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بررسی خصوصیات زمین شناسی و پتروگرافی آندالوزیت های منطقه ازنا،لرستان

هختاسی اطل ،ػویشا  –1هْشگاى حویذ

2

 -1داًشدَی دکتشی صهیي شٌاػی اقتظادی  ،داًشکذُ علَم پایٍِ ،احذ تْشاى شوال  ،عضَ تاشگاُ پظٍّشگشاى
خَاى ،هذسع داًشگاُ پیام ًَس خشم آتاد
 - 2حویذ هْشگاى  ،کاسشٌا ع ػاصهاى خْاد کشاٍسصی اػتاى لشػتاى.
چكیده
آًذالَصیت یکی اص پلی هَسفْای ػیلیکاتْای آلَهیٌین داساػت ،کهِ اللهة دس شهشایظ دگشگهًَی دهها
تاال ٍ فشاس پاییي تَخَد هی آیذ ایي کاًی هی تَاًذ دسهحیظ هاگوایی ًیض هتثلَس شَد .تِ علهت خاطهیت
دیش گذاصی ،هقاٍهت صیاد دسحشاستْای تاال ٍضشیة اًثؼاط حشاستهی کهن اصخایگهاُ خاطهی دسطهٌ ت
ًؼَص تشخَسداس اػت .تِ دلیل ّویي خَاص ،هظشف ایي کاًی دسطٌایع هختلف تِ عٌَاى ًؼهَص سٍص تهِ
سٍصدس حا ل افضایش اػت .دسایي هٌغقِ ػٌگْای شیؼهتی ٍفیلیتهی آًهذالَصیت داس تهِ ػهي طٍساػهی
سخٌوَى داسًذ ٍیکی اص ه ْوتشیي هٌاعق داسای پتاًؼهیل تهاالی ههادُ ی ه هذًی آًهذالَصیت ،هَخهَد دس
صٍى ػٌٌذج – ػیشخاى هحؼَب هی شَد .هغال ات کاًی شٌاػی ٍػٌگ شٌاػی هٌغقهِ ًشهاى ههی دّهذ
کههِ عههبٍُ تههش کاًیْههای آًههذالَصیت ٍ ػههیلیواًیت کاًیْههای تیَتیههت ،هَػههکٍَیت ،تَسهالیي،گاسًههت،
ػشػیت ،کلشیت ،گشافیت ،پبطیَکبص ،آهيیثَل ٍ اکؼیذّای آّي ًیضٍخَد داسًذ .هقهذاس
تِ عَسهتَػظ دس ػٌگْای هٌغقِ ،حذٍد  17-21دسطهذ ههی تاشهذ ،اص سٍی دسخهِ تَسس،شیؼهتَصیتِ،
پاساطًضکاًیْا ٍ هغال ات کاًی شٌاػی ه لَم شذ کِ دگشگًَی ًاحیِ ای دس ایي هٌغقهِ اص ًهَض ضه یف
تا هتَػظ تَدُ ٍ دسحذ سخؼاسُ ی شیؼت ػثضتا آهيیثَلیت

هی تاشذ .ػهٌگ ههادس،دس ایهي هٌغقهِ

اکثشاً پلیتی تَدُ ٍ صًٍْای کاًی شٌاػی شاهل صٍى کلشیت ،تیَتیت ،گاسًهت ،آًهذالَصیت ،اػهتاسٍلیت،
آًذالَصیت -اػتاسٍلیت ٍ ػیلیواًیت هی تاشٌذ .تا تَخِ تِ ًوَداسّای ػهٌگ شٌاػهی اکثهش ًوًَهِ ّها دس
هحههذٍدُ ی شههیلْا ٍ سػههْا قشاسگشفتههِ اًههذ ٍ تهها اػههتيادُ اص ایههي ًوَداسّهها ه لههَم شههذ کههِ پشٍتَلیههت
آًذالَصیت ،ػٌگْای پلیتی ٍ ػوی پلیتی ،شیلْا ٍ ػیلتؼتًَْا ٍ گشی ٍ کْایی تهَدُ اًهذ کهِ گهاُ هیهضاى
آّ

آًْا تاال سفتِ اًذ.تا تَخِ تِ ساًذ ههاى ٍصًهی هتَػهظ آًهذالَصیت کهِ حهذٍد  9/2دسطذاػهتٍ ،

قیوت خْاًی تاالی آًذالَصیت ایي هٌغقِ داسای پتاًؼیل اقتظادی تَدُ ٍ ههی تهَاى هثهادست تهِ احهذا
کاسخاًِ فشاٍسی آًذالَصیت ًوَد.
واژه های کلیدی:آًذالَصیت ،اصًا،پلیت،هتاهَسفیؼن ،شیؼت،شیل.

مقدمه
هٌغقِ هَسد هغال ِ دسشوال شْشػهتاى اصًها ٍ ًضدیکهی سٍػهتای هشصیهاى ٍاقهع شهذُ اػهتٍ ،داسای هختظهات
خغشافیایی  3545'55تها  49 34' 41عهَل شهشقی ٍ  3331'34تها 33 35' 14عهشع شهوالی
هؼاحت هٌغقِ هغال اتی حذٍد  5کیلَهتش هشتع هی تاشذ کِ دس فاطلِ ی

ههی تاشهذ.

کیلَهتشی لشب سٍػتای هشصیاى قهشاس

داسد.
دسایي هٌغقِ ػٌگْای شیؼتی ٍ فیلیتْهای آًهذالَصیت داس سخٌوهَى داسًهذ ٍ یکهی اص هْوتهشیي هٌهاعق داسای
پتاًؼیل ههادُ ه هذًی آًهذالَصیت هَخهَد دس صٍى ػهٌٌذج – ػهیشخاى هحؼهَب ههی شهًَذ.تهش عثهق ً هش علهَی
( )1994ػاختاسصٍى ػٌٌذج-ػیشخاى لالثاً تِ طَست طيحِ ّای سٍساًذُ هی تاشذ کِ دس آى شذت دگششهکلی
تِ ػوت شوال ششقی پٌِْ تیشتش هی گشدد .علَی ( ) 2554صٍى ػٌٌذج –ػیشخاى سا خضئی اص کَّضائی صاگهشع
داًؼتِ ٍ آًشا صٍى صاگشع فلهغ هاًٌهذ ًاهیهذُ اػهت.آًهذالَصیت یکهی اصتشهکیل دٌّهذُ ّهای عوهَهی ػهٌگْای
دگشگًَی هحؼَب هیشَد  .داسای ػیؼتن تثلَس استَسهثیه

اػهت ،دسهقهاعع هیکشٍػهکَپی اػهتاًذاسد دس ًهَس

عثی ی تیشًگ ٍ تِ ًذست طَستی یا ػثضتَدُ ٍ تا چٌذ سًگی هشخض طَستی ػثض ٍ صسد دیذُ هی شَد.
بحث
دسهٌغقِ ی هَسد هغال ِ تیشتش ػٌگ ّای شیؼتی ٍ فیلیتی تِ ػهي دٍساى دٍم صههیي شٌاػهی(ػهیوشیي پؼهیي –
پیشیي) سخٌوَى داسًذ کِ دس عی فاصّای هْن دگشگًَهِ ت هذی ٍ هاگواتیؼهن دچهاس پلهی هتاهَسفیؼهن ٍ پیهذایش
کاًیْای آًذالَصیت ٍ گاّاً ػیلیواًیت شذُ اػت ٍ ًیض دس ت ضی اص قؼوتْا سگِ ّایی اص خٌغ آپلیتیهت ػیلیؼهی ٍ
فلذػپاتی دس ػٌگْای هٌغقِ ًيَر کشدُ اًذ .تافت ایي ػٌگْا اکثشاً پَسفیشٍتبػت تَدُ ٍ کاًیْای دسشهت  ،اللهة
آًذالَصیت هی تاشٌذ .آًذالَصیتْای هَخَد دس ایي ػٌگْا تیشهتش تهِ سًهگ قشههض خگهشی تها خاکؼهتشی ٍ خیهاسی
شکل تَدُ کِ اًهذاصُ آًْها گاّهاً تها  15ػهاًتی هتهشدس ًوًَهِ ّهای دػهتی ًیهض ههی سػهذ.هیهضاى فشاٍاًهی کاًیْهای
آًذالَصیت دس ایي ػٌگْا هتغیش هی تاشذ ٍ گاّاً دس ت ضی اص قؼوتْا تا حذٍد  45دسطهذ ػهٌگ سا دس تشگشفتهِ تهِ
عَسی کِ اػن ػٌگ شیؼتی ٍ فیلیتی هٌغقِ تِ آًذالَصیت شیؼت تغییش ًهام ههی یاتٌهذ.دس هٌغقهِ ههزکَس دٍ ًهَض
ػٌگ هیضتاى ٍخَد داسد ،کِ یکی هشتَط تِ تلَسّای دسشت ٍ اتَهَسف آًذالَصیت خگهشی تها تیشًهگ ٍقشهضتها
خبی شیشِ ای ،دسهتي قَُْ ای تا ػهیاّشًگ ػهٌگْای شیؼهتی ٍ اػهلیتی ٍ فیلیتهی هیثاشهذ ٍ،دیگهشی هشتهَط تهِ
تلَسّای دسشت ٍ اتَهَسف آ ًذالَصیت تِ سًگ ػثض تا خاکؼتشی ،دس هتي خاکؼتشی سًهگ شیؼهت ٍ اػهلیت ٍ
فیلیت هی تاشذ ،کِ عَل تلَسّای هضتَس ًؼثتاً صیاد ٍ حتی گاّاً تا دُ ػاًتیوتش ًیض هیشػهٌذ .تقشیثهاً دس توهاهی ًوًَهِ
ّا هیضاى تاالیی هیکا تیشتش اص ًَض تیَتیت ٍهَػکٍَیت هشاّذُ شذُ اػت .کاًیْای کهَاستض کهن ٍ تهیش دس ًوًَهِ
ّا ،کلؼیت ٍدٍلَهیت ،اکؼیذّای آّي اص ًَض هگٌتیت ٍّواتیت،کاًی گاسًهت اصًهَض آلواًهذى تهِ هیهضاى کهن ٍ
تیش هتغیش ٍگاّی ػیلیواًیت ٍ کیاػتَلیت  ،آًهذالَصیت ،ػشػهیت ،اپیهذٍت ،کلشیهت ،پبطیَکبصٍگشافیهت دس

کل ًوًَِ ّا دیذُ هی شَدً.کتِ هْن ایي اػت کِ آًذالَصیت تقشیثا دس کل ػٌگ پشاکٌهذُ تهَدُ  ٍ،گهاّی هیهضاى
آى تا  45دسطذ هی سػذ ٍ .هیکاّا تِ طَست تاًذّایی هَخَد ّؼتٌذ.
ػٌگْای شیؼت ٍ فیلیت کِ عی فاصّای هْن دگشگًَِ ت ذی ٍ هاگواتیؼن دچاس پلهی هتاهَسفیؼهن ٍ پیهذایش
کاًیْای آًذالَصیت شذُ اًذ ّوچٌیي دایکْای آپلیتی ػیلیؼی ٍ فلذػپاتی ،کِ دس آخهشیي فهاص ف الیهت هاگوهایی
دس هشحلِ پٌَهاتَلیتیکی ایداد شذُ اًذ ،تا سًٍذ شوال ششقی -خٌَب لشتهی دس هیهاى گشاًیهت ّها ٍ شیؼهت ّهای
آًذالَصیت داس دیهذُ ههی شهذُ اػهت .ایهي دایکْها تیشهتش تهِ طهَست پگواتیهت تها تلَسّهای دسشهت تَسههالیي،
هؼکٍَیت ،کَاستض ٍ فلذػپات هی تاشذ.
سگِ ّای ػیلیؼی ٍ فلذػپاتی ٍ تَسهالیٌی داسای اهتذاد  325هَاصی شیؼتَصیتِ شیؼتْا ههی تاشهٌذ .کهِ سًٍهذ
عَلی آًذالَصیتْا تا ّویي اهتذاد یکؼاى هی تاشذ ّوچٌیي عبٍُ تشگؼلْا شکؼگتی ّایی تها ّوهیي اهتهذاد گؼهل
هزکَس ٍخَد داسدّ ،وِ تیاًگش ًا آسام تَدى صٍى ػٌٌذج -ػیشخاى هی تاشٌذ.
آًذالَصیت دس داخل شیل ّا یا سػْای لٌی اص آلهَهیٌی ،کهِ دس ا هش دگشگهًَی تهِ شیؼهتْای آًهذالَصیت داس
تثذیل شذُ اًذٍ ،خَد داشتِ اػت کِ دس دٍساى طٍساػی
طٍساػی

ػهشی شهیل دس دسیهای

(ػیوشیي پیشیي ٍ پؼهیي) یه

تشکیل شذُ ،دس اٍاخش دٍساى دٍم ،ی ٌی کشتاػِ دس ا ش ًيَر تَدُ ّای گشاًیتهی (فهاص الساهیهذ) شهیشُ

ّای تاقیواًذُ اص ایي تَدُ ّا (ػیلیغ ٍ فلذػپات) تِ هَاصات شیؼتَصیتِ دس شیؼتْای هٌغقِ ًيَر کهشدُ اًهذ ٍ ت هذاً
دس ا ش تحَالت ػاختاسی صٍى ػٌٌذج -ػیشخاى ٍ فشاسّای تکتًَیکی حاطلِ دچهاس گؼهل ّهایی تها سًٍهذ شهوال
ششقی -خٌَب لشتی شذُ اًهذ .دس هٌغقهِ ههَسد هغال هِ دٍ ًهَض ػهٌگ هیضتهاى ٍخهَد داسد ،کهِ یکهی هشتهَط تهِ
تلَسّای دسشت ٍ اتَهَسف آًذالَصیت خگشی تا تیشًگ ٍقشهضتا خبی شیشِ ای ،دسهتي قْهَُ ای تها ػهیاّشًگ
ػٌگْای شیؼتی ٍ اػلیتی ٍ فیلیتی هیثاشذ ٍ،دیگشی هشتَط تِ تلَسّای دسشهت ٍ اتَههَسف اًهذالَصیت تهِ سًهگ
ػثض تا خاکؼتشی ،دس هتي خاکؼتشی سًگ شیؼت ٍ اػلیت ٍ فیلیت هی تاشذ ،کِ عَل تلَسّای هضتَس ًؼهثتاً صیهاد
ٍ حتی گاّاً تا دُ ػاًتیوتش ًیض هیشػٌذ.
آًذالَصیت ّای هضتَس گاّاً داسای ادخالْای کشتٌی تِ شکل ظاّشی ت بٍُ ( )+تهَدُ کهِ تهِ آًْها کیاػهتَلیت
هی گَیٌذ .پَلکْای کَچ

ٍ تضسگ ػیاُ ٍ ػيیذ دس ػٌگْا تِ خَتی قاتل تشخیض

ػٌگْا هٌغقِ داسای تافتْای لپیذٍتبػتی

ٍ پَفیشٍتبػتی

ههی تاشهٌذ تهِ عَسیکهِ

فشاٍاى هی تاشٌذّ ٍ .وچٌیي دس هتي ػٌگ عهبٍُ تهش

کاًیْای آًذالَصیت ٍ هیکاّا کاًی ّای کَاستض ٍ فلذػپاتْا ٍخَد داسًذ ٍ تلَسّهای آًهذالَصیت تها ات هاد هختلهف
دس ػههٌگْا پشاکٌههذُ ّؼههتٌذ تشخههی تلَسّهها تؼههیاس تههضسگ ٍ داسای ٍضههع اػههکلتی ّؼههتٌذ دس ایههي طههَست داسای
ادخالْای هیکای ػیاُ ٍ کَاستض ًیض هی تاشٌذ ٍ گاّاً تش ا ش تدضیِ تِ ػشػیت تثذیل شذُ اًذ.
نتیجه گیری
هٌغقِ هَسد هغال ِ اص ً ش تَپَگشافی ٍ طئَهَسفَلهَطی اص شهشایظ هغلهَتی تشخهَسداس اػهت ٍ .داسای تهَ پهَ
گشافی هبین ٍ تپِ هاَّسی هی تاشذ ٍ،اهکاى دػتشػهی تهِ ّوهِ قؼهوتْای کاًؼهاس هْیها اػهت ٍ ّوچٌهیي اص ً هش

اهکاًاتی ً یش خادُ آػيالتِ،تشس ٍ...دس تْتشیي هَق یت قشاس داسد.اص ً ش ػٌگ شٌاػهی ػهٌگْای هٌغقهِ ،تیشهتش اص
ًَض شیؼت ٍفیلیت تا ٍفَس آًذالَصیت تیي  15تا  25دسطذ هی تاشهٌذ .اص ً هش کهاًی شٌاػهی ایهي ػهٌگْا داسای
کاًیْای ػشیؼیت،کلشیت ،هَػکٍَیت ،تیَتیت ،کَاستض ،فلذػپات ،آًذالَصیت ،ػیلیواًیت ،گشافیت ،گاسًهت ٍ
پبطیَکبص هی تاشٌذ .تا هغال ِ هقاعع ًاصک اص ػٌگْای هٌغقِ ،ه لَم شذ کِ آًهذالَصیت اص ًهَض کیاػهتَلیت دس
هٌغقِ تِ ٍفَس ٍخَد داسدٍ.ض یت صهیي شٌاػی هٌغقِ تِ خاعش ٍاقهع شهذى دس صٍى ػهٌٌذج – ػهیشخاى داسای دٍ
ًَض ػیؼتن لالة گؼلی ،دسصُ ٍ شکاف تا سًٍذ شوال لشتی –خٌَب ششقی ٍ شوال ششقی – خٌهَب لشتهی ههی
تاشذ .تا تَخِ تِ شیؼتَصیتِ هَخَد دس ػٌگْا ٍ،خْت یافتگی کاًیْای ٍسقِ ای ً ،تیدْوی گیهشین کهِ دگشگهًَی
اص ًَض دگشگًَی ًاحیِ ای هتَػظ تا ض یف هی تاشذ.اص سٍی پاساطًض کاًیْا ،پی تشدین کِ ػٌگْای هٌغقهِ ههَسد
هغال ِ دس حذسخؼاسُ شیؼت ػثض تا آهيیثَلیت ّؼتٌذ.تا سػن دیاگشاهْای هشتَعهِ ،ه لهَم شهذ کهِ ػهٌگ ههادس
هٌغقههِ هغال ههِ شههذُ اص ًههَض ػههٌگْای پلیتههی ٍػههوی پلیتههی هههی تاشههذ.صٍى تٌههذی دس هٌغقههِ شههاهل صًٍْههای
کلشیت،تیَتیت،گاسًت،آًذالَصیت،آًذالَصیت – اػهتاسٍلیت ،اػهتاسٍلیت ٍ ػهیلیواًیت ّؼهت .هغال هات آًهالیض
شیویایی ًوًَِ ّا ً ،شاى دٌّذُ دسطذ هتَػظ  21-17دسطذ اکؼیذ  Al2O3دس ػٌگْای هٌغقهِ ههی تاشهذ .تهش
عثق ًتایح هشاّذُ هی شهَد کهِ تها افهضایش عیهاس  K2Oدس کٌؼهاًتشُ عیهاس Al2O3افهضایش پیهذا کهشدُ ٍ عیهاس
 SiO2کاّش پیذا هی کٌذ.تشسػی ًتایح تدضیِ ی شیویایی ًوًَِ ّا اص ػٌگْای پلیتی ٍ ػوی پلیتهی هٌغقهِ ًشهاى
هی دّذ کِ هیضاى  K2Oدس ایي ػٌگْا هتغیش تَدُ ٍ هیاًگیي آى  2/5اػهت  ،دس حهالی کهِ هیهضاى  Na2Oکوتهش
تَدُ (  ٍ ) 5/4 – 2/42هیاًگیي آى  1/2هی تاشذ  .ایي ػیوا هشخظِ ػٌگْای سُػی هی تاشذ.
منابع
- 1تْاسی فش ،ض ،1383 ،.پتشٍلَطی ػٌگْای دگشگًَی هٌغقِ ّوذاى-سػالِ دکتشی داًشگاُ تشتیت ه لن
 -2خ يشی ،ع.س ،.ػپاّی گشٍ ،ض ٍ .آلیاًی ،فً ،1385 ،.قش هیگواتیت ّای اػهتاسٍلیت داس دس تخوهیي
ششایظ دگشگًَی هٌغقِ ػیویي ،ششس تَدُ پلَتًَی

الًَذ ،دّویي ّوایش اًدوي صهیي شٌاػی ایهشاى ،داًشهگاُ

تشتیت هذسع تْشاى.
 -3دسٍیشی اػواعیل ، 1381،تشسػی پتشٍلَطی ٍ پتشٍگشافی ػٌگْای آرسیي ٍ دگشگًَی شهوال ٍ شهوال
ششس اصًا تا ًگششی تش پتاًؼیل کاًی ػاصی آًْا،داًشگاُ تثشیض سػالِ کاسشٌاػی اسشذ.
 -4دسٍیشی اػواعیل ، 1386،عشح تحقیقاتی پیدَیی،اکتشاف،اػتخشاج ٍ فشاٍسی آًهذالَصیت اص شیؼهت
ّای آًذالَصیت داس هٌغقِ شوال اصًا خْت هظاسف طٌ تی (ًؼَصّا ،ػایٌذُ ّا ٍ.)....
-5دسٍیش صادُ،علی، 1371،ػٌگ شٌاػی دگشگًَی ،اًتشاسات داًشگاُ پیام ًَس.
-6شْاب پَس ،خوشیذ ،1382 ،صهیيشٌاػی اقتظادی ،اًتشاسات داًشگاُ شْیذ تاٌّش کشهاى

 -7کههشین پههَس ،هحوههذ حؼههي ،ػهه ادت ،ػهه یذ،1381،صهههیي شٌاػههی اقتظههادی کههاستشدیً ،ششهشههْذ
 -8کشین پَس ه هحوذ حؼي ،1378 ،کاًی ّا ٍ ػٌگ ّای طٌ تی ً ،شش هشْذ.
ٍ -9لی صادُ ،ض ،.دسٍیش صادُ ،ض ،1385 ،.ه شفی تیپ دگشگًَی ًاحیِ ای ّوذاى تها تَخهِ تهِ صٍى تٌهذی
کاًیْای دگشگًَی هٌغقِ شوال ششس الًَذ .پٌدویي ّوایش اًدوي صهیي شٌاػی ایشاى.
ٍ -15یلْن ٍلوش ،فشدسی
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