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 چکیده

ايگران ميگانی و زيگرزون    زون ر د، بندي ساختمانیزوناز نظر اين منطقه منطقه مورد مطالعه در استان آذربايجان شرقی و در شمال شر  شهر سراب قرار دارد. 

ه و متشگکل از مخگروط و   ترين تظاهراع آتشاشانی منطقه بودهاي آتشاشانی مورد مطالعه، جوان. براساس مطالعاع صحرايی سنگاستآذربايجان واقع  -البرز

هگاي پگورفيري بگا زمينگه دانگه ريگ  تگا        هاي آتشاشانی فو  داراي بافگت باشند. براساس مطالعاع پتروگرافی سنگآندزيتی با بافت پورفيري میهاي تراکیروانه

-بلند، کلينوپيروک ن، ارتوپيروک گن، اوليگوين وکگانی   تند از پالژيوکالز، هورنراي و جريانی ه تند و فنوکري ت امده در آنها ابااي، پويکيليتيک، حارهشيشه

هگاي مگورد مطالعگه جگ و     هاي ژئوشيميايی، سنگبنديهاي اوپاک. بر البق البقهکل يت و کانی هاي ثانويه ابارتند از سري يت، ايدينگ يت، هاي اوپاک. کانی

قگرار  آلکگالن بگا پتاسگيم بگاال     هاي سري کالکاز نظر سري در محدوده سنگها چنين اين سنگآندزيت قرار دارند. همهاي حدواسط و در محدوده تراکی سنگ

شدگی بيشتري ن بت به اناصر کميگاب خگاکی سگنگين    هاي مورد مطالعه از نظر اناصر کمياب خاکی سبک غنیدر نمودار اناصر کمياب خاکی، نمونه دارند.

آلکگالن   هگاي کالگک   شگدگی از اناصگر کميگاب خگاکی سگنگين از خصوصگياع سگنگ       شدگی از اناصر کميگاب خگاکی سگبک و تهگی    دهند. اين غنی نشان می

هاي کمگان  هاي مورد مطالعه با مشخصاع تکتونيکی محيطبر البق نمودارهاي ژئوشيميايی مختلف محيط تکتونيکی تشکيل سنگ کمانی است. هاي آتشاشان

 پا از برخورد مشابه است.  

 
 .ايجانبآذر -آلکالن با پتاسيم باال، کمان پا از برخورد، زيري، زون البرز آندزيت، سري کالک تراکی :هاي كلیدي واژه

 
 

 مقدمه -3
 

آتشاشانی در منطقه آذربايجان گ گترش   و نيمه هاي آتشاشانی گدازه

هگا در ارتبگاط بگا فعاليگت      ترين توالی وسيعی دارند. آذربايجان داراي کامل

آتشاشانی از زمان ميوسن ميانی تگا پليوسگن و کگواترنري اسگت. ااضگاي      

هگا   هگا و ريوليگت   ها، داسيت ها، آندزيت سري کل يمی قليايی شامل بازالت

اي و در  هگگاي ج ايگگر کمگگانی، در حاشگگيه قگگاره   ه گگتند و در آتشاشگگان 

ها بگا مقگدار    شوند. در ج اير کمانی آندزيت کمربندهاي کوه ايی يافت می

زيادي بازالت و اندکی داسگيت و ريوليگت همگراه اسگت. درحاشگيه فعگال       

ها با مقدار کمی بازالت و مقدار زيادي داسيت و ريوداسيت  اي آندزيت قاره

 -انوان بخشگی از نگوار ماگمگايی البگرز     بايجان بههمراه ه تند. منطقه آذر

 -آذربايجان در شمال غرب ايران و در زون برخوردي بين صاحه ارب گتان 

اوراسيا قرار دارد. پا از برخورد دو صگاحه ارب گتان و اوراسگيا و رخگداد     

هاي آتشاشگانی   اي و باالآمدگی، دور جديدي از فعاليت ستبرشدگی پوسته

ميليگون سگال تگا     43ه است که احتماالً سنی حدود در اين منطقه رخ داد

  .  Keskin et al., 1998  ميليون سال دارد )7/3کواترنري )

منطقه مورد مطالعه بخشگی از چهگارگوش سگراب بگوده کگه در شگمال       
 18° 13΄ 47˝تگا   18° 18΄ 63/7˝شرقی شهر سراب، بين الول جيرافيگايی 

شگمالی   18° 47΄ 18/17˝تگا   48° 48΄ 84/48˝شرقی و اگرض جيرافيگايی  
ايران ميگانی و زيگر   زون ر د، يربندي ساختا زوناز نظر اين منطقه قرار دارد. 
. دو ويهگی امده در ايگن  استواقع  (Alavi, 1991)آذربايجان  -زون البرز

خوردگی، دگرگونی و پلوتوي م شديد م وزوييگک   زون حاکم است يکی چين
هگاي     که سگنگ 4183انباتی، و دوم فعاليت شديد آتشاشانی سنوزوييک )آق

آتشاشگانی   هگاي  آتشاشانی موجود در محدوده مورد مطالعه ني  ج و فعاليت
. براي دسترسی به منطقه مگورد مطالعگه   رود شمار می سنوزوييک اين زون به

سگراين شگده )کگه جگاده      -بعد از ابور از شهر سراب وارد جاده قديم سراب
کيلگومتر بگه محگدوده مگورد      16است  و پا از الی حدود  4آساالته درجه 

نقشه راه دسترسگی بگه محگدوده مگورد مطالعگه را       4رسيم. شکل  مطالعه می
شناسی انجام گرفته در ايگن منطقگه مربگوط     دهد. تنها مطالعه زمين نشان می

سگراب اسگت کگه توسگط سگازمان       466666/4شناسگی   به تهيه نقشه زمگين 
ايگن   بنگابراين  ه اسگت و انجگام گرفتگ   شناسی و اکتشافاع معدنی کشگور  زمين

. به دليل ادم انجگام مطالعگاع   استشناسی بکر  منطقه از نظر مطالعاع زمين
هگا را از نظگر    آن داشت تا اين سنگ ها، نگارنده را بر اين سنگ شناختی سنگ
 د.کنبررسی  ساختی زمينمحيط  شناسی، ژئوشيمی و ، کانینگاري سنگ
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 نقشه راه دسترسی به منطقه مطالعاتی -4 شکل
 روش تحقیق -1

 

هگا،   آوري نقشگه  شدن منطقه مطالعگاتی، ن گبت بگه جمگع     پا از مشخص

ها و مقاالع مرتبط با منطقه مورد مطالعه و موضوع مورد پهوهش اقگدام   گ ارش

شد و سرا اين مطالب مطالعه و بررسی شدند. مطالعاع صگحرايی بگه منظگور    

بگرداري از   شناسگی و انجگام نمونگه    مطالعگه از نظگر سگنگ   بررسی منطقه مگورد  

ها و نيگ    هاي شاخص و همبري برداري از رخنمون هاي سنگی و اکا رخنمون

با تعيين م يرهايی که  GPSها با استااده از دستگاه  برداري تعيين محل نمونه

 4173بيشترين برون د سنگی را داشتند، در مقگاالع زمگانی مختلگف در پگايي      

بگه الگور دقيگق     GPSها توسگط دسگتگاه    گرفت. مختصاع تمام اي تگاه انجام

شگدن مقگاالع     . پگا از آمگاده  3يادداشت شد و بر روي نقشه آورده شد )شکل

ها، ن بت به مطالعه آنها با استااده از ميکروسگکوپ پالريگ ان مگدل     نازک نمونه

BH2     .موجود در آزمايشگاه ميکروسکوپی دانشگاه صگنعتی سگهند اقگدام شگد 

اگدد کگه کمتگرين     4هگا،   هگا، از بگين نمونگه    پا از مطالعه مقاالع نازک سنگ

دادند، براي تج يه سنگ کل )تعيگين درصگد اک گيدهاي     دگرسانی را نشان می

به  ICP-MS  با استااده از دستگاه REEاناصر اصلی، مي ان اناصر فرای و 

وسيله  ها به در تورنتوي کانادا ارسال شد. ترکيب نمونه SGSآزمايشگاه شرکت 

گيگگري شگگد. حگگدود  بگگراي اک گگيدهاي اناصگگر اصگگلی انگگدازه ICP95Aروش 

درصد است. اناصر کميگاب نيگ  بگا اسگتااده از      64/6آشکارسازي اناصر اصلی 

 64/6تعيين شدند. حدود آشکارسازي براي اناصگرکمياب از   IMS95Aروش 

العگاع  هگاي حاصگل از مط   ام اسگت. در مرحلگه آخگر تحقيگق، داده     پگی  پگی  4تا 

 و ژئوشيمی با همديگر تلايق و تحليل شد. نگاري صحرايی، سنگ

 

 بحث  -1
 

 شناسی منطقه زمین -1-3
 

  :3جديد ابارتند از )شکل موجود در منطقه از قديم به شناسی واحدهاي زمين
 

 واحدهاي الیگومیوسن
 

Mواحد )
gm  سگنگ و   مگارن، سگيلت، ماسگه    نگگاري  سگنگ  : اين واحگد داراي

ه گتند   زيگرين  ها داراي ري ف گيل ميوسگن   مارناين دار است.  هاي گچ مارن

هگاي آتشاشگانی تراکيتگی     سگنگ  با . اين واحد 4184آذر،  بهروزي و امينی)

(M
trشود.   پوشيده می 

Mواحد )
trتشگکيل شگده   با بافت پورفيري  هاي تراکيتی  : اين واحد از گدازه

در زمينگه   ز و بيوتيگت ، پالژيگوکال قليايی فلدسرارري بلورهاي داراي که است 

 هاي رسی اسگت  کانیهاي فلدسرار، کوارت ، اک يدهاي آهن و  ري دانه از کانی

  .4184آذر،  بهروزي و امينی)

Ngواحد )
c جورشگدگی   شگدگی و   : متشکل از کنگلومراي چندآمي  با سگخت

روي واحگگدهاي تخريبگگی ميوسگگن  ناهم گگاز بگگر اي گونگگه هضگگعيای بگگوده و بگگ

 قرارگرفته است.
 

 واحدهاي پلیوكواترنري
 

QPlواحد )
cده است.  شنشده تشکيل  کنگلومراي سخت  : اين واحد از 

QPlواحد )
baآندزيتی است. هاي تراکی متشکل از گدازه  : اين واحد 

QPlواحد )
vده است.شمبريت تشکيل ياز ايگن  : اين واحد 

Qواحد )
p  کگه  اي اسگت    : اين واحد بيشتر شامل توف با قطعاع مگواد گگدازه

هاي آتشاشانی مورد مطالعه و همچنگين منگاالق پ گت االگراف      پاي مخروط

گيرد. ايگن   که کشاورزي ني  بر روي آنها انجام می اي گونهاند به آنها را پوشانده

 ها به رنگ سايد تا کرم، ن بتاً س ت و داراي چگالی پايينی ه تند. سنگ

Qواحد )
v آنگدزيتی   تراکگی  اي بگا ترکيگب   هگاي گگدازه    : اين واحد از مخگروط

هاي آتشاشگانی ايگن واحگد     سن کواترنري دارد. مخروط ده است وشتشکيل 

دهنگد. ارتاگاع يکگی از ايگن      مناالق مرتاع منطقه مورد مطالعه را تشکيل می

هگاي االگراف    رسد و از زمگين  متر از سطح دريا می 3614ها به حدود  مخروط

باالي آنها مشگاهده  تر است. دهانه آتشاشانی مشخصی در بلندمتر  34حدود 

ها در رخنمون و نمونه دستی به رنگ خاک تري تيگره بگا    شود. اين سنگ می

و چگگالی   ه گتند  و آمايبول بوده، ب گيار سگخت   بلورهاي پالژيوکالز درشت

تگوان بگه     . از ديگر مشخصاع صحرايی اين واحد میa -1بااليی دارند )شکل

حالل، قطعاع آنکگالو، وجگود   ناشی از ان هاي هپيازي، حار فرسايش پوست آثار

ترکيگب شگيميايی    اي رنگ ناشی از تييير نوارهاي قهوه دو دسته درز اصلی و

 هگا متشگکل از   کرد. با توجه بگه اينکگه ايگن مخگروط     توان ذکر ها را می گدازه

هگاي آذرآواري   روي سگنگ  هگا بگر   ري بگوده وگگدازه  اهاي آذرآو گدازه و سنگ

رسد فعاليت آتشاشانی در اين منطقگه ابتگدا    به نظر می بنابرايناند  قرارگرفته

جمله تگوف    هاي آذرآواري )از ل سنگيبه شکل اناجاري بوده که سبب تشک

دليگل   دنبال آن گدازه از دهانه آتشاشان خارو شده که به منطقه شده و به در

گيري شيب يکی از ايگن   ن بتاً باال تشکيل مخروط داده است. اندازه گرانروي

 48   اگدد  3 برداري از آن انجام گرفته )شکل والی که نمونهها )مخر مخروط

شناسگی،   ، کگانی نگگاري  سگنگ دهد. اين مقالگه بگه بررسگی     درجه را نشان می

 پردازد. اين واحد می ساختی زمينمحيط  ژئوشيمی و

 منطقه را که اغلب مگورد  هاي آبرفتی موجود در  : اين واحد پوششQواحد )

 شود. ند را شامل میا استااده کشاورزي قرارگرفته
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 818 ... هاي آتشاشانی محيط تکتونيکی سنگپتروگرافی، ژئوشيمی و   31)پايي  ، سوم، شماره سومسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  4184آذر،  برداري )با تيييراع از بهروزي و امينی هاي نمونه شناسی منطقه مورد مطالعه همراه با محل نقشه زمين -3شکل 
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 نگاري سن  -1-1

 

شگمال شگرقی منطقگه مگورد      شر  و هاي آتشاشانی کواترنري در سنگ

ها در اين واحد،   . با توجه به ادم تنوع سنگ3 مطالعه رخنمون دارند )شکل

تگر و انجگام مطالعگاع     دقيگق   بررسگی  منظگور  بگه هگا   نمونگه از ايگن سگنگ    44

نتايج حاصل از مطالعگاع ميکروسگکوپی   شد.  رداشت و مطالعهوپی بکميکروس

. ه گتند آنگدزيت   هگا در حگد تراکگی    دهد که اين سنگ ها نشان می اين نمونه

 است: زير ها به قرار مشخصاع اين سنگ

بگه رنگگ سگياه     بيشتر ،نمونه دستی ها در مشخصاع ماکروسکوپی: اين سنگ

بلورهگاي فلدسگرار و آمايبگول قابگل مشگاهده ه گتند        بوده و در آنها درشت

هگا بگه    متر و آمايبگول  ميلی 4بلورهاي فلدسرار به   . اندازه درشتb -1)شکل

دانگه و   هگا ريگ    دستی، اين سگنگ  کلی در نمونه رسد. به الور متر می ميلی 46

ه اين م ئله در رنگ تيره اين هاي تيره به روشن باالتري دارند ک ن بت کانی

کمتري را متحمل شگده   دگرسانیها  شده است. اين نمونه بازتابها ني   سنگ

 رسند.  سالم به نظر می بنابراينو 

 

 مشخصات میکروسکوپی -1-1
 

اي،  دانگه تگا شيشگه    هگاي پگورفيري بگا زمينگه ريگ       هگا بافگت   بافت: اين سگنگ 

 بلگور  درشگت بيوتيگت توسگط    پالژيوکالز وشدن بلورهاي  يکيليتيک )احاالهپو

 اي و جريانی ه تند.  ، حارهe –1هورنبلند  )شکل

نبلنگد، ارتوپيروک گن، کلينوپيروک گن، اوليگوين،     ر: پالژيوکالز، هوبلور درشت

 .کدرهاي  کانی بيوتيت و

دار و داراي دوقلگويی   شگکل  صگورع بلورهگاي نيمگه    ها بگه  پالژيوکالز: اين کانی

اي ه تند.  سنتتيک و کارل باد و ني  ساختار منطقه هی پلیسنتتيک و گا پلی

هگا   اند. ترکيب ايگن کگانی   برخی از بلورهاي پالژيوکالز از حاشيه دگرسان شده

هگا     است. ايگن کگانی  An20.8-26.5اساس محاسباع نورم در حد اوليگوکالز ) بر

صگورع   شوند. ن ل اول پالژيوکالزها بگه  ها ديده می به دو صورع در اين سنگ

سنتتيک و دوقلو همگراه   هاي پلی دار بوده و داراي دوقلو شکل بلور و نيمه درشت

هگا انگواع     . در اين کانیc- d- f -1سنتتيک و کارل باد ه تند )شکل  با پلی

يگافتگی و سگاختار    ها و فرايندهاي ناتعادلی ماننگد بافگت غربگالی، تحليگل     بافت

اي بگر   شود. ساختار منطقگه  ه میاي و ني  دگرسانی به سري يت مشاهد منطقه

شدن سريع )شرايط آتشاشگانی    دهد. به الور کلی سرد اثر تبلوربخشی رخ می

 . ن گل  4171وزيگري و احمگدي،    دانند )معين را اامل اصلی تبلور بخشی می

و ميکروليت ه تند کگه در   بلورهاي کوچک صورع درشت دوم پالژيوکالزها به

انگد. وجگود    ت تگ ثير دگرسگانی قرارگرفتگه   زمينه سنگ وجود دارند و کمتر تح

درصگد حجمگی در    4/3ها نشان از وجگود آب کمتگر از    پالژيوکالز در آندزيت

  .Gill, 1981ماگما دارد )

دار در  شگکل  دار تگا نيمگه   صورع بلورهگاي شگکل   کلينوپيروک ن: اين بلورها به

اين شوند.  ها مشاهده می بلور در اين سنگ صورع درشت زمينه و گاهی به

دهگد. بگه نظگر     اي از خود نشان می هاي کارل باد و رگه کانی گاهی دوقلو

(Gill, (1981    ماگماي آندزيتی در فشارهاي ن ديک به سگطح زمگين از

درصگد آب   3بلورهاي پالژيوکالز و پيروک ن غنی است و احتماالً داراي 

درجگه   4466تگا   4666است و دماي تشکيل آن در مخ ن ماگمايی بين 

 گراد است. سانتی

دار  شگکل  دار تا نيمه صورع بلورهاي شکل ها ني  به ارتوپيروک ن: اين کانی

اي نيگ    اي و کارل باد بوده و از خود ساختار منطقگه  هاي رگه داراي دوقلو

هگا   بلور در ايگن سگنگ   صورع درشت ها بيشتر به  دهند. اين کانی نشان می

تگوان   ها می ي اين کانیهاي نور  . از ويهگیf -1شوند )شکل  مشاهده می

به دوشک گتی )بيرفرنگهانا  پگايين، رنگگ تگداخلی نگارنجی، خاموشگی        

 هاي الولی اشاره کرد.  م تقيم، رخ يک جهتی در برش

بلور و به  صورع درشت هاي اوليوين و بيوتيت که به هاي فرای: کانی کانی

کگانی  ها بيشگتر بگه    شوند. اوليوين ها ديده می فراوانی اندک در اين سنگ

 اند.   ايدينگ يت تبديل شده

بلور بگه همگراه    هاي درشت ها از بلورهاي ري  کانی زمينه: زمينه اين سنگ

 شيشه تشکيل شده است. 

صگورع ميانبگار در داخگل پالژيوکالزهگا      هاي متارقه: آپاتيت که بگه  کانی

 شود. مشاهده می

 هاي کدر. هاي ثانويه: سري يت، کل يت، ايدينگ يت و کانی کانی

ها در زيگر ميکروسگکوپ داراي    شده در اين سنگ آنکالوهاي مشاهده

هاي پالژيوکالز، هورنبلند و کلينوپيروک گن   دانه متشکل از کانی بافت ري 

شناسگی بگا    همراه با اوليوين ايدينگ يته است که با توجه به تشگابه کگانی  

 سنگ مي بان احتماالً قطعاتی از حاشيه سريع سردشده ه تند.

 

 شیمیژئو -1-4
 

هگاي المگی و املگی در     مطالعه ژئوشيميايی، يکی از بهتگرين روش 

شناسی، نوع ماگما و منش  ماگماي سازنده، روند تعيين اختصاصاع سنگ

کگه ترکيگب شگيميايی     اي گونهتحوالع و تيييراع ماگماي اوليه است. به

آورنگده   ترين ترکيب به مذاب بگه وجگود   دهنده ن ديک سنگ آذرين، نشان

ت که در الی روند تحوالع ماگمايی، اوامل زيادي بگر آن مگوثر   سنگ اس

تگوان بگه   هاي سازنده سنگ نمگی  بوده است. از اين رو تنها به کمک کانی

کيايت ماگما پی برد، بنابراين براي دستيابی به اين نتگايج، از ژئوشگيمی   

اناصر اصلی و کمياب استااده نموده و در نهايت براي االمينان، باي گتی  

هاي اي وتوپی ني  استااده کگرد. بگا توجگه بگه اگدم دسترسگی بگه        دادهاز 

هاي اي وتوپی تنها از نتايج حاصل از تج يه اناصگر اصگلی، اناصگر     تج يه

فرای و اناصر کمياب استااده کرده و رفتار ژئوشيميايی اناصگر اصگلی،   

هاي آذرين منطقه، بررسی و تحليل شد.  فرای و کمياب موجود در سنگ

هاي منطقه مگورد   هاي معرف سنگ نتايج تج يه شيميايی نمونه 4جدول 

 دهد. بررسی را نشان می
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: Pl: هورنبلند، Hblهاي آتشاشانی منطقه مورد مطالعه. االئم اختصاري ابارتند از  تصاوير صحرايی، نمونه دستی و ميکروسکوپی از سنگ -1شکل 

 : بيوتيتBiارتوپيروک ن و  :Opxپالژيوکالز، 

 
a  شده در آنها، ديد به سمت شمال غرب هاي مورد مطالعه در داخل ترانشه احداث وضعيت سنگ 

b  هاي مورد مطالعه دستی سنگ بلورهاي سايد پالژيوکالز و تيره آمايبول در نمونه درشت 

c  هاي مورد مطالعه،  بلور هورنبلند با دوقلو کارل باد و حاشيه اوپاسيتی در نمونهXPL 

d  هاي مورد مطالعه،  تجمع و تداخل بلورهاي پالژيوکالز و تشکيل بافت صليبی در نمونهXPL 

e  بلور هورنبلندکه بلورهاي بيوتيت و پالژيوکالز را دربرگرفته است،  درشتXPL 

f  هاي مورد مطالعه،  دار ارتوپيروک ن به همراه بلورهاي پالژيوکالز در نمونهشکل بلورهاي نيمهXPL 

 

 هاي آ رین مورد مطالعه سن بندي شیمیایی  رده -1-4-3
 

هگاي آتشاشگانی    هاي مورد مطالعه از نگوع سگنگ   با توجه به اينکه سنگ

 بنگابراين  ،ني گت  بندي آنها زياد مؤثر ردهنامگذاري و  دردال وتج يه م بوده و

 ده است.شهاي شيميايی استااده  بندي آنها، از روش رده براي

هاي مگورد مطالعگه   مونهبيشتر ن Cox et al., (1986براساس نمودار )

هاي حدواسط واقع شگده   آندزيت و همگی در منطقه سنگ در محدوده تراکی

قليگايی/ تگولئيتی و     هاي نيمگه  و از نظر سري در روي خط جداکننده محدوده

 ,Nb/Y-Zr/Ti (Pearce . براساس نمگودار  1اند )شکل  قرار گرفته قليايی

آنگدزيت قگرار    محگدوده تراکگی   هاي مورد مطالعه در  ني  تمامی نمونه1996

  .4اند )شکل  گرفته
 

 هاي مورد مطالعهتعیین سري ماگمایی سن  -1-4-1
 

  SiO2 (Peccerillo and Taylor, 1976 برابگر  درK2O از نمودار 

د. براسگاس ايگن   شگ هاي مورد مطالعه استااده  تعيين سري ماگمايی سنگ در

بگا پتاسگيم بگاال واقگع      قليگايی  کل گيمی هگا در محگدوده    نمودار تمامی نمونه

معمگوالً خگاص منگاالق     کل گيمی قليگايی   . سري ماگمگايی  0 اند )شکل شده

کمگانی، حاشگيه فعگال     ساختی ج ايگر  هاي زمين موقعيت در کوه ايی بوده و

 شوند. برخوردي مشاهده می هاي پا اي وکمان قاره
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 هاي مورد مطالعه هاي معرف سنگ ايی نمونهنتايج تج يه شيمي -4جدول 
 

Samples S-1 S-3 S-4 S-6 S-7 

Rock type 
Trachy 

andesite 

Trachy 

andesite 

Trachy 

andesite 

Trachy 

andesite 

Trachy 

andesite 

Major elements (%wt) 

SiO2 56.1 57 57.8 56.1 53.5 

TiO2 0.7 0.74 0.72 0.71 0.88 

Al2O3 17.6 17.8 18.1 18.3 18.9 

FeO 3.06 3.36 3.13 3.27 4.06 

Fe2O3 2.51 2.75 2.77 2.68 3.06 

CaO 5.46 5.77 5.67 5.83 7.22 

MgO 2.13 2.11 2.16 2.26 2.19 

Na2O 4.2 4.2 4.4 4.3 4.2 

K2O 2.82 2.85 2.95 2.83 2.1 

MnO 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 

P2O5 0.3 0.36 0.34 0.35 0.44 

LOI 0.89 1.2 1.12 0.45 1.26 

Total 96.3 98.8 99.7 97.8 98.6 

CIPW 

Q 6.58 6.92 6.45 5.02 3.24 

Or 16.67 16.84 17.43 16.72 12.41 

Ab 35.54 35.54 37.23 36.39 35.54 

An 20.84 21.3 20.92 22.27 26.52 

Di 3.47 4.04 4.03 3.54 5.25 

Hy 6.25 6.2 5.92 6.78 6.6 

Mt 3.64 3.99 4.02 3.88 4.44 

Il 1.33 1.41 1.37 1.35 1.67 

Ap 0.71 0.85 0.81 0.83 1.04 

Sum 95.02 97.09 98.18 96.78 96.7 

Trace elements (ppm) 

Ba 840 960 850 770 1040 

Ce 74.3 76.4 77.6 79.9 68.2 

Co 14.3 14.5 14.9 15.6 19 

Cs 1.8 1.5 1.8 1 1.1 

Dy 3.14 3.23 3.24 3.43 3.59 

Er 1.9 1.9 2.01 2.09 2.15 

Eu 1.32 1.45 1.39 1.45 1.53 

Ga 18 19 19 19 20 

Gd 3.8 3.96 4.33 4.1 4.54 

Hf 5 5 5 5 4 

Ho 0.64 0.67 0.68 0.71 0.75 

La 42.8 43.7 45.2 45.6 38.4 

Lu 0.31 0.31 0.33 0.31 0.34 

Nb 18 18 19 18 16 

Nd 28.2 29.1 29.2 31.5 29.1 

Ni 14 17 14 14 15 

Pr 7.97 8.39 8.47 8.65 7.71 

Rb 69.8 62.5 69.1 57.8 45.8 

Sm 4.8 5.1 5.1 5.2 5.5 

Sr 630 670 650 700 820 

Ta 1.1 1.1 1.1 1 0.8 

Tb 0.58 0.58 0.6 0.62 0.65 

Th 10.8 10.5 11.1 10.2 6.5 

Tm 0.29 0.28 0.29 0.29 0.31 

U 2.8 2.74 2.85 2.46 1.98 

V 111 128 124 113 167 

Y 18.2 18.4 19.3 20 21.5 

Yb 1.9 2 2.1 2 2.1 

Zr 194 172 192 179 169 

Eu/Eu* 0.95 0.99 0.9 0.96 0.94 

Mg# 41.64 39.16 40.65 41.48 36.43 

LOI=Loss On Ignition      

Mg#=Atomic100Mg/(Mg+Fe2+)      
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 هاي مورد مطالعه با استااده از نمودار بندي سنگ رده -1شکل 

(Cox et al., (1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وسيله  هاي مورد مطالعه با استااده از نمودار تيييريافته بهبندي سنگ رده -4شکل 

(Pearce, 1996  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاي مورد مطالعه ازدر برابر در تعيين سري ماگمايی سنگ  SiO2نمودار -0شکل 

(Peccerillo and Taylor, (1976 

تعيگگين منشگگ  ماگمگگايی  در ويگگهه هدرجگگه اشگگباع مگگذاب از آلگگومينيم، بگگ

 Chappellاي برخوردار اسگت. بگه اقيگده     هاي آذرين از اهميت ويهه سنگ

and White, (1974) ها، نشانه ماهيگت   سنگ از آلومينيم در درجه اشباع

اسگاس تعيگين ايگن اامگل مقگادير       انگد.  موادي است کگه از آن منشگ  گرفتگه   

 است. براي تعيگين ايگن اامگل از     CaOو Al2O3 ،Na2O ،K2Oمولکولی 

 برابگگگر در K2O+Na2O /Al2O3تيييگگگراع ن گگگبت مولکگگگولی   نمگگگودار

K2O+Na2O+CaO Al2O3/ (Maniar and Piccoli, 1989   کگه دو 

کنگد، اسگتااده    جگدا مگی  هم  محدوده اصلی پرآلومينوس و متاآلومينوس را از

ها در موقعيت متاآلومين قگرار دارنگد.    نمونه همه 8اساس شکل  شده است. بر

گرفتن آنها از گوشته اسگت   نشانه منش  هاي آذرين لومين سنگاآموقعيت مت

(Middlemost, 1985   حدواسگط  هگاي    . مي ان اک گيد آلگومينيم سگنگ

 . مقگدار  Gill, 1981درصگد وزنگی اسگت )    47تگا   40مناالق کوه ايی بين 

درصگد وزنگی    3/47تگا  0/48هاي مگورد بررسگی بگين     اک يد آلومينيم سنگ

 .متيير است که با ميانگين اين اک يد در مناالق کوه ايی هماهنگ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . A/NK (Maniar and Piccoli, 1989 در برابر  A/CNKنمودار -8شکل 

 ها در محدوده متالومينوس قرار دارند شود همه نمونه گونه که مشاهده می همان
 

هاي  بررسی تغییرات عناصر اصلی در سن  -1-4-1
 مورد مطالعه

 

درصگد وزنگی    4/41-7/48هاي آتشاشانی مگورد مطالعگه داراي    سنگ

SiO2 ،30/3-44/3   درصد وزنگیMgO  و بگاTiO2   ( 8/6-77/6پگايين ، 

atomic100Mg/(Mg+Feاگگدد منيگگ يم پگگايين )  
2+

) = 36.43-

و محتگگواي  07/6تگگا  46/6بگگين  K2O/Na2Oهگگاي    و ن گگبت41.64

Al2O3 ( هاي ج اير کمانی بارز  درصد وزنی  شبيه آندزيت0/48-3/47باال

  .  Bailey, 1981ه تند )

 48تگا  41نيکگل از  ام و  پگی  پی 43تا  1/41ها بين  محتواي کبالت نمونه

تاريقگی فازهگاي    تبلگور  ام در نوسان است. ادد مني يم پگايين نشگانگر  پیپی

 . Gencalioglu-Kuscu and Geneli, 2010فرومنيگگ ين اسگگت ) 

پايين نيکل، کگروم و کبالگت در    همچنين ادد مني يم پايين به همراه مقادير

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ژئوشیمی مروع فريدآزاد 811

 

 Juteauاند ) نشده دهد که آنها از ماگماي اوليه متبلور ها نشان می اين سنگ

and Maury, 1997 . از  ناگر ماگماي بازي به جاي مشگتق شگد   بنابراين

يک گوشته اادي از مناالق متاسوماتي ه مشگتق شگده باشگند، ايگن معيارهگا      

 هگاي مگورد   سگنگ بنابراين  . Wilson, 1989کاربرد نخواهند داشت ) ديگر

 انگد  اگمايی شدهتحمل تحوالع ممطالعه يا پا از تشکيل در گوشته اادي م

انگد.   يا اين که ماگماهايی ه تند که از گوشگته متاسگوماتي ه مشگتق شگده     و

و بگا  CIPW مطالعگه براسگاس روش    هگاي مگورد   هاي نورمگاتيو نمونگه   کانی

   براي محاسبه آهگن دوظرفيتگی و  Le Maitre, 1976a) استااده از روش

شگود  کگه مالحظگه مگی    گونگه   . همگان 4 ظرفيتی محاسبه شدند )جگدول  سه

 وزنی کوارت  نورماتيو و بين درصد 33/0تا  31/1مطالعه بين  هاي مورد نمونه

جگگ و بنگگابراين وزنگگی هيررسگگتن نورمگگاتيو دارنگگد و   درصگگد 87/0تگگا  33/4

شگوند. بگه ابگارع     بنگدي مگی   هاي آذرين فو  اشباع از سيليا تق يم سنگ

 .ه تند يتئيا کوارت  تولکل يمی قليايی ج و سري  ،ديگر

 

هاي  بررسی تغییرات عناصر خاكی كمیاب در سن  -1-4-4
 مورد مطالعه

 

 نمودارهاي عناصر خاكی كمیاب  -1-4-4-3
 

هاي منطقه مورد مطالعه در بررسی تيييراع اناصر خاکی کمياب، نمونه

انگد. براسگاس     بهنجگار شگده  Boynton, 1984ن بت به مقادير کندريتی )

صورع مگوازي اسگت.    اناصر خاکی کمياب منطقه بهالگوي تيييراع  7شکل 

(Wilson, (1989 هگاي آذريگن بگر    سنگاي از  ااتقاد دارد که اگر مجمواه

هاي تبلور تاريقی بگا يکگديگر مگرتبط باشگند، بايگد مقگادير       اثر تحمل فرايند

صورع ثابت و پيوسته در يک سري  هاي آنها بهاناصر خاکی کمياب و ن بت

هاي منطقه مگورد مطالعگه بگر    بودن الگوي اناصر در سنگ تييير کند. موازي

کنگد   انوان سگازوکار تشگکيل آنهگا داللگت مگی      منش  واحد و تبلور تاريقی به

هاي مورد مطالعه ن بت   . در اين نمودار اناصر خاکی کمياب نمونه7)شکل 

دهنگد و در   شدگی نشگان مگی     غنیBoynton, 1984به مقادير کندريتی )

شدگی بيشتري ن گبت    غنیLREEر خاکی کمياب سبک )اين ميان اناص

دهنگد. نمگودار اناصگر      نشان مگی HREEبه اناصر خاکی کمياب سنگين )

 REEهگاي مگورد مطالعگه الگوهگاي      شگده بگراي نمونگه    خاکی کمياب رسگم 

نشگان    Euضگعيف  هنجگاري    با بگی N (La/Yb= 11/43 -18/44شيب ) کم

از مذاب از راه تاريق بلوري و يگا بگه    شدن پالژيوکالز دهند که نتيجه جدا می

هگاي   سگنگ  *Eu/Euشگده ن گبت    بخشی است. مقادير محاسبه  الت ذوب

 .در نوسان است 33/6تا  3/6مورد مطالعه از 

 شگدگی از اناصگر   تهگی  خاکی کمياب سبک و شدگی از اناصر اين غنی

ن گبت بگه کنگدريت از خصوصگياع      Euشدگی  تهی خاکی کمياب سنگين و

اي اسگگت  هگگاي حاشگيه فعگگال قگاره   آتشاشگان کل گيمی قليگگايی  هگگاي  سگنگ 

(Nagudi et al., 2003 . منای هنجاري  بیEu  شگده در الگگوي    مشگاهده

REE با فوگاسيته پايين اک گيهن و مقگادير    هاي مورد مطالعه، سازگار سنگ

Euباالي 
 . الگوي Kemp and Hawkesworth, 2003است )  Caو 2+

دهنگده ذوب   توانگد نشگان   مگی  Lu و Dyاناصر بين  7صاف در نمودار شکل 

  .Lin et al., 1989يک منبع لرزوليتی باشد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کندريت، مقادير REE هاي مورد مطالعه ن بت به  سنگ REEنمودار  -7شکل 

 Boynton, (1984)بهنجارشده از 

 

 شده به كندریت ر نمودارهاي عنکبوتی بهنجا -1-4-4-1
 

کنگدريتی   منطقه مورد مطالعه ن بت به مقگادير  هاينمونه بخشدر اين 

(Thompson, 1982  مشخصه ايگن نمگودار،    از  .3 اند )شکلشده بهنجار

سگبک و اناصگر   کميگاب  خاکی  مطالعه از اناصر هاي مورد شدگی نمونه غنی

سگنگين و   کمياب خاکی شدگی آنها از اناصر تهی يون و درشت دوست سنگ

منگاالق   قليايی ل يمیاناصر با شدع ميدان باالست که شاخص ماگماهاي ک

تواند از خاستگاه ماگما از يک پوسته اقيانوسگی فرورانگده    فرورانش است و می

جدايشگی و نيگ     ينگد تبلگور  ااي دگرنهاد روي آن، تحمل فر شده وگوه گوشته

کميگاب  خگاکی   ناصگر مانگدن ا  اي و بگاقی  آاليش ماگما با مواد پوسته هضم و

 سنگ خاستگاه ناشی شده باشد.   با شدع ميدان باال در اناصر سنگين و

، Ta   نظيگر HFSEهنجاري منای از اناصر با شگدع ميگدان بگاال )    بی

Nb  وTi هاي کمانی اسگت اگرچگه ممکگن     هاي شاخص محيط که از ويهگی

و  ي حگين صگعود  ا ماگما بگا مگواد پوسگته    آميختگی است ناشی از آغشتگی و

بودن  ب ياري پهوهشگران تهی اماجايگ ينی آن در مناالق فرورانش ني  باشد 

اي از اين اناصر را ناشگی از حضگور فازهگاي     آبگون دگرنهادکننده گوه گوشته

روتيگل، ايلمنيگت، آمايبگول پارگگازيتی      ماننگد حاوي ايگن اناصگر )   ديرگداز

اقيانوسگی فرورانگده   هاي اکلوژيتی پوسته  سنگ آپاتيت  در دار، اسان و تيتان

 داننگد زيگرا اناصگر    نشگده محگل خاسگتگاه مگی     اي ذوب يا گوه گوشته شده و

  . Ayers, 1998اين فازها شديداً سازگارند ) يادشده در

 

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي مورد مطالعه ن بت به  نمودار انکبوتی بهنجارشده سنگ -3شکل 

 Thompson, (1982)از  بهنجارشدهکندريت، مقادير مقادير
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 و

 هاي مورد مطالعه ی سن ساخت تعیین محیط زمین -1-4-5
 

بگه   تیخسگا  هاي متااوع زمگين  فکر تماي  ماگماهاي مربوط به جايگاه

ن گبت داده    ,Pearce and Cann 1973، 1971الريق شگيميايی بگه )  

شود. اين مؤلاان در دو مقاله ب يار مهم نشان دادند کگه امکگان تمگاي      می

شناخته شده بگا  ساختی  زمينهاي متااوع  جايگاههاي توليدشده در  بازالت

انگوان   استااده از ژئوشيمی وجود دارد. آنها چي ي را ابداع کردنگد کگه بگه   

شگگود  ماگمگگايی شگگناخته مگگی -سگگاختی زمگگيننمودارهگگاي متماي کننگگده 

)نمودارهگگاي تيييگگراع ژئوشگگيميايی کگگه در آن ماگماهگگاي توليدشگگده در  

تواننگد براسگاس شگيمی از يکگديگر      مگی ساختی  زمينهاي متااوع  جايگاه

  .Rollinson, 1993متماي  شوند  )

(Muller and Groves, (1997   نمگودارY   در برابگر Zr  را بگراي

اند که براساس اين نمگودار تمگامی   ارائه نمودهساختی  زمينتعيين محيط 

هگاي ماگمگايی قگرار     منطقه مورد مطالعگه در محگدوده کمگان    هاي سنگ

 Nb/Uهگاي بگاالي     . همچنين با توجگه بگه ن گبت   46 گيرند )شکل می

هگگگاي منطقگگگه و    در سگگگنگNb/Th(08/4-10/3   و 67/7 -11/0)

هاي آتشاشگانی   شده در کمان ها به مقادير گ ارش بودن اين ن بت ن ديک

توان بيگان کگرد کگه ماگمگاي ايگن        ، می10/6-3/4و  0/4-44)به ترتيب 

 ,Sunهاي آتشاشانی دارند ) ها شباهت زيادي به ماگماهاي کمان سنگ

بيگگان کگرده کگگه ن گگبت بگگاالي   Gill, (1981 . اگالوه بگگر ايگگن ) 1980

Ba/Nb (37>  هگاي  معرف ماگماتي م کمان آتشاشانی است. در سنگ

در نوسگان اسگت کگه نشگانگر      04تا  87/13مورد مطالعه اين ن بت بين 

 تشکيل آنها در محيط کمانی دارد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zr (Muller and Groves, 1997در برابر  Yر تيييراع نمودا -46شکل 

 

آنهگا بگه دو دسگته     Ce/Ybبراسگاس ن گبت   هاي آتشاشگانی را   کمان

 ,Juteau and Mauryانگد )  شگده تق گيم کگرده    شده و کمتر غنگی  غنی

شده و چنانچه  باشد کمان از نوع غنی 44 . اگر اين ن بت بيشتر از 1997

هاي  غنی شده است. اف ون بر اين، در کمان باشد از نوع کمتر 44کمتر از 

کننگد امگا در    شده اين دو انصر همگگام بگا يکگديگر تيييگر مگی      کمتر غنی

شده مقدار اين ن بت در واقع بيانگر ن بت ايگن اناصگر در    هاي غنی کمان

بخشی، مشارکت رسوباع روي صاحه فرورونده  محل خاستگاه، مي ان ذوب

اي و پوسگته   نش متقابل بين مگذاب گوشگته  در توليد مذاب و يا مي ان واک

هگگاي مگگورد مطالعگگه   اي اسگگت. ميگگانگين ايگگن ن گگبت در سگگنگ    قگگاره

(11/18Ce/Yb=ها بگه يگک کمگان غنگی        بوده حاکی از واب تگی نمونه

توانگد از دگرنهگادي شگديد خاسگتگاه      شگدگی مگی   شگده اسگت. ايگن غنگی    

ماگما با مگواد  آلودگی  و بخشی محل خاستگاه اي، آهنگ پايين ذوب گوشته

 اي ناشی شده باشد.   پوسته

 Al2O3 /TiO2 (Muller and برابگگگر در Al2O3/Zrنمگگگودار 

Groves, 1997  هگاي اقيانوسگی اوليگه و تگ خيري      تاکيک کمان منظور به

(IOP+LOPاي و پگگا از برخگگورد   هگگاي حواشگگی فعگگال قگگاره    از کمگگان

(PAP+CAP اي ) صگگاحه درون  وWP ارائگگه شگگده اسگگت. براسگگاس ايگگن  

هگاي حواشگی فعگال     کمگان  محگدوده  مطالعه در هاي مورد نمونه همهنمودار، 

  .44 اند )شکل   واقع شدهPAP+CAPاي و پا از برخورد ) قاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al2O3/TiO2 (Muller andدر برابگر   Al2O3/Zrنمگودار تيييگراع    -44شکل 

Groves, 1997 . WP (Within-plate) اي ،  صگگگاحه )درونPAP (Post-

collisional Arc)   ، کمگگان پگگا از برخگگورد(CAP (Continental Arc) 

 LOP اقيانوسی اوليگه  و  )کمان  IOP (Initial Oceanic Arc)اي ،  قاره )کمان

(Late Oceanic Arc)  کمان اقيانوسی ت خيري( 

 
کمگگان  مطالعگگاتی درهگگاي منطقگگه  ن اينکگگه نمونگگهکگگرد بگگراي مشگگخص

مثلثگی   از نمگودار  ،دارنگد  اي يگا کمگان پگا از برخگورد قگرار      آتشاشانی قاره

Nb*50- Zr*3- Ce/P2O5 (Muller and Groves, 1997   استااده

محگدوده پگا از    هاي منطقه مورد مطالعه در . براساس اين نمودار، نمونهشد

دهنگد کگه    مگی  مجمواه شگواهد بگاال نشگان    . 43 گرفتند )شکل برخورد قرار

کل گيمی قليگايی بگا    از نگوع   مطالعگه  هاي آذرين منطقه مگورد  ماگماي سنگ

 شده پا از برخورد واب ته است. به يک کمان غنی پتاسيم باال بوده و

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ژئوشیمی مروع فريدآزاد 811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Muller and Groves, 1997اي از کمان پا از برخورد ) قاره هاي کمان براي تاکيک محيط Nb*50- Zr*3- Ce/P2O5نمودار مثلثی  -43شکل 

 
 گیري نتیجه

 

هگاي مگورد مطالعگه نشگان داد کگه ايگن        سگنگ  اريگگ ن هاي سنگ بررسی -4

اي،  هاي پورفيري با زمينه ري دانه تگا شيشگه   ها از نظر بافتی داراي بافت سنگ

هگاي   هگاي آنهگا را کگانی   بلور اي و جريانی بگوده و درشگت   پويکيليتيک، حاره

هاي کدر  هورنبلند، کلينوپيروک ن، ارتوپيروک ن، اوليوين و کانیپالژيوکالز، 

بلگور بگه    هاي درشت ها از بلورهاي ري کانی دهند. زمينه اين سنگ تشکيل می

هگاي متارقگه آنهگا آپاتيگت بگوده کگه        همراه شيشه تشکيل شده است. کگانی 

ه هگاي ثانويگ   شگود. کگانی   صورع ميانبار در داخل پالژيوکالزها مشاهده مگی  به

 هاي کدر ه تند.  شامل سري يت، کل يت و کانی

هاي مورد مطالعه براساس نمودارهاي ژئوشگيميايی نشگان    بندي سنگ رده -3

 آندزيت قرار دارند. ها در محدوده تراکی داد که اين سنگ

هگاي مگورد مطالعگه براسگاس نمودارهگاي      بررسی سري ماگمگايی سگنگ   -1

 -ها به سري ماگمگايی کل گيمی   ژئوشيميايی مختلف نشان داد که اين سنگ

 قليايی با پتاسيم باال متعلق ه تند.

هاي مورد مطالعه نشان داد کگه آنهگا    بررسی درجه اشباع از آلومين سنگ -1

منشگ گرفتن آنهگا از گوشگته اسگت.      متاآلومين ه تند و ايگن م گئله بيگانگر   

هاي مورد مطالعه بگا منگاالق کگوه ايی     همچنين براساس اين مطالعاع سنگ

 مرتبط ه تند.

هگاي مگورد مطالعگه نشگان      بررسی تيييراع اناصر خاکی کميگاب سگنگ   -4

صگورع   هگاي فگو  بگه    دهد که الگوي تيييراع اناصر خاکی کمياب سنگ می

انوان سازوکار تشگکيل آنهگا    موازي است که بر منش  واحد و تبلور تاريقی به

هگاي مگورد    نگه شده براي نمو کند. نمودار اناصر خاکی کمياب رسم داللت می

  بگگا  N (La/Yb= 11/43 -18/44شگگيب )  کگگم REEمطالعگگه الگوهگگاي  

شگدن پالژيگوکالز از    دهند که نتيجه جدا نشان می  Euهنجاري ضعيف در بی

شدگی از  بخشی است. اين غنی وسيله تاريق بلوري و يا به الت ذوب مذاب به

و  شدگی از اناصر خاکی کميگاب سگنگين   اناصر خاکی کمياب سبک و تهی

هاي کل يمی قليگايی   ن بت به کندريت از خصوصياع سنگ Euشدگی  تهی

 هاي کمانی است. آتشاشان

هگاي مگورد    در نمودارهاي انکبوتی بهنجارشده به مقادير کندريتی نمونه -0

منگاالق فگرورانش را ارائگه    کل يمی قليايی ماگماهاي مطالعه الگوي مشخصه 

هگگا داراي  ، ايگگن سگگنگMORBدر نمودارهگگاي بهنجارشگگده بگگه  کننگگد. مگگی

هنجگاري مناگی در    و بگی   Th, Ba, Rb, Kهنجگاري مثبگت در اناصگر    بی

در الگگوي نمودارهگاي    Nbهنجاري منای  ه تند. بی Taو   Nb, Tiاناصر

هاي  مشخصه ماگماهايی است که توسط سنگ  Nbو  Taانکبوتی در محل

 اند.   اي آلوده شده پوسته قاره

هگاي   سگاختی سگنگ   مورد تعيين محيط زمگين  يافته در هاي انجام بررسی -8

نمودارهاي ژئوشيميايی متماي کننده نشان داد کگه   مورد مطالعه با استااده از

هاي يادشده به احتمگال زيگاد در يگک محگيط کمگان پگا از برخگورد         سنگ

 اند. تشکيل شده

 

 تقدیر و تشکر
 

همکگاري در   دليگل  از آقايان مهندس هادي شاکري و مهندس روحی بگه 

. همچنين از داوران محترم مجلگه  شود مطالعاع صحرايی تشکر و قدردانی می

نظراع ارزشمند موجب ارتقاي سطح المی مقاله شگدند،   ژئوشيمی که با ارائه 

 ب يار سراسگ ارم.  
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