
 (اصفهان)خىراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه کاربردی پترولىژی همایش مقاالت مجمىعه

ویژگی های پترولوژیکی و کانی شناسی سنگ های ریولیتی و توف  

 ریولیتی شمال شرق باتالق گاوخونی

*صَشٌ حؼیه میشصایی
 2، ػلیخان وصش اصفُاوی 1

ػضً تاؿگاٌ پظيَـگشان جًان، گشيٌ صمیه ؿىاػی، داوـگاٌ آصاد اػالمی ياحذ  -1
 خًساػگان، اصفُان، ایشان

 داوـگاٌ آصاد اػالمی ياحذ خًساػگان، اصفُان، ایشان اػتادیاس، گشيٌ صمیه ؿىاػی، -2

 

 چکیده

َاای سیاًتیتی ي   ؿمال ؿشق تاتالق گاايخًوی ؿاامر سخىماًن   آتـفـاوی َای ػىگ

اص وظش وااوی ؿىاػای ي تشویاة     تاؿذ يمیپشوامثشیه تًف سیًتیتی تا ػه مىتؼة تٍ 

 ، پالطیاًوالص  واًاستض، حايی ي  ؿًدمی       ؿیمیایی دس گشيٌ سیًتیت دػتٍ تىذی

ایه تًدٌ آتـفـاوی فلؼایه داسای تافات فلؼاتیه    . اػت اپان آتىاته ي فلذػپات

ػاىگ َاای ماًسد تشسػای اص وظاش      . پًسفیشی اص ػایلیغ ي فلذػاپات آتىااته اػات    

ٍ ایاه   .غىی ؿذگی صیادی سا وـان می دَذ LILEي  LREEػىاصش  دس ایاشان   واحیا

مـااَذات وااوی ؿىاػای،    تش طثك . شاس داسدل تاتالق گايخًوی ي ؿمال ؿشق مشوضی

ػىگ َای فلؼایه اص  ػىگ ؿىاػی ي طئًؿیمیایی ماگمای ػاصوذٌ ایه تًدٌ اص وًع 

  پتاػایه )غىی اص پتاػای    وظش طئًؿیمیایی ػاب آتىاته تا ماَیت واتىً آتىاته ،

. متااآتًمیه مای تاؿاذ   ( ASI)تًدٌ ي اص وظش دسجٍ اؿثاع اص آتًمیىیاً   ( اتتشا پتاػیه

 . فشایىذ اصلی وٍ دس تغییش تشویة ماگما ایفای ومؾ وشدٌ، ريب تخـی اػت

آتـفـاااوی،  َااایػااىگ، ؿاامال ؿااشق تاااتالق گااايخًوی : واژگاااک کدیاادی

 .واتىًآتىاته، متاآتًمیه

 



 مقدمه

صين ایشان مشوضی جضء تضسگتشیه ي پیچذٌ تشیه ياحذ صمیه ؿىاػی تٍ ؿماس مای سيد  

ػاىگ َاای پشواامثشیه    . سا دس تشمای گیاشد  ( ؿمال تلًن تًت) ي لؼمتی اص ؿشق ایشان 

ایه صين تىُاا دس تخاؾ َاای ؿاشلی سخىماًن داسواذ ي ػثاستىاذ اص گىایغ، آمفیثًتیات،          

ٍ  . ت آواتىؼای ؿیؼت َای مختلا،، مشماش، میگماتیات ي گشاویا     ؿامال ؿاشق   ) ایاه واحیا

اماامی  )اص وظش تمؼیمات صمیه ؿىاػی دس صين ایشان مشواضی لاشاس داسد   (تاتالق گايخًوی

ٍ (. 1985ي وًگر ػاادات  1355، وثًی 1983، دايد صادٌ ي اؿمیت 1375  ماًسد  مىطما

ي مًلؼیات جغشافیاایی آن تایه     داسد ؿمال ؿشق تااتالق گاايخًوی لاشاس    115 دس مطاتؼٍ

ؿاىر  )مای تاؿاذ    32 15ي  3532ؿاماتی  ي ػاش   53 15ي  53 33ؿشلیطًل 

ػىگ َای فلؼیه تاا ػاه ایىفشاواامثشیه حضاًس           اص  یواحیٍ سخىمًن َایایه دس (.1

 . داسوذ

 

 روش تحقیق

ومًواٍ ػاىگی اص تخاؾ َاای مختلا، محاذيدٌ        53طی تاصدیذ َای صحشایی تؼاذاد  

ممطاغ وااصن تُیاٍ ي تاا      43پاغ اص مطاتؼاٍ ومًواٍ دػاتی     . مًسد مطاتؼٍ تشداؿات گشدیاذ  

ومًواٍ اص ػاىگ َاای سیاًتیتی تاٍ سيؽ       11تؼاذاد  . میىشيػىًج پالسیضان مطاتؼاٍ ؿاذ  

XRF  يICP-MS   دس ایشان ي واواادا(ACMELabs )    وتاای   ) تجضیاٍ ؿایمیایی ؿاذ

َمچىاایه اص واش  افضاسَااای مختلا، تااٍ يیااظٌ   (. لاتار اسائااٍ تًػای وًیؼااىذگان مای تاؿااذ   

Excel ،Minpet  يIgpet  تجضیٍ ي تحلیر ي تشػی  ومًداسَا اػتفادٌ ؿذتشای. 

 

  بحث

 –لذیمی تشیه ػىگ َای مىطمٍ، متؼلك تٍ ػاصوذ ػلطاویٍ اػات واٍ ؿاامر ديتًمیات     

ایه ػااصوذ تاٍ يػایلٍ گؼار     . تاؿذ آَه تا میان الیٍ َایی اص چشت می –ؿیر  –سیًتیت 



اص ػایش ػاصوذَای مىطمٍ مجضا می گاشدد  ( تافت –یا دَـیش )تافت  –امتذادی طًیر وائیه 

( تشیلًتیات ي وًوًديواات )تـاىیالت آَااه ي ؿایر واٍ داسای فؼاایر    (. 1375اماامی  ) 

 ٌ سخىمااًن َااای ایىفااشا (. 1372يَاااتی )  وااامثشیه صیااشیه اواذ  یَؼاتىذ مشتااًه تااٍ ديس

 .گاضاسؽ ؿاذٌ اػات   ؿمال ؿاشق تااتالق گاايخًوی    دس  وامثشیه تصًست گىثذ ي دایه

تخـاُایی اص ایاه   . تشویة ػىگ ؿىاػی آن ػثاست اص سیًتیات تاا تافات پاًسفیشی اػات     

 . ياحذ تصًست تًف می تاؿذ

ة وااوی ؿىاػای   اص وظش پتشيگشافی سیًتیت تًدٌ ي تشویا  چاٌ تاؿٍ ػىگ َای فلؼیه

 یآتىاات  فلذػپات  تاال، آتثیت میضان تا پالطیًوالص وًاستض، آوُا ؿامر دسؿت تلًس َای

وًاستض َ  تصًست فىًوشیؼتال ي َ  تصًست میىشيوشیؼتال دس صمیىٍ دیاذٌ مای    .تاؿذ

ؿًد، تلًسَای وًاستض اغلة ػاب َذسال تا ائًَذسال تًدٌ ي تیـتشیه مماذاس وااوی َاای    

ؼت َاای دسؿات   یوًاستض تٍ ممذاس تؼیاس صیاد تصًست فىًوش. ػىگ اػتتـىیر دَىذٌ 

دس تشخای  . دس ایه ػىگ َا دیاذٌ مای ؿاًد   ( وشيطن گل،)تا خًسدگی خلیجی خلیجی 

سیاض تلاًس    وًاستض فىًوشیؼت ،دس اطشاف(وًاستض َای صسٌ داس) فىًوشیؼت َای وًاستض

ٍ . ي فلذػپات آتىاتی يجًد داسد سا مای تاًان واؿای اص تااال      ػلت تًجًد آمذن ایه حاؿای

 .(1993ؿلی ) آمذن ػشیغ ي واَؾ واگُاوی فـاس حاو  تش ماگمای سیًتیتی داوؼت 

ي صمیىاٍ   فلذػپات َای آتىاته تیـتش تصًست سیض تلاًس دس صمیىاٍ ػاىگ حضاًس داسد    

پالطیًوالصَا اغلاة تصاًست فىًوشیؼاتال    . تافت فلؼتیه پًسفیشی سا ایجاد وشدٌ اػت 

. آتثیات تاا اتیگاًوالص اػات     یي داسای تشویة ػذیه ي اص تحاظ تشویثا داس تًدٌ  ؿىر

دس ایااه ػااىگ دي وؼاار  . غاتااة پالطیًوالصَااا داسای ماواار پلاای ػااىتتیه ماای تاؿااذ   

وؼر ايل فىًوشیؼات َاای دسؿات پالطیاًوالص تاًدٌ واٍ تاٍ        . پالطیًوالص دیذٌ می ؿًد

الطیاًوالص َؼاتىذ   صًست آسا  دس اػماق تـىیر ؿذٌ اوذ ي وؼر دي  میىشيتیات َاای پ  

. وٍ دس وضدیىی ػطح صمیه تًجًد آمذٌ اوذ وٍ وـاوٍ ػشد ؿاذن ػاشیغ ماگماا مای تاؿاذ     

تیـااتش (. 1993ؿاالی ) پالطیًوالصَااای وؼاار دي  داسای ماواار پلاای ػااىتتیه َؼااتىذ   



اوثش ایاه پالطیًوالصَاا ػشیؼایتی    . واوی َای ثاوًیٍ تجضیٍ ؿذٌ اػت    پالطیًوالصَا تٍ 

اص آوُا خاتی ؿذٌ ي تًػی واوی َایی مثر ولشیت، پىیه ي ولؼیت پاش   ؿذٌ اوذ ي تؼذادی

 .ؿذٌ اوذ

َای اپاان ؿاىر داس اؿااسٌ     اص مُمتشیه واوی َای فشػی دس مماطغ می تًان تٍ واوی

، (تیـاتش اص واًع پىایه   ) دس ایه مماطغ واوی َای ثاوًیٍ ػثاستىذ اص ػشػیت، ولشیات  . ومًد

وٍ ولؼایت ي واًاستض ثاوًیاٍ گااَی مًالاغ تصاًست       اپیذيت ي ولؼیت ي وًاستض ثاوًیٍ 

 .َای ػىگ سا پش وشدٌ اػت سگٍ ؿىؼتگی

ػىگ َای ایه مىطمٍ اص وظش تافتی تىًع داسوذ اما تافت غاتة دس ایاه ػاىگ َاا تافات     

تًف َاای  . می تاؿذي تافت گلًمشي پشفیشی پًسفیشیتیه تٍ يیظٌ تافت فلؼتیه پًسفیشی 

َای اصالی واًاستض ي پالطیاًوالص مای تاؿاىذ واٍ اغلاة         واوی  مًجًد دس مىطمٍ داسای 

وااوی اپاان ي    مُمتشیه واوی َای ثاوًیٍ ؿامر اپیذيت،. پالطیًوالص اص وًع آتثیت اػت

صمیىاٍ  . ولؼیت تصًست سگاٍ ای ویاض دس ایاه ممااطغ لاتار مـااَذٌ اػات       . ولؼیت اػت

ممذاس متًػای  . تمتـىر اص یه تًف خاوؼتش سیضداوٍ می تاؿذ وٍ تثلًس مجذد یافتٍ اػ

اوؼیذَای اصلی دس ومًوٍ َای مًسد مطاتؼٍ، تطاتك صیادی تا تشویة ػمًمی ػىگ َاای  

 84/58)مای تاؿاذ    1تیـاتش اص   K2O/Na2Oدس ایاه ػاىگ َاا وؼایت     . سیًتیتی داسد

. ي وـاوگش پتاػایه تاًدن تشویاة ولای سیًتیات اػات      ( 7/43تا ممذاس متًػی  19/13

تغییااش ماای وىااذ ي وـاااوگش سفتاااس  5/3-1حااذيد  تطااًس ولاای دس ACNKوؼااثت مااًالس 

 .متغیاش اػات   8/7 -39تیه  9/19تا ممذاس متًػی  #Mg. متاآتًمیىیً  ومًوٍ َا می تاؿذ

ىای اص  یتشای طثمٍ تىذی ومًوٍ َاا ي واا  گازاسی آوُاا تاًیظٌ دس ػاىگ َاای آتـفـااوی         

( 1979)ان وااوغ ي َمىااس  . اوؼیذ می تاؿذ تُتشیه ومًداسَای طئًؿیمیایی، اوؼیذ 

ػاىگ َاای آتـفـااوی سا تاش اػااع دي      ( 1986)، تًتااع ي َمىااسان   (اتا،  7ؿىر ) 

 TAS طثماٍ یىاذی ومًدواذ واٍ تاٍ وماًداس        Na2O+K2O –SiO2تشویاة ؿایمیایی   

تاًمتش ي  . دس ایه ومًداسَا ومًوٍ َای دس محذيدٌ سیًتیات لاشاس مای گیاشد    . مؼشيف اػت



ػىگ َای للیاایی اص ویماٍ للیاایی یاا ػااب                تشای تفىیه ػشی( 1989)َمىاسان 

ومًواٍ َاای   (. ب7ؿىر )       آتىاته ومًداس مجمًع للیایی تٍ ػیلیغ سا پیـىُاد ومًدوذ 

ػاشی          تشای تؼیایه سيواذ  . مىطمٍ سفتاسی ویمٍ للیایی یا ػاب آتىاته سا وـان می دَىذ

)  AFMاص وماًداس  َای آرسیه ي جُات تفىیاه ماگماَاای واتىًآتىااته اص تاًت یتی      

اػتفادٌ ؿذ، ومًوٍ َا يیظگی واتىًآتىاته سا اص خاًد وـاان مای    ( 1971ایشيیه تاساگاس 

دس ػاشی  ( 1971ایاشيیه تاساگااس   )  An-Ab-Orػىگ َای سیًتیتی دس وماًداس   .دَىذ

 .پتاػیه لشاس داسوذ

 

 نتیجه گیری

ی ي تشویاة  ػىگ َای آتـفـاوی فلؼیه دس مىطمٍ مًسد مطاتؼٍ اص وظاش وااوی ؿىاػا   

يجًد يیظگی َای تاافتی دس فىًوشیؼات   . ؿیمیایی دس گشيٌ سیًتیت دػتٍ تىذی می ؿًد

َا َمچًن تافت خلیجی دس واًاستض، وًاستضَاای حاؿایٍ داس ي تاصجازب ي دس ماًاسدی      

خًسدگی دس پالطیًوالصَا َمگی وـاوگش ػذ  تؼادل ؿیمیایی ي تاال آمذن ػاشیغ ماگماا   

ن می تاؿذ ي ومؾ آالیؾ پًػتٍ ای یا اختاله سا مطاش  مای   ي واَؾ واگُاوی فـاس دس آ

فشایىذ اصلی وٍ دس تغییش تشویة ماگما ایفای ومؾ واشدٌ، ريب   (.2332سیمًوذ )ومایذ 

ػااىگ َااای فلؼاایه اص وظااش طئًؿاایمیایی ػاااب آتىاااته تااا ماَیاات        .تخـاای اػاات 

ه ػااب  مؼتمذ اػت سیًتیت َای مىاطك ػاتذاوـا ( 1989)يیلؼًن . واتىًآتىاته اػت

 <FeO/MgO)، غىی تًدن اص آَه (دسصذ يصوی K>4)آتىاته می تاؿىذ، پتاػی  تاال 

مـخصاٍ پتاػای    . وـاوٍ َای ػاىگ َاای صیشساواذگی مای تاؿاذ              ي ػیلیغ اص(  3.1

تاالی ایه ػىگ َا ممىه اػت تٍ دتیر افضایؾ دسجات آالیؾ پًػاتٍ ای دس ماگماَاای   

 (. 1989ؼًن يیل) حاؿیٍ فؼال لاسٌ ای تاؿذ 

 

 منابع 



ػاصمان صمیه ؿىاػی ي اوتـاافات مؼاذوی   . ماگماتیؼ  دس ایشان(. 1375. )ٌ.امامی،  

 .وـًس

ومـااٍ صماایه ؿىاػاای  (. 1979. ) .ػلااًی تُشاواای، وثااًی،   .  .ػمیااذی، ع

 .اوتـاسات ػاصمان صمیه ؿىاػی وـًس. جىًب وائیه 1: 253333

اوتـاااسات ػاااصمان صماایه . ؿىاػاای ایااشاندیثاچااٍ ای تااش صماایه (. 1355. ) .وثااًی،  

 .ؿىاػی وـًس

مطاتؼااٍ پتشيگشافاای ي پتشيتااًطی ػااىگ َااای    ( 1372. )يَاااتی ممااذ ، ب 

داوـاگاٌ  . ماگمایی، دگشگًوٍ جىاًب واائیه، سػااتٍ واسؿىاػای اسؿاذ پتشيتاًطی      

 .تشتیت مؼل  تُشان

Cox, K. G., Bell, J. D. and Pankhurst, R, J. )1979( The 

interpretation of igneous rocks. George, Allen and 

Unwin, 45p. 
Davoudzaddeh, M., and Schmidt, K. (1983) A review of the 

Mesozoic paleogeography and paleotectonic evolution of 

Iran, Geodynamic project (Geotraverse) in Iran, final 

report. Geol , Surv. Iran. no. 51, P. 474-489. 

Harris, N B. W., Pearce, J. A., and Tindle, A. G. (1986) 

Geochemical characteristics of  

                collision zone magmatism, In: Coward M. P. and  

Reis, a. C., (Eds.), Collision Tectonics Special publication 

Geological Society, v. 19 P: 67- 81. 
Irvine, T.N., and Baragar, W.R.A. (1971) A guide to the 

chemical classification of the common volcanic rocks. 

Can.J.Earth Sci., 8,523-548. 
Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A.. and Zannetin, 

B., A. (1986) Chemical classification of volcanic rocks 



based on the total alkali- silica diagram. Journal. Petrol. 

27: 745-750. 
Le Maitre, R.W., Batman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre 

Le Bas, M.J., Sabine, P.A., Scmid, R., Sorensen, H., 

Streckeisen, A., Wooley, A.R., and Zanettin, B. (1989) A 

classification of igneous rocks and glossary of terms. 

Blackwell,Oxford. 
Nogole-Sadate, M.A.A. (1985) Les zone de decrochemment et 

les vigration structurales en Iran, Conseuences des results 

de analyze structural de la region de Qom, Geol. Surv. 

Iran, Rep.no.55, P.189. 

Raymond, L.A. (2002) The study of Igneous Sedimentary and 

Metamorphic Rocks: McGraw Hill,p.720. 
Shelly, D. (1993) Microscopic study of Igneous and 

Metamorphic rocks. Champan& Hall, London, 184. 

Wilson, M. (1989) Igneous petrogenesis. Unwin Hyman 

London.466p.



 


