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 چکیدٌ

ظٌگْبی آهفیبَلیتی بخؽی از ووپلىط دگرگًَی ّوراُ بب افیَلیت ّبی جٌذق هی ببؼٌذ، ایني ظنٌگْب از   

بررظی ّنبی شئَؼنیویبیی ًؽنبًگر ینه هٌؽنب      . رًٍذ تَلئیتی ّعتٌذًظر شئَؼیویبیی ظبة آلىبلي ٍ دارای 

ایني پرٍتَلینت در ؼنرایو پَظنتِ     . هبفیه احتوبل زینبد بنبزالتی بنرای ظنٌش هٌؽنب آهفیبَلینت ّنب اظنت        

 .الیبًَظی ٍ در هحیو تىتًَیىی حَضِ ّبی پؽت لَظی در ووربٌذ ّبی ووبى آتؽفؽبًی لرار دارد

 پرٍتَلیت هبفیههفیبَلیت، ظٌگْبی دگرگًَی جٌذق، وبًی ؼٌبظی، آ: ياژٌ َای کلیدی

 

 ممدمٍ

در بخؽْبی ؼنوبل ؼنرق اظنتبى اصنفْبى ظنٌگْبی دگرگنًَی لنذیوی ونِ دارای ظني پرٍترٍزئینه بنب یی             

ایني ظنٌگْب ؼنبهی ؼیعنت ٍهرهنر بنَدُ ٍظنٌگْبی افینَلیتی         .ّعتٌذ دیذُ هی ؼًَذ[ 6،7]یب پبلئَزٍئیه[ 9،8،5]

. ظي ایي ظٌگْبی افیَلیتی ًیس ّوچنَى دگرگًَنِ ّنبی رٍی آى ًبهؽنخت اظنت       .اًبرن ٍجٌذق را هی پَؼبًٌذ

در هٌطمِ جٌذق در بخؽْبی ؼوبلی هسرػِ چبُ زرد،آهفیبَلیت ّب در زیر ووپلىط دگرگًَی جٌنذق ونِ ؼنبهی    

در هٌطمنِ اًنبرن ًؽنبى هنی دّنذ ونِ هتنب        [ 1]ؼنذُ  بررظیْبی اًجبم . اًَاع ؼیعت ٍهرهر هی ببؼذ دیذُ هی ؼًَذ

ببزیت ّبی افیَلیت اًبرن از ًَع ؼیعت ظبس بَدُ ٍدرزیر ظٌگْبی دگرگًَی اًبرن وِ بیؽتر ولرینت ؼیعنت،   

در صَرتی وِ هتبببزیت ّبی افیَلینت جٌنذق بنِ صنَرف آهفیبَلینت      . ظریعیت ؼیعت ٍ هرهر ّعتٌذ لرار دارًذ

ق وِ بیؽتر گبرًت هیىنب ؼیعنت، اظنتبرٍلیت ؼیعنت ٍهرهرّعنتٌذ دینذُ       بَدُ ٍدر زیر ووپلىط دگرگًَی جٌذ

بب تَجنِ بنِ ایني هَضنَع هنی تنَاى گفنت ونِ درجنِ دگرگنًَی  در هٌطمنِ جٌنذق در حنذ رخعنبرُ               . هی ؼًَذ

زهنیي ؼٌبظنبى رٍظنی درگنسارغ پنرٍشُ      . اظنت  (رخعنبرُ ؼیعنت ظنبس   )آهفیبَلیت بَدُ ٍبیػ از هٌطمِ اًنبرن  

از آًجنبیی ونِ   [. 11]طمِ جٌذق، افیَلینت جٌنذق را ینه هتنب افیَلینت ًنبم ًْنبدُ اًنذ        تىٌَاوعپَرف در هَرد هٌ

آهفیبَلیت ّبی هَجَد در هٌطمِ در حمیمت افیَلیت جٌذق بَدُ وِ دگرگَى ؼذُ اًنذ لن ا بررظنی آًْنب از ًظنر      



بعنیبر اّوینت   شئَؼیویبیی ٍپترٍلَشیىی در راظتبی تؼییي پرٍتَلیت ایي گرٍُ از ظٌگْبی آهفیبنَلیتی در هٌطمنِ   

 .دارد

لنرار   (ؼنوبل ؼنرق اصنفْبى   )هٌطمِ هَرد هطبلؼِ در بخؽْبی ؼرق ٍ ؼوبل ؼرق جٌذق: مًلعیت جغزافیای

هتنر   1213ؼرلی بب ارتفنبع   54° 45'ٍطَل   34° 11'هَلؼیت جغرافیبیی ایي هٌطمِ بیي ػرض جغرافیبیی  . دارد

 .از ظطح آبْبی آزاد ٍالغ گردیذُ اظت

 

 ريش اوجام تحمیك

 .ًوًَِ ظٌگی از بخؽْبی هختلف هحذٍدُ هَرد هطبلؼِ برداؼنت گردینذ   42طی ببزدیذّبی صحرایی تؼذاد 

ًوًَنِ  12ٍتؼنذاد   همطنغ ًنبزن تْینِ ٍبنب هیىرٍظنىَی پنرینساى هطبلؼنِ ؼنذ،          34پط از هطبلؼِ ًوًَِ دظنتی  

ِ    ICP-MSرٍغ تجسینِ ؼنیویبیی بنِ     بنرای   ازظنٌگْبی هٌطمنِ    ُ  بن وبًنبدا    (ACME LABS) آزهبیؽنگب

    .فرظتبدُ ؼذ

 

 بحث يوتیجٍ گیزی

 هیىنب ؼیعنت،آهفیبَل،   گبرًت ؼیعت، ؼیعت، هٌطمِ هَرد هطبلؼِ ؼبهی آهفیبَلیت، ظٌگْبی: پتزيگزافی

اپیذٍف ؼیعت،گبرًت هیىب ؼیعت وِ بِ طَر ػوذُ بِ دٍ دظنتِ آهفیبَلینت ٍگنریي ؼیعنت تمعنین بٌنذی هنی        

دارای رًش ظبس تیرُ بَدُ ًٍَع آهفیبَلیت ّنب ػونذتب از َّرًبلٌنذ ٍبنِ طنَر       آهفیبَلیت ّب در ًوًَِ دظتی. ؼًَذ

در بخػ ّبیی از هٌطمِ هَرد بررظی در اثرپذیذُ تفریك دگرگًَی ، ونبًی ّنبی تینرُ    . ووتر اوتیٌَلیت هی ببؼذ

  .ٍرٍؼي از یىذیگر تفىیه گردیذُ ٍآهفیبَلیت ّب بصَرف ًَارّبی تیرُ ٍرٍؼي دیذُ هی ؼًَذ

طبمِ بٌذی شئَؼیویبیی ًٍبم گ اری آهفیبَلیت ّبی هٌطمنِ براظنبض هجونَع آلىنبلی در همببنی      : ریوامگذا

در .ظٌگْبی آتؽفؽبًی را تمیعن بٌذی ًوَدُ اًنذ  SiO2 ٍ، براظبض درصذ ٍزًی آلىبلی ّب [4] (TAS)ظیلیط  

 . در للورٍ ببزالت ٍالغ هی ؼًَذ "ایي ًوَدار آهفیبَلیت ّبی هٌطمِ ػوذتب

را فمنننو بنننرای ًوًَنننِ ّنننبی ظنننبلن ٍ ًبدگرظنننبى هیتنننَاى   ]Ti-Zr-Sr ]2ًونننَدار : ماَیتتتت ماگمتتتا

در ًونَدار هلللنی   (. 3ؼنىی )آهفیبَلیتْبی جٌذق در ایي ًَدار در هحذٍدُ جساینر لَظنی لنرار گرفتنِ اًنذ     .وبربرد

گونبی  ایني ًونَدار بنب ّنذك تفىینه ظنری ّنبی هب       .  [12]( AFM)اوعنیذ هٌینسین    -آلىبلی ّنب  -اوعیذ آّي

 .ظٌش ّب  در هحذٍدُ تَلئیتی ٍالغ هی ؼًَذ. تَلئیتی از وبلىَآلىبلي طراحی ؼذُ اظت

هی تَاى برای تمعین بٌذی فرػی ببزالنت ّنبی جساینر     ]Zr/Y-Zr ]3از ًوَدار  :تعییه محیط تکتًویکی 

در . ظتفبدُ ونرد لَظی بِ ببزالت هیبى الیبًَظی ٍ ببزالت ّبی درٍى صفحِ ای ٍ ببزالت ّبی حَضِ پؽت لَظی ا

بنر اظنبض ًونَدار    . یؼٌی ببزالت ّبی حَضنِ پؽنت لَظنی لنرار هنی گینرد       Dایي ًوَدار آهفیبَلیتْب در هحذٍدُ 

MgO-FeO-Al2O3 ]11[     ًوًَِ ّبی هَرد هطبلؼِ در هحذٍدُ ببزالتْبی هیبى الیبًَظی ٍجساینر وونبًی لنرار



تونب  در ؼنرایو وونبًی ٍ حبؼنیِ لنبرُ ای فؼنبل هنی        گرفتِ اًذ ایي ٍیصگیْب ًؽبًگر یه هٌؽب پَظتِ الیبًَظنی اح 

 .ببؼذ

 

 وتیجٍ گیزی

آهفیبَلیت ّب ازًظنر پترٍگرافنی دارای وبًیْنبی اوتیٌَلینت، اپینذٍف ٍ ولعنیت ّعنتٌذ ونِ بینبًگر رخعنبرُ           

بر اظبض ًوَدارّنبی شئَؼنیویبیی هنی تنَاى     . ایي آهفیبَلیت ّب رًٍذ تَلئیتی را ًؽبى هی دٌّذ. ؼیعت ظبس ّعتٌذ

ایي ؼَاّذ ًؽنبى دٌّنذُ  ینه هحنیو جساینر      . داًعت( ببزالت)هٌؽب ایي ظٌگْب را یه ظٌش هبفیه احتوبل زیبد 

 .لَظی در ًبحیِ جٌذق هی ببؼذ
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