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 -1داًـکذُ ػلَم صهیي ،داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
 -2هشکض تحقیقات ػاختواى ٍ هؼکي
چکیذٌ
دس هٌغقِ جٌَب تلذُ هجوَػِ ای اص ػٌگ ّای آتـفـااًی ٍ پیشٍکسػاتیب تاِ ػاي ا َػاي سخٌواَى
داسًذ .تشکیة ػٌگ ّای آتـفـاًی تاصالت ،آًذصیت ٍ تشاکی آًذصیت تَدُ اهاا تشکیاة پیشٍکسػاتیب
ّا اػیذی تا حذٍاػظ های تاؿاذ .دس ایاي تحقیاق باتلیات کااستشد ػاٌگ ّاای پیشٍکسػاتیب تاِ ػٌاَاى
پَصٍالى دس ػیواى آهیختِ هَسد هغالؼِ بشاس گشفت .تذیي هٌظَس پاغ اص هغالؼاات پتشٍگشافای ٍ تشسػای
فؼالیت پَصٍالًی تِ سٍؽ ( STAتشهَگشاٍیوتشی) تشای ًوًَِ ّاای اًتخااتیً ،تاایا حاكالِ تاا ٍیظگای
ّای ػٌگ ؿٌاػی هقایؼِ ؿذ .تش اػاع ًتایا تِ دػت آهذُ هـخق ؿذ کِ ّشچِ فؼالیت هیاضاى ػایلیغ
آهَسف تیـتش  ،هیضاى دگشػاًی کوتش ٍ اًذاصُ تلَسّا سیضتش تاؿذ ،هیضاى فؼالیت پَصٍالًی تیـاتش اػات .تاا
تَجِ تِ ایي ٍیظگی ّا تَف ّای کشیؼتالیي اػیذی هٌغقِ داسای فؼالیت پَصٍالًی تاالیی هی تاؿذ.
مقذمٍ
پَصٍالى ّا هَاد ػیلیؼی ٍ ػیلیؼی آلَهیي داسی ّؼتٌذ کِ تِ خَدی خَد خاكیت چؼاثٌذگی کوای داؿاتِ
ٍ یا ًذاسًذ ٍلی تِ كَست گشد ًشم دس هجاٍست سعَتت ٍ دهای هؼواَلی تاا ّیذسٍکؼایذ کلؼاین ٍاکاٌؾ ًـااى
دادُ ٍ تشکیثاتی تا خَاف ػیواى تِ ٍجَد هی آٍسًذ ( .)Shi et al, 2006باتلیات تشکیثای پاَصٍالى دس حالات
پَدس ٍ ؿشایظ هٌاػة تا آب ٍ آّب هَجة ؿذُ تا تا خَاف ػیواًی خَد تاش کیفیات هحلاَی تیافضایاذ ( Shi
 .)et al, 2006اص دیگش هضایای اػتفادُ اص پَصٍالى هی تَاى تِ کاّؾ ًفَرپزیشی ٍ دهای ّیذساػایَى ،افاضایؾ
هقاٍهت ؿیویایی ،تْثَد ٍیظگی ّای تتي تاصُ ٍ افضایؾ آى دس دساص هاذت ٍ ّونٌایي كاشفِ ابتلاادی تاِ لحااػ
کاّؾ هلشف ػیواى اؿاسُ ًوَد (سهضاى پَس .)1376 ،تا اختسط تیي ػیواى ٍ پَصٍالى ًَػی ػیواى آهیختاِ تاا
ػٌَاى ػیواى پَصٍالًی تْیِ هی ؿَد ( .)Massazza, 1974ػٌگ ّای داسای خاكیت پَصٍالًی دس کَُ ّای
الثشص تیـتش هشتَط تِ تَف ّا ٍ ػٌگ ّای اػیذی تِ ػي ا َػي ٍ جَاى تش هی تاؿذ ٍ چٌذیي کاسخاًِ ػایواى دس
ًیوِ ؿوالی کـَس هاًٌذ ػیواى آتیب ،تْشاى ،فیشٍصکَُ ٍ  ...اص ػٌگ ّای ا َػي تِ ػٌاَاى پاَصٍالى دس تشکیاة
ػیواى اػتفادُ هیکٌٌذ .هٌغقِ تلذُ تِ دلیل داؿتي ػٌگ ّای آتـفـاًی هتٌَع اص اػیذی تا تاصیب تِ ػاي ا َػاي
پتاًؼایل تْاشُ تااشداسی رخاایش پااَصٍالًی سا داسا های تاؿااذ.هغالؼاِ حاضاش تااِ تشسػای کیفیاات

ػاٌگ ّااای

آتـفـاًی جٌَب تلذُ تِ هٌظَس اػتفادُ اص آى ّا تِ ػٌَاى پَصٍالى دس كاٌؼت ػایواى پشداختاِ اػات .تاشای ایاي

هٌظَس پغ اص تشسػی پتشٍگشافیً ،وًَِ ّای هٌتخة جْات اًجاام تؼات ػایواى جاذا ؿاذ ٍ دس ًْایات ًتاایا تاِ
دػت آهذُ تا ٍیظگی ّای ػٌگ ؿٌاػی هقایؼِ گشدیذ.
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ّ

هٌغقِ هَسد هغالؼِ دس اػتاى هاصًذساى ،جٌَب هٌغقِ تلذُ ،تیي هختلات ،
ٍ

ّ

،

تا

ّ

،

تا

ّ

،

ػاشم ؿاوالی

عَی ؿشبی ٍابغ ؿذُ کِ تخـی اص جٌَب الثشص هشکضی اػتٍ .احذ ّای ایاي تخاؾ تاِ

لحااػ ػاٌی دس تشگیشًاذُ ػاٌگ ّاای آرسیاي ٍ سػاَتی هضٍصٍ یاب ٍ ػاٌَصٍ یب (ًقـاِ صهایي ؿٌاػای تلاذُ،
آباًثاتی) ػٌگ ّا ٍ اًثاؿتِ ّای ػٌَصٍ یب اص اهتذاد تلذُ تِ ػَی جٌاَب گؼاتشؽ داسًاذ ٍ تقشیثاا  99%ػاغ
ایي تخؾ سا دس تش هیگیشًذ .دس ایي هیاى ػٌگ ّا ٍ اًثاؿتِ ّای ٍلکاًیاب ٍ ٍلکاًیاب -سػاَتی ا َػاي تیـاتشیي
ػْن سا داسا هی تاؿذ.
تشکیة ػٌگ ّای آتـفـاًی اص تاصالت ،آًذصیت تشاکی آًذصیت تا پیشٍکسػتیب ّایی تا تشکیثای هتفااٍت
اص اػیذی تا حذ ٍاػظ هی تاؿذ.
ػٌگ ّای ٍلکاًیکی تیـتش اص ًَع آًذصیت ٍ تشاکی آًذصیت اػت ٍ کِ َّاصدُ ؿذُ اًاذ .تافات ایاي ػاٌگ
ّا پَسفیشیتیب -هیکشٍلیتیکی اػت ٍ داسای فٌَکشیؼت ّای فلذػپات (پسطیَکسص تاا تشکیاة ؿایویایی حاذٍد
آًذصیي) ٍ پیشٍکؼي (کلیٌَپیشٍکؼي ؿایذ اٍطیت) اػت .ایاي ػاٌگ ّاای ٍلکااًیکی دس جٌاَب تلاذُ تاا سًٍاذ
خاٍسی -تاختشی داسای تیـتشیي گؼتشدگی ّؼتٌذ .پیشٍکسػتیب ّا هشتَط تِ ػاصًذ کشج تاَدُ کاِ ایاي ػااصًذ
دس هٌغقِ تلذُ داسای گًَاگًَی فشاٍاى سخؼاسُ ػٌگی ،چِ اص ًَع ػٌگ ّاای آرسیاي ،چاِ اص ًاَع ػاٌگ ّاای
سػَتی یا سػَتیٍ -لکاًیب اػت.گؼتشدُ تشیي ٍ ػتثشتشیي تخؾ ػاصًذ کشج ٍاتؼاتِ تاِ تاَف ّاای آى اػات.
ایي ٍاحذ پذیذ آهذُ اص تَف ّای ػثض فیشٍصُ ای ،تَف ّای هایل تِ خاکؼتشی ،هاػِ ػاٌگ ّاای تاَفی ٍ ؿایل
ّای تَفی اػت .تخؾ ّایی اص ایي ٍاحذ یکی تش سٍی دیگشی ساًذُ ؿذُ اًذ ٍ ًیض داسای چیي خاَسدگی فاشاٍاى
اػت .هحَس چیي ّا هَاصی تا سًٍذ اكلی الثش ص ٍ دس ایي تخؾ اص سؿتِ کَُ الثشص دس جْت خاٍسی-تااختشی های
تاؿذ.

پتريگرافی
پتشٍگشافی ٍاحذ ّای هختلف هٌغقِ تَػظ هیکشٍػکَج پسسیضاى هَسد تشسػی بشاس گشفات ٍ دس ًْایات 3
ًوًَِ اص ٍاحذ ّای پیشٍکسػتیب تاشای اداهاِ هغالؼاات اهکااى ػاٌجی تاشای اػاتفادُ اص پاَصٍالى اًتخااب ؿاذ.
هـخلات ً 3وًَِ تغَس خسكِ دس صیش آهذُ اػت:
ومًوٍ Mk1

دس حذٍد  %49حجن ػٌگ صهیٌِ کشیپتَکشیؼتالیي اػت ،کِ  %29ؿاسدّای ؿیـاِ ای سا دس تشگشفتاِ اػات.
حفشات پشاکٌذُ ًاهٌظن اًحسلی تِ ٍػیلِ کلؼیت تا تافت هَصا یکی پش ؿذُ اػت .سگِ ّای کلؼیت سیاض تلاَس دس
جْات هختلف ػٌگ سا بغغ هی کٌذ .تافت ػٌگ آرسآٍاسی ٍ ًام ػٌگ تَف هی تاؿذ.
صهیٌِ کشیپتَکشیؼتالیي  %59کِ حااٍی هیکشٍلیات ّاای فلذػاپات آلکاالي ٍ پسطیاَکسص اػات .دسؿات
تلَسّای پسطیَکسص تا حَاؿی ؿکؼتِ ؿذُ دس صهیٌِ پشاکٌذُ اػات .صهیٌاِ کشیپتَکشیؼاتالیي کااهس ػاالن اػات.
کوتاش اص  %5بغؼاات خااشدُ ػاٌگی ًیااض دس ػاٌگ یافاات های ؿاَد .تافاات ػاٌگ آرسآٍاسی ٍ ًااام ػاٌگ تااَف
کشیؼتالیي اػت.
صهیٌِ حاٍی %59ؿاسدّای ؿیـِ ای ٍ خویشُ کشیپتَکشیؼاتالیي اػات .هیکشٍلیات ّاای پسطیاَکسص ٍ %29
فٌَکشیؼتای ّای پسطیَکسص ،فلذػپات آلکالي ٍ کَاستض خشد ؿذُ دس آى ؿٌاٍس اػت .تلَس ّاای ااًَیاِ تیَتیات
ٍ اکؼیذ ّای اپب دس صهیٌِ ػٌگ سؿذ کشدُ اػت .کوتش اص  %5اص ػاٌگ سا بغؼاات خاشدُ ػاٌگی تـاکیل های
دّذ ،کِ ّوجٌغ صهیٌِ اكلی اػت .تافت ػٌگ آرسآٍاسی تِ ّوشاُ تافت فشػی جشیاًی اػت ٍ ًام ػٌگ تاَف
کشیؼتالیي هی تاؿذ.
ريش کار
تؼییي فؼالیت پَصٍالًی تِ دٍ سٍؽ اًذیغ ّیذسٍلیکی ٍ اػاتفادُ اص دػاتگاُ ( STAسٍؽ تشهاَگشاٍیوتشی)
هَسد اسصیاتی بشاس گشفت .دس سٍؽ اًذیغ ّیذسٍلیکی اػاع کاس تش هثٌای تؼییي هقاٍهت فـااسی  28 ٍ 7سٍصُ
هست ػاختِ ؿذُ تا ػیواى پشتلٌذ ٍ  %29پَصٍالى ٍ هست کٌتشی اػات ،اًاذیغ ّیاذسٍلیکی کاِ هؼیااسی تاشای
فؼالیت پَصٍالًی اػت ،اص تقؼین هقاٍهت هست ّای داسای پَصٍالى تش هست کٌتشی ٍ ضشب کشدى آى دس ػاذد
 199تِ دػت هی آیذ .دس سٍؽ اػتفادُ اص دػتگاُ  STAسفتاس حشاستی ًوًَِ ّای پَصٍالًی ػٌجیذُ های ؿاَد.
دس ایي تشسػی اص دػتگاُ  STA-449Cهاسک  Netzschهذی  Jupiterاػتفادُ ؿذُ اػت.
فعالیت پًزيالوی ومًوٍ َای اوتخابی
تش عثق اعسػات تِ دػت آهذُ ًوًَِ ّای پَصٍالًی  Mk3 ٍ Mk2تِ تشتیة تاا فؼالیات پاَصٍالًی 29.33
ٍ  28.99تِ سٍؽ  121 ٍ 145 ٍ STAتِ سٍؽ اًذیغ ّیذسٍلیکی تْتشیي ًتیجِ سا دادُ ٍ دس سدُ خاَب باشاس
هی گیشًذ (ً .)STA= 25-30وًَِ پاَصٍالًی  Mk3تاا فؼالیات پاَصٍالًی  11.35تاِ سٍؽ  121 ٍ STAتاِ
سٍؽ اًذیغ ّیذسٍلیکی دس سدُ ضؼیف بشاس داسد ( .)STA= 10-15تذیي تشتیة ًوًَاِ ّاای Mk3ٍ Mk2
باتلیت اػتفادُ تشای پَصٍالى سا داسا ّؼتٌذ.
بحث
هقایؼِ ًتایا پتشٍگشافی ػٌگ ّا تا ًتایا فؼالیت پَصٍالًی آى ّا ًـاى هی دّذ کِ افضایؾ دگشػااًی ػاٌگ
تاػث کاّؾ هقاٍهت هکاًیکی هی ؿَد صیشا حضَس کاًی ّای سػی تاِ دلیال تقلیال ػاغ توااع ؿیـاِ تاػاث

کاّؾ خلَكیات پَصٍالًی هی ٍد ٍلی اگش دگشػاًی هٌجاش تاِ تـاکیل ص َلیات ؿاَد خلَكایات پاَصٍالًی
افضایؾ هی یاتذ ( .)Shi & Day, 2000اگشچِ هیضاى ػیلیغ فؼالیت پَصٍالًی سا تغییاش های دّاذ اهاا بغؼاات
پَهیغ حفشُ داس ٍ ؿاسد ّای ؿیـِ ای ( )glass shardsدس هقایؼِ تاا تلاَس ّاای کاَاستض ،تیَتیاتَّ ،سًثلٌاذ،
پیشٍکؼي ٍ بغؼاات لیتیاب داسای اّویات تیـاتشی ّؼاتٌذ ( .)Shi & Day, 2000تاِ اػتقااد Rodriguez-
) camacho & Uribe-afif (2002هیضاى فؼالیت پَصٍالًی تا افضایؾ ػیلیغ افضایؾ هی یاتذ.
اًذاصُ رسات ًیض هی تَاًذ کٌتشی کٌٌذُ خَاف پَصٍالًی تاؿذ .تذیي تشتیة کِ کاّؾ اًاذاصُ رسات تاػاث
افضایؾ ػغ تواع ؿذُ کِ ایي ًیض تِ ًَتاِ خاَد تاػاث افاضایؾ فؼالیات پاَصٍالًی های ؿاَد ( Shi & Day,
ً Shi (2001) .)2000ـاى داد ّش ػاهلی کِ ػاختاس ؿیـِ سا تغییش دّذ غؼالیت پَصٍالًی سا ًیض تغییش هی دّاذ.
هْوتشیي ػَاهل ػثاستٌذ اص :هیضاى ؿیـِ ،اًذاصُ رسات ٍ هَاد ؿیویایی افضٍدُ ؿذُ تِ ػیواى.
وتیجٍ گیری
توام ًوًَِ ّای هَسد آصهایؾ هتؼلق تِ ػٌگ ّای اػیذی تَدُ ٍ اص ٍاحاذ ّاای پیشٍکسػاتیب های تاؿاذ.
تَف ّای ػثض ا َػي دس هٌغقِ تلذُ تِ دلیل فؼالیت پَصٍالًی تااال تاِ سٍؽ  ٍ STAاًاذیغ ّیاذسٍلیکی جْات
اػتفادُ دس كٌؼت ػیواى هٌاػة هی تاؿٌذ اها ٍلکاًیب ّاای تاصیاب دس ایاي هٌغقاِ تاِ دلیال فؼالیات پاَصٍالًی
ضؼیف تِ سٍؽ  ٍ STAاًذیغ ّیذسٍلیکی باتلیت اػتفادُ دس كٌؼت ػیواى سا ًذاسًذ.
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