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 ده  یکچ

 (Kmی)سیمغناط  ی رفتاریو پذ  (NRM)  یع یپسماندطب  سی مغناط  یعنیمواد،    یسیمغناط  یمطالعه دو پارامتر اساس  نیدر ا 

قرار گرفته است.    یدر مناطق فَشم و هشتگرد، مورد بررس  ن،یریز  نیسازند زاگون با سن کامبر  ی هاسنگاز ماسه    ی تعداد   ی برا

  95/0هانمونه  یعیپسماند طب   سیمغناط   نهیش یو ب   نه یکه کم  دهدی م نشان    هامغزه   ی انجام گرفته بر رو  یشگاهیمطالعات آزما

  174و    109  یسیمغناط  ی رفتار یپذ  نهی شیو ب  نهیاست. کم  مربوط به منطقه هشتگردکه هردو   باشدی م  آمپربرمتر  یلیم  2/  51و

(µSI)  ینرالوگرافیو م   یسیمغناط  تبدست آمده از مطالعا  جی. با توجه به نتاباشدی ممربوط به مناطق هشتگرد و فشم    بیبه ترت ، 

است    سیفرومغناط  ی های کان  شتریو درصد ب یعیطب   پسماند  س یمغناط   زانیم  نیبالتر  ی درمنطقه هشتگرد، دارا  ZH2  ایستگاه

پالئومغناط  ی برا  توانندیم  احتماًلو   به سا  یس یمطالعات  پذ  ترمناسب ها    ایستگاهری نسبت  بالتر در    یس یمغناط  ی رفتاریباشد. 

  ایستگاه   نیدر ا  سیو پارامغناط  سیفرومغناط  ی های کاناز مجموع    ی شتریمربوط به حضورمقدار ب  تواندی مفشم    همنطق   Z2ایستگاه

 باشد. 

 ، ، فشم، هشتگردزاگون ، مغناطیس پسماند طبیعی، پالئومغناطیس، سازندمغناطیسیپذیرفتاری  :ید یلک یهاواژه
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Abstract 

In this study, two basic magnetic parameters of materials, namely natural remanent magnetization 

(NRM) and magnetic susceptibility (km)for a number of sandstones from Zagun Formation (Lower 

Cambrian), in Fasham and Hashtgerd regions (Alborz mountain range, north Iran) have been 

investigated. Laboratory studies performed on the cores show that the minimum and maximum NRM 

of the samples are 0.95 and 2.51 mA/m, both of which belong to the Hashtgerd region.The minimum 

and maximum magnetic susceptibility of 109 and 174 (µSI) which are related to Hashtgerd and Fasham 

regions, respectively.According to the results of magnetic  and mineralographic studies, ZH2 site in 

Hashtgerd region has the highest amount of NRM and higher percentage of ferromagnetic minerals 
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and may be more suitable for paleomagnetic studies than other sites.Higher km at Z2 site in the Fasham 

region may be related to the presence of a larger amount of total ferromagnetic and paramagnetic 

minerals at this site. 

 
Keywords: Magnetic susceptibility, Natural remnant magnetization, Paleomagnetism, Zagun formation, 

Fasham, Hashtgerd. 

 مقدمه    1

  گذشته   مکان  به  مربوط  سوالت  به  که  است  ها سنگ  یسیمغناط  ی هایژگیو مطالعه (Paleomagnetism)  سمغناطی نهیریعلم د

عنوان ه  ب (Magnetometry)  یسنج  سیروش مغناط  (.1992،ر)باتل  دهدی مپاسخ    نی زم  یانوسیاق و  ی ا قاره صفحاتوجابجایی  

  (. درمطالعه حاضر،1391ی، ز،.دی)حم  شناخته شده است  یک یزیو ژئوف  یناسش   ن یموثر در انجام مطالعات زم  یهاروشاز    یکی

پذ  (  Natural remnant magnetization (NRM))  ی عیطبپسماندس  یمغناط   یاساس  دوپارامتر  یرفتاریو 

ا  یبررس  مورد (Magnetic susceptibility(Km))مغناطیسی اهداف  اند  گرفته  شامل  نیقرار  بررس  -1  : پژوهش    یمطالعه 

سازند زاگون در دو منطقه فشم و    ی سیمغناط  ی سه محتوایت، مقایو در نها  یس یمغناط   ی رفتاریو پذ  یعیطب   پسماند  سی مغناط

 .  باشد ی م  یسیپالئومغناط یمطالعات آت ی مناسب برا  منطقة  یابیمکان  - 2 البرز است. ی هاکوه هشتگرد، در جنوب رشته 
سمت چپ(  (شکران  1:100000شرق تهران )سمت راست( و 1:100000  یهانقشهدر  ترقیدق موقعیت مناطق نمونه برداری که به صورت  -( 1شکل )

 آورده شده است. 

 زمین شناسی منطقه

. نام این سازند برگرفته از روستای زاگون (1963و،  )آسرت  سن کامبرین پیشین است  دارای   و  البرززون ساختمانی    سازند زاگون در

علوی  )وگسترش فراوانی در البرز و ایران مرکزی دارد    معرفی شده است  1963در سال  و توسط آسرتو    بودهدر شمال شرق تهران  

 ی هال یشزون زیرین بیشتر از  -1  ناحیه برش الگو به چهار زون لیتولوژی تقسیم نمود  دررا    سازنداین    توانی م(.  1388نائینی،  

 ی هاسنگروی زون زیرین ماسه  -2بسیارنازک آهک مارنی تشکیل شده است.     ی هاهیل آهکی به رنگ قرمز تیره تا بنفش همراه با  

زون بالیی که از ماسه سنگ صورتی و   -4زون بعدی از سیلتستون میکادار قرمز تشکیل یافته و    -3.  ردیگی مارکوزی قرمز قرار  

 (.1385آقانباتی،  )( وبخش بالیی این سازند معرف محیط رودخانه ماندری است  1388نائینی،    سیلتستون قرمز تیره است )علوی 

مقطع تیپ این  )  زاگون  ی شهر تهران، در منطقه فشم، روستا  یشمال شرق  یکیسازند زاگون، در دو محدوده    قیتحق  نیا  در

ارتفاعات طالقان( مورد مطالعه قرار گرفته است    ی درمنطقه هشتگرد از استان البرز )قسمت جنوب  ی گریو د  (Z2ایستگاه  -سازند

 (.  1)شکل 

 روش انجام تحقیق  2 

ر قابل حمل بنزینی موسسه ژئوفیزیک انجام  ی با مغزه گ  ی ن مطالعه، نمونه برداریبه منظور انجام ا  :نمونه برداری وآماده سازی

سازمان    پالئومغناطیس   شگاهیآزمادر    هانمونهایستگاه برداشت شد. مراحل آماده سازی و اندازه گیری    5مغزه از    30شد وتعداد

 ی هادستگاه   رد  بریده شد تامتر(  یلیم   25متر و قطر  یلیم   22ز استاندارد )ارتفاع   یدر سا  هامغزه  انجام شد.زمین شناسی کشور  
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 باشند.   اندازه گیری قابل س سنج ی مغناط

  ن یگذشته زم   ی هادورهدر طول    ن یزم  یسی مغناط   دانیو شدت م  جهت،  یعی طبپسماند س  ی: مغناطیعیطب  پسماند  سیمغناط

به دو دسته    یعیطب   پسماند  سی ، در آن ثبت و حفظ شده است. مغناطهاسنگ  ی ریگشکل   ی ندهایفرآ  یاست که در ط  یشناس 

بعد از   ی ندهایو فرآ   راتییمربوط به تغ  هیثانو  پسماند  سنگ و  ی ریگشکل   ماندر ز   هیاولپسماند    .شودی م  میتقس  هیو ثانو  هیاول

  زمان  در  نیزم   یسیمغناط   دانیم   ثبت   سبب   سنگ،  در  ت یمگنت  مانند   س یفرومغناط  ی های کانسنگ است. حضور    ی ریگشکل

سنج چرخان   س یمغناط   هپارامتر توسط دستگا  نیمطالعه ا  نای  در.  (1397  ،یاصالن  و  انیمحمدیعل)  شودی م  سنگ  ی ریگ لکش

 شد.  ی ریاندازه گ AGICOشرکت  JR-6Aمدل 

 3مواد را به    توانی اساس م  نیبر ا.  ندیگویم ی  سیمغناط  پذیرفتاری ،   شدن مواد  زهیمغناط   تی به قابل  :پذیرفتاری مغناطیسی

پذیرفتاری دراین مطالعه    (.1993،  هورودا)تارلینگ و    کرد  ی بند   میتقس  یسیامغناطیو د  ،یسی پارامغناط  ،یسی دسته فرومغناط

 اندازه گیری شده است.  AGICOساخت شرکت  ،MFK1-Aدستگاه کاپابریج مدل  مغناطیسی حجمی توسط 

 ایج و بحثنت 3
  2آن در شکل  ج یشدکه نتا  ی ریمناطق هشتگرد و فشم اندازه گ  ایستگاه   5نمونه از    30تعداد    : یعیطبپسماند    س ی مغناط  جینتا 
و  (  m A/m) 95/0با مقدار      ZH3  ایستگاهپارامتر مربوط به    نیا  نهیآورده شده است. باتوجه به نمودار، کم  ینارنج  ی هاله یم   با
  منطقة برداشت شده در    ی هانمونه باشدکه هردومتعلق  به    یم(  m A/ m)51/2به مقدار    ZH2  ایستگاهآن مربوط به    نهی شیب

 . هشتگرد است

 
 ( Z2) و فشم(ZH1-4)هشتگرد  یهانمونه  ی( برا ی)نارنج یعیطب  پسماند ( و مغناطشی)آب یسیمغناط یرفتار یپذ  ریمقاد نیانگینمودار م -2 شکل

اندازه گیری شد که   یسی مغناط  ی رفتاریپذذکرشده دربخش پسماندمغناطیسی،     ی ها ستگاهیابرای    :یسی مغناط  ی رفتاریپذ  جینتا نیز 

  99/109مقدار    با  ZH4ایستگاه  مربوط به    Km  ریمقاد  نهیکمآبی آورده شده است. باتوجه به این شکل    ی هالهیمبا     2نتایج آن در شکل 

 (µSI )ایستگاه ، مربوط به نهیشیو مقدار بZ2 64/174مقدار اب  (µSI )باشدیم 

از نوع   عمدتاًاست و    زیسنگ، درحد ناچ  ی فلزمهنی–ی فلز   ی های، کانزاگون  مورد مطالعه از سازند  یقلیمقطع ص   7در    :نتایج مینرالوگرافی

از    تیهمات  ی. اندازه کانباشدیآناتاز( م -لی)روت  ومیتانیت-آهن  ی دهای اکس   ت،یمونیل-تی گوت  ت،یبوده و شامل همات  ی د یدروکسهی–ی د یاکس

وجود داشته و   یبه فرم آغشتگ  عمدتاً  تیمونلی–ت یسنگ پراکنده است. گوت  ةنیدر زم  ،یاست که به فرم خاک  کرونیم  120تا    70حدود  

  ت ی همات  هانمونهاز    ی. در بعضشودیم  ه سنگ مشاهد  ی رفلزیغ  ةن یبصورت پراکنده و خودشکل در زم  م یتانتی–آهن  ی دهایاکس  زیذرات ر

از   یبعض  نهی( در زمکرونیم  5)حدود    یکرونیو م  ز یبه صورت ذرات ر  تیریپ  .است  هی اول  ی ها تی مگنتشدن    دیاز اکس  یاست و ناش   هیثانو

  .باشدیمسازند  نیا ی ها سنگغالب در  یسیمغناط یکان  تیو مگنت تی. هماتشودیم مشاهده  هاسنگ

های فرومغناطیس )گزارش هشتگرد برداشت شده و بیشترین میزان پسماند مغناطیسی را نشان می دهدکانی  منطقةکه از    ZH2در ایستگاه  

، میزان  دهدیمکه کمترین مقدارپسماند مغناطیسی را نشان    ZH3درصد مشاهده شده است ولی ایستگاه    0.01تا    0.1مینرالوگرافی( در حد
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فرومغناطیس که حامل پسماند مغناطیسی هستند در ایستگاه    ی ها یکاندرصد است. حضور بیشتر    0.01فرومغناطیس در حدود    ی ها یکان

ZH2   مقدار این پارامتر در این ایستگاه بیشینه باشد. شودیمباعث 

فشم دارای مقدار بیشینه است که مطالعات    منطقة  Z2ی ایستگاه  س ی مغناط  ی رفتاریپذکه    شودیمبایکدیگر، مشاهده    هاستگاهیا  سةیمقابا  

در ایستگاه    یسی مغناط  ی رفتاریمقدار پذ  نیکمتر  .درصد گزارش کرده است  0.01فرومغناطیس را در حد    ی هایکانمینرالوگرافی  مقدار  

ZH4    معتقد    1993هورودا    . تارلینگ وباشدیمدرصد    0.01فرومغناطیس آن در حد    ی ها یکانهشتگرد، مشاهده شده است که  میزان

کانی  ریتحت تأثدر سنگ فقط  مشاهده شده      یسی مغناط  ی رفتاریپذدرصد باشد    1/0فرومغناطیس سنگ کمتر از    ی هایکانهستند اگر مقدار  

فرومغناطیس   ی هایکانپارا مغناطیس نیز در مقدار این پارامتر نقش دارند. باتوجه به اینکه درصد    ی هایکاننخواهد بود و    فرومغناطیس  های  

ایستگاه   دو  این  ایستگاه    باًیتقردر  در  مغناطیسی  پذیرفتاری  بالتر  مقدار  است،  های   تواندیم  Z2برابر  بیشترکانی  تاثیردرصد  تحت 

 پارامغناطیس باشد. 

 نتیجه گیری 

در منطقه هشتگرد، دارای    ZH2برداشت شده از ایستگاه    ی هانمونهج بدست آمده از مطالعات مغناطیسی و مینرالوگرافی،  با توجه به نتای

 توانند یم  احتمالًاین ایستگاه    ی هانمونه . بنابراین  باشندیمفرومغناطیس    ی هایکانبالترین میزان مغناطیس پسماند طبیعی و درصد بیشتر  

 باشند. ترمناسببرای مطالعات پالئومغناطیسی نسبت به دیگرایستگاه ها، 

که ناشی از حضور مقدار   باشدیممنطقه هشتگردکمترین    ZH4منطقه فشم بیشترین و در ایستگاه    Z2پذیرفتاری مغناطیسی درایستگاه  
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