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 چكیده

 های مارن و آهک سنگ از ای مجموعه در قهرود روستای شرق در( میانی میوسن) سال میلیون 19 تا 17 سن به قهرود نفوذی توده

 روسکوپیمیک صحرایی، مطالعات بر اساس دومورتیریت کانی. است شده آهن های اسکارن تشکیل باعث و کرده نفوذ ائوسن و کرتاسه

 قهوه تا کمرنگ آبی هایلکه شکل به دستی نمونه در دومورتیریت. گردید شناسایی قهرود گرانیت شکستگیهای در XRD تجزیه و

 XRD تجزیه نتایج. شودمی مشاهده شعاعی یابی جهت با سوزنی یا ای رشته بلورهای صورت به عمدتاً نازک مقطع در و کمرنگ ای

 و حراییص مطالعات بر اساس. هستند دیوپسید و مسکویت پیروفیلیت، کوارتز، شامل  دومورتیریت همراه کانیهای که دهد می نشان

 با هرود،ق توده از گرفته منشأ بر حاوی گرمابی سیاالت واکنش در اثر گرمابی های فعالیت نهایی مراحل در کانی این میکروسکوپی

 .است شده تشکیل شدن سیلیسی و پیشرفته( رسی)آرژیلیتی  دگرسانی های زون در آلکالن فلدسپاتهای

 آرژیلیتی، سیلیسی، دومورتیریت، گرانیتقمصر، قهرود،  ،اصفهانکلیدواژه: 

 

 مقدمه

 3)4)(SiO3(BO7Al(O,OH)3 شیمیایی فرمول با دار آلومینیوم کمیاب نزوسیلیکات یک Dumortierite دومورتیریت

 بـصورت آن در اکسیدهـا درصـد که( 1986 مکنزی، و 1984 همکاران، و چون) بـاشدمی

%=62.393O2Al،=6.09% 3O2B ،%=31.522SiO کشف فرانسوی شناس باستان دوموریته توسط که کانی این. است 

 ورومبیکارت دومورتیریت تبلور سیستم. است قرمز و آبی بنفش، قرمز آن خاکه رنگ و سیاه آن رنگ و بوده کدر نیمه شده،

 یاهس لومینسانس ولی ندارد مغناطیسی خاصیت کانی این. باشد می ابریشمی جالی و 4/3 – 3/3 چگالی ،7 سختی دارای و

 و منشوری آن بلورهای شکل و بوده شعاعی و ای رشته آگرگات، بلوری، اشکال دارای دومورتیریت. دارد بنفش تا کامل

 پنوماتولیتی و یپگماتیت آن تشکیل منشأ و تورمالین و آندالوزیت کوردیریت، کیانیت، کانی، این پاراژنز کانیهای. است سوزنی

 ،1995 همکاران، و پرلو) شودمی تشکیل قلیایی فلدسپات با بردار پنوماتولیتی سیاالت واکنش نتیجه در دومورتیریت. است

 (.1993 مارتین، و تنر
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 به که ود،ش می دیده کوارتز متراکم های توده با توام غالبا و بوده سودالیت و الزولی الپیس آزوریت، به شبیه دومورتیریت

 یافت تیره یآب رنگ به که دومورتیریت شفاف نیمه و فشرده نوع فقط. گویند می کوارتز دومورتیریت کریستالی کانی این

 یزانم دلیل به الزونی الپیس مانند مشابه های کانی از و گیرد قرا استفاده مورد جواهر نگین عنوان به تواند می شود می

 در زا رنگ کانی صورت به معموال دومورتیریت. است تمایز قابل راحتی به آن باالی مخصوص وزن و نور شکست ضریب

 .است پراکنده کوارتز فشرده های توده

 گزارش اهر داغ شیور جواد علی منطقه در( 1394) خالقی و( 1382) همکاران و پور کاظم توسط ایران در دومورتیریت کانی

 .است کرده اشاره( کاشمر) سرسفیدال منطقه در دومورتیریت وجود به( 1384) مظلومی همچنین. است شده

 

 روش مطالعه

 برداشت های نمونه بین از. گردید برداشت منطقه مختلف های قسمت از سنگ نمونه 90 تعداد صحرایی مطالعات طی در

 در نمونه یک و شد انتخاب XRD روش به تجزیه برای نمونه یک. شد انتخاب نازک مقاطع تهیه برای نمونه 41 شده

 و هادگرسانی شناسایی در XRD تجزیه از حاصل نتایج و گرفت قرار تجزیه مورد اصفهان دانشگاه مرکزی آزمایشگاه

 .گرفت قرار استفاده مورد منطقه هایکانی

 

 بحث

 24َ طـول جغرافیایی مختصات در قهرود، روستای شرق و قمصر جنوب کیلومتری 20 اصفهان، استان در مطالعه مورد منطقه

 . دارد قرار دختر ـ ارومیه ماگمایی نوار روی بر شمالی 33° 43َ  تا 33° 39َ  عرض و شرقی 51° 28َ  تا °51

 شرق در( میانی میوسن) سال میلیون 19 تا 17 سن و گرانیت و تونالیت گرانودیوریت، ترکیب دارای قهرود نفوذی توده

 آهن های اسکارن تشکیل باعث و کرده نفوذ ائوسن و کرتاسه های مارن و آهک سنگ از ای مجموعه در قهرود روستای

 قهرود گرانیت شکستگیهای در XRD تجزیه و میکروسکوپی ی،صحرای مطالعات اساس بر دومورتیریت کانی. است شده

 مقطع رد و کمرنگ ای قهوه تا کمرنگ آبی هایلکه شکل به دستی نمونه در قهرود منطقه در دومورتریت. گردید شناسایی

 دومورتیریت همراه کانیهای(. 1 شکل) شودمی دیده شعاعی یابی جهت با سوزنی یا ای رشته بلورهای صورت به عمدتاً نازک

 (.2 شکل) هستند مسکویت و کوارتز دیوپسید، پیروفیلیت، شامل XRD تجزیه اساس بر

 رعناص قهرود، توده تبلور نهایی مراحل در. است شده مینتأ قهرود توده از منطقه در دومورتیریت تشکیل برای الزم بور

 اولیه، دهش تشکیل های توده بر سیاالت این ثیرتأ و شده غنی ماگما تبلور نهایی مراحل سیاالت در بور همانند فعال و سبک

 یلیسیس و شدن تورمالینی دگرسانیهای حضور. است شده آنها شکستگیهای در دومورتیریت ایجاد و آنها دگرسانی باعث

 .است سیلیس و بور از گرمابی سیاالت بودن غنی نشانگر مطالعه مورد منطقه در شدن
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 تدومورتیری بنابراین دارد وجود کوارتز و دیوپسید پیروفیلیت، همراه XRD توسط شده مشخص پاراژنز در دومورتیریت کانی

 پیشرفته تیآرژیلی زون در دومورتیریت. است شده تشکیل شدن سیلیسی و پیشرفته( رسی) آرژیلیتی دگرسانی های زون در

 می هپیشرفت آرژیلیتی زون شاخص منطقه، در فراوان مقداره ب بزرگ دومورتیریت بلورهای. شود می پالژیوکالز جانشین

 کلش) شود می مشاهده دومورتیریت با کوارتز همراهی و داده رخ شدن سیلیسی دگرسانی دگرسانی، مرحله اواخر در. باشد

1.) 

 

 

 

 

 

 (.PPL) کوارتز با دومورتریت همراهی: 1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XRD.نتایج تجزیه : 2شکل 
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 گیري نتیجه

 و آهک سنگ از ای مجموعه در قهرود روستای شرق در( میانی میوسن) سال میلیون 19 تا 17 سن به قهرود نفوذی توده

 تمطالعا اساس بر دومورتیریت کانی. است شده آهن های اسکارن تشکیل باعث و کرده نفوذ ائوسن و کرتاسه های مارن

 هب دستی نمونه در دومورتیریت. گردید شناسایی قهرود گرانیت شکستگیهای در XRD تجزیه و میکروسکوپی ی،صحرای

 ابیی جهت با سوزنی یا ای رشته بلورهای صورت به عمدتاً نازک مقطع در و کمرنگ ای قهوه تا کمرنگ آبی هایلکه شکل

 پیروفیلیت، کوارتز، شامل  دومورتیریت همراه کانیهای که دهد می نشان XRD تجزیه نتایج. شودمی مشاهده شعاعی

 در رمابیگ های فعالیت نهایی مراحل در کانی این میکروسکوپی و صحرایی مطالعات اساس بر. هستند دیوپسید و مسکویت

( رسی) یتیآرژیل دگرسانی های زون در آلکالن فلدسپاتهای با قهرود توده از گرفته منشأ بر حاوی گرمابی سیاالت واکنش اثر

 .است شده تشکیل شدن سیلیسی و پیشرفته

 

 منابع

 استان قمصر، شرق جنوب) قهرود گرانودیوریت شرقی بخش های اسکارن شناسی کانی و شناسی سنگ مطالعات .1391 ،.بدر،ا

 .صفحه 162 اصفهان، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان ،(اصفهان

 اناست شمال -اهر شیورداغ جواد علی طالی-مس کانسار در دمورتیریت کانی ژئوشیمی و شناسی کانی بررسی .1394 ،.ف ، خالقی

 .نور پیام دانشگاه شناسی زمین ملی همایش نهمین و ایران شناسی زمین انجمن ساالنه همایش نوزدهمین شرقی آذربایجان

 منطقه در( Dumortierite) دمورتیریت کانی ظهور نحوه .1382 ،.م حیدری،و  ،.ف قاسمی، ملک ،.ع ثمرین، زاده کریم ،.ا پور، کاظم

 .یزد دانشگاه ایران، شناسی کانی و بلورشناسی کنفرانس یازدهمین اهر، غرب شمال جواد، علی

 ،(رضوی خراسان استان کاشمر،)سرسفیدال منطقه از دومورتیریت کانی گزارش. 1384 ،.ح.م پور، کریم ،.م.س همام، ،.ع مظلومی،

 .ایران شناسی کانی و بلورشناسی همایش دوازدهمین
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