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سازي و ژئوشيمي در اي، دگرساني، کانيهاي ماهوارهپردازش داده

 غرب بيرجند شمال محدوده اکتشافي مهرخش،
 

 4 هحودرضا حيدرياى شْري، 3 شفارٍدي زادُهلک آزادُ، 2رپَهحودحسي كرين، *1هقدمهرين جاٍيدي

 

 هكْس ي، زاًكگاُ فطزٍؾيقٌاؾيي، گطٍُ ظهياقسهاز يقٌاؾييظه يزکسطا يزاًكدَ -1

 قٌاؾي اقسهازي ٍ اکسكافاذ غئَقيويايي، زاًكگاُ فطزٍؾي هكْسظهيي اؾساز -2

 قٌاؾي اقسهازي، زاًكگاُ فطزٍؾي هكْسظهيياؾسازياض  -3

 اکسكافاذ غئَفيعيک، زاًكگاُ فطزٍؾي هكْسزاًكياض  -4

 15/6/1392پريسش همبلِ:                                                                                                               

 10/3/1393تأييد ًْبيي همبلِ:                                                                                                       

 چكيده

ايني هحندٍدُ ضنبه     است. ثيسجٌد ٍالع ضدُ غسةويلَهتسي ضوبل 110هٌطمِ هْسخص دز ضسق ايساى ٍ دز 

اسنت.  ّب ًفَذ ًوَدُدز آى عويك وَازتص ديَزيتيتَدُ ًينثَدُ وِ  ائَسي -پبلئَسيّبي ثسًٍصدّبيي اش ٍلىبًيه

ِ   اي آسنتس ّبي هبَّازُثِ ووه پسداشش دادُجَيي اٍليِ دز ايي هٌطمِ پي ثنسداز شاٍينِ فيفني    ثنِ زٍش ًمطن

-دگسسنبًي  .تبييد ضندًد  هطبّدات صحسايي ثبوِ  ّبي پسٍپليتيه، آزضيليه ٍ سسسيتيه زا ثبزش وسددگسسبًي

ِ    ونبًي ثبضنٌد.  وسثٌبتِ هي -ّبي اصلي هٌطمِ ضبه  پسٍپليتيه، آزضيليه ٍ سيليسي اي سنبشي ثنِ اضنىبل زگن

-جٌَة -غسةّب دازاي اهتداد ضوبل. زگِضَدطمِ( ٍ پساوٌدُ )ضوبل هٌطمِ( ديدُ هي)ضوبل، هسوص ٍ غسة هٌ

-سَلفيدي ّسنتٌد ٍ ونبًي   -ّب ثيطتس سيليسيزگِ ثبضٌد.دزجِ هي 90تب  85جٌَثي ٍ ضيت -ضسق تب ضوبلي

ٍ هبالوينت، آشٍزينت، وبلىَشينت، وٍَلينت، ّوبتينت ٍ گَتينت        ّبي سَلفيدي دز سطح ضديدا اوسنيد ضندُ  

 ثبضند. ّبي ثبفلِ ولسيت، وَازتص ٍ ثبزينت هني  اًد. وبًي اٍليِ سَلفيدي دز هٌطمِ ديدُ ًطد. وبًيتطىي  ضدُ

-ونبًي  دز هٌبفمي است ونِ دز ثبالدسنت آى   اي آثساِّدز زسَثبت  هس، زٍي ٍ سسةحداوثس همداز پساوٌدگي 

ِ  -ّنبي آزضيلينه  اي ٍجَد دازد ٍ دز ازتجبط ثب دگسسنبًي سبشي زگِ ثبضند. هحندٍدُ   پسٍپليتينه هني   -وسثٌبتن

 130-43500صنَزت شينس اسنت: هنس      ّب ثِّبي ضئَضيويبيي ثس هجٌبي سٌگ دز زگِتغييسات عٌبصس دز ًوًَِ

- 3/27گسم دز تي ٍ ًمنسُ  هيلي 50گسم دز تي، فال تب  18-399گسم دز تي، سسة  13-170گسم دز تي، زٍي 

سبشي پساوٌندُ  بي ضئَضيويبيي ثس هجٌبي سٌگ دز هح  وبًيّدز تي. ثيطتسيي هيصاى عٌبصس دز ًوًَِ گسم2/0

اي آسنتس ثنب دگسسنبًي،    ّبي هبَّازُاًطجبق خَثي ثيي ًتبيج پسداششدز ٍاحدّبي ليتيه تَف ٍ آًدشيتي است. 

گسنتسش  ثنب تَجنِ ثنِ    دازد.  ّنبي ضئَضنيويبيي دز هحندٍدُ هنَزد هطبلجنِ ٍجنَد      ٌّجنبزي سبشي ٍ ثني وبًي

تنَاى  هني  ّنب سيستن ضىسنتيي ازتجبط آًْب ثب ٍ ّوچٌيي  ايعودتب زگِ سبشيوبًيًَع  ّب، ضئَضيوي، دگسسبًي

 تسهبل لساز داد. وبًسبز هْسخص زا دز زدُ وبًسبزّبي اپي

 ، هْطذف.ياضگِ يؾاظي، کاًيوي، غئَقزگطؾاًيتلَک لَذ،  :کليدي هاي واژه

                                                 
 :Javidi_geo@yahoo.com Email                          09153522941 ًَيسٌدُ هسئَل: -*
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 مقدمه

قههطا ايههطاى ٍ زض  زض هْههطذفهٌغقههِ اکسكههافي 

 '44"زها   58˚20'15 "ّهاي اي تهيي عهَ   گؿهسطُ 

زا  33˚6'33 ّاي خغطافياييقطقي ٍ عطو 58˚22

 يلههَهسطيک 110قههوالي ٍ زض فانههلِ  33˚9'14"

ٍاقه   خٌَتي اؾساى ذطاؾاىطخٌس زض يغطب تقوا 

 يواذ ؾهاذساض يي هٌغقِ اظ ًظط زقؿيا قسُ اؾر.

 (1 اؾهر شقه    زض قوا  تلَک لهَذ ٍاقه  قهسُ   

ثسثسيننبى ٍ ويٌننگ،   ؛1967)زٍتننس ٍ اضننتَوليي،  

لَذ کهِ   يػگيي ٍيزطهْن .(1991علَي،  ؛1981

 يهطکهع طاى يه ذطز قهاضُ ا  يّاگط ترفيآى ضا اظ ز

ؿههن ين هاگوازيکٌههس، ٍخههَز عدههن عظههيخههسا ههه

اؾهر کهِ    يآزكفكاً يّاػُ ؾٌگي، تِ ٍياضيزطق

ف اظ يهسهط ته   2000زض عهسٍز   يتا زاقسي ضراهس

 يّاريخَقاًس. ٍخَز فعالياظ تلَک لَذ ضا ه يويً

 ييايويغئَقهه يّههايػگههيگؿههسطزُ تهها ٍ ييهاگوهها

هسفاٍذ زض ًقاط هرسلف، تاعث قسُ زا تلَک لهَذ  

-ي  اًهَا  کهاً  يزك  يتطا ياض هٌاؾثي  تؿيخساًؿ

 تاقهس شاههاهي،   زاقسِ يط فلعيٍ غ يفلع يّايؾاظ

خههَض ٍ نيکههط ؛1982ؽ، يفيکوههح ٍ گههط  ؛1379

 يهرسلفه  يؾهاذس يياذ ظهي(. ًظط1386ّو اضاى، 

تلهَک لهَذ ٍخهَز     يطيه گق   يزض هَضز چگًَگ

 ييک چطذِ کاهه  کهَّعا  يكسط آًْا ٍخَز يزاضز. ت

ي ياًَؼ کَچهک ته  يه   اقيقسى، زك يفسيقاه  ض

، ياًَؾه يتلَک لهَذ ٍ افغهاى، فهطٍضاًف خَؾهسِ اق    

اًَؼ ٍ تطذههَضز لههَذ ٍ افغههاى ضا يههقههسى اقتؿههسِ

طٍ  ٍ يههز ؛1352اًههس شافسرههاضًػاز،  هغههطک کههطزُ 

( 1999اى ٍ ّو هههاضاى، يهههتطتط ؛1983گهههطاى، يز

زاًٌهس.  يضا ٍاتؿسِ تِ آًْا هه  طاىيقطا ا يکاًؿاضّا

ع هؿهللِ فههطٍضاًف ضا ضز کههطزُ ٍ  يههگههط ًيز يتطذه 

 يظ کككه يضا تهِ ٍخهَز قهطا    يؾهاظ ي  کاًيزك 

اى ٍ يزطک ;1371، يٍ اقسط ياًس شؾاهاًًؿثر زازُ

 42 زها 33 ظههاًي تهيي   فانلِ .(1983ّو اضاى، 

 اٍايه   زها  هيهاًي  قثه  شائَؾهي   ؾها   هيليهَى 

 زض ؾهاظي کاًي ظهاًي خٌدطُ هْوسطيي اليگَؾي(،

َ  ،ٍ تلَک لهَذ  ايطاى قطا اؾهساى   هحهسٍزُ  ػُيته

خهَض ٍ ّو هاضاى،   نيشکهط اؾهر   خٌهَتي  ذطاؾهاى 

 خهَضفيطي،  عه    -ههؽ  ؾاظيکاًي اًَا  .(1391

 عه ي  اعيهايي،  ًفَشي ّايزَزُ تا هطزثظ ع ي

ِ   تها،، اؾه اضى   ؾَلفيس زطها اخي  ّهاي آّهي، ضگه

Pb-Zn-Sb  وIOCG  لهصا   اًهس. قهسُ  قٌاؾهايي

 33 ظهاًي هحسٍزُ زض قسُ زك ي  گطاًيسَئيسّاي

 آى قوا  ٍ لَذ تلَک زض ؾا  کِ هيليَى 42 زا

 خساًؿي  ؾاظيکاًي هدوَعِ ايي تطاي زاضًس، قطاض

.(1391خههههَض ٍ ّو ههههاضاى،  نيشکههههط زاضًههههس

 

 (.1991علَي،  ؛1981ثسثسيبى ٍ ويٌگ،  ؛1967هَلجيت هٌطمِ هَزد هطبلجِ دز ثلَن لَت )زٍتس ٍ اضتَوليي،  :1ضى  
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قهههوا   يلهههَهسطيک 25هحهههسٍزُ هْهههطذف زض 

  يقوا  ذَض تِ زل ذَض قطاض گطفسِ اؾر. يضٍؾسا

عضَض ، ياضيزطق يآزكفكاً يّان ؾٌگيعدن عظ

ِ  يّايؾاظيکاً ههؽ   ٍ يضٍ ؾهطب،  ًهَ   ياضگه

هْطذف، زغ، ؾثع، عَوشقَضک( ٍ هؽ شق ؿسِ

ّاي قسيوي ٍ ٍخَز عفاضي(، يٍ غاض کفسط يسيضق

ّها ٍ ًفهَش   يؿهسن ق ؿهسگ  ي، ؾفطاٍاى يّاؾطتاضُ

ظازُ ٍ . هلهک ر اؾهر يه عائع اّو هسعسز يّاکيزا

، (2003خهَض،  نيٍ کط يظازُ قفاضٍزشهلک خَضنيکط

ـ  ياههاَّاضُ  يّاتا اًدام خطزاظـ  SAM تهِ ضٍ

-يکهاً  يضا تهطا  ي هٌغقِيذَض، ازض هحسٍزُ قوا 

هههطزثظ  يّههازطهها  يٍ اخهه يطيهههؽ خهَضف  يؾهاظ 

 يّههاخههطٍغُاًههس. زهها کٌههَى کههطزُ يهٌاؾههة هعطفهه

زفههيلي ههَاز   ٍ  يليوِ زفهه ي، ًيهقسهازاکسكاف 

هطتهَط تهِ ؾهاظهاى     هعسًي زض قْطؾساى ؾهطاياى 

، زَؾهظ قهطکر   ي  ٍ هعازى ذطاؾهاى خٌهَت  ينٌا

اؾهر کهِ   کاًي ٍ قطکر ايسَک اًدهام قهسُ  خاضؼ

 يي خطٍغُ اکسكهاف ياظ ا يع قؿوسيِ هْطذف ًهٌغق

سهَک  ي(. قطکر ا1387ٍ 1386 ،خوي اؾر شتَزُ

قٌاؾي ٍ غئَقهيوي هٌغقهِ   اع عازي زضتاضُ ظهيي

ي کهاض  ي(. ّسف اظ ا1387 ،خوي ش اؾراضائِ ًوَزُ

س يه هٌغقِ تا زاک يقٌاؾييِ ًقكِ ظهي، زْيخػٍّك

اظ  يًفهَش  يّها ک زهَزُ يه ٍ زف  ييػُ تط قٌاؾها يٍ

 ي، تطضؾي، هغالعاذ زٍضؾٌديآزكفكاً يّاؾٌگ

اًههَا   يآًْهها، تطضؾهه يتٌههسّهها ٍ هٌغقههِيزگطؾهاً 

اًغثاا آًْا آًْا ٍ  يّايػگيٍ ٍ يؾاظيهرسلف کاً

 تاقس.  يه ييايويغئَقّاي تا زازُ

 

 مواد و روش ها

 ASTER اي الهههف( خهههطزاظـ زههههاٍيط ههههاَّاضُ

ّهاي زگطؾهاًي ٍ قهسذ ٍ    هٌظهَض زف يهک ظٍى   تِ

تهِ   ENVI 4.2 افهعاض  خطاکٌسگي آًْا تِ کوک ًطم

ِ ٍ هغالعهِ  يه ب( زْي. فه يِ عيتطزاض ظاٍضٍـ ًقكِ

ٍ  يقليهقغ  ًاظک ن 15هقغ  ًاظک،  80تيف اظ 

-ّهاي ؾهٌگ  هٌظهَض تطضؾهي    تِ يقليتلَک ن 10

ج( زْيهِ ًقكهِ    .ؾهاظي قٌاؾي، زگطؾاًي ٍ کاًي

ضقههَهي  يؾههاظيقٌاؾههي، زگطؾههاًي ٍ کههاًظهههيي

ذ( هغالعهِ ٍ زفؿهيط    .1:20000هٌغقِ تا هقياؼ 

اي ٍ هغالعاذ  ّاي غئَقيويايي ضؾَتاذ آتطاِّزازُ

   ِ  يؾهٌگ ذهطزُ  يّها غئَقيويايي تهط هثٌهاي ًوًَه

  ٍ هعهازى  يّهاي ؾهاظهاى نهٌا   عان  اظ تطزاقر

کههِ زض  ICP MS تههِ ضٍـ يذطاؾههاى خٌههَت 

کكَض کاًازا اًدهام    ALS-CHEMX كگاُيآظها

  .(1387 ،خوي شقسُ اؾر 

 

 نتایج
 شٌاسي زهيي

 قٌاؾهي اظ ًظهط ظههيي   هْطذفهحسٍزُ اکسكافي 

ِ  قطقي خٌَب گَقِ زض ايًاعيِ  1:100000 تطگه

 تطعثه  . (1995، ياؾهر شلغفه  گطفسِ قطاض ؾاضغٌح

ّهاي   ؾهٌگ  قهاه   هٌغقِ اعظن ترف ًقكِ، ايي

 يس تههط ضٍيههتهها زاک اؾههر. يآزكفكههاًي ٍ آشضآٍاض

-ييًقكِ ظه يٍ زگطؾاً يؾاظيکاً يهحسٍزُ انل

ِ قهس  يه زْ 1:20000اؼ يه هٌغقهِ تها هق   يقٌاؾ

تطاؾهههاؼ هغالعهههاذ نهههحطايي ٍ   (. 2شقههه   

قٌاؾهي  اًدام قسُ، ٍاعهسّاي ظههيي   آظهايكگاّي

خهَيي هْهطذف ضا   قٌاؾايي قسُ زض گؿهسطُ خهي  

ّهاي  ؾهٌگ  -1ترف زقؿهين کهطز:    3زَاى تِ هي

 زهَزُ  -2ائَؾهي   -خاللَؾهي  يآزكفكاًي ٍ آشضآٍاض

ر کههَاضزع زيَضيههر يههَزي  َّضًثلٌههس تيههعوِوههيً

 هسعهسز، ضؾهَتاذ   آتطفسهي  زطاؾهْاي  -3خَضفيطي 

ِ  هرهطٍط   ضؾهَتاذ  ٍ ؾهي تي  زقهر  اي،اف ٌه

 ّاي عْسعاضط.  ضٍزذاًِ

هٌغقههِ قههاه  َّضًثلٌههس   يآزكفكههاً يٍاعههسّا

ر، َّضًثلٌههس ير َّضًثلٌههس آًههسظيههَزير، تيآًههسظ

-ير هه ير ٍ آًهسظ يآًسظ ير، زطاکيطٍکؿي آًسظيخ

ي ٍاعههسّا عوههسزا زض قههطا، يهه(. ا2تاقههس شقهه   

غطب ٍ قوا  هٌغقِ ضذٌوَى زاضًهس. ٍاعهس   خٌَب
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 يآزكفكهاً  يّها گهط ؾهٌگ  يًؿثر تهِ ز  يسيآًسظ

ي ٍاعهسّا  يه زاقسِ اؾر. تافهر ا  يكسطيگؿسطـ ت

ٌهِ  يتها ظه  يسه يزها زطاک  يطيخَضفيطي، گلَهطٍخهَضف 

ّهاي  كِ اؾر. فٌَکطيؿهر يي زا قيؿسالي طٍکطيه

ّا قاه  خ غيَک ظ، َّضًثلٌهس  گزٌّسُ ؾٌ زك ي 

تاقس. خ غيَک ظّا زض تعضي ًقاط تهِ   ر هييَزيٍ ت

ٍ تلَضّهاي   زگطؾاى قسُ يضؾ يّاياخيسٍذ ٍ کاً

اًهس  َّضًثلٌس ًيع تِ کلطير ٍ هگٌسير زثسي  قهسُ 

نهَضذ   قسگي تِ ّا ايي زثسي  کِ زض تطذي قؿور

 اظ تطزاقهر قهسُ   ّاي ًوًَِ کاه  تَزُ اؾر. زض

 زَؾهظ  ي ٍاعهسّا يا زض هَخَز عفطاذ عيً هٌغقِ

 اؾر.  قسُ خط ريظئَل
 

 
 .ًمطِ شهيي ضٌبسي هٌطمِ هْسخص :2ضى  

ؿهسا   يک زهَف، کط يسيقاه  ل يآشضاٍاض يٍاعسّا

ٍ  ي يٍل ههاً يّههاٍ تههطـ ي يزههَف، تههطـ ٍل ههاً

 تاقس.  يه ياِيي ،يت يّايآشضاٍاض

غطب ٍ ک زَف زض قؿور قوا ، قوا يسيل -

خٌَب هحسٍزُ هَضز هغالعِ ضذٌوَى زاضز شق   

 ،يسيآًسظ ٍاعسّاي ّوطاُ تِ زَف کيسيل (. ٍاعس2

  هغالعِ هَضز هٌغقِ ّايؾاظييکاً عتاىيه ؾٌگ

 ير، زطاکيزض عس آًسظ يقغعاذ ؾٌگ تاقٌس.يه

 ق   تِ ّاريتاقٌس. ظئَلير هير ٍ زاؾيآًسظ

-کطزُ خط ضا ّايق ؿسگ ٍ زضظ ييت فضاي ِيثاًَ

 زٌّسُ يزك  قغعاذ تط ع ٍُ ؾٌگ ٌِيظه ٍ اؾر

  تاقس.يه آّي يسّايتِ اکؿ يآغكسگ يآى زاضا

هٌغقهِ   يخٌهَت  يّها ؿسا  زَف زض قؿهور يکط -

ي ٍاعهس عوهسزا   يه (. ا2شق    افسِ اؾريگؿسطـ 

ي ٍ يسيَّضًثلٌهس، ؾهاً  َک ظ، يه خ غ تلَضّاي يعاٍ

 يّها کيه سيتاقهس. ل يطٍکؿهي هه  يعاى کوسط خيتِ ه

 3زهها  2زاقهسِ ٍ   يسية آًهسظ يه هَخهَز اغلهة زطک  

تههِ  يزّههس. آغكهسگ ي  هه يزضنهس ؾهٌگ ضا زكهه   

 قَز.  يسُ هيع زيي ٍاعس ًيآّي زض ا يسّاياکؿ

 اظ ؾهطي  کيه  قهاه   ٍاعس يي: اي يتطـ ٍل اً -

ة يه تها زطک  ياٌِيظه تا ي يٍل اً ّايؾٌگ قغعاذ

غهطب ٍ غهطب هٌغقهِ    اؾهر ٍ زض خٌهَب   يسيزاؾ

 آًْا يقغعاذ ؾٌگ (.2افسِ اؾر شق   يگؿسطـ 

ر يآًهسظ  يزطاک ر،ير، آًسظيطٍکؿي آًسظيخ عس زض

 قغعاذ زض هَخَز َک ظّاييّؿسٌس. خ غ ري،ز ٍ

ِ  اغلهة  ٍ قسُ زگطؾاى تِ قسذ ،يؾٌگ  ٍ ضؼ ته

 قسُ خط عفطاذ اًس. قسُ  يزثس ريؿيؾط تِ کوسط

ٍ  قسُ خط تلَض عيض زَؾظ کَاضزع اغلة ٍاعس ييا زض

ِ  اؾر.کطزُ دازيا ضا يسياؾفطٍل تافر ِ  -ضگه -ضگچه

ي يه ٌهِ ا يزض ظه يکطتٌهاز -يؿيٍ ؾل يؿيليؾ ّاي

 قًَس. يه هكاّسُ ٍاعس
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: ياِيه ي ،يت يّايٍ آشضآٍاض ي يٍل اً يّاتطـ -

کهِ   اؾهر  خَقاًسُ ضا قؿور خٌَب ٍ هطکع  ًقكِ

 يٍ ٍاعهس آشضآٍاض  ي يٍل هاً  يّاقاه  ٍاعس تطـ

اًس شقه    قطاض گطفسِ ياِيي ،ياؾر ٍ تِ نَضذ ت

زها   گطزقسُ کوي قغعاذ قاه  ي(. ٍاعس آشضآٍاض2

 ٍؾههيلِ تههِ تاقههس کههِگههطز قههسُ آًههسظيسي هههي 

 ههَاز . اًسذَضزُ خَـ ّن تِ آًسظيسي ذاکؿسطّاي

 اظ ٍ تهَزُ  هسفاٍذ اًساظُ لحاػ تِ آى زٌّسُزك ي 

-قهسُ  زكه ي   تهعض   ؾٌگي قغعاذ زا ضيع شضاذ

 اؾر. 

ر کهَاضزع زيَضيهر خهَضفيطي زض    يه َزيَّضًثلٌس ت -

کن ضذٌوهَى   يليقطا هٌغقِ تا گؿسطـ ذقوا 

(. ايهي ٍاعهس تافهر خهَضفيطي زاضز ٍ     2زاضز شق   

ر ٍ يههَزيّههاي آى اظ خ غيههَک ظ ، ت فٌَکطيؿههر

اًس. ظهيٌِ ؾٌگ ًيهع قهاه    َّضًثلٌس زك ي  قسُ

 3زها   2ي کهَاضزع ش يفٌَکطيؿر ٍ ّوچٌه ّاي کاًي

ر ٍ َّضًثلٌهس  يه َزيت يّها يتاقهس. کهاً  زضنس( هي

ِ  کسض قسُ يّاير ٍ کاًي  تِ کلطيزثس -اًهس. ضگچه

آّهي زض   يسّايکسض ٍ اکؿ يّايکطتٌاذ، کاً يّا

  قَز.يسُ هيي ٍاعس زيا

 مطالعات دورسنجي

ّاي کاضگيطي زازُ هغالعاذ زٍضؾٌدي ٍ تِ

، زض زگطؾاًيّاي اضظؾاظي ظٍىاي تطاي تهاَّاضُ

اؾر. ّاي اذيط هَضز زَخِ ذاني قطاض گطفسِزِّ

ط يط زهاٍيع ٍ زفؿيعان  قسُ زض آًال يّاكطفريخ

ٍ اضظاى  ييتِ ّوطاُ ؾطعر تا،، کاضا ياهاَّاضُ

ط ضا زض يّا، هسرههاى اکسكاف شذاي ضٍـيتَزى ا

 يّاکيخْر کاضتطز ضٍظ افعٍى ٍ زَؾعِ ز ٌ

هرسلف  يّاحيط زض اکسكاف زيزهاٍخطزاظـ 

  ؛2000شخطظ ٍ ّو اضاى،  زّسيؾَا ه يکاًؿاض

-ي هغالعِ اظ زازُيزض ا (.1387ٍ ضًدثط،  يهعهَه

-331 تا قواضُ ASTER ؾٌدٌسُ يّا

030801b-1 81/60/1668 کِ زض زاضيد 

ک يتِ هٌظَض زف زهَيط تطزاضي قسُ، اؾسفازُ قس. 

 يفيع ِياظ ضٍـ ًقكِ تطزاض ظاٍ يزگطؾاً

(Spectral Angel Mapper) ُاؾر. اؾسفازُ قس

 Supervised) ريّسا يتٌسعثقِ يي ضٍـ ًَعيا

Classification) ُف يؿِ عياؾر کِ اظ هقاقس

 يفيا کساتراًِ عيف اؾساًساضز يط ٍ عيزهاٍ

 ؛1993شکطٍؼ ٍ ّو اضاى،  کٌسياؾسفازُ ه

ٍ ّو اضاى،  يغًٍگا ؛ENVI User ،2003 ياٌّواض

2010). 

ّاي زي ير، ايلير، کاًي يتطا SAM ضٍـ

کائَليٌير، خيطٍفيلير، هًَسوَضيًَير، ليوًَير، 

ر ٍ اخيسٍذ اخطا يعيئٍغاضٍؾير، گَزير، کلطير، ظ

تا زَخِ تِ  يّط کاً يٌِ تطايِ تْيس ٍ ظاٍيگطز

(. قسذ ٍ 1تسؾر آهس شخسٍ   ييهكاّساذ نحطا

هٌدط تِ قٌاؾايي ّا گؿسطـ خطاکٌسگي ايي کاًي

 اؾر شق   ّاي هرسلف قسُ ٍ زف يک زگطؾاًي

 کائَليٌير، ّايؿِ کاًيي(. هقا5ٍ  4، 3ّاي 

تسؾر آهسُ  رير، ؾطؾيليطٍفيهًَسوَضيًَير، خ

 ظٍى عٌَاى قاذم ط آؾسط تِياظ خطزاظـ زهاٍ

 يّاكسط زض قؿوريزّس کِ تيآضغيليک ًكاى ه

قوا  ٍ هطکع ٍ تِ هقساض کوسط زض غطب هٌغقِ 

 (. 3اؾر شق   افسِيگؿسطـ 

 

 .اؾر قسُ هكاّسُ نحطايي هكاّساذ زض کِ هٌغقِ زض هَخَز ّايکاًي تطاي تْيٌِ عيفي ظاٍيِ :1خسٍ  
Dikite Pyrophillite Illite Montmorilonite Kaolinite هاي کاني

 دگرساني
0.351 O.21 0.342 0.22 0.27 زاویه طيفي بهينه 

Limonite Gypsum Jarosite Zoisite Epidote Chlorite 

0.62 0.342 O.28 0.086 0.27 0.28 
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 .ثس زٍي آى ثبزشسبشي ضدُ است دگسسبًي آزضيليهوِ اي آستس، ٍيس هبَّازُبتص: 3ضى  

ر يعيئٍظ کلطير، اخيسٍذ ٍ يّاؿِ کاًييهقا

 عٌَاى ط آؾسط تِيتسؾر آهسُ اظ خطزاظـ زهاٍ

زّس کِ زض يًكاى ه خطٍخليسيک، ظٍى قاذم

زا خٌَب غطب زهَيط گؿسطـ  يترف هطکع

 (. 4اؾر شق    تيكسطي يافسِ

 
 .دگسسبًي پسٍپليتيه ثس زٍي آى ثبزشسبشي ضدُ استوِ اي آستس، ٍيس هبَّازُبتص: 4ضى  

گَزير، ي ّايؿِ کاًيزّس. ّوچٌيي هقايضا ًكاى ه يک گؿسطـ کوسطيليک ًؿثر تِ ظٍى آضغيسيظٍى خطٍخل

 يّايًكاى زاز کِ کاً گَؾاى ظٍى ًوايٌسُ ثاًَيِّاي کاًي عٌَاى تِ ليوًَير ٍ ريدؽ، غاضٍؾيغ

عضَض ايي  .(5اؾر شق   ر عوسزا زض غطب هحسٍزُ گؿسطـ زاقسِير ٍ غاضٍؾيوًَير، لير، ّوازيگَز

ًقف  ياهاَّاضُ يّاح عان  اظ خطزاظـياًس. ًساّا تا هكاّساذ زقي  نحطايي ًيع تِ اثثاذ ضؾيسُ زگطؾاًي

 زض هٌغقِ زاقر. ياضگِ يّايؾاظيسا کطزى هح  کاًيزض خ يهْو

 
 .ٍ غاضٍؾير تط ضٍي آى تاضظؾاظي قسُ اؾر ، غيدؽ، گَزيرّاي ليوًَيراي آؾسط، کاًيٍيط هاَّاضُازه :5ق   
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  دگرساني

 ًَ  3 آظهايكگاّي ٍ نحطايي هغالعاذ تطاؾاؼ

 کِاؾر قسُ قٌاؾايي ؾغح زگطؾاًي انلي زض

کطتٌازِ.  -3آضغيليک  -2خطٍخليسيک  -1اظ:  عثاضزٌس

ّاي  تطاؾاؼ فطاٍاًي کاًي زگطؾاًيًَ   3ايي 

اًس. ط ظٍى زف يک قسُيظ 7تِ  زگطؾاًيعان  اظ 

 -2آضغيليک  -ظٍى خطٍخليسيک -1کِ عثاضزٌس اظ: 

 -ظٍى کطتٌازِ -3خطٍخليسيک  -کيليظٍى آضغ

 -کطتٌازِ -ک يليظٍى آضغ -4آضغيليک  -کيسيخطٍخل

ظٍى  -6ر يؾطؾ -ظٍى آضغيليک -5ک يسيخطٍخل

شق    يکطتٌاز -يؿيليؾ -7کطتٌازِ   -آضغيليک

6.) 
 

 
 ًمطِ دگسسبًي هٌطمِ هْسخص. :6ضى 

قهطا هٌغقهِ   خطٍخليسيهک زض قهوا    يزگطؾاً -

ر کهَاضزع  يه َزيٍاعس َّضًثلٌهس ت گؿسطـ زاقسِ ٍ 

ط قهطاض زازُ اؾهر   يضا زحهر زهاث   يطير خهَضف يَضيز

 يي زگطؾههاًيهها يّههايي کههاًي(. هْوسههط6شقهه   

ٍ  يضؾه  يّها يسٍذ ٍ تِ هقساض کن کهاً ير، اخيکلط

زضنهس   10زا  5تاقس. هقساض اخيسٍذ اظ ير هيؾطؾ

تاقههس. زضنههس هسغيههط هههي 30زهها  10ٍ کلطيههر اظ 

-يِ تها کهاً  يٍ اظ عاق يسيطَّضًثلٌسّا زض هطکع کل

-ع تِ کاًييَک ظّا ًياًس. خ غ  قسُيکسض زثس يّا

اًههس. زضنههس( زگطؾههاى قههسُ 3زهها  2ّههاي ضؾههي ش

زضنهس( خهط    5زها   3ر شيه عفطاذ ؾٌگ اغلهة ظئَل 

 اظ يتطذه  ييالهف(. ّوچٌه  -7قسُ اؾهر شقه     

 قه    تِ ضا َک ظّايخ غ اعطاف عفطاذ ّاريظئَل

  اًس.کطزُ خط يخالث

 
  XPL ة( تجدي  پالضيَوالش ثِ وبًي زسي دز ًَز XPL الف( حفسات پس ضدُ ثب شئَليت دز ًَز :7ضى  

1mm 1mm 

Zeo Clay 
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ک گؿسطـ ًؿثسا يسيخطٍخل -کيليآضغ يزگطؾاً -

 يزض هطکع ٍ خٌَب هٌغقِ زاضز. ٍاعسّا يازيظ

، ياِيي ،يت يّايٍ آشضآٍاض ي يتطـ ٍل اً

ر ضا زحر يطٍکؿي آًسظير ٍ َّضًثلٌس خيآًسظ

 َک ظّايي(. خ غ6ط قطاض زازُ اؾر شق   يزاث

 تِ اغلة ٍ قسُ زگطؾاى ،يؾٌگ قغعاذ زض هَخَز

 -7اًس شق   قسُ  يزضنس( زثس 15زا  10ش ضؼ

 5زا  3عَض تركي تِ اخيسٍذ ش تِي ي(. ّوچٌ ة

زضنس( زگطؾاى قسُ ٍ  5زا  2زضنس( ٍ کطتٌاذ ش

 اًس. ّاي فطٍهٌيعيي کلطيسي قسُ اغلة کاًي

زض  يک گؿسطـ کويسيخطٍخل -کطتٌازِ يزگطؾاً -

ر ضا زحر يآًسظ يقوا  هٌغقِ زاقسِ ٍ ٍاعس زطاک

 َک ظّايي(. خ غ6ط قطاض زازُ اؾر شق   يزاث

 تِ اغلة ٍ قسُ زگطؾاى ،يؾٌگ قغعاذ زض هَخَز

عَض تركي تِ کطتٌاذ  زضنس( ٍ تِ 7زا  5اخيسٍذ ش

ّاي  اًس. اغلة کاًيزضنس( زگطؾاى قسُ 5زا  3ش 

اًس. زضنس( قسُ 10زا  5فطٍهٌيعيي کلطيسي ش

-يه يسيکلؿ يّاضگچِ يي ٍاعس عاٍيي ايّوچٌ

 ع تِ قسذ کطتٌازِ قسُ اؾر.يٌِ ؾٌگ ًيتاقس. ظه

ک گؿسطـ يسيخطٍخل -کطتٌازِ-کيليآضغ يزگطؾاً -

زض قوا  هٌغقِ زاقسِ ٍ ٍاعس  يازيًؿثسا ظ

(. 6شق    اؾرط قطاض زازُيک زَف ضا زحر زاثيسيل

  قسى آًْا تِ يَک ظّا ع ٍُ تط زثسيزض خ غ

 ي  قسگيزضنس(، زثس 15زا  10ش يضؾ يّايکاً

ن. يزضنس( ضا قاّس ّؿس 7زا  5ر شيآًْا ضا تِ کلؿ

 7زا  3اًس شقسُ يسيکلط يَّضًثلٌس ّا زا عسٍز

َک ظّا يّا خ غقؿور يي زض تعضيزضنس(. ّوچٌ

اًس شق     قسُيسٍذ زثسيزض اهسساز هاک  تِ اخ

زا  2ر شير ٍ ظئَلي(. عفطاذ ؾٌگ اغلة تا کلؿ6

 کِ ييّاريظئَل اظ ياؾر. تركزضنس( خط قسُ 3

 اي قَُْ ضًگ تِ اًس،کطزُ خط ضا يؾٌگ عفطاذ

 ٌِيظه يآغكسگ اظ يکِ ًاق قًَسيه سُيز ضٍقي

  اؾر. آّي سّايياکؿ تِ ؾٌگ

 يلي: گؿسطـ ذيسيؾطؾ -ي يليآضغ يزگطؾاً -

ر يَزيکن زض قطا هٌغقِ زاقسِ ٍ ٍاعس ت

اؾر ط قطاض زازُير ضا زحر زاثيَّضًثلٌس آًسظ

 قغعاذ زض هَخَز َک ظّايي(. خ غ6شق   

 ضؼ تِ اغلة ٍ قسُ زگطؾاى تِ قسذ ،يؾٌگ

 7زا  5ش ريؿيؾط تِ کوسط زضنس( ٍ 15زا  12ش

 اًس. قسُ  يزثس زضنس(

زض  يازيکطتٌازِ گؿسطـ ظ -کيليآضغ يزگطؾاً -

(. 6شق    قطا، هطکع ٍ غطب زاضز يّاقؿور

ي يت يّايآٍاضٍ آشض ي يتطـ ٍل اً يٍاعسّا

ک زَف ٍ َّضًثلٌس يسيؿسا  زَف، ليکط، ياِي،

َک ظّا ياؾر. خ غط قطاض زازُير ضا زحر زاثيآًسظ

 3ر شيزضنس( ٍ کلؿ 15زا  12ش يضؾ يّايتِ کاً

ي ٍاعس يي اياًس. ّوچٌ  قسُيزضنس( زثس 5زا 

ٌِ ؾٌگ يتاقس. ظهيه يسيکلؿ يّاضگچِ يعاٍ

 اؾر. ع تِ قسذ کطتٌازِ قسُيً

تٌازِ ٍاعس تطـ کط -يؿيليؾ يزگطؾاً -

اؾر. عوسزا زض ط قطاض زازُيضا زحر زاث ي يٍل اً

هطکع ٍ  يقطا ٍ زا عسٍز-خٌَب يقؿور ّا

غطب هٌغقِ ضذٌوَى زاقسِ ٍ گؿسطـ ًؿثسا 

(. ظهيٌِ ؾٌگ ًيع 6زض هٌغقِ زاضز شق    يازيظ

 زا گاُ رياؾر. کلؿزضنس( قسُ 7زا  3ؾيليؿي ش

 قَز.يسُ هيز ظٍى ييا زض  زضنس 8اظ  فيت

 يّايکاً گطيز اظ اخک يّايکاً تا ّوطاُ ريؾطؾ

 -ضگِ نَضذ تِ ؽيليؾ .تاقٌسيه يزگطؾاً ييا

 کِ قَزيهكاّسُ ه ّاعفطُ خطکٌٌسُ ٍ ياضگچِ

 داز کطزُ اؾر.يضا ا يسياؾفطٍل تافر

 

 سازيکاني

ّا عوسزا تِ ق   يؾاظيزض هٌغقِ هْطذف، کاً

سُ يخطاکٌسُ زعاى کوسط تِ نَضذ يٍ تِ ه ياضگِ

ر، ير، گَزيِ قاه  ّوازيثاًَ يّايقَز. کاًيه

ر يکن کال َؾ يليعاى ذير ٍ تِ هير، آظٍضيها،ک
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ِ زض هٌغقِ ياٍل يسيؾَلف يتاقس. کاًير هيٍ کٍَل

 سُ ًكس.يز

قوا ،  يّا: عوسزا زض قؿورياضگِ يؾاظيکاً -

(. 8قَز شق   يسُ هيهطکع ٍ غطب هٌغقِ ز

نَضذ  يسيؾَلف -يؿيليؾ يّازض ضگِ ييظايکاً

ر، ير، آظٍضي  تِ ها،کيسّا زثسياؾر. ؾَلفگطفسِ

ّا ي ضگِياًس. اهسساز ار قسُير ٍ کٍَليکال َؾ

 – يخٌَب قطا زا قوال -عوسزا قوا  غطب

زضخِ زا قائن ٍ تا عطو  85ة يتا ق يخٌَت

 قَاّس عث  تاقٌس.يهسط هيؾاًس 50عساکثط 

عوسُ ي يليآضغ ٍ يؿيليؾ يزگطؾاً ،يينحطا

 آًْا ضراهر ٍ اؾر ّاضگِ ِيعاق يزگطؾاً ييزط

 يزواه اؾر. طيهسط هسغ کي زا وسطيؾاًس چٌس اظ

 ّايق ؿسگ ٍ يگؿل يظًٍْا اهسساز زض ّاضگِ ييا

کَاضزع  يّاضگِ -1ّا قاه : ضگِ اًس.قسُ  يزك 

آّي  يسّاياکؿ -ريها،ک -ييؿساليدسَکطيکط

 -3ر ير، ها،کيکلؿ يّاضگِ -2الف(،  -9شق   

ر، کَاضزع ير، کال َؾيها،ک يّاضگِ

ر، کَاضزع يّواز يّاضگِ -4ي. يؿساليدسَکطيکط

كسط يت ير اؾر. ٍليي ٍ ها،کيؿساليدسَکطيکط

تاقٌس شق   يه يؾاظيٍ فاقس کاً يسيّا کلؿضگِ

ًثَزُ ف ياؼ ًقكِ قات  ًوايّا زض هقب(. ضگِ -9

ّا تا ًقغِ هكرم قسًس شق   ي هح  ضگِيتٌاتطا

8.)

 
 سبشي هٌطمِ هْسخص.ًمطِ وبًي: 8ضى 

 
 سبشيهبالويت ة( زگِ ولسيتي فبلد وبًي -اوسيدّبي آّي-الف( زگِ وَازتص وسيپتَوسيستبليي :9ضى  
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)ب)ال

سُ يخطاکٌسُ عوسزا زض قوا  هٌغقِ ز يؾاظيکاً -

ر ٍ يتِ نَضذ کٍَل يؾاظي(. کا8ًقَز شق   يه

قَز ٍ ير زض هسي ؾٌگ هكاّسُ هيکال َؾ

 يّاخطاکٌسُ زض ٍاعس يؾاظيعاى کاًيي هيكسطيت

 يليعاى ذير ٍ تِ هيآًسظيک زَف ٍ زطاکيسيل

-يسُ هير زير َّضًثلٌس آًسظيَزيکوسط زض ٍاعس ت

 قَز. 

-تبثيس ضديد فسايٌدّبي َّاشدگي ثس وبًيثِ دلي  

سبشي ثبًَيِ سَلفيدي ٍ سبشي اٍليِ، وبًي

-اوسيدي گستسش ٍسيجي داضتِ ٍ ضبه  وبًي

ّبي هبالويت، آشٍزيت ٍ اوسيدّبي آّي )ّوبتيت 

ٍ گَتيت( ٍ ثِ هيصاى ووتس وبلىَسيت ٍ وٍَليت 

ضَد. ثبضد وِ دز هٌطمِ ثِ خَثي ديدُ هيهي

اي گستسدُ دز هٌطمِ ًمص ٍِجَد سيستن آثساّ

هْوي دز گستسدگي شٍى اوسيدُ داضتِ است. 

ّبي ّوچٌيي ٍجَد دگسسبًي وسثٌبتِ ٍ زگچِ

ولسيتي دز تطىي  هبالويت ثِ صَزت گستسدُ دز 

 است. هٌطمِ هَثس ثَدُ

  ژئَشيوي

-يّاي غئَقيويايي، ًقف هْوي زض زعطيف تضٍـ

َى ّاي هطزثظ تا کاًؿاضّاي زاضاي ضذٌوه يٌّداض

 .(2007شضٍتطذ ٍ ّو اضاى،  ٍ فاقس ضذٌوَى زاضًس

زض هٌغقِ هغالعازي اکسكافاذ غئَقهيويايي تهِ زٍ   

 يؾهٌگ ٍ ذطزُ ياضؾَتاذ آتطاِّ ينَضذ، تط هثٌا

 نَضذ گطفسِ اؾر.

 

اكتشافات ژئَشيويايي بر هبٌاي رسَبات 

اکسكافاذ زض هٌغقِ هغالعازي  :اي آبراِّ

 ياي تط ضٍ غئَقيويايي تط هثٌاي ضؾَتاذ آتطاِّ

  ٍ هعازى کكَض يًوًَِ زَؾظ ؾاظهاى نٌا 57

ّاي (. آًاليع ًو1387ًَِ ، يشخو اؾراًدام قسُ

-ICP تطزاقر قسُ  تِ ضٍـ ياغئَقيوي آتطاِّ

MS ثب حالل تيصاة سلطبًي (Aqua Regia)  زض

کاًازا تَزُ اؾر   ALS- CHEMXكگاُيآظها

ّاي غئَقيويايي (. ًسايح تطضؾي1387 ، يشخو

زّس کِ تيكسطيي هقساض هؽ، ياي ًكاى هآتطاِّ

-يالف(. عوسُ ت -10گطم زض زي اؾر شق     210

 يّاهؽ زض غطب هٌغقِ هطزثظ تِ آتطاِّ يٌّداض

ر يَزيک زَف ٍ تيسيل يهٌكا گطفسِ اظ ٍاعسّا

ر ٍ زض اضزثاط تا آلسطاؾيَى يَّضًثلٌس آًسظ

 -10تاقس شق   خطٍخليسيک هي -کطتٌازِ-يکآضغيل

-ضگِ يّايؾاظيي آتطاِّ زض اضزثاط تا کاًيالف(. ا

 ِ يتاقس. زضعاليهٌغقِ ه يزض قؿور قوال يا

هٌكا  يّاهطزثظ تِ آتطاِّ يقوال يّايٌّداضيت

ٍ  يطير خَضفيَضيگطفسِ اظ ٍاعس َّضًثلٌس کَاضزع ز

تاقس.يک هيسيخطٍخل يزض اضزثاط تا زگطؾاً
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب. الف ٍزطزية  تِ هْطذفهٌغقِ  اي آتطاِّزض ضؾَتاذ هؽ ٍ ضٍي خطاکٌسگي عٌانط  :10ق   
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گطم زض زي شق    120، يي هقساض تطاي ضٍيكسطيت

-زض قؿور يضٍ يٌّداضيب( اؾر. عوسُ ت -10

 يٌّداضيتاقس. تيهٌغقِ ه يٍ قوال يغطت يّا

هٌكا گطفسِ اظ ٍاعس  يّاهطزثظ تِ آتطاِّ يغطت

ر ٍ زض اضزثاط تا يک زَف ٍ آًسظيسيل يّا

-يخطٍخليسيک ه -کطتٌازِ -آضغيليک يّايزگطؾاً

هطزثظ تِ  يقوال يّايٌّداضي ِ تيتاقس زض عال

َّضًثلٌس  يهٌكا گطفسِ اظ ٍاعسّا يّاآتطاِّ

 يٍ زض اضزثاط تا زگطؾاً يطير خَضفيَضيکَاضزع ز

-يي تيت يذَت يتاقس. ّوثؿسگيک هيسيخطٍخل

ي يكسطيقَز. تيسُ هيز يهؽ تا ضٍ يّايٌّداض

ٍ ع  07/0، ًقطُ 2/13ثسى يهَل يهقساض تطا

 يعّا تطايح آًاليتاقس. ًسايگطم زض زي ه 022/0

ضا  يقات  زَخْ يٌّداضيوَى تيک ٍ آًسيآضؾٌ

 زٌّس.يًكاى ًو

 

 سٌگ يبر هبٌا ييايوياكتشافات ژئَش

ّاي زض هغالعاذ غئَقيويايي تط هثٌاي ؾٌگ، زازُ

  يًوًَِ کِ زَؾظ ؾاظهاى نٌا 43عان  اظ آًاليع 

ٍ هعازى اًدام گطفسِ اؾر، هَضز زدعيِ ٍ زحلي  

ّا (. تطزاقر ايي ًو1387ًَِ ، يقطاض گطفر شخو

ٍ تِ ضٍـ  يؾاظيٍ کاً زگطؾاًيّاي اظ ظٍى

ّاي آًاليع ًوًَِ نَضذ گطفسِ اؾر. يؾٌگذطزُ

ؾٌگ تطزاقر قسُ زض  يغئَقيوي تط هثٌا

 کاًازا تِ ضٍـ  ALS- CHEMXكگاُيآظها

ICP-MS ثب حالل تيصاة سلطبًي (Aqua 

Regia )ُتِ  ًوًَِ اظ هح  هطتَط 16اؾر. تَز

، هطکع ٍ غطب يقوال يّاکِ زض قؿور ييّاضگِ

 يّاگط اظ ظٍىيًوًَِ ز 12اًس ٍ هٌغقِ قطاض گطفسِ

 اؾر. تطزاقر قسُ يؾاظيٍ کاً يزگطؾاً

 يويغئَقه  يّايتطزاضتِ هٌظَض ٍضَک هح  ًوًَِ

اظ قؿههور  1:5000اؼ يههتهها هق يًقكههِ زگطؾههاً

ب(. ًوًَِ  -13زا  11 يّاِ قس شق  يزْ يهطکع

ة کهههَاضزع يهههتههها زطک ييّهههااظ ضگهههِ يتهههطزاض

-ر اًدهام قهسُ  ير، ها،کيي، ّوازيؿساليدسَکطيکط

ِ   16اؾر. زض  ّها  ًوًَِ تطزاقر قسُ اظ هحه  ضگه

زضنهههس،  013/0-35/4طاذ ههههؽ ييهههعاى زغيهههه

گطم زض  13-170 يگطم زض زي، ضٍ 2-34ثسى يهَل

-يله يه 50ع  زا  گطم زض زي، 18-399زي، ؾطب 

تاقهس  يزض زي ه گطم2/0- 3/27گطم زض زي ٍ ًقطُ 

 يؾهٌگ ذهطزُ  يّاب(. زض ًوًَِ -13زا  11شق   

عاى يه خطاکٌهسُ  ه  يؾهاظ يع قسُ هطتَط تِ کاًيآًال

ط اؾهر  يگطم زض زي هسغ 293زا  44هؽ اظ  يفطاٍاً

ههؽ   يّها يٌّداضيي تيكسطيالف(. ت -11شق   

ک زهَف  يه سيل يّاعسزض قوا  هٌغقِ هطتَط تِ ٍا

 يؾهٌگ  يّها ي ٍاعهس يه تاقس. اير هيآًسظ يٍ زطاک

ک ضا يهههسيخطٍخل -کطتٌازهههِ -کيهههليآضغ يزگطؾهههاً

 296زها   7ؾطب اظ  يعاى فطاٍاًياًس. ههسحو  قسُ

ي يكسطيالف(. ت -12ط اؾر شق   يگطم زض زي هسغ

ؾطب زض قوا  هٌغقِ هطتهَط تهِ    يّايٌّداضيت

 يٍاعهس ؾهٌگ  ي يه ا تاقهس. يک زهَف هه  يه سيٍاعس ل

ک ضا يهههسيخطٍخل -کطتٌازهههِ -کيهههليآضغ يزگطؾهههاً

زها   12اظ  يضٍ يعاى فطاٍاًه يه اؾهر. ه هسحو  قسُ

الهف(.   -13ط اؾهر شقه     يه گطم زض زي هسغ 124

ع هٌغثه  تهط ٍاعهس    يه ً يضٍ يٌّدهاض يي تيكسطيت

ِ يح آًهال يتاقس. زض ًسها يک زَف هيسيل  يّها ع ًوًَه

 يّايٌّداضيي تيت يذَت يّوثؿسگ يؾٌگذطزُ

قهههَز.يسُ ههههيهههٍ ؾهههطب ز يههههؽ تههها ضٍ 
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 ؾٌگي تطزاقر قسُ زض هٌغقِ هْطذف.ّاي ذطزُهؽ زض ًوًَِ خطاکٌسگي عٌهط :11ق   

 
ؾٌگي تطزاقر قسُ زض هٌغقِ هْطذف.ّاي ذطزُؾطب زض ًوًَِ خطاکٌسگي عٌهط: 12ق   

 
 ؾٌگي تطزاقر قسُ زض هٌغقِ هْطذف.اي ذطزُزض ًوًَِضٍي  خطاکٌسگي عٌهط :13ق   

 )ب( )الف(

 )الف(
 )ب(

 )ب( )الف(
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 گيريبحث و نتيجه

ک عوسزا يخطٍخلس -کطتٌازِ-کيليآضغ يزگطؾاً

ر ضا زض قوا  يآًسظيک زَف ٍ زطاکيسيل يٍاعسّا

اؾر. ط قطاض زازُيهٌغقِ هَضز هغالعِ زحر زاث

ٍ  يازض قوا  تِ زٍ نَضذ ضگِ يؾاظيکاً

 يسيؾَلف -يؿيليّا ؾقَز. ضگِيسُ هيخطاکٌسُ ز

قطا زا خٌَب -غطباهسساز قوا  يتَزُ ٍ زاضا

ّا ضگِ يويح غئَقيًسا ّؿسٌس. يخٌَت -يقوال

-يي تيهؽ ٍ ّوچٌ يتا، يّايٌّداضيت

زّس. يٍ ًقطُ ضا ًكاى ه يؾطب، ضٍ يّايٌّداض

 يّاخطاکٌسُ زض ٍاعس يؾاظيعاى کاًيي هيكسطيت

عاى کوسط زض ٍاعس ير ٍ تِ هيآًسظک زَف ٍ يسيل

ح يقَز. ًسايسُ هير زير َّضًثلٌس آًسظيَزيت

-يخطاکٌسُ ت يؾاظيهطتَط تِ کاً يويغئَق

ضا  يضٍ يهؽ ٍ ؾطب ٍ زا عسٍز يّايٌّداض

 زّس.يًكاى ه

کطتٌازِ  -کيليک ٍ آضغيخطٍخلس -کيليآضغ يزگطؾاً

ٍ  يسيآًسظ يٍ غطب هٌغقِ ٍاعسّاعوسزا زض هطکع 

ي ياؾر. زض اط قطاض زازُيضا زحر زاث يآشضاٍاض

تَزُ ٍ زض  ياتِ نَضذ ضگِ يؾاظيهحسٍزُ کاً

ق   گطفسِ اؾر.  يٍ آشضاٍاض يسيآًسظ يٍاعسّا

هؽ ضا  يتا، يْايٌّداضيّا تضگِ يويح غئَقيًسا

 ي ِ ؾطب، ضٍيي هحسٍزُ ًكاى زازُ، زضعاليزض ا

زٌّس. يضا ًكاى ًو يقات  زَخْ يٌّداضيٍ ًقطُ ت

-يًكاى ه يفيضع يزگطؾاً يسيَضيزَزُ کَاضزع ز

 يّايٌّداضيٍ ت يؾاظيزّس. ًثَز کاً

زّس ي، ًكاى هي زَزُيقات  زَخِ زض ا ييايويغئَق

هٌغقِ ًقف ًساضز.  يؾاظيزض کاً ي زَزُيکِ ا

اظ يي هٌغقِ ًيزض ا يؾاظيهٌكا کاً يتطضؾ يتطا

-يزط زض هحسٍزُ قوا  ذَض ه يهغالعاذ ٍؾتِ 

 تاقس.

 ،آشضآٍاضي ٍ ّاي آزكفكاًيؾٌگ ٍخَزتا زَخِ تِ 

-يهؽ، ت يتا، يٌّداضيّا، ت زگطؾاًي ًَ 

ؾاظي عضَض کاًيٍ ًقطُ،  يؾطب، ضٍ يّايٌّداض

 ّايؾاظيکاًاضزثاط ٍ خطاکٌسُ ٍ  ياضگِ نَضذ تِ

ف ضا زَاى کاًؿاض هْطذيه ّايؿسن ق ؿسگيؾتا 

هؽ  يازطها  ًَ  ضگِياخ يزض ضزُ کاًؿاضّا

 ( قطاض زاز.يضٍ±ؾطب±ش
 

 ير هاليي خطٍغُ تا عوايا تشکر ٍ قدرداًي:

هكْس عث   يزاًكگاُ فطزٍؾ يهعاًٍر خػٍّك

اًدام  13/4/1391هَضخ  22731عطک قواضُ 

 يي هقالِ اظ ّو اضيؿٌسگاى اياؾر. ًَقسُ

ترهَل  ،ي  ٍ هعازى ذطاؾاى خٌَتيؾاظهاى نٌا

ٍ ذاًن هٌْسؼ ذَاخِ  يهٌْسؼ اقطاق يآقا

 ٌس. يًوايزك ط ه يطيه
 

 منابع

هغلثي چٌس زضتاضُ زك ي   .1352ج.،  ،افسراضًػاز -

عَضِ ضؾَتي فليف زض قطا ايطاى ٍ زَخيِ آى تا 

اي، ضويوِ گعاضـ قواضُ زلَضي ز سًَيک  نفحِ

 .71-67، ل. قٌاؾي کكَض ، ؾاظهاى ظهييف 22

هاگوازيؿن زض ايطاى، ؾاظهاى  .1379م.ک.،  ،اهاهي -

، 71قٌاؾي ٍ اکسكافاذ هعسًي کكَض، قواضُ ظهيي

  ل. 622

زفهيلي هَاز اکسكاف ًيوِ .1386، .ض.  ،خوي  -

قطکر خاضؼ کاًي ٍ  هعسًي زض قْطؾساى ؾطاياى،

 ل. 205 قطکر زحقي  ٍ گؿسطـ نٌاي  هعسًي،

هَاز  خطٍغُ اکسكاف زفهيلي .1387، .ض.  ،خوي  -

هعسًي زض قْطؾساى ؾطاياى، ؾاظهاى نٌاي  ٍ 

 ل. 204هعازى اؾساى ذطاؾاى خٌَتي، 

ي يي ظهيز َ .1371ـ.،  ي،اقسط ٍ ب. ي،ؾاهاً -

ؿساى ٍ تلَچؿساى، فهلٌاهِ علَم يِ ؾيًاع يقٌاؾ

کكَض، ل.  قٌاؾيظهيي، ؾاظهاى 4ي، قواضُ يظه

14-25. 

 ٍ  . ،آ.، فاضهط ،ظازُ قفاضٍزيم.ک.، هلک ،خَضکطين -

 يسّا، ؾي ؾٌديسَئيخسطٍغًع گطاً .1391ذ.،  ،اؾسطى

 -Sr يّاعٍزَجيا يويغئَق U- Pbطکي تِ ضٍـ يظ

Nd ًزض تلَک  ياضيزطق يؾاظيٍ ضذساز هْن کا
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