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  چکیده فارسی مقاالت انگلیسی

  
فشار باال در مجموعه  يها ستیکوارتز ش یتحول دگرگون

 رانیا رجان،یس -چادگان، نوار سنندج  یدگرگون
 

  مظفر ارم ،مصطفی موسوي زاده ،*جواد ایزدیار
 رانیدانشکدة علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یشناس نیگروه زم

  izadyar@znu.ac.ir: آدرس الکترونیکی -تمسئول مکاتبا * 
  )05/09/92 :؛ پذیرش24/06/92: دریافت(

  
-WNWگـون بـا رونـد     تاقدیس يمجموعه دگرگونی چادگان ساختار

ESE    مرکـز سـاختار از   . اسـت سـیرجان   -در نـوار سـاختاري سـنندج
ها  شیست. هاي اکلوژیتی تشکیل شده است وگنیس همراه با عدسیاورت

هـاي   باالي اورتوگنیس قرارگرفته و در یـال  ،و مرمرها از نظر ساختاري
ــگــون رخنمــون دار خــارجی ســاختار تاقــدیس ــ. دن اصــلی  ۀدو مرحل

 ۀاولـین مرحلـ  . ندها و مرمرها تشخیص داده شـد  دگرشکلی در شیست
کـه   درحـالی  شـده اسـت   S1وارگی برگباعث تشکیل  )D1(دگرشکلی 

 ،S2لــب برگــوارگی ســطح محــوري غا ،(D2)دوم دگرشــکلی  ۀمرحلــ
 ۀبقایـاي مجموعـ  . وفابریک میلونیتی را ایجاد کرده است F2هاي  چین

 -هـاي سـدیک   آمفیبـول + گارنـت  + فنژیـت  ( (M1)کانیایی فشار باال 
کـه دگرگـونی    قابل تشخیص است درحـالی  S1در برگوارگی ) کلسیک
ایجـاد شـده    D2شـکلی  دگربـر اثـر    (M2)آمفیبولیت بعدي  ةرخسار

 Gpaفشـار میـانگین    ،M1دگرگـونی   ۀبراي مرحل P-Tتخمین . است
 ۀکـه بـراي مرحلـ    دهـد درحـالی   دسـت مـی   هرا ب 0C550و دماي  6/1

 =0C575 - 508 Tو   =M2، Gpa 480/0 - 340/0Pدگرگـــونی 
و مجموعه دگرگونی فشار باالي  D1دگرشکلی  ۀمرحل. شود حاصل می

M1  یند فـرورانش  ابت شده طی فرثکه در مجموعه دگرگونی چادگان
 M2و مجموعـه دگرگـونی    D2دگرشکلی  ۀمرحل وتشکیل شده است 

  .کرتاسه ایجاد شده است ۀیند باالزدگی با احتمال قبل از خاتماطی فر
  

 یفشار باال، مجموعه دگرگون ستیکوارتز ش ران،یا :هاي کلیدي واژه
 .رجانیس -، نوار سنندجP-T ریچادگان، مس

  
  

هگاه، جنوب د -آباد یمنطقۀ حاج يها نیتورمال بیترک
  شرق بروجرد

  
  1زهره کشاورز ،2، رضا زارعی سهامیه*1امیرعلی طباخ شعبانی

  دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 1
  شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران گروه زمین 2

  aatshabani@gmail.com: آدرس الکترونیکی - مسئول مکاتبات *
  )05/09/92 :یرش؛ پذ01/04/92: دریافت(

  
هاي متنوعی شـامل   صورت کانی فرعی در سنگ هتوان ب تورمالین را می

ـ   هاي کوارتز و سنگ لکوگرانیت، پگماتیت، رگه  میزبـان  ۀهـاي دگرگون
دهگاه، جنوب شرق شهرستان بروجرد پیدا -حاجی آباد ۀها در منطق آن

و  ندشـکلدار تـا شـکلدار    دانه، نیمه ها درشت الین در پگماتیتتورم .کرد
ـ    ۀحاشـی  بـا چندرنگی قوي تا متوسط آبی  نمـایش  ه سـبز زیتـونی را ب

هـاي کـوارتز و    لکوگرانیـت، رگـه   در هـا  در مقابل، تورمالین. دنگذار می
شکلدار تا شکلدارو  نیمه دانه و عمدتاً ریز تا متوسط هورنفلس خیلی دانه

 و چندرنگی شدیداًهمچنین، . اي هستند اراي بافت منطقهدر مواردي د
نشـان  را اي  سبز متمایل به آبـی تـا زیتـونی متمایـل بـه قهـوه       عموماً

تورمـالین کـه بافـت    باهـاي فلدسـپار    جانشینی برخـی دانـه  . دهند می
تورمـالین در   .دهد در لکوگرانیت متـداول اسـت   اسکلتی را تشکیل می

است،  (Fe/Fe+Mg=0.86-0.95)از نوع شورل غنی از آهن  پگماتیت
هاي کـوارتز و هـورنفلس    هاي لکوگرانیت، رگه در صورتی که، تورمالین

. دارنـــد (Fe/Fe+Mg=0.31-0.61)دراویـــت  -ترکیـــب شـــورل 
دار، غنـی از عناصـر    هـا از نـوع آلـومینیم    هاي تمام این سنگ تورمالین
و مقادیر اندکی فضـاي خـالی   سدیم عنصر آلکالن غالب است  وآلکالن 

تورمـالین نـوع    Znلیکن عدم تجانس در محتوي . دارد Xدر موقعیت 
هاي نـوع   نسبت به تورمالین) apfu 0.02میانگین (شورل در پگماتیت 

است که بـه شـکل چشـمگیري    ) apfu 0.13میانگین (دراویت -شورل
هـاي   رسد تغییرپذیري غالب در ترکیب تورمالین نظر می هب. کمتر است

-AlOMgهاي تبادلی کمبـود آلکـالن    جانشینی با مورد بررسی عمدتاً

1(OH)-1  و کمبود پروتونAlNa-1Mg-1  هـاي   دانـه . شـود  کنترل مـی
هاي گرانیتوئیدها،  هاي شیمیایی تورمالین پگماتیت ویژگیدر تورمالین 
ــت ــت پگماتی ــا و آپلی ــد  ه ــیم را دارن ــر از لیت ــاي فقی ــالیه ــه ، در ح  ک
هاي کوارتز و شیسـت هورنفلسـی داراي    لکوگرانیت، رگههاي  تورمالین

هـا و   هـا، متاپسـامیت   هـاي متاپلیـت   هـاي شـیمیایی تورمـالین    ویژگی
  .ندا تورمالین فقیر از کلسیم-هاي کوارتز سنگ

  
- زون سنندج ن،یتورمال ت،یبروجرد، پگمات :واژه هاي کلیدي

  .تیگران رجان،یس
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در مقابل تبلور نمک با  یساختمان هاي دوام سنگ نیتخم
  و مقاومت یکیزیف هاي یژگیاستفاده از و

  
  ان، ماشاهللا خامه چی*کودلیمحمدرضا ن ،يدیجمش نیام
مدرس،  تیدانشگاه ترب ه،یدانشکدة علوم پا ،یمهندس یشناس نیگروه زم 1

   رانیتهران، ا
   nikudelm@modares.ac.ir: آدرس الکترونیکی - مسئول مکاتبات *

  )05/09/92 :؛ پذیرش19/01/92:دریافت(
  

ممکـن اسـت   اسـت کـه    یعوامل هوازدگ نیتر از مهم یکیتبلور نمک 
 جـاد یتبلـور نمـک باعـث ا   . را محدود کنـد  یساختمان هاي دوام سنگ

هـا   دوام سـنگ . شود ها می حفرات سنگ یدر سطح داخل هایی تنش
هـدف  . هاسـت  و مقاومت آن یکیزیف هاي یژگیبا و یکدر ارتباط نزدی

از  هـایی  دوام نمونه نیتخم يبرا يمارآ يها ارائۀ مدل ق،یتحق ناز ای
 هـاي  یژگـ یدر مقابل تبلور نمک با استفاده از و یمانساخت هاي سنگ

 ینمونـه سـنگ سـاختمان    14منظور،  نیبه ا. است یو مقاومت یکیزیف
 ،چگـالی (هـا   آن یو مقـاومت  یکـ یزیف ،یشناس یکان يها یژگیو و هیته

 یکششـ  مـت و مقاو يمحـور  تـک  يتخلخل، جذب آب، مقاومت فشـار 
ور نمک در محلول سـولفات  تبل شیدر ادامه، آزما. شد نییتع) نیلیبرز
ها انجام و دوام هر نمونه بـا اسـتفاده از    نمونه يچرخه رو 20تا  میسد

بـا اسـتفاده   . شـد  یابیـ ارز شیانجام آزمـا  یط) DWL(آن  افت وزنی
و  یکـ یزیف هـاي  یژگها با وی ارتباط دوام نمونه ج،ینتا لیو تحل هیتجز

و  یبررسـ  رهیـ تغسـاده و چنـد م   ونیرگرس يزهایبا انجام آنال یمقاومت
هـا   مـدل . ها ارائه شده اسـت  دوام نمونه نیتخم يبرا يآمار هاي مدل

و  یکـ یزیف هـاي  یژگـ ها بـا اسـتفاده از وی   دوام نمونه دهند نشان می
  .است نیقابل تخم یمقاومت با دقت مناسب

  
سولفات  ،یکیزیف يها یژگیتبلور نمک، دوام، و :کلیدي واژه هاي

  .متمقاو ،يآمار هاي مدل م،یسد
  
  

بر اثر برداشت  نیزم يا هیفرونشست ناح يها یژگیو
  رانیدر تهران، ا ینیرزمیز يها آب

  
، 1کودلی، محمدرضا ن*1انیچ ، ماشااله خامه1مسعود محمودپور

   2یمحمدرضا قاسم
مدرس،  تیدانشگاه ترب ه،یدانشکدة علوم پا ،یمهندس یشناس نیگروه زم 1

  ، ایرانتهران
  کشور یو اکتشافات معدن یشناس نیسازمان زم ن،یپژوهشکدة علوم زم. 2
  Khamechm@modares.ac.ir: آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

  )05/09/92 :؛ پذیرش19/03/92: دریافت(
  
 خشـک  مـه یخشـک و ن  یدر نـواح  یآبرفتـ  يهـا  طور معمول، حوضه به

اند و تـوان   همراه ادیز ینیرزمیز يها هستند که با برداشت آب یمناطق
ـ  . دارنـد  نیفرونشست زمـ  يبرا ییباال  يهـا  از حـد آب  شیبرداشـت ب

در . در شهر تهران شده اسـت  نیزم دیموجب فرونشست شد ینیرزمیز
 36منطقـه بـه    نیـ در ا نیزمـ  شسـت نـرخ فرون  نۀیشـ یحال حاضـر، ب 

را  لومترمربـع یک 530بـه   کیـ نزد يا هیو ناح دهیبر سال رس متر یسانت
بـه   ینـ یرزمیز يهـا  برداشت آب ۀیناح. خود قرار داده است ریتحت تأث

و  تیـ بـا رشـد جمع   2000و در دهۀ  افتهیسمت خاور و باختر توسعه 
ـ . همراه بوده است ياقتصاد يها تیفعال سـال گذشـته،    28از  شیدر ب

 جیاز جملــه نتــا. متــر افــت کــرده اســت 65/11 ینــیرزمیســطح آب ز
سـطح آب   ادیـ همچـون افـت ز   نیفرونشسـت زمـ   راتیها، تأث خسارت

و  یمهندســ يهــا هــا و ســازه ســاختمان یصــدمه و کجــ ،ینــیزمریز
 يجنـوب بـاختر   ۀیـ هاسـت کـه در ناح   جدار چـاه  يها لوله یختگیگس

شـناخت   يرا بـرا  يدیـ جد یما مدل مفهوم. است افتهی شیتهران افزا
 یشگاهیو آزما ییصحرا يها داده ۀیبر پا یمطالعات ۀیناح یحوضۀ آبرفت

متفـاوت را بـر    یشناسـ  نیزمـ  آب يامـدل، واحـده   نیا. میا کرده جادیا
مـدل، سـامانۀ    نیا ۀیبر پا. کند یم فیها توص آن یکیزیاساس خواص ف
تهـران وجـود دارد کـه     يدر دشت جنـوب بـاختر   يا هیآبخوان چند ال

  .تراواست سه واحد آبخوان و سه واحد آبدار کم رندةیدربرگ
  
 ،ینـ یمرزیز يها برداشت آب ،يرادار یسنج تداخل :هاي کلیدي هژوا

  .نیفرونشست زم ،يا هیسامانۀ آبخوان چندال
  
 

منتخب احداث  يها نهیگز یطیمح ستیاثرات ز یابیارز
  خانه فاضالب شهر فالورجان هیتصف

  
   1دهرآزما ، بهناز*2مقدس یناصر حافظ ،1يمنصور نبیز
   رانیشاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه صنعت یشناس نیگروه زم 1
  رانیمشهد، ا یدانشکده علوم، دانشگاه فردوس ،یشناس نیگروه زم 2
  nhafezi@um.ac.ir  :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

  )05/09/92 :؛ پذیرش11/11/91: دریافت(
  

در این مقاله روشها و معیارهاي مورد استفاده در غربال گري 
ساختگاههاي مطرح براي احداث تصفیه خانه شهرستان فالورجان واقع 

براي این منظور نه . استان اصفهان پرداخته شده است در شمالشرق
پارامتر جهت تعیین پهنه هاي نامناسب  7اصلی و  پارامتر ازپارامتر 

در اولین مرحله از . طبیعی و مصنوعی در نظر گرفته شده است
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مطالعات مناطق نامناسب حذف شده و وزن هر یک از پارامترها و زیر 
ین شده و هر یک از پارامترها تعی AHPپارامترها براساس روش 

. بصورت الیه مجزا در  سیستم اطالعات جغرافیایی ذخیره شده است
نفشه نهایی استعداد داري منطقه جهت ساخت تصفیه خانه که 
براساس روش روي هم اندازي الیه ها تهیه شده به چهار گروه تقسیم 

امتیاز سپس از گروه خیلی مناسب سه ساختگاه با باالترین . شده است
جهت انتخاب ساختگاه با کمترین آثار سوء زیست . انتخاب شده است

سرانجام براساس . محیطی از روشهاي ماتریس لئوپولد استفاده گردید
گزینه ) TOSIS(دو روش ماتریس لئوپولد و شباهت به گزینه ایده آل

مناسب ترین مکان جهت ساخت تصفیه خانه براي منطقه مورد  1
  .دیدمطالعه تعیین گر

  
 ســتیاثــرات ز یابیــخانــه فاضــالب، ارز هیتصــف :واژه هــاي کلیــدي

 AHP. لئوپولد، فالورجان سیماتر ،یطیمح
  
  

  )يمرکز رانیا(در کوه طشتاب  یتیبنتون يها منشأ نهشته
  داریپا يها زوتوپیو ا ییایمیشواهد ژئوش

  
  یرلوحیاکرم سادات م ،یلیمحمود خل، يفروغ ملک محمود

  راناصفهان، ای نشگاه اصفهان،دا یشناس نیگروه زم
  :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

F.malekmahmoodi@yahoo.com  
  )05/09/92 :؛ پذیرش16/04/92:دریافت(

 
ذخایر بنتونیت با اهمیت اقتصادي در کوه طشتاب خور در شرق استان 

تشکیل افق بنتونیتی خور که خود مشتمل بـر  . اند اصفهان شکل گرفته
هاي آتشفشانی  بنتونیتی است، محصول دگرسانی سنگ ۀتچندین نهش

مـورد مطالعـه کـه     ۀهاي آتشفشـانی در منطقـ   این سنگ. استائوسن 
شود، داراي ترکیب آندزیت و بازالت  ي پشت کمان محسوب میا حوضه
را وجود بنتونیت سدیم دار در محصوالت دگرسانی  XRDآنالیز . است

کائولینیــت، کــوارتز، کلســیت و نــد از ا ســایر اجــزا عبــارت. نشــان داد
مطالعات صحرایی وجود تعـداد زیـادي گسـل فعـال در     . کریستوبالیت

یید می کند که حجـم بـاالیی از سـیاالت سیلیسـی را بـه      أمنطقه را ت
. انـد  هاي سیلیسی به سطح منتقل کـرده  صورت ژئود، ژاسپروئید و رگه

یند دگرسانی تبدیل سـنگ والـد آتشفشـانی بـه بنتونیـت      ادر طول فر
. انـد  به طرز قابل توجهی تهی شده (LILE)عناصر لیتوفیل بزرگ یون 

کـه   دهند درحـالی  کاهش نسبی نشان می Vو  Nb, U, Cr, Niعناصر
Al, Ti  وZr ًًعنصـر سـزیم در هـر هـر دو     . اند غیر متحرك بوده تقریبا
شـده اسـت کـه احتمـاالً ناشـی از      آرژیلیکی و سیلیسی غنـی   ةرخسار

انتقال این عنصر توسـط سـیاالت گرمـابی بـه محـیط و حفـظ آن در       
الگـوي عناصـر نـادر خـاکی بهنجـار شـده بـه        . ساختار بنتونیت اسـت 

 ،هـا  بـازالتی، بنتونیـت   -هاي سـنگ والـد آنـدزیت    ها در نمونه کندریت
ی شـدگ  تهی. دهد سیلیسی روند مشابهی را نشان می ةهمچنین رخسار

ویـژه عناصـر نـادر خـاکی سـنگین در       هجزئی از عناصر نادر خـاکی بـ  
نتـایج  . شـود  هاي بنتونیتی در قیاس با سنگ والـد مشـاهده مـی    نمونه

ید نقش سیاالت ؤهاي پایدار اکسیژن و دوتریوم م هاي ایزوتوپ آزمایش
 سـیاالت . اسـت  C°83ها در دماي حدود  گیري بنتونیت جوي در شکل

 هـاي  پـالس  صورت به ها گسل فعالیت اثر بر یلیسیس ترکیب با گرمابی
 ناشـی  احتماالً ها گسل این فعالیت. اند شده رسوبی ۀحوض وارد متناوب

  . است میوسن دوران تراکمی هاي تنش از
  

ـ ا :واژه هاي کلیـدي   ت،یـ بنتون دار،یـ پا يهـا  زوتـوپ یا ،يمرکـز  رانی
  .کوه طشتاب ،یگرماب یدگرسان

  
  

سرعت موج  يها با استفادة همزمان داده یتخمین تراوای
: ماشین بردار پشتیبان یعصب يها و شبکه یاستونل

  از میدان چشمۀ خوش، جنوب ایران يمطالعۀ مورد
  

  *2 یکدخدائ یعل، 1رستگارنیا  يمهد
 ینفت، دانشکدة معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعت یدپارتمان مهندس 1

  شاهرود، شاهرود، ایران
  راندانشگاه تبریز، تبریز، ای ،یدانشکدة علوم طبیع ،یشناس گروه زمین 2
 :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

kadkhodaie_ali@tabrizu.ac.ir  
  )04/03/92 :؛ پذیرش31/06/91: دریافت( 

  
 يدر تعیین واحدها یاساس يا همواره مسئله یتخمین دقیق تراوای

مناسب به  ینسب یفشار مویینه و تراوای يها یمنحن يواگذار ،یجریان
داینامیک  يساز و شبیه یشناس زمین يمدلساز ،یسنگ يها گونه

تعیین  يجایگزین و کارا برا يابزار یروش صوت. مخزن بوده است
 يبرا يا چهار مرحله یاین مطالعه رهیافت در. شود یاستفاده م یتراوای

این مراحل به . پیشنهاد شده است یصوت يها از داده یتخمین تراوای
سوم چاه با مر ياز نمودارها یموج استونل يتخمین کند: قرار زیرند

در  یموج استون يبردار پشتیبان، تخمین کند یاستفاده از شبکۀ عصب
 یو محاسبۀ تراوای یاستونل یایناتراوا، تخمین شاخص تراو يها زون

بین  يا در نهایت مقایسه. با استفاده از فاکتور تطابق شاخص یاستونل
الیز و آن CMR يها دست آمده از داده به یبا تراوای یاستونل یتراوای

 یروش صوت دهد ینتایج این مطالعه نشان م. مغزه صورت گرفته است
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تخمین  يدقیق برا يقدرتمند ابزار SVM یعصب يها در کنار شبکه
کربناته با سامانۀ پیچیده حفرها -يدر مخازن مختلط آوار یتراوای

  .شود یمحسوب م
  

شاخص زون  ،یسرعت موج استونل ،یتراوای :واژه هاي کلیدي
  .چشمه خوش یمیدان نفت ،یچاه پیمای ينمودارها ،یجریان

  
  

 نیریمرز ز نۀیرید طیمح یو بررس یگرافینانواسترات
  رانیشرق ا داغ، شمال سازند کالت درشرق و غرب کپه

  
  2ی، محمدانور محق2ي، فاطمه هادو*1مقدم ینطق هیمرض

   رانینور، ا امیدانشگاه پ ،یشناس نیگروه زم 1
  رانیمشهد، ا یده علوم، دانشگاه فردوسدانشک ،یشناس نیگروه زم 2
 :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

m.n.moghaddam@gmail.com 
  )05/09/92 :؛ پذیرش07/04/92: دریافت( 

  
 نیریدر مرز ز یلینانوفس يو رخدادها یگرافیمطالعه نانواسترات نیدر ا

سازند . شده است یداغ بررس سازند کالت در شرق و غرب حوضۀ کپه
از  ییها هیال نیدانه با ب درشت يها ت متشکل از سنگ آهککال

شش برش در شرق و غرب  یدر مطالعات کنون. سنگ است ماسه
برش دوبرادر، برش کالت، برش : دانتخاب شدن لیحوضه به شرح ذ
 22در برش دوبرادر . زو و برش جوزك برش قلعه خ،یچهچهه، برش ش

گونه، در برش  32هه گونه، در برش چهچ 25گونه، در برش کالت 
گونه  18گونه و در برش جوزك  20زو  گونه، در برش قلعه 28 خیش
 يها زون ها لیبراساس نانوفس یگرافیواستراتیبا. شده است نییتع

 CC26و  CC21در شرق و  CC26-CC25 یلیاستاندارد نانوفس
دهندة  کرد و نشان ییها شناسا برش ۀیداغ را در کل در غرب حوضۀ کپه

 يانتها - نیپس نیشتیشده، ماستر  یبررس يها ت که سن نهشتهاس نیا
 نیکامپان يها در شرق و ابتدا در تمام برش نیپس نیشتیماستر

ها در غرب حوضۀ  در همۀ برش نیپس نیشتیماستر يانتها –نیپس
آب و هوا در  راتییبه تغ ها لیواکنش نانوفس. داغ است کپه

. شده است یت بررسسازند کال نیریدر مرز ز ز،ین نیشتیماستر
 Uniplanarius sissinghii, Micula(آب گرم  يها شاخص

murus, Micula prinsii ( در ضخامت مطالعه شده، گرم بودن
سازند  نیریدر مرز ز ن،یهمچن. کنند یم شنهادیرا پ یسطح يها آب

 Watznaueriaو . .Lithraphidites spp ۀیکالت بر پا
barnesae در  نییپا ییمواد غذا داتیبا تول تر نییپا يبارور طیشرا

 .شود یم شنهادیپ نیشتیماستر يانتها

ایران، کپه داغ، کالت، محیط دیرینه،  :واژه هاي کلیدي
 .نانواستراتیگرافی


