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چكيده
دس جٌوَة ػوذ صادٌوذُ سٍد ٍدس ؿووبر ؿوْشوشد هشوووض اػو بى لْوبس هاوبر ٍثخ يوبس  ،دس وووبع
ثالفلل ػٌگ ّب دگشگًَي ثب سخؼبسُ

ؿيؼت ّب ػجضٍالغ دس ثخؾ هيوبًي هٌْوِ

ػيشجبى ،لٌذدي گٌجذ ون اس فبع ثِ كَست صًجيشُ ا ه ـىل اص ثبصالت ّب
ثب ثبفت ٍ ػبخت حفشُ ا هـبّذُ هي ؿَد وِ دس ثشداسًوذُ

ػوٌٌذ -

ثٌفؾ وب ػوجضسًگ

لٌوذ اػو َن دٍلشد وي هوي ثبؿوٌذ.

ادي ثبصالت ّب اص ًطش وبًي ؿٌبخ ي ،ثبف ي ٍ طئَؿويويبدي ه فوبٍت اص ػوبدش ػوٌگ ّوب ش ـفـوبًي
گضاسؽ ؿذُ ٍالغ دس ادي هٌطمِ ّؼ ٌذ .شصهبدـبت طئَؿيويبدي كَست گشف ِ ثوش سٍ لٌوذ ًوًَوِ
اص ادي ػٌگ ّب ،هبّيت لليبدي ادي ػٌگ ّب ٍ ـىيل ادي هجوَػوِ ػوٌگ ًيووِ ػويوك ثبصدوه دس
هايط ى ًََهبگوبدي وــي سا ًـبى هي دّذ.

ٍاطُ ّب وليذ  :هبگوب يؼن لليبدي ،هٌِْ ػٌٌذ  -ػيشجبى ،گٌجذ ،ثبصالت ،ؿوبر ؿْشوشد
مقدمه
هٌِْ ػٌٌذ  -ػيشجبى دس ؿوبر ؿوْشوشد ،ثوب دٍ سخؼوبسُ ػوٌگ ليٌوِ ؿٌبػوي ؿوبهل سخؼوبسُ
ًَاحي هجبٍس ػذ صادٌذُ سٍد ٍ سخؼبسُ

دگشگوًَي دس

ش ـفـبًي -سػَثي دس جٌَة ػذ صادٌذُ سٍد ٍ هٌطمِ ػويبح ي ػوبهبى

ه وبدض گشددذُ اػت[ .]01 ،9 ،8 ،6هطبلؼوبت كواشادي ٍ شصهبدـويبّي ًـوبى دادُ ووِ سخؼوبسُ

دگشگوًَي،

حبكل اص ده صٍى ثشؿي داو يل ثَدُ وِ دػت خوَؽ حوَادگ گًَوبگَى هبگووبدي ،دگشگوًَي ،ى ًَيوه ٍ
دگشؿىلي گشددذُ اػت ،دس ادي هٌطمِ ػٌگ ّوب ه بثبصدوت ثوب هبّيوت  MORBثوِ ووَس گؼو شدُ ا ثشًٍوضد
داسًذ وِ ّويي اهش ًـبى دٌّذُ

ـىيل دس ده هايط هـ ِ هيبى اليبًَػي هي ثبؿذ[ .]5 ،4ػٌگ ّوب شرسدوي

هَجَد دس هجوَػِ ػٌگ ّب ش ـفـبًي – سػَثي ؿووبر ؿوْشوشد ثوِ دٍ ثخوؾ ػووذُ هبگووبدي ٍ شرس شٍاس
فىيه ؿذُ وِ گشٍُ اٍر ؿبهل ػٌگ ّب ش ـفـبًي خبكِ ثبصالت ،ثبصالت شًذصد ي ٍ شًذصدت ٍ ػوٌگ ّوب
ًيوِ ػويك ثِ ٍدظُ دٍلشدت ٍ هيىشٍددَسدت ثَدُ ٍ ػٌگ ّب شرسشٍاس ًيض غبلجبً َفَ ،فيت ،الهيلوي وَف ٍ
1
2

 داًـجَ وبسؿٌبػي اسؿذ ه شٍلَط داًـيبُ شصاد اػالهي ٍاحذ خَساػيبى -اػ بددبس هظٍّـي هشوض اميمبت وـبٍسص ٍ هٌبثغ وجيؼي اػ بى لْبسهابر ٍ ثخ يبس

 - 3اػ بددبس گشٍُ صهيي ؿٌبػي ،داًـيبُ شصاد اػالهي ٍاحذ خَساػيبى
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 -اػ بددبس گشٍُ صهيي ؿٌبػي ،داًـيبُ شصاد اػالهي ٍاحذ خَساػيبى
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شگلَهشا هي ثبؿٌذ .ػي ػٌگ ّب ش ـفـبًي هٌطمِ حذفبكل اؿىَة ّب ووبلَدي (دٍگوش فَلوبًي) وب ي وًَيي
(هبلن فَلبًي) ثَدُ ٍ ػٌگ ّب ًيوِ ػويك جضء هجوَػِ ّب ػٌيي لذدوي وش اص اًوَاع ػوٌگ ّوب حذٍاػوط
اسصدبثي هي ؿًَذ .ثذدي ش يت هذدذُ ٍلىبًيؼن هٌطمِ ثِ فبصوَّضادي ػيوشدي هيبًي ؼلك داسد[.]3 ،2 ،0
دس اميمبت دوبد ؿوذُ ٍ ػوبدش هوظٍّؾ ّوب [ ]03ثوِ ٍجوَد ػوٌگ ّوب ًيووِ ػويوك ثوب ثبفوت ّوب ه فوبٍت
وبلىَشلىبلي دسٍى هجوَػِ ّب دگشگًَي -ش ـفـبًي اؿبسُ ؿذُ اػت.
دس ادي همبلِ ثب ثشسػي سخٌوَى ّب ًيوِ ػويوك ووِ غبلجبًثوِ كوَست اػو َن دس غوشة سٍػو ب دوبى لـووِ
ثشًٍضد دبف ِ ،ؿَاّذ اص هبگوب يؼن لليبدي اسائِ هي گشدد.
ادووي هووظٍّؾ حبكوول هجوَػووِ ا اص هطبلؼووبت دف ووش ؿووبهل ثشسػووي هووظٍّؾ ّووب هيـوويي ،ػىووغ ّووب
ّوَادي ،0/41111هووبَّاسُ ا  ، ETM+ثشسػووي ّووب كوواشاديْ ،يووِ همووبوغ ًووبصن ،شصهووبدؾ ٍ ICP-MS
الى شٍى هبدىشٍهشٍة ( )EMPAهي ثبؿذ.

ؿىل( :)0هَلؼيت جغشافيبدي ٍ صهيي ؿٌبػي ثبصالت ّب لليبدي ؿوبر ؿْشوشد
بحث
هٌطمِ هَسد هظٍّؾ دس  55ويلَه ش ؿوبر ؿْشوشد هشوض اػ بى لْوبس هاوبر ٍ ثخ يوبس ٍ دس غوشة سٍػو ب
دبى لـوِ ٍالوغ ؿوذُ ٍ ثوِ فوشم اػو َن دس ˝ 51°ٍ 48´ٍ 49ووَر ؿوشلي ٍ ˝ 32°ٍ 39´ٍ 50ػوشم ؿووبلي
سخٌوَى دبف ِ اػت .ادي هٌطمِ دس فبكلِ مشدجي  38ويلَه ش ؿشق ٍ ؿوبر ؿشق گؼلِ صاگشع (ثوش سٍ وووش
ثبال گؼل هزوَس) ٍ دس هٌِْ ػبخ بس ػٌٌذ  -ػويشجبى لوشاس گشف وِ اػوت [ .]01 ،9هاول شى ثوش سٍ ًمـوِ
صهيي ؿٌبػي  0/011111لبدگبى [ ]01دس ًيوِ جٌَثي ًمـِ هوبثيي دٍ گؼول ؿويذا ٍ داالى دس جٌوَة ٍ ؿووبر
شى ٍالغ ؿذُ اػت .گؼل ّب هزوَس اص ًَع هؼىَع ،ثب ساػ ب ؿووبر ثوبخ ش -جٌوَة خوبٍس ثوَدُ ٍ ثوِ ػووت
ؿوبر خبٍس ؿيت داسًذ.
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دس هٌطمِ ؿوبر ؿْشوشدَ ،دُ ّب ًيوِ ػويك دٍلشدت ٍ ثِ هيضاى ون شهيىشٍددَسدت ثِ فشم ّب اػ َن
ٍ داده ّوشاُ ثب ػٌگ ّب ش ـفـبًي هبفيه خبكِ ثبصالت ٍ حجن ّب ون ش اص ػٌگ ّب حذٍاػط ثب
غلجِ شًذصدت ،شًذصدت ثبصال ي ددذُ هي ؿَد وِ ػي ػٌگ ّب هبفيه اص  045ب  069هيليَى ػبر هيؾ ٍ ػي
ػٌگ ّب ًيوِ ػويك  ،لذدوي ش اص اًَاع ػٌگ ّب حذٍاػط اسصدبثي ؿذُ اًذ[ .]3ثذدي ش يت اث ذا ػٌگ
ّب هبفيه ػپغ ػٌگ ّب ًيوِ ػويك ٍ شى گبُ ػٌگ ّب حذٍاػط ثِ ػطح ساُ دبف ِ اًذ .هذدذُ ٍلىبًيؼن
هٌطمِ ثِ فبص وَّضادي ويوشدي هيبًي ؼلك داسد[.]00
ثب َجِ ثِ ثشسػي ّب كاشادي ٍ هيىشٍػىَهي ،دس ؿوبر ثشًٍضدّب ػٌگ ّب ش ـفـبًي طٍساػيه
هيبًي ب هبدبًي فَق الزوش ،سخٌوَى ّبدي اص ثبصالت ّب ثٌفؾ سًگ ب ػجض سٍؿي (ثِ دليل ولشد يضاػيَى ؿذدذ)
هالحظِ هي ؿَد وِ فبٍت ّب وبًي ؿٌبخ ي ،ثبف ي ٍ طئَؿيويبدي ثب ػٌگ ّب ش ـفـبًي ٍالغ دس دساص دسُ
ثي داسًذ .ثبصالت ّب ثِ سًگ ّب ػيبُ ٍ ثٌفؾ ثب ػبخت ٍ ثبفت حفشُ ا ٍ هيىشٍلي ي دس ػطح هٌطمِ ددذُ هي
ؿًَذ .دس همبوغ هيىشٍػىَهي هي َاى اًَاع ثبفت ّب هَسفيش  ،هيىشٍلي ي ٍ حفشُ ا سا دس ادي ػٌگ ّب
هـبّذُ ًوَد .ثبفت هيىشٍلي ي غبلجبً دس ثبصالت ّب ثٌفؾ هٌبوك ؿوبلي ددذُ ؿذُ ٍ ثبفت ّب هَسفيش ٍ حفشُ
ا دس ثبصالت ّب ًَاحي هشوض فشاٍاى ش اػت .هَسفيشّب غبلجبً اص جٌغ وليٌَهيشٍوؼي ّب

وبم ؿىل داس

دسؿت ثلَس ثب هٌطمِ ثٌذ ّب ػبد ٍ هؼىَع ٍ هبول ووشثٌذ هي ثبؿٌذ .
ثب َجِ ثِ ً بدج جضدِ  ICP-MSثش سٍ هٌج ًوًَِ هٌ خت ،ػٌگ ّب ثشسػي ؿذُ ّويوي شلىوبلي ثبصالوت
ثَدُ وِ هبّيت َلئي ي داسًذ .ػٌگ ّب هَسد هطبلؼِ ،دس ًوَداسّوب ه ووبدض وٌٌوذُ ثبصالوت ّوب ًيوض[ ]02 ،7دس
هاذٍدُ ثبصالت ّب لليبدي دسٍى كفاِ ا ٍ هايط هـت ووبى لشاس گشف وِ ٍ شويوت ً MORBشهوبر سا ًـوبى
هي دٌّذ وِ داللت ثش ـىيل ادي ػٌگ ّب دس ده هايط ى ًََهبگوبدي وــي ٍ هبّيت شلىوبلي شى ّوب داسد.
ثِ دليل ػولىوشد هذدوذُ

دگشػوبًي ٍ سخوذاد شلجي وي ؿوذى ( )Albitizationووِ ػووذ بً ثوِ كوَست اً خوبثي

فلذػپبت ّب سا ات أثيش لشاس دادُ ٍ ثش سٍ ووبًي ّوب هبفيوه خبكوِ هيشٍوؼوي ّوب هودثش ًجوَدُ اػوت[،]00
جْت ًبم گزاس ػٌگ ّب اص ًوَداس هيشع (ً[ )0996مل اص ]7وِ هج ٌي ثش ػٌبكوش ًوبدس وون اوشن هوي ثبؿوذ
اػ فبدُ ؿذُ ب افضادؾ ثبًَدِ ػٌبكش لليبدي اص جولِ ػذدن ٍ ه بػين ،اؿ جبّبً ٍاطُ

شلىبلي سا المب ًٌوبدذ.

ثب َجِ ثِ شًبليض ّب هبدىشٍهشٍة شويت هالطدَوالصّب ( Ab0.4An99.6Or0.0شلجيت) ثَدُ ٍ ػلوت شى
ّن ػولىشد هذدذُ شلجي ي ؿذى ٍ غييش شويت هالطدَوالصّب ولؼيه ثوِ ػوذده هوي ثبؿوذ .شويوت فذػوپبت
ّب صهيٌِ ثيـ ش( Ab0.4An99.6Or0.0شًَس َوالص)هي ثبؿذ ووِ فوشم خوبف فلذػوپبت ه بػويه دس ػوٌگ
ّب ثيشًٍي ٍ ًيوِ ػويك اػت وِ ادي شويت ًيض هي َاًذ ه أثش اص دگشػبًي اً خبثي ثبؿذ.
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ثش اػبع هظٍّؾ اًجبم ؿذُ ،ػٌگ ّب ًيوِ ػويك هَسد هطبلؼوِ ثوِ كوَست اػو َوي داسا
ثبفت ّب هَسفيش  ،شاوي ي ٍ حفشُ ا

شويوت ثوبصال ي ثوب

هي ثبؿٌذ .ادي ػٌگ ّوب هبّيوت وَلئي ي ٍ شويوت لليوبدي داؿو ِ ٍ دس

ده هايط ى ًََهبگوبدي وــي دسٍى كفاِ اليبًَػي( )MORBؿىل گشف ِ اًوذ .ثوِ دليول ػولىوشد هذدوذُ
دگشػبًي ٍ ثِ ٍدظُ شلجي ي ؿذى وِ هي َاًذ ؿبّذ ثش فششدٌوذ اػوپيلي ي ؿوذى ثبؿوذ ،فلذػوپبت ّوب ولؼويه
غييش شويت دادُ ٍ ثِ ًَع شلجيت ب الييَوالص جذدل ؿذُ اًذ .فلذػپبت ّب صهيٌِ ثيـ ش اص ًوَع شًَس وَوالص هوي
ثبؿٌذوِ هخ ق ػٌگ ّب خشٍجي ٍ ًيوِ ػويك ثب شويت لليبدي ّؼ ٌذ.
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