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

مطالعٍ پتريگرافی ي ژئًشیمی سىگ َاي يلكاویكی مىطقٍ كان سرخ(جىًب غرب الیگًدرز-
استان لرستان)
 ،1اهيي پٌبّي،2-ػيذ ٍحيذ ؿبّشخي، 3-سضَاى ّبؿوي

 .1داًـجَي دكتشي صهيي ؿٌبػي اقتلبدي،داًـگبُ آصاد تْشاى ؿوبل هذسع صهيي ؿٌبػي داًـگبُ آصاد دسُ
ؿْش
 .2اػتبد يبس گشٍُ صهيي ؿٌبػي،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خشم آثبد
، 3داًـجَي كبسؿٌبػي اسؿذ صهيي ؿٌبػي اقتلبدي،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خشم آثبد
چكیدٌ
هٌغقههِ هههَسد هغب ههِ دس  35كيلههَهتشي وٌههَة شههشة ؿْشػههتبى ا يگههَدسص ٍاقههح اػهه ٍ اص ههبػ
طئَهَسفَ َطي هٌغقِ هٌغجق ثب هٌبعق ًيوِكَّؼتبًي اػ

ٍ داساي آة ٍ َّاي كَّؼهتبًي ههي ثبؿهذ .اص

بػ ػبختبسي ًيض دس صٍى ػٌٌذج-ػيشوبى قشاس گشفتِ اػ  .هٌغقهِ ههَسد هغب هِ ت ه تهفايش فبصّهبي
هْن كَّضايي ػيوشيي ٍ كشتبػِ پبيبًي قشاس گشفتِ ٍ دس آى تَدُّبي ًفَري هت هذدي ًييهش ا يگهَدسص ثهِ
تضسيق ؿذُ اًذ .ايي تَدُ ّبدسٍى ؿيل ّب ٍ هبػِ ػٌگ ّبي طٍساػيك ًفَر كشدُ اًهذ .تشكيهت ػهٌگْبي
آرسيي عوذتب اص گشاًَديَسيه

تهب ٍ نبًيهك ّهبي آًهذصيتي ههي ثبؿهٌذ .هغب هب ػهٌگؿٌبػهي ًـهبى

هيدّذ كِ ػٌگ ّبي آتـفـبًي هٌغقِ اص ًَع آًذصي
پالطيَكالص ،آهفيجَل ،كَاستض ،كلشي ٍ يوًَي

پَسفيشي هيثبؿٌذ .اص ًيش كبًيصايهي كهبًيّهبي

هْوتشيي كبًيْبي هٌغقِ

هي ثبؿٌذ كهِ ثهِ كهَس

سگچِاي ًوَد داسًذ .اص ًيش دگشػبًي ،ػشػهيتي ؿهذى ،اپيهذٍتي ؿهذى ٍ كلشيتهي ؿهذى دگشػهبًي ّهبي
شب ت دس هٌغقِ ّؼتٌذ .ثب تَوِ ثِ گؼتشؽ صٍى ّبي دگشػبًي دس ػهٌگْبي آتـفـهبًي ٍ سگهِ اي ثهَدى
كبًِ صائي دس ايي ػٌگْب ثِ ًيش هي سػذ كِ ايي ػٌگْب هيضثبى اكلي كبًِ صائهي دس هٌغقهِ ّؼهتٌذ ٍ عبههل
كبًِ ػبص هي ثبيؼ هشتجظ ثب ًفَري ّبي احتوبال گشاًَديهَسيتي ثبؿهذ .ثهش اػهبع ديهبگشام ّهبي تنتًَهَ
هبگوبيي توبم ًوًَِ ّب دس ه ذٍدُ هش تجظ ثب قَع ّبي ث ذ اص تلبدم قهشاس ههي گيشًهذ.ػهٌگْبي هٌغقهِ
ثش اػبع گَؿتِ اٍ يِ ٍكٌذسي ّب ًشهب يضُ ؿذُ اًذ كِ ّوِ ًوًَِ ّب ًـبى دٌّهذُ ٍيظگهي ّهبي ؿهيويبيي
ٍ هبّي

هبگوبيي هـبثِ اص ديذگبُ هتبػَهبتيؼن گَؿهتِ اي ٍيهب اشـهتگي گَؿهتِ ثهب پَػهتِ قهبسُ اي ههي

ثبؿذ.
لغات كلیدي :ػٌگ ؿٌبػي ،دگشػبًي ،كبًي ؿٌبػي ،طئَؿيوي ،هتبػَهبتيؼن.
مقدمٍ
ًبحيِ هَسد هغب ِ دس فبكلِ ي  35كيلَهتشي وٌَة ششثي ؿْشػتبى ا يگَدسص (ؿوبل خبٍسي اػتبى شػهتبى)
دس حذ فبكل ثيي عشم ّبي ؿهوب ي " ٍ 33º 17´ 22عَ ْهبي ؿهشقي´ 49 º 36" 51قهشاس داسد ٍدسهٌغقهِ

اي كَّؼتبًي ثب طئَهَسفَ َطي ًيوِ كَّؼتبًي ٍاقح ؿذُ اػه  .ايهي ًبحيهِ ثهش اػهبع تقؼهيوب صههيي ؿهٌبختي

ايشاى ) )Zarasvandi et al ,2005ثخـي اص صٍى دگشگًَي ػٌٌذج – ػيشوبى ه ؼَة هي ؿهَد .اص هبػ
ػٌگ ؿٌبؿي هي تهَاى اًهذصي

پهَسفيشي سا ثهِ عٌهَاى ػهٌگ هيضثهبى ًوبيهبى ًوهَد .دس ايهي ه هذٍدُ صٍىّهبي

دگشػبًي ػشيؼتي ،اپيذٍتي ٍ كلشيتي قبثل هـبّذُ اػ  .كِ هي تَاى كبًي ػبصي هغ ثهِ كهَس سگهِاي ٍ يهب
دس ّب ِ ّبي دگشػبًي ثِ كَس كبًيّبي اكؼيذي ٍ ػَ فيذي اٍ يِ ٍ ابًَيِ هـبّذُ هي ؿَد ّ.هذ

اكهلي اص

اسائِ ايي هقب ِ ثشسػي پتشٍگشافي ،دگشػبًي  ،كبًي ؿٌبػي ٍ طئَؿيوي دس سگِّبي اكلي ٍ داخل ّب ِّبي دگهش
ػبًي ٍگوبًِّبي حفبسي ؿذُ دس هٌغقِ كبى ػشخ هي ثبؿذ.
زمیه شىاسی عمًمی
ه ذٍدُ هَسد هغب ِ دس صٍى ػٌٌذج – ػيش وبى قشاس داسد ( اؿتَكليي .)1968ايهي صٍى گؼهتشدگي صيهبدي
داؿتِ ٍ اص ؿوبل خبٍسي ثِ وٌَة ثبختشي ثِ ػِ صٍى فشعي تقؼين هي گهشدد (ػهْيلي ٍ ّونهبساى  )1371صٍى
ػٌٌذج ػيشوبى ف ب تشيي صٍى دس عي تبسيخ صهيي ؿٌبػي ايشاى ثَدُ كِ ثِ عل

سخذاد فبصّهبي كهَّضايي فشايٌهذ

دگشگًَي ٍ هبگوبتيؼن صيبدي سا ثِ خَد ديذُ اػ (دسٍيؾ صادُ )1371كِ ثش ايهي اػهبع ًبحيهِ ههَسد هغب هِ
دس صٍى فشعي هضٍصٍئيك قشاس هي گيشد.كِ ٍيظگي اى حضَس ؿيل ّب ٍهبػهِ ػهٌگْبي طٍساػهيك ٍ وهبيگضيٌي
تَدُ ّبي هت ذدي ًييش ا يگَدسص تضسيق

ؿذُ اًذ .ػٌگ ّبي ٍ نبًيني كهبى ػهشخ (وٌهَة ؿهشع عضيضآثهبد)

دس يك ٍاحذ گذاصُ آگلَهشايي تـنيل ؿذُ اػ  .ػٌگّبي ايي ٍاحذ عوذتبً ؿهبهل گهذاصُ ٍ آرسآٍاسي ثهَدُ
كِ تشكيجي اصگشاًَديَسي
ضخبه

تب ٍ نبًينْبي آًذصيتي (دس ث ضي قؼو ّهب ثهب ثبفه

پهَسفيشي ٍ گشاًهَالس) داسًهذ.

ايي هجوَعِ دس ًبحيِ هَسد هغب ِ ثؼيبس هتغيش ثَدُ ( 111تهب  151هتهش دس وٌهَة سٍػهتبي دسُ تخه

تب حذٍد  21هتش دس ؿوبل سٍػتبي كبى ػشخ) ٍ دس ه ذٍدُ كبًؼبس ايي ضخبه

افضايؾ

هي يبثذ .كٌتبكه

ثبال ي ايي ٍاحذ ؿهبهل اليهِ ّهبي ًهبصم تهب هتَػهظ اص آّهك ّهبي فؼهيل داس تهب حهذٍدي هبػهِ اي ههي ثبؿهذ.
(ه وذثيگي.)1376،
بحث
مطالعٍ پتريگرافی:
هغب ب ػٌگ ؿٌبػي ًـبى هي دّذ كِ هٌغقِ ؿهبهل ػهٌگ ّهبي آرسآٍاسي ،آتـفـهبًي ٍ احتوهبالً آرسيهي
دسًٍي (گشاًَديَسي ) ّوشاُ ثهب تيه

ّهبي فشعهي ههيثبؿذٍدگشػهبًي ّهبي شب هت دس هٌغقهِ ػشػهيتي،كلشيتي

ٍاپيذٍتي هي ثبؿذ .ػٌگ ّبي آرسآٍاسي ؿبهل پالطيَكالص ،كلشي ٍ قغ ب ػٌگي آًذصيتي ثب ثبف
ّؼتٌذ كِ دس ثيـتش هَاسد سگِّبي كَاستض ،دسص ٍ ؿنب
ؿبهل آًذصي

ٍ آًذصي

پَس فيهشي

ايي ػٌگ ّب سا پش كشدُ اػ  .ػهٌگ ّهبي آتـفـهبًي

پَسفيشي ثب كبًي ّبي پالطيَكالص ،آهفيجَل (َّسًجلٌهذ) ،ػشػهي  ،كلشيه ٍ اپيهذٍ .

ػٌگّبي آرسيي ثيشًٍي هٌغقِ آًذصي

ّبي پَسفيشي حبٍي كبًيّبي كَاستض ،پالطيَكالص ٍ ثيَتي

(كلشيه )

ٍ سگِّبي هبالكي  ،اكؼيذ آّي ٍ كَاستض دس آًْب ديذُ هيؿَد.كِ دگشػبًي ػشػيتي دس ايي تلَيش ؿهذيذ ههي
ثبؿهذ .كههبًي ّهبي هبفيههك دس ػههٌگ اًهذصي

پههَسفيشي توبههك تجههذيل ثههِ كلشيه ٍاپيههذٍ ؿهذُ ٍااههبس ثقبيههبي

كشيؼهتب ْبي كـهيذُ پالطيهَكالص هـههبّذُ ههي ؿهَدٍ.دگشػههبًي كلشيتهي ؿهذيذآدس تلههَيش هـهبّذُ ههي ؿههَد.
دسث ضي اص

ًوًَِ ّب ثلَسّبي پالطيَكالص ثب هبكل پلهي ػهٌتتيك ّوهشاُ ثهب ثلَسّهبي دگشػهبى ؿهذُ اهفيجهَل ٍ

سگچِ ّبي اّي ثب ثبف

گشاًَالس دس ثخؾ ّبيي ثب دگشػبًي كلشيتي ٍاپيذٍتي ًيض ديذُ ههي ؿهَد .دس ثؼهيبسي اص

هقبعح سگچِ ّبي اّي ثِ فشاٍاًي ديذُ هي ؿَد.كِ ايي سگچِ ّبي اّي(گَتي ٍ يوًَي ) ثِ ّوشاُ سگچهِ ّهبي
هبالكي

دس ػٌگْبي اًذصي

پَسفيشي كِ ًـبًگش صٍى اكؼيذي دس هٌغقِ كبى ػشخ هي ثبؿذ سخٌوَى داسد.

ژئًشیمی
ثِ هٌيَس ًبهگزاسي تَدُ ّبي خشٍوي هٌغقِ هَسد هغب ِ ثش اػبع تشكيت كبًي ؿٌبختي هجبصي اص ًشم افهشاس
ّبي  NEWPET, IGPET, MINPETاػتفبدُ ؿذُ اػ .
سدُ ثٌذي ػٌگّبي خشٍوي هٌغقِ ثش اػبع اكؼيذّبي اكلي ٍ عٌبكش كويبة:
ثشاي سدُ ثٌذي ػٌگّبي آرسيي خشٍوي اص  3ديبگشام اػتفبدُ ؿذُ اػه
كِ ) Cox et al(1979اسائِ ؿذُ اػ

سدُ ثٌهذي ػهٌگّهبي آتـفـهبًي

(ديبگشامً 5 )1وًَِ تشاكي آًهذصي ٍ ً 1وًَهِ ثٌوَسيه هَوهَد ههي

ثبؿذ.
دس سدُ ثٌذي ػٌگّ-هبي آتـفـهبًي تَػهظ ) Winchester and Floyd (1977كهِ ثهش اػهبع ًؼهج
 SiO2ثِ  Zr/TiO2*0.0001هيثبؿذً 4 ،وًَِ تشاكي آًذصي ٍ ً 2وًَِ آًزصي هيثبؿذ (ديبگشام.)2
) Winchester and Floyd, (1977ػهههٌگّهههبي ٍ نهههبًيني سا ّوچٌهههيي ثهههش اػهههبع ًؼهههج
 Zr/TiO2*0.0001ثِ  Nb/Yسدُثٌذي كشدُاًذ .ثش ايي اػبع ً 4وًَهِ تشاكهي آًهذصي ٍ ً 2وًَهِ آًهذصي
هيثبؿذ .ثِ ايي تشتيت ػٌگ ّبي آتـفـبًي هٌغقِ تشاكي آًزسث ٍ آًذسي

پَسفيشي

هيثبؿٌذ.

جایگاٌ ژئًدیىامیكی كاوسار
دس هَق يتْبي تنتًَيني دسٍى كف ِاي توبيل ثِ ظَْس ثِ كَس
حب ي كِ اًَاع هشتجظ ثب هَق ي

تَدُ ّبي صهيي ؿٌبػي هجضاداسًهذ ،دس

تنتًَيني فشٍساًؾ توبيل ثِ ظَْس ثِ كَس

پيَػتِ اص ػٌگْبي آرسيي داسًذ كِ داهٌِاي اص تَ ئي

تب ؿَؿًَي

اعضهبي اًتْهبيي يهك عيه

ٍ ػٌگْبي كب ك آ نهب ي پهش پتبػهين دس

عَل تنبهل قَع سا ؿبهل هيؿًَذ ..دس ًَاحي قبسّبي ايي ػٌگّب ثيـتش اص ًَع فلؼيك ثَدُ ٍ داساي اًَاع
هتفبٍ

هي ثبؿٌذ ،دس كَستي كِ ٍقتي دس وضايش قَػي ظبّش هي ؿًَذ  ،اص ًيش تشكيت ثؼيبس ه ذٍد ثَدُ ٍ

تٌَع ػٌگّبي دػتِ اٍل سا ًذاسًذ ٍ ثيـتش اص آًذصي

تـنيل ههي-ؿهًَذ )  .( Pearce et al,1984ثهشاي

ت يهيي وبيگهبُ صههييػهبختي ػهٌگْبي هٌغقهِ اص ًوَداسّهبيي كهِ تَػهظ Pearce et al. ,( 1984
) ),Muller&Groves ( 1997اسائِ ؿذُ ،اػتفبدُ ؿهذُ اػه  .ثهشاي ت يهيي ه هيظ تنتهًَيني ػهٌگْبي

پتبػيك هٌغقِ اص ديبگشامّبي خبف ػٌگْبي پتبػيك كِ تَػهظ ٍ(1997)Muller & Grovesثهش اػهبع
) (TiO2- Al2O)ٍ(Y-Zrاسائِ ؿذُ اػه

اػهتفبدُ گشديهذ .ثهش اػهبع ايهي ديبگشاهْهب توهبم ًوًَهِّهب دس

ه ذٍدُ هشتجظ ثب قَعّبي ٍ نبًيك قشاس ههيگيشًهذ (ديبگشاهْهبي  .)5ٍ4ثهِ هٌيهَس ت يهيي دقيقتهش هَق يه
تنتًَيني ػٌگْب ٍ تفنيهك قَػهْبي قبسّهبي اص قهَعّهبي ث هذ اص تلهبدم اص ًوهَداس ػهِ هتغيهشُ(Zr×3-
)Nb×50-Ce/P2Oكِ تَػظ )) Muller & Groves 1997اسائِ ؿذُ اػ
ايي ديبگ امً ،وًَِ ّبي هٌغقِ دس هَق ي
تغييش ٍ ت َال

اػتفبدُ گشديذ .ثش اػبع

تنتًَيني قَػْبي ث ذ اص تلبدم قشاس هيگيشًهذ .هغب هِ ثهش سٍي

ايجبد ؿذُ ٍ دًجبل كشدى سًٍذ حَادث سخ دادُ دس هبگوب ٍ ػهٌگْبي حبكهل اص آى تَػهظ

سٍؿْبي طئَؿيوي كَس

هيگيشد(.(Rollinson, 1993ثهشاي ت جيهش ٍ تفؼهيشّبي طئَؿهيويبيي اص ت هذاد 6

ًوًَِ كِ ثِ سٍؽ XRFهَسد تجضيِ قشاس گشفتِ اًذ اػتفبدُ ؿذُ اػ  .ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبي آًب يض ً 6وًَِ،
ػٌگْبي هٌغقِ هَسد هغب ِ داساي ٍيظگيْبي طئَؿيويبيي صيش هيجبؿٌذ:
- 1داهٌِ  SiO2دس ايي ػٌگّب ًؼجتبً ثبال ٍ ثيي  53/66تب  58/18دس تغييش هيثبؿذ.
- 2هقذاس  K2O+Na2Oثيي  6/23تب  8/5دس ًَػبى اػ .
- 3هقذاس Fe/Mgثيي  1/79تب  5/34دس ًَػبى اػ .
- 4هقذاس  Y ٍ Zr, Nbثبالػ .
- 5هقذاس  CaOثيي  1/18تب  3/58دس تغييش اػ .
- 6هقذاس ً MgOؼجتبً پبييي ثيي  1/24تب  3/37دس ًَػبى اػ .
وتیجٍگیري
ػٌگّبي ٍ نبًيني كبى ػشخ اص ًَع آرسيي دسًٍي (عوذتبً گشاًَديَسي ) تب آتـفـهبًي (عوهذتبً آًهذصي ،
تشاكي اًذصي ) هيثبؿذ .ايي ًبحيِ اص ًيش دگشػبًي هيتَاًذ ًوبيبى كٌٌذُ دگشػبًيّبي ػشػيتي ؿذى ،اپيهذٍتي
ؿذى ٍ كلشيتي ؿذى ثبؿذ .دس هٌغقِ كهبًي اٍ يهِ هبًٌهذ پالطيهَكالص تـهنيل يبفتهِ ٍ كهبًيّهبي ديگهشي ّوبًٌهذ
كَاستض ،آهفيجَل ،هبالكي

قبثل هـبّذُ اػ كِ ث ضبً ابًَي ثَدُ ٍ ثش اػبع ديبگشام ّهبي تنتٌَهبگوهبيي توهبم

ًوًَِ ّب دس ه ذٍدُ هش تجظ ثب قَع ّبي ث ذ اص تلبدم قشاس هي گيشد.ػهٌگْبي هٌغقهِ ثهش اػهبع گَؿهتِ اٍ يهِ ٍ
كٌذسي

ًشهب يضُ ؿذُ اًذ كِ ّوِ ًوًَِ ّب سًٍذ هـبثْي ًـبى دادُ كهِ ثيهبًگش ّهن هبگوهبيي ثهَدى اًْبػه  .كهِ

ػٌگْبي هٌغقِ هَسد هغب ِ دس استجبط قَع ّبي قبسُ اي ثَدُ ٍ ؿبخق ّبي هبگوبيي كب ك ا نب ي هي ثبؿذ.
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