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  )15/04/93 :؛ پذیرش17/09/92: دریافت(
  

تعبیر و تفسیر پالینولوژي رخنمون نهشته هاي دیرین دریاچه اي، 
واقع در دامنه کوه آتشفشانی دماوند، کوه هاي البرز میانی، شمال 

یع گیاهی در طول زمان و بر مبناي ایران حاکی از تغییرات وس
مطالعه حاضر . تغییرات آب و هوایی طی توالی زمانی، در کواترنر است

نشان داد که پوشش گیاهی ناحیه اي منطقه مورد مطالعه در کواترنر 
با این حال، . پیشین از نوع استپ کوهستانی نیمه خشک بوده است
جنگلی تّنّک حضور و گسترش نسبی تعداد کمی از تاکسون هاي 

)open woodland (مردابی، حاکی از شرایط آب و هوایی با  -و آبی
بعضی از این فازهاي آب و هوایی با خشکی نسبی . خشکی کم است

هزار ساله گذشته، هم زمانی با فازهاي آب و هوایی در  70کم در طی 
. طی آخرین دوره هاي یخچالی، در ناحیه هیمالیا را نشان می دهد

ایج حاصله پالینولوژي این مطالعه از نظر زمانی پراکنده به اگرچه نت
نظر می رسد، ولی تحقیق حاضر به طور آشکار پتانسیل این منطقه، 
براي مطالعات پالینولوژي دقیق تر را براي درك رفتار پوشش گیاهی 
ناحیه اي را در برابر تغییرات آب و هوایی جهانی در شمال ایران را 

  .نشان می دهد
  

کواترنر، گرده، پوشش گیاهی، آتشفشان دماوند،  :هاي کلیدي هواژ
 ایران

  
 
 
 
  

نگاري و بازسازي محیط زیست دیرینه توالی  زیست چینه
هاي مرجانی  براساس ریف) سازند قم(شاتین -روپلین

  اسکلراکتینا در شمال شرقی منطقه دلیجان
  

ضا ، ر2، حسین وزیري مقدم 1، اسداله محبوبی  ٭ ١مهناز کاروان
  1موسوي حرمی

  مشهد، ایران  یدانشکده علوم، دانشگاه فردوس ،یگروه زمین شناس 1
  دانشگاه اصفهان، ایران ،یگروه زمین شناس 2

  ma.karevan@gmail.com  :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات *
  )15/04/93 :؛ پذیرش17/09/92: دریافت(

  
یسـت دیرینـه   نگاري و بازسازي محـیط ز  در این پژوهش، زیست چینه

هاي سازند قم در روستاي بیجگان، شمال شرقی دلیجان مـورد   نهشته
توالی مورد مطالعـه در حاشـیه غربـی    . بحث و بررسی قرار گرفته است

قـرار گرفتـه   ) داخلـی  -حوضـه کمـان  (دختر -کمان آتشفشانی ارومیه
شـاتین  -هاي سازند قم در ناحیه مورد مطالعه روپلین سن نهشته. است
فرهاي بنتیک بزرگ منجر به  نگاري براساس فرامینی چینه زیست. است

ــایی ــنس و  14شناس ــد   16ج ــتی گردی ــع زیس ــه و دو تجم . 1: گون
Nummulites vascus, N. fichteli  2و .Lepidocyclina-

Operculina- Ditrupa .    تجمعات مرجانی الیگوسـن در بـرش مـورد
د بررسی قـرار  هاي محیط زیست دیرینه مور مطالعه با توجه به دیدگاه

و با مجموعه   گونه تشکیل شده 4جنس و  4ها از  این مرجان. اند گرفته
انـد و بـا     آرام مقایسه شـده  -اي و اقیانوس هند جانوري تتیس مدیترانه

زون تجمعـی دوبـاره   . اي وابسـتگی دارنـد   هاي تتیس مدیترانـه  مرجان
ــاي شــاخه نهشــته شــده مرجــان  ــاال ه ــوریتس احتم ــب  "اي پ در قال

اي به وجود آمده و در اثـر طوفـان تخریـب     هاي متراکم کومه رچوبچا
زون . انـد  اي کنـونی نهشـته شـده    هـاي الیـه   در افق "گردیده و مجددا

تــرین شــکل مجموعــه جــانوري  رایــج Porites- Faviidaeتجمعــی 
  .دهند هاي الیگوسن بوده و افزایش انرژي آب را نشان می مرجان

  
نگاري،  شاتین، زیست چینه-وپلینسازند قم، ر :واژه هاي کلیدي
  محیط زیست دیرینه
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 هاي عنوان سنگ ها به سنگ ماسه تیفکی یابیارز
 يریدوام پذ ،یکیزپتروفی هاي با انجام آزمون یساختمان

 یسلسسله مراتب لیتحل ندیو با استفاده از فرآ
  

 خدابخش دی، رضا بابازاده، سع*يقباد نیمحمدحس
   رانی، اهمدان نا،یس یبوعلدانشگاه  یشناس نیگروه زم

  amirghobadi@yahoo.com: آدرس الکترونیکی - مسئول مکاتبات *

  )15/04/93 :؛ پذیرش09/10/92:دریافت(
  

عنوان  با توجه به فراوانی ماسه سنگها در طبیعت استفاده از آنها به
ها رایج هاي ساختمانی و در ساخت بناهاي تاریخی و مجسمهسنگ
نمونه ماسه سنگ از سازند قرمز باالیی تهیه  9 در این پژوهش.است

- شده و از نقطه نظر پتروفیزیکی و دوام پذیري مورد مطالعه قرارگرفته
مناسبت آنها به عنوان سنگهاي ساختمانی با استفاده از اند، سپس 

- در این پژوهش. فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی گردیده است
لعه مقاطع نازك سنگ، آزمایش هاي آزمایشگاهی شامل مطاآزمون

هاي تبلور نمک،انجماد و آب شدن مقاومت تراکم تک محوري، چرخه
هاي شتابدار به ویژه در مدت انجام آزمون طی. و دوام پذیري انجام شد

خشک، سرعت موج، شاخص دوام آزمون تبلور نمک تغییراتی در وزن
- نتایج بررسی. ادهااتفاق افتپذیري و مقاومت تراکم تک محوري نمونه

گیري شده از یک هاي نمونهسنگهاي آزمایشگاهی نشان داد که ماسه
هاي مهمی را در خصوصیات پتروفیزیکی و  تفاوت شناسیالیه چینه

ها ناشی از فرآیند این تفاوت. دهند خصوصیات هوازدگی نشان می
در مرحله بعد یک مدل تحلیل . آنهاست شناسیدیاژنزه و ترکیب کانی

ها مطابق با لسله مراتبی به منظور رده بندي کیفی ماسه سنگس
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و میزان مقاومتشان در مقابل 

هفت عامل اولیه شامل مقاومت . فرآیندهوازدگی به کار گرفته شد
تراکم تک محوري، عامل کاهش مقاومت، تخلخل اولیه، افت وزنی در 

- نوع تماس دانه، (Id15) دهمآزمون تبلور نمک، شاخص چرخه پانز
هاي اصلی و ترکیب کانی شناسی  و بیست و سه معیار ثانویه بعنوان 

نتایج نشان داد که مدل تحلیل سلسله . عوامل ورودي انتخاب گردید
مراتبی به شکل قابل توجهی می تواند مناسبت سنگهاي ساختمانی را 

نمونه از ماسه براساس آنالیز انجام شده مشخص گردید دو .  معین کند
ها به دلیل خصوصیات خوب مقاومتی و تحلخل کم براي سنگ

در مقابل سه  .استفاده به عنوان سنگ ساختمانی بسیار مناسب هستند
هاي ها به دلیل داشتن تخلخل زیاد، مقاومتنمونه از ماسه سنگ

  .فشاري و کششی کم براي ساختمان سازي بسیار نامناسب هستند
  

 ،یسنگ ساختمان ،ییماسه سنگ، سازند قرمز باال :کلیدي واژه هاي
   .یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ

 لیتحل ندیفرآ يروش ها يمبنا GIS يا سهیمطالعه مقا
  يبرا  یو نسبت فراوان رهیآمار دو متغ ،یسلسله مراتب

از کالن  یلغزش در بخش نیزم يریپذ بینقشه آس هیته
  رانیشهر تهران، ا

  
  2ییمحسن رضا، *1مرادي صمد

 نیبخش زم ه،یدانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم پا ی،شناس نیگروه زم 1
  ی، اهواز، ایرانشناس

  ، ایرانتهران ه،یدانشکده علوم پا ،دانشگاه خوارزمی ی،شناس نیگروه زم. 2
 :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

samadmoradi39@yahoo.com  
  )15/04/93 :؛ پذیرش06/12/91: دریافت(

  
نیزمـ  هـاي یژگـ یو ،یمـ یاقل طیمرتفع تهران به علت شـرا  هايمنهدا

 نیبنـابرا .باشـند -یم لغزش نیمستعد وقوع زم یکیو مورفولوژ شناسی
 يبـرا . دارد یاتیـ ح تیلغزش منطقه اهم نیزمیریپذ بینقشه آس هیته
رخ  هـاي لغـزش نیزمـ : شامل یموضوع هايهدف نقشه نیبه ا دنیرس

، فاصله فاصله تا آبراهه ب،یانحناء ش ب،یشجهت  ب،یش ،يتولوژیداده،ل
و بارش مورد استفاده قرار گرفته شـده   یاراض تا گسل، ارتفاع، کاربري

اختصـاص   یوزن يرستر یموضوع هاينقشه هايسپس به کالس. است
شـد و هـر سـلول آن     هیـ ته ییآنها نقشه نها یداده شد،که با همپوشان

 یم) LSI(لغزش نیمز يریپذ بیاز مقدار آس یشاخص مشخص يدارا
بکار رفتـه   يروش ها یابیارز يشده برا هیسه نقشه ته تیدر نها.باشد

نشان دهنده نقشه  ها پس از طبقه بندينقشه نیا. شدند سهیبا هم مقا
در منطقه مورد مطالعـه  . باشند یمنطقه مورد مطالعه م يریپذ بیآس
العات به اط.رخ داده اند یلیش ها در واحد هايلغزش نیدرصد از زم74

فاصـله   ب،یش ،يتولوژیل یاطالعات هايهیدست آمده نشان دادند که ال
در منطقـه مـورد مطالعـه     یمهم هايتا آبراهه و فاصله تا گسل فاکتور

انجام شده نشـان داد کـه منـاطق فعـال      يها سهیمقا جینتا .باشندیم
 یلـ یو خ ادیـ ز يریپـذ  بیبا آس هايلغزش بطور کامل در کالس نیزم
فعـال در   هايلغزش نیزم نیدرصد از ا 6/99اما  رند،یگ یقرار نم ادیز

شده بـا روش   هیدر نقشه ته ادیز یلیو خ ادیز يریپذ بیمناطق با آس
WI روش يبرا ریمقاد نیکه ا در حالی .اندرخ داده AHP 5/74  درصد
 FRو  WI هـاي روش نیبنابرا. باشدیدرصد م FR 2/97روش  يو برا
 AHPنسـبت بـه روش   لغـزش  نیخطر زمـ  عیز توزا تريیواقع ریتصو

  .دهندینشان م
  
، Wi، یسلسـه مراتبـ   لیـ تحل نـد یفرآ لغزش،نیزم :هاي کلیدي هژوا

FR  وGIS  
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 يبلورها یبلورشناس یحیترج هايیافتگیجهت  لیتحل
 یکوارتز در پسامیت با استفاده از پراش پراکندگ

  غرب ایرلند ،یالکترون
  

  چاکدل یمیرح ریعز
  رانیا گرگان،،  دانشگاه گلستاندانشکده علوم،  ،یشناس نیگروه زم

  rahimiaz@yahoo.co.uk  :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*
  )15/04/93 :؛ پذیرش07/11/92: دریافت(

  
 يبلورها) CPO( یبلورشناس یحیترج هايیافتگیجهت  ر،یمطالعه اخ

 افتنی يبرا یالکترون یکوارتز  در پسامیت با استفاده از پراش پراکندگ
نزدیک لترفراك در غرب  ن،یبوف- لینوایاز قطعه ر یختیسازوکار دگرر

چند هزار  يبه طور کامل برا يبلور هايیافتگیجهت . پردازدیم رلندیا
کشف  يپسامیت جهت حصول اطالعات برا هاياز نمونه کوارتزبلور 

 هايیافتگجهت ی. گیري شدفعال اندازه یختیدگرر يسازوکارها
به   >20¯11<و >0001<يها-کوارتز در جهت يبلورها یحیترج

نمودارها،  نیدر ا. ترسیم گردید یو منحن یقطب صورت نمودارهاي
را در اطراف  يتجمع حداکثر کیبلورهاي کوارتز   cمحور يالگوها
لغزش  قیاز طر توانیرا م نیکه ا دهدینمودار قطبی نشان م Υمحور

 کند خزش جادرفتگیشناسی که آشکار میبلور  aدر جهت  يمنشور
در کوارتزهاي این سنگ بوده  یختیسازوکار دگرر یبعنوان عامل اصل

  .است
  

 ،يبلـور  یحـ یترج یافتگیـ کوارتز، جهـت   يبلورها :واژه هاي کلیدي
 الکترونی یپراش پراکندگ ،یختیسازوکار دگرر

  
  

 يدرولوژیه نهیبر مطالعات انجام شده در زم يمرور
  رانیا يخط آب جو نیو ارائه اول یزوتوپیا

  
  یغالمعباس کاظم، *یشمس... عبدا

  رانیدانشگاه شاهرود، شاهرود، ا ن،یدانشکده علوم زم
  a.shamsi@shahroodut.ac.ir :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

  )15/04/93 :؛ پذیرش26/11/92:دریافت(
 

ابـزار   کیـ بـه عنـوان    هـا زوتـوپ یاست کـه از ا  قرنمیاز ن شیاکنون ب
. شودیاز کشورها استفاده م ياریقدرتمند در مطالعات منابع آب در بس

 نیـ اسـتفاده از ا  ران،یـ در حال توسعه مثل ا يوجود در کشورها نیبا ا
در رابطه بـا   رانیمطالعه در ا نیاول. باشدیم نها در مراحل آغازیروش

 هــايمنشــاء آب ییبــه منظــور شناســا 1975موضــوع در ســال ن یــا

ـ    رانیشور در جنوب ا ینیرزمیز  یکنفـرانس ملـ   نیانجـام گرفتـه و اول
 یاثر علم 70جمعاً . برگزار شده است 2013در سال  هازوتوپیکاربرد ا

آب –بـارش    یزوتـوپ یا بیـ موجود است که در هفت گروه شامل ترک
ــاي ــیرزمیز ه ــ )8/35(% ین ــابع ش ــايو آب يور، من ــه ه  دروترمالی

، مطالعـات  )1/17(%هـا  چشمه ریو حوضه آبگ یعیطب هی، تغذ)6/18(%
و  یسطح هاي، ارتباط آب)4/11(% ینیرزمیز هايآب يو مدلساز هپای
و ) 7/5(% دروگرافیـ ه ي، توسعه کارست و جدا ساز)1/7(% ینیرزمیز

در سراسـر  . رنـد گییقـرار مـ  ) 3/4(% ندهایانتقال آال زمیو مکان یآلودگ
 یمهم و آلـودگ  هايچشمه ریحوضه آبگ نییمثل تع یکشور  موضوعات

 هـا زوتـوپ یاسـتفاده از ا  ازمنـد یوجود دارند کـه ن   ینیرزمیز يها-آب
به دانشمندان اجازه پرداختن به  ،یشگاهیهستند، اما نبود امکانات آزما

ـ رایا يخط آب جو نیما اول قیتحق نیدر ا. هدها را نمیموضوع نیا  ین
و  89/6 بیـ آن به ترت یاضاف میخط و دوتر نیا بیش.  مایرا ارائه کرده

  .باشدمی ‰57/6
  

 ،ینـ یرزمیز هـاي آب ،یزوتـوپ یا يدرولوژیه ران،یا :واژه هاي کلیدي
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  )15/04/93 :؛ پذیرش30/07/92: دریافت( 
  

بررســیهاي دقیــق پتروگرافــی و شــیمی کانیهــا در ســنگهاي ســالم و 
دهد که ایـن   کوه نشان می دگرسان شده توده نفوذي بعد از ائوسن پنج

وده بعد از جـایگیري و تبلـور، بـه ترتیـب تحـت تـاثیر دو دگرسـانی        ت
سـنگهاي سـالم داراي   . است  کلسیک و پتاسیک قرار گرفته –سدیک 

، فلدسـپار پتاسـیک،   )البرادوریـت (ترکیب سینیتی بوده و پالژیـوکالز  
دیوپسید و بیوتیت ماگمایی کانیهاي اصلی و منیتیت، اسفن و آپاتیـت  

 Na-Caسنگهایی کـه در معـرض دگرسـانی    . شندبا کانیهاي فرعی می
اند داراي ظاهري آبشویی شده بـوده و بـه ترکیبـی معـادل      قرار گرفته

ــت تبــدیل شــده   شــدن حاشــیه پالژیــوکالز    آلبیتــی. انــد مونزونی
(An10Ab85Or5) ماریالیــت (، اســکاپولیتی شــدن شــدید پالژیــوکالز

Ma97Me2 ( متـرین  شـطرنجی برخـی از مه    و آلبیت با الگوي صـفحه
خصوصیات سنگهایی اسـت کـه در معـرض ایـن نـوع دگرسـانی قـرار        

همچنین منیتیت ماگمـایی کـه در پیروکسـن و بیوتیـت در     . اند گرفته
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از نظر . اي کوچک و یا حذف شده است برگرفته شده است نیز تا اندازه
هـاي حـاوي مجموعـه     ساختاري این نوع دگرسـانی بـا رگـه و رگچـه    

آنالسیم، کلینوپیروکسـن، اسـفن و آپاتیـت     یت،کانیهاي آلبیت، اسکاپول
پیروکســن در ســیینیت، مونزونیــت و همچنــین . کنتــرل شــده اســت

به طـور میـانگین،   (اسکاپولیت ترکیب یکسانی دارد  –هاي آلبیت  رگه
Wo48En38Fo12(  ؛ این بدان معناست سیاالت گرمابی تاثیري بـر روي

حتـواي ارتـوز   میـانگین م . ترکیب پیروکسـن ماگمـایی نداشـته اسـت    
تا  Or90بلورهاي فلدسپار پتاسیم در سنگهاي سالم و دگرسان شده از 

Or84  بـر اسـاس نمودارهـاي بدسـت آمـده از روش      . نمایـد  تغییر مـی
. اند در طی این دگرسانی نسبتاً غیر متحرك بوده REEsو  Tiایزوکن، 

 20تـا   10تغییرات جرم محاسبه شده بسـته بـه شـدت دگرسـانی از     
از دسـت رفتـه در    Kو  Feمحتـواي   در مقابل، . نماید یر میدرصد تغی

این دگرسانی، سنگهاي دیگر را تحت تاثیر قرار داده و موجـب رخـداد   
سـنگهاي متـاثر از ایـن دگرسـانی بـا      . دگرسانی پتاسیک شـده اسـت  

اي  شواهدي از تبدیل پیروکسن ماگمایی و بیوتیت به بیوتیتهـاي تکـه  
و همچنـین  ) ه و اسـفن دانـه ریـز ثانویـه    کروئیسم سبز تیر داراي پلی(

هایی از فلدسـپار پتاسـیم شـناخته     پالژیوکالزهاي احاطه شده با حلقه
  .شوند می
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منشاء  يبرا) Srو  Nd( یزوتوپیو ا ییایمیشواهد ژئوش
  يمرکز رانغرب ساوه، ایشمال ينفوذ هايدهتو

  
   3ندوی، کارمن گال2یلیاسماع وشی، دار1*یکهخائ یرضائ يمهد

  رانیدانشگاه شاهرود، شاهرود، ا ن،یدانشکده علوم زم 1
  پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران شناسی،نیدانشکده زم 2
  ایاسپان د،یمادر د،یدانشگاه مادر ،یمیو ژئوش يدپارتمان پترولوژ 3
 Rezaei@Shahroodut.ac.ir :آدرس الکترونیکی -مسئول مکاتبات*

  )15/04/93 :؛ پذیرش23/07/92: دریافت( 
  

هـاي  در شمال غرب ساوه، ایران مرکزي، سـه تـوده نفـوذي در سـنگ    
هـاي  ها، رخنمـون این توده. اندرسوبی ائوسن جایگزین شده-آتشفشانی

واحــد کــوارتز : د و عبارتنــد ازدهنــمســتقل کــوچکی را تشــکیل مــی
غـرب، واحـد   در شـمال ) :wt% 57-52 SiO2(مونزودیوریتی خلخاب 
شـرق و واحــد  در شــمال) :wt% 71-62 SiO2(گرانودیـوریتی نشـوه   

واحـد  . شـرق در جنوب) :wt% 69-63 SiO2(گرانودیوریتی سیلیجرد 
خلخاب از کوارتز مونزوگابرو و کوارتز مونزودیوریت تشـکیل شـده کـه    

واحـد نشـوه اساسـاًً از    . داراي بافت دانه متوسط تا دانه درشت هستند
گرانودیوریت و بـه مقـدار کمتـر از گرانیـت بـا بافـت دانـه متوسـط و         

-هاي پالژیوکالز مـی پورفیري تشکیل شده است که داراي مگاکریست
واحد سیلیجرد از گرانودیوریت و تونالیت با بافت متوسط تا دانـه  . باشد

هاي مورد مطالعـه داراي  سنگ. نوفیري تشکیل شده استدرشت و گرا
، 1/1کمتر از  A/CNK، نسبت مولکولی Na2Oمقادیر نسبتاً باالیی از 

-آن. ، و ویژگی کالک آلکالن هستند06/2حدود  Na2O/ K2O نسبت 
هاي کلینوپیروکسن، هورنبلند، مگنتیت و تیتانیـت تشـکیل   ها از کانی

هـا در  ها و تشـکیل آن این سنگ Iنوع  اند که نشان دهنده ویژگیشده
  704536/0 -74860/0(هـاي ایزوتـوپی   داده. حاشیه فعال قاره است

87Sr/86Sr39Ma=  2/2 -9/3؛  ε(Nd)39Ma= (هــاي نفــوذي از ســنگ
 Bulk( غـرب سـاوه در سـمت چـپ زمـین همگـن سـیلیکاته       شمال

Silicate Earth( اي هـ هـا بـه همـراه داده   ایـن نسـبت  . شوندواقع می
کننـد کـه ماگماهـاي والـد تشـکیل دهنـده       ژئوشیمیایی پیشنهاد می

ــوري  ســنگ هــاي کــوارتز مونزوگــابرویی احتمــاالً ناشــی از تفریــق بل
ماگماهاي بازالتی تشکیل شده در حاشیه قـاره اسـت کـه، در مخـازن     

اي اي متحمل تبلـور بلـوري و آالیـش بـا پوسـته قـاره      ماگمایی پوسته
ها متعاقباً گرانودیوریت. از سیلیس شده استپایینی قبل از غنی شدن 

اند که بـه مخـازن   اساساً از تفریق بلوري ماگماهاي والدي تشکیل شده
  .اندماگمایی پوسته باالیی صعود نموده
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