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 چکیده 

تِ هٌظَر تزرسی رفتار عٌاصز در پٌِْ ّای دگزسااى هٌطماِ ی لو از اس هحاساثِ     

تاِ   Siغٌای شاذگی اس   . ی تغییزات جزهی در طی دگزساًی اساتفادُ شاذُ اسا    

تِ دلیل حضاَر اویایذّای    Tiدلیل حضَر سیلیس ّیذرٍتزهال، غٌی شذگی اس 

ی ّوچاَى  تاِ دلیال حضاَر آلَهیٌَسایلیىاتْای     Alآّي ا تیتاى، غٌی شاذگی اس   

تااِ دلیاال حضااَر ولزیاا ، اپیااذٍت ٍ  Feاپیااذٍت ٍ ولزیاا ، غٌاای شااذگی اس 

تِ دلیال حضاَر احتواالی ههلفاِ ی      Mnاوییذّای آّي ا تیتاى، غٌی شذگی اس  

پیذهًَتیتی در اپیذٍتْا ٍ جذب ایي عٌ ز تَسا  گَتتیا  ٍ وااًی ّاای رسای،      

تاِ ی غٌای   تِ دلیل حضَر ولزی ، اسوىتی  ٍ سیواى وزتٌا Mgغٌی شذگی اس 

تِ دلیل حضاَر اپیاذٍت ّیاذرٍتزهال، ولیای ،      Caاس هٌیشیَم، غٌی شذگی اس 

تااِ دلیاال آلثیتاای شااذى   Naاسااوىتی  ٍ واااًی ّااای رساای، غٌاای شااذگی اس   

تِ دلیال   Kپالصیَوالسّا ٍ حضَر اسوىتی  ّای غٌی اس سذین، غٌی شذگی اس 

ل تااِ دلیاا  HFSE  ٍTRTEرخااذاد هتاسَهاتییاان پتاساایه، غٌاای شااذگی اس   

تاِ دلیال حضاَر واًیْاای      LREEحضَر واًی ّاای اپاان ٍ غٌای شاذگی اس     

ثاًَیِ ی هیشتاى ایي عٌاصز هاًٌذ اپیذٍت، ولزیا ، گَتتیا  ٍ پالصیَوالسّاا در    

 HREEغٌی شذگی پٌْاِ ی ستاَلیتی اس   . پٌِْ ّای دگزساًی حاصل شذُ اس 



حااوی اس  تا تَجِ تِ توایل ایي عٌاصز در تشىیل ووپلىس تاا سایا ت اسایذی،    

تأثیز هحذٍد سیا ت اسیذی در پٌِْ ی هذوَر های تاشاذ، تاا تَجاِ تاِ ایاي واِ        

 . ایجاد هی شًَذ 9-11هعادل  pHستَلی  ّا ًیش در 

 

 مقدمه 

تزرسی تغییزات جزهی حاصال اس دگزسااًی تاا اس دسا  دادى ٍ یاا ویاة عٌاصاز اس        

در ایاي  . جولِ اّذافی هی تاشذ وِ در ضوي هطالعِ ی پٌِْ ّای دگزساًی دًثال هی شاَد 

همالِ تِ هٌظَر تزرسی ًحَُ ی رفتار عٌاصز ٍ غٌی شذگی ا تْای شاذگی آًْاا اس فزهاَل      

 . شذُ اس  وِ در سیز تِ آى اشارُ شذُ اس استفادُ ( 1991)اراتِ شذُ تَس  هىلیي

 

 
R-C = %Component, altered rock ×  
Material Change = R-C – precursor composition 

 

تاا هحاساثِ ی ضازیة    . در هعادلِ ی فَق عٌ ز غیزهتحزن هی تاشذ M-1هٌظَر اس 

دارای  Dyّوثیتگی تیي سایز عٌاصز در هیاى پٌِْ ّای دگزسااًی هاَرد هطالعاِ، عٌ از     

تیشتزیي تعذاد ٍ تا تزیي هیشاى ّوثیتگی هثث  در هیاى سایز عٌاصز تَدُ واِ تٌااتزایي تاِ    

ّوچٌایي هٌظاَر اس   . گزفتِ شاذُ اسا   عٌَاى عٌ ز غیزهتحزن در طی دگزساًی در ًظز 

precursor   1ًوًَِ ی سالن ٍ هٌظاَر اس-M(precursor)     هیاشاى عٌ از غیزهتحازن

 .در ًوًَِ ی سالن هی تاشذ

 

 بحث 

اس تزسین ًوَدارّای غٌی شذگی ا تْی شذگی عٌاصز در پٌِْ ّاای دگزسااى هٌطماِ     

 : ی لو ز ًتایج سیز تذس  آهذُ اس 



پٌِْ ی اپیذٍتی ا سیلییی تِ دلیل حضَر سیلیس پزوٌٌاذُ   در  SiO2غٌی شذگی اس  -

شیتشَی ًوًَِ ّای هتعلاك  . ی حفزات در ّوزاّی تا تلَرّای اپیذٍت حاصل شذُ اس 

تِ پٌِْ ی هذوَر تَسیلِ ی سیا ت اسیذی، تاعث شذُ اس  وِ سٌگ اٍلیاِ تاِ صاَرت    

فاسّااای اٍلیااِ یااه سااٌگ دگزساااى هتشااىل اس ساایلیس تالیواًااذُ ّواازاُ تااا تمایااایی اس  

 .ًوایاى گزدد( تلَرّای اپیذٍت)دگزساًی

واِ در تیشاتز پٌْاِ ّاا هشااّذُ های شاَد، تاِ دلیال تشاىیل            TiO2غٌی شذگی اس  -

واًی اپاان پٌْاِ ی ولزیتای ا اپیاذٍتی تاِ       . اوییذّای          آّي ا تیتاى ثاًَیِ هی تاشذ 

ًظز گزفتِ شاذُ اًاذ ٍ ایاي    ، تِ عٌَاى تیتاًَهگٌتی  در TiO2دلیل داشتي دُ درصذ ٍسًی 

اهز هی تَاًذ غٌی شذگی تیشتز اس اویایذ تیتااى را در ایاي پٌْاِ ًیاث  تاِ ساایز پٌْاِ ّاا          

در تیتاًَهگٌتیا  ّاای پٌْاِ ی ولزیتای ا اپیاذٍتی های         TiO2هیشاى تاا ی  . تَجیِ ًوایذ

ًَتیزٍ ٍ ها )تَاًذ تِ اویَلَشي ّایی اس ایلوٌی ، رٍتیل ٍ یا اٍلَاسپیٌل در آًْا اشارُ وٌذ

در دیگز پٌِْ ّای دگزساًی تاا تَجاِ تاِ هیاشاى تیتااًیَم ووتاز، ًاَ         (. 2112ّوىاراى، 

هیاشاى پااتیي تیتااًیَم در وااًی     . واًی ّای اپان اس ًَ  هگٌتی  تشخیص دادُ شذُ اس 

ّای اپان آًالیش شذُ حاوی اس تشىیل ایي واًی ّاا در ٍاواٌش ّاای سااب ساَلیذٍ       

 (. 1929وی  ٍ ّوىاراى، )ی آًْا تأویذ هی وٌذتَدُ ٍ تز هٌشأ ثاًَیِ 

در پٌْااِ ی اپیااذٍتی ا سیلییاای تااِ دلیاال حضااَر فاازاٍاى    Al2O3غٌاای شااذگی اس  -

آلَهیٌَسیلیىاتْایی ّوچَى اپیذٍت ٍ در پٌِْ ی ولزیتی ا اپیذٍتی عالٍُ تاز اپیاذٍت ٍ    

ًی ّاای  در سااختار واا  . ولزی ، هعلَل حضَر فزاٍاى اوییذّای آّي ا تیتاى های تاشاذ   

هگٌتی  تِ عٌَاى یه اسپیٌل آّي ٍ تیتااى دار، تخشای اس آّاي های تَاًاذ تَسا  دیگاز        

ایي هیاللِ های تَاًاذ غٌای     . جاًشیي تشَد Mg ،Al  ٍMnعٌاصز دٍ ٍ سِ ظزفیتی هاًٌذ 

تْای  . شذگی اس هٌیشیَم، آلَهیٌیَم ٍ هٌگٌش را در پٌِْ ی ولزیتی ا اپیذٍتی تَجیاِ ًوایاذ   

یٌیَم در پٌِْ ی ّواتیتی تا تَجِ تِ رخذاد فزآیٌذ پا گًَتیشاسایَى  شذگی اس اوییذ آلَه



هثٌی تز تْای شاذگی اس ایاي عٌ از     ( 1923)در ایي پٌِْ، تا تحمیمات استادیگل ٍ ّارت

 .در طی فزآیٌذ پا گًَیتیشاسیَى هطاتم  هی وٌذ

در پٌْاِ ی ولزیتای ا اپیاذٍتی تاِ دلیال حضاَر هااتزیىس          FeOTغٌی شذگی اس  -

ی ٍ ولزیا  حاصال اس دگزسااًی تلَرّاای فزٍهٌیاشیي، تلَرّاای ولیٌَپیزٍویاي        ولزیت

ه َى هاًاذُ اس دگزسااًی ٍ تیتاًَهگٌتیا  ّاا ٍ در پٌْاِ ی اپیاذٍتی ا سیلییای تاِ دلیال           

 . حضَر فزاٍاى واًی ّای اپیذٍت پزوٌٌذُ ی حفزات حاصل شذُ اس 

در پٌْاِ ی اپیااذٍتی های تَاًااذ هعلاَل ّااَاسدگی در ایااي     MnOغٌای شااذگی اس   -

سٌگْا ٍ تشىیل دًذری  ّای پیزٍلَسی  در ایي پٌِْ ٍ اس جْتی حضَر احتوالی هٌگٌاش  

ّوچٌیي غٌی شذگی اس اویایذ  . تِ صَرت ههلفِ ی پیذهًَتیتی در تلَرّای اپیذٍت تاشذ

  واًی ّاای اپاان ٍ در   فَق در پٌِْ ی ولزیتی ا اپیذٍتی تِ دلیل جذب ایي عٌ ز تَس 

پٌِْ ی ّواتیتی تِ دلیل حضَر در ساختار گَتتی  ٍ استمزار در هَلعیا  ّاای تایي  یاِ     

 (. 2112هَچاًگاس، )ای در واًی ّای رسی حاصل شذُ اس 

در پٌْااِ ی ولزیتاای ا اپیااذٍتی تااِ دلیاال حضااَر فاازاٍاى     MgOغٌاای شااذگی اس  -

حضَر ولزی  در سهیٌِ، واًی ّای گازٍُ  تلَرّای ولزی  ٍ در پٌِْ ی ّواتیتی تِ دلیل 

اسوىتی  ٍ سیواى وزتٌاتِ ی غٌی اس هٌیشیَم در حذ فاصل لطعات لیتیه تاَ  سااسًذُ   

 . ی ایي پٌِْ هی تاشذ

، در پٌِْ ی اپیذٍتی، اپیذٍتی ا سیلییی ٍ ولزیتای ا اپیاذٍتی     CaOغٌی شذگی اس  -

اتیتی عاالٍُ تاز حضاَر    هعلَل حضَر اپیذٍت ّیاذرٍتزهال ٍ ولیای  ٍ در پٌْاِ ی ّوا    

سیواى وزتٌاتِ، تِ دلیل حضَر واًی ّای گزٍُ اسوىتی  ٍ اس جْتی حضاَر ولیاین در   

ٍاگا  ٍ واساتٌز،   )هَلعی  ّای تایي  یاِ ای در وااًی ّاای رسای حاصال شاذُ اسا         

1992.) 

در پٌْاِ ی ولزیتای ا اپیاذٍتی هعلاَل دگزسااًی تلَرّاای          Na2Oغٌی شذگی اس  -

ّیذرٍتزهال ٍ در پٌِْ ی ّواتیتی عاالٍُ تاز آلثیتای شاذى تلَرّاای      پالصیَوالس تِ آلثی  



پالصیَوالس تِ دلیل حضَر اسوىتی  ّای غٌی اس سذین تشخیص دادُ شذُ تَس  آًاالیش  

XRD  هاًٌذ ّىتَری  ٍ تیذلی  حاصل شذُ اس . 

در پٌِْ ی ولزیتی ا اپیذٍتی تِ دلیل رخاذاد سزیییتیشاسایَى      K2Oغٌی شذگی اس  -

رخااذاد هتاسَهاتییاان پتاساایه ٍ تشااىیل حاشاایِ ی فلذسااپار پتاسااین پیزاهااَى  هحااذٍد ٍ

ٍ در پٌْاِ ی ستاَلیتی حاصال تشاىیل رگاِ      ( تاف  آًتی راپاویَی)تلَرّای پالصیَوالس

ّوچٌایي غٌای شاذگی    . ّای فلذسپار پتاسین لطع وٌٌذُ ی تلَرّای پالصیَوالس هی تاشذ

یجِ ی جذب پتاسین اس هحی  دریاایی تَسا    اس پتاسین در پٌِْ ی ّواتیتی هی تَاًذ در ًت

 . پا گًَی  ّا ٍ اتمای پتاسین در ساختار واًی ّای رسی حاصل شذُ تاشذ

وِ در غالاة پٌْاِ ّاا هشااّذُ های شاَد، اساساای تاِ دلیال           HFSEغٌی شذگی اس  -

 . استمزار ایي عٌاصز در ساختار واًی ّای اپان حاصل شذُ اس 

ر پٌِْ ّایی هشاّذُ هی گزدد واِ در آًْاا آثااری اس    غالثای د LILEغٌی شذگی اس  -

ایاي اهاز حااوی اس احتواال جاًشایٌی      . رخذاد هتاسَهاتیین پتاسیه هشااّذُ شاذُ اسا    

اس جْتی تْی شذگی غالثی واِ در تیشاتز پٌْاِ    . عٌاصز ایي گزٍُ تِ جای پتاسین هی تاشذ

زٍُ در طای  رخ دادُ اس ، هی تَاًذ حاصال تحازن سیااد عٌاصاز ایاي گا       LILEّا اس 

 . دگزساًی تاشذ

در پٌِْ ی ولزیتی ا اپیذٍتی تِ دلیال اساتمزار ایاي عٌاصاز       TRTEغٌی شذگی اس  -

تشىیل فازاٍاى اپیاذٍت در پٌْاِ ی    . در ساختار اوییذّای آّي ا تیتاى حاصل شذُ اس  

اپیذٍتی ا سیلییی اساسای تَس  سیا ت تا درجِ ی شَری پاتیي صَرت گزفتِ اسا  واِ    

ت دارای غلظاا  تااا یی اس ًیىاال، وثالاا ، آلَهیٌیااَم، آّااي ٍ واازٍم هاای    ایااي ساایا 

ایي اهز هی تَاًذ تا تَجِ تِ حضاَر فازاٍاى اپیاذٍت در    (. 2111ٍیلز ٍ ّوىاراى، )تاشٌذ

 .را تَجیِ ًوایذ TRTEپٌِْ ی اپیذٍتی ا سیلییی، غٌی شذگی ایي پٌِْ اس 

تلَرّاای هیشتااى ایاي     در پٌِْ ی اپیذٍتی تاِ دلیال حضاَر    LREEغٌی شذگی اس  -

عٌاصز ّوچَى اپیذٍت، ولزی  ٍ تلَرّای پالصیَوالس ٍ در پٌْاِ ی ولزیتای ا اپیاذٍتی     



عالٍُ تز واًی ّای هذوَر حاصل جاًشیٌی تِ جاای پتاساین در سزیییتیشاسایَى هحاذٍد     

ٍ در پٌِْ ی ستَلیتی حاصل حضاَر اپیاذٍت،   ( 1992تزاوادٍ ٍ فَجیتاًی، )در ایي پٌِْ

 LREEّوچٌایي در پٌْاِ ی ّوااتیتی جاذب     . ذرٍوییذّای آّي هی تاشذولزی  ٍ ّی

 . تَس  گَتتی  ٍ واًی ّای رسی هٌجز تِ غٌی شذگی اس عٌاصز هذوَر شذُ اس 

- HREE      توایل شذیذی تِ تشىیل ووپلىس تا سیا ت اسایذی دارًاذ ٍ ّوایي اهاز

 pHتَلیا  در  تشاىیل س . هٌجز تِ فزٍشی  آًْا در غالة پٌِْ ّای دگزساًی شذُ اس 

حاوی اس تأثیز ون ایي سیا ت در پٌِْ ی ستَلیتی تَدُ وِ های تَاًاذ غٌای     9-11هعادل 

 .شذگی اس عٌاصز فَق را در پٌِْ ی هذوَر تَجیِ ًوایذ

 نتیجه گیری 

غٌی شذگی ا تْی شذگی عٌاصز در پٌِْ ّای دگزساى هٌطمِ ی لو ز تاا اساتفادُ اس    

تاِ طاَر ولای رفتاار     . هَرد تزرسای لازار گزفا    ( 1991)رٍش اراتِ شذُ تَس  هىلیي

عٌاصز در پٌِْ ّای دگزساًی اس طزیاك حضاَر وااًی ّاای ثاًَیاِ هیشتااى ایاي عٌاصاز ٍ         

طَر خالصِ، غٌی شاذگی اس سیلییایَم تاِ     تِ. فاسّای اٍلیِ ی هاگوایی وٌتزل شذُ اس 

سیلیییفیىاسیَى، غٌی شذگی اس آلَهیٌیَم تِ رخذاد واًی ّای اپیذٍت ٍ ولزیا ، غٌای   

شذگی اس آّي تِ حضَر اویایذّای آّاي ا تیتااى، غٌای شاذگی اس هٌیشیاَم تاِ حضاَر          

ل ولزی ، سیواى وزتٌاتِ ی غٌی اس هٌیشیَم ٍ اسوىتی ، غٌی شذگی اس ولیین تاِ تشاىی  

اپیااذٍت، اسااوىتی  ٍ ولیاای  ّیااذرٍتزهال، غٌاای شااذگی اس سااذین تااِ هتاسَهاتییاان   

سذیه ٍ تشاىیل اساوىتی  ّاای غٌای اس ساذین ٍ غٌای شاذگی اس پتاساین تاِ رخاذاد           

وِ در اوثز پٌِْ ّاا   HREEتْی شذگی اس . هتاسَهاتیین پتاسیه ًیث  دادُ شذُ اس 

لیل تاأثیز سایا ت اسایذی ٍ توایال ایاي      تِ غیز اس پٌِْ ی ستَلیتی هشاّذُ شذُ اس ، تِ د

 .عٌاصز تِ تشىیل ووپلىس ٍ فزٍشی  اس پٌِْ ّای دگزساًی حاصل شذُ اس 
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