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 : چکیدٌ

ثرر ااربم هلباؼربت پترٍفراسری اررٌم ّربم هتباَهبتیدروی فٌجرد ّربم ًوکرری         

جٌَة ایراى ٍاقرغ در اارتبى ّرهسفربى دارام  یرت فدرتردُ ام ازارٌم ّربم        

ثبزاار  ّرب دفراربًی فرؼیت ّیردرٍترهبح در  رد       .  اایدم تب ثبزیک هی ثبشرد 

ارٌم ّربم ااریدم ثرِ ترتیرت هتباَهبتیدرن       .  شید  اجس را ًیس تحول کردُ اًد

ایلیدررری ٍ هٌیرررسیي ٍ ارررٌم ّررربم ثبزیرررک  , کلدررریک, اررردیک, پتباررریک

ػردم  . هٌیرسیي ٍ ایلیدری را هتحورل فشرتِ اًرد     , کلدریک , هتباَهبتیدن اردیک 

 ضَر ااترم قَم در ایي اٌم ّب ثب رشرد ترَدُ ام ٍ ثری جْر  کربًی ّرب م       

ثرااربم نًربایس هیکرٍپررٍة ٍ    . ثبًَیِ در  فرات ٍ رفِ ّب هشرصض هری فرردد   

XRD ّ  فبرًر    -ب از ًَع کلیٌَکلر، کرًٍردٍسیلی  ٍ پدرَدٍترًٍتی   کلری

پیرٍکدي ّباز ًَع اٍشیر ، اربای  ٍ ًوًَرِ ام     -ّب از ًَع فراَالر ٍ ناوبًدى 

-هٌیرسین -ٍ ًَع نّي( اکتیٌَای )نهفیجَح ّب از ًَع کلدیک  -از ًَع سرٍابای 

ٍ  ( نًتَسیلی  ٍ هگٌسیَکَهیٌگتًَی )هٌگٌس ترهَایر    ٍ ًیس هقربدیرم از ریجکیر  

کبًی اَافَرُ پیریر   .کبًیْبم سلسم  هگٌتی  ٍ ّوبتی  هی ثبشد.در زهیٌِ دارًد

 اا 

 کبًی شٌبای, هتباَهبتیدن, فٌجد ًوکی :ياشگان کلیدی

 



 مقدمٍ

فٌجدّبم ًوکی جٌَة ایراى از ًظر داشتي اٌم ّربم نرریري ٍ دفرفرًَی هٌحظرر     

ارِ پٌْرِ   ثفرد ٍهتؼلق ثِ ابزًد ّرهس ثب اي کربهجریي زیرریي ّدرتٌد ٍ در سظرل هشرتر       

هٌلقرِ هرَرد هلباؼرِ    . اًرد  هرکسم قرارفرستِ ابختبرم ر راَثی زافرم، هکراى ٍ ایراى 

کالت ٍ ّرهس هری شرَد   , پَّل, وکی فچیيٍاقغ در ااتبى ّرهسفبى ٍ شبهل فٌجدّبم ً
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شوبای قررار   /

ثِ هتباَهبتیدرن فدرتردُ در هٌلقرِ اشربرُ کرردُ      ( 1382)اسرادم هبًٌد هرادم. فرستِ اًد

درایرري هقباررِ ثررِ ثررارری اثرررات کلرری هتباَهبتیدررن ٍکرربًی شٌبارری اررٌم ّرربم     .اًررد

ثرِ هٌظرَر ایري ثرراری جْر       . باَهبتیدوی  فٌجدّبم ًوکی جٌَة ایراى هی پردازینهت

ثْرُ فرسترِ شرد کرِ ایري نزهربی        XRDثررای سبزّبم دفرابى شدُ داًِ ریسازنًبایس 

 USA D8ًوًَرررِ در داًشرررگبُ داهغررربى تَارررک دارررتگبُ ثرٍکرررر هررردح   5رٍم 

ADVANCE   ثرب ااررتفبدُ از سیلتررر ًیکررل ٍ تشؼشررغCU-Kα ٍدرجررِ  77-4یررِ ثررب زا

, کلریر  , نهفیجرَح , جْ  ثرراری دقیرق ترکیرت کربًی ّربم کلیٌَپیرٍکدري      .اًتبم شد

نًربایس  . هقلرغ طریقلی تْیرِ شرد     3هقلرغ هقلرغ ًربز  ٍ     5فبرً  تؼرداد  , سلداپبت ّب 

. هیکرٍپرٍة  ی دٍ هر لِ در دپبرتوبى ػلَم زهیي داًشگبُ تَرًتَ کبًربدا اًتربم فردیرد   

ٍ شردت   14Kvب اِ  یرت ارٌک کرِ ٍاتربش شرتبة دٌّردُ       ث SX50داتگبُ پرٍة هدح 

پرترَ ییرهتورکرس   um 10ثرام سبزّبم ثری نة ٍ  پرتَ هتورکس  15nA  ٍ1 umجریبى 

 .ثرام سبزّبم نثدار هَرد ااتفبدُ قرار کرستِ اا 

 

 بحث
ارٌم ّربم نرریري ثرِ شردت هتباَهبتیدرن شردُ هٌلقرِ دارام ترکیرت          :پترٍفراسی 

ریَایر  ٍ هتبریَایر    : اایدم ٍ ثبزیک اا  کِ ثراابم هلباؼربت پترٍارَشیکی شربهل   

ُ  , تررَر ریررَایتی , %(47) , %(22)کریدررتبح تررَر ٍ تَسیرر    , تررَر دٍیتریفیتررِ شررد



ثبزاار  ثربداهکی ٍ   , %(17)نًدزی  ٍ هیکرٍنًردزی   , %(16)هیکرٍفبثرٍ ٍ اپیدٍزی  

ٍ ثقیِ ثرِ هیرساى کوترر داریر      %( 4)هیکرٍفراًی  , %(4)هیکرٍدیَری  , %(2)کراتَسیر

ثبس  یبات در اٌگْبم خرٍجی پَرسیرم اا  کِ سٌَکرید  ّرب را  . ٍکَارتسی  اا 

پیری  ٍ اکدیدّبم نّري  , کَارتس ٍ ثِ هیساى کوتر ابًیدیي, کلیٌَپیرٍکدي, پالشیَکالز

ٍ پرَیی  ( 3شرکل )ثبسر  ّربم ایٌترارتیتبح، تراکیتری، فلَهرٍپرَرسیرم     . ی دٌّدتشکیل ه

دری  ٍ کربًی   یزهیٌِ اکثرا شربهل کرَارتس، سلدارپبت، ار   . کلیتیک ًیس هشبّدُ هی فردد

ثبس  ّبم سرػی در کَارتس ٍسلداپبرّب ثرِ طرَرت ثبسر     . ّبم  بطل ازدفرابًی اا 

ثبسر  را ثلرَر ػوردُ دٍ هرَرد هری       ػل  ایتبد ایري ( 4شکل.)خلیتی ٍ یرثبای هی ثبشد

سلداپبت ناکرباي ثرِ دایرل تغییررات سشربر      -ثْن خَردى تؼبدح اٍتکتیک کَارتس -ا: داًٌد

اخرتال  هبفوربیی ٍ ٍرٍد هبفوربم داؽ ثرِ درٍى  تررُ هبفوربیی        -2 ی طؼَد هبفوب 

. کرِ ػلر  اٍح در هٌلقرِ هْوترر ثرِ ًظرر هری رارد        (. 2772تبهربرا ٍ تبتدرَهی   (سلدیک

, اکتیٌَایر  , کلدری  , رفچِ ام ثرِ طرَرت وْرَر رفرِ ّربم کرَارتس      -رفِ دفرابًی

هی شَد کرِ ثرِ ػلر  نى  ترن اریبح کوترر از  ترن سبزّربم جبهرد                   اٍشی  دیدُ

اٌم اا  ٍدر تجدیل فبثرٍ ّب ثرِ اپیردٍزی   ترن اریبح زیربد اار   ٍ ارٌم تؼرداد         

ام ٍ ثردٍى جْر    کربًی ّرب در رفرِ ّرب ٍ  فررات ثرِ طرَرت ترَدُ         . کوی کبًی دارد

 .یبستگی قرار دارًد کِ داح ثر ػدم ٍجَد ًیرٍّبم جْ  دار در زهبى تشکیل نًْب اا 

. از دفرارربًی ّرربم هشررصض در تورربم اًررَاع اررٌم ّررب پدیرردُ ناجیترری شرردى اارر    

ناتراایَى پالشیَکالز کلدی  ثِ ناجی  ٍ کبًی ّبم کلدین دار در  ی دفرابًی درجرِ  

در دهبّربم هؼتردح ٍ  ضرَر هحلرَح ّربم ًورک       . اار  پبییي ثِ خرَثی ثبثر  فردیردُ    

+ااکبایرک ٍاکرٌ    
KAlSi3O8 + Na

+
= NaAlSi3O8+K    پیشررس  هری کٌرد .

ثرِ کلریر  تتسیرِ     ثیَتی  ّرب    .کِ ًشبًِ ام از دفرابًی  بطل از ًوک در هٌلقِ اا 

تضربد در ناترااریَى پالشیرَکالز ٍ    . اارفي ایتربد شردُ اار     ,شدُ ٍ ثب نزاد شردى تیتربى  

پیرٍکدي هوکي اا  در اختالر در ترکیت ایبح، ًدج   نة ثرِ ارٌم ٍ پبراهترّربم    



ؼٌی  ضَر کلیٌَپیرٍکدي ناترُ ًشردُ هوکري اار  دایلری     ی. سیسیکَشیویبیی دیگر ثبشد

 ,M.Frey)َثر، ثیشرتر از ترکیرت کلری ارٌم ناَهیٌرِ اار       ثر ایي ثبشرد کرِ اریبح هر    

, اردیک , هتباَهبتیدن در ایي هٌلقِ از ًَع ناکباي خبکی ٍ توربم اًرَاع هٌیرسیي   (1987

 .کلدیک ٍ پتبایک هی فردد, کلدیک –ادیک 

 

 آوالیسَای شیمیایی 

کلری  ّب از ًَع کلیٌرَکلرٍ سلدارپبت ّربم ناکرباي از      XRD مثر اابم ًوَدارّب

 ضرَر  .اکتیٌَایر  ٍ ترهَایر  ّدرتٌد   , ابًیدیي ٍ ارتَکالز ٍنهفیجرَح ّرب ریجکیر    ًَع 

کبًیْبم سلسم  هگٌتیر  ٍ ّوبتیر  هری ثبشرٌد ٍ کربًی      . ًوک ٍ شیپس ًیس هشصض اا 

ثرر ااربم نًربایس هیکرٍپررٍة کرِ ثررام اٍح ثربر در هٌلقرِ اًتربم          .اَافَرُ پیری  اا 

ی  ٍ ثِ هیساى کرن نًردزیي اار  نهفیجرَح     کبًی ّبم سلداپبت از ًَع ارتَز، ناج: فردید

لیررر  ٍ ینًتَس)هٌگٌرررس-هٌیرررسین-ٍ ًرررَع نّررري ( اکتیٌَایررر )ّرررب از ًرررَع کلدررریک  

نًتَسیلیرر  را هحظررَح ناتراارریَى  ( 2777)ریٌْرربردت . ّدررتٌد( هگٌسیَکَهیٌگتًَیرر 

کلریتی اٌم ّبم سلدیک ٍ هبسیک دفرابى شدُ کِ هی تَاًٌرد در ارتجرب  ثرب تجصیررم     

پرربراشًس تیغررِ ّرربم نًتَسیلیرر ،   ( 2773)هررَار ٍ ّوکرربراى  . کرررد ّررب ثبشررٌد هؼرسرری  

ثبٍاریرب  KTB کَهیٌگتئٌی ، نهفیجَح کلدیک، تبارک ٍ کلریر  را در فرَداح پربیلَت     

ناوبى فسارش کرد کِ شرایک هشربثِ هٌلقرِ هرَرد هلباؼرِ دارًرد ٍ پیرٍکدري ّرباز ًرَع         

ٍسیلی  ٍ   ٍ ًوًَررررِ ام از ًررررَع سرٍارررربای  ٍکلریرررر  ّبکرًٍرررردیاٍشیرررر ، ارررربا

 .پدَدٍترًٍتی  ٍ فبرً  ّب از ًَع فراَالر ٍ ناوبًدى ّدتٌد

 

 وتیجٍ گیری

ترَر  , ترَر ریرَایتی  , ثراابم پترٍفراسری ارٌم ّرب شربهل ریَایر  ٍ هتبریَایر        

نًرردزی  ٍ , هیکرٍفرربثرٍ ٍ اپیرردٍزی  , کریدررتبح تررَر ٍ تَسیرر   , دٍیتریفیتررِ شرردُ 



هیکرٍفراًیر   ٍ ثرِ هیرساى    , رٍدیَری هیک, ثبزاا  ثبداهکی ٍ کراتَسیر, هیکرٍنًدزی 

کوتر داری  اا  کِ دچبر هتباَهبتیدن شدُ اًدثیشتریي  تن ایي اٌم ّرب هرثرَ  ثرِ    

ریَای  ّب ٍتَر ّب هی شَد کِ هی تَاًد ثِ دایل سراٍاًی ًدجی ثیشتر ایي داتِ از ارٌم  

َر ّب ًدج  ثِ ابیر اٌم ّب ٍ ٍجَد درز ٍ شکبر سرراٍاى ترر ایري ارٌم ّرب جْر  ًفر       

کربًی ّربم اٍایرِ    : هبفوربیی (1:کبًی ّب در ارِ هر لرِ ثَجرَد نهردُ اًرد      . ایبالت ثبشد

: هتباَهبتیدروی ( 2(فبرًر  ٍنپبتیر   , نهفیجرَح , کلیٌَپیرٍکدي, پالشیَکالز)     .ّدتٌد

, اپیردٍت , ثیَتیر  , کرَارتس , ناجیر  , کلدری  , اکتیٌَای , کلری .)کبًی ّبم ثبًَیِ اًد

ِ (3(پیری  ٍ اافي ِ -رفر اپرب   ٍ  , کلریر  , اکتیٌَایر  , کلدری  , کرَارتس : ) ام رفچر

اکدرریدّبم نّرري , ثیَتیرر , کلدرری , اکتیٌَایرر , کررَارتس, ناجیرر , ٍ کلریرر (ناجیرر 

 CaO, Na2Oثرِ طرَرت تربخیرم ًشربًِ یٌری ثرَدى سربز ًْربیی از        ( ٍرقرِ ام )پَاکی

SiO2, K2O, Fe2O3    رد دفرفرًَی ًْبیترب شیدر  ارجس هری ثبشرد ٍ ثرِ  رد          .اار 

وَْر ناجی  کِ در  ررارت ّربم   , نهفیجَای  ًوی راد ثِ دالیل ػدم  ضَر فلَکَسبى

کرِ شربخض    Al-Caپبییي تر از رخدبرُ نهفیجَای  وبّر هی فردد ٍ ٍسَر ایلیکبتْبم 

 . دفرفًَی درجِ پبییي اا 
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