ثشسسي صهيي ضٌبسي،مبًي ضٌبسي ٍ فشآٍسي مبًسبس سيليس
ّفت ّش  -عقذا استبى يضد
.

دوتشحؼيي ؿيخي وبسيضويً ٍ 1بكشتمي صادُ خَاخَيي
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چنيذُ
دسجٌَة غشثي سٍستبي ّفت ّش،رخبئشي اص سٌگ مَاستضيت ()Top Quartziteدس داخل سسَثبت پبلئَصٍئيل قشاس
داسد.
رخبئش هزمَس ثصَست اليِ ّبي سيليسي ،هَاصي ٍ ّن سَ ثب چيي خَسدگيْبي عوَهي هٌطقِ ،ثخص ثبالي سبصًذ
اللَى سا تطنيل هي دٌّذ .موش پبييي آًشا هبسِ سٌگْبي قشهض سيض داًِ اللَى ٍ موشثبالي آًشا سٌگْبي آّني تيشُ سًگ
سبصًذ هيال دس ثشگشفتِ است دس ًتيجِ ،حشمبت تنتًَيني ،هقذاسي چيي خَسدگي ٍ جبثجبيي ،دس تطنيالت صهيي ضٌبسي
ًبحيِ ،اص آى جولِ اليِ ّبي سيليسي صَست گشفتِ است.
ثذيي جْت اهتذاد ٍ ضيت اليِ ّبدسًقبط هختلف،من ٍ ثيص تغييش هي ًوبيذ .جٌس اليِ ّب اص هبسِ سٌگ سيليسي
فطشدُ ٍ سخت (مَاستضيت) سفيذ سًگ هي ثبضذ مِ ثطتش اصداًِ ّبي مَاستض حذٍد ( ،)%85فلذسپبت ( ،)%01داًِ ّب ٍ
خشدُ ّبي :آهفيجَل ،هينب (سشيسيت) ،قطعبت سيض چشت ،مشثٌبتْب ٍ مبًيْبي سسي ٍ هقذاس جضئي رسات ٍ امسذّبي آّي
تطنيل ضذُ است.
هتَسط عيبس اًذاصُ گيشي ضذُ دس ً 80وًَِ اص سٌگ ايي مبًسبس ،دس هَسد امسيذّبي صيش چٌيي است:
Fe2 o3 =0/22%

AL2 o3 =1/55%

Sio 2=93/78%

ثِ هٌظَس هصشف ايي سٌگ دس صٌبيع هشثَطِ ،پشعيبسسبصي آى ،ثبسٍش خشدايص ٍ الل مشدى ٍ ملسيٌبسيَى.اًجبم
گشديذ ،دس ًتيجِ عيبس آى اص ًظش  Sio2حذٍد چْبس دس صذ ثبال سفتِ ٍ هقذاس  Al2o3ثِ ًصف سسيذُ است ،دس هَسد عيبس
آّي تغييش جضئي ثَدُ است ثب تَجِ ثِ عيبسسيليس ايي مبًسبس ،پس اص فشآٍسي ٍ پش عيبسسبصي ،هي تَاى هصشف آًشا دس
صٌبيع :ضيطِ سبصي ،سيختِ گشي ٍ ...ثب اًذك تغييشي قبثل قجَل داًستِ ٍ ثِ مبسثشد.
ٍاطُ ّبي مليذي :مبًسبس سيليس ،تبح مَاستضيت ،ملسيٌبسيَى ،فشآٍسي

 1داًطگبُ آصاداسالهيٍ-احذتْشاى ضوبل-داًطنذُ علَم پبيِ
 2ضشمت هٌْذسي داًص صهيي -تْشاى
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Geology, mineralogy and ore dressing of silice ore deposit of
Hafthar - Aghda area, Yazd Province
Dr. Hossein Sheikhi-Karizaki and Nasser Taghizadeh- Khajuee

Abstract
In the southwest of Hafthar village, there is a deposit of Quartzite (Top Quartzite) inside
the Paleozoic sediments. The layers of this deposit are parallel with the general layering of the
area. This contains the upper part of the lalun. The footwall is red Lalun sandstone and the
handing wall is dark Milla limestone. Strike and dip of the Quartzite layers differ from place
to place due to the tectonics.
The Quartize Ore Contains 85% Quartze, 10% Feldspar, some Amphibole and Mica
(Soricite). There are also few grains of clay minerals and iron oxid in the ore. The average
grade of ore is as the following:
SiO2 = 93.78%, AL2 O3 = 1.55%, Fe2 O3 = 0.22%.
To use this ore for the glass industry, ore dressing tests were carried on this ore (crushing,
grading, calcinations). The result was almost good.
The silice grade has increased up about 4%, Aluminum oxide decreased about 0/75% and
iron oxide increased a little.
After ore dressing this ore can be used for glass and other industries.
Keywords: ore deposit, Top Quartzite, Calcination, ore dressing

هقذهِ:
سٍػتبي ّفت ّش ،دس 33ويلَهتشي خٌَة غشة ؿْش
ػمذا دس اػتبى يضد دس هٌغمِ وَّؼتبًي لشاس داسد.
استفبع ًبحيِ 1733تب  2133هتش اص ػغح دسيبٍ ،
داساي آة ٍ َّاي خـه ٍ ًؼجتب"ػبلوي اػت.
ػٌگْبي وَاستضيت ٍالغ دس ًضديىي ايي سٍػتب ،ون ٍ

يىذيگش ،دس اهتذاد ؿوبل غشة خٌَة ؿشق تـىيل ؿذُ
اػت.
عَل سؿتِ وَُ ؿوبلي حذٍد ٍ 5سؿتِ خٌَثي
تمشيجب" 8تب  13ويلَهتش هيجبؿذ ٍفبكلِ ثيي آًْب حذٍد 3
ويلَهتش اػت وِ ثلَست دسُ ٍ دؿت وَچه پَؿيذُ اص
ٍاسيضُ ٍ آثشفت دس آهذُ اػت.

ثيؾ هَسد تَخِ هؼئَليي ٍ هلشف وٌٌذگبى ثَدُ ٍ

دٍ سؿتِ وَُ هزوَس وِ اص عشف ؿوبل ؿوبل ؿشلي

دسثبسُ اػتخشاج ٍ هلشف آى ًيضهغبلؼبتي كَست گشفتِ

ثِ دؿت وَچه سٍػتبي ّفت ّش ٍ اص خٌَة ثِ آثگيش

اػت ٍلي ثؼلت ٍخَد ٍ دػتشػي ثِ ػيليغ ّبيي ثب ػيبس

دق اطدّب هحذٍد هي گشدد .رخبئش ػظيوي اص وبًِ ػيليغ

ثبالتش ٍ ػيبس تمشيجب"پبئيي ػيليغ ايي وبًؼبس ،تبوٌَى

(وَاستضيت)سا دس خَد خبي دادُ اػت.

ػٌگ آى ثالاػتفبدُ هبًذُ ٍ وبسخبًدبت هلشف وٌٌذُ
تَخْي ثِ آى ًٌوَدُ اًذ.
ثب تَخِ ثِ رخيشُ ػظين ػيليغ ايي ًبحيِ ٍاهىبى
پشػيبسػبصي آى ،هي ؿَد ػيليغ ايي وبًؼبس سا ًيض خْت
هلشف دس كٌبيغ هشثَط فشآٍسي ًوَدُ ٍ لبثل هلشف
ًوَد.

صهيي ضٌبسي:
دس خٌَة غشة سٍػتبي ّفت ّش ثِ فبكلِ تمشيجي 2
تب  6ويلَهتشي آى دٍسؿتِ وَُ ون ٍ ثيؾ هشتفغ ثب

دس ايي ًبحيِ ثيشٍى صدگيْبئي اص ػٌگْبي ثؼيبس لذيوي
هشثَط ثِ اًفشاوبهجشيي – وبهجشيي ٍ اٍسدٍيؼيي هـبّذُ
هي ؿَد وِ ؿبهل ػبصًذّبي صيش هي ثبؿذ:
-1ػبصًذصايگَى (اًفشاوبهجشيي – وبهجشيي) :ايي ػبصًذ
وِ دس صيش هبػِ ػٌگْبي لشهض سًگ اللَى لشاس داسد،
تمشيجب"پي ػٌگ هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ سا تـىيل دادُ ٍ ون
ٍ ثيؾ ثيشٍى صدگيْبئي اص آى دس داخل دسُ ّب ٍ دؿت ّب
ديذُ هي ؿَد.
خٌغ ػٌگ آى اص ًَع ؿيلْبي هتَسق ،ؿيلْبي
هبػِ اي ٍ هبػِ ػٌگْبي ثؼيبس سيض داًِ ثب سًگ لشهض تيشُ

13

سبل سَم  ،ضوبسُ  ،3پبييض 0387

تب لَّْبي اػت.
تؼييي هشص ثيي سػَثبت صايگَى ٍ اللَى وِ دس ثبالي
آى لشاس داسد ٍ ثلَست تذسيدي هي ثبؿذ هـىل اػت.

هٌغمِ سا دًجبل هي وٌذ ٍگؼلْبي ػشضي ؿوبل ؿشلي–
خٌَة غشثي ثبػث همذاسي خبثدبيي آًْب دس ثؼضي اص
ًمبط ؿذُ اػت.

 -2ػبصًذ اللَى (وبهجشيي صيشيي) :ايي ػبصًذ:ثغَس

-3ػبصًذ هيال (وبهجشيي – اٍسدػيي) :ثش سٍي

ٍػيغ ،وَّْب ،دؿتْب ٍ دسُ ّبي ًبحيِ هَسد هغبلؼِ سا دس

وَاستضيت ّبي ػفيذ سًگ اللَى – سػَثبت آّىي –

ثشگشفتِ ٍ دس ثؼضي لؼوتْب ثَػيلِ ٍاسيضُ ٍ آلٍَيَم

دٍلَهيتي خبوؼتشي تيشُ تب ػيبُ ػبصًذ هيال ثب اليِ ثٌذي

پَؿيذُ ؿذُ اػت.

هتَػظ ٍ فؼيل داس لشاس داسد،وِ للل ٍ استفبػبت ساتـىيل

ايي تـىيالت (اللَى) وِ رخبئش ػيليغ ًبحيِ سا
دسثشهي گيشد ؿبهل ثخـْبي صيش اػت:
 دسلبػذُ هبػِ ػٌگّبي لشهض سيضداًِ ثب آثبس سيپلهبسن.
 -ؿيلْبي هبػِ اي لشهض سًگ هغجك ثب هيبى اليِ ّبيي

دادُ اػت .ايي ػٌگْبي وشثٌبتِ دس لبػذُ هبسًي ؿيلي ٍ
دس عجمبت ثبالتش آّىي هي ؿًَذ( .ػىغ ؿوبسُ )1
 -4سػَثبت وَاتشًش ثيـتش ثلَست ٍاسيضُ ٍ آلٍَيَم
وف دسُ ّب ٍ دؿت ّب دس داهٌِ ّبي استفبػبت سا
هي پَؿبًذ.

اص هبػِ ػٌگ.
 -دس ثخؾ ثباليي (پبيبًي) ٍ دس صيشػٌگْبي آّىي

تنتًَيل:

فؼيلداس هشثَط ثِ ػبصًذ هيال اليِّبي وَاستضيت ػفيذ

ًبحيِ ّفت ّش،خضئي اص صٍى ايشاى هشوضي هحؼَة

سًگ ثٌبم وَاستضيت ساػي ( )Top Quartziteوِ وبًؼبس

هيـَد،ثٌبثشايي چيي خَسدُ ٍ گؼؼتِ اػت.هحَس چيي ّب

ػيليغ سا تـىيل هي دّذ(.ػىغ ؿوبسُ )1

اغلت دس خْت ؿوبل غشة – خٌَة ؿشلي اػت ٍلي

هشص ثبالئي ػبصًذ اللَى وِ ؿبهل اليِ ّبي تبح

گؼلْبي ديگشي ًيض دسخْت ؿوبلي – خٌَثي ،ؿوبل

وَاستضيت هيجبؿذ ثب ػبصًذ هيال وِ اص آّىْبي دٍلَهيتي

ؿشق -خٌَة غشة ٍخَد داسد وِ ثبػث خبثدبئي ٍ چيي

تيشُ سًگ تـىيل ؿذُ ٍاضح ٍ ًبگْبًي اػت.

خَسدگي تـىالت صهييؿٌبػي اص آى خولِ اليِ ّبي

ثِ ػجبست ديگشووشپبئيي ايي وبًؼبس ساهبػِ ػٌگْبي
لشهضسًگ ػبصًذ اللَى ٍ ووش ثبالي آًشا ػٌگْبي آّىي
دٍلَهيتي تيشُ سًگ هيال تـىيل هي دّذ.
تبح وَاستضيت هزوَس ثلَست ػِ اليِ اكلي ٍ
تمشيجب" هَاصي ٍ ّن ػَ ثب چيي خَسدگيْبي ػوَهي
هٌظن ،دس خْت ؿوبل غشة – خٌَة ؿشق اهتذاد داسد.
ػشم ٍ ػغح اليِ ّب ثبتَخِ ثِ ٍضغ تَپَگشافي،
فشػبيؾ ٍ چيي خَسدگيْب ٍ غيشُ. ...

وَاستضيت (وبًؼبس ػيليغ) ؿذُ اػت.
گؼل ػشاػشي ًبئيي – ًذٍؿي اص خٌَة غشة
هحذٍدُ ػجَس ًوَدُ وِ دس خبثدبيي ٍ چيي خَسدگي
تـىيالت صهيي ؿٌبػي ًبحيِ ثي تبثيش ًجَدُ اػت.

مبًي ضٌبسي ٍ سٌگ ضٌبسي:
اليِ ّبي ػيليؼي (تبح وَاستضيت) وال" اص خٌغ
هبػِ ػٌگْبي ػيليؼي فـشدُ ٍ ػخت تـىيل ؿذُ اػت.

دس ثيـتش ًمبط ًوبيبى ثَدُ ٍ گبّي ثِ ثيؾ اص  43هتش

سًگ ظبّشي آى ػفيذ ٍلي گبّي دس ػغح ثؼلت

هيشػذ (تپِ هشاد ،گذاس ػفيذ ،تٌگ لذيش )...ضخبهت

َّاصدگي ٍ همذاس ووي رسات آّي وِ دس آًؼت ػيبُ سًگ

اليِ ّب ثيي  13تب  63هتش ٍ ؿيت آًْب اص  13تب  43دسخِ

ثِ ًظش هيسػذ .داًِ ّبي تـىيل دٌّذُ ػٌگ ٍ ّوچٌيي

دس خْت ؿوبل ؿشق تب خٌَة غشة ثٌب ثِ هَلؼيت ،اص

داًِ ثٌذي ٍ ثبفت آى ون ٍ ثيؾ ثب چـن لبثل سٍئيت

ًمغِ ثِ ًمغِ ديگش تغييش هي ًوبيذ.

اػت ثب تَخِ ثِ ؿىل ظبّش ٍ يىٌَاختي آى دس عَل

ثغَس ولي اليِ ّبي وَاستضيت چيي خَسدگي ػوَهي

اليِ ّبي ػيليؼي ٍ هـخق ثَدى وبًيْبي اكلي ثٌظش
هي سػذ وِ ًيبصي ثِ هغبلؼبت هيىشٍػىَپي ًجبؿذ،
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هؼزاله ٍ ثب دس ًظش گشفتي ًَع فشآٍسي وِ ثبيؼتي دسثبسُ

هي تَاى ايي ػٌگ سا ثٌبم وَاستضيت فلذػپبتي

وبًِ ايي وبًؼبس اػوبل ؿَد ،هغبلؼِ ٍ ؿٌبخت دليك تش

) (Feldspar quartziteثب ثبفت گشاًَثالػتيه

وبًيْبي آى ضشٍسي هي ًوَد .ثذيي خْت چٌذ ًوًَِ،دس

(هَصائيىي) ًبهيذ.

عَل اليِ ػيليؼي -همذاس ووي هَاد وشثٌبتِ ،ون ٍ ثيؾ

همذاس رخيشُ ايي وبًؼبس سا  ،ثب تَخِ ثِ اثؼبد صٍى

آلَدُ ثِ هَاد آّي داسّ ،وچٌيي داًِ ّبي ًبچيض ٍ هحذٍد

ػيليؼي وِ اصػِ اليِ ػيليؼي ّن ػَ ثِ عَل تمشيجي 5

اوؼيذّبي آّي ،ثلَسّبي سيض ٍ خشد ؿذُ آهفيجَل

ويلَهتش ٍ ػشم  33تب  43هتش ٍ افشاصي حذٍد  43هتش

داًِ ّبيي اص فيلَػيليىبتْب هبًٌذ هَػىَيت ( ػضيؼيت )

تـىيل ؿذُ اػت هيتَاى ثبلغ ثش  15هليَى تي وَاستضيت

ٍ ثبالخشُ چٌذ ته ثلَس صيشوي وبًيْبي سػي ،حبكل

ثشآٍسد ًوَد.

تدضيِ وبًيْبي اٍليِ ػىؼْبي ؿوبسُ  2تب  7تلبٍيشي اص
همبعغ ًبصن وَاستضيت ّب سا ًـبى هي دٌّذ) .
خْت ؿٌبخت دليك تش ٍ تؼييي ًبم وبًي ّب ،اص
وَاستضيت ًبحيِ ،آصهبيؾ هيٌشالَطيىي ًيض ثؼول آهذ وِ
ًتيدِ آى دس خذٍل ؿوبسُ  1آٍسدُ ؿذُ اػت.
جذٍل ضوبسُ 0
1.Quartz = SiO 2
2.Albite = Na Al Si 3O8
3.Microoline = KAl Si 3O8
4.Calcite = Ca CO3
5.Hematite = Fe2 O3
6.Muscovite = K Al2 (Al Si3O10) (OH)2
7.Hornblende = (Ca , Na )2-3 (Mg , Fe , Cl)5 Si6
(Si, Al)2 O22 (OH)2
8.Zircon = Zr Si O4
9.Kaolinite = Al2 Si2 O5 (OH)4

خْت تْيِ همبعغ ًبصن ٍ هغبلؼِ آى اًتخبة ؿذ،
ًتيدِ هغبلؼبت هيىشٍػىَپي ثِ ؿشح صيش اػت:
 ثلَسّبي دسؿت وَاستض ثِ اؿىبل ًيوِ هذٍس ٍ ثِاثؼبد 3/2تب 3/ 4هيليوتش دس وٌبس ثلَسّبي سيضتش ػيليغ ٍ
غيشُ هتدبٍص اص  85دسكذ حدن ػٌگ سا ثخَد اختلبف
دادُ اػت.
 وبًيْبي فلذػپبت (هيىشٍوليي – آلجيت) ثِ اثؼبدتمشيجب" ّوبًٌذ وَاستض ،وِ ثؼذ اصػيليغ ثيـتشيي حدن
ػٌگ سا ؿبهل هي ؿَد (حذٍد .)%13
 لغؼبت ٍ داًِ ّبي سيض اص ػٌگْبي چشتي ثب ثبفتهيىشٍ وشيؼتبلي ثِ همذاس خضئي

سلن هزوَس رخيشُ تمشيجي ثَدُ ٍ ثشاي تؼييي رخيشُ
لغؼي ثشسػيْب ٍ هحبػجبت وبهلتش ٍ هفلل تشي ثبيؼتي
اًدبم پزيشد.

طئَ ضيوي:
دس عَل اليِ ّبي ػيليؼي ٍ دس فبكلِ ّش  253هتش
يه ثشؽ ػشضي خْت ًوًَِ ثشداسي اًتخبة ٍ اص ّش 23
هتش يه ًوًَِ ثشداؿت ؿذ .ثب تَخِ ثِ ػيؼتن اًتخبة
ًوًَِ خوؼب" تؼذاد ً 81وًَِ اص ايي وبًؼبس گشفتِ ؿذ.
آصهبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي اوؼيذّبي Al2o3, Sio2,
 Fe2o3دسً 81وًَِ ثشداؿت ؿذُ ػيبس تمشيجب" يىٌَاخت
ٍ هـبثْي سا ًـبى هي دّذ.
حذالل ٍ حذاوثش آى ٍ ّوچٌيي ػيبس هتَػظ
اوؼيذّبي هزوَس دس ً 81وًَِ دس خذٍل ؿوبسُ  2آٍسدُ
ؿذُ اػت.
(جذٍل ضوبسُ ) 2
همذاس ػيليغ) 92-)Sio2تب  96دسكذ (هتَػظ دس ً 81وًَِ)%93/78
 اوؼيذ آلَهيٌيَم  3/8 –Al2o3تب  2دسكذ (هتَػظ دس ً 81وًَِ)%1/55
 اوؼيذّبي آّي  3/15 - Fe2o3تب  3/3دسكذ (هتَػظ ً 81وًَِ)%3/22

تؼذاد ً 23وًَِ(ًوًَِ ّبي خبم ٍ ًوًَِ ّبي فشآٍسي
ؿذُ) ًيض اص ًوًَِ ّبي هزوَس خْت اًذاصُ گيشي

ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ٍ ايٌىِ ثلَسّبي

اوؼيذّبي Tio2, p2o5, Cao, Mgo, Na2o, K2o,

وَاستض ثيـتشيي حدن ػٌگ سا ثخَد اختلبف دادُ ٍ دس

 ٍ Mno, So 3,ثِ هٌظَس ثشسػي ًتبيح ػوليبت فشآٍسي

هشحلِ ثؼذي فلذػپبتْب دٍهيي ػبصًذ ػٌگ هي ثبؿذ،

ثش اوؼيذّبي هزوَس وِ همذاس ون ٍ اًذوي اص حدن
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وَاستضيت ًبحيِ ساتـىيل هي دٌّذ اًتخبة ٍ آصهبيؾ

ّوبًغَس وِ هالحظِ هي ؿَد ػوليبت فشآٍسي دس

ؿذً ،تيدِ ٍ تغييشات ثذػت آهذُ اصػوليبت فشآٍسي ٍ

هَسد اوؼيذّبي  Mno, Tio2تبثيش لبثل تَخْي ًذاؿتِ

همذاس دسكذ آًْب دس خذٍل ؿوبسًُ 3ـبى دادُ ؿذُ اػت.

ٍلي دس هَسد ػبيش اوؼيذّب تبثيش هحؼَػي هـبّذُ
هي گشدد'.

(جذٍل ضوبسُ )3
اوؼيذّب (دسكذ)

تغييشات ػيبس اوؼيذّب -دس ًوًَِ ّبي خبم

تغييشات ػيبس دس ّوبى ًوًَِ ّب پغ اص فشآٍسي

%Tio2

 0/05تب 0/01

 0/04تب 0/03

P 2o5

 0/04تب 0/03

 0/009تب 0/003

Cao

 0/9تب 0/05

 0/1تب 0/03

Mgo

 0/23تب 0/03

 0/03تب 0/02

Na 2o

 0/11تب 0/04

 0/07تب 0/03

K2 o

 0/96تب 0/57

 0/5تب 0/16

Mno

 0/007تب 0/002

 0/008تب 0/002

So3

 0/25تب 0/09

 0/11تب 0/09

فشآٍسي ٍپشعيبسسبصي:
ثشسػيْبي اًدبم ؿذُ ًـبى هذّذ وِ:ثيؾ اص 85
دسكذ ػٌگ وَاستضيت ّفت ّش اص داًِ ّبي ػيليغ ٍ
تمشيجب" 13دسكذ آى اص وبًيْبي فلذػپبت تـىيل ؿذُ
اػت.
وبًيْبي فلذػپبت ػوذتب" اصًَع هيىشٍوليي – آلجيت
(آلَهيٌَػيليىبتْبي پتبػين ٍ ػذين)هيجبؿذ
وِ ثشاي هبدُ هؼذًي ػيليغ دسخْت وبسثشدي ٍ
هلشف آى دسكٌبيغ ؿيـًِ ،ؼَص ٍ غيشُ هضاحوتي ايدبد
ًوي وٌذثِ اضبفِ ايٌىِ ون ٍ ثيؾ تدضيِ ؿذُ ٍ ثِ
وبًيْبي سػي تجذيل ؿذُ اًذ.

 سٍؽ فلَتبػيَى(ؿٌبٍسي)،اكَال"ثشاي ايي ًَعهَادهؼذًي التلبدي ًجَدُ ٍاص عشفي ثب تَخِ ثِ ًَع
ًبخبلليْب هفيذ ًيؼت ٍ وبسثشدي ًذاسد.
 سٍؽ تغليظ وبًِ ثَػيلِ خذاػبصي ثب اػتفبدُ اصٍصى هخلَف (سٍؽ ثملي) اص لجيل ثىبسگيشي هيض ٍ
خيه ٍ ػيىلًَْبي آثي ٍ ثبدي ٍ غيشُ ػولي اػت ٍلي
چٌذاى ًتيدِ ثخؾ ًخَاّذ ثَد صيشا همذاس ًبخبلليْب
خضئي ثَدُ ٍ تفبٍت ٍصى هخلَف ػيليغ ثب ًبخبلليْب
ًيض صيبد ًيؼت.
 پشػيبسوشدى ثَػيلِ هبيؼبت ػٌگيي هوىي اػت ٍليگشاى توبم هيـَد.

آًچِ دسايي وبًؼبس ،ثبتَخِ ثِ ًَع هلشف آى دس

ثٌبثشايي تٌْب سٍؽ هٌبػت ثشاي پشػيبسػبصي ايي

كٌبيغ ؿيـِ ػبصي ،سيختِ گشيً ،ؼَص ٍ غيشُ ثؼٌَاى

وبًِ،سٍؽ خشدايؾ ،اله وشدى ٍ ولؼيٌبػيَى ثِ ًظش

ًبخبللي ٍ هضاحن ثِ حؼبة هيأيذ ػجبستٌذ اص:

هي سػذ.

وبًيْب ٍ رسات آّي ،اوؼيذ ولؼين ،داًِ ّبي آهفيجَل ٍ

ايي سٍؽ ثب تَخِ ثِ داًِ ثٌذيًَ ،ع داًِ ّبي ػٌگ

همذاسي ّن آة ثِ كَست آة تجلَس ٍيب سعَثت دس

اص ًظش خٌغ،اثؼبد ،ػختي ٍ همبٍهت وِ ّش وذام خَاف

ػٌگ.

فيضيىي هخلَف ثِ خَد داؿتِ ٍ دس ثشاثش خشدؿذى

ثشاي پشػيبسػبصي ٍ حزف ًبخبلليْب اص ػٌگ ايي
وبًؼبس،سٍؽ ّبي هختلف فشآٍسي هَادهؼذًي هَسد
ثشسػي لشاس گشفتِ اػت.

همبٍهت ّبي هختلف اص خَد ًـبى هي دٌّذ ،اًتخبة
ؿذُ اػت.
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داًِ ّبي ػيليغ ثِ ٌّگبم خشدايؾ ٍثِ ػلت همبٍهت
ثبال ووتش خشد ؿذُ ٍ سٍي اله ثبلي هي هبًذ ٍ داًِ ّبي
صيشتش وِ ثيـتش ًبخبلليْب ّن خضء آًْب اػت اص اله سد
هي ؿًَذ.

هيىشٍى)ػجَس دادُ ؿذ ٍ ثخؾ سٍئي آًْب خذا ؿذُ ٍ ثِ
ؿشح صيش ػول گشديذ

 -2-1تؼذاد چْبس ًوًَِ(ًوًَِ ّبيّ ) E,E,D,Dش

وذام خذاگبًِ اص دػتگبُ هغٌبعيغ ثب ؿذت ثبال دٍثبس ػجَس

دٍ ًوًَِ(ّش ًوًَِ حذٍد  15ويلَگشم)اص وَاستضيت
ًَاحي تپِ هشاد ٍ گذاس ػفيذ ثشاي پشػيبسػبصي

دادُ ٍ ػپغ آًبليض ؿذ(.خذٍل ؿوبسُ )4
ايي آصهبيؾ خْت خبسج ًوَدى رسات ٍ اوؼيذّبي

ثشداؿت گشديذ.اثتذا هحتَيبت ّش ويؼِ 15ويلَگشهي

آّي كَست گشفتٍ .لي ثؼلت ًَع آّي هَخَد(ثيـتش ثِ

ثب ػٌگ ؿىي فىي ثِ اثؼبد  2تب  3ػبًتي هتش ؿىؼتِ ٍ

كَست تشويت ّوشاُ ثب وبًيْبي آهفيجَل ٍغيشُ)چٌذاى

خشد ؿذ ػپغ ثَػيلِ سيفش ثِ  7لؼوت تمشيجبً دٍ

هَثشًجَدُ ٍيبثؼيبس خضئي ثَد
 -2-2ثميِ ًوًَِ ّبي پَدسؿذُ،دساػيذ

ويلَگشهي تمؼين ٍ ثشاي آصهبيؾ آهبدُ گشديذ.
 -1همذاس دٍ ويلَگشم ًوًَِ ؿىؼتِ ؿذُ اص ّش ويؼِ

(خوؼب"دٍ ًوًَِ ٍ چْبس ويلَگشمً -وًَِ ّبي)F, F
ثغَس خذاگبًِ دس وَسُ  933دسخِ ػبًتي گشاد ثِ هذت

ولشئيذصيه 1+1دسحشاست ػبدي آصهبيـگبُ ٍ ّن
چٌيي دس  43-53دسخِ ػبًتي گشاد حشاست،
اػيذؿَيي ٍ پغ اص ػِ ثبس ؿؼتـَ ثب آة آًبليض

 13دليمِ حشاست دادُ ؿذ ،ػپغ آة ػشد سٍي آًْب

گشديذ ؿؼتـَ ثب اػيذ ٍ آة ثِ هٌظَس اًحالل ٍ

سيختِ ،خـه ًوَدُ ٍ هدذدا" ثب ػٌگ ؿىي غلغىي

حزف رسات ٍ اوؼيذّبي آّي ،وشثٌبتْب ٍ وبًيْبي سػي

پَدس ًوَدُ ٍ اص اله يه هيليوتشي ػجَس دادُ ؿذ ٍ ثخؾ

اًدبم ؿذ،وِ دس هَسد وشثٌبتْب ٍ وبًيْبي سػي هَثش ثَدُ

سٍي اله آصهبيؾ گشديذ (خذٍل ً 4وًَِ ّب) F, F

ٍلي دسهَسد ػيبس آّي تغيش چٌذاًي اًدبم ًـذ ٍيب ثؼيبس

اػوبل هزوَس ثِ هٌظَس حزف وشثٌبتْب آة تجلَس ٍ

خضئي ثَد(.خذٍل )4

هـبّذُ تغييشات حبكلِ دس ػيبسوبًِ كَست گشفت،

 -وبسّبي خشدايؾ ولؼيٌبػيَى ،پَدس ًوَدى ،ػجَس اص

ًتيدِ آى افضايؾ چْبس دسكذ  ٍ Sio2تمليل حذٍد ًلف

هغٌبعيغ ٍ الىْبي هختلف دس هَػؼِ تحميمبت وبسثشد

 Al2o3ساًـبى داد ،دس هَسد همذاس دسكذ آّي تغييش

هَاد هؼذًي ايشاى ٍ اػيذؿَيي ٍ آًبليضّبي ؿيويبيي ٍ

هحؼَػي ايدبد ًـذ(.خذٍل ؿوبسُ )4

هيٌشالَطيىي ًوًَِ ّب دس ٍاحذ تحميمبت كٌؼتي

 -2ثميِ ًوًَِ ّبي ؿىؼتِ ؿذُ ،هدذدا" خشد ؿذُ ٍ

پظٍّـگشاى ؿيوي اًدبم گشديذ.

پغ اصپَدسؿذى اص الىْبي هختلف( +53تب -533
جذٍل ضوبسُ  4آًبليض ضيويبيي دًٍوًَِ ًيوِ صٌعتي مبًسبس سيليس ّفت ّش پس اص فشآٍسي
Mno

Tio2

Fe2 o3

Al2o3

Sio2

0/006
0/002
0/008
0/004
0/003
0/003
0/002

0/04
0/02
0/04
0/03
0/03
0/03
0/04

0/40
0/40
0/31
0/30
0/30
0/31
0/26

0/75
0/85
0/85
0/51
0/73
0/73
0/74

97/1
69/9
97/4
97/3
97/1
97/4
97/8

A
A1
B
C
D
E
F

ًوًَِ ًيوِ كٌؼتي ؿوبسُ
( 1تپِ هشاد)
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0/002
0/002
0/002
0/002
0/002
0/002
0/002

0/03
0/04
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03

0/24
0/19
0/24
0/24
0/24
0/24
0/27

0/62
0/73
0/52
0/51
0/51
0/51
0/70

97/8
97/6
97/8
97/8
97/9
97/6
97/9

ُ

A
A’1
’B
’C
’D
’E
’F

ًوًَِ ًيوِ كٌؼتي ؿوبسُ
( 2گذاسػفيذ)

ًتيدِ اخشاي  14هَسد آصهبيؾ وِ خْت پش ػيبس

دسكذ آًشا فلذػپبت ٍ ثميِ سا وبًيْب ٍخشدُ سيضّبي:

ػبصي وَاستضيت ّفت ّش اًدبم ؿذُ ًـبى هي دّذ وِ

چشتي ،آهفيجَل ،هيىب ،وشثٌبتْب ٍ وبًيْبي سػي تـىيل

وليِ ػوليبت كَست گشفتِ دسثبالثشدى ػيبس ػيليغ هَثش

هيدّذ.

ثَدُ اػت ٍلي ثب ثشسػي آصهبيـْبي هزوَس ثشاي فشآٍسي

ػٌگ ظبّشي ػفيذثب داًِ ثٌذي تمشيجب" يىٌَاخت

ايي وبًؼبس اخشاي ػوليبت صيش وِ ػْلتش ثٌظشهي سػذ

داسد.فشآٍسي آى ثبتَخِ ثِ داًِ ثٌذي ٍ ًَع داًِ ّب ثِ

پيـٌْبد هي گشدد:

سٍؽ خشدوشدى ،ولؼيٌبػيَى ،اله وشدى ٍ غيشُ اهىبى

 -ؿىؼتي ٍ خشد وشدى ػٌگ ثِ اثؼبد  2تب  3ػبًتي

پزيش ثَدُ ٍ ًتيدِ آى ثبالسفتي  4دسكذ

2

ٍ Sioتمليل

همذاس  Al2 o3ثِ ًلف هي ثبؿذ ،دس هَسد ػيبس آّي ٍ

هتش.
 حشاست دادى هبدُ هؼذًي (ولؼيٌبػيَى)خشد ؿذُثِ هذت  13دليمِ دس  933دسخِ ػبًتيگشاد.

ػبيش ػٌبكش خضئي هَخَد دس ػٌگ تغييش ًبچيض ثَدُ
اػت.ثشسػي خَاف فيضيىي (داًِثٌذي ،ػختي ٍ ٍ )...

 -خشدوشدى هدذد هبدُ ولؼيٌِ ؿذُ(دسحذ  1هيليوتش)

تشويت ؿيويبيي ػٌگ ايي وبًؼبس دس ٍضؼيت لجل اص

ٍ ػپغ سدوشدى آى اص اله  -1هيليوتشي( 133هيىشٍى)

فشآٍسي (ثلَست خبم) ٍ ثؼذ اص فشآٍسي ،ػالٍُ ثش اهىبى

ٍ دس ًْبيت ػجَس اص هغٌبعيغ.

ػَْلت پش ػيبس ػبصي آىً ،ـبى هيدّذ وِ هبدُ فشآٍسي

ثغَس ولي ايي سٍؽ ػيبس  Sio 2سا دس وبًِ حذٍد 4

ؿذُ ،دس كٌبيغ هختلف ٍ هشثَط اص لجيل :وبسخبًدبت

دسكذ افضايؾ دادُ ٍ همذاس  Al2 o3سا وِ ػوذتب" دس

ؿيـِ ػبصي ،سيختِگشي ،تْيِ هَاد اٍليِ ًؼَص ػيليؼي،

استجبط ثب وبًيْبي فلذػپبت هيجبؿذ ًيض ثِ ًلف وبّؾ

ػٌذثالػت ٍ غيشُ وبسثشد داؿتِ ٍ لبثل هلشف هي ثبؿذ.

دادُ اػت ،فلذػپبتْب وِ ون ٍثيؾ آلتشُ ثَدُ ًشم ؿذُ ٍ اص

دس كَست ايدبد تبػيؼبت هٌبػت ٍ هشثَط دس

اله ثشاحتي ػجَس هي ًوبيذ ،دس هَسد رسات ٍ اوؼيذّبي

ًضديىي ايي وبًؼبس هيؿَد ثب اًذن فشآٍسي ٍ تغييش اص

آّي تغييش خضئي ثَدُ ٍ دس هَاسدي ثؼلت خبسج ؿذى

رخيشُ ػظين ػيليؼي وِ دس ايي ًبحيِ ٍخَد داسد ٍ

ًبخبلليْبي ديگش همذاس دسكذ آى افضايؾ ًـبى هي دّذ.

هيتَاًذ ػبلْب خَسان ٍ هبدُ اٍليِ كٌبيغ هلشف وٌٌذُ سا

يبدآٍسي :ػوليبت فشآٍسي دس حذ آصهبيـگبّي اًدبم

تبهيي ًوبيذ ،اػتفبدُ ًوَد.

ؿذُ ٍ ثشاي سػيذى ثِ ًتيدِ كٌؼتي ٍ التلبدي الصم
اػت وبسّبي پش ػيبسػبصي دس هميبع گؼتشدُتش ٍ كٌؼتي
كَست گيشد.

ًتيجِ ملي
هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ًـبى هيذّذ وِ :رخبئش ػيليغ
ًبحيِ ّفت ّش اصًَع وَاستضيت( )Top Quartziteثَدُ
ٍ حذٍد  85دسكذ حدن ػٌگ سا وبًيْبي ػيليغ ،دُ

هٌبثع:
 حوذي ،ثْبءالذيي .)1374(،ػٌگْبي سػَثي پشُوبهجشيي ٍ وبهجشيي ،عشح تذٍيي وتبة صهيي
ؿٌبػي ايشاى ،ػبصهبى صهيي ؿٌبػي وـَس.
 -ػبصهبى صهيي ؿٌبػي وـَس ً .)1978( ،مـِ،

1
چْبسگَؽ ًبئيي .
صهيي ؿٌبػي
250 / 000
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 ؿىَّي ساصي ،هْشداد .)13 79 (،ػيليغ اص هؼذىتبهلشف – ؿشوت خذهبت ٍ تَػؼِ هؼبدى ايشاى.
 ؿيخي وبسيضوي ،حؼيي .)1359(،ػيليغ ٍ هبػِسيختِ گشيٍ .صاست كٌبيغ ٍ هؼبدى – ثشسػيْبي
هؼذًي.
 ؿيخي وبسيضوي ،حؼيي .) 1373( ،فلذػپبت ٍفلذ ػپبتَئيذ ،عشح تذٍيي وتبة صهيي ؿٌبػي
ايشاى ،ػبصهبى صهيي ؿٌبػي وـَس.
 كويوي ًويي،هٌلَس.)1364( ،گضاسؽ اوتـبفبتتفضيلي

هبػِ

سيختِ

گشي

ػشًضاسا،

ًبحيُِفيشٍصوَُ -ػبصهبى صهيي ؿٌبػي وـَس.
 لشثبًي ،هٌلَس .)1373(،ػيليغ،عشح تذٍييوتبة صهيي ؿٌبػي ايشاى ،ػبصهبى صهيي ؿٌبػي
وـَس.
 -يضدي،م.)1364( ،گضاسؽ اوتـبف همذهبتي ،هبػِ

 سيختِ گشي هؼذى فيشٍص -ثدٌَسد ،ؿشوت هَادهؼذًي غيش فلضي اكفْبى.
- Betekhtin, .A. (1968). Manuel de
Mineralogie Description, Traduit de
Russe, Edi Mir, Mosscou.
- Deer, V. A., Howier, R. A. and
Zussman, J. (1991). An Intro- duction
To The Rock Forming Minerals,
Johon, Wile & Sons Inc New York.
- Dorokhine, I. et collegues, (1967):
Gisements des Mineraux Utiles et
leur prospection, Edi Ecol superieur
Moscou.
- Fredricke,
H.
Pouch,
(1970).
Guidedes Roches et Mineraux, Edi
Neuchatel Suisse.
- Ragin, E. (1961). Geologie des Gites
Mineraux Edi Masson et Cie, Paris.
- Roubault, M. et collegues, (1963):
Determination des Mineraux des
Roches, Edi Lamarre- Painat – Paris.
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(عنس ضوبسُ )0
-1تبح مَاستضيت اللَى -2-سٌگ آّل هيال .هَقعيت تٌگ غذيش – ّفت ّش

عنسْبي ضوبسُ 3 ٍ 2

ًوًَِ مَاستضيتي H. H. 1دس ًَسّپالسيضُ LPثب عذسي چطوي  obj 6/3 Xثبفت هَصائيني ضبهل داًِ ّبي مَاستض(اسبسب"ثِ
ّوشاُ موي فلذسپبت،داًِ ّبي چشت ٍغيشُ (ثِ مبًي ضٌبسي هشاجعِ ضَد)مبًي فشعي صيش مي ثب ثشجستگي قَي ٍثي سفشًظاًس
ثبالدسهشمض عنس
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ًوًَِ مَاستضيتي H. H. 1دسًَسُ پالسيضُ Lpثبعذسي چطوي obj 6/3 xثبفت هَصائيني حبٍي مبًي اسبسب"فشاٍاى مَاستض،
فلذسپبت (پالطيَمبص سذيل)ثب هبمل آلجيتي (مبًي داساي تيغِ ّبي تيشُ ٍسٍضي)موي داًِ ّبي چشت،موي مشثٌبت
عنسْبي ضوبسُ 5 ٍ 4

ًوًَِ مَاستضيتي H. H. 1دس ًَسپالسيضُ  LPثب عذسي چطوي (25 xدسضت ًوبئي مبهال"ٍاضح اص مبًي صيشمي ثب ثي سفشًظاًس
قَي ٍ ثشجستگي ثبال)
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ًوًَِ مَاستضيتي  H. H. 1دس ًَسپالسيضُ  LPثبعذسي چطوي  06 xثب دسضت ًوبئي ثضسگتش اص مبًي فشعي صيشمي

عنسْبي ضوبسُ 7 ٍ 6

ًوًَِ  -H. H.3مَاستضيت ّفت ّش
ًَس پالسيضُ عذسي چطوي (،)6.5 xثبفت گشاًَپالستيل (هَصائيني)
مبًيْب مَاستض  ،فلذسپبت  ،مبًيْبي تيشُ ٍ...
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ًوًَِ -H.H.3هبًٌذ ًوًَِ ثبال

