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 كاني شناسي و ثير آلتراسيون گرمابي در تغيير تركيبأت
غرب سنگهاي آتشفشاني بازيك دگرگون شده ژوراسيك در  ميژئوشي

  اصفهان
  

   

2خان نصراصفهاني علي و 1*زهرا نصراصفهاني  
 z.nasr64@yahoo.comاصفهان،  باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان،) 1

  اصفهان ،واحد خوراسگان مي، دانشگاه آزاد اساليپترولوژكارشناسي ارشد گروه  استاديار) 2

   دار مكاتبات عهده) *
 

  30/9/1392: تارنما در دسترس قابل    ؛4/8/1392: پذيرش    ؛15/4/1392:  شده اصالح دريافت     ؛ 6/2/1391: دريافت

  دهيچك
از  اين ناحيه بخشي .دهسرد قرار دارند - هاي بازيك دگرگون شده  منطقه مورد مطالعه با سن ژوراسيك، در غرب اصفهان و در سرزمين شهركرد سنگ

اساس مطالعات  بر. باشند در منطقه ميترين رخنمون سنگي  مهم ها داراي شيست سبز بوده و اين سنگ. سيرجان مي باشد -زون ساختاري سنندج
با توجه به . هاي تولئيتي بوده كه تركيب آنها بازالتي تا آندزيت بازالتي با ماهيت ساب آلكالن و روند تولئيتي است ها شبيه بازالت ژئوشيمي، اين سنگ

ها  هاي تشكيل دهنده اين سنگ ترين كاني مهم. باشند ها به محيط زيررانده آتشفشاني بازي پشت قوسي متعلق مي مطالعات انجام شده، اين سنگ
آمفيبول از . باشد هاي اپاك است كه بيانگر پاراژنز دگرگوني ناحيه اي شيست سبز مي پالژيوكالز، آمفيبول، كوارتز ، اپيدوت، گارنت، كلريت و كاني

ها قابل  باشد كه هم بصورت درشت بلور و هم بصورت ريز بلور در مقاطع نازك اين سنگ هاي بازيك دگرگون شده مي هاي سازنده در سنگ كاني
امل آلتراسيون سرسيتي، موجود در منطقه ش هاي ترين آلتراسيون مهم. باشد درصد متغير مي 50تا  40ميزان فراواني بلورهاي آمفيبول حدود . مشاهده است

هاي سيليسي آهن دار با امتداد شمال  رگه. هاي گرمابي آهن دار نيز حضور دارند ها رگه همراه با اين آلتراسيون. باشد كلريتي، اپيدوتي و سيليسي مي
شواهد صحرايي و . تشخيص هستندها قابل  ها با كالهك آهني از ساير رخنمون اين رگه. اند هاي منطقه را قطع نموده جنوب شرقي، سنگ -غربي

اين شرايط احتمال حضور كانه زايي طال مشابه كانسارهاي طالي نوع رگه اي را . باشد آزمايشگاهي نشان دهنده پتانسيل باالي منطقه از نظر اقتصادي مي
  .دهد در كمربندهاي شيست سبز پركامبرين منطقه افزايش مي

  .سنگهاي دگرگون شده، ژوراسيك، اصفهانآلتراسيون، ژئوشيمي،  :يديكل يها واژه
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