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

 پدیده اسفرولیتی شدن سنگ های ریولیتی و ریوداسیتی شمال گناباد 

2 ، فاطوِ، سخذسی، صّشا2، هحوذاتشاّین، ًجوی*فاضل ٍلی پَس
 

 استادیاس گشٍُ صهیي شٌاسی داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ هشْذ، ایشاى -1

 گشٍُ صهیي شٌاسی داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ هشْذ، ایشاى -  2

 

 چکیـده 

هطالعات پتشٍگشافی تش سٍی سٌگ ّای ٍلکاًیکی اسیذی هٌطقِ کِ اغلة سیَلیت تا سیَداسییت ّتیتٌذ،   

. تافت ایي سیٌگ ّیا دس تتییاسی اص اییي سیٌگ ّیا اسی شٍلیتی ٍ پیشٍهشییذی اسیت         . صَست گشفتِ است

ٍ اس شٍلیت ّای سٌگ ّای هٌطقِ هَسد هطالعِ اص فیثشّای سشتِ ای تِ صَست کشٍی، خطی، پلی گیَى  

اییي سشیتِ ّیای فیثیشی اص فلذسیلات آلکیالي تیِ ّویشاُ         . تا اًذاصُ هیلی هتش تا ساًتی هتش تشکیل شذُ است

پذیذُ خاهَشی اس شٍلیت ّیا تتییاس   . کَاستض تا ّتتِ ای اص تلَسّای فلذسلات دس هشکض تشکیل شذُ است

عویا  شیذُ اص تیَدُ    دس ًتیجیِ حیشاست ا  . جالة است ٍ تِ صَست پشهاًٌذ ٍ تادتضًی شکل دیذُ هیی شیَد  

ً َری ٍ ًیض تأثیش سیاالت ّیذسٍتشها  دس اهتذاد الیِ تٌذی ّا، تلَسّای کَاستض ٍ فلذسلات ً یَر کیشدُ ٍ   

تشیکیل  . تثلَس هجذد ایي کاًی ّا، تافتی هیکشٍگشاًَالس دس تشخیی اص ستیوت ّیا تیِ ٍجیَد آٍسدُ اسیت      

اییي اسی شٍلیت ّیا داسای    . شیشیِ هیی تاشیذ   اس شٍلیت ّای هٌطقِ هَسد هطالعِ دس ًتیجِ دٍتشی یکاسییَى  

سشذ تذاخلی کَاستض ٍ فلذسلات تَدُ ٍ حاصل سشد شذى شذیذ هزاب ّای سیلیتیی تیا گشاًیشٍی تیاال ٍ     

 . سشذ سشیع ایي هَاد دس گذاصُ ٍ یا هاگواّایی هی تاشذ کِ سشیعاً سشد     شذُ اًذ

  پیشٍهشیذاس شٍلیت، گٌاتاد، دٍتشی یکاسیَى، سیَلیت، : کلمات کلیـدی

 

 مقـدمه 

یکیی اص اشیکا  تثلیَس    . تِ طَس کلی شیشِ اصَالً پایذاس ًثَدُ ٍ توایل تِ تثلَس هجذد ییا دٍتشی یکاسییَى داسد  

سیاختواى اسی شٍلیتی تیِ    . شیشِ فشم اس شٍلیتی است کِ دس سٌگ ّای اسیذی هٌطقِ هَسد هطالعِ دییذُ هیی شیَد   

ایي سشذ هوکي است تِ طَس کلیی کیشٍی   . اعی اص هشکض هی تاشذصَست تثلَس ّوضهاى فیثشّا تا ًظن ٍ تشتیة شع

تشخی اص اس شٍلیت ّا عویذتاً اص فلذسیلات تشیکیل یافتیِ اهیا اکهیش آًْیا تیِ         . یا تٌْا شاهل تخشی اص یک کشُ تاشذ

اسی شٍلیت ّیای کَ یک تافیت     . صَست ّن سشذی کشیتتَتالیت یا تشی دیویت تا فلذسلات آلکالي هیی تاشیٌذ  

 . اس شٍلیت ّای دسشت تافت پیشٍهشیذی سا تشکیل هی دّذاس شٍلیتی ٍ 

 

 بحث 



عول تثلَس هجیذد ییا دٍتییشُ    . شیشِ ّا اصَالً ًاپایذاس تَدُ ٍ تا گزشت صهاى هیل تِ تثلَس هجذد ًشاى هی دٌّذ

شذى عوذتًا اص ّتتِ ای کِ هی تَاًذ یک تلَس ییا شکتیتگی تاشیذ شیشٍه شیذُ ٍ دس اثیش سشیذ تیِ اسی شٍلیت ییا           

دس . حشاست هجذد ٍ افضایش دهیا سیثة افیضایش ّتیتِ صاییی ٍ ًتیثت سشیذ هیی گیشدد         . هشیذ تثذیل هی شَدپیشٍ

دهاّای تاال یعٌی دهای صیش لیکَئیذٍس شیشِ تثلیَس هجیذد یافتیِ ٍ آب سیثة افیضایش سیشعت تثلیَس شیشیِ هیی          

ٍ تثییذیل آى تییِ  Sio4سییلا اًثتییا  شییثکِ . تییا ٍسٍد آب اتتییذا شیشییِ ّیذساتییِ شییذُ ٍ اًثتییا  هییی یاتییذ. گییشدد

هٌ شد کِ دس اثش عول ّیذساتِ شذى صَست هی گیشد، تِ یًَْیای سیذین پتاسیین ٍ آّیي اجیاصُ       Sio4تتشائذسّای 

هحلَلْییای آب داس دس عوییل . سا سثییَ  کٌییذ Sio4هییی دّییذ کییِ ساحییت تییش ٍ سییشیع تییش هَسعیییت تتشائییذسی     

کیِ هحویَالت دٍیتیشُ شیذى شیشیِ اسییذی ییا        تا تَجِ تِ اییي  . دٍتشی یکاسیَى شیشِ ًقش هْوی تِ عْذُ داسًذ

 ,Na2o, Cao, H2oتاصییک تیِ تشکییة ًَسهیاتیَ آى تتیتگی داسد دس ًتیجیِ اییي عویل تدییشاتیی دس هقیادیش            

Fe2o3, Feo هْوتشیي هحوَ  دٍیتشی یکاسیَى شیشِ ایجاد اس شٍلیت ّای سشتِ ای شیعاعی  . تِ ٍجَد هی آیذ

. تافییت اسیی شٍلیتی تشیکیل ًط ییِ پییائیي ٍ ًییشب سشییذ تلییَس تاالسییت  دس تشییکیل. ٍ آگشگاتْیای اسیی شٍلیتی اسییت 

طَییل دییذُ هیی     اس شٍلیت ّا تِ صَست کاهالً کشٍی تا ًیوِ کشٍی ٍ دس تشخی ًقا  تِ صَست سشتِ ّای سیض،

عیالٍُ تیش سیاختواى شیعاعی، اسی شٍلیت ّیا اشیکا         . اًذاصُ آًْا کَ ک تا تتیاس تیضس  دییذُ هیی شیَد    . شًَذ

اسی شٍلیت ّیا ٍ پیشٍهشییذّا شیاهل     . ض ًشاى هی دٌّذ کِ دلیلی تش ٍس ِ ّیایی دس حییي سشیذ اسیت    هتحذالوشکض ًی

ٍ فلذسلات آلکالي ّتتٌذ کِ تِ صَست تذاخلی سشذ کشدُ ٍ ًتیجِ تثلیَس شیذیذ    Sio2تشخی اص پلی هَسف ّای 

ی تاشیذ کیِ سیشیعاً سیشد     هزاب ّای غٌی اص سیلیا تا گشاًشٍی یا غلظت صیاد ٍ سشذ سشیع ایي هَاد دس هادُ هیزات 

هعوَلی تشیي تافت اس شٍلیتی یک آگشگات شعاعی اص سَصًْای فلذسلات تِ ّوشاُ شیشیِ دس تییي آًْیا    . شذُ اًذ

 . اس شٍلیت ّا خاهَشی تادتضًی یا پشهاًٌذ ًشاى هی دٌّذ. ٍ کوی کَاستض است کِ تِ طَس ّوضهاى سشذ کشدُ اًذ

ِ اص کیَاستض، فلذسیلات آلکیالي تیِ ّویشاُ شیشیِ دس هییاى آًْیا         اس شٍلیت ّای سٌگ ّای هٌطقِ هَسد هطالعی 

ایي کاًی ّا دس هتي اص پالطیَکالص، ساًیذیي، تیَتیت ٍ اٍپاک تِ شیکل ثاًَییِ گتیتشا یافتیِ     . تشکیل شذُ است

تثلَس هجذد کاًی ّای کَاستض ٍ فلذسلات دس ستوت ّایی اص خویشُ سیضداًِ سیٌگ تافیت هیکشٍگشاًیَالس سا    . اًذ

اسی شٍلیت  . ّتتِ اس شٍلیت ّا اص آلکالی فلذسلات ٍ پالطیَکالص اسیذی تشکیل شذُ است. جَد آٍسدُ استتِ ٍ

دس ًوًَِ ّای هیکشٍسکَپی ٍ هاکشٍسیکَپی تیِ اشیکا  کیشٍی ٍ حالیت       cmتا  mmّا دس اًذاصُ ّای هت اٍت 

فییت ّییای پییَسفیشی سییٌگ ّییای هٌطقییِ داسای تا. پلییی گییَى تییا خاهَشییی تییادتضًی ٍ پشهاًٌییذ دیییذُ هییی شییًَذ  

اص تجضیِ فلذسلات ّا کیاًی ّیای ثیاًَی هاًٌیذ     . هیکشٍگشاًَالس، ّیالَپَسفیشی اس شٍلیتی ٍ پیشٍهشیذی هی تاشٌذ

اس شٍلیت ّای هٌطقِ هَسد هطالعِ سا هی تیَاى اص ًظیش تشکییة تیِ دٍ ًیَه      . اٍپاک ٍ کَاستض تِ ٍجَد آهذُ است

 (1983ّاکِش )تقتین ًوَد 



ٍجَد فلذسلات ّای شعاعی تِ ّوشاُ کَاستض سشذ ّوضهاى ایي دٍ کاًی سا دس ًقطی  یَتکتییک ًشیاى هیی      .1

دس تشخیی ًقیا    . دّذ کِ تا تَجِ تِ دسجِ سیضی تلَسّا کشیلتَکشیتتالیي یا هیکشٍکشیتتالیي تثذیل هیی شیَد  

 . کَاستض تِ شکل فیثشی یا داًِ ّای فششدُ دس تیي فلذسلات دیذُ هی شَد

یي ًَه اسی شٍلیت ّیا کیِ اکهیشاً دس سیَلییت ّیا دییذُ هیی شیًَذ پالطییَکالص اسییذی اغلیة اص ًیَه              دس ا .2

 . الیگَکالص دیذُ هی شَد

دس ّش دٍ ًَه اس شٍلیت رکش شذُ، توشکض اس شٍلیت ّا تِ اختالف دس هییضاى تخیاس آب، غلظیت ٍ ًییض ّتیتِ      

 . تثلَس تتتگی داسد

 

 نتیجـه گیـری 

تی ٍ پیشٍهشیذی دس سٌگ ّای هَسد هطالعِ حاکی اص سشذ تَأم فلذسلات ٍ کیَاستض  ٍجَد تافت ّای اس شٍلی

تشخی اص ستوتْا داسای تافت هیکشٍگشاًَالس است کِ حاکی اص حشاست اعوا  شیذُ اص تیَدُ   . تِ ّوشاُ شیشِ است

 . ل شذُ استً َری ٍ یا تأثیش هطالعِ دس اثش دٍیتشی یکاسیَى شیشِ ًیض تافت اس شٍلیتی ٍ پیشٍهشیذی تشکی
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