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 1داًـجَي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَساػگاى  ،عضَ تاؿگاُ خظٍّـگشاى جَاى داًـگاُ خَساػگاى
2

اػسادياس داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَساػگاى

 3عضَ اًجوي علوي هَاد داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ؿْش هجلؼي
چکيدٌ
زَدُ ًفَري دٍسجيي دس جٌَب غشب اسدػساى سخٌوَى داسد .ايني زنَدُ داساي زشبينة ػنٌا ؿٌاػني
گشاًَديَسيننر زننا زًَاايننر اػننر ٍ بنناًي هاريننك اصننلي دس آى آهفيثننَ اػننر .دس اغلننة تلَسّنناي
خالطيَبالص ايي ػٌاّا هٌغقِ تٌذي هـاّذُ هي گشدد بنِ تيناًگش ًثنَد زلناد باهن تنيي هاگونا ٍ ايني
باًي دس حيي زثلَس اػر .تشسػي طئَؿنيويايي ػنٌاّناي هنَسد هغاالنِ ًـناى دٌّنذُ ٍيظگني باانك
آاكااي ٍ هساآاَهيي آىّا اػر .آغـسگي هاگواي اٍايِ تا هنَاد خَػنسِ اي تنِ عٌنَاى رشآيٌنذي هنَ ش دس
زـننكي ػننٌاّنناي هننَسد هغاالننِ هغننش هننيتاؿننذ .ابثننش خصَصننياذ ًوًَننِّنناي هننَسد هغاالننِ تننا
گشاًيسَئيذّاي ًَع  Iقات هقايؼِ اػر .تِ احاػ جايگاُ زكسًَيكي ،ايي ػٌاّا دس سدُ گشاًيسَئينذّاي
بَّضايي ٍ دس گشٍُ  VAGقشاس هيگيشًذ.
ياژٌَاي كليدي :گشاًيسَئيذ ،دٍسجيي ،بااك-آاكااي ،هساآاَهييVAG ،
مقدمٍ
هٌغقنِ هنَسد هغاالنِ دس راصننلِ  35بيلنَهسشي ؿنوا ؿنش اصننفْاى  ،دس صٍى اسٍهينِ – دخسنش ٍ حنذ راصن
عَ ّاي جغشاريايي ˝ ٍ 52 o 16 ، 52 º 12 33عشض ّناي جغشارينايي ٍ 33o 18 ٍ 33 o14اقن ؿنذُ
اػر .ايي زَدُ گشاًيسَئينذي تِ ػي اايگَػي -هيَػي تَدُ ٍجنض صٍى اينشاى هشبنضي هنيتاؿنذ(سادرنش.)1376،
ًَاحي اعشاف آى تذاي حضنَس دگشػناًيّناي گشهناتي ،هنيزَاًنذ اص ًرنش اقسصنادي تؼنياس تنا اسصؽ هنيتاؿنذ.
قذيوي زشيي سػَتاذ هَجَد دس هٌغقِ هسللق تِ زشياع اػنر .ايني زنَدُ ًفنَري دس ًنَاحي تناخسشي عثناعآتناد،
ؿوا سٍػساي رؼخَد ٍ جٌَب بوـچِ گؼسشؽ داسد ٍ ؿاه ؿي ّاي زيشُ زا ػياُ سًا ّوشاُ تنا هاػنِ ػنٌا،
ػٌاّاي بَاسزضي ٍ ػٌا آّكّاي دٍاَهيسي صسد زا خابؼسشي سًا اػر.

َدف

ّذف اص اًجام ايي خشٍطُ ،خسشٍگشاري ،خسشٍاَطي ٍ ٍيظگنيّناي طئَؿنيويايي زنَدُ گشاًيسَئينذي دٍسجنيي ٍ
زلييي اسزثاط هياى هاگوازيؼن هٌغقِ ،باًِصاييّاي احسوااي ،ػاخساسؿٌاػي زَدُ ٍ زلييي زشبينة هاگونايصايٌنذُ
اص احاػ هَقليرّاي زكسًَيك هٌغقِ ٍ اسزثاط آىّا تا يكذيگش اػر.
زيش تحقيق
جْر اًجام تْسش ايي خظٍّؾ اتسذا هغاالاذ بساتخاًِ اي اًجام گشرر .تِ ّونيي هٌرنَس هٌنات هخسلن

بنِ ّنش

يك تِ عَس هؼسقين يا جاًثي تا هَضَع خظٍّؾ دس اسزثاط تَد گشدآٍسي ؿذ .خنغ اص هغاالناذ اٍاينِ ،تاصدينذ اص
هٌغقِ ٍ عولياذ صحشايي آغناص ؿنذ ٍ تشداؿنر ًوًَنِ ّنا تنا اًسخناب ايؼنسگاُّناي هٌاػنة اًجنام گشرنر .عني
تاصديذّاي صحشايي اص تخؾ ّاي غيش دگشػاى ؿذُ ،حذٍد ً 43وًَِ ػٌگي اص زنَدُ ًفنَري دٍسجنيي تشداؿنر
ؿذ ٍ خغ اص زْيِ هقناع ًناصو ٍ هغاالنِ آىّنا تنا هيكشٍػنكَج خالسينضاى ً 9 ،وًَنِ تنِ سٍؽ  ICP-MSدس
آصهايـگاُ  ACMEدس ؿْش ًٍكٍَسباًادا ،زجضيِ عٌاصش اصلي ،رشعي ٍ ًادس خابي تِ عو آهذ( ًسايج زجضينِ
ؿيويايي ًوًَِ ّا قات اسائِ زَػظ ًَيؼٌذگاى هي تاؿنذ) .دس ًْاينر تنا اػنسفادُ اص ًوَداسّناي طئَؿنيويايي ٍ ًينض
هغاالاذ صحشايي ٍ خسشٍگشاري ،تِ زلييي ػشي هاگوايي ٍ هحنيظ زكسنًَيكي ٍ زجضينِ ٍ زحلين ٍ زفؼنيش دادُّنا
خشداخسِ ؿذ.
كليات
پتسيگسافي
دس ًوًَِ دػسي ػٌا ّاي زًَاايسي دسؿر تلَس ٍ داساي سًا سٍؿني زنا خابؼنسشي هنيتاؿنذ .زنَدُ ًفنَري
دٍسجيي اص ًرش هَدا داس اي زشبية ديَسير بَاسزضداس زا گشاًَديَسير اػر.
تش اػاع هغاالاذ هيكشٍػكَخي،بَاسزض ،رلذػداس قليايي ٍ خالطيَبالص ،باًيّاي اصلي دس ايي ًفَري اػنر
 .باًيّاي رشٍهٌيضيي دس ًوًَِّا تيَزير ٍ آهفيثَ اػر .تيَزير ؿك داس زا ًيوِ ؿك داس تنا سًنا قْنَُ اي زنا
قَُْاي ػَخسِ هيتاؿذ .آهفيثَ رشاٍاًسش اص تيَزير تصَسذ ؿك داس زا ًيوِؿنك داس حضنَس داسد ٍ هلونَ ب تنا
سًا ػثض صيسًَي ديذُ هيؿَد .باًي آهفيثَ تِ صَسذ ينك بناًي هْوناى دس خالطينَبالص جناي گشرسنِ اػنر
.باًي اخاو تصَسذ باًي خشبٌٌذُ رضاي خااي دس ايي زَدُ ديذُ هيؿَد .تلنَس خالطينَبالص اغلنة صٍى تٌنذي
اص خَد ًـاى هي دّذ .اص ّوشؿذي باًي خالطيَبالص ٍ بَاسزض تارر هيشهكير حاص ؿذُ اػر .
وام گرازي سىگ
جْر ًاهگزاسي ٍ عثقِ تٌذي ػٌا ّاي گشاًيسَئيذي دٍسجيي عالٍُ تش ًاهگزاسي تش اػناع زشبينة بناًي
ؿٌاػي ،اص سدُ تٌذي ؿيويايي ًيض اػسفادُ ؿذُ اػر .دس ايي ساتغِ ًوَداس هيذاوَػر ،تكاس گشرسِ ؿنذ .تنش اػناع
ايي ًوَداس ،ػٌاّاي هَسد هغاالنِ دس هحنذٍدُ ّناي گشاًَديَسينر ،گشاًينر ٍ زًَااينر قنشاس گشرسنِ اًنذ ٍ تنا

اػسفادُ اص ًوَداس هيضاى رشاٍاًي آاثير ،خساػين رلذػداذ ٍ آًَسزير ،دس هحذٍدُ زًَااينر زنا گشاًَديَسينر قنشاس
هيگيشًذ(اباًَس.)1965 ،1
ماَيت ماگما
تشاػاع هغاالاذ ؿاخص آاَهيي دس ًوَداس  7بِ تشاػاع  A /CNKدس هقات  A/NKهي تاؿٌذً ،وًَنِّنا
دس هحذٍدُ هساآاَهيي بنِ هسللنق تنِ ػنٌگْاي بااكَآاكنااي اػنر ،قنشاس هنيگيشًنذ(هاًيناس ٍ خيكنَاي.)1989،
ًوًَِّاي تشسػي ؿذُ دس ًونَداس AFMدس هحنذٍدُ ػنابآاكنااي ٍاقن ؿنذُ اًنذ(اينشٍيي ٍ تاساگناسٍ1971،
تاسبش.)1979،
ومًدازَاي عىکبًتي
دس ًوَداس ( )9ػٌگْاي هٌغقِ ًؼثر تِ گَؿسِ اٍايِ ًشها يض ؿذُ اًذ .دس ايي ًوَداس يك غٌنيؿنذگي
اص عٌاصننش  LILEزننا  133تشاتشهننيزَاًننذ تننِ داينن زننا يش خَػننسِ قنناسُاي دس زـننكي اينني ًفننَري هننيتاؿننذ
(آگشاٍ  .)1995،دس ايي ًوَداس هـاتْر صياد زشبية هاگواي اٍايِ تا خَػسِ صيشيي هيزَاًنذ ًـناًگش ًوايـني اص
هٌـأ گيشي هاگوا تا خَػسِ صيشيي يا ًقؾ تؼياس هْن خَػسِ صيشيي تاؿذ .دس ًوَداس ، 8عٌاصش ًادس خابي دس ًوًَنِ
ّا ًؼثر تِ خَػسِ خاييٌي تش سٍي ًونَداس عٌكثَزيٌشهنا يض ؿنذُ اًنذ.دس ايني ًونَداس عٌاصنش  LREEسًٍنذ غٌني
ؿذگي سا زا  13تشاتش ًـاى هيدٌّذ ٍاي ّ HREEا سًٍذي يكٌَاخر هَاصي تا خظ ًَسها يض داسًذ.
بسزسي تيپ تًدٌ گساويتًئيدي ديزجيه
يكنني اص سٍؽّنناي هفيننذ جْننر زوننايض گشاًيسْنناي  Sٍ Iاػننسفادُ اص ًوننَداس  Zrدس تشاتننش  Ga/Alآگننشاٍا
( )1995هيتاؿذ .تش اػاع ايي ًوَداسّ ،وِ ًوًَِ ّاي ايي زنَدُ ًفنَري دس هحنذٍدُ گشاًينرّناي ًنَع ٍ Iاقن
ؿذُاًذ (ؿك  .)13تا تَدى  Ga/Alدس ايي گشاًيرّا تذيي علنر اػنر بنِ  Alتنِ صنَسذ هقنذم دس ؿنثكِ
خالطيَبالص حثغ هيؿَد دس حاايكِ  Gaدس هزاب تنِ صنَسذ ػناخساسي GaFe6 3-خاينذاس هنيهاًنذ (تؼنر،
.)1982
تعييه محيط تکتًويکي
زننَدُ ًفننَري دٍسجننيي تننش اػنناع ًوَداسّنناي زفكيننك بٌٌننذُ هحننيظ زكسننًَيكي بننِ زَػننظ خيننشع ٍ
ّوكاساى()1984خيـٌْاد ؿذُ دسهحذٍدُ گشاًيسْاي قَع آزـفـاًي) (VAGقشاس هيگيشد.

O’ Connor,1965
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وتيجٍ گيسي
 ايني زنَدُ عونذزاب داساي. دخسش ٍاق اػنر-ِزَدُ ًفَري دٍسجيي دس ؿوا غشب دس بوشتٌذ ػاخساسي اسٍهي
 خسشٍگشارني ٍ طئَؿنيويايي، تشسػيّاي صحشايي.زشبيثي عوذزاب اص ديَسير بَاسزض داس زا گشاًَديَسير هيتاؿذ
 زشبينة. قاتن هقايؼنِ اػنرI ًـاى هيدّذ بِ ابثش خصَصياذ ًوًَِّاي هَسد هغاالِ تنا گشاًيسَئينذّاي زينح
ؿيويايي تيَزير ّا ًـاًگش هاگواي بااكَ آاكااي ًَاحي بنَّضايي اػنر ٍ هحنيظ هنَ ش دس ؿنك گينشي ينك
VAG ُ گشاًيسَئيذّاي هَسد هغاالِ اص ًرش جايگاُ زكسًَيكي تنا سد.قَع هاگوائي هشزثظ تا صٍى رشٍساًؾ اػر
.قات هقايؼِ اػر
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