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 1زاًف آهَذتِ كاضقٌاؾي اضقس پتطٍلَغي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس ذَضاؾگاى،
 2اؾتازياض گطٍُ ظهيي قٌاؾي زاًكگاُ انفْاى

 3اؾتازياض گطٍُ پتطٍلَغي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس ذَضاؾگاى
چكيده
هٌطفِ ٍَضًساى قَعاآى زض خٌَب غطب كاقاى ٍاقع قدسُ كدِ تركدي اظ كوطتٌدس كدَّعايي اضٍهيدِ -زذتدط
اؾت .تَزُ ًفَشي انلي هٌطقِ ،تطكية زيَضيت تا زلطيت زاضز .قَاّس نحطايي ،هطالعدا

كداًي-

قٌاؾي ٍ تحليل زازُّاي غئَقيويايي ًكاىزٌّسُ زگطؾاًي پطٍپليتيک ٍؾيع زض هٌطقدِ اؾدت .كاًدِ اٍليدِ
آّي ،هگٌتيت اؾت كدِ زض كٌداض زيگدط تلَضّداي تكدهيل زٌّدسُ ؾدٌ

ّدا حودَض زاضز ٍ تافدتّداي

هرتلف ٍ پسيسُ هاضتيتي قسى اظ ٍيػگيّاي ذال آى هي تاقسٍ .خَز ضگِّاي گطهاتي تاضيت ٍ گدالي
زض هداٍض اًسيؽ آّي ًيع قاتل تَخِ اؾت .هطالعِ ؾياال زضگيط زض كداًي تاضيدت ،زهداي تكدهيل آى
ضا تيي  275تا  363زضخِ ؾاًتيگطاز ًكاى هيزّس .تا تَخِ تِ زهاي ّوگيقدسى زض فداظ هدايع  ،نٌديي تدِ
ًظط هيضؾس كِ كاًي تاضيت زض قطايط گطهاتي اپيتطهالي تكهيل گطزيسُ اؾت ،ذهَناً كِ طثق زهداي
ًْايي شٍب يد ،زضخِ قَضي ؾيال ًيع پاييي هيتاقس .
کلمات کليدي ٍ :ضًساى قعاآى ،اًسيؽ آّي ،پتطٍگطافي ،غًع ،هگٌتيت ،هاضتيت.
مقدمه
هٌطقِ ٍضًساى قعاآى(قوال غطب قْطٍز) زض فانلِ  63كيلَهتطي خٌَب غطب كاقاى ٍاقدع قدسُ اؾدت .ايدي
هٌطقددِ تركددي اظ ٍاحددس ظهدديي قٌاؾددي ٍ ؾدداذتواًي ظٍى اضٍهيددِ -زذتددط هددي تاقددس كددِ هاگواتيؿددن آى اظ ًددَ
كالهَآلهالي ٍ هتاآلَهيٌِ تكريم زازُ قسُ اؾتٍ .خَز هعسى ؾدطب ٍ تاضيدت ٍ اًدسيؽ پطعيداض آّدي زض ايدي
هٌطقِ ،پتاًؿيل اقتهازي آى ضا حائع اّويت ًوَزُ اؾت .تا تَخِ تِ عياض تاالي آّي ٍ ًيع يدافتي گدالي زض هٌطقدِ ٍ
ًيع ًفَش زايک ّاي هتعسز تا ضًٍسّاي هتفاٍ هي تَاى گفدت زٍ فداظ هاگودايي زض ايدي هٌطقدِ ضٍي زازُ كدِ زض
اٍليي فاظ ،تَزُ ّاي ًفَشي زيَضيت تا گطاًَزيَضيت تكهيل قسُ اًس ٍ زض فداظ تداذيطي تعدسي ،زايدک ّدايي تدا
تطكية زلطيتي تَخَز آهسُ اًس .ايي هقالِ تسًثال تطضؾي ظهيي قٌاؾي اقتهدازي هٌطقدِ ٍضًدساى قدعاآى اظ زيدسگاُ
پتطٍلَغي ٍ نگًَگي پيسايف شذايط فلعي هَخَز زض آى اؾت كِ تا هطالعِ هقداطع ًداظـ د نديقلي ٍ نديقلي ٍ
تحليل آًاليعّاي قيويائي تِ ايي اهط پطزاذتِ اؾت.

شرح و بحث
تَزُ ًفَشي انلي زض هٌطقِ هَضز هطالعِ ،زيَضيت پَضفيطي اؾت كِ زايک ّداي هتعدسزي آى ضا قطدع كدطزُ
اؾت .اظ تعسز ٍ اًَا هرتلف زضظُ ّاي هكاّسُ قسُ زض هٌطقِ ،هي تَاى گفت فعال تَزى حطكدا تهتدًَيهي ٍ

تٌف ّاي ٍاضزُ تِ هٌطقًِ ،اقي اظ فعاليت گؿل تعضگ ًطٌدع ٍ گؿدل ّداي هتعدسز قْدطٍز اؾدتٍ .1احدس ؾدٌگي
آشضيي هٌطقِ اظ تَزُ ّاي ًفَشي اليگَؾي ٍ ؾٌ

ّاي آتكفكاًي تِ ؾي ائَؾي تكهيل قسُ اؾدت .عوَهداً ايدي

تَزُ ّا هاّيت كالهَآلهالي ٍ هتاآلَهيٌِ زاقتِ ٍ هيتَاى آًْدا ضا خدعٍ گطاًيتَئيدس ًدَ  ٍ Iزض اضتثدا تدا هٌطقدِ
فطٍضاًف زاًؿت.2

فطآيٌسّاي ظهيي ؾاذتي زض هٌطقِ تؿياض فعال تَزُ اؾتٍ .احسّاي ؾٌگي هٌطقدِ زاضاي زضظُ ٍ قدها

ّداي

ظيازي هي تاقٌس كِ ًاقي اظ ٍخَز گؿل ًطٌع تا اهتساز قوال غطب -خٌَب قدط زض هٌطقدِ اؾدت .احتوداالً ايدي

گؿل ًقف هْودي زض ّدسايت هحلدَل ّداي ّيدسضٍتطهال ٍ تكدهيل پاضاغًعّداي آتدساض تددذيطي زاقدتِ اؾدت.3

آًهالٍّاي هتعسزي زض تيي تَزُ ًفَشي ٍخَز زاضز كِ قطط تيي  3/2تا  3ؾاًتيوتط زاضًسٍ .خَز آًهالٍّداي زاًدِ
ضيددع هافيددک فددطاٍاى ،زاللددت تددط اذددتال ًدداقم هاگودداي هافيددک ٍ فلؿدديک خْددت تكددهيل هاگودداي هَلددس

گطاًيتَئيسّاي هٌطقِ اؾت.4

كاًِ ّاي هگٌتيت ،گالي ٍ تاضيت ٍخَز زاضز كِ گالي ٍ تاضيت زض اضتثا تا قهل گيطي فداظ تددذيطي هٌطقدِ
ّؿتٌس .ضگِّاي تاضيت زض هٌطقِ زض كٌاض زايک ّاي زلطيتدي زيدسُ هدي قدَز .زض هٌطقدِ ٍضًدساى قدعاآى تاضيدت
تهَض

پاضاغًع تا گالي  ،ضگِاي ٍ پطكٌٌسُ فوداي ذدالي تديي زايدکّدا ٍ تدَزُ ًفدَشي تكدهيل قدسُ ٍ حداٍي

هياًثاضّاي ظيازي اؾت.
ٍخَز هقساض تؿياض ظياز ًقطُ زض حسٍز  82855 ppmزض ًوًَِ گالي هَضز تطضؾدي زض هٌطقدِ ٍضًدساى قدعاآى
قاتل تَخِ تَزُ ٍ ًكاى هيزّس گالي هَخَز اظ هقساض ًقطُ تااليي تطذَضزاض اؾتٍ .خَز ايي هقساض ًقطُ زض گدالي

ٍ ّوطاّي تا تاضيت زض ضگِّاي اپيتطهالي هٌطقًِ ،كاى اظ زهاي پائيي تكهيل آًْا زاضز .6تِ زليل قاتليت خاًكيٌي

 ... ٍSe , Ag , Sb , Biزض گالي ،لصا هكاتِ تا آًاليعّاي گالي زض زيگط كاًؿاضّاي ؾَلفيسي ،ايي عٌاندط زض
ايي هطالعِ هَضز تطضؾي قطاض گطفتٌس .گالي هَخَز زض هحسٍزُ هَضز هطالعِ اظ ًقطُ تاالتطي ًؿثت تِ اًدَا هكداتِ
كِ تَؾط ؾًَ

( )1984گعاضـ قسُ تطذَضزاض اؾدتً .قدطُ اظ عٌاندطي اؾدت كدِ هدي تَاًدس تدِ ضاحتدي زض

ؾاذتواى تلَضي گالي خاًكيي قَز .اها ايي خاًكيٌي قسيسا تِ حوَض آًتيوَاى ٍ تيؿدوَ ٍاتؿدتِ اؾدت .كداّف
حطاض تاعث خساقسى كاًي ّاي ًقطُ زاض اظ خولِ تتطائسضيت اظ گالي هي قَز .حوَض ايدي كداًي ًكداى زٌّدسُ

زضخِ حطاض تاالتط اظ  213زضخِ ؾاًتيگطاز اؾت.19

تا ٍ خَز هقساض تاالي ًقطُ زض آًاليع قيويايي ،كاًي ًقطُ زض هقداطع هدَضز تطضؾدي زيدسُ ًكدس ٍ ايدي هؿدالِ هدي
تَاًس ًكاًگط هٌكا ّيسضٍتطهال تطاي كاًي ؾاظي هحؿَب قَز.

حوَض يا عسم حوَض تيؿوَ ٍ آًتيوَاى هتاثط اظ زضخِ حطاض هدي تاقدس .كاًؿداضّاي ؾديي غًتيدک زاضاي
ًؿثت آًتيوَاى تِ تيؿوَ تااليي ّؿتٌس ظيطا زض ايي كاًؿاضّا تيؿوَ
حطاض پائيي تكهيل گالي ٍ تِ عثاضتي تاذيطي تَزى آى اؾت.23

حوَض ًساضز ٍ ايي هؿالِ تدِ زليدل زضخدِ

تطضؾي هيٌطالَگطافي گالي ،ضخّاي هثلثي قهل ظيثا ٍ خْت زاض ضا ًكاى هيزّس(قهل.)D-2
كاًِ آّي ّوطاُ ايي ؾٌ

ّا اظ ًَ هگٌتيت تَزُ كِ ضوي زاضا تَزى عياض تاال ،كاًِ ظايي فعال آّدي ضا ًكداى

هي زّسٍ.خَز تافتّاي افكاى ٍ ذَزقهل(ائَّسضال) زض هگٌتيت ،هدي تَاًدس زليلدي تدط تكدهيل آى تدِ ندَض
اٍليِ تاقس( 5ٍ7قهل.)A,C-2

اظ زيگط پسيسُ ّاي ضايح زض اًسيؽ آّي ٍضًساى قعاآى ٍ تَزُ ًفَشي زيَضيت پَضفيطي زگطؾداى زض هٌطقدِ،

هاضتيتيقسى(اظ ًَ گطم قسگي) اؾت كِ زليلي تط قطايط اكؿيساى هي تاقس.8

ايي پسيسُ هطتَ تِ افعايف اكؿيػى تِ ٍيػُ زض هطاحل پؽ اظ كاًدِ ظائدي ٍ يدا افدعايف عولهدطز ؾيؿدتنّداي

گطهاتي تدذيطي ٍ زگطؾاًي اؾت 14كِ ّ FeOوطاُ كاًي هگٌتيت تِ  Fe2O3تثسيل

هيقدَز ٍ ندَى زاضاي

قسض اًعهاؼ تيكتطي ًؿثت تِ هگٌتيت اؾت ،تِ ذَتي قاتدل تكدريم تدَزُ ٍ تدِ عٌدَاى هاضتيدت قدٌاذتِ هدي-
قَز.حتي هحلَلّاي تا زهاي ظياز ًيع هيتَاًٌس تاعدث ٍقدَ ايدي پسيدسُ قدًَس .گداّي تلَضّداي كداهالً زضقدت
ّواتيت ًيع هي تَاًٌس اظ هگٌتيت تَخَز آيٌس كِ زض ايي حالت تقاياي هگٌتيت تهدَض ازذدال زض ّواتيدت زيدسُ

هيقَز.13

زض تعوي اظ ًوًَِّا ،آثاض فطآيٌسّاي تهتًَيهي ٍ ذطزقسگي ٍ كككي زض كاًي هگٌتيت اٍليِ زيسُ هديقدَز

كِ تِ زليل عولهطز فاظّاي تهتًَيهي هتعسز ٍ ًيطٍّاي كككي اؾت .13اظ زيگط

تافدتّداي هكداّسُ قدسُ زض

هگٌتيت تافت اؾهلتي اؾت .ايي تافت حانل خاًكيٌي اؾت كِ تِ زليل تثلَض ؾدطيع ٍ زض ًتيددِ ٍضٍز ؾيؿدتن تدِ
حالت ًيوِ پايساض زض اثط كاّف ؾطيع زها تكهيل هيقَز .ايي حالت اغلة زض تَزُ ّاي آشضيي ًيودِ عويدق ٍ زض

هطاحل پاياًي تثلَض هگٌتيت ٍ زض قطايط هاگوائي ضخ هيزّس.17

تا تَخِ تِ هكاّسا نحطائي ،پتطٍگطافي ٍ هيٌطالَگطافي ،هٌكد آّي ٍضًساى قعاآى هاگوائي ٍ اٍليدِ اؾدتٍ .
هگٌتيت ّوطاُ تا ؾيليهاتْا (پالغيَكالظ) تهدَض خدسايف هاگودايي اظ ًدَ ًداآهيرتگي هايعدا تكدهيل قدسُ
اؾت.
سياالت درگير :زض ترف زيگطي اظ ايي تحقيق ،تطضؾدي ؾدياال زضگيدط زض ضگدِ ّداي تداضيتي هَخدَز زض
هٌطقِ اًدام قس .ايي ؾياال يا زض اهتساز ًَاحي ضقس ٍ زض ّط ًقم تلَضي كِ طي ضقدس زضٍى يدک تلدَض ايدداز
هي گطزز يا طي ضقس ٍ ّوعهاى تا ضقس تلَض زض ٍ يا زض تطـّا ٍ قهؿتگيّاي زيطظاز كاًي تسام هيافتٌس كدِ تدِ

آًْا ؾياال زضگيط اٍليِ ،ثاًَيِ كاشب ٍ ثاًَيِ گفتدِ هديقدَز .12تٌداتطايي هديتدَاى گفدت كدِ ؾدياال زضگيدط
تطكية ؾيال ٍ قطايط تكهيل كاًي ضا ًكاى هي زٌّس .18ؾدياال زضگيدط هطالعدِ قدسُ اظ ًدَ اٍليدِ ٍ تدِ اقدهال

هٌظن تا ًاهٌظن كطٍي ٍ تيوَي تَزًس .زض تيكتط هدَاضز ًوًَدِ ّداي زٍ فداظي( )L+Vتدِ ندَض فداظ هدايع ٍ زض

زهاي تيف اظ ّ 275˚Cوگي قسًس.پؽ اظ اًساظُ گيطي زهاي ّوگي قدسى( ،)Thزهداي ًْدايي شٍب يدد()Tm
ًيع اًساظُ گيطي گطزيس تا اظ ططيق آى زضنس ًودک  NaClتعيديي قدَز .زض ايدي اًدساظُ گيدطي زهاّداي ّوگدي
قسگي تيي  275تا  363زضخِ ؾاًتيگطاز ضا ًكاى زاز هقازيط زهاي ًْايي شٍب يدد اظ آظهدايف ً 8وًَدِ ؾدياال
زضگيط تيي  -6تا  -8/1زضخِ ؾاًتيگطاز تسؾت آهس كِ تا تَخِ تدِ ًودَزاض تطضؾدي زضندس ًودک  NaClهقدازيط
قَضي اظ  13/1تا  11/8زضنس اًساظُگيطي قس .اًَا كاًؿاضّا ضا هديتدَاى تدا تَخدِ تدِ عٌاندطي كدِ زض آًْدا
خايگيطي

هي كٌٌس ٍ ،زهاي ّوگدي قدسگي ٍ تیيييدطا زضخدِ قدَضي ؾديال آًْدا طثقدِ تٌدسي كدطز.9زض ايدي

طثقِ تٌسي ،گطهاتي تَزى ضگِ ّايي تاضيت هَخَز زض هٌطقِ ٍضًساى قعاآى تاييس قس.
كاًؿاضّاي ًَ اپيتطهالي هعوَالً زض ًعزيهي ؾطح ظهيي ٍ زض زضخِ حطاض كوتط اظ  333زضخِ قدهل هدي

گيطًس 11اها زض تعوي هَاضز زض هطالعِ ؾدياال زضگيدط زهداي تيكدتط اظ آى ًيدع گدعاضـ قدسُ اؾدت .15ههاًيؿدن
تكهيل ايي ًَ اظ كاًؿاضّا تِ گًَِ اي اؾت كِ هعوَال ؾطز قسى ٍ هيل تِ ضقيق قسگي زض آًْا زيسُ هدي قدَز.
احتواالً زض ايي ؾيؿتن ّا تهاهل پؿطًٍسُ حاكن اؾت كِ زض آى فاظ اٍليِ حدطاض تداال تدا پيكدطفت ٍاكدٌف ّدا ٍ

ظهاى تَؾط ًفَش آتْاي فطٍ ضٍ ؾطز  ،ضقيق قسگي ًيع تاال ضفتِ ٍ زها كاّف هي ياتس.16

تا اؾتفازُ اظ ًوَزاض كطافَضز ٍ ّوهاضاى( ٍ )1981هقايؿدِ تیييدطا زهداي ّوگدي قدسگي ٍ زضخدِ قدَضي
ؾيالً ،وًَِ ّاي هَضز هطالعِ تاضيت ٍضًساى قعاآى ،زض هحسٍزُ اپيتطهالي قطاض گطفت.
تا تَخِ تِ ًتايح تسؾت آهسُ ،كاًي تاضيت زض هٌطقِ ٍضًساى قعاآى زض زهاي تديف اظ  275زضخدِ ؾداًتيگطاز ٍ
تِ احتوال ظياز زض قطايط هاگوايي اظ يک ؾيال گطهاتي تا زضخِ قَضي پائيي تكهيل قسُ اؾت.
نتايج
 -1زض هٌطقِ زٍ ًَ هاگواتيؿن ٍخَز زاضز كدِ اذدتال آًْدا تدا تَخدِ تدِ ٍخدَز آًهالٍّدا ٍ زيگدط قدَاّس
نحطايي ٍ هيهطٍؾهَپي تاييس هدي قدَز .هاگواتيؿدن اندلي زض هٌطقدِ كالهَآلهدالي ٍ اظ ًدَ هتاآلَهيٌدِ تدَزُ
اؾت.
 -2تا تَخِ تِ قَاّس نحطايي ،زٍضؾٌدي ،ؾٌ

قٌاؾي ،هيٌطالَگطافي ٍ غئَقيوي اًسيؽ آّدي ٍضًدساى تدِ

نَض هاگوائي تكهيل قسُ اؾت.
 -3تا تَخِ تِ تدعيِ كاًِ آّي زاض ٍ عياض تيف اظ  63زضنسي آى ٍ ًيع هطالعدا هيٌطالدَگطافي ،كاًدِ اندلي
هگٌتيت اؾت .
 -4تِ علت قطايط زگطؾاًي قسيس ٍ هحيط اكؿيساى پيكطًٍسُ ،پسيسُ هداضتيتي قدسى زض كاًدِ هگٌتيدت زيدسُ
هي قَز.
- 1

كاًي تاضيت زض زهاي تيف اظ  275زضخِ ؾاًتيگطاز تكهيل قسُ اؾت ٍ .تا تَخِ تدِ زهداي ًْدايي شٍب
آى ،زضخِ قَضي ؾيال پائيي تَزُ ٍ زض ًتيدِ زض قطايط گطهاتي تكهيل قسُ اؾت.
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