
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 

 

 045 

 

عٌاصر  يشدگ يٍ تْ يشدگ يحاکن بر غٌ يٌدّايبررسي پراکٌدگي ٍ فرا

شوال شرق )سِ يت آبگرم چاّريدر کاًسار بٌتًَ Sr  ،Ba ،Zr ،V  ٍCrسٌگيي 

 (اصفْاى
 اصل، هحوَد يدرضا ٍ اًصاري، پاکساد، حو*يد ّاديشال، س يخاتو

 داًشگاُ اصفْاى يي شٌاسيگرٍُ زه

 چکيدُ
غ آثگشم چبّشيؼِ دس ثبالتشيي لؼوت ػبصًذ لشهض پبييٌي دس ايي هٌغمِ لشاس گشفتِ اػت ٍ اص ًظش وبًؼبس ثٌتًَيت تبلذي

غٌي ؿذگي ػٌبصش ػٌگيي دس ثٌتًَيت تَػظ   .ثضهبى ٍالغ ؿذُ اػت -س ًَاس ػٌْذسػَثي د -صٍى ثٌذي ػبختوبًي

. خبي غيشلبثل حل وٌتشل هي ؿَدفبوتَسّبيي هبًٌذ تجبدل يًَي، هىبًيؼن خزة ػغحي ٍ توشوض آًْب دس فبصّبي ثش

ؿذت ؿؼتـَ تمشيجب ثشاثش ثب . ثبسين ػوذتب دس عَل دگشػبًي تَف ّب ؿؼتِ هي ؿَدثشسػي ّبي ؿيويبيي ًـبى داد وِ 

پغ اص ؿىؼتِ ؿذى فلذػپبسّبي پتبػين ايي ػٌصش اص ػيؼتن ثشداؿتِ هي . ؿذت تْي ؿذى پتبػين اص ثٌتًَيت اػت

ػوذُ صيشوٌين هَخَد دس ثٌتًَيت ّبي ايي وبًؼبس هٌـب  .ّوشاُ اػت ينٌي ؿذى صيشوٌتْي ؿذى ايي ػٌصش ثب غ. ؿَد

ولؼين هَخَد دس ػٌگ هبدس ٍ ولؼيت . ثبًَيِ داؿتِ ٍ اص هبػِ ػٌگ ّب ٍ وٌگلَهشاّبي سٍي آى ًـئت گشفتِ اػت

يـتش ثصَست فشم ّبي آًيًَي ٍاًبديَم ث. سػَة وشدُ اص اص ػبصًذ لن، همذاس اػتشاًؼين ثٌتًَيت ّب سا وٌتشل هي وٌٌذ

VO3 هثل )خَدؽ 
-  ٍVO4

وشم . وِ دس خبن ّبي لليبيي پبيذاسًذ هي تَاًذ دس ثٌتًَيت ٍخَد داؿتِ ثبؿٌذ( -2

Crهَخَد دس ثٌتًَيت ون ٍ ػوذتب ثصَست 
 .ٍخَد داسد 4+

 

 چبّشيؼِ، اػوىتيت، ػٌبصش ػٌگيي، تحشن ثبال، خبن لليبيي: ٍاشُ ّاي کليدي

 

Study of distribution and governing process on enrichment and 

depletion of  heavy elements Sr, Ba, Zr, V and Cr in Chahriseh 

Abgarm Bentonite mine (northeast of Isfahan) 

 
Khatamishal, Seyyed Hadi* Pakzad, Hamidreza and Ansariasl, Mahmoud 

Geology department of Isfahan university 

 

Abstract  

The Bentonite mine of Chahriseh Abgarm anticline is located in the topmost part of  Lower Red 

Formation in the Chahriseh region. In terms of structural-sedimentary zonation, it is located in 
the edge of Sahand-Bezman band. In general, enrichment of heavyelements in bentonite 
samples was controlledby factors such as ionic exchange, adsorption mechanism and physical 
concentration in insoluble residual phases.chemical studies showed that  during alteration, Ba 
chiefly suffered depletion during alteration of tuffs. Particularly, the intensity of this leaching is  
 
very analogous to that of K. The depletion of this element was accompanied with enrichment of 

Zr.After breaking down  of alkali-feldspars, Ba  moved out of the system. Most of the Bentonite  

Zirconium is origined from upper  sandstone and conglomerate.Calacium in parent rock and 
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Calcite precipitated from Qom Formation  are controlling the Strontium. the most common form 
of V in soils is Anionic forms of this metal (VO3

- and  VO4
2-). Chromium in Bentonite is low 

and occurs as Cr+4 . 
Keywords: Chahriseh, Smectite, Heavy elements, high mobility, Alkaline soils 

 

 هقدهِ
هَسيًَيت تـىيل دادُ ّبي سػي گشٍُ اػوىتيت، ػوذتب هًَتحدن آى سا وبًي% 85ثٌتًَيت ػٌگي اػت وِ ثيؾ اص 

ؿٌبػبى اػت تؼشيفي اػت وِ ؿبًَى تؼشيفي وِ هَسد پزيشؽ اوثش صهيي (.1373حدبصي ٍ لشثبًي، )اػت 

(Shannon ) سٍع ٍ(Ross  ) وِ ثٌتًَيت اػبػب ػٌگي اػت هشوت اص يه اًذ ثذيي صَست اسائِ وشدُ 1926دس ػبل

وِ هؼوَال تَف يب خبوؼتش )اي ي آرسيي ؿيـِاي ثِ حبلت ثلَسي يه هبدُؿجِ سع هتجلَس وِ اص تغييش حبلت ؿيـِ

فشايٌذ تـىيل ثٌتًَيت (. Grim & Guven, 1978)دس اثش َّاصدگي ؿيويبيي تـىيل ؿذُ اػت ( آتـفـبًي اػت

ي هؼذًي ثب همذاس صيبد دس استجبط ثب اػت اهب لذس هؼلن ايي اػت وِ تـىيل ايي هبدٌَُّص ثخَثي ؿٌبختِ ًـذُ 

. ّب يب ًَاحي دسيبيي ون ػوك اػتّب، الگَىسػَثگزاسي خبوؼتش آتـفـبًي اص خٌغ سيَليت تب آًذصيت، دس دسيبچِ

ٍالغ ؿذُ  (  ؿْشػتبى وَّپبيِ اص تَاثغ) ويلَهتشي ؿوبل ؿشق اصفْبى 75وبًؼبس ثٌتًَيت تبلذيغ آثگشم چبّشيؼِ دس 

ي هَسد هغبلؼِ، اص ًظش هَلؼيت صهيي ؿٌبػي خضيي اص ٍاحذ صهيي ػبختي ايشاى هشوضي ثحؼبة آهذُ ٍ دس پٌِْاػت 

’ 9/45”ؿشلي هَلؼيت خغشافيبيي دس عَلاص لحبػ ٍ  (1ؿىل )داخل  ًَاس ٍلىبًَپلَتًَيه اسٍهيِ دختش خبي داسد 
 56  

ؿٌبػي ايي وبًؼبس ّبي صحشايي، اص ًمغِ ًظش چيٌِثش اػبع ثشسػي. ٍالغ اػت  52˚08’ 0992”ٍ ػشض ؿوبلي  32

ٍاحذّبي ػٌگ . دس داخل ػبصًذ لشهض پبييٌي ثب ػي اليگَػي آغبصي ٍ دس حذفبصل آى ثب ػبصًذ لن لشاس گشفتِ اػت

َهشا، گل ثب ضخبهت ّبي ي ايي وبًؼبس ٍ اعشاف آى ؿبهل ثٌتًَيت، هبػِ، وٌگلؿٌبختي هـبّذُ ؿذُ دس هحذٍدُ

 .اػتّبي ػبصًذ لشهض پبييٌي وٌگلَهشا ٍ هبػِ ػٌگ، ، آّهّبي سع داس سًگبسًگهتفبٍت، تٌبٍة هبسى
 

 
 ثِ وبًؼبس هَسد ًظش يساُ دػتشػ: 1ؿىل 

 

 رٍش هطالعِ
يـگبُ سػَة پغ اص آهبدُ ػبصي دس آصهب ت ّبيي ثٌتًَيداخل ا يت ٍ لغؼبت گشاٍليي هغبلؼِ چٌذ ًوًَِ ثٌتًَيدس ا

 .ؿذ ثشآٍسدي آًْب يت  ػٌبصش ػٌگيلشاس گشفتِ ٍ وو( AAS) يض خزة اتويهَسد آًبل ؿٌبػي داًـگبُ اصفْبى
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 ٍ ًتيجِ گيري بحث
ٍاًبدين ٍ  ن، ثبسين، اػتشاًؼين،يش وٌيػٌصش ص 5ي وبًؼبس يا يت ّبيي هَخَد دس پجىشُ ثٌتًَيػٌبصش ػٌگ يي توبهيدس ث

 .ثِ آًْب هي پشداصينش ثغَس خذاگبًِ يَسداسًذ وِ دس صثشخ يظُ ايٍ اّويتوشم اص 

 استراًسين

اػتشاًؼين يه ػٌصش هتذاٍل دس ثٌتًَيت اػت وِ ثيـتش دس ػٌگ ّبي آرسيي هبفيه ٍ سػَثبت آّىي هتوشوض هي 

غٌي وبًي ّبي سػي ظشفيت خزة ثباليي ثشاي اػتشاًؼين داسًذ، اص ايٌشٍ ثيـتش سػَثبت آسطيلي اص ايي ػٌصش . ؿًَذ

اًذاصُ ي يَى اػتشاًؼين ًـبى هي دّذ وِ ايي ػٌصش هي تَاًذ ّن خبًـيي (.  Kabata-Pendias, 2011)ّؼتٌذ 

ثخبعش )ولؼين ٍ ّن خبًـيي پتبػين دس ثٌتًَيت ؿَد، ثذيي صَست وِ دس وبًي ّبي ولؼين ثصَست پزيشفتِ ؿذُ 

ثب ايي (. 1386هش ٍ ؿشفي، )حضَس هي يبثذ ( ثيـتش ثخبعش ثبس)ٍ دس وبًي ّبي پتبػين ثصَس اػيش ؿذُ ( ؿؼبع ثضسگتش

Mgحبل اػتشاًؼين ّوبًٌذ 
2+ ،Na

+  ٍCa
ٍ ثش خالف پتبػين اًشطي ّيذساػيَى ثباليي داسد وِ هٌتح ثِ اًجؼبط  2+

 Bradle et)اص ايٌشٍ اػتشاًؼين ًوي تَاًذ اص عشيك خبًـيٌي دس پتبػين دس ثٌتًَيت فيىغ ؿَد . ثيي اليِ اي هي ؿَد

al. 1979.)   دس ػٌگ ّبي )تَصيغ اػتشاًؼين دس ثٌتًَيت ّبي ايي وبًؼبس ثـذت تَػظ همذاس آى دس ػٌگ هبدس

، همذاس ولؼين هَخَد دس ػٌگ هبدس ٍ ولؼين (آرسيي ايي ػٌصش ثيـتش دس پالطيَوالصّب ٍ فلذػپبس پتبػين ٍخَد داسد

اصلي حضَس اػتشاًؼين دس هحيظ سا هي تَاى ثِ ثب ايي حبل دليل . ّبي ًـئت گشفتِ اص ػبصًذ لن وٌتشل هي ؿَد

ثب ايي حبل ايي فشايٌذ دس هَسد ّوِ ي وبًي ّبي ولؼين داس ػول ًوي ًوبيذ . خبًـيٌي ايي ػٌصش دس ولؼين ًؼجت داد

هش ٍ ؿشفي، )هثل ولؼين هَخَد دس پيشٍوؼي وِ ثِ آػبًي ًوي تَاًذ يَى اػتشاًؼين سا دس ػبختبس خَد خبي دّذ 

Srتشاًؼين تحشن هتَػغي دس ثٌتًَيت داسد ٍ ػوذتب ثصَست اػ(. 1386
ٍخَد داسد ٍ تَػظ وبًي ّبي سػي ٍ  2+

 (، الف2ؿىل ( )Kabata-Pendias, 2011)ّيذسٍوؼيذ ّبي آّي ثخَثي خزة هي ؿَد 

 بارين

فشاٍاًي ايي  ثب ايي حبل ثيـتشيي. ٍخَد داسد( ون يب صيبد)ثبسين يه وبًي هتذاٍل اػت ٍ هؼوَال دس ّوِ ي خبن ّب 

پتبػين تٌْب ػٌصش داساي (. Kabata-Pendias, 2011)ػٌصش دس ػٌگ ّبي آرسيي اػيذي ٍ ػٌگ ّبي سػَثي اػت 

اصَال . ؿؼبع يًَي لبثل همبيؼِ ثب ثبسين اػت ٍ ثٌبثشايي ثبسين ثيـتش دس ثيَتيت ٍ فلذػپبس پتبػين داس يبفت هي ؿَد

ايي ػٌصش ثخبعش ثبس ثيـتش ثبيذ دس تشويجبت ( Lee et al, 2007)ًذ هيىبّب ظشفيت خزة صيبدي ًؼجت ثِ ثبسين داس

دادُ ّبي هَخَد ًـبى هي دٌّذ وِ ايي هغلت ػوَهب صحيح ثَدُ . پتبػين ثِ صَست ػٌصشي اػيش حضَس داؿتِ ثبؿذ

 تبس پالطيَوالص ثبسين هي تَاًذ دس ػبخ. ٍ ثبسين ًؼجتب دس وبًي ّبي پتبػين داس وِ اثتذا تـىيل هي ؿًَذ، خوغ هي گشدد

دس عَل َّاصدگي، ثبسين ثِ (. 1386هيؼَى ٍ هش، )اػت % 1/0ًيض پزيشفتِ ؿَد ٍ ثيـتشيي همذاس گضاسؽ ؿذُ ًيض 

ػليشغن . آػبًي ثصَست ػَلفبت ّب ٍ وشثٌبت ّب ًْـتِ ؿذُ ٍ ّوچٌيي ثـذت تَػظ وبًي ّبي سػي خزة هي ؿَد

، ثبسين دس خبن ّب ًؼجتب هتحشن اػت (ذّب ٍ ّيذسٍوؼيذّبثَيظُ اوؼي)ايي ٍيظگي يؼٌي خزة ؿذى تَػظ سع ّب 

 (Kabata-Pendias, 2011 (Jaritz, 2004,  .ؿذت . ثبسين ػوذتب دس عَل دگشػبًي تَف ّب ؿؼتِ هي ؿَد

 تْي ؿذى ايي ػٌصش ثب غٌي ؿذى صيشوي ٍ ًيَثيَم . ؿؼتـَ تمشيجب ثشاثش ثب ؿذت تْي ؿذى پتبػين اص ثٌتًَيت اػت

 

پغ اص ؿىؼتِ ؿذى فلذػپبسّبي پتبػين ايي ػٌصش ثِ ّوشاُ ػضين ٍ سٍثيذين اص ػيؼتن ثشداؿتِ هي ؿَد  .ّوشاُ اػت

(Christidis, 1998 .) ّوچٌيي ايي ػٌصش ثِ آػبًي تَػظ ػٌبصشي هثل هٌگٌض ٍ تيتبًيَم خبًـيي هي ؿَد
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(Kabata-Pendias, 2011 .) همذاس صيبد ايي ػٌصش دس ًوًَِ ّبيC   ٍD َاى ثِ دليل صيبد ثَدى وبًي ّبي سا هي ت

 (. ، ة2 ؿىل) حبٍي پتبػين هثل ثيَتيت، ايليت ٍ وليٌَپتيلَليت دس ايي ًوًَِ ّب داًؼت

 زيرکًَين

اػت ٍ دس همبديش صيبد دس اًَاع هختلف خبن ّب ( 1386هش ٍ ؿشفي، )ايي ػٌصش هؼوَال ّوشاُ ثب تيتبًيَم ٍ ّبفٌيَم 

اػيذّبي آلي ًمؾ هْوي دس هْبخشت صيشوًَين داسًذ وِ ايي ػبهل دس ايي وبًؼبس هـبّذُ ًوي ؿًَذ . ديذُ ًوي ؿَد

(Bradle, 1979 .)ٍ هؼوَال ّوشاُ ثب هبػِ ػٌگ ّب، هوىي اػت حول ؿذُ  هْوتشيي وبًي ايي ػٌصش صيشوي اػت

افضايؾ صيشوًَين دس ثخؾ ّبي داًِ دسؿت سػَثبت ثيبثبًي هي تَاًذ تخشيجي ثَدى صيشوي سا تبييذ ًوبيذ . ثبؿذ

(Castillo et al. 2008 .) هبػِ ػٌگ ّب داسايmg/Kg250-180 همذاس صيشوًَين دس ثٌتًَيت . صيشوًَين هي ثبؿٌذ

حضَس صيشوًَين دس ثٌتًَيت ّبي ايي .  ثغ وويت آى دس ػٌگ هبدس ٍ ليتَلَطي ّبي اعشاف ثٌتًَيت  هي ثبؿذهؼوَال تب

يه هٌـب هحتول ثشاي همبديش صيشوًَين ايي وبًؼبس، هبػِ ػٌگ ّبي   -1: وبًؼبس هي تَاًذ ثب احتوبالت صيش تَخيِ ؿَد

ٌـب سػَثي داؿتِ ثبؿذ، الجتِ صيشوًَين سػَثي ثبيذ اص پغ ثخـي اص صيشوًَين ايي وبًؼبس هي تَاًذ ه. سٍي آى اػت

سا داسا هي  Zrخبيي غيش اص ػبصًذ لن تبهيي ؿذُ ثبؿذ چَى ػٌگ ّبي هبفيه ٍ ػٌگ ّبي آّىي ووتشيي همذاس 

پغ اص آصاد ؿذى  Zr. هٌـب ديگش صيشوًَين ايي وبًؼبس، همذاس ايي ػٌصش دس داخل ػٌگ هبدس هي ثبؿذ -2. ثبؿٌذ

هحيظ لليبيي ثَدُ ٍ ايي  Phهحيظ پبيذاس اػت چَى اص يه عشف تحشن ثؼيبس پبييٌي داسد ٍ اص عشف ديگش  ثشاحتي دس

ثؼيبس  7ػوَهب صيشوًَين ٍ تشويجبت آى دس خبن ّبي ثبالي . ؿشايظ هؼبػذي ثشاي پبيذاسي صيشوٌين فشاّن هي ًوبيذ

هش ٍ صائشي )سٍدخبًِ ّب ٍ آة دسيب تبييذ هي وٌذ اًحالل ًبپزيش هي ثبؿٌذ، وِ ايي اهش پبييي ثَدى غلظت آًشا دس 

1382 .)3- MnO2  ًيض هي تَاًذ همذاسZr  سٍي خَد ًگِ داسد(Kabata-Pendias, 2011.)   دس حبلت ولي ثب

 (ح،  2ؿىل)وٌذ  ؿؼتِ ؿذى ثبسين اص تَف، صيشوٌين غٌي ؿذگي پيذا هي

 ٍاًادين

-Kabata)وؼي، َّسًجلٌذ، آهفيجَل، ثيَتيت ٍ هگٌتيت اػت  ٍاًبدين اغلت ّوشاُ وبًي ّبي اٍليِ اي هثل پيشٍ

Pendias, 2011 .) همذاس صيبدي اص ٍاًبدين ٍاسد هگٌتيت ؿذُ ٍ خبًـييFe
ؿؼبع يًَي ٍاًبدين اص آّي . هي ؿَد +3

ي سػذ ثٌظش ه. فشيه ثيـتش اػت اهب الىتشًٍگبتيَي آى ثؼيبس ووتش ثَدُ  ٍ اًشطي پبيذاسي هيذاى ثلَسي اى ثيـتش اػت

دس عَل َّاصدگي تحشن ٍاًبديَم دس . )1386هش ٍ ؿشفي، )وِ ايي دٍ ػبهل ػلت غٌي ؿذى هگٌتيت دس ٍاًبدين ثبؿذ 

ؿشايظ  -3ثمبيبي ٍاًبديَم هَخَد دس وبًي ّبي ػٌگ ػبص ثشخب،  -2ثِ وبًي ّبي هيضثبى،  -1 :استجبط ثب ػَاهل صيش اػت

Eh-Ph  ،ّوشاّي ايي ػٌصش ثب  -5وبًي ّبي سع ٍ اوؼيذّبي آّي،  خزة ػغحي يب ؿشوت دس ػبختبس -4هحيظ

 هٌيضم ٍ  -6پتبػين ٍ هٌگٌض ٍ 
2+

 VO ثشخي يَى ّبي ٍاًبديَم ثشاي هثبل  .ًيض هي تَاًٌذ ثب ّن خبيگضيي ؿًَذ  

VO4
(. Kabata-Pendias, 2011)ثشاحتي دس ػغح وبًي ّبي سػي ثبثت هي ؿَد ٍ اغلت ّوشاُ ثب آپبتيت اػت  -3

ثيـتشيي همذاس آى اص خبن ّبي هـتك ؿذُ اص وبًي ّبي . ٍاًبديَم دس خبن ثؼتگي ثِ ًَع ػٌگ هبدس داسدهمذاس 

+2)هؼوَلتشيي فشم ٍاًبديَم دس خبن وبتيَى ٍاًبديل . هبفيه گضاسؽ ؿذُ اػت
 VO)  اػت اهب حضَس ايي وبتيَى دس

VO3 فشم ّبي آًيًَي ايي ػٌصش هثل . تّبي اػيذي پبيذاس اػ Phثٌتًَيت ثؼيذ ثٌظش هي سػذ چَى ٍاًبديل دس 
-  ٍ

VO4
ّوچٌيي گًَِ ّبي آًيًَي . وِ دس خبن ّبي لليبيي پبيذاسًذ هي تَاًٌذ دس ثٌتًَيت ٍخَد داؿتِ ثبؿٌذ  -2

خزة ( ثَيظُ وبًي ّبي وِ دس ػبختبس خَد آّي داسًذ)ٍاًبديَم هي تَاًٌذ ًؼجتب ثِ آػبًي تَػظ وبًي ّبي سػي 

سا هي D  دليل فشاٍاًي ايي ػٌصش دس ًوًَِ ثٌتًَيت(. Kabata-Pendias & Saddurski, 2004) ػغحي ؿًَذ

ّوچٌيي ٍخَد همذاس ون . تَاى ثِ ثبال ثَدى همذاس ثيَتيت ٍ ّوچٌيي ٍخَد تىِ ّبي پيشٍوؼي دس ايي ًوًَِ ًؼجت داد

ي ايي ػٌصش دس ايي ًوًَِ ثش اس ثبالسا هي تَاى دليلي ثشاي همذ Aآپبتيت دس لغؼبت هبػِ اي هَخَد دس ثٌتًَيت ًوًَِ 

 .(، ت2ؿىل ) ؿوشد
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وشم هؼوَال هي . طئَؿيوي وشٍم پيچيذُ اػت چَى ثِ آػبًي اص يه حبلت اوؼيذاػيَى ثِ حبلت ديگش تغييش هي ًوبيذ

Crتَاًذ ثِ دٍ صَست 
+3   ٍCr(OH4)

اهب اص ايي ثيي، (. Kabata-Pendias, 2011)دس خبن ٍخَد داؿتِ ثبؿذ  -

Cr
. لليبيي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ Phصيش خٌثي ٍ اػيذي پبيذاس اػت پغ ًوي تَاًذ دس ثٌتًَيت ّبي ثب   Phهؼوَال دس  3+

الجتِ . خزة وشٍم دس خبن احتوبال ثب هحتَاي سع ٍ ثب همذاس ووتش ثب ّيذسٍوؼيذّبي آّي ٍ هَاد آلي دس اساتجبط اػت

Cr وشم دس هبگوب ًيض ثصَست يَى :يض هي تَاى تَخيِ وشدًبچيض ثَدى همذاس وشٍم دس ثٌتًَيت سا ثصَست صيش ً
حضَس  3+

Feؿؼبع ايي يَى ثِ ؿؼبع يَى . داسد
ثؼيبس ًضديه اػت، اهب غلظت يَى وشٍم ثغَس تشخيحي ًؼجت ثِ يَى آّي  3+

ل ًْـت فشيه ثؼيبس ثبال ثَدُ ٍ ػوذتب دس هشاحل اٍليِ ي تجلَس ثصَست وبًي وشٍهيت اص هبگوب خبسج هي ؿَد ٍ دس هح

Cr ايي هغلت سا هي تَاى ًبؿي اص اًشطي پبيذاسي هيذاى ثلَسي لَي. ثبًَيِ داساي دسصذ پبييٌتشي اػت
ًؼجت ثِ  3+

Fe
Cr -1 :وشم هَخَد دس ثٌتًَيت ّبي ايي وبًؼبس هي تَاًذ ثب احتوبالت صيش تَخيِ ؿَد. داًؼت 3+

هي تَاًذ دس  3+

لؼوت صيبدي اص وشٍم هَخَد دس ثٌتًَيت ّبي ايي وبًؼبس   -2د ٍ ت اػتتبس ؿَتىِ ّبي پشاوٌذُ پيشٍوؼي ٍ ثيَتي

Crثصَست 
اػت چَى اوؼيذ ّبي آّي لَي تشيي هيل تشويجي سا ثِ ايي ًَع وشٍم دس اػوىتيت ًـبى هي دٌّذ  4+

(Bradle te al., 1979( ) ج2ؿىل ،.) 

 

 
بي ثٌتَ: 2ؿىل   Cr( ٍ  ج V( ، تZr( ، حBa( ، ةSr ( الف: ت ٍ گشاٍل آتـفـبًيًيفشاٍاًي ػٌبصش دس ًوًَِّ 
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Cr V Zr Ba Sr  

384/3 53 113 4/266 79/37 A 

56/5 32 97 18/377 5/15 B 

83/3 21 54 38/1152 48/78 C 

83/3 96 51 86/1373 19/150 D 

97/15 3/89 3/44 7/1401 3/88 VG 

ٍاًي ػٌبصش ػٌگيي دس ًوًَِ ّبي ثٌتًَيت : 1خذٍل   (VG)ٍ گشاٍل آتـفـبًي  A ،B ،C ،Dفشا
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