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 چکیذٌ
 واحد ًیجریيیكدىٍعلَ ىّرد ىعانػَ در اشحان آذرةایخان طركی واكع طده اشث. 

ی ُاشٍگ طاىم کَ اشثکرجاشَ پصیً  ةَ ىرةّطدر ایً ىٍعلَ،  طده طٍاخحَ

-ُای انیّیً دار ُيراه ةا شٍگآجظفظاٌی ةا جرکیب آٌدزیث پّرفیری، ةازانث -آذریً

اشیدی و طیم شیهحی اشث. ةَ ىٍظّر ىعانػَ طیيی ُای اذریً جخریتی، جّف ُای 

ُای اغهی پالژیّکالز و پیروکصً آٌانیز ُای شٍگِای آٌدزیحی، از کاٌیکاٌی

ای جرکیتی در حد ىیکروپروپ ةَ غيم آىد. پالژیّکالزُا ةا جّحَ ةَ آٌانیز ٌلعَ

ُا جرکیتی در حد دیّپصید و اوژیث را در آٌدزیً و الةرادوریث و پیروکصً

ُا در دٍُد و از ٌظر ىحیط جکحٌّیکی شٍگ ُای آٌدزیث ىٍعلَ ٌظان ىی شٍگ

 .گیرٌد ای كرار ىیُای آجظفظاٌی كارهىحدوده کيان
 . پالژیّکالز، اُر آٌدزیث، ةازانث، کهیٍّپیروکصً،کلمبت کلیذی: 
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 3محسه مًیذ ،2رامک ثخشبیش خیبثبوی ،1ياحذالعیه سمیرا
 داٌظگاه جتریز، داٌض آىّخحَ غهّم زىیً  1
 داٌظگاه جتریز، داٌض آىّخحَ غهّم زىیً 2

 داٌظگاه جتریز، داٌظکده غهّم ظتیػی، گروه زىیً طٍاشی  3
 

 وبم ي وشبوی ایمیل وًیسىذٌ مسئًل:
 سمیرا ياحذالعیه

Samira.geo89@yahoo.com 

مطبلعٍ شیمی کبوی پالشیًکالز ي پیريکسىُبی سىگُبی آوذزیتی 

 جىًة اَر، )آررثبیجبن شرقی(
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 مقذمٍ

دُد کَ شرزىیً ایران در ىٍعلَ پر جحرک و فػال زىیً شاخحی كرار داطحَ و طاُد فػانیث ونکاٌیکی ىحٍّغی ةّده  ُای اٌخام طده ٌظان ىی ةررشی

 یظةخ و اشث دهیگرد واكع آذرةایخان -> در زون انترز1= ٌظر از ًیُيچٍ و یىرکز رانیا زون در> 12= یطٍاش ًیزى یةٍد ویجلص نحاظ از ىٍعلَ ًیااشث. 

ُای ونکاٌیکی حٍّب در ایً ىلانَ شػی طده اشث ةر اشاس جخزیَ و آٌانیز اٌخام گرفحَ روی شٍگ. طّد ىی طاىم را اُر 1:100000 یطٍاش ًیزى ٌلظَ از

 .گیرٌدُای ژئّطیيیایی، جرىّةاروىحری و ىیٍرال طیيی ةَ جفػیم ىّرد ةررشی كرار حٍتَُا از اُر، ةرای ٌخصحیً ةار ایً شٍگ

 روش اٌخام ىعانػَ

ُای ىخحهف ىٍعلَ جِیَ گردید و ىّرد ةررشی كرار گرفث و ُيچٍیً ةَ ىلعع ٌازک از شٍگ 37ُای ىٍعلَ جػداد ةَ ىٍظّر ىعانػَ پحروگرافی شٍگ

آٌانیز پروب  ةا ىدل  حرونُای ونکاٌیکی ىٍعلَ جّشط دشحگاه انکشانو و غیر دگرشان از شٍگ ٌيٌَّ 1ُا، ىٍظّر ىعانػَ جرکیب طیيیایی کاٌی

HORIBA XGT-7200  در آزىایظگاه طرکث کاٌصاران ةیٍانّد ىّرد آٌانیز كرار گرفحٍد.  ایً دشحگاه ةا ونحاژ طحاب دٍُدهKv50 حریان پرجّانکحروٌی ،

mA000/  1  ی کاىپیّجری ةرٌاىَُای ةهّری از ُا در حایگاهثاٌیَ، کار ىی کٍد. ةرای جّزیع کاجیّن 100و زىان جخزیَ حداکثرPTMAFIC  اشحفاده طده

 دُد. ُای پالزیّکالز و پیروکصً ٌظان ىیٌحایج آٌانیز پروپ  را ةَ جفکیك ةرای کاٌی 1اشث. حدول 

 

 وتبیج آوبلیس میکريپرية -1 جذيل

 پالژیّکالز

  ىرکز ىیاٌَ حاطیَ

35/59 04/60 45/59 SiO2 

43/0 02/0 01/0 TiO2 

40/22 68/24 52/24 Al2O3 

85/1 37/0 36/0 FeO 

06/0 01/0 01/0 MnO 

54/0 01/0 11/0 MgO 

75/6 34/9 15/9 CaO 

08/6 39/4 32/5 Na2O 

52/1 37/0 41/0 K2O 

00/0 00/0 00/0 Cs2O 

01/0 02/0 01/0 ZnO 

0 0 0 HfO2 

01/0 00/0 00/0 P2O5 

03/99 25/99 35/99 TOTAL 

 اکصیژن ىحاشتَ طده اٌد 8کاجیّن ُا ةر اشاس 

705/2 689/2 672/2 Si 

203/1 303/1 299/1 Al 

015/0 001/0 000/0 Ti 

071/0 014/0 014/0 Fe 

002/0 000/0 000/0 Mn 

037/0 001/0 007/0 Mg 

000/0 001/0 000/0 Zn 

330/0 448/0 441/0 Ca 

537/0 381/0 464/0 Na 

088/0 021/0 024/0 K 

000/0 000/0 000/0 Cs 

002/0 000/0 000/0 P 

989/4 860/4 921/4 TOTAL 
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   کهیٍّ پیروکصً 

  ىرکز ىیاٌَ حاطیَ

13/55 85/54 21/54 SiO2 

41/0 39/0 38/0 TiO2 

95/3 36/1 38/1 Al2O3 

25/6 05/7 70/7 FeO 

50/0 64/0 74/0 MnO 

 

 زمیه شىبسی مىطقٍ
 یُاغرض و یركط47° 07   55 ˝جا   47° ییایحغراف یُادر ىحدوده ظّل یطرك خانیطِرشحان اُر در اشحان اذرةاحٍّب ىّرد ىعانػَ در َیٌاح

 آٌدزیث جرکیب ةا آجظفظاٌی-آذریً ُایشٍگ شری یك ىّرد ىعانػَ طاىم . ىٍعلَواكع طده اشث یطيان38°18 37˝ جا 38 °21   37˝ ییایحغراف

 زىان ُایفّران. ةاطد ىی شیهحی طیم ُای پالژیك وةا آُك ُيراه اشیدی ُای جّف و جخریتی آذریً ُایشٍگ ةا ُيراه دار انیّیً ُایةازانث پّرفیری،

گردٌَ گّیخَ ةم اشث. در  طده جظکیم رشّةی ُایٌِظحَ و آذراواری ىّاد ةا ُيراه ةازانحی جا آٌدزیحی ُایگدازه از ةیظحر اُر ىٍعلَ در ةاالیی کرجاشَ

. ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ و )1 طکم(ُای یاد طده ةرروی شازٌد شرخ فّكاٌی راٌده طده اٌدجتریز( ةّاشعَ غيهکرد گصم ىػکّس و فظاری، شٍگ-)ىصیر اُر

 كاةم رویث اشث. 3 طکمٌظان داده طده اشث و ٌلظَ زىیً طٍاشی ىٍعلَ ٌیز در  2 طکمی ارجتاظی آن درُا راه

 

 
 )دیذ ثٍ شمبل( میًسه سه ثٍ فًقبوی قرمس سبزوذ فًقبوی ي کرتبسٍ ياحذَبی ومبی کلی از ياحذَبی چیىٍ شىبسی مىطقٍ ي مرز گسلی -1 شکل

 
 َبی ارتجبطی:وقشٍ را2ٌ شکل
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 اَر. 1:111111وقشٍ زمیه شىبسی مىطقٍ مًرد مطبلعٍ، اقتجبس از وقشٍ  :3 شکل

 

 پتريگرافی
 فاز. دٍُد ىی جظکیم را ىٍعلَ ُای از شٍگ ٌاچیزی حخو و ةّده ةازانث جراکی و ةازانث طاىم ىٍعلَ ةازیك آجظفظاٌی ُای شٍگ

 در پالژیّکالز جػدادی ُاةػضی ٌيٌَّ شاده و پهی شٍححیك ُصحٍد. در ىاکم پالژیّکالز ةّده و دارای ُا شٍگ ایً در غيده طٍاشی کاٌی

 ةَ و دٍُد ىی ٌظان خّد از دگرشاٌی آثار ُاراجظکیم داده اشث. ایً کاٌی گهّىروپّرفیریحیك ةافث و طده حيع ةا ُو ریزجر داٌَ زىیٍَ یك

ای کم زىیٍَ ىلعع را پّطاٌده و در ةرخی ىلاظع  ُا پالژیّکالزُا ةَ غّرت کظیده و جیغَدر ةرخی ٌيٌَّ. اٌد طده جتدیم شریصیث

 ودر زىیٍَ در کّچك ةهّرُای غّرت ةَ ٌیز اوژیث جرکیب ةا (. کهیٍّپیروکصaً-4)طکم  دٍُد پالژیّکالزُا ةافث ایٍحرشرجال ٌظان ىی

 غّرت ُاةَ پیروکصً ىلاظع ٌازک از دارد و در ةرخی وحّد شٍگ در فٍّکریصث غّرت ةَ ةٍدرت و حَداط كرار ُاىیکرونیث الةالی

 ٌظان غػّد، حیً در ىاگيایی اٌتاطحگاه در ىاگيا جّكف ةیان ةر غالوه کَ اٌد،ه داد گهّىروپّرفیری جظکیم وةافث طٌّد ىی دیده اٌتاطحی

دٍُد.  ُا و پالژیّکالزُا جخزیَ طدگی ةَ کهریث را ٌظان ىی>. انیّی11ًاشث = ُاکاٌی دیگر ةَ ٌصتث اوژیث ُایکاٌی جتهّر جلدم دٍُده

 ثاٌّی ُای کاٌی اٌد. ةرخیاشث کَ جّشط کرةٍات و ایدٌگزیث شّدوىّرف طده ىظاُده كاةم ُا شٍگ در ةَ انیّیً ىرةّط شّدوىّرفِای

پرطدگی حفرات . طٌّددیده ىی فروىٍیزیً ُای کاٌی دگرشاٌی ىحػّالت نغٍّا ةَ ٌیز و ُا حفره داخم در کهصیث و اپیدوت کهریث، ىاٌٍد

 (. b-4طکم کٍٍد) کٍد کَ ایً حفرات یا ةا کهصیث پرطده و ةافث آىیگدانّئید ایخاد ىی ىّحّد در شٍگ ةافث آىیگدانّئید را ایخاد ىی

 . ةاطٍد ایٍحرشرجال، آىیگدانّئید و گهّىروپّرفیریك ىی ىیکرونیحیك پّرفیری، پّرفیری، ىیکرونیحیك، ُای ةافث دارای ُا شٍگ 

 آٌدزیث جراکی و آٌدزیث ةازانحی، جراکی آٌدزیث ةازانحی طاىم و ةّده ىٍعلَ در ُا شٍگ جریً فراوان حدواشط آجظفظاٌی ُای شٍگ

 کيی جا ىحّشط حد در جرکیتی و ةّده طکم دار  یا غفحَ اکثرا غتارجٍداز :پالژیّکالزُا ُا ثیآٌدزدٍُدة  ی اغهی جظکیمُا یةاطٍد. کاٌ ىی

 ایً شازٌده یةهّرُادرطث  ًیجر فراوان حزء و درحَ( 40 جا 20 خاىّطی ةّده )زاویَ الةرادوریث جا آٌدزیً ٌّع از ةیظحر و کهصیك دارٌد



16-93،ص6931،تابستان6پژوهشهایکاربردیدرعلومزمین،صماره
http://www.؟.ir 

 

 Sieve) غرةانی ةافث (Oscillatory zoning) ی ٌّشاٌیةٍدىٍعلَ  یدارا غانتا   پالژیّکالز درطث ةهّرُای. روٌد یى طيار ةَ شٍگِا

texture) دىیهیيحر دارٌ 5جا 1از  یریىحغاةػاد  و ةّده پهی شیٍححیك ىاکم و( 4طکم-c) .ُو ةا پالژیّکالزُا از یجػداد زىیٍَ در گاُی 

 ،ثیکهر ىثم اپیدوت، یا یَثاٌّ یُا یکاٌ و طده دگرشاٌی دچار ُاةرخی از کاٌی. اٌدداده گهّىروپّرفیریك ةافث داطحَ وجظکیم جخيع

. فهدشپار آنکانً ُو ددارٌ حضّر شٍگ در غّرت ىگاکریصث ةَ پالژیّکالزُا ایً از و ةرخید اٌآورده وحّد ةَ را رشی یُا یکاٌ و کهصیث

طّد. ىظاُده ىی ُا ثیآٌدز یجراکو  ُا ثیآٌدزرجّز در ا. طّد یىةَ غّرت درطث ةهّر و ُو ةَ غّرت ىیکرونیث ُایی در زىیٍة شٍگ دیده 

هّرُای ارجّز ةػضا ةىیهی ىحر اشث.  2جا  1. اٌدازة ةهّرُا در حدود ةاطد یىةّده و دارای ىاکم کارنصتاد  دار طکمجا ٌیيَ  دار طکمایً کاٌی 

در زىیٍَ  ،آنکانًالژیّکالزُا و فهدشپار ، پُای ةازانحی(. در جراکی آٌدزیث ُا و جراکی آٌدزیثd-4طکم )ةاطٍد یىی حیپرجدارای ةافث 

 در جر کّچك ةهّرُای ُيچٍیً و فٍّکریصث غّرت ةَ ةّده و اوژیث ٌّع از ُا شٍگ ایً در پیروکصً. دٍُد یىشٍگ حِث یافحگی ٌظان 

 ىححيم و طکصحَ طده غانتا ُاةاطد. پیروکصًیهیيحرىیى 1ا ج 1/0ُا  آن اٌدازه ىحّشط. دارد وحّد ىیکرونیحِا ىاةیً یفضا و زىیٍَ

 ةَ وحّد پیروکصً دگرشاٌی ٌحیخَ در اپاکی ُا یکاٌ و آًُ یدُایاکص در ةرخی ىّارد. اٌد دهیگرد کرةٍاجی و یحیکهر ٌّع از دگرشاٌی

 ریز یُا یکاٌ پالژیّکالز، یحِایکرونیى طیظَ، از ُا شٍگ ایً زىیٍَ. دارٌد کاٌی حضّر ایً خردطدگی ىحم و اظراف در کَ آىده

. گاُی پیروکصً ُا کٍار ُو جخيع ثاش طده جظکیم کرةٍات و شریصیث اپیدوت، ،ثیکهر ىثم یا یَثاٌّ یُا یکاٌ ىگٍحیث و پیروکصً،

طّد کَ اغهب ُایی از ةهّرُای آىفیتّل دیده ىی(. در ةرخی ىلاظع فلط كانبe-4طکم )دٍُد یىو ةافث گهّىروپّرفیریك ٌظان  اةٍدی یى

 دٍُد )ىیهیيحر( ةّده و حّاطی شّخحَ ٌظان ىی 5ةَ غّرت درطث ةهّر)اٌدازه ةیض از ( در ةرخی ىلاظع f-4طکم اٌد. )کهریحی طده

کَ  طّد یىدار دیده . انیّیً ةَ غّرت ةهّرُای طکم دار جا ٌیيَ طکمةاطد یىُای ةازانحی، انیّیً (. از دیگر شازٌدگان آٌدزیثg-4طکم

ُای جراکی آٌدزیث ةازانحی و آٌدزیث یُا شٍگ (. درh-4ایدٌگزیحی طده اشث )طکمانیّیً . دٍُد یىجخزیَ طدگی طدید ٌظان  ُا آناکثر 

کَ جّشط ایدٌگزیث و  ةاطٍد یى انیّیً کاٌی ةَ ىرةّط زیاد اححيال ةَ کَ اشث ىّحّد ُاییشّدوىّرف ىعانػَ ىّرد ةازانحی ىٍعلَ

ی ثاٌّیَ در آٌدزیث ُا اشث کَ از ُا یکاٌاز  ثیکهراٌی اپك اشث. ، کُا ثیآٌدزی فرغی ىّحّد در ُا یکاٌ. از حيهَ اٌد طدهکرةٍات پر 

طّد. ةهّرُای شّدوىّرف طده جّشط و شیهیس در حفرات ىظاُده ىی ثیکهرةَ وحّد آىده اشث وُيچٍیً جخيع ا جخزیة پیروکصً ُ

پّرفیری، گهّىروپّرفیری، ىیکرونیحی پّرفیریك  جّان ةَ ةافثىی ُا ثیآٌدز ی طاخعُا ةافثاٌد. از حيهَ ٌیز كاةم روئیث ثیکهرکرةٍات و 

 . دةاط یىو ُیانّىیکرونیحی پّرفیریك 

 در جّحِی كاةم حخو از کَ ریّداشیث ُا ةّده طاىم ىٍعلَ اشیدی ُای ىٍعلَ: شٍگ اشیدی آجظفظاٌی ُای شٍگ پحروگرافی-

 آٌدزیً -انیگّکالز حد در جرکیتی کَ پالژیّکالز اشث ُایفٍّکریصث ُا شٍگ ایً دٍُده جظکیم اشاشی ىٍعلَ ةرخّدار ٌیصحٍد. کاٌی

فهدشپار آنکانً . ىیهیيحری دارٌد اةػاد ىحغیر ةّده و شٍححیكپهی دارای ىاکم پالژیّکالز غانتا   (. فٍّکریصحِای27جا 0دارٌد)زاویَ خاىّطی 

ةرخی از آن ُا ىاکم . طّد ىیٍة شٍگ دیده ىیغّرت فٍّکریصث و ُو ةَ غّرت ىیکرونیث در ز ةَ غّرت طکم دار جا ٌیيَ طکم دار و ةَ

 دٍُد. کّارجز طٌّدکَ ةافث گهّىروپّرفیریك را جظکیم ىی گاُی فهدشپار ُای آنکانً ةَ حانث جخيػی دیده ىی دٍُد و کارنصتد ٌظان ىی

 از ىحظکم و ةّده ىیکروکریصحانیً غّرت ةَ ةیظحر ٌیز ُا ایً شٍگ خيیره. دارد حضّر طکم ةی و پراکٍده غّرت ةَ شٍگِا ایً در

ُای فروىٍیزیً جخزیَ  کاٌی. ةاطٍد ىی اپاک ُای کاٌی و اپیدوت کهریث، ریزةهّرُای کّارجز، پالژیّکالز، فهدشپار آنکانً و ُایىیکرونیث

ُا ىظاُده یَ در طکصحگیُای ُياجیحی ٌیز ةَ غّرت ثاٌّاٌد و رگچَ دٍُد و اکثرا  ةَ کهریث و اپیدوت جخزیَ طدهطدگی طدید ٌظان ىی

 طکم ةَ اٌفخاری  فّران ٌحیخَ در اغهب و طٌّد ىی یافث گدازه ُای غّرت حریان ةَ ریّنیحِا ىعانػَ، ىّرد ىٍعلَ (. درi-4)طکم طٌّد ىی

 ىثم آنکانً وفهدشپارُای فهدشپار )پالژیّکالز ُایفٍّکریصث ُا شٍگ ایً در. اٌد ٌِظحَ طده ُو روی ةر آذرآواری ٌیز ىّاد و جّفِا

 پّرفیری غانب ةافث دارای ُاریّداشیث. دارٌد كرار ای طیظَ خيیره یك در کرةٍات و آًُ، کهریث اکصیدُای کّارجز، شاٌیدیً(،

 .طّد ىی دیده ُا آن از ةرخی در حریاٌی ٌیز ةافث گاه اىا. گهّىروپّرفیریك ُصحٍد وىیکرونیحی پّرفیریك و
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( ثبفت آمیگذالًئیذ کٍ حفرات ثب b( ثبفت میکريلیتیک ي ایىترسرتبل ي تجمع کلریت در حذ فبصل میکريلیتُبی پالشیًکالز، a-4 شکل

 یتیپرتارتًز  d)ت: کرثىبa( ثبفت گلًمريپًرفیریک حبصل از تجمع ثلًرَبی پالشیًکالز ي تجمع کرثىبت cکلریت ي کرثىبت پر شذٌ است، 

(XPL)  .eثبفت گلًمريپًرفیریک حبصل از تجمع کلیىًپیريکسه َب ) (XPL) f ٌقبلت َبی حفظ شذٌ از ثلًرآمفیجًل کٍ کلریتی شذ )

 .(XPL). رگچٍ َمبتیتi :) a ه(ثلًرَبی شکل دار الیًیh  (XPL)( زیىًکریست آمفیجًل ثب حبشیٍ سًختٍ PPL g) است. )

 

 َبشیمی کبوی
(. فرىّل شاخحياٌی 5 طکم( اٌخام گرفحَ اشث )ٌلع3َ، )(B-7ی آٌدزیحی )پالژیّکالز ٌيٌَّای از پالژیّکالز: آٌانیز ٌلعَ

>، آورده طده An-Ab-Or =5جایی  3جرکیب پالژیّکالزُا در ٌيّدار  5 طکماجو اکصیژن ىحاشتَ طده اشث. در  8پالژیّکالزُا ةَ ازای 

 اشث. در ایً طکم پالژیّکالزُا در ىحدوده آٌدزیً و الةرادوریث واكع طده اٌد. 

 
Ab-An-Or [3 ]تبیی در ومًدار سٍ : ترکیت شیمیبیی پالشیًکالزَب6 ی آوذزیتی. شکلپالشیًکالز ومًوٍای از :آوبلیس وقط5ٍ شکل

 پالشیًکالزَبی آوبلیس شذٌ دارای ترکیت آوذزیه ي الثراديریت می ثبشىذ.

 

-( ىّرد جخزیَ كرار گرفحَ اشث. . فرىّل)ٌيٌَّ آٌدزیحی B-7ُای ىّحّد در ٌيٌَّکهیٍّپیروکصًٌلعَ از  3کهیٍّپیروکصً: 

 .100Mg(. غدد ىٍیزیو 3-5اجو اکصیژن ىحاشتَ طده اشث)حدول 6کاجیّن ةَ ازای 4ُا ةر اشاسشاخحياٌی کهیٍّپیروکصً

(Mg+Fe+2) ;Mg# ُا در ٌيّدار ةاطد. جرکیب کهیٍّپیروکصًىی 70انی 60ُا ایً کاٌیEn-Wo-Fo =10دُد کَ جياىی > ٌظان ىی
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ةاطد ةاید آٌِا را حزء ىی Na<Alُا (. ةا جّحَ ةَ ایٍکَ در ایً کاٌی7 طکمطٌّد )ٌلاط آٌانیز طده در ىحدوده دیّپصید جا اوژیث واكع ىی

 .ةٍدی کرد ُای کهصیك ظتلَپیروکصً

 
 (B-7)َبی آوذزیتی َبی آوبلیس شذٌ ومًوٍکلیىًپیريکسهDi-Hd-En-Fs [11 .]ی َب در ريزوقٍ:ترکیت شیمیبیی پیريکسه7 شکل

 دَىذ.ترکیت دیًپسیذ تب ايشیت را وشبن می

 

 َبی پريحَبی مىطقٍ مًرد مطبلعٍ ثر اسبس دادٌتعییه سری مبگمبیی سىگ
جّاٌد  ُاشث، ةٍاةرایً ىیُا جاةػی از جرکیب طیيیایی و ىحیط جظکیم ىاگيایی شازٌده آناز آٌخا کَ جرکیب طیيیایی کهیٍّپیروکصً

> و 8= ُا از دو ٌيّدار ُا ارائَ دُد. ةرای جػییً شری ىاگيایی شازٌده پیروکصًشٍگ ُای ىاگيایی جظکیماظالغاجی را در راةعَ ةا شری

ُای ىّرد ىعانػَ کَ دارای جرکیب دیّپصید و اوژیث ٌيٌَّ>، SiO2-Al2O3   =8 > اشحفاده طده اشث. در ٌيّدار جػییً شری ىاگيایی9=

 Ti-Ca+Naو اىا ةا جّحَ ةَ ٌيّدار جػییً شری ىاگيایی  )8 طکم(دةاط جّنئیحی ىی-ةاطٍد، دارای گرایظی از شری شای آنکانًىی

 (.11گیرٌد )طکم  آنکانً كرار ىیُای جّنئیحی و کانك ُا در ىحدوده ةازانث>،کهیٍّپیروکص9ً=

 

  
 Ti-Ca+Na [9.]: ومًدار تعییه سری مبگمبیی 9 [. شکل8]  SiO2-Al2O3ومًدار تعییه سری مبگمبیی :8 شکل

 

-TiO2-SiO2/ 100ةا جّحَ ةَ ٌيّدار . ُای ىٍعلَ از ٌيّدارُای ىخحهف اشحفاده گردیدةَ ىٍظّر جػییً زىیً شاخحی شٍگ

Na2O =6ًُيچٍیً در ُای آٌدزیحی ىٍعلَ در یك ىحیط زىیً شاخحی كّس ونکاٌیکی جظکیم طده اٌد.ُا ، شٍگ> و كرارگیری پیروکص 

 Ca گیرٌد.  غالوه ةر ایً  ٌيّدار  ُای ونکاٌیکی كرار ىیُای شٍگ آٌدزیحی در ىحدوده كّس> ، پیروکصTi+Cr=4ً در ىلاةم Ca ٌيّدار 

  .(10طکم ةاطٍد ) ُای شٍگ آٌدزیث ىرةّط ةَ فػانیث کُّزایی ىیکهیٍّپیروکصً> 9=از  Ti+Cr در ىلاةم
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 Ti+Cr[9.]   در مقبثل  Ca( ومًدار TiO2-SiO2/ 100-Na2O[6 .]C( ومًدار Ti+Cr[4  .]B مقبثل در Ca ومًدار (a:11شکل 
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 وتیجٍ گیری
آٌدزیث ةازانحی، جراکی ُا( ، حدواشط )ةازانث جراکی و ُاُای آجظفظاٌی در ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ ةَ شَ گروه ةازیك )ةازانثشٍگ

ُای ُای آجظفظاٌی ىعانػَ طده دارای ةافثطٌّد. شٍگ اشیدی )ریّنیث، داشیث و ریّداشیث( جلصیو ىی( ، آٌدزیث جراکی و آٌدزیث ةازانحی

ُای پالژیّکالز، ةاطٍد. کاٌی و آىیگدانّئید ىیایٍحرشرجالگهّىروپّرفیریك،پّرفیریك،ىیکرونیحییُیانّىیکرونیحی پّرفیریك، پّرفیریحیك،

جریً درطث ةهّرُا ُصحٍد. پالژیّکالزُا ةا جّحَ ةَ دار اغهیدار جا ٌیيَ طکمةَ غّرت طکم آىفیتّلفهدشپارآنکانً، پیروکصً، انیّیً و 

ُا دٍُد. پالژیّکالزُا در اکثر ٌيٌَّ ُای آٌدزی ةازانحی ىٍعلَ را ٌظان ىیای پروب جرکیتی در حد آٌدزیً و الةرادوریث در شٍگآٌانیز ٌلعَ

ىاگيایی  اخحالط دیگری اشث و ىاگيایی حخره روی فظار از شریع غّاىم ایخاد ایً ةافث ةرداطث ایً از دٍُد. یکی ةافث غرةانی ٌظان ىی

ةاطد. ىاگيای  ىی ىاگيایی حخره در ىّحّد جفریق حال در ىاگيای ةازیك طّد( و  ىی حخره ىاگيایی وارد حدیدجر )کَ ىافیك ىاگيای ةیً

-ُا در ىحدوده کيانآنکانً و جّنئیحی اشث. از ٌظر ىحیط جکحٌّیکی شٍگطیيیایی، از ٌّع کانكجظکیم دٍُده ىٍعلَ ةا جّحَ ةَ جرکیب 

 گیرٌد. ای كرار ىیُای آجظفظاٌی كاره
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