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 چکیدٌ
غشة ؿْشػتبى هیبًِ ٍاقغ  کیلَهتشی جٌَة 69دس اػتبى آرسثبیجبى ؿشقی ٍ دس  هحذٍدُ هَسد هطبلؼِ 

 اػت. صٍى الجشصثخـی اص  هحذٍدُ هَسد ًظش دس صٍى ثٌذی ّبی صهیي ؿٌبػی ایشاى،گشدیذُ اػت. 

ّب كَست گشفتِ  ّبی ػٌگ ّب ٍ ؿکؼتگی ّب، دسصُ ای ثَدُ ٍ داخل گؼل ػبصی دس هٌطقِ ثِ كَست سگِ کبًی

ّب، تَف ایگٌوجشیتی ٍ سیَلیت ثَدُ  ّب، ثبصالت کوبل ؿبهل آًذصیت اػت. ػٌگ هیضثبى اًذیغ هٌگٌض خلیفِ

ّب  تشیي کبًِ ثبؿذ. هْن کَاستض هی ّب ؿبهل پالطیَکالص، پیشٍکؼي، ثیَتیت، الیَیي ٍ ّبی ػبصًذُ آى کِ کبًی

ّبی ثبطلِ ؿبهل کلؼیت، ػیلیغ، ثبسیت ٍ ّوبتیت  ؿبهل پیشٍلَػیت، پؼیلَهالى ٍ هٌگبًیت ثَدُ ٍ کبًی

ّبی هـبّذُ ؿذُ دس هٌطقِ ؿبهل پَسفیشیتیک، ّیبلَ پَسفیشیتیک، هیکشٍلیتیک  ثبؿذ. ثبفت هی

 ثبؿذ. ای هی پَسفیشیتیک، گلَهشٍ پَسفیشیتیک، ثبداهکی ٍ الیِ

.لکوب ًگبسی، خلیفِ کبًِ ًگبسی،  هٌگٌض، ػٌگ کلمبت کلیدی:
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 2حبویٍ ببببئی ،1یویمب یبدگبر
 داًـگبُ تجشیض ،گشٍُ صهیي ؿٌبػی داًـکذُ ػلَم طجیؼی، صهیي ؿٌبػی اقتلبدی،، ًـجَی دکتشیدا1
 داًـگبُ تْشاى ،داًـکذُ پشدیغ ػلَم، گشٍُ صهیي ؿٌبػی ؿٌبػی اقتلبدی،صهیي، داًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ2

 
 وبم وًیسىدٌ مسئًل:

 ًیوب یبدگبسی

 کمبل وگبری اودیس مىگىس خلیفٍوگبری ي کبوٍمطبلعبت سىگ

 ، استبن آذرببیجبن شرقی(جىًة غرة میبوٍ) 
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 مقدمٍ   
ثبؿذ. ایي ػٌلش ثِ لحبظ فشاٍاًی یبصدّویي ػٌلش فشاٍاى  هی 25ٍ داسای ػذد اتوی  Mnهٌگٌض یکی اص ػٌبكش ؿیویبیی جذٍل تٌبٍثی ثب ًوبد 

 Kaunتَػط  1771. ایي فلض ثشای اٍلیي ثبس دس ػبل [16]گیشد  . فلض هٌگٌض دس گشٍُ فلضات آٌّی قشاس هی[8]ثبؿذ  دس پَػتِ کشُ صهیي هی

. [16]اػتفبدُ كٌؼتی آى ثِ ٍیظُ دس كٌبیغ فَالد آغبص ؿذ  1839. اص ػبل [11]کِ تَاًؼت هٌگٌض سا اص پیشٍلَػیت اػتخشاج کٌذ، کـف ؿذ 

دسكذ تَلیذ جْبًی هٌگٌض دس كٌبیغ هتبلَطی ثِ ػٌَاى هبدُ صدایٌذُ اکؼیذ ٍ صدایٌذُ ػَلفبت دس تَلیذ فَالد ٍ ًیض ثِ ػٌَاى  95تب  91حذٍد 

ّبی هٌگٌضداس  . کبًی[9]ثبؿٌذ  ّبی هٌگٌضداس داسای تٌَع صیبدی دس طجیؼت هی . کبًی[12]گیشد  هبدُ هْن دس تْیِ آلیبط هَسد اػتفبدُ قشاس هی

ّبی اکؼیذّب )پیشٍلَصیت، پؼیلَهالى، تَدٍسکیت، ّبٍػوبًیت، کشیپتَهالى، ثیشًؼیت، ساهؼذلیت ٍ ًؼَتیت(، ّیذسٍکؼیذّب  ؿبهل صیشگشٍُ

ّبی هٌگٌضداس  . اص ایي هیبى کبًی[13]ثبؿذ  )سٍدٍکشٍػیت ٍ کَتبًَْسیت( هیّب  ّب )ثشاًٍیت( ٍ کشثٌبت )هٌگبًیت ٍ پیشٍکشٍیت(، ػیلیکبت

ّبی  ثٌذی . تبکٌَى سدُ[11]ثبؿٌذ ٍ ثِ طَس گؼتشدُ دس رخبیش هٌگٌض جْبى گضاسؽ ؿذُ اػت  تشیي فبص کبًیبیی هٌگٌضداس هی پیشٍلَصیت ػوذُ

تش  اّویت ثیـتشی ثشخَسداس ثَدُ ٍ کبسثشدیاص  [14ٍ  17، 18]ّبی  ٌذیث هختلفی ثشای کبًؼبسّبی هٌگٌض اسائِ ؿذُ اػت. اص ایي هیبى سدُ

دسكذ رخبیش اكلی  71ثبؿٌذ.  صاد هی تشیي فشآیٌذّبی تـکیل رخبیش هٌگٌض ؿبهل فشآیٌذّبی گشهبثی، دیبطًض، َّاصدگی ٍ آة اػت. ػوذُ

اى صهیي اص هٌبطق ثب پتبًؼیل هؼذًی ثبال ثشای هٌگٌض قلوذاد . پٌِْ ایش[15]ثبؿذ  ّب هشثَط ثِ دٍسُ پشٍتشٍصٍئیک هی هٌگٌض هَجَد دس قبسُ

ّبی گًَبگَى سػَثی،  . دس ایشاى کبًؼبسّبی هٌگٌض ثب خبػتگبُ[4]هؼذى، کبًؼبس ٍ سخذاد هٌگٌض ٍجَد داسد  45تب  41ؿَد. دس ایشاى حذٍد  هی

کبهجشیي پیـیي، پبلئَصٍییک پؼیي، -ؿبهل پشکبهجشیي پؼیيصایی هٌگٌض دس ایشاى  اًذ. فبصّبی کبًِ آتـفـبًی ٍگشهبثی ؿٌبختِ ؿذُ-سػَثی

ثبؿٌذ. دس ایي هیبى ثیـتش رخبیش هٌگٌض دس صهبى تشؿیبسی تـکیل  پلیَػي هی-الیگَػي ٍ هیَػي پؼیي-پبلئَطى، ائَػي-کشتبػِ، کشتبػِ

( آهذُ اػت. 1ى دس )جذٍلثبؿذ کِ هختلبت جغشافیبیی آ هی ABCDEFهحذٍدُ هَسد هطبلؼِ ثِ كَست ؿؾ هلؼی  .[5]ؿذُ اػت 

کیلَهتش  7تجشیض ػوت ساػت جبدُ  -کیلَهتشی ؿْش صًجبى دس اتَثبى صًجبى  155هحذٍدُ رخیشُ هٌگٌض خلیفِ کوبل ٍاقغ دس فبكلِ حذٍد 

(. هٌطقِ هَسد هطبلؼِ دس 2خبکی ٍ ثب جبدُ ّبی دػتشػی ثِ سٍػتبی خلیفِ کوبل هی سػین کِ دس هجبٍست هحذٍدُ ٍاقغ اػت)ؿکل

( ٍ ثش 3اسائِ ؿذُ اػت دس صٍى الجشص ٍاقغ ؿذُ اػت )ؿکل [7]( 1355ؿٌبػی ٍ ػبختوبًی ایشاى کِ تَػط ًجَی ) ثٌذی ّبی صهیي قؼینت

هٌطقِ هَسد هطبلؼِ جض صٍى ایشاى هشکضی هحؼَة  Stocklin (1968) [19]ؿٌبػی ػبختوبًی ایشاى تَػط  ثٌذی صهیي اػبع تقؼین

 هحذٍدُ ٍاقغ ؿذُ اػت.  [3هیبًِ ] 1:111111ٍ  [2( ]5ّـتشٍد )ؿکل 1:111111شسٍی ًقـِ تَپَگشافی ایي هحذٍدُ ث(. 4ؿَد )ؿکل هی

 

 هختلبت طَل ٍ ػشم جغشافیبیی سئَع چْبس هلؼی هحذٍدُ :1جديل

X ,Y (Utm) EASTING NORTHING  

38 S 703641 4130227 
E47 17 51.0 N37 17 47.0 A 

38S 703613 4131368 
E47 17 51.0 N37 18 24.0 B 

38S 705952 4131425 
E47 19 26.0 N37 18 24.0 C 

38S 706016 4128836 
E47 19 26.0 N37 17 00.0 D 

38 S 704538 4128800 
E47 18 26.0 N37 17 00.0 E 

38 S 704503 4130248 
E47 18 26.0 N37 17 47.0 F 
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 هَقؼیت آى دس ًقـِ جغشافیبیی ایشاى ًقـِ ساُ ّبی دػتشػی ثِ هٌطقِ هَسد هطبلؼِ ٍ :1شکل

 

 
 (1355سػَثی ایشاى )ًجَی، -ػبختوبًیّبی  ثٌذی ٍاحذ تقؼین :3شکل . [6] (1383ػبختبسی ایشاى )آقبًجبتی،  –ّبی سػَثی  پٌِْ :2شکل
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 ّـتشٍد 1:111111ؿٌبػی  هَقؼیت هحذٍدُ هَسد هطبلؼِ ثش سٍی ًقـِ صهیي  :4شکل

 
 ريش مطبلعٍ

ّبی  ّـتشٍد ٍ هیبًِ(، ػکغ 1:251111ٍ  1:111111ؿٌبػی  ّب )تَپَگشافی، صهیي  اطالػبت پبیِ ٍ اٍلیِ، اقذام ثِ هطبلؼِ ًقـِ ثشای کؼت

ّبی  ای اص پبیگبُ ٍ جؼتجَّبی سایبًِ [6]ّب، گضاسؿبت، هقبالت  ای، پبیبى ًبهِ (، تلبٍیش هبَّاس1:21111ُ، 1:11111، 1:5111َّایی )

یی ّش چِ ثیـتش ثب هَهَع ٍ هٌطقِ هَسد هطبلؼِ گشدیذ تب یک دیذ کلی ٍ جبهغ اص هشاحل اًجبم کبس ٍ تحقیقبت ثِ ایٌتشًتی جْت آؿٌب

ّب ٍ ػکغ  ثشداسی اص سخٌوَى سگِ صایی، ًوًَِ ّبی کبًِ دػت آیذ. ػپغ هطبلؼبت كحشایی ؿبهل پیوبیؾ، ؿٌبػبیی ٍاحذّبی ػٌگی ٍ صٍى

ًوًَِ اص کبًِ ثشای تْیِ هقبطغ  8ًگبسی تؼذاد  ًگبسی ٍ کبًِ بػی ثِ ػول آهذ. ثِ هٌظَس هطبلؼبت ػٌگؿٌ ّب ٍ ػَاسم صهیي ثشداسی اص پذیذُ

ّب هـخق گشدیذ ٍ ثب اػتفبدُ اص هیکشٍػکَح  ًوًَِ اص ػٌگ هیضثبى ثشای هقبطغ ًبصک هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتٌذ، ثبفت آى 12كیقلی ٍ 

 پالسیضاى هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ.
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 سی مىطقٍشىب زمیه
ثٌذی رخبیش هٌگٌض ایشاى اص لحبظ  تقؼین"ٍ ّوچٌیي  "گیلجشت ٍ پبسکثِ سٍؽ کبًؼبسّبی هٌگٌض ؿٌبػی  صهیيثٌذی  تقؼین"ثِ  ثب تَجِ

ّبی ّیذسٍتشهبل  ؿَد، ٍ داسای ػٌگ هیضثبى آًذصیتی ٍ سگِ ثٌذی هی ایي رخیشُ دس دػتِ رخبیش گشهبثی یب ّیذسٍتشهبل هٌگٌض تقؼین "هٌـب

اًذ.  داس ثَجَد آهذُ ًـؼت ػیبالت کبًِ ّبی ّوشاُ دس احش هبّیت، اكَل اًتقبل ٍ تِ ثبؿذ.کبًی ؼی ّوشاُ ثب کشثٌبت کلؼین ٍ ثبسیت هیػیلی

الجتِ اکؼیذّبی آّي ّوبتیت ٍ گَتیت ًیض دس سگِ ّب هـَْدًذ. سگِ هحذٍدُ خلیفِ کوبل دسٍى ػٌگ هیضثبى ٍػیغ آًذصیتی داسای اکؼیذ 

ّبیی کِ  ثبؿذ. تشاًـِ ّبی سیض ٍ دسؿت پیشٍلَصیت ثِ كَست پشاکٌذُ دس هتي سگِ هی س گشفتِ ٍ خَد سگِ کلؼیتی ّوشاُ ثب کبًِآّي ثبال قشا

ّب ثیـتش  دّذ کِ ػیبس هٌگٌض دس تشاًـِ ّبی سخٌوَى یبفتِ حفش ؿذُ اػت ًـبى هی پش ؿذُ ٍ تختِ ػٌگ  ّبی سگِ کِ اص ٍاسیضُ دس سخٌوَى

تَاى تَجیِ  گًَِ هی ثبؿذ. ایي کن ػیبس ثَدى دس ػطح سا ایي كَست ػیبُ تش ٍ ثب توشکض ثبالتش اص پیشٍلَصیت هـخق هیاص ػطح ثَدُ ٍ ثِ 

ّبی سیضداًِ پیشٍلَصیت دس ػطح ًشم ثَدُ ٍ ثب فشػبیؾ اص سٍی سگِ ؿؼتِ ؿذُ اًذ. ٍجَد کلؼیت، فشآیٌذ ػیلیؼیفیکبػیَى ٍ  ًوَد کِ کبًی

ّبی  ّب کوتش اص ػوق ّب ٍ ػیبس تشاًـِ ایؾ هقبٍهت دس ثشاثش فشػبیؾ ؿذُ اػت لزا ػیبس دس ػطح، کوتش اص تشاًـِّب ثبػج افض ثبسیت دس سگِ

ٍ خَد سگِ آّکی هی   MnO% 41هتش ٍ ػیبس هیبًگیي حذٍد  2هتش سخٌوَى ثِ هخبهت  111ثیـتش خَاّذ ثَد. سگِ خلیفِ کوبل داسای 

 ثبؿذ.

 

 
( ح( 2( ثب ٍاحذ جَاًتش کٌگلَهشا)1سخٌوَى ثبسیت ّیذسٍتشهبلی دس ػٌگ هیضثبى آًذصیتی ة( کٌتبکت ٍاحذ لیتیک تَف )الف(  :5شکل

تشاکیت تَف دس دسُ اهلل داد دسُ ػی ث( تَف ثب سًگ صسد ( ٍ هَقؼیت سگِ ّب ٍ گؼل ّب ت( 2( صٍى آلتشاػیَى آسطیلیک )1صٍى خشد ؿذُ)

تکتًَیک فؼبل دس هٌطقِ چ( سخٌوَى  هؼیف پیشٍلَصیتی سگِ ح( آحبس پیشٍلَصیت خ(  سگِ خلیفِ کوبلسٍؿي دس هجبٍست سگِ ج( سخٌوَى 

 ًوبی سٍػتبی خلیفِ کوبل دس هجبٍست هحذٍدُسخٌوَى ّوبتیت هٌگٌض داس دس سگِ ر( ًوبیی اص هَسفَلَطی هٌطقِ س( د( 
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 وگبری وگبری ي کبوٍ مطبلعبت سىگ
ثبؿذ. ثب تَجِ  ّبی هَجَد دس ػٌگ هی ػبص ٍ ثبطلِ )غیشفلضی( ٍ هطبلؼِ ثبفت ّبی ػٌگ ؿٌبػی کبًی ًگبسی ؿبهل هطبلؼِ کبًی هطبلؼبت ػٌگ

ّب،  ؿٌبػی هٌطقِ ؿبهل آًذصیت ّبی اخز ؿذُ اص هٌطقِ هطبلؼبتی، ػٌگ ثِ هـبّذات كحشایی ٍ هطبلؼبت هیکشٍػکَپی ثش سٍی ًوًَِ

ثبؿذ کِ هقذاس صیبدی  ّب ػوذتب کلؼیت، ػیلیغ ٍ ثبسیت هی ّبی تـکیل دٌّذُ آى ی ایگٌوجشیتی ٍ سیَلیت ثَدُ ٍ ثبطلِّب ّب، تَف ثبصالت

ثبؿٌذ کِ ػوذتب ؿبهل پیشٍلَػیت، هٌگبًیت ٍ ّوبتیت  ّبی کذس هی ًگبسی ؿبهل کبًی کٌٌذ. هطبلؼبت کبًِ ّب سا ّوشاّی هی کبًی کذس آى

ّبی هـبّذُ ؿذُ دس هٌطقِ  ثبفت .اًذ اًذ ٍلی گبّب ؿکل خَد سا حفع کشدُ احش دگشؿکلی ؿکٌٌذُ خشد ؿذُ ثبؿذ کِ ّوبًٌذ کَاستض دس هی

 ثبؿذ. ای هی ؿبهل پَسفیشیتیک، ّیبلَ پَسفیشیتیک، هیکشٍلیتیک پَسفیشیتیک، گلَهشٍ پَسفیشیتیک، ثبداهکی ٍ الیِ
 

 
ّبی پالطیَکالص ٍ پیشٍکؼي دس صهیٌِ  هطبلؼِ. الف( ػٌگ آًذصیتی ثب فٌَکشیؼتتلبٍیش هیکشٍػکَپی اص هقبطغ ػٌگی هٌطقِ هَسد  :6شکل

کلؼیت، پالطیَکالص، ؿیـِ ٍ اپبک ثب ثبفت ّیبلَپَسفیشیتیک ٍ هیکشٍلیتیک پَسفیشیتیک، ة( تَف آًذصیتی دگشػبى ؿذُ، ح( ػٌگ ثبصالت ثب 

ّبی پیشٍکؼي ٍ پالطیَکالص ثب  داس ثب فٌَکشیؼت ( تَف ثبصالتی الیَیيّبی پیشٍکؼي ٍ پالطیَکالص ثب ثبفت گلَهشٍپَسفیشیتیک، ت فٌَکشیؼت

ػٌتیک ٍ صًٍیٌگ  ّبی پالطیَکالص ثب هبکل پلی ای ٍ ثلَسّبی سیض پالطیَکالص ٍ پیشٍکؼي، ث( ػٌگ تَف آًذصیتی ثب فٌَکشیؼت خویشُ ؿیـِ

ّبی کبًؼبسی  تشهَلیت، اکتیٌَلیت دس صهیٌِ کلؼیت ّوشاُ ًوًَِّبی اپبک، ج( تجلَس ثلَسّبی  ای اص ؿیـِ ٍ کبًی ّوشاُ پیشٍکؼي دس صهیٌِ

کٌٌذ، ح( پذیذُ دٍلَهیتی ؿذى دس  پشاکٌذُ، چ( سگِ کلؼیتی دس هتي ػٌگ اػپبسایتی ثِ ّوشاُ ثلَسّبی سیض کِ کبًؼبس هٌگٌض سا قطغ هی

ای دس ثیي تَف  توشکض اکؼیذ آّي ثِ كَست الیِ ّبی اپبک )پیشٍلَػیت(، خ( ّبی هَجَد دس هتي ػٌگ کلؼیت ثِ ّوشاُ کبًی اهتذاد سگِ

ؿَد، ر( هتي ػٌگ ایگٌوجشیتی ثب  ّبی فلضی هـبّذُ هی ّب جبیگضیٌی کبًِ ثبصالتی، د( ثلَسّبی اػپبسایتی خشد ؿذُ کلؼیت کِ دس هشص آى

یت ٍ ػبًیذیي ثب رسات سیض کَاستض ٍ ّبی پیشٍکؼي، ثیَت ای، س( ػٌگ تَف سیَلیتی ثب فٌَکشیؼت تشکیت آآًذصیتی ثب ثلَسّبی ػَصًی ؿیـِ

 اپبک.
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ای ٍ پشاکٌذُ، ة( ثلَسّبی سیض  ّبی هـبّذُ ؿذُ: الف( تجوغ ثلَسّبی سیض پیشٍلَػیت ثِ كَست داًِ تلبٍیش هیکشٍػکَپی اص کبًِ :7شکل

پیشٍلَػیت دس ثیي ثلَسّبی ػٌگ دس اًذ، ح( ثلَسّبی خشد ؿذُ  پیشٍلَػیت کِ ثب ّن تجوغ یبفتِ ٍ ػطحی سا ثِ خَد اختلبف دادُ

ّبی هَجَد دس هتي ػٌگ، ث( توشکض ثلَسّبی سیضداًِ  ثشگیشًذُ، ت( ثلَسّبی خشد ؿذُ پیشٍلَػیت ثب ػطح کلیَاط هـخق دس اهتذاد سگِ

بی ػفیذ سًگ ّبی پشاکٌذُ پیشٍلَػیت ٍ ثلَسّ ّبی ػٌگ دس ثشگیشًذُ، ج( ًوبیی اص کبًی گشد ؿذُ پؼیلَهالى دس حَاؿی ٍ هشص داًِ

ای ٍ  هبًگبًیت، چ( ًوشکض ثلَسّبی دسؿت پیشٍلَػیت ٍ کشیپتَکشیؼتبلیي دس هتي ػٌگ ثب ثلَسّبی ػفیذ سًگ هبًگبًیت، ح( ثلَسّبی سؿتِ

 الیبفی هبًگبًیت دس هتي ػٌگ.
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 رسًبی  -مقبیسٍ کبوسبر مىگىس خلیفٍ کمبل بب کبوسبرَبی مىگىس آتشفشبوی
سػَثی ثِ چْبس ًَع قجشع، کَثب، الوپیک پٌیٌؼَال ٍ فشاًکؼیي تقؼین -، کبًؼبسّبی هٌگٌض آتـفـبًی[21] پیجیش ٍ ثٌذی هَص ثشاػبع تقؼین

ّبی ثبطلِ ٍ دگشػبًی  ّبی هؼذًی، کبًِ ػبختی، ػٌگ هیضثبى، ؿکل ٌّذػی هبدُ هؼذًی، ػٌبكش فلضی، کبًِ ّبی صهیي ؿًَذ کِ ٍیظگی هی

 ّب ثب کبًؼبس هٌگٌض خلیفِ کوبل هَسد هقبیؼِ قشاس گشفتِ اػت.  آى

 
 ثٌذی هَصیش ٍ پیج ٍثی ثش اػبع سدُسع-ّبی هٌگٌض آتـفـبًی  کوبل ثب اًَاع هختلف کبًؼبس قبیؼِ کبًؼبس هٌگٌض خلیفِه :2جديل

وًع المپیک  وًع قبرس

 پىیىسًال

کبوسبر مىگىس  وًع فراوکسیه وًع کًبب

 خلیفٍ کمبل

َبی  يیژگی

 شبخص

ّبی هیبى  پـتِ

اقیبًَػی ٍ پـت 

 کوبى

ّبی هیبى  کَُ

 اقیبًَػی

ّبی  کوبًی ٍ پـتِ

 هیبى اقیبًَػی

ّبی هیبى  پـتِ

اقیبًَػی، پـت 

 کوبًی

 

---------- 

هحیط 

 ػبختی صهیي

چشت 

سادیَالسیتی، 

ثبصالت ثبلـی ٍ 

 طاػپش قشهض

ّبی ثبلـی،  ثبصالت

ّبی قشهض ٍ  آّک

 آگلَهشا

تَف سیَلیتی تب 

آًذصیت، طاػپش ٍ 

 چشت

چشت، ؿیل، 

ػٌگ،  هبػِ

ػٌگ تیشُ ٍ  هبػِ

 تَف

ّب،  ّب، ثبصالت صیتآًذ

تَف ایگٌوجشیتی ٍ 

 سیَلیت

 ػٌگ هیضثبى

 ػذػی ؿکل
ػذػی کن پٌْب ٍ 

 ًبصک

ًبصک ٍ کن پٌْب تب  ػذػی ؿکل

 ػذػی ٍ ػشین

ای  ثِ كَست سگِ

ثَدُ ٍ داخل 

ّب ٍ  ّب، دسصُ گؼل

ّبی  ؿکؼتگی

 ّب ػٌگ

ؿکل ٌّذػی 

 هبدُ هؼذًی

Mn, Fe, Ni, 

Co, Zn, Cu 

Mn, Fe, Cu, 

Ba, Hg 

Mn, Fe, Cu, 

Ba 
Mn, Fe, Cu, 

Ba, Hg 

Mn, Fe, Cu ػٌبكش فلضی 

ّیذسٍکؼیذ 

ؿکل ٍ  هٌگٌض ثی

 غیشقبثل تـخیق

ثوٌتیت، 

ّبٍػوبًیت ٍ 

 ًئَتَػیت

پؼیلَهالى، 

پیشٍلَصیت ٍ 

 ثشاًٍیت

پؼیلَهالى ٍ 

 پیشٍلَصیت

پیشٍلَػیت، 

پؼیلَهالى ٍ 

 هٌگبًیت

ّبی  کبًِ

 هؼذًی

پیشیت، کَاستض، 

 کلؼیت ٍ ثبسیت

کَاستض، ّوبتیت، 

 کلؼیت ٍ ثبسیت

کَاستض، کلؼیت ٍ 

 طاػپش

کَاستض، کلؼذًٍی، 

 ّوبتیت ٍ ثبسیت

کلؼیت، ػیلیغ، 

 ثبسیت ٍ ّوبتیت

 ّبی ثبطلِ کبًِ

 

--------- 

کلشیتی، آسطیلیکی ٍ  ػیلیؼی

 ّوبتیتی ؿذى

کشثٌبتی ٍ 

 ػیلیکبتی

آسطیلیکی، 

ؿذى،  کلؼیتی

ؿذى ٍ  ػیلیؼی

 ثبسیتی ؿذى

 دگشػبًی

 

 وتیجٍ گیری
ّب كَست گشفتِ اػت. ػٌگ هیضثبى اًذیغ  ّبی ػٌگ ّب ٍ ؿکؼتگی ّب، دسصُ ای ثَدُ ٍ داخل گؼل ػبصی دس هٌطقِ ثِ كَست سگِ کبًی

ثیَتیت، ّب ؿبهل پالطیَکالص، پیشٍکؼي،  ّبی ػبصًذُ آى ّب، تَف ایگٌوجشیتی ٍ سیَلیت ثَدُ کِ کبًی ّب،ثبصالت کوبل ؿبهل آًذصیت هٌگٌض خلیفِ

ّبی ثبطلِ ؿبهل کلؼیت، ػیلیغ، ثبسیت ٍ ّوبتیت  ّب ؿبهل پیشٍلَػیت ٍ هٌگبًیت ثَدُ ٍ کبًی ثبؿذ. هْوتشیي کبًِ الیَیي ٍ کَاستض هی

ّبی هـبّذُ ؿذُ دس هٌطقِ ؿبهل پَسفیشیتیک، ّیبلَ پَسفیشیتیک، هیکشٍلیتیک پَسفیشیتیک، گلَهشٍ پَسفیشیتیک، ثبداهکی ٍ  ثبؿذ. ثبفت هی

 ثبؿذ. ای هی یِال
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