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بررسي ميىرالًگرافي ي ژئًترمًمتري کاوسار مس مسگران بيرجىد

ايمان ايًتي  ، 1رضا ؽمغي پًر دَىزديَ ، 2اؽم تالزي ،2محمذ ؽيًا
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 -1داوؾجًي سميه ؽىاعي التقادي داوؾگاٌ اففُان
 -2اعتاديار گزيٌ سميه ؽىاعي داوؾگاٌ اففُان

 - 3اعتاديار گزيٌ مُىذعي مؼذن داوؾگاٌ تيزجىذ

چکيدٌ
واوغار مظ مغگزان در  99ويلًمتزي جىًب ؽزق تيزجىذ يالغ ؽدذٌ اعدک ودٍ
تٍ ؽذت تىتًويشٌ ميتاؽذ .تزاعاط مطالؼات ميىزيعدىًپي ،عدىد دريوگيدز
ايه واوغار اس وًع گاتزي ،تاسالک ،ديويک ،لزسيليک ي َارستًرصيک اعک .درايده
عىد َا ،پاراصوشي اسواوٍ َاي والىًپيزيک ،تًرويدک ،مدظ يثيؼدي ،ماتويدک،
آسيريک ،مگىتيک ،يمارتيک يجدًد دارد .مطالؼدات ميىزيتزمدً متدزي تدز ريي
وم ًوٍ َا وؾان داد وٍ تيؾتز عياتت درگيز داراي اؽدىا ودزيي ي ويمدٍ ؽدى
دار َغتىذ ي اوذاسٌ آوُا اس  5تا  12ميىزين تغييز مي وىذ)ومًوٍ َاي آوداليش ؽدذٌ
اغلة اودذاسٌ  19ميىدزين دارودذ) ي تيؾدتز آوُدا اس ودًع دي يداسي مدايغ  -گداسي
اعک .درجٍ َمگه ؽذن آوُا اس  179تا  397درجٍ عاوتيگزاد ي ؽدًري اس  3تدا
 6درفذ يسوي  NaClتغييز مي وىذ .تزرعدي ممدايغ وداسن – فديملي ي دي ري
فيملي ايه عىد َا مي تًاوذ تياوگز ارتثدا ايده واوغدار تدا يده عيغدتم ماعديً
عًلفيذ تاؽذ.
ياژٌَاي کليدي :مغگزان ،واوغارمظ ،اييًليک
مقدمٍ

محذيدٌ مًرد مطالؼٍ در  99ويلًمتزي جىًب ؽزق تيزجىذ يالغ ؽذٌ اعدک.مًلؼيدک
ي راٌ َاي ارتثايي آن در ؽى  1مؾخـ ؽذٌ اعک .تٍ مىظًر دعتزعي تٍ آن مي تدًان
اس جادٌ آعفالتٍ تيزجىذ  -وُثىذان اعتفادٌ ومًدوٍ پدظ اس گذؽدته اس ؽدُز عزتيؾدٍ ي اس
يزيك يه راٌ يزػي وٍ در وشديىي مشار عيذػلي يالغ ؽذٌ اعک تٍ ريعدتاي مغدگزان ي
وُايتا اس يزيك يه جادٌ اختقافي مي تًان تٍ مىطمٍ مًرد وظز دعدک يايدک .دادٌ َداي
صئًؽيميايي ويش وٍ تز ريي تؼذادي اس ومًوٍ َا اوجدا پذيزيتدٍ اعدک ،تيداوگز ممدذار سيداد
تزخي ػىافزمث ويى يوثالک اعک .تا تًجٍ تٍ اَميتي ودٍ ودارتزد عدياتت درگيدز در
سميىٍ َاي مختلف اس جملٍ تؼييه ييضگي  ،مىؾأ ي تغييزات عدياتت گزمداتي واودٍ عداس ي
در وُايددک مىؾددأ يددا پدداراصوش واوغددار َددا دارد ي اس يزيددي  ،در تؼيدديه ياسَدداي عدديا در
يزايىذَاي رعًتگذاري ،ديداصوش ،دگزگدًوي ي ماگمدايي مدًاز اعدک .تدزاي ويد تدٍ ايده
مىظددًر ،در ايدده تحميددك ،اس ريػ مطالؼددٍ عددياتت درگيددز در جُددک تؾددخيـ مىؾددأ ي
مىاويغم تٍ وؾيىي مظ در مىطمٍ واوغار مغگزان اعتفادٌ ؽذٌ اعک.
شرح ي بحث
زميه شىاسي مىطقٍ
مىطمٍ مغگزان اس لحاظ عاختاري در سين ييليؾي ؽزق ايزان لدزار دارد .سين ييليؾدي
ؽدزق ايددزان تددٍ ؽدذت تىتددًويشٌ تددًدٌ ي َزيدده وداوي عدداسي مخقددًؿ خددًد را دارد.
ياحذَاي عىگي محذيدٌ مًرد مطالؼٍ ؽام  :عدىدَداي ايلتزاتاسيده اس لثيد ديويدک،
عزپاوتيىيک ي ػذعيَاي پيزيوغه ،رعًتات ييليؼ اس لثيد ماعدٍ عدىد ،عدىد آَده
وًمًليک دار ،دياتاسَا ي تًفَاي دياتاسي ي ػذعي َايي اس تيًتيدک گىدايظ مدي تاؽدىذ.
عه ايه ياحدذَا وزتاعدٍ تدا ودًاتزوز گدشارػ ؽدذٌ اعدک .سين َداي آلتدزٌ ويدش در ايده
محذيدٌ گغتزػ داؽتٍ ي ؽدام سين َداي اوغديذ آَده ،سين َداي عيليغدي ي َم ىديه
رگٍ َاي عيليغي ي ولغيتي اعدک .در ياحدذَاي عدىگي مدًرد مطالؼدٍ اس عدطح ،وداوي

عاسي مظ تٍ فًرت ماتويک يآسيريک مؾًُد اعک ودٍ درسٌ َدا ي ؽدىاف َدا را پدز
ومًدٌ اعک .آاار وارَاي مؼذوي لذيمي ويش در مىطمٍ تٍ يزاياوي ديذٌ ميؽًد.
ريش تحقيق
اتتذا ايالػات لثلي جمغ آيري ؽذ ي پدظ اس مطالؼدات فدحزايي ،ومًودٍ تدزداري اس
عىد َاي مختلف ي مغشٌ َاي حفاري اوجا گزيک .اس ايده ومًودٍ َدا تؼدذاد  29ممطدغ
واسن ي  49ممطغ فيملي تُيٍ ؽذوٍ تا مطالؼات ميىزيعىًپي يضدؼيک عدىد ؽىاعدي
ي پاراصوش واوٍ َا مؾخـ گزديدذ ي تدزاي مطالؼدات ميىزيتزيمتدزي عدياتت درگيدز ،اس
رگٍ َاي وًارتشي واوٍ دار ي يالذ واودٍ ،ومًودٍ تدزداري ؽدذ عد ظ اس ومًودٍ َدا ممدايغ
ديتزفدديملي تُيددٍ ي در آسمايؾددگاٌ عددياتت درگيددز داوؾددگاٌ افددفُان تًع د دعددتگاٌ
 Linkamمذ  ،THM600مطالؼات ميىزيتزمًمتزي فًرت گزيک.
سىگ شىاسي
تزاعاط مطالؼات ميىزيعىًپي ،عىد دريوگيز ايه واوغدار اس ودًع گداتزي ،تاسالدک،
ديويک ،لزسيليک ي َارستًرصيک تؾخيـ دادٌ ؽذٌ اعک وٍ ػمذتاً تدز اادز دگزعداوي تدٍ
عدزپاوتيه ي تالدده تثدذي ؽددذٌ اودذَ .م ىدديه درايده عددىد َدا ،پدداراصوشي اسواودٍ َدداي
والىًپيزيک ،تًرويک ،مظ يثيؼي ،ماتويک ،آسيريک ،مگىتيک ،يمارتيک يجًد دارد.

بررسيَاي Eh-pH
تىًع واوي َاي مؾاَذٌ ؽذٌ حاوي اس تغييز در ؽزاي  Ehمحدي مدي تاؽدىذَ .مدان
يًر وٍ اس ؽى  5تزمي آيذ اگز اس ماتويک تٍ يزف والىًسيک حزوک وىديم تايدذ اس
وًپزيک ،مظ يثيؼي ي وًيليه تگذريم وٍ مطاتك تا ؽًاَذ تزداؽک ؽذٌ فدحزايي مدي

تاؽذ .ايه ريوذ تًع مگىتيک َاي مارتيتي ؽذٌ تاييدذ مدي گدزدد ودٍ مدي تًاودذ تيداوگز
حالک اوغيذاعيًن پيؾزيوذٌ تاؽذ.
بررسي سياالت درگير
مياوثارَاي عيا را اسجىثٍ َاي متفايت ميتدًان دعدتٍ تىدذي ومدًد يىدي اس ايده دعدتٍ
تىذي َا يثمٍ تىذي پاراصوتيىي اعک وٍ درايه مًرد ميدان تارَدايي ودٍ در مزاحد ايليدٍ
تؾىي تلًر تؾىي ؽذٌ اوذ ايليٍ يا  ، Pاودًاػي ودٍ مؼمدًت در امتدذاد ؽىغدتگي َدايي
وٍ تؼذ اس تؾىي تلًر در ااز يؾارَاي مىاويىي يا حزارت ايجاد ؽدذٌ اودذ ااوًيدٍ يدا  Sي
وًع  PSوٍ حذ ياع ايه دي اعک يؼىي پظ اس تؾىي آوُدا در امتدذاد ؽىغدتگي َداي
تلًر تاس َم ،تٍ رؽذ خًد ادامٍ مي دَذ يايه ؽىغتگي َدا درين تلدًر لدزار مدي گيزودذ.
وًع  P, PSوؾداوگز عدياتت َىگدا رؽدذ تلًرودذ يلدي ودًع  Sوؾداوگز عدياتت تؼدذ اس
تؾىي تلًر اعک وٍ مي تًاوذ تذين ارتثا تا عياتت واوي عاس تاؽذ] [1در ومًودٍ َداي
وًاتش مطالؼٍ ؽذٌ اس واوغار مغگزان ،عيا درگيز وًع Pمًرد مطالؼٍ لزار گزيک.
الف :تعييه شًري:
اوجماد :تٍ يًرولي افطالح اوجماد تٍ يزايىدذي گفتدٍ مدي ؽدًد ودٍ يدي آن عديا
درگيزتٍ سيز دماي اتاق عزد مي ؽدًد تدا جدايي ودٍ تغييدز يداس اس مدايغ تدٍ جامدذ L→S
مؾاَذٌ مي ؽًد .تزاي

عيغتم َاي آتگديه آب – ومده  ،مطالؼدات اوجمداد تُتدزيه

ريػ تزاي تؼييه ؽًري عيا درگيز آتگيه اعک سيزا واَؼ ومطدٍ اوجمداد آب خدالـ
داراي راتطٍ مغتميم تا ومه مًجًد در محلً اعک .در ومًوٍ َاي مًرد مطالؼٍ  ،اودذاسٌ
گيددزي ؽددًري عدديا درگيددز ،محددذيدٌ اي اس  3تددا حددذيد  %7يسوددي مؼدداد NaCl
( )wt%NaClيتدا تيؾددتزيه يزاياودي در محددذيدٌ %3-4يسودي  NaClرا مؾددخـ مددي
وىذ .ومًدار سيز ،يزاياوي درفذ ؽًري عياتت درگيز را وؾان مي دَذ.

ب :تعييه دماي َمگه شدن:
حرارت دَي:
َذف وُايي مطالؼات حزارت دَي  ،اوذاسٌ گيدزي دمداي وُدايي َمگده ؽدذن اعدک
ػمًماً ايه دما َمدان دمداي ود َمگده ؽدذن مدايغ – تخدار اعدک () THTOTامدا تدزاي
عياتت درگيز داراي واوي وًساد ،مي تًاوذ دماي اوحال ومده تاؽدذَ .مدان يدًر ودٍ
اؽارٌ ؽذ در ومًوٍ َاي مًرد مطالؼٍ ،عياتت درگيدز اس ودًع دي يداسي(  ) V+Lتًدودذ
وٍ اوًاع دييداسي پدظ اس حدزارت دَدي تدٍ فدًرت مدايغ( َ ) Lمگده مدي ؽدًوذ ودٍ

محذيدٌ ايه دمداي َمگده ؽدذن ( )THتديه  179◦cتدا  397اعدک .جُدک ارتثدا اي
عيغتم واوي عاسي تا عيغتم َاي ماعيً عًلفيذ اس ومًدار ؽًري-دما اعتفادٌ ؽدذ ودٍ تدٍ
خًتي مًيذ ارتثا تا يه عيغتم گزماتي يا ماعيً عًلفايذ مي تاؽذ .دادٌ َاي مزتدً تدٍ
دماي ومًوٍ َاي واوغار مغگزان مي تًاوذ ارتثدا صوتيىدي ايده واوغدار تدا واوغدار َداي
ماعيً عًلفايذ تيان وىذ ي تٍ خًتي در آن محذيدٌ لزار مي گيزوذ.
وتيجٍ گيري
تا تًجٍ تٍ ريودذ وداوي عداسي واودٍ َداي مدظ دار َم دًن والىًپيزيدک ،تًرويدک،
وًيليه ،مظ يثيؼي ي تدٍ دوثدا آن ممدذار سيداد تزخدي اس ػىافدز ديگدز َم دًن ويىد
يوثالک مي تًاوذ تدٍ ػىدًان يده مىطمدٍ مغدتؼذ جُدک يؼاليدکَداي تيؾدتز ي اوتؾدايات
تفقيلي مؼزيي گزدد .جُک ارتثا اي عيغتم واوي عاسي تا عيغتم َاي ماعديً عدًلفيذ
اس ومًدار ؽًري-دما اعتفادٌ ؽذ وٍ تٍ خدًتي مًيدذ ارتثدا تدا يده عيغدتم گزمداتي يدا
ماعيً عًلفايذ مي تاؽذ .تؼدذاد سيدادي هاَده يهداٌ در مىطمدٍ مًجدًد مدي تاؽدىذ ودٍ

تياوگز وارَاي مؼذوي لذيمي مي تاؽذ ي مي تًاوىدذ در مزاحد اوتؾداف تفقديلي مدًرد
تًجٍ ي تزداؽک دليك تز لزار تگيزوذ.
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