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

مطالعات پتروگرافی ،مینرالوگرافی و دگرسانی در اندیس مس کالچویه(جنوب غرب نائین)

حسیىی دیىاویَ ،ىگامٍ -1تاقزیَ ،اضم -2ضمسی پًر ،رضا -2مکی سادٌ ،محمذػلی

2

1داوطجًی كارضىاسی ارضذ سمیه ضىاسی اقتػادی داوطگاٌ اغفُان
 2ػضً َیات ػلمی داوطگاٌ اغفُان

چکیده
اوذیس مس كالچًیٍ در جىًب غزب وااییه ياقاغ ضاذٌ اسا ي اس وظاز مًقؼیا

سمایه ضىاسای در واًار

يلکاوًپلًتًویک اريمیٍ  -دختز قزار گزفتٍ اس  .ػمذٌ سىگ َای مًجًد در مىطقٍ ػثارتىاذ اس گاذاسٌ
َای پیزيكسه – آوذسی  ،تزاكی آوذسی  ،ماسٍ سىگ َای تًفی ي لیتیک تًف كٍ كاوٍ سااسی ػماذتا
در ياحذَای تزاكی آوذسی ي تٍ دي غًرت پزاكىذٌ در مته سىگ تا فاغالٍ نىاذ سااوتیمتزی اس رگاٍ ي
َم نىیه تٍ غًرت رگٍ ای در ضکستگی َا ،ضکاف َا ي حفازات مًجاًد در آن َاا را دادٌ اسا .
اس اوًاع دگزساوی كاٍ در ساىگ َاای مىطقاٍ را دادٌ مای تاًان تاٍ سزیسایتی ضاذن ،كاایًلیىیتی ضاذن،
سیلیسی ضذن ،سًسًریتی ضاذن ي پزيپیلیتیاک اضاارٌ وماًد .پااراصوش كاواٍ َاای مًجاًد ویاش ػثارتىاذ اس:
كالکًپیزی  ،گاله ،پیزی  ،تًروی  ،كالکًسی  ،كًيلیه ،گًیتی  ،ماالكیا

ي آسيریا  .تاٍ كماک

ضًاَذ میىزالًگزافی ي پتزيگزافی تىظز می رساذ كاٍ دي فزایىاذ اغالی اوتقااه ماادٌ مؼاذوی در رگاٍ َاا
ػثارتىذ اس :اوتطار در وشدیکی ضکاف َا ي ػمذتا تزايش درين ضکاف َا.
مقدمه
كاوسار مس كالچًیٍ در جىًب غزب واییه ي كیلًمتز  111جادٌ اغفُان -واییه ياقاغ ضاذٌ اسا  .مختػاات

جغزافیایی ایه مىطقٍ ،طًه ˝ 21׳ 52° 55ضزقی ي ػازؼ ˝  15׳ 32° 32ضامالی مای تاضاذ ي اس وظاز مًقؼیا

سمیه ضىاسی ،در وًار يلکاوًپلًتًویک اريمیٍ-دختز ياقغ ضاذٌ اسا  .اس مُامتازیه محاًرَاای ارتثااطی در ایاه
محذيدٌ میتًان اس واییه-كًَپایٍ ي تخطای اس راٌ وااییه-اردساتان وااب تازد .در ایاه مقالاٍ ،اتتاذا مطالؼاات ساىگ
ضىاسی اوجاب ضذٌ در ایه مىطقٍ را تٍ اختػار ضزح میدَیم تا اوًاع دگزسااوی ي رياتاس ساىگ تاا كاواٍ سااسی را
تطخیع دادٌ ي تٍ یکی اس ريش َای راَىمای تؼییه وًع ماگمای كاوٍ سا ،محیس تکتًویکی مىطقاٍ ،تیاک كاوساار
ي ...پی تثزیم .اس طزفی در مطالؼات میىزالًگزافی ،ػاليٌ تز مطالؼٍ ي ضىاخ
كٍ می تًاوىذ تزای وطان دادن ماَی

كاوٍ َا تٍ تفسیز رياتس تایه داواٍ َاا

فزایىذَای مؤثز در تطکیل ايلیٍ كاوساار ي تغییاز ثاوًیاٍ وظیاز تؼااده مجاذد،

دگزگااًوی ،سااخ ضااذگی ،فزسااایص ،اكسیذاساایًن ي ساایماوی ضااذن اسااتفادٌ ضااًد ،ماای پاازداسیم(ملااک
قاسمی.)1331،
روش تحقیق

در اتتذا در امتذاد دي رگٍ كاوٍ سایی ضذٌ در ایه مىطقٍ حذيد  25ومًوٍ سطحی اس اوًاع مختلف ساىگ َاای
رخىمًن یافتٍ تزداض

ضذ ي اس آن َا مقاطغ واسک تزای مطالؼات پتزيگزافی ي دگزساوی ي مقاطغ غیقلی تازای

مطالؼات میىزالًگزافی در داوطگاٌ اغفُان ،تُیٍ ضذ.
بحث
 -1پتروگرافی
تا تًجٍ تٍ تزرسی َای اوجاب ضذٌ در ایه مىطقٍ ،ػمذٌ سىگ َای مًجًد ػثارتىاذ اس :گاذاسٌ َاای پیزيكساه
آوذسی  ،تزاكی آوذسی
تزاكی آوذسی

َا ،ماسٍ سىگ َای تًفی ي لیتیک تًف .وظز تٍ ایىکٍ كاوٍ ساسی ػماذتا در ياحاذَای

ي مخػًغا در ضکستگی َا ،ضکاف َا ي حفزات مًجاًد در آن َاا را دادٌ اسا  ،در سیاز تاٍ

ضزح خػًغیات ایه سىگ َا می پزداسیم:
تزاكی آوذسی َا :ایه سىگَا تاف

پًرفیزی داضتٍ كٍ در آنَا فىًكزیسا َاایی اس سااویذیه ي كاًارتش در

سمیىٍای اس كاویَای داوٍ ریش اپیذيت ،كًارتش ،سزیسی

قزار گزفتاٍاواذ (ضاکلَ .)2مچىایه تاا تًجاٍ تاٍ يجاًد

كاوی َای سايیٍ دار ي خزد ضذٌ می تًان تاف تزضی را ویش تٍ آن َا وساث داد كاٍ مایتًاواذ اثاز سیااد تاىصَاای
تکتًویکی را در مىطقٍ دریاف .
كًارتش كٍ َم تػًرت رگٍ ای ي َم پزاكىذٌ در مته سىگ يجًد دارد ،تؼضا در رگاٍ َاا تافا

جاوطایىی اس

خًد وطان میدَذ( تیغٍ َایی اس فلذسپار در آن َا تاقی ماوذٌ اس ) كاٍ وطاان دَىاذٌ خازيی ساذیم ي كلسایم اس
سىگ ي يريد آن َا تٍ محلًه اس  .تىاتزایه ایه سىگ َا سیلیس سایی نىذ مزحلٍ ای وطان می دَىذ.
دگزساویَا :در وتیجٍ فزایىذ َیذريلیش ،فلذسپارَا سزیسیتی ضاذن ضاذیذ اس خاًد وطاان مایدَىاذ (دگزسااوی
فیلیک) ي َم نىیه كًارتش ي فلذسپات َا َمگی كایًلیىیتی ضذٌ اوذ كٍ وتیجٍ ایه فزایىذ كاَص مقذار َیاذريصن
در محلًه ي افشایص  ( pHكٍ خًد می تًاوذ ػاملی تز تٍ وطیىی فلشات تاضذ) ي كاَص ػىاغاز قلیاایی ي افاشایص
آب اس  .اپیذيتی ضذن خیلی ضذیذ را در وتیجٍ سًسًریتی ضذن پالصیًكالسَا در ایه ساىگ َاا مایتیىایم .در
ياقغ طی یک دگزساوی كًارتش ي اپیذيت تا َم تًجًد آمذٌ اوذ( دگزساوی كًارتش -اپیذيت) .سیلیسی ضاذن ویاش
یکی دیگز اس اوًاع دگزساوی در ایه

سىگ َاس  .كاوٍ سایی در ایاه ساىگ َاا تاٍ دي غاًرت پزاكىاذٌ در

مته سىگ كٍ تىُا تٍ نىذ ساوتیمتزی اطزاف رگٍ َا محذيد می ضًد ي َمازاٌ تاا رگاٍ َاای كاًارتشی ريی دادٌ
كٍ الثتٍ اس وظز فزاياوی كاوٍ سایی ػمذتا در امتذاد رگٍ َای كًارتش را دادٌ اس .
ماسٍ سىگ تًفی :كلیىًپیزيكسه تًسس فىًكزیس َایی اس پالصیًكالس كٍ تافا

پاًیی كلیتیاک وطاان مای

دَىذ ،در تز گزفتٍ ضذٌ اس  .پالصیًكالس در وتیجٍ سًسًریتی ضذن تٍ مجمًػٍ كاوی َای اپیذيت ،كلسای ي...
تثذیل ضذٌ اس .فلذسپارَای آلکاله تٍ كاوی َای رسی تجشیٍ ضذٌ اوذ .تیًتی  ،ضارد ضیطٍ كٍ گاَا تاٍ كلزیا
تجشیٍ ضذٌ اوذ ،كلزی
كلیىًسيییشی

كٍ ثاوًیٍ تًدٌ ي در اثز تجشیٍ ضاردَای ضیطٍ ي فاسَای دیگز ایجاد ضاذٌ اواذ ،اپیاذيت ي

كٍ در وتیجٍ سًسًریتی ضذن اس پالصیًكالسَا ایجاد ضاذٌ اواذ ،سزیسای كاٍ گاَاا تاٍ مساکًی

تثذیل ضذٌ اوذ ،كلسی

ي كاوی َای رسی اس دیگز كاوی َای ثاوًیٍ مًجًد در ایه سىگ َا می تاضاىذ .اكسایذَا

ي َیذريكسیذَای آَه ویش در اطزاف رگٍ َا ي رگچٍ َای كًارتش تُمزاٌ كاوی َاای رسای يجاًد دارواذ ي تایه
رگٍ َا را پز كزدٌ اوذ .اس كاوی َای فزػی در ایه سىگ َا مای تاًان تاٍ آپاتیا َاایی كاٍ تػاًرت ادخااه در
تلًرَای كًارتش تًجًد آمذٌ اوذ اضارٌ ومًد.
پیزيكسه آوذسی  :تاف

ایه سىگ َا ػمذتا تادامکی تًدٌ كٍ تًساس كلزیا  ،اپیاذيت ي كلسای

پاز ضاذٌ

اوذ .پالصیًكالس حجم ػمذٌ ایه سىگ َا را تٍ خًد اختػاظ مای دَاذ ي تاٍ غاًرت فىًكزیسا ي میکزيلیا
مطاَذٌ می ضًد ،دارای تاف

غزتالی تًدٌ ي گاَا تٍ كلسی تجشیٍ ضذٌ اوذ .در ياقغ میکزيلی َای پالصیاًكالس

تٍ َمزاٌ ضیطٍ سمیىٍ سىگ را تطکیل می دَىذ.كلیىًپیزيكسه خزد ضذگی سیادی در اثز فؼالی َاای تکتاًویکی
اس خًد وطان می دَذ ي تٍ ایه دلیل حالا

جشیازٌ ماوىاذ اس خاًد وطاان مای دَاذ.كلزیا ثاوًیاٍ تاٍ دي غاًرت

پزكىىذٌ حفزات در سىگ ي َمچىیه حاغال اس تجشیاٍ كلیىًپیزيكساه ي سمیىاٍ ضیطاٍ ای قاتال مطااَذٌ اسا ي
آمیگذالًییذاه را تزای ایه سىگ َا ایجاد كزدٌ اس .كلسی تؼىاًان یاک كااوی ثاوًیاٍ اس تجشیاٍ فاسَاای

تاف

كلسیم دار ماوىذ پالصیًكالس ي پیزيكسه ي َمچىیه تػًرت پزكىىذٌ حفازات مًجاًد در ساىگ َاا ایجااد ضاذٌ
اس  .تطکیل اپیذيت در امتذاد درسٌ َا ي ضکاف َا ي حفزات تیاوگز ایه اس كٍ ایه كااوی محػاًه دگزسااوی
می تاضذ.

گزماتی

لیتیک تًف :پالصیًكالس َم در خًد سىگ ي َام در قطؼاات لیتیاک يجاًد دارواذ .تؼضای اس آن َاا دارای
ماكل كارلسثاد تًدٌ ي در اثز تجشیٍ تٍ اپیذيت ،كلسی ي اپاک تثاذیل ضاذٌ اواذ .تؼضای ویاش دارای ادخااه َاای
آپاتی

َستىذ.كًارتش تػًرت فىًكزیس

ي رگٍ ای مًجًد اس .كلیىًپیزيكسه تػاًرت فىًكزیسا ي اكاازا

تػًرت كامل تٍ اپیذيت تجشیٍ ضذٌ اوذ ي فقس قالة َایی اس آن َاا مطااَذٌ

مای ضاًوذ .اپیاذيت تػاًرت

ضکافٍ پزكه ي اس تجشیٍ كاوی َای كلسیم دار مال پالصیاًكالس ي پیزيكساه تطاکیل ضاذٌ اسا .قطؼاات لیتیاک
متطکل اس پالصیًكالس ،فلذسپار آلکاله ي سمیىٍ ضیطٍ ای اس كٍ تیه ایه كاوی َا را پز می كىىذ ي تٍ كااوی َاای
ثاوًیٍ مال اپیذيت ،كلزی  ،كااوی َاای رسای ،كلسای ي اپااک تثاذیل ضاذٌ اواذ .آپاتیا تػاًرت ادخااه در
فىًكزیس

َای كًارتش مطاَذٌ می ضًد .سزیسی

در اثزتجشیٍ فاسَای پتاسیم دار تمقاذار كام دیاذٌ مای ضاًد.

اسفه ویش اس تجشیٍ كاوی َای اپاک حايی تیتان مال ایلمىی

در اثز دگزساوی گزماتی تٍ يجًد می آیىذ.

-2کانه نگاری:
تاف ا

كاوااٍ َااای مااًرد مطالؼااٍ در ایااه كاوسااار را ماای تااًان تااٍ سااٍ دسااتٍ مىفاازد(مزتااًب تااٍ یااک كاوااٍ)،

تجمؼی(مزتًب تاٍ دساتٍ ای اس كاواٍ َاا) ي دگزضاکلی( مزتاًب تاٍ تارثیزات ثاوًیاٍ پاس اس كاواٍ سایای ) تقسایم
ومًد( .)Craig, 1994اس تاف َای مىفزد می تًان تٍ تاف َای سيوٍ ای ،رگچٍ ای ي ضکافٍ پزكه اضارٌ وماًد
ي اس تاف

َای تجمؼی ویش سيوٍ ای ي افطان را می تًان واب تزد .در ایه سىگ َا اثزاتای اس آگزگاات َاای تزضای

كٍ در اثز فزایىذَای تکتًویکی حاغل می ضًوذ ویش دیذٌ می ضًد .در كاوسار كالچًیٍ ،كاوٍ َای فلشی تاٍ ضازح
سیز مطاَذٌ می ضًوذ :
كاوی ساسی ايلیٍ یا َیپًصن دارای ساٍ فااس ساًلفیذی كالکًپیزیا  ،گااله ي پیزیا
ثاوًیٍ ،فاس اكسیذی ضامل َماتی  ،گًیتی
تطکیل وذادٌ اوذَ .مچىیه ماالكی
تا كاوی َای تًروی  ،كالکًسی

اسا  .در كااوی سااسی

ي دی گز َیذريكسیذَای آَاه مای ضاًد كاٍ مؼماًال كااوی دیگازی

ي آسيری

ویش در ایه سين تطکیل ضذٌ اوذ .در وُای كااوی سااسی ساًپزصن

ي كًيلیه( كٍ تٍ تزتیة اطزاف كالکًپیزی تطکیل مای ضاًوذ) مطاخع مای

ضًد ( .)Pracejus, 2009در ياقغ كالکًپیزی تػًرت یک كاوی ايلیٍ در رگاٍ َاای كاًارتش تطاکیل ضاذٌ
تًدٌ كٍ تًسس كًيلیه ،كالکًسی

ي َیذريكسیذَای آَه جاوطیه مای ضاًد يمؼماًال َالاٍ َاایی اطازاف آن

تطکیل می دَىذًَ .اسدگی ي اكسیذاسیًن تاػث می ضًد ضمه تثذیل كالکًپیزیا تاٍ كالکًسای ي كاًيلیه،
افشایص وسث

 Cu/Sرا داضتٍ تاضیم كٍ مىجز تٍ تطکیل كاوی َاای فقیاز اس آَاه ي گاًگزد ي غىای اس ماس مای

ضًد ي آَه مًجًد در پیزی يكالکًپیزی ویشاكسیذ ضذٌ ي تٍ ضکل داوٍ َای گًیتی آساد می ضًد.
نتیجه گیری
تا تًجٍ تٍ مطالة گفتٍ ضذٌ دي تاف

اغلی كاوٍ َا افطان ي رگاٍ ای مای تاضاذ .تاا تًجاٍ تاٍ ایىکاٍ كاواٍَاای

افطان تا فاغلٍ نىذ ساوتی متزی اس رگٍ َای كاوٍ سایی ضذٌ دیذٌ ضاذٌ اواذ ،ومای تاًان َمشمااوی وُطا كاواٍ ي
سىگ میشتان را پذیزف  .اس طزفی تا تًجٍ تٍ ایىکٍ مًاد طی دگزساوی سىگ دیًارٌ اس دي طزیق تازايش (جزیاان
سیاه در طًه سىگ) ي اوتطار(اوتقاه جزب تًسیلٍ سیاالت راكذ درين خلل ي فزی یا داوٍ تٍ داوٍ) مىتقل ضاذٌ اواذ ي
اوتطار مؼمًال در فاغلٍ كم را می دَذ ،می تًان وتیجٍ گزف كٍ كاوٍ َای تا تاف

افطاان در وشدیکای رگاٍ َاا

ػمذتا اس طزیق فزایىذ اوتطار ي كاوٍ َای َمزاٌ تا رگٍ َای سیلیس تیطتز اس طزیق فزایىذ تزايش تطکیل ضذٌ اوذ.
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