed as the cause of most Shallow intrusions of Iran by increasing the geothermal
gradient. Intrusions of the sheet contain granodiorite, gabbro, monzonite, quartz monzonite
and synite in which their related dykes cut the lithologies. Argilitization, propilitization and
epidotization are the common types of alteration process in the sheet, mostly in related to
fractures. Mineralization in granitoide intrusions in the south of the area and Eocene
volcanic- subvolcanic rocks are subjected to fault and fracture systems, representing mostly
in vein, veinlet and stockwork features. It involves considerable vein type Cu
mineralization and Fe mineralization in stockwork type.
Large occurrence of volcanic deposits in the sheet is supposed to relate to Eocene
extensional tectonic regimen of the area. Two main fault systems are observed in the area,
NW-SE and NE-SW, in which both represents mostly strike-slip mechanism with relatively
high slip. N-S minor fault cross the major faults and are unimportant. Intrusion of
monzonitic plutones and folding of Eocene volcanic deposits are related to Pirenian
tectonic phase. Folding structures of the sheet shows NW-SE strike and SE plunge,
relieving the intrusion of plutonic rocks in sore of the folds.
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