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 كىگرٌ –بررسي پتريگرافي يژئًشيمي زين َاي تداخلي مىاطق شاوًرٌ 

 (غرب،جىًب غربي قريٌ)

 صديقِ احغبًي، اهيي پٌبّي، فزساًِ عبليًَد*
 دكتزي سهيي ؽٌبعي پتزٍلَصي، داًؾگبُ آساد اعالهي ٍاحد تْزاى ؽوبل داًؾجَي

ٍاحدتْزاى ؽوبل، هدرط سهيي ؽٌبعي                     داًؾجَي دكتزي سهيي ؽٌبعي اقتصبدي، داًؾگبُ آساد اعالهي 

 داًؾگبُ آساد درُ ؽْز

 كبرؽٌبط ارؽد سهيي ؽٌبعي اقتصبدي، داؽگبُ آساد اعالهي ٍاحد خزم آثبد

 

 چكيدٌ

ُ )هٌطقِ هَرد هطبلعِ  ٍ    78در دؽر  ٍعريعي در   ( قرزٍ كيلرَهتزي ؽروبل   87كيلرَهتزي خربٍر عرٌٌد  

عريزابى            هري    –حبظ عبختبري هتعلق ثِ سٍى دگزگًَرِ عرٌٌد    ثبختزي ّوداى قزار داؽتِ ٍاس ل

عرررٌگْبي ايررري هٌطقرررِ داراي هيرررا گغرررتزدُ اي اس ترررَدُ ّررربي ً رررَ ي ثرررب تزكيرررت       . ثبؽرررد

خررربًَادُ )گبثزٍ،ديَري ،گزاًيررر  ٍسٍى ّررربي ترررداخلي حبصرررا آهيرررشػ دٍ هبگوررربي فلغررري   

تگبُ هت ربٍ  تؾركيا                      ؽردُ    ثب عي يكغبى ٍخبعر (خبًَادُ گبثزٍئيدّب)ٍهبفي (گزاًيتَئيد

پالصيَكالس،آلكبلي فلدعپبر، آه يجَل، پيزٍكغي،كَارتش ٍ ثيَتي  ثِ عٌرَاى كربًي ّربي اصرلي     . اع 

ؽَاّد پتزٍگزافري دللر  ثرز حردٍ      . ٍتيتبًي ،كلزي  ٍاپيدٍ  ثِ عٌَاى كبًي ّبي فزعي هي ثبؽٌد

هطبلعب  صئَؽيويبيي ًؾبى هي دّد كِ عٌگْبي هٌطقرِ  .ؽدپديدُ اختالف هبگوبيي در ايي هٌطقِ هي ثب

 .اشءعزي ّبي آلكبلي ٍكبلكَآلكبلي ّغتٌد

 پتزٍگزافي، كبلكَآلكبلي، صئَؽيوي، قزٍُ: ياژگان كليدي

 

 مقدمٍ

كيلرَهتزي ؽروبل ثربختزي     87كيلرَهتزي خربٍر عرٌٌد  ٍ     78در دؽ  ٍعيعي در  (قزٍُ)هٌطقِ هَرد هطبلعِ

 عؽروبلي ٍ ارت رب   53ٍ ْ 01خربٍري ٍ عرزج افزافيربيي      88ٍ ْ 87ّوداى قرزار داؽرتِ، داراي هرَل افزافيربيي      

كيلرَهتز هزثرو ٍعرع      8550ايي ؽْزعتبى ثِ هزكشي  ؽرْز قرزٍُ ٍ هجوَعرب     . ثبؽد يهتز اس عطح دريب ه 0011

عٌٌد  ثِ ّوداى قزار داؽتِ ٍ اس ؽوبل ثِ ثيجبر، غزة ثِ دّگرالى، اٌرَة ثرِ     يُ در هَل ابد اثتداقزٍُ اس . اردد

ُ      هجوَعرِ عرٌ    .ؽرَد يؽزق ثِ ّورداى هحردٍد هر   عٌقز ٍ  اي ثرب ٍعرع    ّربي آ ريري ً رَ ي قرزٍُ در هحردٍد

ؾري اس كوزثٌرد آ ريري درًٍري     ايري هجوَعرِ ث   . كيلَهتز هزثو در اٌَة ؽْز قزٍُ رخٌورَى دارًرد   ۳۹۱تقزيجي

كرِ اس  .(0578)آيرد، ؽريذ  كزيربيي ٍّوكربراى      هشٍسٍئي  ر تزؽيزي پٌِْ عٌٌد  ر عيزابى ؽوبلي ثِ ؽوبر هي  

ّردف اصرلي اس ارائرِ ايري     .لحبظ عٌ  ؽٌبعي هي تَاى تَدُ ّبي ً َ ي را ثِ عٌَاى عٌ  هيشثربى ًوبيربى ًورَد   

 .در داخا تَدُ ّبي ً َ ي هٌطقِ اع هقبلِ ثزرعي پتزٍگزافي،كبًي ؽٌبعي ٍصئَؽيوي 



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

 

 

 بحث

 مطالعات پتريگرافي

ّربي ترداخلي هٌطقرِ     ّربي ثزداؽر  ؽردُ، سٍى    هقطو ًبسک اس ًوًَِ 83ثزرعي ٍ هطبلعِ عٌ  ًگبري تعداد 

هَرد هطبلعِ اس هبّي  تداخا يب آهيشػ ثيي دٍ قطرت هبگوربيي ثرب تزكيرت هت ربٍ  ٍ اًجربم عوليرب  صرحزايي         

ثب اًجبم عوليب  صحزايي ثب ديدگبُ اختالط ٍ اهتشا  هبگورب،      ًوًَرِ ثرزداري اس سٍى ترداخلي      اس ايي رٍ. دقيق،

ّبي هبگوبيي آهيشػ يبفترِ ؽربها قطرت فلغري       ّبي قطت در هي ًوًَِ ثزداري، اس كليِ عٌ . صَر  گزف 

در ّرز دٍ قطرت    ّربي هَارَد   ٍ ثيگبًرِ عرٌ   ( گبثزٍ)، قطت هبفي  (ديَريتي)، قطت حدٍاعط (گزاًيتَييدي)

ّبي هٌطقرِ آهيرشػ يبفترِ ثرِ پرٌ        پظ اس اًجبم هطبلعِ عٌ  ًگبري، عٌ . ّبيي اوو آٍري ؽد هبگوبيي، ًوًَِ

اگزچرِ  . ّب تقغرين ؽردًد   ، ديَريتي، گبثزٍيي، اختالهي ٍ ثيگبًِ عٌ (تًَبلي  تب گزاًي )خبًَادُ گزاًيتَييدي 

ّربي ديٌربهيكي    ا پذيز ٍ ؽكٌب كِ حبصا اعوربل ترٌؼ  ّبي گزاًيتَييدي ؽَاّدي اس دگزؽكلي ؽك اغلت عٌ 

 (.0570ؽيذ  كزيبيي،)دٌّد در هي رخدادّبي سهيي عبختي اع ، را اس خَد ًؾبى هي

 

 زين تداخلي 

ُ     )در هٌطقِ هَرد هطبلعِ  سٍى ّربي ترداخلي حبصرا آهيرشػ، دٍ     ( ؽربًَرُ ٍ حدفبصرا ثريي ؽربًَرُ ٍ كٌگرز

ثب عي يكغربى ٍ خبعرتگبُ ّربي هت ربٍ      ( خبًَادُ گبثزٍييدّب)هبفي  ٍ ( خبًَادُ گزاًيتَييدي)هبگوبي فلغي  

آهيشػ دٍ هبگوب در هٌطقِ هَرد هطبلعِ، سٍى ّبي ترداخلي ثرب خصَصريب  هت ربٍ  ّو رَى      . تؾكيا ؽدُ اع 

ؽد  تداخا، عبخ  ّبي حبصا اس اهتشا  ٍ اختالط، الگَي تَسيو ثيگبًِ عٌ  ّب ٍ اثعبد ثيگبًرِ عرٌ  ّرب را    

ديَريتي ٍ گزاًيتي در هٌطقِ ؽبًَرُ هؾ ص ثَدُ، ثرِ هرَري كرِ     -دُ اع  ابيگيزي تَدُ ّبي گبثزٍايجبد ًوَ

ّبي گزاًيتي ّرن هرزس    ّبي گبثزٍر ديَريتي ثب عٌ  در قغو  ؽوبل، اٌَة ٍ اٌَة ثبختزي تَدُ ؽبًَرُ عٌ 

بلعرِ هٌربهق   ّربي فلغري  ٍ هبفير  در هٌطقرِ هرَرد هط     در ث رؼ هرزسي عرٌ    (. 0581ؽيذ  كزيربيي، )ّغتٌد

ُ    در هٌطقِ تداخلي ٍ يب در ثيگبًِ عٌ . ؽَدتداخلي ديدُ هي ّربي هت ربٍ     ّبي هيكزٍگزاًَلر هبفير  ثرب اًرداس

تَاى درؽ  ثلَرّبي فلدعپبر آلكبلي را كِ پيؼ اس تجلَر كبها اس هبگوربي فلغري    ، هي(ثِ ٍيضُ ثشرگ پيكزّب)

 7ث رؼ گزاًيتري ترَدُ ؽربًَرُ ثرب ٍعرع  تقزيجري        (. 2b، ؽركا )ثِ هبگوبي هبفي  راُ يبفتِ اًرد، هؾربّدُ ًورَد   

كيلَهتزهزثرو در غرزة ؽرْز قرزٍُ      3ؽربًَرُ ثرب ٍعرع  تقزيجري      -كيلَهتزهزثو ٍ تَدُ ٍاقو در حدفبصا كٌگرزُ  

كيلَهتزهزثرو ثرِ ؽركا ير  ثينرَي ًربهٌ ن ٍ        ۹ديَري  ؽبًَرُ ثب ٍعع  حدٍد -تَدُ ّبي گبثزٍ. ًوبيبى اع 

 .ؽبًَرُ در غزة ؽْز قزٍُ ًوبيبى اع  -ٌگزُ ديَري  حدفبصا ك-گبثزٍ

 

  ژئًشيمي
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ثِ هٌ َر ًبهگذاري عٌگْبي خزٍاي هٌطقِ هَرد هطبلعِ ثز اعبط تزكيت كبًي ؽٌبختي هجبسي اس ًرزم افرزار   

ثزاي ايي هٌ َر اس ًوَدارّبي ايرزٍى ٍ ثربراگز   . اعت بدُ ؽدُ اع   NEWPET, IGPET, MINPETّبي 

گرذاري   ثِ اْ  تٌرَع در ًربم  ( 0071)ٍ ًوَدار دٍلرٍػ ٍ ّوكبراى ( 0073ٍ0008)هَع   ، هيدل (0080)

ّرربي تًَبليرر  تررب ّرربي هررَرد هطبلعررِ در هحرردٍدُّرربي هٌطقررِ ثررز پبيررِ ايرري ًوررَدار عررٌ . اعررت بدُ ؽرردُ اعرر  

گرذاري   كلري ًربم   ثرِ هرَر  . گيزًرد  گربثزٍ قرزار هري   -ٍ ديَري  تب ديَرير  ( خبًَداُ گزاًيتَييدي)گزاًَديَري  

يكغبًي را درثرز داؽرتِ اعر  ٍ اًطجربق ثغريبر خرَثي ثرب         ّبي ه تلا ًتبي  تقزيجب  ّبي هَرد هطبلعِ ثِ رٍػ  عٌ

 .دّدهطبلعب  پتزٍگزافي ًؾبى هي

 

 َاي مًرد مطالعٍ َاي مىطقٍ ژئًشيمي كلي ي فراياوي اكسيدَا ي عىاصر در سىگ
ثرريي  Al2O3،  55/0 – 32/1ثرريي  TiO2،  71/27 - 71/35ثرريي   SiO2ّررب درصررد ٍسًرري  در ايرري عررٌ 

81/02 – 11/71  ، FeOt   87/2 – 07/5ثريي ، MnO   08/1 – 18/1ثريي ،MgO   20/8 – 02/7ثريي ،

CaO  00/8 – 88/8ثرريي ،Na2O  71/8 – 81/5ثرريي  ٍK2O  ثررز ايرري . در تفييررز اعرر  71/5 – 77/0ثرريي

 – Sr 11/501، 11/001 – 31/37اس  Rbّررن چررَى   (  ppmثررز پبيررِ  ) اعرربط هيرربًگيي عٌبصررز كويرربة   

11/231،  Ba 11/521 – 11/811،  Ni 11/8 – 11/70 ،La 21/70 – 81/38،  Eu 12/0 – 00/0 ،

Y 71/03 – 31/71  ٍZr 11/070 – 11/785  در تفييز اع. 

 

 تعييه سري ماگمايي -

ثرز  . ّربي هبگوربيي اعر     عرزي ّبي ي  هٌطقِ، تعييي  تزيي اّداف در هطبلعب  پتزٍلَصي عٌ  يكي اس هْن

ّربي آ ريري ثرب تزكيرت ؽريويبيي       ي  عزي هبگوبيي ؽبها هجوَعرِ اس عرٌ   ( 0080)هجق ً ز ايزٍى ٍثبراگز 

ِ      ه تلا اع ، كِ اس ي  هبگوبي هبدر در ًتيجِ ت زيق ثلَريي حبصا ؽدُ ّربي   اًد، ّز چٌرد ثرب تَارِ ثرِ داًغرت

 ؾي ثرب درارب  هت ربٍ  ٍ اخرتالط هبگوربيي را كرِ       اديد ًقؼ عَاها ديگزي چَى آليؼ هبگوبيي،  ٍة ث

در هطبلعرب   . ترَاى ًبديردُ گزفر     ّبي ه تلا را در ي  عزي ٍاثغتِ كرب ة قرزار دٌّرد، ًوري    تَاًٌد عٌ  هي

. ّبي هَرد هطبلعِ اس ًوَدارّبي هت بٍتي اعت بدُ ؽردُ اعر    ّبي هبگوبيي ث ؼ رٍي ثِ هٌ َر ثزرعي عزي پيؼ

در هقبثرا   SiO2دٍ هحدٍدُ آلكبلي ٍ عبة آلكربلي تَعرط درصرد ٍسًري     ( 0080)گبر در ًوَدار ايزٍيي ٍ ثبرا

ّبي هزثرَط ثرِ هٌطقرِ هرَرد هطبلعرِ در هحردٍدُ        ثز ايي اعبط كليِ ًوًَِ. ؽًَد ادا هي K2O+Na2Oهجوَع 

در توربهي ًوًَرِ عرجت ؽردُ كرِ هحردٍدُ اردا         K2O+Na2Oهيشاى كن هجورَع  . اًد عبة آلكبلي قزار گزفتِ 

 + F= FeO، اس عِ پبراهتز( 0080)در ًوَدار ديگز ايزٍيي ٍ ثبراگبر (.3-3ؽكا )آلكبلي تزعين ًؾَد  كٌٌدُ

Fe2O3  ٍA= K2O+ Na2O  ٍM=MgO   ِ آلكربلي كربرثزد    ّربي عربة   تؾكيا ؽدُ اع  ٍ در هرَرد ًوًَر

در ايري ًورَدار   . كٌرد  آلكبلي را اس ّرن اردا هري    ّبي تَلئيتي، آلكبلي، ؽَؽًَيتي ٍ كبلكَ ايي ًوَدار هبگوب. دارد

 .گيزًد ي كبلكَآلكبلي قزار هي ّب در هحدٍدُ توبهي خبًَادُ
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 وتيجٍ گيري

ّربي ترداخلي ٍاقرو در    سٍىثز اعبط هطبلعب  صحزايي، هيكزٍعركَپي ٍ صئَؽريويبيي اًجربم ؽردُ، ثرز رٍي      

ِ    ّبي ؽبًَرُ ٍ حدفبصا ؽبًَرُ تب كٌگزُ در اٌَة ثبختزي قرزٍُ،   هٌطقِ ّربي  ثرِ داير   ( 0: ًؾربى هري دّرد كر

ّربي  فلدعپبر در ثيگبًِ عرٌ  ٍاَد درؽ  ثلَرّبي آلكبلي(  7ّبي فلغي ، هبفي  ّوشهبى ثب ً َ ، ؽجكِ رگِ

ّربي هيكزٍگزاًرَلر هبفيرر  در   اًحرالل ث ؾري يرب كبهررا ثزخري اس ثيگبًرِ عرٌ       ( 5هيكزٍگزاًرَلر هبفير  ٍ   

، ديرَريتي، گربثزٍيي، اختالهري ٍ ثيگبًرِ     (تًَبلي  تب گزاًير  )تَييدي پٌ  خبًَادُ گزاًيهبگوبي هيشثبى فلغي  

ّرربي غزثرربلي در  ريشعرربخ ( در هقيرربط هيكزٍعرركَپي )اس ؽررَاّد اخررتالط هبگوررب  .ّررب تقغررين ؽرردًد عررٌ 

  ِ ُ    ثٌردي ًَعربًي در پالصيَكالسّرب، سايرؼ    پالصيَكالسّرب، هٌطقر اي در  ّربي هت ربٍ  پالصيرَكالس، حبؽريِ كٌگررز

ّبي هَرد هطبلعرِ  گذاري ًوًَِ طقِ اًحاللي كبها يب ث ؾي در پيزاهَى پالصيَكالسّب، ثز اعبط ًبمپالصيَكالس، هٌ

ِ  ٍيضُ عٌ  TASّبي ثز رٍي ديبگزامّبي هجتٌي ثز صئَؽيوي، پظ اس تزعين ثِ رٍػ -ّبي ً َ ي،توربهي ًوًَر

كليرِ  ز ًوَدارّبي عرزي هبگوربيي   ثب تَاِ ث.اًدگبثزٍ ٍاقو ؽدُ-ّب در هحدٍدُ گزاًيتَييدّب، ديَري  ٍ ديَري 

 .گيزًد ّبي عبة آلكبلي ٍ كبلكَآلكبلي قزار هي ّبي هَرد هطبلعِ ثِ تزتيت در هحدٍدُ ّبي هٌطقِ ًوًَِ

 

 

 

 مىابع

ًبهرِ كبرؽٌبعري، داًؾركدُ    ؽٌبعري هٌطقرِ قرزٍُ، پبيربى    ؽٌبعي ٍ عرٌ  ؛ سهيي( 0581) كزيبيي،   ؽيذ -0

 علَم، داًؾگبُ تْزاى

ًبهِ كبرؽٌبعري  ّبي هبگوبيي هٌطقِ قزٍُ، پبيبى؛ پتزٍگزافي ٍ پتزٍلَصي عٌ ( 0570) كزيبيي،   ؽيذ -7
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