
 

 

 

 

 

 

 202 

 

تحت االرضی  هطالعات در سازی، ژئَشیوی ٍ دهاسٌجی سیاالت درگیرکاًی

 تربت جام، خراساى رضَیشوال شرق اکتشافی فیرٍزکَُ،  هٌطقِ

زادُ شفارٍدی، آزادُ پَر، هحودحسي ٍ هلک؛کرین*رهضاًی،فرزاًِ  

شٌاسی داًشگاُ فردٍسی هشهدگرٍُ زهیي  

Fa_ra.ramezani.892@stu-mail.um.ac.ir
1
 

  دُچكی
لاذمٕی تارمٗ   . رضاٛی لارار دارد  اظتاٖ خراظااٖ   در ترتت جاْ ؼٕاَ ؼرق ویّٛٔتری 35ٔٙغمٝ اوتؽافی فیرٚزوٜٛ در 

واٝ  ٔجٕٛػاٝ ٌرا٘یتٛییاذی   . ظاز٘ذ ٔیاٖ وٛٞی تا ظٗ ترماض اظات  دٌرٌٛ٘ی ٞای، ظًٙٔٙغمٝٞای ظٍٙی در امٗ ٚاحذ

ظایٟٛ٘ای  تااییر لِترا ٞاا تتات   امٗ تٛدٜ .دار٘ذ ٔٛ٘سٌٚرا٘یتی ٚ ، ٔٛ٘سٚدمٛرمتیا٘ذ ترویة دمٛرمتیدر امٗ ظاز٘ذ ٘فٛر وردٜ

ٝ    واا٘ی  .ا٘اذ پرٚپّیتیه لرار ٌرفتٝ ٚ، ظیّیعی ظرظیتیه ای ٚ افؽااٖ در ٔغاِؼااز زمرظاغتی    ظاازی تاٝ دٚ ؼاىُ رٌا

ٛماٝ ؼاأُ   ظازی یا٘ٚ وا٘ی پیرمت، واِىٛپیرمت پیرٚتیت، عال، لرظٙٛپیرمت، ،وٛارتسظازی اِٚیٝ ؼأُ وا٘ی .ؼٙاظامی ؼذ

ٚ  (ppb 30732) تاا  دٞذ وٝ تیؽترمٗ ٔیساٖ عاال ٘ؽاٖ ٔیٞا ٔغاِؼاز شیٛؼیٕی ٌٕا٘ٝ .ٕٞاتیت ٚ ٌٛتیت اظتوِٛٚیت، 

 ppm)تاا تیؽترمٗ ٔیساٖ لرظاٙیه   ٔتری ٚ 42تا  41در ػٕك  OBH-7در ٌٕا٘ٝ  (ppm 3200) تاتیؽترمٗ ٔیساٖ ٔط 

ٔتاری ٌٕا٘اٝ    23تا  22در ػٕك  (ppm 133) تا ٔیساٖ تٍٙعتٗٚ تاالترمٗ 18تا  17در ػٕك  OBH-2 در ٌٕا٘ٝ(98670

OBH-2 ظازی از ٘ٛع دٚ فاازی نٙای از   ٞای وا٘یٞای ظِٛفیذی در رٌٝوٛارتس ٕٞراٜ تا وا٘یدرٌیر در ظیاالز . تاؼذٔی

ٗ      ٘ؽاٖ ٔیLV دٔاظٙجی ظیاالز ٘ٛع .نٙی از ٌاز ٞعتٙذته فازی  ٔامغ ٚ  دٞذ واٝ حاذالُ دٔاای تؽاىیُ وا٘عاار تای
0C238  0تاC405 0ٚ تا ٔیاٍ٘یٗ دٔایC 346 ٞاای ٘فاٛری ظاری امّٕٙیات،     تا تٛجٝ تٝ ٔاٞیت احیامی تاٛدٜ  .اظت

ظاازی ٚ  ٚ حاِات واا٘ی  ٞا، ؼىُ ٔٙغمٝ، ٘ٛع ٚ ٌعترغ لِتراظیٖٛ( لرظٙٛپیرمت ٚ پیرٚتیت)ظازی احیامی ٔجٕٛػٝ وا٘ی

ٞاای ٘فاٛری   تٛا٘ذ تخؽی از مه ظیعتٓ عالی ٔرتثظ تا تٛدٜٔمذار تاالی عال، ٔط، لرظٙیه ٚ تٍٙعتٗ، امٗ ٔٙغمٝ ٔی

 .احیامی تاؼذ
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