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 باختر زنجانرخداد معدنی آهن میانج، جنوب ماده معدنی درساخت و بافت  و شناسیکانی

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

ٍاحذّاي  .گرفسِ اظر تاخسر دًذي قرارکیلَهسري خٌَب 64در ظیرخاى ٍ  -خٌِْ ظٌٌذجدر تخػ ؼوالی  رخذاد هؼذًی آّي هیاًح

ـَرذ تِ هیاًحدر آّي زایی کاًِ ذ.ٌتاؼّاي زراٍرزي هیؼاهل ٍاحذّاي ؼیعسی، آهفیثَلیسی ٍ ًْؽسِایي هٌغقِ ظٌگی هَخَد در 

کاًی هؼذًی هگٌسیر ًگاري، رخ دادُ اظر. تراظاض هغالؼاذ کاًِ هیستاى ّورًٍذ تا ترگَارگی ٍاحذّاي ؼیعسیٍ  ؼکل ػذظی

هرحلِ  ظِ اي اظر. ًَاري ٍ زَدُاي، الهیٌِ خراکٌذُ، داًِّا، دٌّذ. تافر کاًِزؽکیل هی هیاًحکاًی تاعلِ را در  زسکَارٍ اـلی 

ظاى ٍ ؼکل چیٌِ اي ٍ ػذظیخراکٌذُ، الهیٌِ  ّاي داًِـَرذ هگٌسیرزایی هرحلِ اٍل تِقاتل زفکیک اظر. کاًِ هیاًحیی در زا کاًِ

ي اظر. ٍ کَارزس تا ظاخر ًَار یراز هگٌس یزٌاٍتزایی ؼاهل ؼَد. هرحلِ دٍم کاًِی دیذُ هیکراى در ٍاحذّاي ؼیعسچیٌِ

ّاي زایی هرحلِ ظَم ؼاهل رگِ ٍ رگچِکاًِ ؼَد.دار دیذُ هیًَارّاي کاًِ ٍّاي هیستاى ظٌگهؽاتِ در خاراهسرّاي دگرریخسی 

-آزؽفؽاًیتا کاًعارّاي ًَع  هیاًحّاي رخذاد هؼذًی ٍیصگیذ. کٌهیزایی را قغغ کِ هراحل قثلی کاًِکَارزسي زأخیري اظر 

 خٌِْزایی آّي در کاًِ از زیح ایي ّا کارترد فراٍاًی در اکسؽافٍیصگی ؼٌاخر ایي .آّي قاتل هقایعِ اظر ؼذُ  دگرگَى رظَتی

 ظیرخاى دارد.-ظٌٌذج

 اى.ظیرخ-رظَتی، هیاًح، ظٌٌذج -یآّي، آزؽفؽاًزایی کا8ًِ  هاكليد واژه
 

Mineralogy, structure and texture of Mianaj iron occurrence, SW Zanjan 
Fataneh Pourmohammad,

 
Hossein Kouhestani, Amirmorteza Azimzadeh, Ghasem Nabatian, Mir Aliasghar Mokhtari 

 

Abstract: 
Mianaj iron occurrence is located in the northern part of Sanandaj-Sirjan zone, 26 km south- west of Dandy. 

Exposed rock units in this area consist of schist, amphibolite and travertine. Mineralization at Mianaj occurs as 

lens-shaped bodies parallel to the foliation of host schist units. Based on mineralography studies, magnetite is 

the main ore, and quartz is present as gangue mineral at Mianaj. The ore minerals show disseminated, laminated, 

banded and massive textures. Three stages of mineralization can be distinguished at Mianaj. Stage-1 is 

recognized as stratiform and stratabound lenses, laminated and disseminated crystals of magnetite in schist units. 

Stage-2 mineralization is occurred as alternating bands of magnetite and quartz. The same deformation factors 

of both host rocks and ore bands was maintained. Stage-3 is marked by quartz vein-veinlets that cut previous 

stages of mineralization Characteristics of Mianaj iron occurrence are comparable with metamorphosed 

volcano-sedimentary type of iron deposits. Identification of these characteristics can be used as a model for 

exploration of this type of iron mineralization at Sanandaj-Sirjan zone. 

Keywords: Iron mineralization, Volcano-sedimentary, Mianaj, Sanandaj-Sirjan.  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

عَل  25˚ 63'زا  25˚ 62'خغرافیایی تاخسر دًذي تا هخسفاذ کیلَهسري خٌَب 64تاخسر زًداى ٍ خٌَبدر  رخذاد هؼذًی آّي هیاًح

( Stöcklin, 1968ظیرخاى ) -ظٌٌذج خٌِْدر تخػ ؼوالی ایي رخذاد هؼذًی ػرق ؼوالی قرار دارد.  14˚ 16'زا  14˚ 13'خاٍري ٍ 
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 کاًعارّا ٍ رخذادّاياظر.  (3162 تاتاخاًی ٍ قلوقاغ،زخر ظلیواى ) 38311111ؼٌاظی ًقؽِ زهیياز کَچکی ٍ تخػ  ٍاقغ ؼذُ

ّاي اکسؽافی ٍ اظسخراخی ظیرخاى ٍخَد دارد کِ در چٌذ ظال اخیر فؼالیر -ظٌٌذج خٌِْزایی آّي در ایي تخػ از هسؼذدي از کاًِ

ؼذُ در هٌغقِ هیاًح ّاي اکسؽافی اًدامفؼالیر(. 3171، 3176، 3173هسؼذدي تر رٍي آًْا اًدام ؼذُ اظر )هحوذي ٍ ّوکاراى، 

اي ( در هقال3171ِ) کَّعساًی ٍ هخساري (.3172، ٍ هخساري )کَّعساًی ذٌتاؼهی ازی ٍ زفضیلیهغالؼاذ اکسؽافی هقذه ؼاهل

ؼٌاظی ٍ ظاخر ٍ تافر هادُ هؼذًی در کاًیدر ایي هقالِ، اًذ. ایي رخذاد هؼذًی را تررظی کردُ زاییؼٌاظی ٍکاًِزهیيّاي گیصٍی

 هَرد تررظی قرار گرفسِ اظر. رخذاد هؼذًی آّي هیاًح
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

ًگاري کاًًِگاري ٍ تاؼذ. هغالؼاذ ظٌگًگاري هیکاًًِگاري ٍ ؼاهل هغالؼاذ ـحرایی، ظٌگي خصٍّػ یدر اؼذُ هغالؼاذ اًدام

تا دار ٍ ّاي کاًِؼذُ از ٍاحذّاي ظٌگی ٍ تخػزْیِ هقغغ ـیقلی 6ٍ  ـیقلی -هقغغ ًازک 36 ،هقغغ ًازک 62زؼذاد ر رٍي ت

 در داًؽگاُ زًداى اًدام ؼذُ اظر. GXّاي ًَري هذل یکرٍظکَجاظسفادُ از ه
◊◊◊◊◊◊◊ 

 بحث

 شناسیزمین

ّاي ٍ ًْؽسِ یؼاهل ٍاحذّاي ؼیعسی، آهفیثَلیسحلة  ٍاحذّاي ظٌگی هَخَد در هٌغقِؼذُ، هغالؼاذ ـحرایی اًدامتا زَخِ تِ 

ّاي کَارزسیسی، الیِهیکاؼیعر تا هیاى -گارًر ٍاحذّاي ؼیعسی ؼاهل زٌاٍتی از هیکاؼیعر ٍ .(3)ؼکل  تاؼذزراٍرزي هی

ّاي ّاي هرهري تَدُ ٍ در تخػالیِّعسٌذ. ٍاحذّاي آهفیثَلیسی داراي هیاى ؼذُ ّاي هرهري هرهري ٍ دٍلَهیر، هساٍلکاًیکی

 ؼًَذ.زثذیل هی یگٌایعگراًیر تاالیی تِ 

ّاي کَارزسیسی، هرهري، الیِّا دیذُ ؼذُ ٍ حاٍي هیاىؼیعرـَرذ هسٌاٍب تا هیکاّا تِ ؼیعر هیکا -گارًر :ميکاشيست -گارنت

ارزس، هعکَیر، تیَزیر ٍ گارًر ّا داراي کَهیکاؼیعر -ؼٌاظی، گارًرز ًظر کاًیاؼذُ ٍ هساریَلیسی ّعسٌذ. دٍلَهیر هرهري

هسر دیذُ ؼذُ ٍ داراي هیلی 1زا  3ّاي خَدؼکل در اًذازُخَدؼکل ٍ ًیوِ ّايـَرذ خرفیرٍتالظرّا هؼوَالٌ تِگارًر ذ.ٌتاؼهی

ّایی از خٌط کَارزس هسقارى ٍ یا ًاهسقارى تا دًثالِ ّاي گارًر اغلة ظاخسار ظایِ فؽاريتاؼٌذ. تلَرّاي فراٍاى کَارزس هیادخال

 د ًیس تا َـؼخؿ هیـر هؽـر ٍ تیَزیـکَیـّاي هعیافسگی کاًیٌگ کِ تا خْرـغالة ظ ترگَارگی. الف( -6)ؼکل  دٌّذهیًؽاى 
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 .ؼوال(تِ ظور آّي هیاًح )دیذ  در رخذاد هؼذًیّاي ظٌگی هَخَد ًوایی از ٍاحذ -3ؼکل 
 

 Yardley et) ّا اظرفرآیٌذ دگرؼکلی تؼذ از رؼذ گارًرایي خذیذُ ًاؼی از  .راظسا ًیعرّا ّنترگَارگی درٍى گارًر

al.,1990; Passchier and Trouw, 1997.) 

-هعکَیر ؼیعر دٍ ًَع هعکَیر ؼیعر ٍ تیَزیر ؼیعر ّعسٌذ. ؼاهل ّاایي ظٌگًگاري، غالؼاذ ظٌگتراظاض ه8 شيستميکا

تلَري چٌذ ّايهْاخرذ هرز تلَري ٍ زؽکیل ػذظیاًذ. تعیار خسئی تیَزیر زؽکیل ؼذُ هعکَیر، کَارزس، فلذظداذ ٍ هقذاراز  ّا

 ّا اظر.ؼیعرّاي تلَرّاي کَارزس در هعکَیرهَخی از ٍیصگیاهَؼیزثلَر دٍتارُ دیٌاهیکی ٍ خ تا حاؼیِ تلَري ًاهٌظن ًاؼی از

ظٌگ  درـذ حدن 21ّا هؼوَالٌ رًٍذ. تیَزیرّا تؽوار هیر ؼیعرّاي هْن در تیَزیتیَزیر، هعکَیر، کَارزس ٍ فلذظداذ از کاًی

-زریي ٍیصگی تافسی در ٍاحذیکی از هْن ز تیَزیر ٍ هعکَیراي غٌی از کَارزس ٍ ًَارّاي غٌی ا. زفکیک ًَارّدٌّذرا زؽکیل هی

(، تیؽسر Turner and Weiss, 1963تٌذي زرکیثی اظر )ک ًَع الیِتٌذي کِ در ٍاقغ ی. ایي الیِؼیعسی هٌغقِ اظرّاي تیَزیر

سیک ٍ گراًَتالظّا تافر غالة در هیکاؼیعر .(Passchier and Trouw, 1997) تاؼذؼیویایی ظٌگ اٍلیِ هی تاززاتی از زرکیة

 .ب( -6)ؼکل  لدیذٍتالظسیک اظر

ّاي کَارزسیسی ًگاري ٍاحذًسایح هغالؼاذ ظٌگدر تیي ٍاحذّاي ؼیعسی رخٌوَى دارد.   الیِـَرذ هیاى ایي ٍاحذ تِ :كوارتزیت

فر غالة تااًذ. زؽکیل ؼذُ تا خاهَؼی هَخی ٍ حاؼیِ هضرظیدرـذ(  61ّا تِ عَر ػوذُ از کَارزس )زادّذ کِ ایي ظٌگًؽاى هی

ّا قاتل در ایي ظٌگ یتعیار ضؼیف ترگَارگی ـَرذتِ دگرؼکلیثار آترخی از هٌاعق،  تاؼذ. درگراًَتالظسیک هیّا در کَارزسیر

 هؽاّذُ اظر.

ػوذزاٌ ّا هساریَلیرّا اـلی در کاًیالیِ در تیي ٍاحذّاي ؼیعسی رخٌوَى دارًذ. ـَرذ هیاىتِ ًیسایي ٍاحذّا 8 متاریوليت

 (.ج -6اًذ )ؼکل ظٌگ قرار گرفسِ ترگَارگیراظساي کِ در  تاؼذ، خالشیَکالز ٍ تیَزیر هیيآلکال س، فلذظداذکَارز

تراظاض هغالؼاذ  الیِ در تیي ٍاحذّاي ؼیعسی ٍ گاُ آهفیثَلیسی هٌغقِ رخٌوَى دارًذ.ـَرذ هیاىایي ٍاحذّا تِ 8مرمر

ّا اظر کِ دار کلعیر، کاًی ػوذُ ایي ظٌگؼکلؼکل زا ًیوِرّاي تیگراًَتالظسیک اظر. تلَ ّاایي ظٌگ تافرهیکرٍظکَخی 

 ّاي هَخَد دراز دیگر کاًی عیار خسئی خالشیَکالزتکَارزس ٍ تِ هقذار (. ذ -6رظذ )ؼکل درـذ هی 76فراٍاًی آى تِ حذٍد 

 ؼًَذ.ّا دیذُ هیهرهرّا ّعسٌذ کِ در تیي کلعیر
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ظاخسار تا  گارًررفیرٍتالظر َخ -الف .هٌغقِ هیاًحدر ٍاحذّاي ظٌگی دٌّذُ ّاي زؽکیلٍ کاًی ی هیکرٍظکَخی از تافرّایًوا -6 ؼکل

قرارگیري تیَزیر، فلذظداذ  -ج ّا.ؼیعرهیکاتافر لدیذٍتالظسیک در  -بّا. هیکاؼیعر -گارًردر  يکَارزس ّايظایِ فؽاري تا دًثالِ

 .ّادر آهفیثَلیر خَرفیرٍتالظسیک تافر -ش تافر گراًَتالظسیک در هرهر. -ذ ّا.یرهساریَلظٌگ در  ترگَارگیآلکالي ٍکَارزس در راظساي 

ی هسؽکل از خالشیَکالز، کَارزس ٍ فلذظداذ آلکالي. ّوِ زفاٍیر در ًَر ػثَري دٍتار گٌایعّاي در گراًیر خَرفیرٍتالظسیکتافر  -ج

Qz 8خالشیَکالز،  Pl8هعکَیر،  Ms8، گارًر Grt8 ،اخیذٍذ Ep8 کلعیر، Cal8، تیَزیر Bt8، آهفیثَل Amp8 ،فلذظداذ آلکالي Afs8خالریسُ. )

  (کَارزس
 

ّاي الیِ در تیي ٍاحذـَرذ هیاىظاز تِ الیِ تَدُ ٍ تا هَرفَلَشي ـخرُ ؼذُ، ضخین ّاي هرهري 8 دٍلَهیرشده دولوميت مرمری

. کلعیر ّا گراًَتالظسیک اظرایي ظٌگ تافرکِ دّذ هغالؼاذ هیکرٍظکَخی ًؽاى هی(. 3)ؼکل  ؼیعسی هٌغقِ رخٌوَى دارًذ

 ؼکل حضَر دارد.دار ٍ گاُ تیؼکلـَرذ تلَرّاي ًیوِتاؼذ کِ تِّا هی%( هسؽکلِ ایي ظٌگ73کاًی ػوذُ )تیػ از 

دٌّذ. تراظاض هغالؼاذ هی زؽکیلهیاًح را  هٌغقِّا حدن زیادي از ٍاحذّاي ظٌگی هَخَد در آهفیثَلیر8 آمفيبوليت

ّا، خَرفیرٍتالظسیک ٍ ػوذُ در آهفیثَلیر تافر .ّا اظرَّرًثلٌذ کاًی ػوذُ ایي ظٌگ دارؼکلیوًِتلَرّاي ٍظکَخی، هیکر

 (.ش -6ًوازَتالظسیک اظر )ؼکل 

تافر  ،هغالؼاذ هیکرٍظکَخیتراظاض آهفیثَلیسی هٌغقِ رخٌوَى دارًذ.  زَالیّاي تاالیی  ّا در تخػ ایي ظٌگ :گرانيت گنایسی

ـَرذ  تاؼذ کِ تِّا هی (. فلذظداذ آلکالي کاًی ػوذُ ایي ظٌگج -6ّا کازاکالظسیک ٍ خَرفیرٍتالظسیک اظر )ؼکل  ایي ظٌگ

 ّاي گٌایعی ّعسٌذ. گراًیرهْن  ّايدیگر کاًیٍ خالشیَکالز از . کَارزس ؼَددیذُ هیتلَرّاي درؼر )خَرفیرٍتالظر( 

ّاي هؼذًی تر رٍي رخٌوَى  تاخسري هٌغقِ اظر کِ فؼالیر ّاي هرکسي زا خٌَب در تخػ رخٌوَى اـلی ایي ٍاحذّا تراورتن:

 .(3آًْا اًدام ؼذُ اظر )ؼکل تاخسري  تخػ خٌَب
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 زایی و دگرسانیکانه

-والهسر( تا رًٍذ ؼ 61هسر )هسَظظ  11هسر ٍ خٌْاي حذاکثر  111اي تِ درازاي زایی آّي در رخذاد هؼذًی هیاًح در هحذٍدُکاًِ

زایی ّاي دگرؼکل اظر. کاًِدرًٍگیر هادُ هؼذًی ؼیعر ؼکل حادش ؼذُ اظر. ظٌگخاٍر تا شئَهسري ػذظیخٌَب -تاخسر

ّاي ظیلیعی، دگرظاًی در هٌغقِ تِ تخػ(. 1ّاي ؼیعسی هیستاى زثؼیر کردُ ٍ تا آًْا ّورًٍذ اظر )ؼکل  آّي از ترگَارگی ٍاحذ

 ؼَد.دار هحذٍد هیاًِّاي کتخػؼذُ ظریعیسی ٍ ّوازیسی

 
 (.ؼوالّورًٍذ تا ترگَارگی ٍاحذّاي ؼیعسی )دیذ تِ ظور ؼکل ػذظیـَرذ هیاًح تِرخٌوَى هادُ هؼذًی در  -1ؼکل 

 

-قاتل زفکیک اظر. کاًِهیاًح آّي  یرخذاد هؼذًیی در زا کاًِهرحلِ  ظِؼذُ،  اًدام یکرٍظکَخیٍ ه ییتراظاض هغالؼاذ ـحرا

 رظَتی هیستاى رخ دادُ اظر -ّاي دگرگًَی ٍ دگرؼکلی ٍ ّوسهاى تا زؽکیل ٍاحذّاي آزؽفؽاًی ل از رخذادزایی هرحلِ اٍل قث

 3ّاي ؼکل )در اًذازُاي ٍ ػذظیخراکٌذُ، الهیٌِّاي داًِـَرذ هگٌسیر زایی تِ . ایي هرحلِ از کاًِ(3171، ٍ هخساري )کَّعساًی

زایی هرحلِ دٍم عی فرآیٌذّاي الف(. کاًِ -2ؼَد )ؼکل احذّاي ؼیعسی هؽاّذُ هیکراى در ٍظاى ٍ چیٌِهسر( چیٌِظاًسی 6زا 

ي تا ظاخر ًَارزایی ؼاهل زٌاٍب ًَارّاي هگٌسیر ٍ کَارزس  دگرگًَی ٍ دگرؼکلی هٌغقِ زؽکیل ؼذُ اظر. ایي هرحلِ از کاًِ

هسر( ظاًسی 61ًذرذ زا ِ)تهسر ظاًسی 3هسر زا یلیعَر هؼوَل از چٌذ ه(. ضخاهر ًَارّاي هگٌسیر ٍ کَارزس تِب -2تاؼذ )ؼکل هی

-(. ٍخَد چیيج -2اًذ )ؼکل خَردُ هسغیر اظر. ایي ًَارّا تِ هَازاذ ترگَارگی ٍاحذّاي ؼیعسی هیستاى تَدُ ٍ ّوراُ تا آًْا چیي

ّاي تاعلِ  دُ هؼذًی ٍ کاًیدٌّذُ ّوسهاًی زؽکیل هاهگٌسیر ٍ ٍاحذّاي ؼیعسی هیستاى ًؽاى -خَردگی یکعاى در ًَارّاي کَارزس

-هرحلِ ظَم کاًِ (.Roy and Venkatesh, 2009تاؼذ )دار در حیي دگرگًَی ٍ دگرؼکلی هٌغقِ هیٍ تیاًگر زؽکیل ًَارّاي کاًِ

ذ(. ضخاهر  -2زایی را قغغ کردُ اظر )ؼکل ؼَد کِ هراحل قثلی کاًِّاي زأخیري کَارزسي هؽخؿ هیرگچِ-تا رگِزایی، 

 رظذ. ّیچ کاًی هؼذًی تا ایي هرحلِ زؽکیل ًؽذُ اظر.هسر هیظاًسی 3اي کَارزسي ایي هرحلِ حذاکثر زا ّرگچِ-رگِ
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ّورًٍذ تا )رراذ ظیاُ( خراکٌذُ داًِّاي  ـَرذ هگٌسیر زایی تِهرحلِ اٍل کاًِ -هیاًح. الفزایی در رخذاد هؼذًی هراحل کاًِ -2ؼکل 

-خَردگی در ًَارّاي کاًِچیي -ج. ٍ کَارزس ـَرذ زٌاٍب ًَارّاي هگٌسیر  زایی تِدٍم کاًِ هرحلِ -بدر ٍاحذّاي ؼیعسی. ترگَارگی 

 8 کَارزس(8Qz هگٌسیر، Magزایی کِ ًَارّاي هگٌسیسی ٍ کَارزسي هرحلِ دٍم را قغغ کردُ اظر. )رگِ کَارزسي هرحلِ ظَم کاًِ -دار. ذ

 

 اه، ساخت و بافت و توالی پاراژنتیک کانیشناسیکانی

اظر.  هیاًحؼٌاظی ظادُ در رخذاد هؼذًی آّي دٌّذُ کاًیدار ًؽاىّاي کاًِؼذُ از تخػ ّاي ترداؼرًگاري ًوًَِهغالؼاذ کاًِ

ّاي َّازدگی ٍ ظَخرشى دّذ. ّوازیر ٍ گَزیر در اثر خذیذُتراظاض ایي هغالؼاذ، هگٌسیر کاًِ اـلی هادُ هؼذًی را زؽکیل هی

دٌّذ ؼذُ ًؽاى هیکاًی تاعلِ اـلی در ایي رخذاد هؼذًی اظر. هغالؼاذ ـحرایی ٍ هیکرٍظکَخی اًدام ،اًذ. کَارزسزؽکیل ؼذُ

 اي اظر.زَدٍُ اي، ًَاري الهیٌِ ،خراکٌذُ داًِهادُ هؼذًی ؼاهل  کِ تافر

ّاي ًعل اٍل هگٌسیر .ًعل زفکیک کرد دٍتِ زَاى هیدار را کاًِّاي ّاي هَخَد در تخػالؼاذ هیکرٍظکَخی هگٌسیرتراظاض هغ

هسر( تَدُ ٍ غالثاً تِ هَازاذ هیلی 4ّاي هسغیر )تِ قغر حذاکثر خَدؼکل در اًذازُـَرذ تلَرّاي درؼر خَدؼکل زا ًیوِ تِ

-الف(. ایي ًعل از هگٌسیر فرآیٌذّاي دگرؼکلی هاًٌذ ظاخسارّاي ًَع ظیگوا، تَدیي -3ترگَارگی ظٌگ هیستاى ّعسٌذ )ؼکل 

( کِ تیاًگر حضَر آًْا در جب ٍ  -3دّذ )ؼکل ّاي کَارزسي را در اعراف خَد ًؽاى هیایِ فؽاري کاًیؼذگی ٍ رؼذ ظ

 ،ًعل دٍم هگٌسیر (.Spry, 1969; Passchier and Trouw., 1997خرٍزَلیر، قثل از فرآیٌذّاي دگرگًَی ٍ دگرؼکلی اظر )

ؼکل زا خَدؼکل ـَرذ تلَرّاي درؼر ًاخَد ّا تِهگٌسیر ّوسهاى تا فرآیٌذّاي دگرگًَی ٍ دگرؼکلی زؽکیل ؼذُ اظر. ایي

خَدؼکل زا ـَرذ تلَرّاي ًیوِ کَارزس هؼوَالً تِ (.ذ -3اًذ )ؼکل هسر در ًَارّاي هگٌسیسی قاتل هؽاّذُتِ قغر حذاکثر یک ظاًسی

حاؼیِ هضرظی ّعسٌذ کِ ایي حالر  ّاي کَارزس اغلة داراي ؼَد. تلَرّاي هخسلف در ًَارّاي ظیلیعی دیذُ هیخَدؼکل تا اًذازُ

 (.Yardley et al., 1990ؼَد )اًذ، دیذُ هی ّایی کِ زحر زأثیر زٌػ قرار گرفسِ تیؽسر در تلَر
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ـَرذ تلَرّاي کؽیذُ در  ّاي ًعل اٍل تِهگٌسیر -. الفهیاًحّاي ًعل اٍل ٍ دٍم در رخذاد هؼذًی   ًوایی هیکرٍظکَخی از هگٌسیر -3ؼکل 

ؼذگی در تَدیي -ج. ّاي از خٌط کَارزسٍ دًثالِ تلَر هگٌسیر ًعل اٍل تا ظاخسار ظیگوادرؼر -َارگی ٍاحذّاي هیستاى. براظساي ترگ

ًعل دٍم در ًَارّاي هگٌسیسی ٍ کَارزسي. زفَیر الف در ًَر اًؼکاظی ٍ تقیِ   تلَرّاي درؼر هگٌسیر -ذتلَر هگٌسیر ًعل اٍل. درؼر

 8 کَارزس(8Qz هگٌسیر، Mag) خالریسُ. ػثَري دٍتارزفاٍیر در ًَر 
 

-ّاي داًِ (. هرحلِ اٍل تا حضَر هگٌسیر4تِ ظِ هرحلِ قاتل زقعین اظر )ؼکل  هیاًحّا در رخذاد هؼذًی آّي کاًی زَالی خاراشًس

اي ؼَد. ایي هرحلِ در ارزثاط تا زؽکیل ٍاحذّاي درٍى ٍاحذّاي ؼیعسی هٌغقِ هؽخؿ هیؼکل ٍ الهیٌِخراکٌذُ، ػذظی

تاؼذ. هرحلِ دٍم ّوسهاى تا دگرگًَی ٍ دگرؼکلی رظَتی هٌغقِ ٍ قثل از فرآیٌذّاي دگرگًَی ٍ دگرؼکلی هی -آزؽفؽاًی

ّاي هگٌسیر ٍ ؼَد. ایي هرحلِ تا زؽکیل کاًیکَارزسي هؽخؿ هی -ٍاحذّاي ظٌگی هٌغقِ تَدُ ٍ تا گعسرغ ًَارّاي هگٌسیسی

اًذ. هرحلِ ظَم تا خَردگی ؼذُي هرحلِ ّواًٌذ ٍاحذّاي هیستاى دچار دگرریخسی ٍ چیيدار ایکَارزس ّوراُ اظر. ًَارّاي کاًِ

 اًذ. ؼذُ زؽکیلظَخرشى در هرحلِ  گَزیرٍ ّوازیر ؼَد. اي هؽخؿ هیـَرذ رگِ ٍ رگچِزؽکیل کَارزس تِ
 

 
 .هیاًحلِ در رخذاد هؼذًی آّي تاع ّا تراي هَاد هؼذًی ٍتافر کاًی زَالی خاراشًسیک، فراٍاًی ًعثی ٍ ظاخر ٍ -4ؼکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 گیري:نتیجه

، ّوگی هیاًحؼَاّذي از قثیل هؽاّذاذ ـحرایی، شئَهسري، ظاخر ٍ تافر، ظٌگ هیستاى ٍ زَالی خاراشًسي در رخذاد هؼذًی آّي 

 تٌذي کرد.ؼذُ زقعین رظَتی دگرگَى -زَاى در ردیف کاًعارّاي آّي زیح آزؽفؽاًیحاکی از آًعر کِ ایي رخذاد هؼذًی را هی

ًؽعر آًْا ّوسهاى تا دٌّذُ زِاي ٍ ًَاري در هادُ هؼذًی ًؽاىخراکٌذُ، زَدُّاي داًِؼکل هادُ هؼذًی ٍ ٍخَد تافرشئَهسري ػذظی

ّاي هؽاتِ در هادُ خَردگیزؽکیل ٍاحذّاي هیستاى اظر. ّورًٍذ تَدى هادُ هؼذًی تا ترگَارگی ٍاحذّاي هیستاى ٍ ٍخَد چیي

زَاًذ تِ فْن تْسر فرآیٌذّاي ؼٌاظی زکویلی ٍ شئَؼیویایی هیکٌذ. هغالؼاذ کاًیایي هغلة را زأییذ هیًیس  ٍ ظٌگ هیستاى ذًیهؼ

 هٌغقِ هٌسح گردد.ایي ظاز در کاًِ
◊◊◊◊◊◊◊ 
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◊◊◊◊◊◊◊ 
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