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پتريلًشی ترايرته َای معذن سفیذ ،ضرق ريستای يرتًن (ضمال ضرق اصفُان)

حػٗ ٔكدق شاد، 1ٜػّی خاٖ ٘كس اقفٟا٘ی، 2ػثداِحػیٗ وٍٙاشیاٖ
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چكیذٌ
ٔؼدٖ غفید دز ؾسق زٚغسای ٚززٚ ٖٛؾٕاَ ؾسق ؾٟس اقفٟاٖ ٚالغ ؾد ٜاغر .اینٗ ًٔٙمن ٝتيؿنی
اش ش ٖٚازٔٚی – ٝدخسس(ؾٕاَ غسب– خٛٙب ؾسق) ٔی تاؾد .اش ٘ظس زیينر ؾٙاغنی زنساٚززٗ ٞنای
ایٗ ٔؼدٖ اش ٘ٛع ؾىاف-خؿسٔ ٚ ٝستٛو ت ٝشٔناٖ ونٛازس٘س اغنر ٚ .یطٌنی ٞنای تنا سی ٘ظینس تا نر
خّٛئیدی  ،الٔیٙاغیٞ ٖٛای ٔیىسیسنی ٚاغنسسٔٚازِٛیر دز اینٗ زغنٛتاذ زاییندی تنس حهنٛز ؼناَ ٚ
ؼاِیر ٞای شیػسی ٔ ٚیىست ی ٕٞصٔاٖ تا زغٛتٍرازی زساٚززٗ ٔی تاؾدٕٟٔ .سنسیٗ ٘نٛع الٔیٙاغنیٖٛ
دز زساٚززٗ ٞای اینٗ ٔؼندٖ الٔیٙاغنی ٖٛاش ٘نٛع قنفح ٝای اغنر .اش ٕٟٔسنسیٗ ٘نٛع زيّينُ ٞنای
ؾٙاغایی ؾد ٜدز ٔؼدٖ ٔی زٛاٖ ت ٝزيّيُ حفس ٜای  ٚؾىػسٍی ٞای ثا٘ٛی ٝاؾاز ٜوسد.زنساٚززٗ
ٞای ایٗ ًٔٙم ٝدز اقّ ٝیه زا د ٚویّٔٛسسی اش ٌػُ ٞای ؼاَ ًٔٙم ٝدیدٔ ٜی ؾٛد  .تنا زٛخن ٝتنٝ
ز٘ٚد ایٗ ٌػنُ ٞنا ػأنُ ؾنىُ ٌینسی ٟ٘ؿنسٞ ٝنا ،وؿنؽ ٞنای ٔٛننؼی ایدناد ؾند ٜدز خٟٙنٝ
ٕٞدٛؾا٘ی ایٗ ٌػُ ٞا اغر .اش ٘ظس زخػاز ٜای ایٗ ٔؼدٖ ؾأُ دٌ ٚس ٜٚزخػاز ٜاغنسسٔٚازِٛیسی
ٚز ٛا اغر .ؾٛاٞد شٔیٗ ؾٙاغی ٘ؿاٖ ٔیدٞد ون ٝاینٗ غنٞ ًٙنا دز ینه ٔحنیى ضئٌٛسادیناٖ تنٝ
ٚاغً ٝؼاِیر ٞای زىس٘ٛیىیٔ -إٌائی ایداد ؾد ٜا٘د.

ٚاضٞ ٜای وّیدی  :زساٚززٗٔ ،ؼدٖ غفید ٚ ،زز ، ٖٛش ٖٚازٔٚی ٝدخسس.
مقذمٍ
ٔدٕٛػ ٝزساٚززٗ ٞای اغساٖ اقفٟاٖ تيؿی اش وٕستٙد آزؿفؿا٘ی ش ٖٚازٔٚی-ٝدخسسدز ایساٖ ٔسوصی اغر ون ٝتنٝ
يٛز ػٕد ٜتس زٚی ٘ٛازی ت ٝي َٛحدٚد  455ویّٔٛسس  ٚػسل  75-055ویّٔٛسس تا ز٘ٚد ؾنٕاَ غنسب -خٙنٛب
ؾسق اش ٌٛؾ ٝؾٕاَ غستی اغساٖ زا خٛٙب غستی تازالق ٌا ٚخن٘ٛی وؿنید ٜؾند ٜاغنر (زئیػنی  .)0275تیؿنسس
ذخایس ا سكادی اغساٖ دز حاؾی ٝغستنی ش ٖٚاینساٖ ٔسونصی دز ش ٖٚازٔٚین -ٝدخسنس لنساز دازد (لستنا٘ی.)0271
٘احیٚ ٝزز ٖٛدز ؾٕاَ ؾسلی اقفٟاٖ ٚالغ اغر  ٚذخایس زساٚززٗ دز تينؽ ؾنسلی  ٚؾنٕاَ ؾنسلی آٖ ٔسٕسونص
اغر (ؾىُٔ .)0ؼدٖ غفید ٚزز ٖٛاش غاَ  0275ؾسٚع ت ٝواز وسدٔ ٚ ٜیصاٖ ذخیس ٜلًؼی ایٗ ٔؼندٖ 075555
1
2
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 دا٘ؿدٛی وازؾٙاغی ازؾد زغٛب ؾٙاغی ٚغ ًٙزغٛتی دا٘ؿٍا ٜآشاد اغالٔی ٚاحد خٛزاغٍاٖ اغساد یاز  ،دا٘ؿٍا ٜآشاد اغالٔی ٚاحد خٛزاغٍاٖ -اغساد یاز  ،دا٘ؿٍا ٜآشاد اغالٔی ٚاحد خٛزاغٍاٖ
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زٗ  ٚتا زٛخ ٝتٌ ٝػسسؼ زساٚززٗ ت ٝقٛزذ زدٔ ٝاٛٞز تیؽ اش  455555زنٗ ذخینس ٜاحسٕناِی ٞنٓ تنسای آٖ ٔنی
زٛاٖ خیؽ تیٙی وسد .ػٕدٔ ٜحكٛالذ ایٗ ٔؼدٖ ت ٝػٛٙاٖ غ ًٙزصئیٙی دز ٕ٘ا ٚزصئیٙاذ داخُ غناخسٕاٖ اغنسفادٜ
ٔی ؾٛد(ؾىُ  .)1دز ایٗ ٔماِ ٝتسای اِٚیٗ تاز خسسٌٚسا ی زغٛتاذ زساٚززٗ دز ٔؼدٖ غفید ؾسق زٚغنسای ٚززنٖٛ
تسزغی ٔی ؾٛد.
مًقعیت جغرافیايي مىطقٍ
وٛزا ٜزسیٗ زا ٜدغسسغی تًٙٔ ٝم ٝخاد ٜاقفٟاٖ -غٍصی – ٚزز - ٖٛش س ٜاغر ون ٝخنع اش زغنیدٖ تن ٝغنٍصی
ٚيی ٔػیس  12ویّٔٛسسی ٌٚرؾسٗ اش زٚغسای ٚزز ٖٛدز  7ویّٔٛسسی خنادٚ ٜززن – ٖٛش نس ٜخنع اش ينی حندٚد
ٔ 455سس تٔ ٝحُ ذخیس ٜخٛاٞیٓ زغیدٔ .ؼدٖ غنفید ٚززن ٖٛدز ين َٛخفسا ینایی˝  ٚ 41° 00 ´ 105ػنسل
خفسا یایی˝ ٚ 21° 40 ´ 671الغ ؾند ٜاغنر .تیؿنسسیٗ زٕسونص زنساٚززٗ دز ٔحندٚدٔ ٜنٛزد ًٔاِؼن ٝدز ؾنسق
ٚؾٕاَ ؾسلی زٚغسای ٚززٔ ٖٛسٕسوص ٔی تاؾد.
زمیه ضىاسي عمًمي
اش ٘ظس شٔیٗ ؾٙاغی ایٗ ٘احی ٝدز تیٗ خادٌا٘ٞ ٝای خٛاٖ خػر ٚالغ ؾد ٜاغر .زساٚززٗ ٞای ٔٛزد ًٔاِؼن ٝدز اینٗ
٘احیٔ ٝسؼّك ت ٝوٛازس٘س ٔی تاؾد  ٚدز اوثس اٚلاذ تًٛز ٔػسمیٓ تس زٚی آٞه ٞای اِیٍٔٛیٛغنٗ (غناش٘د لنٓ)لنساز
داز٘د  ٚسآیٙد زنساٚززٗ شاینی دز اينساف هؿنٕ ٝآ ب ٌنسْ ٚززنٞ ٖٛنٓ اوٙن ٖٛلاتنُ ٔؿناٞد ٜاغنر (آب ٌنسْ
ٚزز)ٖٛایٗ زغٛتاذ زا ٔی زٛاٖ  ٓٞازش تيؽ ٞای خٛاٖ زس زغٛتاذ آتس سی وٛازس٘سدا٘ػر(زاد س.)1551،
ريش مطالعٍ
زؼداد  ٕٝ٘ٛ٘ 18دغسی يی تاشدیدٞای قحسائی اش ٔدٕٛػ ٝزساٚززٗ ٞا دز ٔؼدٖ غفید ٚززن ٖٛتسداؾنر ٌسدیند.
اش ایٗ زؼداد ٔ 07مًغ ٘اشن زٟی ٝؾدٞ ٕٝ٘ٛ٘ .ا تا وٕه ٔیىسٚغنىٛج خالزینصاٖ ٘نٛز ا٘ىػنازی ٔنٛزد ًٔاِؼنٚ ٝ
ػىع تسدازی لساز ٌس رٕٞ.چٙیٗ خٟر زؼییٗ زسویة ؾیٕیایی زؼنداد ٕ٘ٛ٘ 1ن ٝتنسای آ٘ناِیص  XRFتن ٝآشٔنایؽ
سغساد ٜؾد.
مطالعات پتريگرافي
ييصگي َای میكريفابريک سىگ َای کربىاتٍ غیر دريايي واحیٍ مًرد پصيَص
ٔدٕٛػٞ ٝای زساٚززٗ ٞای ًٔاِؼ ٝؾد ٜدز قحسا ت ٝقٛزذ خؿس ٝای  ٚت ٝزً٘ غفید(ؾىالزی) ٔؿناٞدٌ ٜسدیند.
تسزغی ٞای ٔیىسٚغىٛخی ٘ؿاٖ دادو ٝزٟٙا آِٛوٓ ٔٛخٛد دز غٞ ًٙای وستٙازن ٝغینس دزینایی اینٗ ٘احین ٝذزاذ
خ ّٛئیدی ٞػسٙد ٚآِٛوٓ ٞای ٔسدا َٚدز غٞ ًٙای وستٙاز ٝدزیایی ٘ٚیص غنٞ ًٙنای وستٙازن ٝدزیاهن ٝای دز اینٗ
غٞ ًٙا دید٘ ٜؿد.تٙاتسایٗ ٔی زٛاٖ ٌفر و ٝایٗ غٞ ًٙا ػٕدزاً اش شٔی( ٝٙاززٛوٓ) زؿىیُ ؾد ٜا٘د.
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میكريت
تسزغی ٞای ٔیىسٚغىٛخی ٘ؿاٖ دادو ٝزٟٙا آِنٛوٓ ٔٛخنٛد دز غنٞ ًٙنای وستٙازن ٝغینس دزینایی اینٗ ٘احینٝ
ذزاذ خّٛئیدی ٞػسٙدٚآِٛوٓ ٞای ٔسدا َٚدز غٞ ًٙای وستٙاز ٝدزیایی ٘ٚیص غٞ ًٙای وستٙازن ٝدزیاهن ٝای دز
ایٗ غٞ ًٙا دید٘ ٜؿد.تٙاتسایٗ ٔی زٛاٖ ٌفر و ٝایٗ غٞ ًٙا ػٕدزاً اش شٔی( ٝٙاززٛوٓ) زؿنىیُ ؾند ٜا٘ند.ذزاذ
خّٛئیدی ذوس ؾد ٜزٟٙا دز تسخی اش ٔمايغ ٘اشن دید ٜؾد.دز غٞ ًٙای وستٙازٛٔ ٝزد ًٔاِؼن ٝاززنٛوٓ ٔیىسیسنی
ػٕدزاً ت ٝقٛزذ اتسیه وّٛخ ٝای یا ِيس ٝای دیدٔ ٜی ؾٛد.
تخلخل
اش ٚیطٌی ٞای خسسٌٚسا ی دز ٔمايغ ٔیىسٚغىٛخی ٔی زٛاٖ ت ٝزيّيُ اؾاز ٜوسد .اقنٛالً هناٞای خناِی دز
ٔمیاظ ٔیىسغىدی ت ٝدٙٔ ٚؿأ ٘ػثر دادٔ ٜنی ؾنٛد(خػنسٚزٟسا٘ی  .)0255اِٚنی خنایٍصیٙی غناخسٕا٘ی غنٚ ًٙ
زيّيّی و ٝاش تد ٚدیاض٘ص ٕٞصٔاٖ تا خسٚج ٌاش  ٚغن ًٙؾندٖ آغناشی زغنٛتاذ حاقنُ ٔنی ٌنسدد  ٚدٔٚنی اش
زفییساذ ثا٘ٛی غاخسٕاٖ داخّی غ ًٙدز اثس دیاض٘ص ٘سیدٔ ٝی ؾٛد .دز حاِر اخینس زيّينُ ثنا٘ٛی خنع اش ػٕنُ
ا٘حالَ  ٚایداد زٌٞ ٝای ٔٛییٗ دز غ ًٙایداد ٔی ؾٛد .خدیند ٜی ا٘حنالَ تيكنٛـ دزٔحنیى ٞنای ٔس ٛزینه
ؾایغ اغر .خسیاٖ ٞای ٔحّ َٛاؾثاع ؾد ٜاش یٞ ٖٛای ٔيسّف ٔی زٛا٘ٙد زيّيُ اِٚی ٝینا ثنا٘ٛی زا تن ٝينٛز لاتنُ
ٔالحظ ٝای زفییس داد ٚ ٜدز آٖ ٔٛخة غاش٘دٌی یه غیٕاٖ آغاشیٗ یا خایا٘ی ٌسد٘د (خػسٚزٟسا٘ی .)0255
تا زٛخ ٝتًٔ ٝاِؼاذ ا٘داْ ٌس س ٝدز ًٔٙم ٝتس اغاظ ٘ظنس ؾنٛور ٚخنسی (ٔ )0865نی زنٛاٖ زيّينُ زا تن ٝدٚ
دغس ٝزحر وٙسسَ اتسیه ؾأُ زٚش٘ ٝای ٚػدْ وٙسسَ زٛغنى اتسینه(٘اؾنی اش ؾىػنسٍی ٚحفنس ٜای) زمػنیٓ
تٙدی ٕ٘ٛد .تًٛز وّی زيّيُ ٞای غ ًٙآٞه ت ٝا٘ٛاع ا٘سياتی  ٚغیس ا٘سياتی زمػیٓ ٔی ؾٛد  ٚاِثسن ٝزيّينُ دز
تیؿسس زساٚززٗ ٞا اش خّٕ ٝزساٚززٗ ٞای ٚزز ٖٛاش ٘ٛع ا٘سياتی اغر ( ّ. )1553 ٌُٛ

تخلخل ريزوٍ ای
ایٗ زيّيُ تا ها ٞای خاِی وٓ  ٚتیؽ يٛیُ ؾد ٜؾٙاخسٔ ٝی ؾٛد ٔ ٚؼٕنٛالً اینٗ هناٞا تن ٝقنٛزذ تنیٗ
الی ٝای  ٚخٟر داز اغرٌ .اٞی ٘یص ت ٝیىدیٍس ٔسكُ  ٚت ٝيٛز ٔٙظٓ دیدٔ ٜی ؾٛد .ایٗ زيّينُ زناتغ تا نر ٔنی
تاؾد(ؾٛور  ٚخسی . )0865
تخلخل واضي از ضكستگي در سىگ َا
ایٗ ٘ٛع زي ّيُ اتسیه غ ًٙزا لًغ ٔی وٙد ٚاش ٘ٛع غیس ا٘سياتی اغر.ػٕٔٛاً حاقُ ٘یسٞٚنای خٟنر داز
(زىس٘ٛیىی)ٔی تاؾد(ؾٛور  ٚخسی  .)0865ؾثى ٝی ؾىػسٍی ٞای ٔٛییٗ ٔ ٚیىسغىدی اش ٕٞاٖ لٛا٘یٗ ا٘سؿناز
ٌٚػسسؼ ؾىػسٍی ٞای تصزي(زىس٘ٛیىی ،ا٘حالَ الیٞ ٝای شیسیٗ ) ٚیا تن ٝػّنر ٚخنٛد ٔایؼناذ نٛق اِؼنادٜ
زحر ؿاز دز غٍٟٙا زثؼیر ٔی ٕ٘اید.
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تخلخل حفرٌ ای
ایٗ زييُ اش ٘ٛع ٔػسمُ اش تا ر اغر(ؾٛور  ٚخسی  .)0865ػٕدزاً تس اثس ا٘حالَ دز ٔحیى ٞای
ٔس ٛزیىی ایداد ٔی ؾٛد .ا٘حالَ اش غًح دا٘ ٝسازس ز س ٚ ٝغیٕاٖ یا ٔازسیىع ايساف زا ٘یص دزتس ٔی
ٌیسد(ایداد حفسٌ .)ٜاٞی تّٛز ٞای وّػیر ت ٝقٛزذ د٘داٖ غٍی حاؾی ٝی حفس ٜایدادی زا ٔی خٛؾا٘د .
بیًفابريک
غٞ ًٙای وستٙاز ٝغیس دزیایی ٔؼدٖ غفید دازای الٔیٚ ٝٙالی ٝتٙدی اغسسٔٚازِٛیسی ٔی تاؾدٚ .یطٌی ٔ ٟٓایٗ
غاخساز زٙاٚب الٔیٞ ٝٙا ٚالیٞ ٝای زیسٚ ٜزٚؾٗ اغر و ٝحاِر ٔٛاج دازدٕٞ.سا ٜایٗ غاخساز ت ٝيٛز ٔؼَٕٛ
غاخسٕاٖ ٞای زٚش٘ ٝای ( ٙػسساَ) دیدٔ ٜی ؾٛد و ٝتس اغاظ ٘ظس ّ )1553(ٌُٛاش ٘ٛع ؾث ٝالٔی ٝٙای (ٚ )LF
زیحٔ B1ی تاؾد.
ييصگي َای مسيفابريک
اشاؾىاَ لاتُ زٚیر دز ٕ٘ ٝ٘ٛی دغسی یا ٔص ٚاتسیه ٔی زٛاٖ ت ٝزيّيُ  ٚالٔیٙاغی ٖٛاؾازٕٛ٘ ٜد ایٗ دٚ
ٚیطٌی ٔص ٚاتسیىی دز ٔمايغ ٔیىسٚغىٛخی ٘یص لاتُ ٔؿاٞد ٜاغر.
تخلخل
حفسٞ ٜا اؾىاَ اخسكاقی  ٚلػٕسی اش ٔص ٚاتسیه ٔ ٚیىس ٚاتسیه زساٚززٗ ٞای ٔؼدٖ غفید اغر .حفساذ
ٔاوسغىدی ٌػسسؼ یا سٔ ٝؼٕٛالًتا ا٘داش ٜی ٔ 1-4یّی ٔسس دیدٔ ٜی ؾٛد  ٚتٚ ٝاغً ٝی ادخاَ ٞای ٌاش تٚ ٝخٛد
ٔی آیٙد .ایٗ حفساذ دازای ٘ػثر ي َٛت ٝػسل شیاد (تیؿسس اش  ٚ )4تا ٔحٛز تّٙد ٔٛاشی تا الی ٝتٙدی دیدٔ ٜی
ؾ٘ٛد.
المیىاسیًن
الٔیٙاغی ٖٛػال ٜٚتسٕ٘ایؽ خصئیاذ زؿىیُ زساٚززٗ دز شٔاٖ ٌرؾس ٝؾاٞدی تس زفییساذ ٔسٙاٚب
زغٛتٍرازی ٘اؾی اشػٛأُ یصیىی ٔا٘ٙد زفییساذ ٛٞا یا ٔسزثى تا ؼاِیر ٞای شیػسی اغر(خٙسی واغر
 .)1554دز ًٔٙمٛٔ ٝزد ًٔاِؼ ٝالٔیٙاغی ٖٛمى ت ٝقٛزذ قفح ٝای دیدٔ ٜی ؾٛد.
چیىٍ وگاری معذن سفیذ يرتًن
دز ایٗ ٔؼدٖ وّیِ ٝیسِٛٛضی ٔؿاٞد ٜؾد ٜاش ٘ٛع وستٙاذ ٞای غیس دزیایی اغر و ٝؾأُ زساٚززٗ ٚز ٛا تٝ
ؾسح شیس ٔی تاؾد.
ترايرته
ٔحك َٛهؿٕٞ ٝای آٞه غاش لدیٕی اغر  ٚت ٝقٛزذ خٞ ٟٝٙای ٘ػثساً ٚغیؼی دیدٔ ٜی ؾ٘ٛد.دز اغّة
ٔٛازد الیٞ ٝا دز ذخایس زساٚززٙی ا می ٞػسٙد ٚیا تا ؾیة ٔالیٕی لساز ٌس س ٝاغر و ٝزاتغ ٔٛز ِٛٛضی غًغ
شٔیٗ اغر .زساٚززٗ دز ٔؼدٖ غفید ٚزز ٖٛتیؿسسدز لػٕر خاییٗ ٔؼدٖ ٔسٕسوصٔی تاؾد.
تًفا
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زغٛتازی تا زساوٓ وٓ ٘ٚسْ ٞػسٙد و ٝاش زغٛب الیٞ ٝای ٘اشن وستٙاذ وّػیٓ یا تٔ ٝمداز وٕسس غیّیع دز
ايساف هؿٕٞ ٝای آب غسد  ٚیا ت ٝقٛزذ خٛؾؿی دز ايساف اغساالوسیر ٞا یا اغساالوٕیر ٞا زؿىیُ ٔی
ؾ٘ٛد .ز ٛا دز ایٗ ٔؼدٖ تیؿسس دز لػٕر تاالیی ٔسٕسوص اغر ٚتیؿس س تا آثاز غالٌ ٝیاٞاٖ ٔسٕسوص ؾدٜ
اغر(ؾىُ.)3
بررسي رخسارَا
زیص زخػاز ٜیا ٔیىس ٚاغیع دزتسٌیس٘د ٜی ٔؼیازٞایی اغر و ٝدز ٔمايغ ٘اشن دزشیس ٔیىسٚغىٛج تٝ
هؿٓ ٔی خٛزد ( یم ٘یا  .)0266ایٗ ٔؼیازٞا دز زساٚززٗ ػٕدزاً تیِٛٛضیىی  ٚزغٛب ؾٙاغی اغر.زخػازٜ
ٞای ٔٛخٛد دز ایٗ ٔؼدٖ زخػاز ٜاغسسٔٚازِٛیسی ٚزخػاز ٜز ٛا ٔی تاؾد.
رخسارٌ استريماتًلیت
ایٗ زخػازٔ ٜؼٕٛالً ت ٝقٛزذ غاخسٕاٖ ٞای الٔیِٚ ٝٙی ٔٛج داز تٛد ٚ ٜدز آٖ لػٕر ٞایی ٔؿاٞدٔ ٜی
ؾٛد و ٝوأالً ٔسثّٛز ؾد ٜا٘د .ایٗ غاخسٕاٖ ٘سید ٝی زٚی  ٓٞا٘ثاؾس ٝؾدٖ خٛؾؽ ٞای خّثىی اغر .خّثه
ٞای آتی – غثص اغاغی زسیٗ ٔٛخٛد خٟر ایداد ایٗ غاخسٕاٖ ٞا ت٘ ٝظس ٔی زغٙد ( یم ٘یا  .)0266شیسا ایٗ
خّثه ٞا لؿس ٞای آِی زا ایداد ٕ٘ٛد ٜوٛٔ ٝاد زغٛتی وستٙاز ٝزیص دا٘ ٝزا ت ٓٞ ٝهػثا٘د ٚ ٜدز ٘سید ٝالٔیٞ ٝٙای
خّثىی – زغٛتی ایداد ٔی وٙٙد .اِثس ٝایٗ خّثه دازای اخصای غير آٞىی ٘ثٛد ٜدز ٘سید ٝزٟٙا الٔیٙاغیٖٛ
ایداد ؾد ٜتٚ ٝغیّ ٝی آٖ تالی ٔی ٔا٘د .ؾىُ زؾد تٚ ٝغیّ ٝؾسایى ٔحیًی  ٚػٛأُ تیِٛٛضیىی اش خّٕٝ
ٚاوٙؽ ٔسفاٚذ خٙع ٞای ٔيسّف خّثه ت ٝز٘ ٝؿػر ٔٛاد وستٙاز ٝوٙسسَ ٔی ؾٛد .يثك ٘ظسداٟ٘اْ ()0851
ایٗ غٍٟٙا دز ٌس ٜٚتایٙدغس ٖٛخای ٔی ٌیس٘د.
زحّیُ :ایٗ زخػاز ٜت ٝدِیُ دازا تٛدٖ خٛؾؽ خّثىی ٘ؿاٖ دٙٞدٔ ٜحیى ٞای وٓ ػٕك اغر و ٝدٔای آب
دز آٟ٘ا ت ٝا٘داش ٜوا ی غسد ؾد ٜتاؾد .خع ٚخٛد ایٗ زخػاز ٜدٚز تٛدٖ اش ٔٙؿا اقّی زا ٘ؿاٖ ٔی دٞد.

رخسارٌ تًفا
ایٗ زخػاز ٜؾأُ زغٛتاذ ٘سْ ٚغػر ٞػسٙد و ٝاش تّٛز ٞای زیص وستٙاذ وّػیٓ زؿىیُ ؾد ٜا٘د.ایٗ
زخػاز ٜدازای زيّيُ تاالیی ٔی تاؾد .ایٗ زخػاز ٜدز ٔؼادٖ غفید ،غفید ٔسٕایُ ت ٝلسٔص ِٚیٕٛیی دیدٜ
ٔیؾٛد.
زحّیٌُ :یاٞا٘ی و ٝدز هؿٕٞ ٝای آٞىی ش٘دٌی ٔی وٙٙد ،تا تسداؾسٗ  CO2اش آب ٘،مؽ ٕٟٔی زا دز
زغٛب ز ٛا ایفا ٔی وٙٙد.
يافتٍ َای شئًضیمیايي
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ٔیصاٖ اوػید وّػیٓ  CaOدز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ایٗ ًّٔة زا ٘ؿاٖ ٔی دٞد و ٝآب ٞای آٞه غاش يی زؿىیُ ایٗ
زساٚززٗ ٞازسویة ٘ػثساًخایدازی داؾس ٝاغر ٚایٗ خایدازی ت ٝد ٚقٛزذ أىاٖ خریس اغر :
اِف) یىٛٙاخسی ِیسِٛٛضی آٞه ٞای ٔٙؿأ ٘ ٚصدیىی آٖ ٞا تٔ ٝحُ زؿىیُ زساٚززٗ ٞای ًٔٙمٝ
ب) ػدْ زفییس  PHآب ٞای زساٚززٗ غاش دز ئ َٛدذ زغٛتٍرازی وّػیر
دز ٔٛزد زساٚززٗ ٞای ٔؼدٖ غفید ٚززٛٔ ٖٛزد ا َٚقادق اغر  .شیسا ٕٞاٖ يٛز و ٝخٛاٞیٓ دید ،تسزغی
ٞای ضئٛؾیٕیایی زفییس  PHدز خالَ ٔدذ زغٛب ٌرازی زا ٘ؿاٖ ٔی دٞد.
ٚخٛد ٔمادیس تاالی  Al2O3دز ٔؼدٖ غفید ٘ؿاٖ دٙٞد ٜتاال تٛدٖ وا٘یٟای زغی دز ایٗ غٞ ًٙا اغرٔ.یصاٖ
 Fe2O3تا ٔمادیس  Ehٚ PHاززثاو ٔػسمیٓ دازد ٚتا ٔیصاٖ ٘اخاِكی ٞا زاتًٔ ٝؼىٛظ دازد.یؼٙی ٞس هPH ٝ
 Ehٚآب دز ي َٛشٔاٖ ٚدز ٍٙٞاْ زغٛتٍرازی تاال تاؾد ٔیصاٖ ٘ Fe2O3یص تاال ٔی زٚد دز ٘سیدٔ ٝیصاٖ
٘اخاِكی ٞا واٞؽ خیدا ٔی وٙد ٞ ٚس ه Ehٚ PH ٝآب دز ي َٛشٔاٖ ٚدز ٍٙٞاْ زغٛتٍرازی خاییٗ تاؾد ٔیصاٖ
٘ Fe2O3یص خاییٗ اغر ،تدیٗ زسزیة ز٘ ٝؿیٙی زغٛب وستٙاذ وٓ ٔی ؾد ٜاغر  ٚدز ٘سید ٝزسویثاذ اوػیدی
دیٍس ٔداَ زغٛب وسدٖ یا س ٝا٘د (ٔٛغٛی ٕٞ ٚىاز  .)0271اوثس ٘ا خاِكی ٞا دز ایٗ زٛاِی ٔستٛو ت ٝاوػید
ٞای ٔ Al2O3ٚ MgO , Fe2O3 , SiO2ی تاؾد ت ٝایٗ ٔؼٙی و ٝآب ٞای شیس شٔیٙی دز خسیاٖ ػثٛز اش
ٚاحد ٞای غٍٙی یاد ؾد ٜػٙاقس ٚ Mg , Fe, Si , Alغیس ٜزا دز خٛد ح ُ وسد ٚ ٜت ٝغًح آٚزد ٜا٘د  ٚدز
آ٘دا ت ٝغثة زفییساذ  Ehٚ PHتٕٞ ٝسا ٜزساٚززٗ ٞا  ٚت ٝقٛزذ ٘ا خاِكی دز آٖ ٞا ز٘ ٝؿیٗ ؾد ٜاغر.
وتیجٍ گیری
تا زٛخ ٝت ٝؾٛاٞدی ٕٞچ ٖٛآثاز اغسسٔٚازِٛیر ،غالٌ ٝیاٞاٖ ٚز ٛا دز ٔؼدٖ غفید ٔؿيف ٌسدید و ٝدٔای
آب ت ٝا٘داش ٜوا ی خٟر ؼاِی ر خّثه ٞا ٚزؾد ٌیاٞاٖ ٔٙاغة تٛدٚ ٜتا زٛخ ٝت ٝدالیُ ذوس ؾدٔ ٜی زٛاٖ
٘سیدٌ ٝس ر و ٝزخٞ ٖٕٛٙای زساٚززٗ دز ایٗ ٔؼدٖ اش غسهؿٕ ٝاقّی دٚز تٛد ٜاغر.دز ایٗ ٔؼدٖ ٔی زٛاٖ
زفییساذ زا ت ٝقٛزذ ػٕٛدی خیٍیسی وسد تدیٗ قٛزذ و ٝدز خاییٗ ٔؼدٖ زخػاز ٜاغسسٔٚازِٛیر ٚخٛد دازد
ٚدز لػٕر ٞای تاالیی ایٗ زخػاز ٜت ٝز ٛا زثدیُ ؾد ٜاغرٕٞ .چٙیٗ ٚخٛد آثاز غالٌ ٝیاٞاٖ دز لػٕر تاالیی
ٔؼدٖ ٘ؿاٖ دٙٞدٙٔ ٜاغة تٛدٖ ؾسایى زؾد ٚوٓ ػٕك ؾدٖ حٛن ٝزا تیاٖ ٔی دازد.تا زٛخ ٝت٘ ٝسایح حاقُ اش
آ٘اِیص ٔ XRFؿيف ٌسدید و ٝتیؿسسیٗ ٘اخاِكی ٔستٛو ت ٝاوػید آِٔٛیٙی ْٛاغر و٘ ٝؿاٖ دٙٞدٚ ٜخٛد
وا٘یٟای زغی دز ایٗ ٔؼدٖ اغرٕٞ.چٙیٗ تا ٚخٛد تاال تٛدٖ ٘اخاِكی ٞا ٔؿيف ٌسدید و EHٚ PH ٝآب دز
ي َٛشٔاٖ ٚدز ٍٙٞاْ زغٛتٍرازی خاییٗ تٛد ٜاغر  .تا زٛخ ٝت ٝخاییٗ تٛدٖ ایٗ ٔمادیس ٔیصاٖ اوػید آ٘ ٗٞیص
خاییٗ اغر ٚدز ػٛل ٔیصاٖ ٘اخاِكی ٞا اش خّٕ Al2O3ٚ MgO , K2O , Na2O ٝتاال ٔی تاؾد.زً٘ غفید
ایٗ ٔؼدٖ ٘یص ٔیصاٖ خاییٗ اوػید آ ٗٞزا اثثاذ ٔی وٙد تا زٛخ ٝتًٔ ٝاِؼاذ ٔیىس ٚاتسیه ٔٚص ٚاتسیه (زيّيُ)
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ٔی زٛاٖ حدظ شد لػٕر ٞای خاییٗ ایٗ ٔؼدٖ زسٔٛضٖ ٚلػٕر ٞای تاالیی آٖ ت ٝخايسٚخٛد آثاز حیاذ تیٛضٖ
ٔی تاؾد.
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