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   چکیده

با سن تریاس جام  گرانیتوئیدي تربتتوده . داغ قرار دارد رکزي و کپه ساختمانی ایران مهاي  ایران و در مزر زونخاوري در شمالدره  یکتنگستن تار -منطقه اکتشافی طال

با (سنگی سازند میانکوهی   ماسهالدار، سیلتستونی وغزهاي شیلی  خاوري در داخل نهشته  جنوب-باختري با روندي شمال که است ماگماتیسم منطقه مظهرمهمترین باالیی، 

عناصر ها و  کانیاز هایی  هنجاري  بیاي، آبراههوبات رس و ژئوشیمی  سنگینمطالعات کانی. استنمودهبه هورنفلس تبدیل ا نفوذ کرده و آنها ر) زیرین تا میانیسن تریاس 

Pb Au, W, As, Co, Bi, Cu,سطح منطقه  هاي نفوذي در ارتباط نزدیک با توده درسازي و  ی کانبخش 8سایی منجر به شنا بعدي مطالعات صحرایی.  نشان داده است

مبنی بر حضور توجهی  نتایج جالب ،شیمیاییژئوو تجزیه  نگاري کانه ،نگاري ستگات ـ و مطالعدار کانه  دگرسان وهاي زوناز سطحی برداري  نمونه .اکتشافی گردید

1900<(  و تنگستن)%20<( سنیکر، آ)ppm 8<( اصر طالـمالحظه از عن قابل ادیرـمق  داشته است و گالنآرسنوپیریت ور پیریت، کاککوپیریت، نظی هاي سولفیدي کانه

ppm(شناسی   سنگترکیببا   مناسبهاي نفوذي  و وجود تودههاي ژئوشیمایی یافته .نشان داده است مورد مطالعه  پهنه مرکزشمال و سازي در  زون کانی3در حداقل   را

  .  منطقه افزوده است اینبه اهمیت اکتشافینیز  تنگستن رهمراهی طال با عنص. باشد دره از دیدگاه طال می ید پتانسیل باالي منطقه تاریکؤم ،دیوریت کوارتز-تدیوری
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  جام ؛ تربتدره تاریکداغ؛   تنگستن؛ کپه- تریاس؛ طالدیوریت؛کوارتز -دیودیت؛ گرانیتوئید :هاي کلیديواژه
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Abstract
Tarik Darreh Au-W prospect area is situated in northeastern Iran, in the boundary between Central Iran and Kopet Dagh 
structural zones. Torbat-e-Jam granitoid intrusion of Upper Triassic age is the major sign of magmatism in the area with 
an NW-SE trend which intrudes the Miankouhi Formation (Lower to Middle Triassic age) consisting of sandstone, 
siltstone and coaly shale turning those rocks into hernfels. Heavy mineral and stream sediment geochemical studies have 
shown anomalies of some minerals as well as elements such as Au, W, As, Co, Bi, Cu and Pb. Further field studies have 
resulted in identification of 8 mineralized zones in close relation with the plutonic rocks in the area. Surface sampling 
from the altered and mineralized zones as well as petrography, mineralography and geochemical analyses have shown 
interesting results indicating the existence of sulfide minerals such as pyrite, chalcopyrite, arsenopyrite and galena as well 
as high contents of Au (>8 ppm), As (>20%), and W (>1900 ppm) in at least 3 mineralized zones in north and center of 
the studied area. Geochemical findings and suitable intrusions with diorite to quartzdiorite composition confirm high 
potential of the Tarik Darreh area for gold mineralization. Association of gold with tungsten has also added to the 
exploration importance of the area.
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 مقدمه -1
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این .)1 شکل( جام واقع شده است  کیلومتري شمال تربت45خاوري ایران در استان خراسان رضوي و در  شمالگوشه دره در  کمنطقه اکتشافی تاری     

ذرین آنفوذ توده . داغ قرار دارد  ساختمانی ایران مرکزي و کپههاي و در مرز زونبوده ههاي بینالود کو زایی رشته ه کمربند کانخاوريادامه  ،منطقه

 اکتشافی در این ناحیه به -شناسی  مطالعات زمینسابقه. باشد می باالییتریاس  ماگماتیسم مرتبط باهاي رسوبی تریاس زیرین تا میانی  جام در سنگ تربت

همکاران  بهروزي و. گردد میاز گل ب هاي طال در ناحیه چشمه هنجاري هاي تنگستن و بی زاده مبنی بر شناسایی کانی و تقی و گزارش ویلیامز 1965سال 

) 1373( اکرمی. اند انجام رساندهجام به   چهارگوش تربت1:250000شناسی  منطقه را در قالب تهیه نقشه زمیناي  شناسی ناحیه مطالعات زمین) 1992(

 نموده  اشارهدره  وریتی منطقه تاریکدیسازي موجود در توده کوارتز  به کانی،جام و هاله دگرگونی آن شناسی توده نفوذي تربت نگضمن مطالعات س

 ویژه حضور به دره صورت گرفته و نتایج حاصل قه تاریکطهاي صحرایی و آزمایشگاهی مقدماتی با نگاهی اکتشافی در من  بررسی1379در سال . است

شناسی و  ، سازمان زمین1385 الی 1381هاي  طی سال. ارائه شده است) 1380(  توسط خاکزاد و همکارانهاي کانی سنگین ت آزاد در نمونهصور طال به

آنالیزهاي  که در ضمن ،انجام دادهجام را   ورقه تربت1:100000شناسی  نقشه زمینتهیه اکتشافات معدنی کشور، اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک و 

توسط بر روي منطقه نیز  تکمیلی تحقیقات. ارزیابی شده است نیزدره از لحاظ ذخیره طال  تی تاریک پتانسیل اقتصادي توده کوارتزدیوری،شده امانج

  .باشد  میاقدامفان در دست ؤلم
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   تحقیق روش-2
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ک واحدهاي ی شناسایی و تفک پیمایش،شاملمطالعات صحرایی  . تدوین شده است مطالعات صحرایی و آزمایشگاهیساسامقاله حاضر بر     

 و 1 :5000هاي هوایی  عکساز منطقه با استفاده در جویی  پی. بوده استبرداري سطحی  ونهم نهاي آذرین و کید بر تودهأشناسی با ت  زمین-شناسی سنگ

  وسازي ساختارهاي تکتونیکی، آثار کانی  ،آذرینواحدهاي سنگی رسوبی، از شناسی اعم   زمینشواهد تمامیدین صورت که  ب، بودهاي تصاویر ماهواره

 جهت مطالعه ها  نمونهسازي  دربرگیرنده آماده،مایشگاهیزمطالعات آ. شده مشخص شده است هاي برداشت  محل نمونهشناسایی و ،کارهاي معدنی

  وبوده )channel sampling( ت حفر کانالیرصو  بهسازي هاي کانی زوناز برداري  نمونه. بوده استهاي شیمیایی  تجزیه و نگاري کانه، نگاري سنگ

  .استرالیا انجام شده است Amdel در آزمایشگاه ICP-MS   به روشدیگر صراعن و براي Fire Assayبه روش طال  یه کمی عنصرزتج
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  شناسی و موقعیت تکتونیکی منطقه مین ز-3

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

 و  فیروزکوه،جوهر  چشمه،آباد  یخک، کمرچه، تیمنک پایین، تلخک، موسی روستاهاي،دره  اکتشافی تاریکترین روستاها به محدوده نزدیک     

ترین  کهن.  از جمعیت و امکانات بیشتري برخوردار هستند)خاوردر (  و یخک) منطقهباختردر (  روستاهاي تیمنک پایین، که از این میانگز است بوته

و ) دار هاي زغال دربردارنده الیه (ن از دو بخش زیری این سازند .)2شکل ( سنگی میانکوهی است ماسه -ی سازند شیل،واحدهاي سنگی منطقه مورد مطالعه

 )تریاس( نورین تا رسین زیرین، هاي موجود شناسی و فسیل عیت چینهبا توجه به موقبور مزسازند سن . تشکیل شده است) ها از شیلتن(بخش باالیی 

توان بخشی از این سازند   می،شده در سازند میانکوهی هاي گیاهی یافت  شناسی و فسیل  با توجه به موقعیت چینه و)1385 ،نائینی علوي( گزارش شده است

 تریاس سازندهايدلیل پوشیدگی و عوامل تکتونیکی و حذف  تر به  قدیمیسازندهاياعده این سازند با ق. ارز و معادل دانست را با سازند شمشک هم

ضخامت .  جاي گرفته استریز هاي دانه سنگ هاي نازکی از سیلتستون و ماسه الیه ، میانهاي سیاهرنگ شیلهمراه . یانی قابل بررسی نیستزیرین و م

 متر فراتر 500 ضخامت واقعی از ،خوردگی و چین) راندگی(ه عوامل تکتونیکی  ولی با توجه ب،رسد  نظر می متر به800 از بیشمزبور سازند ظاهري 

اي براي بخش اعظم این سازند در نظر گرفته شده   محیط رسوبگذاري غیرقاره،هکی آزي با پوسته داران کف ا توجه به شناسایی سنگواره روزنه ب.نیست

دانه  درشت (رنگ واحد کنگلومراي خاکستريو ) کرتاسه(سنگ و کنگلومراي قرمز رنگ  وسعتی از واحد ماسه  کمرخنمون .)1373، حربافشار( است

  .باشد اره میــ قابل اش،هاي جنوبی پهنه مورد مطالعه  قسمت به سن ائوسن در ) اجزاء عمدتاً آندزیتی و بازالتیداراي و
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  )1383نباتی، اساس آقابر(  و ایران مرکزيداغ هاي ساختاري کپه فاصل زونخاوري ایران و در حد منطقه مورد مطالعه در شمال موقعیت -)1 شکل

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

گرانیت در وریت و میکرودیی دیوریت، کوارتزشناس و با طیف سنگ)  تریاس باالیی نسبیاغلب با سن( دایک گرانیتوئیدي  تعداديتوده ونفوذ چند      

 دگرگونی .استهاي نفوذي شده  در حاشیه سنگ رسوباتشدن   هورنفلسی دگرگونی مجاورتی و موجب،هاي سازند میانکوهی سنگ  و ماسه شیل

 هده استقابل تمایز و مشا دره،  بخش مرکزي محدوده اکتشافی تاریک در بوده و رخنمون آنهورنفلس -اپیدورت - در حد رخساره آلبیتمذکور

تر و دامنه  واحدهاي قدیمیباشند که  می ها ها و آبراهه  رسوبات مخروط افکنه،هاي قدیمی سطوح خاکی، تراسمتشکل از رسوبات کواترنر  ).2 شکل(

 باالدست بوده که هاي سنگ از دار تا گرد شده هایی زاویه ها شامل واریزه رسوبات بستر آبراهه .اند را پوشانیده ها  مابین بلندييها یارتفاعات و فروافتادگ

  .دباش می (unconsolidated) نشده منفصل و سختصورت  ابعاد قطعات آن بسیار متنوع و به

گسل .هاي فرعی دیگري نیز وجود دارند  ولی چین، استخاوري  جنوب-باختري لهاي محدوده مورد مطالعه شما خوردگی روند عمومی چین     

 -باختري  شمالبانو با روند یخی وگل  تیمنک، کوههاي با چند صد متر جابجایی افقی در طول آن، گسل  وN15W راستاگرد فیروزکوه با امتداد

با عمدتاً هاي امتدادلغز و رورانده  گسل. باشد مهمترین سیماي ساختمانی منطقه می،جام  و در مجاورت و نزدیکی با گرانیتوئیدهاي تربتخاوري جنوب

 یشناسی موجب گردیده است که محدوده اکتشافساختی و سنگ مجموعه عوامل زمین.  در این منطقه وجود دارندخاوري وب جن-باختري راستاي شمال

  . کوهستانی برخوردار گردداي نسبتاً چهره از دره تاریک
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  مطالعات اکتشافی -4
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 آثار ،هاي اطراف هاي نفوذي با سنگ  تودهمرزعمدتاً در . متمرکز گردید) پلنگی  قلهوبین یورت پائین ما( در محدوده اصلیفی  اکتشاعملیات     

و   در سطح محدوده اکتشافی شناسایی منطقه داراي آثار معدنکاري8 تعداد ، بر این اساس.شود  دیده میچاهکصورت ترانشه، تونل و  معدنکاري به

Zones( با عالمت شناسی زمینروي نقشه آنها موقعیت   اقدام به ،سازي در این مناطق جهت بررسی اهمیت کانی .)2 شکل(  استمشخص گردیده) 1-8

  .شده است نگاري  کانه ونگاري سنگ، مطالعات )1جدول ( ي آنالیز عنصربرايهاي مختلف  تهیه نمونه

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (
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  )B Zar 10pt با قلم فاصله)Zone 1( 1 سازي بخش کانی

شده  دگرگونی سنگ  میزبان ماسههاي  در میان سنگچاهکآثار چندین گودال و  ، یورت باال و پایینفاصل حدهاي بلندي شمالی  دامنهوي ررب     

هاي سیلیسی داراي آثار  صورت رگه  متر به10 متر و طول قابل مشاهده حدود 2سازي در یک زون برشی با عرض حدود  کانی. شود دیده می رنگ تیره

باختري   درجه جنوب50بوده و شیب آن حدود خاوري   جنوب-باختري شمالسازي  امتداد زون برشی و کانی .شود هاي مس دیده می پیریت و کانهرسنوآ

طع ادر مطالعه مق.  قرار گرفته استثیر دگرگونی درجه حرارت پایینأ دارد که تحت تیسنگ  ماسه سنگ میزباننشان از یک نگاري سنگمطالعه . است

   .شناسایی شده است مارکازیت  وهاي کالکوپیریت، پیریت هنیز کانصیقلی 

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

  

  سازي هاي کانی زونموقعیت   ودره شناسی محدوده اکتشافی تاریک نقشه زمین -)2شکل 

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

)B Zar 10ptخط فاصله با قلم )Zone 2( 2 سازي بخش کانی

 نقطه 7 در ،در این محل ).2 شکل(دره است  هاي معدنکاري در محدوده اکتشافی تاریک سازي و فعالیت  مهمترین مکان از نظر کانی،این محل در واقع

نفوذي کوارتزدیوریت و واحد سان و بین توده وي زون دگر ررب ،کلیه این عملیات .شود دیده میچاهک صورت ترانشه، تونل و  هایی به کاري کنده

 و شیب آن با داشته متر 3 در حدود پهنایی )سازي  کانیحاوي(این دگرسانی  . انجام شده است،ثیر دگرگونی قرار گرفتهأگیرنده آن که تحت تدربر

تعدادي نمونه از آثار  . متر قابل تعقیب است100د  در طول حدوباختري -خاوريگسترش زون مزبور با روندي تقریباً .  موجود همخوانی داردمرزشیب 

 آورده 1جهت آنالیز عنصري برداشت شده که نتیجه تجزیه آن در جدول نیز سازي  از کانیاي   نمونهوسازي و دگرسانی موجود در محل تهیه  کانی

پیریت اولیه و ثانویه، . مس و آهن تشکیل شده استهاي  متراکمی از کانی از مجموعه  مذکورنمونهدهد  شناسی نشان می مطالعه کانی .شده است

هاي   تهیه شده که کانیXRD  آنالیزشده جهت سازي  نیز از زون کانیاي نمونه .هاي اصلی هستند الکوزیت و مارکازیت از جمله کانیکالکوپیریت، ک

  .اند هت و اسکورودیت تشخیص داده شدکوارتز، موسکوی

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

)B Zar 10ptخط فاصله با قلم )Zone 3( 3 بخش کانی سازي

سازي  کانی .پراکنده استسازي و معدنکاري در داخل توده نفوذي دیوریتی  آثار کانی و دره واقع شده در ارتفاعات شمالی محدوده تاریکاین بخش 

هاي مس و پیریت همراه با  هاي کوارتزي داراي کانه  رگهها و صورت زون  رخنمون بهباختري،در بخش . شود در این محل به دو صورت دیده می

گسترش رخنمون . گردد مشاهده میدر متن سنگ ) تاً ماالکیتعمد(هاي مس  صورت ذرات پراکنده کانه  رخنمون بهخاوري،دگرسانی و در بخش 

. دارد  متر70 متر در عرض متوسط 200در حدود طولی  بوده و خاوري ب جنو-باختري ه شکل یک بیضوي با کشیدگی شمالسازي ب آثار کانیداراي 

 .دهد ها نشان می سولفوارسنیدهاي مس را در نمونه و مارکازیت، کالکوزیتهاي پیریت، کالکوپیریت، کوولیت،  وجود کانه ،ه مقاطع صیقلیمطالع

 نیز در فاصله خاورسمت  به سطحی سازي و کانی دگرسانیادامه . شود محل دیده می  درپیریت+ کائولن  +  کوارتزهاي کانی آرژیلیک با دگرسانی
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هاي سنگی  دره در نمونه گیري شده در محدوده اکتشافی تاریک بیشترین مقدار طالي اندازه. شود  محوطه کارهاي اصلی دیده میي متر100حدود 

  . بوده استسازي ن زون کانیمربوط به ای

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

  )B Zar 10ptفاصله با قلم )Zone 4( 4 بخش کانی سازي

از محل زون  . شکل گرفته استیسنگ دیوریتی و واحد شیل و ماسه توده نفوذي مرزسازي در  کانی ، کلسیتی-در این محل در میان یک زون سیلیسی

آثار  .ناصر آن آورده شده است مهمترین ع1 تهیه شده که در جدول ICP-MS آنالیز عنصري براي نمونه  سه،سازي در دیواره کارهاي معدنی کانی

هاي مس  محدوده داراي آثار کانهگسترش . دشو جاور دیده میهاي م ها و در سنگ کاري ماالکیت و آزوریت در دیواره کندهصورت  هاي مس به کانه

 آثار ،این محل در. ر استسازي برخوردا  متر از تمرکز بیشتر کانه5/1دود  متر بوده که در بخش مرکزي آن زون برشی با عرض ح10در حدود 

 و ضخامت باختري سمت جنوب  درجه به70و شیب حدود  150° با روند(گرانودیوریتی  اطراف یک دایک میکرودار کانهن  یک زو درسازي مس کانی

 اهمیت داراي )ppm 1900<( توجه از عنصر تنگستن این زون با توجه به حضور و شناسایی مقادیر قابل. شود  دیده می) متر50 متر و طول 1 کمتر از

  .استاکتشافی بیشتري 

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

  ICP-MSسازي به روش  هاي کانی نتایج تجزیه تعدادي از عناصر مهم زون - )1جدول 

Au (ppb)  سازي زون کانی/ عنصر As (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) W (ppm)

Zone 1 26 162 145 64 14.3 6 -

Zone 2 1700 145000 3900 20.8 20.6  245 -

Zone 3 8160 205000 13200 82.1 13.2  144 -

1540 11400 17700 197 14.9  19 32.7

2380 35600 11300 144 77.3  39.6 1960Zone 4

1700 1350 3900 20.8 20.6  - 72.3

58  897  144  33.9  24.8  2.7 -  
Zone 5

1110  3466  5980  161  38.6  15.7 -  

Zone 6 69  534  7240  114  4.14  - -  

Zone 7 10  -  286  57800  8020  - -  

Zone 8 6300  108000  14100  20.4  64.7  - -  

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

  

  )B Zar 10ptخط فاصله با قلم )Zone 5( 5  سازي بخش کانی

  رسوبی توده نفوذي دیوریتی و واحد مرزاین زون سیلیسی در . ون سیلیسی حفر شده است متر در داخل یک ز2 گودالی با عمق حدود ،در این محل

در مجاورت این زون سیلیسی  .است باختري  جنوب-خاوري شمال  متر و امتداد آن5 متر و طول آن بالغ بر 5/1عرض زون سیلیسی در حدود . قرار دارد

هاي سولفیدي و سولفوآرسنیدي  دهد کانی نشان میمقطع صیقلیمطالعه  .شود دیده مییدي سولفصورت  هسازي مس ب  آثار کانی،رسوبیدر سنگ میزبان 

هاي هماتیت، ارپیمنت  کانی.  هستند سطحیهاي موجود در نمونه اري اکسیدهاي آهن از مجموعه کانیهمچنین مقد) تترائدریت(روي، آرسنیک و مس 

  .اند هدیده شدهاي موجود در نمونه  در امتداد رگه) ؟(و رآلگار 

   )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

  )B Zar 10ptفاصله با قلم )Zone 6( 6  سازي بخش کانی

Zoneدر جنوب       این آثار . شود دیده میخاوري   جنوب-باختري  چندین گودال در جهت شمال، در داخل رخنمون کوچکی از توده نفوذي دیوریتی5

 45 متر و شیب آن حدود 5/1عرض رگه مذکور در حدود . همراه با اکسیدهاي آهن صورت گرفته است) االکیتیم(دار  کاري روي یک زون مس کنده

  . آورده شده است1  که در جدول تهیه شدهICP-MSدار به روش  از زون کانه معرفتجزیه عنصري .درجه است

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم ( 

  )B Zar 10ptبا قلم )Zone 7( 7  سازي بخش کانی

 و )گالن(سازي سرب  ارتفاع و روي یک رگه سیلیسی داراي آثار کانی صورت دو تونل کوچک در دو طرف یک تپه کم کارهاي معدنی در این محل به
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 70ن حدود  و شیب آباختري جنوب -خاوري امتداد آن تقریباً شمال. رسد  حداکثر به نیم متر میسیلیسیضخامت رگه . شود  دیده می)کالکوپیریت( مس

  .  استباختر شمال  درجه70 و شیب آن N50Eها  امتداد عمومی رگه. گردد مشاهده می در میان آن چهصورت رگ گالن به. درجه جنوب است

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

)B Zar 10ptبا قلم )Zone 8 (8سازي  بخش کانی

ها حداکثر نیم  عمق گودال. شود  دیده مییسنگ شیل و ماسهمجموعه نفوذي کوارتزدیوریتی و  توده مرزچند گودال در  ،شمال آبادي یورت باالدر      

عرض . شود ت و اکسیدهاي آهن در محل دیده میهاي مس همراه با آرسنوپیری صورت کانه سازي به آثار کانی.  متر است2متر و طول آنها در حدود 

  .)1 جدول(  تهیه شده استICP-MSجهت تجزیه عنصري به روش  اي این قسمت نیز نمونهاز . رسد تر میحداکثر به نیم متوجه نبوده و  قابلدار  زون کانه

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

   گیري نتیجه -5

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

  ي نفوذي و واحدهاي رسوبی در قالب تهیه نقشهها  ضمن شناسایی و تفکیک تودهودره  شده در محدوده اکتشافی تاریک اساس مطالعات انجامبر      

 شناسی  با طیف سنگهاي نفوذي توده و در مجاورت  مستقیماً مرتبط فلزي در سطح و رخنمون شناسایی شده است کهسازي کانی زون 8، شناسی زمین

 وجود  کهشود  دیده می نیز دورتريها  بعضی قسمت در،ها  حاشیه تودهمحلسازي عالوه بر   وکانیدگرسانیآثار . دنباش  میکوارتزدیوریتی -دیوریت

 با ، ودار هاي کانه ژئوشیمیایی حاصل از نمونههاي  به یافتهبا توجه  .شمردبر ها  قسمت اینسازي در  کانی عامل مثبتی جهت تمرکزتوان را می ها گسله

 ،پهنهاین   در مرکز و شمال5  و4 ،3 ،2 سازي هاي کانی زون، Au>8 ppm, As>20 ppm, Cu>1.7% , W>1900 ppm توجه عناصر عنایت به عیار قابل

 مطالعات تکمیلی و وي ر در این منطقه، تمرکز برهاي نفوذي مناسب مراهی طال با تنگستن و حضور تودههشوند و  یت محسوب میاهماهداف اکتشافی با

  .دهد ولویت قرار می را در اسازي مذکور هاي کانی  زونسطحیزیر

  )B Zar 10pt با قلم یک خط فاصله(

   تقدیر و تشکر -6

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

توجه مسئولین محترم سازمان صنایع و معـادن اسـتان خراسـان رضـوي و معاونـت تحـصیالت تکمیلـی دانـشگاه فردوسـی مـشهد                        و حسن  ها  ز حمایت ا      

   .گردد قدردانی میصمیمانه 

  )B Zar 10ptیک خط فاصله با قلم (

   مراجع -7
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