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 چکیده

ذخایر پرلیت به صورت توده . کیلومتري جنوب غرب سبزوار واقع گردیده است 110منطقه مورد مطالعه در 
با سن کرتاسه باالیی تشکیل ) داسیت، ریوداسیت و توف داسیتی وریولیتی(هایی در میان سنگ هاي آتشفشانی 

ر منطقه ریولیتی است وپرلیت ترکیب پرلیت موجود د XRFبر اساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و . شده است
  .قابل مقایسه با پرلیت هاي تجاري هستند 96/2هاي سطحی با محتوي آب

  پرلیت هاي تجاري،توف ریولیتی شیشه اي،گنبد هاي ریولیتی:کلمات کلیدي

The study area lies about 110 Kilometery of west-South Sabzevar.Deposite  perlite 
 like massives the volcanic rocks (Dasite,Riodasite,Dasite tuff and) with upper 
Ceretaceous age.Based on field,petrography and XRF  Studies, perlite composition 
is Rhyolite  and surface perlite with water contant 2/96% is comparable with the 
commercial perlite.   

Kyword: commercial perlite, rhyolitic vitric tuff, rhyolitic domes 
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 :مقدمه

 110عرض شمالی در  35° 33′ 33"طول شرقی  57°  9′ 46"«منطقه ذوالفرخ با مختصات جغرافیایی 
دارین قرار  100000/1منطقه مورد مطالعه در نقشه زمین شناسی . کیلومتر جنوب غربی سبزوار واقع شده است

در منطقه مورد مطالعه پرلیت در افق .حاظ ساختاري بخشی از زون بزرگ ایران مرکزي استگرفته و از ل
دیگر سنگ هاي . ضخیمی از سنگ هاي آتشفشانی اسیدي شامل ریولیت و ریوداسیت مشاهده شده است

آتشفشانی منطقه شامل کوارتز التیت، داسیت و همچنین سنگ هاي پیروکالستیک و از نوع توف هاي داسیتی 
ریز بلور با سن کرتاسه باالیی می باشند، بررسی ژئوشیمیایی اکسیدهاي اصلی و مطالعات پترولوژي نمونه هاي 
پرلیتی به منظور تعیین ترکیب شیمیایی پرلیت و تعیین پرلیت مناسب در منطقه مورد مطالعه جهت کاربرد در 

  .صنایع موضوع این مقاله می باشد

  :روش مطالعه

نمونه سنگی برداشت  50در این تحقیق منطقه ذوالفرخ مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به گونه اي که بیش از 
شده در ادامه بعد از مشابه یابی و جداسازي نمونه ها در آزمایشگاه، از آنها مقاطع نازك سنگی جهت مطالعات 

پودر تهیه شده و در آزمایشگاه مرکز  میکروسکوپی تهیه گردیده و  از چند نمونه پرلیت هاي منطقه نیز،
  .جهت تعیین اکسیدهاي عناصر اصلی، صورت گرفته است XRFتحقیقات پیشرفته کانساران بینالود تهران آنالیز 

  

  :پتروگرافی

  ریوداسیت--داسیت 

تی بیشترین واحد رخنمون یافته در منطقه مورد مطالعه شامل داسیت تا ریوداسیت با بافت پورفیري و میکرولی
درصد از مقطع را به  25پورفیري است کانی اصلی آنها فنوکرسیت هاي کوارتز بی شکل تا شکل دار که حدود 

است که  پدیده غالب مشاهده شده در بلورهاي کوارتز وجود بافت خلیجی. خود اختصاص می دهد، می باشد
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کوارتز بدلیل تغییرات حالت اوتکتیک نشان از شرایط عدم تعادل در منطقه دارد، می توان بیان داشت که بلور 
کوارتز فلدسپات آلکالن یا تغییرات فشار در طی باال آمدن ماگما به سطح زمین داراي حواشی خلیجی شده 

از ).3شکل(کوارتز با بافت خلیجی و اسکلتی می تواند حاصل رشد سریع به همراه کاهش دماي سریع باشد.است
نگی می توان پالژیوکالز با ماکل پلی سنتتیک و آلبیتی، ساب هدارال تا س]11[دیگر کانی هاي اصلی این واحد 

. یوهدرال که به شدت آلتره و به کربنات تبدیل شده و همچنین میکرولیت هاي آن در خمیره سنگ را نام برد
  .درصد  از دیگر کانی هاي اصلی این سنگ است 17کانی ارتوز  نیز با 

  ریولیت

کانی اصلی آنها فنوکرسیت هاي . ورفیري و فرعی گلومر پورفیري و حفره اي استریولیت داراي بافت اصلی پ
درصد و  25درصد، پالژ یوکالز با ماکل آلبیتی و پلی سنتتیکی حدود  30کوارتز با بلورهاي آن هدرال حدود 

  .درصد از مقطع را به خود اختصاص می دهند 45ارتوز با ماکل کارلسباد حدود 

  کوارتز التیت

احد سنگی با گسترة کم در منطقه مورد مطالعه شامل بافت اصلی پورفیري و فرعی گلومروپورفیري با کانی این و
درصد از مقطع را به خود اختصاص می دهد  54پالژیوکالز حدود . هاي اصلی کوارتز، پالژیوکالز و ارتوز می باشد

  .و به کانی ثانویۀ کلریتی تبدیل شده است

  یولیتیتوف هاي ریوداسیتی تا ر

توف ها در نمونه دستی سبز رنگ و هیچ کانی اي در آن قابل تشخیص نیست اما در مطالعات میکروسکوپی 
است ) درصد 25(وارتوز ) درصد 20(پالژیوکالز ) درصد 50(داراي بافت پورفیري و کانی هاي اصلی کوارتز 

. دار به خود اختصاص می دهنددرصد از مقطع را کلینوپیروکسن و کانی هاي اپک بی شکل و شکل  5حدود 
  .زمینه در این واحد سنگی کامال کلریتی است

  پرلیت
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آب با وزن % 5تا  2به طور کلی سنگ هاي پرلیتی، سنگ هاي اسیدي ولکانیکی غنی از شیشه و شامل 
ترك هاي کروي یا مرواریدي (و فابریک پرلیتی به صورت ترك هاي پوست پیازي  g/cm 2/4 – 2/2مخصوص 

   ]1,12.[هستند) میلی متر در حد

  :در مورد نحوة تشکیل پرلیت تا کنون دو احتمال توسط زمین شناسان مختلف ارائه شده است

  ]8,4.[آب بوجود آمده است% 1آب ترکیبی از هیدراته شدن ابسیدین با % 5تا  2پرلیت با  -1

د ماگما در درجه حرارت هاي از ماگماي بی نهایت غلیظ تشکیل شده است به طوري که به علت غلظت زیا -2
نزدیک به نقطه اوتکتیک  عمل تبلور نمی تواند انجام بگیرد و یا این که به تعویق می افتد، سرد شدن سریع 

 .سبب می شود که سنگ هاي کامال شیشه اي و یا تقریبا شیشه اي من الجمله پرلیت بوجود می آید

یري، اساسا از فنوکرسیت هاي کوارتز، پالژیوکالز، ارتوز، سنگ هاي پرلیتی منطقه مورد مطالعه با بافت پورف.
  .هونبلند، پیروکسن و زمینه سیلیسی آمورف تیره رنگ، کلریت و اکسید آهن تشکیل شده اند

فاز فنوکریست را ) درصد 50(، بیشترین درصد 1/0تا  mm4/0کواتز با بلورهاي آن هدرال تایو هدرال و اندازه 
  .شامل می شود

ومین فاز فنوکریستی رایج در سنگ هاي پرلیتی است و شامل ارتوز با ماکل کالسباد و پالزیوکالژ ساب فلدسپار د
واجد شکستگی هاي فراوان که مؤید  mm3 -3/0هدرال تایو هدرال با ماکل پلی سنتتیک و آلبیتی با اندازه 

 mm2/0ورنبلند با اندازه همچنین فنوکرسیت هاي ساب هدرال مافیکی شا مل ه. انتقال ماگماي آشفته است 
  .درصد در تمام مقاطع نازك دیده شده اند 2-4و حدود  2/0تا  mm3/0و کلینو پیروکسن با اندازه  1/0تا 

اکسیدهاي آهن و کلریت نیز بعنوان کانی ثانویه در زمینه و از کانی هاي مافیکی چون هورنبلند و 
 mm3نمونه ها شامل ترك هاي کروي یا مرواریدي در حد بافت پرلیتی در این . کلینوپیروکسن بوجود آمده اند

و در ) 2شکل(می باشد که یک ویژگی مهم بافتی و شناخته شده در مطالعات تمام نمونه هاي پرلیتی است 1تا 
  )1شکل.(نمونه هاي غیرهوازده به صورت تیپک مشاهده می شود

  .از نوع ریولیت می باشد با بررسی مقطع نازك سنگ چنین به نظر می رسد که نمونه پرلیتی
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  :ژئوشیمی نمونه هاي پرلیتی

دو نوع پرلیت در منطقه قابل تشخیص است که در نمونه دستی به آسانی از یکدیگر متمایز می گردند به طور 
و نوع دیگر با رنگ ) Aالیه (کلی نوعی از آنها داراي رنگ سیاه و سختی باال از عمق برداشت شده است 

  .می باشند) Bالیه (بز و داراي رگه هاي کلریتی سبز دگرسان شده، در سطح خاکستري مایل به س

  .مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته است XRFچند نمونه سنگی از عمق و سطح انتخاب گردید و توسط 
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بررسیها نشان داده است که آب ترکیبی در پرلیت حداقل به دو صورت آب مولکولی و هیدرولیکی وجود  
آب مولکولی یا پیوندي در دماي .نسبت نوع آب اول به نوع دوم براي پرلیت هاي با منشأ متفاوت متغیر است.دارد
می گردد اما جذبی یا غیر پیوندي که به طور ثانوي در پرلیت وارد درجه سانتی گراد از آن خارج  650-600

میزان ونسبت هر یک از این آب در . درجه سانتی گراد از پرلیت خاج می شود 150شده است در دماي حدود 
پرلیت مرغوب تجاري .] 8[.پرلیت ها متفاوت وارزش تجاري پرلیت هم به مقدار آب ترکیبی آن وابسته است

  ]10و9و6و2[است%5/2دارند و محتواي آب در حدود   Sio2% 65بیشتر از 

بیشتر پرلیت هاي تجاري به عنوان بخش بیرونی از گدازه هاي گنبدهاي ریولیتی شیشه اي و یا نتیجه تغیر از 
 .شیشه اي ریولیتی است [13و9و5]توف 

نمونه می تواند از آلتراسیون درصد است لذا این  96/2،از سطح Bدر الیه Z1-P2نظر به این که آب موجود در 
،در حالی که  ]10و7و13 [ناشی از فرآیندهاي آبگیري ثانویه بوجود آمده باشد) ریولیت(سنگ هاي اسیدي 

این مؤید وجود آب متوریک . مربوط به عمق به طور جزیی دچار آلتراسیون شده است Aدر الیه  Z1-P1نمونه
آب متئوریک منجر به . درصد می رسد 35/0ین نمونه به کم می باشد به طوري که میزان محتوي آب در ا

لذا نمونه  مربوط به عمق جهت کاربرد در . انبساط پرلیت بعد از حرارت دادن جهت کاربرد در صنایع می شود
درصد آب قابل مقایسه با پرلیت هاي  96/2صنایع مناسب نمی باشد در حالی که نمونه مربوط به سطح با 

است و اشاره بر مناسب بودن این نوع پرلیت در کاربردهاي صنعتی ) درصد 5تا     2بیرنج آب ترکی(تجاري 
     ]9و10و7[.دارد
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