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

سنگ شناسی و مطالعه کانیهای فلزی در توده گرانیتوئیدی آستانه(جنوب غرب اراک)

ثْوي پَس ،فشصاًِ  -1ػسگشی ،ػجبس -2ضجبػی ،ثِ آفشیي
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 - 1داًطجَی کبسضٌبسی اسضذ صهیي ضٌبسی اقتػبدی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هحالت
 -2ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هحالت

 -3داًص آهَختِ کبسضٌبسی اسضذ پتشٍلَطی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ خَساسگبى
چکیده
تَدُ ًفَری آستبًِ دس  44کیلَهتشی جٌَة غشة اساک ٍ دس صٍى سنٌٌذ  -سنیشجبى ٍاقنغ ضنذُ اسنت.
سننٌگْبی هٌغ ننِ هننَسد هغبلؼننِ ضننبهذ سننٌگْبی آرسینني دسًٍننی اسننت .تشکیننت ػوننَهی سننٌگْب ضننبهذ
گشاًَدیَسیت ،کَاستض هًَضًٍیت ٍ هًَضٍگشاًیت هی ثبضذ .آًکالٍ ّبی هیکشٍگشاًَالس هبفین

اص جنٌ

کَاستض هًَضٍدیَسیت ٍ کَاستض دیَسیت ثِ خػَظ دس ثخطْبی حبضیِ ای ثِ فشاٍاًی یبفت هنی ضنًَذ.
ثشسسیْبی ه بعغ غی لی ًیض حبکی اص حضَس کبًیْبی فلضی اص جولِ عال پیشیت،کبلکَپیشینت ،هبالکینت،
آصٍسیت،گَئتینتّ ،وبتیننت ،هگٌتیننت ٍ اسن یٌذ دس اینني هٌغ ننِ هننی ثبضننذ کننِ پیشیننت ٍ کبلکَپیشیننت اص
گستشش صیبدی دس هٌغ ِ ثشخَسداس ّستٌذ.
واژه های کلیدی :سٌگْبی آرسیي ،آًکالٍ ،کبًیْبی فلضی ،آستبًِ ،سٌٌذ -سیشجبى.
مقدمه
تَدُ گشاًیتَئیذی آستبًِ ثب هختػبت جغشافیبیی  49 17´ 34النی´ ٍ 49°22ػشضنْبی جغشافینبیی "46´34
 33الی´ 33 54ثخطی اص صٍى سٌٌذ  -سیشجبى سا تطکیذ هی دّذ .غبلت تَدُ ّنبی ًفنَری ایني صٍى اص جولنِ
گشاًیت ا لًَذ ٍ دگشگًَی سٌٌذ -سیشجبى دس ایي دٍساى هضٍصٍئی

صخ دادُ است کنِ یکنی اص هْوتنشیي دٍسُ

ّبی هبگوب تیسن دس ایي صٍى است .ایي سٌگْب دس کٌبس خَد ّبلِ دگشگًَی ثِ ٍجنَد آٍسدُ اًنذ کنِ ثنِ غنَست
اسنلیت ٍ ّننَسًفل

دینذُ هننی ضنَد ٍ داسای تکتًَین

پیسینذُ ٍ ضکسننتگی اسنت .ساُ استجننبعی اغنلی جْننت

دستشسی ثِ ایي هٌغ ِ ،جبدُ آسفبلتِ اساک ثِ ثشٍجشد ٍ خشم آثبد است کِ اص گَضِ ضوبل غشثی ٍ جنبدُ آسنفبلتِ
دسٍد ثِ دٍساّی خشم آثبد اص گَضِ جٌَة غشثی آستبًِ هی گزسد .ایي تَدُ دس گزضتِ تَسنظ هح نیي هتؼنذدی
هغبلؼننِ ضننذُ اسننت اص جولننِ سادفننش ( )1366ثننِ ثشسسننی صهننیي ضٌبسننی ٍ پتشٍلننَطی اینني تننَدُ پشداختننِ ،سضننیذ
ه ذم( )1386پتشٍلَطی ٍ طئَضیوی ٍ هغبلؼِ دگشگًَی هجبٍستی اعشاف آى سا ثشسسی کشدُ ،افطنًَی ()1386
ثِ ثشسسی دگشسبًی ٍ کبًنِ سنبصی عنال دس ایني هٌغ نِ پشداختنِ ،هیکنبئیلی( )1388کنبًی ضٌبسنی دگشسنبًیْبی
گشهبثی آى سا هغبلؼِ ًوَدُ ٍ عْوبسجی( )1388ثِ ثشسسی پتشٍلَطی تَدُ ًفنَری پشداختنِ اسنتّ .نذف اص ایني
ه بلِ تؼییي سٌگ ضٌبسی ٍ هغبلؼِ کبًیْبی فلضی دس ایي هٌغ ِ هی ثبضذ.

روش تحقیق
اثتذا هغبلؼبت کتبثخبًِ ای ،کتت ،ه بالت ٍ عشحْبی تح ی بتی اًجبم ضذ.گنبم ثؼنذی ً طنِ ّنبی تَپنَگشافی
ثشگننِ ّننبی ضننبصًذ ٍ ً طننِ ّننبی صهننیي ضٌبسننی  1:254444خننشم آثننبد ٍ  1:144444ضننبصًذ تْیننِ ٍ ّوسٌننیي
ػکسْبی هبَّاسُ ای اص هٌغ ِ تْیِ گشدیذ .س
اًجبم ضذ ٍ ثجت هَقؼیت آى ّب ثِ کو

هغبلؼبت غحشایی ٍ هبکشٍسنکَپی ٍ ثشداضنتْبیی اص ًوًَنِ ّنب

 GPSغَست پزیشفت .دس هشحلِ آصهبیطگبّی اص ًوًَِ ّنبی ثشداضنت

ضذُ  35ه بعغ ًبصک ٍ  5ه غغ غی لی تْیِ ٍ ّوسٌیي آًبلیض جزة اتونی ثنشای ػٌػنش عنال اًجنبم ضنذ ٍ سن
اًَاع سٌگ ّب ٍ کبًی ّبی فلضی هطخع گشدیذ.
بحث
تَدُ گشاًیتَئیذی آستبًِ اص تشکیت سٌگ ضٌبسی هتفبٍتی تطکیذ ضذُ اسنت کنِ ػجبستٌنذ اص :گشاًَدیَسینت،
کَاستضدیَسیت ٍهًَضٍگشاًیت .ثبفت اغلی ٍکلی دس سٌگْبی تَدُ ًفَری آستبًِ داًِ هتَسنظ تنب داًنِ دسضنت
اسنننت ٍ ثبفنننت غبلنننت گشاًنننَالس هنننی ثبضنننذّ .وسٌنننیي آًکالٍّنننبیی هیکشٍگشاًنننَالس هبفیننن

اص جنننٌ

کَاستضهًَضٍدیَسیت ٍ کَاستضدیَسیت ثِ خػَظ دس ثخطْبی حبضیِ ای ثِ فشاٍاًی یبفت هی ضنًَذ .دایکْنبی
هیکشٍگشاًَدیَسیتی ٍ آپلیت ّ ب اص دیگش ٍاحذ ّبی هَجَد دس تَدُ ًفنَری آسنتبًِ هنی ثبضنذ ٍ جنَاًتش اص تنَدُ
ًفَری ّستٌذ .دایکْبی هیکشٍگشاًَدیَسیتی ثِ غَست پشاکٌذُ ٍ ثیطتش دس کَُ ضیشهضد سخٌوَى داضنتِ ٍ دس اثنش
ًفَر آثگًَْبی گشهبثی ،ثِ ضذت دگشسبى ضذُ اًذ .سگِ ّبی کَاستض تَسهنبلیي ًینض دس هٌغ نِ حضنَس داسًنذ ٍ
دس ضوبل ثبختشی سٍستبی سشسختی دیذُ هیضَد کِ ّوبًٌذ دایکْب جَاًتش اص تنَدُ ًفنَری ّسنتٌذ(عْوبسنجی،
.)1388
گشاًَدیَسیت ّب ثخص ٍسیغ ٍ اغلی تَدُ ًفَری هٌغ ِ سا دس ثش هی گیشًذ ٍ تَسظ سسنَثبت سسنی کنَاتشًش
پَضیذُ است .ایي ٍاحذ دس جبّبی هختلفی سخٌوَى داسد اص جولِ دس حَالی سٍستبی سشسختی ،قلؼِ آقب حوینذ ٍ
چبلْوب دیذُ هی ضَد .گشاًَدیَسیت ّب دس ًوًَِ دستی هؼوَال داًِ هتَسظ تب داًِ دسضت ٍ صثنش ٍ خطني ٍ سًنگ
آى ّب ًیض غبلجب خبکستشی هی ثبضذ .سٌگْبی هٌغ ِ ثِ ضذت َّاصدُ ضنذُ اًنذ ٍ ثنِ غنَست ت نِ ّنبی کنن استفنبع
ّستٌذ(هیکنبئیلی .)1388 ،کنبًی ضنٌبختی آى ّنب اص کبًیْنبی ّوگٌنی تطنکیذ ضنذُ اسنت کنِ ضنبهذ کنَاستض،
پالطیَکالص ،آلکبلی فلذس بس ٍ ثیَتیت استّ .وسٌیي داسای کبًیْبی فشػی اص جولِ اس یٌذ ،صینشکي ٍ آپبتینت ٍ
کبًیْبی کذس هی ثبضذ .ثش اسبس دسغذ کبًیْبی تطکیذ دٌّنذُ ،کنَاستض  25-34دسغنذ ،پالطینَکالص 34-45
دسغذ ،ثیَتیت  5-15دسغذ ،آهفیجَل  5-14دسغذ ،فلذس بت آلکبلي کوتش اص  14دسغذ کبًی ّب سا ثنِ خنَد
اختػبظ دادُ اًذ.

کَاستض دس ه بعغ هیکشٍسکَپی ثِ سًگ خبکستشی ٍ ثِ غَست چٌذ داًِ ای ثب هشصّبی ًبهٌظن ٍ آًْنذسال ٍ
ایي اکیگشاًَالس هی ثبضٌذ ٍ ثنِ غنَست خبهَضنی هنَجی دینذُ هنی ضنًَذ کنِ ایني اهنش ًطنبى دٌّنذُ فطنبسّبی
تکتًَیکی سٍی هحَسّبی ثلَسضٌبسی آى داسد.
پالطیَکالصّب داسای هبکذ ت کشاسی ّستٌذ ٍ خبهَضی هٌغ ِ ای داسًذ ٍ ضکذ داس تب ًیوِ ضکذ داسهنی ثبضنٌذ.
پالطیَکالص ّب دس اثش فشایٌذ دگشسبًی ثِ سشیسیت ٍ اپیذٍت تجضیِ ضذُ اًذ(ضنکذ .)2-aفلذسن بس آلکنبلي ًسنجت
ثِ کَاستض ٍ پالطیَکالص اص فشاٍاًی کوتشی ثشخَسداس است ٍ ثیطتش اص ًَع هیکشٍکلیي ٍ پشتیت هی ثبضٌذ.
ثیَتیت ّن فشاٍاًتشیي کبًی هبفی

دس ایي سٌگْبست .ثیَتیت ّب دس ه بعغ ًبصک دس ایني ٍاحنذ  ،ثنِ حبلنت

سخ کبهال خویذُ ضذُ هطبّذُ هی ضًَذ .اغلت ثیَتیت ّب اص دٍ ًَع تطکیذ ضذُ اًذ کِ ین

ًنَع داًنِ دسضنت ٍ

جْت یبفتِ ٍ ًَع دیگش داًِ سیض ٍ ثذٍى جْت یبفتگی ّستٌذ  .ثیَتیت ثب َّسًجلٌذ حبلت دسٍى سضنذی ًطنبى هنی
دّذ کِ حبکی اص تجلَس ّوضهبى ایي دٍ کبًی ثب ّن هی ثبضنذ.آهفیجنَل ًینض ثنِ حبلنت هٌطنَسی یَّنذسال ٍ ینب ثنِ
غَست سبة ّذسال ّستٌذ ٍ تشکیت آًْب اصَّسًجلٌذ غٌی اص هٌیضین تب َّسًجلٌذ اکتیٌَلیت هتفبٍت است .
کَاستضدیَسیت ّب ثیطنتش د س حنَالی سٍسنتبی سشسنختی هطنبّذُ هنی ضنًَذ ٍ هنی تنَاى گفنت دسٍى ٍاحنذ
گشاًَدیَسیت ّب ثشًٍضد داسًذ ٍ استفبػبت هٌغ ِ هَسد هغبلؼِ سا تطکیذ هی دٌّذ .کبًیْبی اغلی تطنکیذ دٌّنذُ
آًْب سا پالطیَکالص ،کَاستض ،ثیَتیت ،آهفیجَل ٍ فلذس بس آلکبلي تطکیذ هی دٌّذ .صینشکي ،اسنفي ٍ آپبتینت ّنن
کبًیْبی فشػی دس ایي ٍاحذ ّستٌذ.
ثش اسبس دسغذ کبًیْبی تطکیذ دٌّذُ پالطیَکالص  35-54دسغنذ ،کنَاستض  14-24دسغنذ ،ثیَتینت -24
 15دسغذ ،آهفیجَل  5-15دسغذ ٍ فلذس بت آلکبلي کوتش اص  5دسغذ حجن سٌگ سا ثنِ خنَد اختػنبظ دادُ
اًذ.
پالطیَکالص ّب ثِ غَست غفحبت آًْذسال ٍ یب سبة ّنذسال دینذُ هنی ضنًَذ .اًنذاصُ ثلَسّنب ثنیي  1/5تنب 3
هیلیوتش هیجبضذ .ثیطتش پالطیَکالصّب داسای صًٍیٌگ ّستٌذ ٍ صًٍبسیَى تشکیجنی دس پالطیَکالصّنب اختالفنبتی سا دس
ضشایظ پیشاهَى آًْب ًطبى هیذّذ.کَاستض ثِ غَست ثلَسّبی آًْذسال تنب سنبة ّنذسال ثنب اًنذاصُ  ./5 –2هیلیوتنش
دیذُ هی ضَد .ایي کبًی داسای خبهَضی هَجی هی ثبضذ کِ حبکی اص ػولکشد دگشضکلی حبلت جبهذ هی ثبضنذ.
فٌَکشیست ّبی ثضسگ ایي کبًی غبلجب خبهَضی هَجی ٍ ثلَسّبی کَچ

دس ثشخی ه بعغ خبهَضی یکٌنَاختی

سا ًطبى هی دٌّذ(سضیذ ه ذم .)1386 ،ثیَتیت ثِ غَست فلسْبی قَُْ ای سًگ دس ایي ٍاحذ دینذُ هنی ضنَد ٍ
ثِ غَست ثلَسّبی سبة ّذسال تب یَّذسال ّستٌذ .اًذاصُ ایي کبًی ثِ  1/5-3هیلیوتش هی سسذ .ثیَتیت هؼونَال
ثب آهفیجَل ّوشاُ است.ثیَتیت ّب اغلت ثِ کلشیت تجضیِ ضذُ اًذ(ضکذ .(2-bهسکٍَیت ثِ غنَست سینض ثلنَس ٍ
خَد ضکذ دس حبضیِ ثیَتیت دیذُ هی ضَد.
آهفیجَل ثب ثلَسّبی کطیذُ ٍ ثلٌذ یَّذسال دیذُ هی ضَد ٍ هؼوَال هبکذ تکشاسی ٍ دٍقلنَ اص خنَد ًطنبى هنی
دّذ ٍ غبلجب ّوشاُ ثیَتیت هی ثبضذ .آهفیجَل ّب ثِ غَست تیغِ ّبی ثلٌذ ٍ کلشیتی ضذُ ثنب اثؼنبد  1تنب  2/5هیلیوتنش

ٍجَد داسدّ .وسٌیي آهفیجَل ثب سخ ّبی لنَصی ًینض دینذُ هنی ضنَد .هحػنَالت دگشسنبًی ایني کنبًی ثیَتینت،
کلشیت ،اپیذٍت ٍ پشٌّیت هی ثبضذ .فلذس بس آلکبلي دس ایي ٍاحنذ ّنب ثنِ غنَست ثلَسّنبی آًْنذسال تنب سنبة
ّذسال ثب اثؼبد 1-2هیلیوتش است .هحػَالت دگشسبًی ٍ آلتشاسنیَى جضئنی ضنبهذ سشسنیت ،کلشینت ،اپینذٍت ٍ
کلسیت است.
هًَضٍگشاًیت ّب ثیطتش دس حَالی سٍستبلی پبکذ ٍ کنَُ کلن
ثبفت گشاًنَالس تنب پَسفیشیتین

ثشًٍنضد داسًنذ .سنٌگْبی ایني ٍاحنذ ّنب داسای

ثنب گشّکْنبی غٌنی اص ثیَتینت ٍ هگبکشیسنت ّنبی فلذسن بت ٍ کنَاستض ّسنتٌذ

(عْوبسجی .)1388 ،تَسهبلیي ثنب هٌغ نِ ثٌنذی هطنخع ٍ ایٌتشفنشاً

قْنَُ ای ٍ پلَکشٍئیسنن هؼکنَس کنبًی

ضبخع هًَضٍگشاًیت ّب سا تطکیذ هی دّذ)ضکذ .(2-fتَسهبلیي ثِ غَست اجتوبػنبت کنشٍی ضنکذ (ًنَدٍل)
کِ اًذاصُ آًْب  2-8سبًتیوتش است ٍجَد داسد.
ثش اسبس دسغذ کبًی ّبی تطکیذ دٌّذُ؛ کَاستض  25-44دسغذ ،پالطیَکالصّب  15-24دسغنذ ،فلذسن بت
آلکبلي  34-44دسغذ ،ثیَتیت  5-14دسغذ حجن سٌگ سا تطکیذ هی دٌّذ.
پالطیَکالص ّب ثِ غَست آًْذسال تب سبة ّذسال ثَدُ است .داسای هبکذ تکشاسی ٍ خبهَضنی هٌغ نِ ای هنی
ثبضذ .داسای صًٍیٌگ ّستٌذ .فلذس بت آلکبلي اص ًَع پشتیت ٍ ثنِ ٍفنَس دس ایني سنٌگ ّنب یبفنت هنی ضنَد ٍ ثنِ
غَست دسضت ثلَس آًْذسال تب سبة ّذسال دیذُ هی ضَد .دس اثش َّاصدگی ایي کبًی ثِ ه ذاس ًبچیض ثِ کبًیْنبی
سسی تجذیذ ضذُ است .صیشکي ،اسفي ٍ آپبتیت ٍ تیتبًیت ػوذُ کبًیْبی فشػی ایي سنٌگ ّنب ثنِ غنَست ادخنبل
دس کبًیْبی ثیَتیت ،آهفیجَل ٍ پالطیَکالص ٍجَد داسًذ.کَاستض دس ایي ٍاحذ ثِ غَست ثلَسّبی ثی ضنکذ دینذُ
هی ضَد کِ تجلَس هجذد

پیذا کشدُ اًذ.آثبس خشد ضذگی ثشضی ٍ تجذیذ تجلَس دس ایني کنبًی ًوبینبى

است کِ ثِ احتوبل صیبد ًبضی اص گسذ خَسدگی ایي هٌغ ِ است.
ثیَتیننت ثننِ غننَست ثننی ضننکذ ثننب جْننت یننبفتگی ضننؼیگ یننب ثننذٍى جْننت یننبفتگی کبًیْننبی اغننلی ٍاحننذ
هًَضٍگشاًیت سا تطکیذ هی دّذ.آپبتیت ،صیشکي ٍ آالًیت ػوذُ کبًیْبی فشػنی ایني سنٌگْب سا
کِ ثِ غَست ادخبل دس ثیَتیت ٍ پالطیَکالص دیذُ هی ضًَذّ .وسٌنیي رسات کبًیْنبی اپن

هنیسنبصًذ

دس ثنیي ثیَتینت ّنب

دیذُ هی ضَد.
آًکالٍ ّب ًیض دس ایي تَدُ ٍجَد داسًذ ٍ اص فشاٍاًنی صینبدی ثشخنَسداس ّسنتٌذ ٍ.اطُ آًکنالٍ جْنت تَغنیگ
قغؼبت سٌگی ثیگبًِ هَجَد دس داخذ سٌگْبی آرسیي ّوگي پیطٌْبد گشدیذُ است .ثیطتش آًکنالٍ ّنبی هَجنَد
دس گشاًیتَئیذ ّب ،سٌگْبی آرسیي داًِ سیضی ّستٌذ کِ اص ًَع آًکالٍ ّبی هیکنشٍ گشاًنَالس تؼشینگ ضنذُ اًنذ ٍ
کٌتبکتطنبى ثنب گشاًیتَئینذّبی هیضثنبى هطنخع اسنت .آًکالٍّنبی هیکنشٍ گشاًَالسثیطتشثیضنَی ضنکذ ّسنتٌذ
ٍثبجٌ

کَاستضدیَسیت ٍکَاستضهًَضٍدیَسیت هی ثبضٌذٍ .جَد حبضیِ سٍضي دس اعشاف ثؼضی اص آًکالٍّنب ثنِ

دلیذ افت سشیغ دهب دس قشاسگیشی دٍ هبگوبی آًکالٍ ٍ هبگوبی فلسی

تش گشاًیتی است کِ ثبػث اًتطنبس پتبسنین

ٍ آة هی ضَد ٍ ثِ ّویي دلینذ ثبػنث جبثنِ جنبیی کنبًی ّنبی آثنذاس هبًٌنذ آهفیجنَل ٍ ثیَتینت دس آًکنالٍ ٍ ینب

گشاًیت هی ضَد .آًکالٍّبی هبفی

دس اغلت تَدُ ّبی ًفنَری حضنَس داسًنذ ٍ داسای ضنکذ ًنبهٌظن ٍ سنغَ

توبس دًذاًِ داس هی ثبضٌذ ٍ ًضدی

هحلی کِ دس آًجب فشایٌذ اختالط غَست گشفتِ تطکیذ هی ضنًَذ( .دینذس ٍ

ثبسثبسیبى.)1991 ،
کانه های فلزی در منطقه مورد مطالعه:
ثِ هٌظَس هغبلؼِ کبًسٌگ ّبی تَدُ گشاًیتَئیذی آستبًِ  5 ،ه غغ ًنبصک غنی لی اص ًوًَنِ ّنبی جونغ آٍسی
ضذُ ،تْیِ گشدیذ ٍ هغبلؼِ ضذ.هغبلؼبت هیٌشالَگشافی ًطبى دٌّذُ تٌَع کبًِ ّبی فلنضی دس هٌغ نِ آسنتبًِ ّسنتٌذ
کننِ ضننبهذ عننال ،کبلکَپیشیننت ،پیشیننت ،گَئتیننت ،هبالکیننت ،آصٍسیننتّ ،وبتیننت  ،هگٌتیننت ٍ اسنن یٌذ هننی
ثبضٌذ.هغبلؼبت هیکشٍسکَپی ًطبى هی دّذ کِ کنبًی عنال (  ( Auثنِ غنَست آصاد دس ًوًَنِ ّنبی غنحشایی
ثشداضت ضذُ ٍ دس ه بعغ غی لی تْیِ ضذُ هَسد هطبّذُ قشاس ًگشفتٍ.لی ًتنبی آًنبلیض ًوًَنِ (B-( ٍ )Bpp64
 )sp61ثننِ تشتیننت  ppb 35 ٍ 72گننضاسش ضننذُ اسننت کننِ ًطننبى دٌّننذُ ه ننذاس ثننبالی عننال دس اینني هٌغ ننِ
است.کبلکَپیشیت هْوتشیي ٍ فشاٍاًتشیي کبًی اٍلیِ کبًسٌگ ه

ثنب فشهنَل  CuFeS2هحسنَة هنیضنَد .ایني

کبًی یکنی اص فشاٍاًتنشیي کنبًی ّنبی هَجنَد دس هٌغ نِ گشاًیتَئینذی آسنتبًِ هنی ثبضنذ ٍ حفنشات سا پنش کنشدُ
است(افطًَی .)1386 ،دسهٌغ ِ آستبًِ کبًیْبی پیشیت ٍ کبلکَپیشیت هَجنَد دس هٌغ نِ آلتنشُ ضنذُ ٍ هٌجنش ثنِ
تطکیذ گَئتیت گشدیذُ است.
پیشیت ) ) Fes2هَجَد دس هٌغ ِ ًیض ّوبًٌذ کبلکَپیشیت ّب اص تٌَع صیبدی ثشخَسداس ّستٌذ.ایني کنبًی ثیطنتش
ضکذ داس هی ثبضذ .آّي هَسد ًیبص ثشای تطکیذ پیشینت دس صٍى سشیسنیتی هنی تَاًنذ دس اثنش آلتشاسنیَى کبًیْنبی
هبفی

اص قجیذ ثیَتیت ثذست آیذ ٍ گَگشد هَسد ًیبص اص سیبالت ّیذسٍتشهبل حبغذ هی ضَد ٍ هٌجش ثنِ تطنکیذ

پیشیت هی گشدد(هیکبئیلی.)1388 ،هبالکیت ثب فشهَل  Cu2CO3 (OH)2اص اکسیذاسیَى کبلکَپیشیت حبغذ
هی ضَد.هبالکیت اص تٌَع ثبالیی دس هٌغ ِ ثشخَسداس است .دهبی اکسیذاسیَى هتفبٍت ثنَدُ ٍ هنی تَاًنذ تَسنظ
ضشایظ سغحی یب اتوسفشی سخ دّذ.آصٍسیت ثب فشهَل ً Cu3 (CO3)2 (OH)2طنبى دادُ هنی ضنَد ٍ دس ه بثنذ
َّا هبًٌذ هبالکیت ٍاکٌص ًطبى هنی دّنذ .آسصٍینت ّونشاُ ثنب هبالکینت اص فشاٍاًتنشیي کبًیْنبی حبغنذ اص تغیینش
تشکیجبت اٍلیِ ه

دس هٌغ ِ اکسیذاکسیَى است.

ّوبتیت ( ً ) fe2so4یض یکی دیگش اص اص کبًیْبی هَجَد دس ه بعغ غی لی هی ثبضذ کِ ًبضی اص اکسیذاسنیَى
پیشیت ٍ کبلکَپیشیت ّب هی ثبضذّ ،وسٌنیي فشاٍاًتنشیي سنٌگ هؼنذى آّني اسنت ٍ هوکني اسنت دس اثنش پذینذُ
تػؼیذ اص فشایٌذآتطفطبًی حبغذ ضَد .تطکیذ کبًیْبی اکسیذی ضبهذ ّوبتیت ،لیوًَینت ٍ هگٌتینت ثنِ فلضّنبی
دس دستشس هشثَط هی ثبضذ.کبًی هگٌتیت دس عی آلتشاسیَى ٍ فطبسّبی ٍاسد ضذُ دچبس ضکسنتگی ضنذُ اسنت ٍ
خَد ایني ضکسنتگی ّنب سا پنش کنشدُ اسنت .هگٌتینت هْوتنشیي کنبًی اکسنیذی ثنَدُ کنِ دس عنی اکسیذاسنَى ٍ
آلتشاسیَى دس هشحلِ اٍل هٌجش ثِ تطکیذ هگویت ضذُ( استیي تَسسي ٍ ّوکنبساى ٍ )1992 ،دس اداهنِ دگشسنبًی

تجذیذ ثِ ّوبتیت هبستیت هی گشدد (گبًالکسنَى ٍ ّوکنبساى )2442 ،کنِ ایني تغینشات ثینبًگش افنضایص ضنشایظ
کسیذاسیَى دس عی هشاحذ آلتشاسیَى هی ثبضذ .اص تجضیِ ٍ آلتشاسیَى هگٌتیت ٍ فلَگَپیت ّن اسن یٌذ ثنِ ٍجنَد
آهذُ است کِ ثِ ػٌَاى ی

کبًی ثبًَیِ دس ًظش هی گیشًذ.

نتیجه گیری
تننَدُ گشاًیتَئیننذی آسننتبًِ ثخطننی اص صٍى سننٌٌذ -سننیشجبى هننی ثبضننذ.اینني تننَدُ اص تشکیننت سننٌگ ضٌبسننی
گشاًَدیَسیت ،کَاستضدیَسیت ٍ هًَضٍگشاًیت تطکیذ ضذُ است.ایي ٍاحذ ّب اص تشکیت کنبًی ضٌبسنی هطنبثْی
ثشخَسداس ّستٌذ ٍ ضبهذ کبًیْبی اغلی کَاستض ،پالطیَکالص ،ثیَتیت ،آهفیجَل ٍ فلذسن بس آلکنبلي ٍ کنبًی ّنبی
فشػی صیشکي ،اسفي ٍ آپبتینت تطنکیذ ضنذُ اًنذ .کبًیْنبی سشیسنیت ،کبئَلیٌینت ،کلشیت،کلسنیت ،اپینذٍت ٍ
کبًیْننبی تیننشُ ّننن اص کبًیْننبی تجضیننِ ای ٍ ثننبًَی هننی ثبضننٌذ .آًکالٍّننبی هیکننشٍ گشاًننَالس هبفی ن

اص جننٌ

کَاستضهًَضٍدیَسیت ٍ کَاستضدیَسیت ًیض دس هٌغ ِ حضَس دا سًذ ٍ دایکْبی هیکشٍگشاًَدینَسیتی ٍ آپلینت ّنب
اص دیگش ٍاحذّبی هَجَد دس تَدُ ًفَری آستبًِ هی ثبضنذ ٍ جنَاًتش اص تنَدُ ًفنَری ّسنتٌذّ .وسٌنیي هغبلؼنبت
حبغذ اص ه بعغ غی لی ًطبى دٌّنذُ حضنَس کبًیْنبی فلنضی عنال  ،کبلکَپیشینت ،پیشینت ،گَئتینت ،هبالکینت،
آصٍسیتّ ،وبتیت ،هگٌتیت ٍ اسن یٌذ دس هٌغ نِ هنی ثبضنٌذ .عنال ثنِ غنَست آصاد هنَسد هطنبّذُ قنشاس ًگشفنت.
کبلکَپیشیت ٍ پیشیت ّن اص فشاٍاًتشیي کبًیْبی فلضی هَجَد دس هٌغ ِ گشاًیتَئیذی آستبًِ هی ثبضذ.
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