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

پتريگرافی آزبست َای وًع کریسيتیل در سرپاوتیىیت َای َفت چشمٍ
(شمال غرب لرستان)
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* هسعَد کیاًی، 1احوذ احوذی خلجی، 2ایرج رسا ،اهیي پٌاّی

 -1داًطجَی کارضٌاسی ارضذ زهیي ضٌاسی التصادی داًطگاُ آزاد ٍاحذ خرم
آتاد،ایراى
 -2گرٍُ زهیي ضٌاسی  ،داًطکذُ علَم  ،داًطگاُ لرستاى  ،خرم آتاد،ایراى
 -3گرٍُ زهیي ضٌاسی ،داًطکذُ علَم زهیي ،داًطگاُ ضْیذ تْطتی،تْراى،ایراى
 -4داًطجَی دکترای زهیي ضٌاسی التصادیٍ ،احذ تْراى ضوال -داًطگاُ آزاد اسالهی
 ،هذرس زهیي ضٌاسی داًطگاُ آزاد ٍاحذ درُ ضْر
چکیدٌ
سٌگْای التراهافیکی افیَلیت کرهاًطاُ تر اثرر دگرسراًی ترِ سررپاًتیٌیت تثرذی
ضذُ اًذ .سرپاًتیٌیت ّا تیطتریي حجن سٌگْای افیَلیتی کرر هاًطراُ را ترِ خرَد
اختصاظ هی دٌّذ .تسرگتریي حجن آًْا در در ضرق تخص ّفرت شطروِ ( 35
کیلَهتری جرادُ ًَرآتراد – ّرسریي ) رخٌورَى دارًرذ.در تریي ضکسرتگی ایري
سٌگْا رگچِ ّای از کاًی آزتست از ًَع کریسٍتی تطکی ضذُ است.
کلورررررررررا کلیرررررررررذی :افیَلیرررررررررت کرهاًطاُ،سررررررررررپاًتیٌیتًَ،رآتاد –
ّرسیي،آزتست،کرزٍتی
مقدمٍ
سرپاًتیي ضاه سِ کاًی عوذُ کریسٍتی ،آًتی گَریت ٍلیساردیت هری تاضرذ کرِ ترِ
صَر پلی هَرف تَدُ ٍدارای فرهَل ضیویای )4Mg3(Si2O5)(OHهری تاضرٌذ ایري

کاًی ّا را آزتستْای گرٍُ سرپاًتیي ًیس هی گَیٌذ(اتردی .)1335،ایي کراًی ّرا ترر اثرر
تجسیِ کاًی ّای فرٍهٌیسیي هاًٌذ الیَیي،پیرٍکسي ٍآهفیثَل سرٌگْای التراهرافیکی فمیرر
از آلَهیٌیَم درطی فرایٌذ سرپاًتیٌی ضذى تطکی هی ضًَذ(هالئیٍ )1335،از ًَع کراًی
ّای ثاًَیِ هی تاضٌذ .کاًی کریسٍتی تِ صرَر رضرتِ ای ٍ کراًی ّرای آًتری گَریرت
ٍلیساردیرت تررِ صرَر صررفحِ ای هرری ترا ضررٌذ .کراًی کریسٍتیر هرری تَاًرذ پررر کٌٌررذُ
ضکستگی ّای هَجَد در سٌگْای سررپاًتیٌی ترَدُ ٍ ترر دیرَارُ ضکسرتگی عورَد .ایري
کاًی درّر دٍ صَر تطکی تِ صَر رضتِ ّای اتریطوی دیرذُ هری ضرَد ٍ از اًرَاع
دیگر تا اّویت تراست( .)Whittaker ,1956هح تطکی آزتست در ایراى سرٌگْای
التراهافیک سرپاًتیٌی ضذُ هجوَعرِ ّرای افیرَلیتی اسرت  .یکری از ایري هجوَعرِ ّرای
افیَلیتی ،افیَلیت کرهاًطاُ در غرب کطرَر هری ترا ضرذ.سرٌگْای ایري افیَلیرت ضراه
رادیَالریتی ،گذازُ ّای تالطی ،تازالتْای اسپیلیتی،گاترٍّا ٍپریرذٍتیت ّرا هری تاضرذ.
سرررٌگْای پریرررذٍتیتی ایررري افیَلیرررت ترررِ ضرررذ سررررپاًتیٌی ضرررذُ اًرررذ( Ghazi,
.)Hassanipak,1999
مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ
سرپاًتیٌیت ّا تیطتریي حجن سٌگْای افیرَلیتی کرهاًطراُ را ترِ خرَد اختصراظ هری
دٌّذ(کیاًی )1331،کِ تِ صَر دّْا ترَدُ ی کَشرک ٍ ترسر

در ضررق تخرص

ّفت شطوِ (  35کیلَهتری جادُ آسفالتِ ًَرآتاد – ّرسیي ) رخٌوَى دارًذ.
زمیه شىاسی يپتريگرافی
است سٌگْای التراهافیکی دگرساى ضذُ افیَلیت کرهاًطراُ عورذتپ پریرذٍتیتْای ًرَع
ّارزتَرشیت ٍ دًٍیت تَدُ کِ تر اثر دگرساًی تِ سرپاًتیي تثذی ضذُ اًذ  .فعالیت ّرای
تکتًَیکی تاعث خَرد ضذگی در سرپاًتیٌیت ّا ضذُ ٍتافت ٍ کراًی ّرای اٍلیرِ خرَد را

از دست دادُ اًذ(کیاًی .)1331،ایي سٌگْا دارای جالی شررب هاًٌرذ ٍ ترِ رًرس سرثس
تا خاکستری دیذُ هی ضرًَذ .ایري سرٌگْا از دٍر ترر اثرر فعالیرت ّرای گسرلی ٍ سر َ
لغسش تِ صَر سٌگْایی تراق دیذُ هی ضًَذ .در تعضری هٌراطك ترر اثرر ضرذ تجسیرِ
تَدُ ّای سرپاًتیٌی تِ التریت تثذی ضذُ اًذ(کیاًی .)1331،کِ هی تَاى للرَُ ّرای از
سٌگْای سرپاًتیي را در تیي آًْا هطاّذُ کرد.در تیي ضکستگی ّرای ایري التریتْرا ًوًَرِ
ّای از آزتست در حذٍد شٌذیي ساًتی هتر تطکی ضذُ است.کِ در ًگراُ اٍل کرِ ضرثیِ
تِ استخَاى ّای پَسیذُ

هی تاضٌذ ٍ تثیٌذُ را تِ اضتثاُ هی اًذازد.

کراًی ّررای اٍلیررِ (الیررَیي ٍ پیرٍکسري) پریررذٍتیت ّررا تررر اثرر تجسیررِ تررِ سرررپاًتیي،
ایذًگسیت ،کلریتٍ ،اکسیذ آّي تثذی ضذُ اًذ تافت غالة در ایري سرٌگْا ترِ صرَر
غرتالی هی تاضذ کِ در آى آثاری از کاًی ّای اٍلیِ هاًٌذ الیرَیي ٍپیرٍکسري دیرذُ هری
ضَد کِ دارای خاهَضی هَجی هی تا ضرٌذ کرِ ًطراًِ دگرر ضرکلی ّرای گَضرتِ ای هری
تاضٌذ .درت عضی از ًوًَِ ّا ضکستگی ّا تِ صرَر هرَازی ترا ّرن در سرٌگْا ترِ ٍجرَد
آهرذُ اسررت کرِ تَسر کرراًی کریسٍتیر تررِ صرَر فیثرّررای عرورری پرر ضررذُ اًررذ ٍ
کریسٍتی در زهیٌرِ ای از سررپاًتیي ّرای ًرَع آًتری گَریرت ٍلیساردیرت صرفحِ ای ٍ
هجوَعِ ای از اکسیذ آّي ٍکاًی ّای رسری لررار دارًرذ(کیراًی .)1331،در تعضری از
ًوًَِ ّا کاًی کریسٍتی در تیي ضکستگی ّای کاًی اسپیٌ لَّْای (پیکَتیرت) را ًیرس
پر کردُ است ٍاز آى عثَر کردُ یا تِ صَر اًکلَزیَى در درٍى ضکاف هیراًی اسرپیٌ
را پر کردُ است.
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