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 منطقه فلسزایی تکنار،) کانیشناسی و دگرسانی کانسار مس بهاریه (شمال شرق کاشمر،مطالعات زمینشناسی

:چکیده

 ویلَهتری ؼوال ؼرق ؼْرظتاى واؼمور در زٍى تىتمًَیى ظمثسٍار ٍ هٌطممِ للسزایم تىٌمار30 ٍ واًعار هط تْاریِ در اظتاى خراظاى رضَی
 ٍاحمذّای آررآٍاری (از،) ٍاحذّای ظٌگؼٌاظ هٌطمِ ؼاهل ظٌگّای آرریي ًیوِ ًفَری تا خرٍر (آًمذزیت ٍ ریَلیمت.ٍالغ ؼذُ اظت
 المك. هم تاؼمٌذ،) گراًیمت ٍ هًَسٍگراًیمت، ایگٌوثریت ٍ الپیل تَف) ٍ ٍاحذّای آرریي ًفمَری (دیَریمت، تَف تلَری، لثیل تَف ریَلیت
 طمَل تمیػ از، غرتم-  گرم در تي طال تا راظمتای ؼمرل5/5  تا0/13 ٍ  درـذ ٍزً هط1/1  تا0/2 رگچِای هط تا ػیار تیي-ِواً ظازی رگ
 طثمك ؼمَاّذ.ائَظمي رخمذادُ اظمت- هتر) در هیستماى تمَف آًمذزیت تما ظمي پالسَظمي20  هتر (حذاوخر ػوك10  تا5  هتر ٍ ضخاهت تمریث50
 ظٌگّای آرریي هیستاى واً ظازی تا هاّیت واله آلىالي تا ؼَؼًَیت در حَزُ ظٌگّای حذٍاظط تما اظمیذی،ِشئَؼیو ظٌگّای هٌطم
 پیریمت ٍ وٍَلیمت تمِ ػٌمَاى، واًمِّمای ظمَلفیذی والىَپیریمت. داظیت ٍ ریَلیمت لمرار هم گیرًمذ، تراو آًذزیت،تراو داظیت-تراویت
 آرشیلیمه، ٍرمَد زٍىّمای دگرظماً پرٍپیلیتیمه،)XRD( واًِّای اـل رگِّا ّعمتٌذ ٍ هطالؼمام هیىرٍظمىَپ ٍ پمراغ اؼمؼِ ایىمط
.حذٍاظط ٍ ظیلیع را تأییذ ه ًوایذ
ِواًعارهط تْاری، واؼور، شئَؼیو ظٌگّای آرریي، ً دگرظا،  واً ؼٌاظ:ولیذ ٍاشُّا
◊◊◊◊◊◊◊
Geology, mineralogy and alteration evidences of Baharieh Cu deposit (northeastern of Kashmar), Taknar
metallogenic area

Abstract:
The Baharieh Cu deposit is located in Khorasan Razavi province, 30 km of northeastern of Kashmar city within
Sabzevar tectonic zone and Taknar metallogenic area. The petrology of area is composed of volcanic to sub-volcanic
igneous rocks (andesite and rhyolite), pyroclastic rocks (rhyolitic tuff, crystalline tuff, ignimbrite and lapilli tuffs) and
intrusive rocks (diorite, granite and monzogranite). The vein and veinlet copper mineralization with 1.1 to 0.2 wt% Cugrade and 0.13 to 5.5 ppm Au-grade, east-west trending, 50m length and 5 to 10m thick (maximum depth of 20m)
occurred in Paleocene-Eocene andesitic tuff. Geochemical rock evidences shows calc-alkaline to shoshonitic series and
acidic to intermediate composition of trachyte, trachydacite, trachyandesite, dacite and rhyolite. Chalcopyrite, pyrite,
and covellite sulfide minerals, occurred as the main mineralized veins and propylitic, intermediate argillic, and silicified
alteration zones distinguished according to microscopic and X-ray diffraction (XRD) results.
Keywords: Mineralogy, Alteration, Igneous geochemistry, Kashmar, Baharieh Cu deposit
◊◊◊◊◊◊◊
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مقدمه:

واًعار هط تْاریِ در لاـلِ  30ویلَهتری ؼوال ؼرل ؼْرظتاى واؼور ٍ هروس ٍرلِ زهمیيؼٌاظم  1:100000لمیض آتماد (تْمرٍزی ٍ ًمائیٌ ،
 )1366لرار ه گیرد .هحذٍدُ هطالؼات تِ لحاظ تمعیوام ظاختاری ایراى تَظط ) Alavi (1991در زٍى ظمثسٍار ٍ هٌطممِ للسزایم تىٌمار لمرار
ه گیرد .هٌطمِ للسزای تىٌار تِ ـَرم یه هزوَػِ هاگوای گَُای ؼىل در ؼوال تریي ترًٍسد خردُ لارُ ایراى هروسی تمیي گعمل تىٌمار
(ریَغ) در ؼوال ٍ گعل درًٍِ در رٌَب هحفَر ؼذُ اظت .در ایي هٌطمِ واً ظازیّمای غیرللمسی ٍ چٌمذللسی (آّمي ،طمال ،همطً ،ممرُ،
ورٍم ،ظرب ٍ رٍی) هتؼذدی رخذادُ وِ اغلة تفَرم هؼادى هترٍن تَدُ ٍ ترخ از آًْما همَرد تررظم ّمای اوتؽمال لمرار گرلتمِ اظمت.
واًعار هط تْاریِ از رولِ ایي رخذادّای هؼذً اظت وِ هطالؼِ زهیيؼٌاظ ً ،حَُ رخذاد واً ظازی ٍ خفَـمیام شئَؼمیویای از دیمذگاُ
تحمیمات اّویت زیادی در پیؽثرد اّذاف اوتؽال در ایي هٌطمِ خَاّذ داؼت.

◊◊◊◊◊◊◊

بحث و روش تحقیق:

هْوتریي هطالؼام اًزام ؼذُ در هٌطمِ هؼذً تْاریِ تَظط ؼروت آتیِ واًعار رَیاى ( )1333اًزام ؼذُ اظت .ط آى تْیِ ًمؽِ زهیيؼٌاظ
تا همیاض ،1:25000تررظ ّای شئَلیسیى تِ رٍغّای  ،IP-RSحفر تیػ از  5تراًؽِ اوتؽال ٍ طراح ٍ حفر تؼذاد  7گواًِ اوتؽال تِ
طَل  665هتر در راظتای ػوَد تر هادُ هؼذً از رولِ ایي لؼالیتّای اوتؽال اظت .در راظتای ایي هطالؼام تیػ از ً 70وًَِ از تخػّای
هختلف رخیرُ ؼاهل رخٌوَىّای ظطح ٍ گواًِّا تِ هٌظَر هطالؼام پترٍگرال  ،واً ؼٌاظ  ،شئَؼیو ٍ دگرظاً ترداؼت ؼذ .تِ هٌظَر
اًزام هطالؼام هیٌرالَگرال ٍ پترٍگرال  ،هزوَػاً تؼذاد  46همطغ ًازنً ،ازن-ـیمل ٍ ـیمل تْیِ ٍ در آزهایؽگاُ هیىرٍظىَپ
داًؽگاُ تَػل ظیٌا تَظط هیىرٍظىَج ػثَری-تازتات زایط هذل  Axioplan2تررظ ؼذ .تؼذاد ً 5وًَِ ظٌگ هٌاظة پط از رذاظازی
لعوتّای هَرد ًظر تَظط هیىرٍظىَج تیٌاوَالر ترای اًزام تزسیِ واً ؼٌاظ -دگرظاً پراغ اؼؼِ ایىط ( )XRDتِ هروس تحمیمام
لرآٍری هَاد هؼذً ایراى ( )IMPRCارظال ؼذ .هٌظَر تررظ ترویة ٍ هاّیت شئَؼیو ظٌگ هیستاى ،تؼذاد ً 12وًَِ تؼذ ازآهادُظازی
تَظط رٍغ دظتگاّ للَرظاًط اؼؼِ ایىط ( )XRFدر  IMPRCهَرد تزسیِ لرار گرلت.
زمینشناسی:

از دیذگاُ ظاختاری-زهیيؼٌاظ واًعار تْاریِ در زٍى ظثسٍار ٍ هٌطمِ للسزای تىٌار تیي گعل تىٌار (ریَغ) در ؼوال ٍ گعل درًٍِ در
رٌَب هحفَر ؼذُ اظت .زهیيؼٌاظ

ًاحیِای ایي هٌطمِ ًخعتیي تار تَظط التخارًصاد ٍ ّوىاراى (Muller and Walter (1983) ،)1376

ٍ) Lindenberg and Jacobshagen (1983هَرد تررظ لرار گرلتِ اظت .هٌطمِ هَرد هطالؼِ در ٍرلِ زهیيؼٌاظ  1:100000لیض آتاد
(تْرٍزی ٍ ًائیٌ  )1366 ،لرار دارد .لذیو تریي ٍاحذّای ظٌگ در ایي ترگِ هتؼلك تِ آّه ٍ دٍلَهیتّای ظازًذ هیال تِ ظي واهثریي
اظت .طثك ًمؽِ زهیيؼٌاظ لیض آتاد ،رخٌوَىّای هَرَد در هحذٍدُ ؼاهل تَفّای ظیاُ تا خاوعتری رًگ تا گذازُّای آًذزیت ،
تَف ترؼ ظفیذ رًگ ،ایگٌوثریت ،الپیل تَف ،تَفّای هاظِای ظثس ،هاظِظٌگ ،وٌگلَهرا ،هارى ٍ تَف اظت .تَدُّای ًفَری
گراًَدیَریت ،گراًیت ٍ دیَریت ترؼیری ًیس در هٌطمِ رخٌوَى دارد.
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ؼىل ً .1مؽِ زهیيؼٌاظ ظادُ ؼذُ هٌطمِ هؼذً تْاریِ تا همیاض ( 1:25000ترگرلتِ از گسارغ اوتؽال واًعار تْاریِ)1333 ،

ٍاحذّای ظٌگ چیٌِ ًگاری در ًمؽِ  1:25000تْاریِ (گسارغ اوتؽال واًعار تْاریِ )1333 ،ؼاهل ٍاحذّای آرریي گذازُای ،آررآٍاری
ٍ ًْؽتِّای ػْذحاضر اظت (ؼىل ٍ .)1احذّای آرریي خرٍر ؼاهل آًذزیت پَرلیری ،آًذزیت ٍ ریَلیت تِ ّوراُ ٍاحذّای آررآٍاری
تَف ریَلیت  ،تَفّای وو دگرگَى ؼذُ (اظىارًَئیذ) ،تَف تلَریي ،ایگٌوثریت ،الپیل تَف آًذزیت ٍ ٍاحذّای آرریي ًفَری ؼاهل:

www.SID.ir

Archive of SID

دیَریت ،گراًیت-گراًَدیَریت ،هًَسٍگراًیت ٍ دایه گراًیت اظت .تِ دًثال پ رَی ٍ اوتؽالام ػوَه در هٌطمِ تا همیاض  1:25000تِ
طَر ول دٍ ٍاحذ ظٌگؼٌاظ ؼاهل تَف آًذزیت ٍ رظَتام ػْذ حاضر ٍرَد دارد وِ ٍاحذ تَف آًذزیت ظٌگ هیستاى واًِزای هط
در واًعار تْاریِ را تؽىیل دادُ ٍ تیؽتریي هعاحت زهیيؼٌاظ هٌطمِ را در ترگرلتِ اظت (ؼىل .)1
پتروگرافی و شئوشیمی سنگهای آذرین:

طثك هطالؼام زهیيؼٌاظ دٍ گرٍُ ظٌگؼٌاظ ًفَری ٍ آتؽفؽاً در هٌطمِ رخٌومَى دارد (ؼمىل  .)1ظمٌگّمای ًفمَری ؼماهل گراًیمت،
هیىرٍگراًیت ،گراًَدیَریت ،آلىال گراًیمت ،دیَریمت ،ومَاتس هًَسًٍیمت ،هًَسٍگراًیمت ٍ ظمیٌَگراًیت ّعمتٌذ .تالمت اـمل ظمٌگّمای
گراًیتَئیذی گراًَالر تا ظماب گراًمَالر تمَدُ ٍ تالمتّمای لرػم گراًمَلیری،گرالیى  ،هیرهىیتم ٍ خلیزم ًیمس هؽماّذُ ؼمذ .ظمٌگّمای
آتؽفؽاً ؼاهل دٍ دظتِ آررآٍاری ٍ گذازُای وِ زیرگرٍُ ًخعت هرتثط تا لازّای اًفزماری لثمل از خمرٍد گمذازُّما تمَدُ ٍ در ترگیرًمذُ
اًَاع تَف ٍ پیرٍوالظتیه ّعتٌذ .ظٌگّای گذازُای ًیس اغلة هتؽمىل از آًمذزیت ،وَارتسآًمذزیت ،تراوم آًمذزیت ،آًمذزیت داظمیت،
ریَداظت ٍ تَفّای آًذزیت تا ریَلیت اظت .تالت ول ظٌگّای آتؽفؽاً پَرلیری تا هیىرٍپَرلیری تا زهیٌِی هیىرٍلیتم تما هیىرٍلیتم
رریاً اظت (ؼىل  .)2دگرظاً ّای ظریعیت  ،اپیذٍت -ولریت  ،ورتٌمات ٍ ظیلیعم از ٍیصگم ّمای تمارز ایمي ظمٌگّما اظمت .وماً ّمای
وویاب ؼاهل لَوَوعي ،آپاتیت ،زیروي تَدُ ٍهؼوَالً ظمٌگّمای هٌطممِ همَرد ّزمَم تزوؼمام حاًَیمِ ظمیلیط ،ولعمیت ٍ آغؽمتگ ّمای
اوعیذآّي لرارگرلتِ وِ اغلة ّوراُ تا واً ظازی ّعتٌذ (ؼىل .)2

ؼىل  .2تفاٍیر هیىرٍظىَپ ظٌگّای آرریي آتؽفؽاً هٌطمِ تْاریِ ؼاهل ،الف) تالت پَرلیری تا هیىرٍلیت در آًذزیت تِ ّوراُ رگِ ترؼ ظیلیط
ٍ ّواتیت ٍ واً وویاب لَوَوعي ٍ ب) تالت هیىرٍپَرلیری تا هیىرٍلیت دروَارتس آًذزیت تِ ّوراُ واً آپاتیت در هروس تفَیر.

پط از هطالؼِ پترٍگرال ٍ اطویٌاى از غیردگرظاى تَدى ظٌگّای آرریي ،هاّیت شئَؼمیویای ٍ ردُتٌمذی ؼمیو ایمي ظمٌگّما تما اظمتفادُ از
تزسیِ  ،XRFغلظت ػٌاـر اوعیذی اـل هَرد تررظ لرار گرلتٌذ .تر ایي اظاض ،طثك ًوَدار دٍتای ػٌاـر للیمای ( )Na2O+K2Oدر هماتمل
ظیلیط ( )SiO2تَظط ( ،)Le Maitre et al, 1989ظٌگّای آتؽفؽاً هٌطمِ تا ترویة حذٍاظط تا اظیذی در هحذٍدُ ظمٌگّمای تراویمت-
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تراو داظیت ،تراو آًذزیت  ،داظیت ٍ ریَلیت لرار ه گیرًمذ (ؼمىل 3المف) .تمِ هٌظمَر دظمتیات تمِ هاّیمت ؼمیویای ٍ ظمری هاگومای
ظٌگّای هٌطمِ از ًوَدار  SiO2در هماتل  )Le Maitre et al, 1989( K2Oاظتفادُ ؼذ .تر ایي اظاض ،ظٌگّای هٌطمِ در ظریّمای هاگومای
واله آلىالي تا ؼَؼًَیت لرار ه گیرًذ (ؼىل 3ب).

ؼىل  .3تررظ ردُتٌذی ٍ شئَؼیو ظٌگّای آرریي هٌطمِ تْاریِ .الف) ًوَدار دٍتای ػٌاـر للیای در هماتل ظیلیط ( )TASتَظط ( Le Maitre et

 ٍ )al, 1989ب) لرارگرلتي ظٌگّای هٌطمِ در هحذٍدُ ظریّای هاگوای ؼَؼًَیت -واله آلىالي در ًوَدار  SiO2در هماتل .K2O

کانهنگاری و بافت و ساخت کانسنگ:

واًعار هط تْاریِ یه الك هؼذً تا رًٍذ ػوَه ؼرل  -غرت تا طَل تیػ از 50هتر ،ضخاهت  5تا  10هتمر ،ؼمیة هتغیمر ٍ ػومك حمذاوخری
 20هتر اظت وِ تا ؼىلّای رگِ-رگچِ ای ،ترؼ ٍ پروٌٌذُ لضای خال در هیستاى ٍاحذ تمَف آًمذزیت تما ظمي پالسَظمي-ائَظمي رخمذادُ
اظت .دگرظاً ّای ون دهای پرٍپیلیتیه ،آرشیلیه حذٍاظمط ٍ ظیلیعم هْوتمریي دگرظماً ّمای ّومراُ واًعمٌگ ّعمتٌذ .طثمك هطالؼمام
واًًِگاری ،واًِّای ظَلفیذی ،ورتٌات ٍ اوعیذّ -یذرٍوعیذی تِ ترتیة هْوتریي لازّمای واًمِؼٌاظم در هٌطممِ تْاریمِ ّعمتٌذ .واًمِّمای
ظَلفیذی اـل ٍ لرػ ؼاهل والىَپیریت ،پیریت ،تَرًیت ،وٍَلیي ،والىَظیت ،گالي ٍ اظمفالریت اظمت ومِ تمِ ّومراُ واًمِّمای ورتٌمات
آتذار هاالویت ٍ آزٍریت هؽاّذُ ه ؼَدّ .واتیت ،هگٌتیت ٍ گَتیت ًیس هْوتریي لازّای اوعیذّ-یذرٍوعیذی در هٌطمِ ّعمتٌذ .واًمِّما تما
تالت ٍ ظاخت الؽاى (پیریت ٍ والىَپیریت) ،درزُ ای ٍ اظفرٍلیت (هاالویت ٍآزٍریت) ،ترؼ (پیریت) ٍ راًؽیٌ (وٍَلیمت ،والىَظمیت)
هؽاّذُ ه ؼَد (ؼىل  .)4واً ّای تاطلِ اـل در هٌطمِ ؼاهل وَارتس  ،ولعیت ٍ ولریت ّعمتٌذ.کالکوپیریت تمِ رًمگ زرد طالیم تؼٌمَاى
لراٍاًتریي واً ٍ اغلة تِ ـَرم ت ؼىل ٍ تَدُای تا تالت ؼىالِ پروي دیذُ ه ؼَد .پیریت تِ طَر هؼوَل تَظمط ظمخت تماال ،رًمگ زرد
هتوایل تِ ظفیذ از ظَلفیذّای تا لراٍاً تاال اظت وِ اغلة تِ ـَرم داًِّای خَدؼىل تا ًیوِؼمىلدار اغلمة تما حاؼمیِ گمرد ؼمذُ ٍ گماّ
ادخال در والىَپیریت هؽاّذُ ه ؼَد .ماالکیت از اوعیذاظمیَى والىَپیریمت در ًسدیمه ظمط تؽمىیل ٍ تما تالمت درزُای ٍ اظمفرٍلیت ٍ
اغلة در وٌار گَتیت دیذُ ه ؼَد .کالکوسیت وکوولیتت ًیمس ًاؼم از رخمذاد لرآیٌمذ غٌم ظمازی ظمَپرشى تفمَرم راًؽمیٌ در حاؼمیِ
والىَپیریت هؽاّذُ ه ؼَد.
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ّواتیت (اظپىیَالر) تا تالتّای ؼىالِ پروي تا رگچمِای در اطمراف والىَپیریمتّما هؽماّذُ ؼمذُ ٍگماّ رگچمِّمای حماٍی تیغمِّمای
ّواتیت ،والىَپیریت را لطغ وردُ اظت .هگٌتیت تا تالت تَدُای ٍ هارتیت تِ ّوراُ گَتیت تا تالت للَُای ًیمس در هٌطممِ هؽماّذُ ؼمذ (ؼمىل
.)4

ؼىل .4تفاٍیر هیىرٍظىَج ًَری-تازتات از واًِّای هٌطمِ تْاریِ ؼاهل :الف) درّورؼذی واً ّای ظَلفیذی تَرًیت ،والىَپیریت ٍ پیریت ،ب -ث) واً ظازی
ظَپرشى هاالویت ،م) ادخال ؼىلّای رسیرُای پیریت در زهیٌِ والىَپیریت ٍ رگِ-رگچِّای راًؽیٌی وٍَلیت ،د) تالت ؼىالِ پروي والىَپیریت ،ح) تالت
ؼىالِ پروي والىَپیریت در زهیٌِ واً تاطلِ وَارتس.

دگرسانی:

ًتایذ هطالؼام هیىرٍظىَپ هماطغ ًازن تِ ّوراُ تزسیِ واً ؼٌاظ تِ رٍغ پراغ اؼمؼِ ایىمط ( ،)XRDگَیمای ٍرمَد وماً ّمای
دگرظاى وَارتس ،ولریت ،آلثیت ،وائَلیٌیت ،هًَتهَریًَیت ،ایلیت ٍ اپیذٍم اظمت .تمر ایمي هثٌما ،تؼمذاد چْمار زٍى دگرظماى ؼماهل،
آرشیلیه حذٍاظط ،ظیلیع -آرشیلیه ،ظیلیع ٍ پرٍپیلیتیه در هٌطمِ تْاریِ تؽخیؿ دادُ ؼذ (ؼىل .)5

ؼىل  .5طیفّای حاـل از تزسیِ واً ؼٌاظ پراغ اؼؼِ ایىط ( )XRDواً ّای رظ هٌطمِ ؼاهل ،الف) واً ّای هؼرف دگرظاً آرشیلیه
(وَارتس+ایلیت+هًَتهَریًَیت) ٍ ب) واً ّای هؼرف دگرظاً پرٍپیلیتیه (وَارتس+ولیٌَولر+وائَلیٌیت).
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دگرسانی آرژیلیک حدواسط :ایي دگرظاً اغلة ّوراُ واً ظازی ظٌگ هیستاى تَف آًمذزیت تما رًمگّمای ّمَازدُ ومرم تما ًخمَدی ٍ
حضَر واً ّای حاًَیِ وائَلیٌیت ٍ هًَتهَریًَیت تِ ّوراُ واًِّمای للمسی والىَپیریمتّ ،واتیمت ٍ پیریمت ؼمٌاختِ هم ؼمَد .هٌماطم ومِ
واًِزای هط رخذادُ تاؼذ تِ ٍضَح ایي دگرظاً تا ؼذم هتَظط تما ؼمذیذ لاتمل تؽمخیؿ اظمت .تٌماترایي دگرظماً آرشیلیمه حذٍاظمط
راٌّوای اوتؽاف هٌاظث ترای ردیات هط در هٌطمِ هحعمَب هم ؼمَد (ؼمىل 6المف) .دگرستانی پروپیلیتیتک :دگرظماً ػومَه هٌطممِ
هحعَب ؼذُ ٍ تطَر غالة ٍاحذّای آًذزیت را تحت تاحیر لرار دادُ اظت .در هؽاّذام ـحرای ٍ ًوًَِ دظت تِ ـَرم ظْمَر وماً ّمای
ظثس رًگ (اپیذٍم ٍولریت) ٍ تَظط تزسیِ واً ّمای اٍلیمِ ظمٌگّما از لثیمل پالشیمَوالش ٍ وماً ّمای لرٍهٌیمسیي (آهفیثمَل ،تیَتیمت ٍ یما
پیرٍوعي) ٍ رایگسیٌ توام یا لعوت ازآًْا تَظط هحفَالم حاًَیِ دگرظاً اًزمام گرلتمِ اظمت .تیؽمتریي گعمترغ ایمي ًمَع دگرظماً در
حاؼیِ دگرظاً آرشیلیه اظت ٍ رگِ-رگچِّا حاٍی واًِّای والىَپیریت ،پیریت ٍ ّواتیمت ّعمتٌذ (ؼمىل 6ب) .دگرستانی سیلیستی-

آرژیلیک :پط از دگرظاً آرشیلیه تؼٌمَاى دٍهمیي رخمذاد دگرظماً از ًظمر اّویمت ٍگعمترغ در هٌطممِ هحعمَب ؼمذُ ٍ در هؽماّذام
ـحرای تِ رًگ خاوعتری رٍؼي ٍ ظط دگرظاً لَُْای تا ًارًز  ،دیذُ ه ؼَد .ایي دگرظاً در ظٌگ هیستماى تمَف آًمذزیت رخمذادُ
ٍ دارای آحار واًِّای هاالویت ،آزٍریت ،والىَپیریت ،پیریمت ٍ ّواتیمت اظمت (ؼمىل 6م ٍ ث) .دگرستانی سیلیستی :ایمي دگرظماً تما
حضَر واً اـل وَارتس تِ ػلت ٍرَد پیریت ٍ ّیذرٍوعمیذّای آّمي در ظمط تمِ رًمگ ومرم رٍؼمي ٍ هؽماّذُ ؼمذُ ٍگعمترغ آى در
رٌَب غرب هٌطمِ تِ ٍظؼت چٌذ ـذ هتر در ظٌگ هیستاى آًذزیت رخ دادُ اظت .ایي دگرظاً اغلة لالذ واًِزای تمَدُ ٍ در تخمػ رٌمَت
هٌطمِ در تاالتریي لعوتّا ٍ تِ ـَرم والّه ظیلیع ًوایاى اظت.

ؼىل  .6تفاٍیر ـحرای ٍ هیىرٍظىَپ دگرظاً ّای هَرَد در هٌطمِ .الف) دگرظاً آرشیلیه -ظیلیط ±ورتٌات  ،ب) دگرظاً پرٍپیلیتیمه (ولریتم ) در هیستماى
داظیت هیىرٍلیت رریاً  ،د) تفَیر ـحرای از دگرظاً آرشیلیه  ،م-ث) دگرظاً آرشیلیه-ظیلیع ±ورتٌات تا ؼذم تاال ّوراُ واً ظازی والىَپیریت.
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:نتیجه گیری

طثك ؼَاّذ تذظت آهذُ تٌظر ه رظذ در واًعار هط تْاریِ واً زای ٍ دگرظاً هرتثط تا یه ظیعتن گرهات حرارم پاییي رخذادُ ومِ طم
Richards et (  تیاًگر ٍرَد یه ووماى هاگومای تمال در هٌطممِ اظمت،آى تؽىیل واً ظازی تا تَرِ تِ هاّیت شئَؼیویای ظٌگّای هیستاى

 تا تَرِ تِ ؼمَاّذ تٌظمر هم رظمذ ٍاحمذ.)Lang et al., 2013 ؛Kuscu et al., 2013 ؛Mederer et al., 2014 ؛Hou et al., 2011 ؛al., 2012
ِ یمه هحمیط ؼمىٌای هٌاظمة رْمت تَظمؼ،1:500 تَف آًذزیت تؼٌَاى هیستاى واً ظازی ٍ تٌْا ٍاحذ لاتل تفىیمه در ًمؽمِ زهمیيؼٌاظم
ؼىعتگ ّا ٍ گعلػ لراّن وردُ وِ ط آى ػولىرد گعلػ تِ ػٌَاى ظاختارّای اـل ٍ هَحر در گعترغ دگرظاً ایمي ٍاحمذّای ظمٌگ
 ایمي ؼىعمتگ ّما هم تَاًمذ ػاهمل وٌتمرل وٌٌمذُ رْمت تؽمىیل رخٌومَى.تاػج ایزاد درزُّا ٍ ؼىعتگ ّای هتؼذد در هٌطممِ ؼمذُ اظمت
.رگچِای ٍ ؼىالِ پروي تاؼذ-ِواً ظازی تا تالت ٍ ظاختّای رگ

◊◊◊◊◊◊◊
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