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

بررسی پتريلًشیکی تًدٌ گراویتًدیدی ازغىد(کاشمر)ي جایگاٌ تکتًویکی آن

دکتس هحود اثساّین فبػل ٍلی پَزٍ ،1جیِْ فکسی،فسشاًِ شوع شادُ.2
 -1عؼَ ّجئت علوی داًشگبُ آشاد اغالهی ٍاحد هشْد
 -2داًشگبُ آشاد هشْد،داًشکدُ علَم پبیِ ،گسٍُ شهیي شٌبغی
چکیدٌ
تَدُ گساًیتَئیدی اشغٌد کبشوس ثب زًٍد شسقی – غسثی دز شٍى شبختی ثلَک لوَ

زخٌووَى دازد کوِ

غٌگْبی ٍلکبًیکی ٍ آذز آٍازی ثب غوي ائَغوي زا قـوم ًووَدُ اغوت .ایوي توَدُ دازای ؿیور تسکیجوی
کَازت ص هًَصٍدیَزیت ،هًَصٍگساًیت ،تًَبلیت ٍ گساًَدیَزیوت هوی ثبشود .شوَاّد طوحسایی ّووساُ ثوب
هـبلعب ضئَشیوی عٌبطس ًبدز ثیبًگس ایي هـلت اغت کِ تَدُ گساًیتَئیدی دز کوبى قوبزُ ای ()CAG
دز اثس ذٍة پَغتِ تحتبًی ایجبد گسدیدُ اغت .ایي غٌگْب خبطیت کبلو

آلکوبلي ثوب پتبغوین ثوب زا اش

خَد ًشبى هی دٌّد .ایي تَدُ دازای خظَطیب تیپ Iثَدُ ٍ اش لحوبف شوبخض اشوجبا اش آلوَهیي ،دز
هحدٍدُ هتب آلَهیي تب پس آلَهیي قساز هی گیسد.
ياشٌ َای کلیدی :اشغٌد کبشوس،کبل

آلکبلي،گساًیتَئید،تیپ.CAG ، I

مقدمٍ
تَدُ گساًیتَئیدی اشغٌد کبشوس ثیي ؿَل ّبی جغسافیبیی  58 42تب  58 52شسقی ٍ عسع ّوبی جغسافیوبیی
 36 16تب 36 22شوبلی دز جٌَة خساغبى زػَی ٍاقغ اغت .ایي تَدُ ًفوَذی ثوب هػوبحتی حودٍد85کیلوَهتس
هسثم ثب زًٍد شسقی – غسثی ثِ طَز تَدُ ّوبی ثوصزو ٍ حجیووی دز ًبحیوِ زخٌووَى دازد .دز قػووت شوسقی
حبشیِ تَدُ تسکیت غٌگ شٌبغی کَازتص هًَصٍدیَزیوت  ،تًَبلیوت  ،گساًَدیَزیوت ٍ هًَصٍگساًیوت زا داشوتِ ٍ
دز قػوت غسثی تَدُ ّوبی ًفوَذی ًیووِ عویوک ٍ کوَرکی پساکٌودُ اغوت کوِ دازای تسکیوت گساًَدیَزیوت ٍ
هًَصٍگساًیت ثَدُ ٍ ثبفوت پَزفیسیو

ًشوبى هوی دٌّود .ایوي ًبحیوِ ثیشوی اش ثلوَک لوَ اغوت کوِ دز ً شوِ

 1:111111فیغ آثبد ٍاقم اغت.
ريش کار
پع اش اًجبم عولیب طحسایی دز هٌـ ِ هَزد هـبلعِ ثب اغتفبدُ اش عکوع ّوبی ّوَایی ٍ ً شوِ1:111111
فیغ آثبد ٍ  1:251111کبشوس ًوًَِ ثسدازی اش غٌگْبی تَدُ گساًیتَئیدی طَز گسفت  .دز ثویي ًوًَوِ ّوب
تعداد ً 111وًَِ زا ثوسای هـبلعوِ پتسٍگسافوی ٍ تعودادً 28وًَوِ زا جْوت آًوبلیص شویویبیی ثوب دغوتگبُ XRF

غبشهبى شهویي شٌبغوی کشوَز اًتیوبة ًووَدین  .دز پبیوبى ثوِ کوو

دادُ ّوبی ضئَشویویبیی هػوبئل شویویبیی ٍ

تکتًََهبگوبیی تَدُ هَزد هـبلم زا ثسزغی ًوَدین.
بحث
 1-3پتريگرافی
دز ایي قػوت ثِ ؿَز خالطوِ پتسٍگسافوی غوٌگ ّوبی گساًیتَئیودی اشغٌود زا اشوبزُ هوی
ًوبیین :
 1-3الف – مًوسيگراویتُا
ایووي غووٌگْب ّلَکسیػووتبلیي ٍ لَکووَکسا ثووَدُ ٍ دز ه ووبؿم هیکسٍغووکَپی دازای ثبفتووِ ّووبی گساًووَفیس ،
پَیکلیتی

ٍ گساًَ ز هی ثبشوٌد .دز حودٍد %31حجووی ه وبؿم هسثوَؽ ثوِ ایوي ًوًَوِ غوٌگ اش پالضیوَکالش

یَّدزال دز حد الیگَکالش – آًدزیي تشکیل شدُ کِ دز حبل تجصیِ ثوِ غسغویت ،کبًیْوبی زغوی –اپیودٍ ٍ
کسثٌب هی ثبشٌد  .دز ثسخی ه بؿم حبشیِ پالضیَکالش ّب خَزدگی داشتِ ٍ حبلوت هؼوسظ ًشوبى هوی دّود کوِ
حبکی اش عدم تعبدل هیٌسالَضیکی اغت  .فلدغواب ّوبی آلکوبلي کوِ  %19حجووی هًَصٍگساًیتْوب زا دز ثوس هوی
گیسًد اکثسا ا شًَا ازتَش پستیتی هی ثبشد  .دز ثسخی ه بؿم زشد تَام آى ثب کَازتص غوجت ایجوبد ثبفوت گسافیکوی
دز غٌگ شدُ اغت (تظَیس -2ة)  .ایي کبًی ّب اکثسا ثِ کبًی ّبی زغی تجصیِ شدُ اًد  .کَازتص ّب عوَهوب ثوی
تظَیس ثَدُ ٍ ثِ طَز پس کٌٌدُ فؼبّبی خبلی ثیي کبًی ّب ٍ یب اًکلَشیَى دز کبًیْوبیی هبًٌود فلدغواب قوساز
دازد .ایي کبًی ًیص دز حدٍد %25حجوی ه وبؿم زا تشوکیل هوی دّودَّ .زثالًود %3حجووی ه وبؿم زا ثوِ خوَد
اختظبص دادُ اغت .ایي کبًی دز ثسخی ه بؿم دز حبل تجدیل ثِ کلسیت ٍ ثیَتیت اغت  .ثیَتیتْوب کوِ دز حودٍد
2تب %4حجوی ه بؿم زا فساگسفتِ اًد  ،حبٍی اًکلَشیًَْبی اکػید آّي ٍ اغوفي ّػوتٌد.ثسخوی اش ثیَتیوت ّوب ثوِ
کلسیت تجصیِ شدُ کِ حبکی اش آشادشدگی تیتبى ٍ تشکیل اغفي اغت .اش کبًیْوبی دیگوس غوٌگ هوی توَاى ثوِ
شیسکبى ٍ غَشى ّبی آپبتیت اشبزُ ًوَد.
 -1-3ب – گراوًدیًریتُا
ایي غٌگْب ًیص ّلَکسیػتبلیي ٍ لَکَکسا ثَدُ ٍ دز غوـ توبشُ خبکػوتسی زٍشوي توب تیوسُ هوی ثبشوٌد .دز
ه بؿم هیکسٍغکَپی اکثسا ثبفت گساًَ ز تب پَزفیسی ثب خویس داًوِ هتَغوؾ ًشوبى هوی دٌّود .پالضیَکالشّوب%44
حجوی ه بؿم گساًَدیَزیتْب زا تشکیل هی دٌّد .ایي کوبًی ّوب دز ثسخوی اش ه وبؿم دگسغوبًی اًتیوبثی داشوتِ ٍ
ثبفت هیسهکیتی زا تشکیل دادُ اغت .فلدغاب ّب(%15حجوی ) ثِ تظَیس پستیتی یب گسافیکوی ابّسشودُ ٍ اکثوسا
ثووِ کبًیْووبی زغووی تجوودیل شوودُ اًوود ٍ .ػووعیت کووبًی کووَازتص دز ایووي دغووتِ اش غووٌگْب( %27حجوووی ) هشووبثِ
هًَصٍگساًیتْب اغتَّ .زًجالًد ٍ ثیَتیت %12غٌگ زا تشکیل دادُ اًد.ثیَتیت ّب دز ثسخوی ه وبؿم ثبفوت غسثوبلی
ًشبى هی دٌّدکِ احتوب ثِ علت اختال هبگوبیی اغت آپبتیت ٍ اٍپبک اش دیگس کبًیْبی غٌگ ّػتٌد.
-1-3ج – تًوالیتُا

ایي غٌگ ّب دازای ثبفت گساًَ ز ٍ هیکسٍگساًَ ز ثَدُ ٍ ثب ٍغعت کن ف ؾ ثِ حبشیِ تَدُ ًفوَذی هٌحظوس
شدُ اغت .پالضیَکالشّب(حدٍد %68حجوی) ثب هٌـ ِ ثٌودی ًَغوبًی دیودُ هوی شوًَد .کوَازتص ّوب(حودٍد%26
حجوی) ثِ طَز ثی تظَیس ثِ عٌَاى پس کٌٌدُ فؼبّبی خبلی یب اًکلَشیَى ّب دز فلدغابتْب دیدُ هوی شوًَد  .اش
کبًیْبی دیگس هی تَاى ثِ فلدغابتْب ( %5حجوی) َّ ،زًجالًد ،ثیَتیت  ،آپبتیت ٍ اٍپبک اشبزُ ًوَد.
 -1-3د – کًارتس مًوسيدیًریتُا
ثب ثبفت گساًَ ز اش  %51پالضیَکالش%27 ،فلدغواب ٍ  %18کوَازتص تشوکیل شودُ اغوت .کوبًی ّوبیی ًریوس
َّزًجالًد  ،ثیَتیت کِ دز اهتداد زخْب ثِ اکػید آّي تجدیل شودُ اغوتَ ًیوص آپبتیوت دز ایوي غوٌگْب هشوبّدُ هوی
گسدد.
 2-3شئًشیمی
ثب تَجِ ثِ زدُ ثٌدی غٌگْبی آذزیي ثس هجٌبی ًػجتْبی هیلی کبتیًَی ] دٍ زٍچ ٍ ّوکوبزاى ً [1981 ،وًَوِ
ّبی گساًیتَئید اشغٌد دز هحدٍدُ ّبی هًَصٍگساًیت  ،گساًَدیَزیت  ،تًَبلیت ٍ هًَصٍدیَزیت قساز هوی گیسًود.
اش ؿسفی دیبگسام ّبی پتسٍلَضیکی هحتلر هبًٌد ًوَداز( AFMتظَیس  – 4الر) ] ایسٍى ٍ ثبزاگوبز، [1971 ،
ًوَداز آلکبلي دز ه بثل غیلیع]کًََ ً ، [1968 ،وَداز ًیکل – غیلیع] هیبشیسٍ ً [1974 ،شبى هی دٌّود کوِ
هبگوبی غبشًدُ غٌگْبی آذزیي ًفَذی هٌـ ِ اش ًَا کبلو

آلکوبلي ثوب پتبغوین ثوب اغوت .ایوي غوٌگْب اش ًروس

شبخض اشجبا اش آلَهیٌیَم ] هبًیبز ٍ پیکَلی  [1989 ،پس آلَهیي تب هتب آلَهیي هی ثبشٌد.
 3- 3تیپ گراویتًئید َا:
تب کٌَى زغن ثسایي ثَدُ اغت کِ غٌگْبی گساًیتَئیدی زا ثساغبظ ت ػوین ثٌودی ربپول ٍ ٍایوت()1982ثوِ
غِ تیپ  a,I,sت ػین ثٌدی هی ًوبیٌد .ثسای تفکی

ایي ًَا گساًیت ّب اش یکدیگس اش دیبگسام ّوبی گًَوبگًَی

هی تَاى اغتفبدُ ًوَد .ؿیک ایي دیبگسام ّب گساًیتَئید ّبی هٌـ ِ هَزد هـبلعِ ثِ تیپ Iتعلک دازًد.
 4- 3تعییه جایگاٌ تکتًویکی
هبًیوبز ٍ پیکووَلی ( ، )1989ثووسای تفکیو

ٍ تعیوویي هحوویؾ یووب خبغوتگبُ تکتووًَیکی گساًیتْووب اش دادُ ّووبی

شیویبیی عٌبطس اطلی اغتفبدُ ًوَدًد .ثسایي اغبظ اطوَ غوٌگْبی گساًیتَئیودی اش ًروس هحویؾ تکتوًَیکی ثوِ
دٍگسٍُ اطلی کَُ شایی ٍ غیس کَُ شایی ت ػین هی گسدًد .اًَاا کَّصایی خوَد ثوِ غوِ ًوَا گساًیتَئیود ّوبی
پع اش کَُ شایی ( )POGت ػین هی گسدًد .اًَاا غیس کَُ شایی ًیص ثوِ غوِ ًوَا گساًیتَئیودّبی ّووساُ ثوب ثوب
آهدگی خشکی شایی قبزُ ای ( ، )CEUGگساًیتَئیدّبی هستجؾ ثب زیفت قبزُ ّب ( ٍ )RRGپالضیَگساًیتْوبی
اقیبًَغی ( )OPت ػین هی شًَد .ثِ هٌرَز تعییي خبغتگبُ تکتًَیکی تَدُ ّبی گساًیتَئیدی هٌـ ِ هَزد هـبلعوِ
هی تَاى اش ًوَدازّبی هیتلفی هبًٌد ًوَداز  ٍ SiO2دز ه بثل  K2Oاغتفبدُ ًوَد.
ایي ًوَداز ًشبى هی دّد کوِ گساًیتَئیود ّوبی اشغٌود کبشووس ثوِ پالضیَگساًیتْوبی اقیبًَغوی تعلوک ًدازًود.
ًوووَداز تغییووسا دزطوود ٍشًووی  FeOt / FeOt + MgOدز ه بثوول  SiO2حووبکی اش آى اغووت کووِ ایووي
گساًیتَئیدّب ثِ  CCG + CAG + IAGهتعلک ّػتٌد (تظَیس  .) 6حبل ثسای تفکی

دقی تس آًْب هی توَاى اش

ًػجت هَلکَلی  A/NKدز ه بثل  A/NKCاغتفبدُ ًوَد .هـبثک تظَیسً 6ػجت هرکَز ثسای گساًیتَئید اشغٌود
کوتس اش  1/15اغت لرا ایي پلَتَى اش ًرس تکتًَیکی ثوِ  CAG + IAGتعلوک دازد .اکثوس ًوًَوِ ّوب دز قلووسٍ
 CAGقساز دازًد .ثٌبثسایي ثب تَجِ ثِ هعیبز ّبیی کِ تب کٌَى هَزد تَجِ تب کٌَى هَزد تَجِ قساز گسفوت هعلوَم
گسدید کِ گساًیتَئید اشغٌد اش ًَا تیپ  Iثَدُ ٍ ثِ گساًیتَئیودّبی قوَظ قوبزُ ای ( )CAGهتعلوک ّػوتٌد .ایوي
گساًیتَئید ّب غٌگْبی هبگوبیی ّػتٌد کِ دز لجِ ٍزقِ قوبزُ ای کوِ یو
جبیگصیي هی شًَد .ایي تعسیر ثب تکتًَی

لیتَغوفس اقیبًَغوی یوِ شیوس آى فسٍزفتوِ

هٌـ ِ کِ دز ح ی ت هحل فسازاًش لیتَغفس اقیبًَغوی پوبلئَتتیع ثوِ

شیس ٍزفِ تَزاى اغت غبشگبز اغت .ثٌبثسایي گساًیتَئید ّبی ًبحیِ هَزد هـبلعِ اش ًَا کَُ شایی ثَدُ ٍ حبطول اش
ذٍة پَغتِ تحتبًی اغت کِ تَغؾ هبگوبّبی هبفی
ایٌکِ اختالتی ًیص ثیي هبگوبّبی هبفیو

گَشتِ حبطل اش ٍشى فسٍزاًش ایجوبد شودُ اغوت ػووي

گَشوتِ حبطول اش شٍى فوسٍزاًش ٍ هبگوبّوبی حبطول اش ذٍة پَغوتِ

تحتبًی طَز گسفتِ اغت.
وتیجٍ گیری
غٌگْبی گساًیتی اشغٌود اش ًروس پتسٍلوَضی ٍ ضئَشویویبیی دازای ؿیور گػوتسدُ ای هوی ثبشوٌد .گًَوبگًَی
پتسٍلَضیکی ٍ ضئَشیویبیی ایي غٌگْب اش ؿسیک تسکیت شیویبیی کٌتسل هی شَد .ه بیػِ کبًی شٌبغی پتسٍگسافوی
ٍ ضئَشیویبیی غٌگْب آذزیي ًفَذی ًبحیِ اشغٌد کبشوس ثب اتَجِ ثِ د یل شیس دازای ٍیطگیْبی تیپ  Iاغت:
تَدُ ّبی ًفَذی ثب غٌگْبی ٍلکبًیکی دز ثسگیسًدُ دازای هسش هشیظوی اغوت .توَدُ ّوبی ًفوَذی اغلوت اش
ًَا هًَصٍگساًیت گساًَدیَزیت اغتَّ .زًجالًد ٍ ثیَتیت اش کبًیْوبی شوبخض هبفیو
هًَصٍگساًیتی تب گساًَدیَزتی ّػتٌد هَغکَئیت دز ّیچ ی

دز تووبم زخػوبزُ ّوبی

اش غٌگْبی ًفَذی ٍجوَد ًودازد .اغوفي دز اکثوس

غٌگْب دیدُ هی شَد .فبقد کبًیْبی دگسگوًَی هبًٌودکَزدیسیت – گسًٍوب ٍ غویلیکب آلوَهیي ّػوتٌد .تغییوسا
دزطد ٍشًی  SiO2ثیي 68تب  %72اغت .دزًَزم فبقد کسًدٍم ّػتٌد.
هیبًگیي ًػجت  A/NKدز ه بثل  A/NKCدز اکثس ًوًَِ ّب کوتس اش  1/1اغوت .هتوب آلوَهیي توب پوس آلوَهیي
ّػتٌد .هعوَ غٌگْبی هتب آلَهیي زا ثِ تیپ ً Iػجت هی دٌّد .دازای غودین ثوب یی ّػوتٌد کوِ هیوبًگیي ثوِ3/5
دزطد ٍشًی هیسغد .اش ًرس غسی هبگوبیی کبل

آلکبلي ثب پتبغین ثوب ّػوتٌد .هیوصاى  ٍ Niکوسٍم دز آًْوب کون

اغت .ثِ گسٍُ  CAGتعلک دازًد ٍ اش ًَا کَّصایی هی ثبشٌد.
مىابع
ً شِ شهیي شٌبغی  111111:1فیغ آثبد ،1366غبشهبى شهیي شٌبغی ٍ اکتشبفب هعدًی کشَز.
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