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چکیده
سپس با ،محاسبه شداز گرانیتوئید کوهسنگی مشهد مقاطعیآنالیز مدال میکروسکپی،ویر ابر مبناي آنالیز تص

آنالیز شیمیایی این توده سنگی ي تشکیل دهندههاحجمی و فرمول شیمیایی کانی-استفاده از روابط وزنی 
آنالیز مدال تصاویر دهد.نشان میXRFشد، که تطابق بسیار خوبی با آنالیز به دست آمده به روش محاسبه

روش نیمه و بر اساسJMicroVisionافزار با به کارگیري نرماین گرانیتوئیدنازكمیکروسکپی مقاطع 
%)، 55/20دهند که ترکیب این توده گرانیتی شامل ارتوکالز (اتوماتیک توسعه یافته انجام شد. نتایج نشان می

هاي ناي در صد کانیهمچنین بر مب%) می باشد.79/17%) و بیوتیت (71/29%)، کوارتز بتا (95/31الیگوکالز (
در بر اساس دیاگرام اشتریکایزن گذاري این گرانیتوئید پرداخته شد، که تشکیل دهنده به طبقه بندي و نام

توان این سنگ را یک بیوتیت مونزوگرانیت نامید.گیرد، بنابراین میمونزوگرانیت جاي میگروه

گرانیتوئید کوهسنگی مشهد؛آنالیز شیمیایی؛آنالیز مدال؛کانی شناسی؛JMicroVisionکلمات کلیدي: 

مقدمه- 1
از و همچنین آنالیز شـیمیایی آن دهنده (آنالیز مدال)هاي تشکیلبندي سنگ با توجه به در صد کانیطبقه

.اي داردشناسـی و مهندسـی کاربردهـاي گسـترده    هاي مختلف زمـین و در گرایشاهمیت باالیی برخوردار بوده 
اي از تحقیقات ضـروري  بر بوده و در عین حال براي طیف گستردهو زمانهزینه برها، یی سنگآنالیزهاي شیمیا

,Whittenهستند. براي اولین بار ترکیب شیمیایی گرانیت و کوارتزیت با اسـتفاده از مـد آنهـا محاسـبه شـد (     

هاي شیمیایی و روششده یک گرانیت و یک نوریت با اي بین ترکیب شیمیایی تعیین)، همچنین مقایسه1953
). فـردمن نتیجـه   Friedman, 1960اپتیکی انجام شد، که نتایج بدست آمده بسیار نزدیـک بـه یکـدیگر بـود (    

هاي اپتیکی بدست آیـد و  گیريتواند با اندازهاند، میهاي مجزا تشکیل شدههایی که از کانیگرفت ترکیب سنگ
ند براي مقاصد بسیاري معتبر باشند. نتوامیتعیین شوند وک میکروسکپ پتروگرافیتوانند با یاجزاي اصلی می

البته هیچگاه مقاطع نازك، دقتی در حد آنالیزهـاي شـیمیایی ندارنـد امـا بـراي مراحـل مطالعـاتی مقـدماتی و         
هـاي  هـاي طـرح  توانند مفیـد واقـع شـوند و هزینـه    هاي مورد مطالعه میآوردن یک دید کلی از رخنمونبدست

تشافی را در حد قابل توجهی کاهش دهند.مطالعاتی و اک
نکته کلیدي در این بحث (محاسبه آنالیز مدال و برآورد آنالیز شیمیایی بر اساس آن) این اسـت کـه آنـالیز    

گیـري کمـی مقـاطع    در حـال حاضـر سـه نـوع انـدازه     مدال به صورت دقیق و قابل اطمینـانی محاسـبه شـود.    



باشـند. پـیش از گسـترش تکنولـوژي در     اي مـی ی، خطی و نقطـه میکروسکوپی رایج است که به صورت مساحت
هاي کمی با استفاده از ابزارهاي بسـیار سـاده   گیريهاي مرتبط با تهیه و آنالیز تصاویر میکروسکپی، اندازهزمینه

سـنج (پالنیمتـر)  هاي اولیه بود که توسط یـک مسـاحت  از جمله روشگرفت، روش مساحتیمکانیکی انجام می
اي نیز با اسـتفاده از یـک   تر شد. روش نقطهسادهکنندهگردید. روش خطی با ابداع میکرومترهاي ثبتیانجام م

پردازد. روش نقطه اي سـرعت  دهنده سنگ میشمار به محاسبه درصد اجزاي تشکیلو یک نقطه1میز مکانیکی
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت     شـماري نیـز مـورد    هاي قبلی دارد. خطاهاي همراه بـا روش نقطـه  بیشتري از روش

)Neilson and Brockman, 1977دانه بـراي توصـیف مناسـب    200الی 50گیري ). در اغلب موارد به اندازه
).Middleton et al, 1985اي نیاز است (یک مقطع نازك سنگ به روش نقطه

جربگی و خستگی نیـز بر هستند، خطاهاي انسانی ناشی از بی تزمانهاي متداول عالوه بر اینکه بسیار روش
اي هـاي مقایسـه  دهنده مقاطع نازك، چارتموثر است. البته به منظور تعیین درصد اجزاي تشکیلبسیار در آنها 

هاي فوق، دقت پایینی داشته ولـی از سـرعت   )، که نسبت به روشWilliams et al, 1982وجود دارند (مانند، 
تواننـد  ر زیادي نیاز ندارند (مانند نامگذاري تقریبی سنگ) میباالتري برخوردارند و براي مقاصدي که دقت بسیا

مناسب باشند.
هـاي  هـا بـه دوربـین   هـاي مـرتبط، از جملـه تجهیـز میکروسـکپ     آوريدر چند سال اخیر و با گسترش فن

هاي مرتبط با آن در زمینه تحلیـل بافـت و رنـگ تصـاویر     دیجیتال، توسعه علم پردازش تصاویر و ابداع الگوریتم
هاي کامپیوتري در زمینه آنالیز و تحلیل اجزاي تصویر، مطالعات زیـادي در زمینـه آنـالیز    دیجیتال، بسط برنامه

Goodchildاتوماتیک انجام شده است (بـراي نمونـه؛   ها، به صورت اتوماتیک و نیمهتصاویر میکروسکپی سنگ

and fueten, 1998; Russ, 2002; Green, 2005; Sutherland, 2007وMłynarczuk et al., 2013.(
ها در سنگ نیز همـواره  ها دارند و از طرف دیگر کانیهاي اتوماتیک نیاز به شناسایی مرز دانهبه دلیل آنکه روش

هـاي  داراي ادخال، رخ، شکستگی و همچنین خصوصیات بافتی نظیر ماکل و خاموشی موجی هسـتند، تکنیـک  
هـا از  خاکستري و یا مبتنی بر خصوصیات بافتی، قادر به تفکیـک مـرز کـانی   شناسایی لبه مبتنی بر تن تصاویر 

هـاي  دهند و در مورد درصـد کـانی  ها را مورد بررسی قرار میها تنها دانهباشند. همچنین این روشیکدیگر نمی
اجـزاي  هاي بعدي جهـت محاسـبه درصـد    دهند و نیاز به پردازشدهنده اطالعاتی را در اختیار قرار نمیتشکیل
دهنده دارند.تشکیل

-به منظور محاسبه درصد اجزاي تشکیلهدف از این مقاله، معرفی یک روش کاربردي با دقت و سرعت باال 

توان با یک برآورد معتبر و قابل اطمینان به باشد. با استفاده از روش ارائه شده میمقاطع نازك سنگ میدهنده 
هـاي سـنگی در اختیـار    مدال آن دست یافت که یک دید پایه از تودهآنالیزهاي شیمیایی سنگ بر اساس آنالیز 

دهد.قرار می

هاروشمواد و - 2
ها و مقاطع معرفتهیه نمونه-1- 2

باشـد. در  هـاي معـرف مـی   سنگ شناسی تهیه نمونهمربوط به یکی از مراحل بسیار مهم در تهیه آنالیزهاي 
برداري از سنگی که مقطـع نـازك از آن تهیـه شـده     مربوط به نمونهخطاهاي انجام آنالیزهاي میکرومتریک نیز 

کـه در بخـش   تـوده گرانیتوئیـدي کوهسـنگی   نقطه3در این مطالعه از .دهد، نتایج را تحت تاثیر قرار میاست
داراي همگنـی و  جنوبی مشهد قرار دارد، نمونه برداري صورت گرفت. نمونه برداري از نقاطی صورت گرفت کـه 

1 mechanical stage



دهنده و هم در اندازه آنها وجود داشته هاي تشکیلهمگنی هم در کانیسعی شده است، . ی کافی بودندیکنواخت
مقـاطع نـازك از ایـن   باشد، البته به طوري که بخش همگن، معرف کل توده سنگی مورد مطالعه باشد. سـپس  

د. تهیه شهانمونه

تهیه تصاویر-2- 2
دوربین دیجیتال نصب شده بر روي میکروسکپ تصاویر تهیه یک به منظور آنالیز مقاطع نازك، ابتدا توسط 

). 1د (شکل شند. به منظور جلوگیري از خطا در تشخیص کانیها، از هر بخش مورد مطالعه، سه تصویر تهیه شد
ر در حالت نور قطبیده متقاطع ب) تصوی؛)PPLاین تصاویر شامل: الف) تصویر در حالت نور قطبیده موازي (

)XPL(ج) تصویر در حالت نور قطبیده متقاطع پس از ؛ وº45هستندچرخش.
دانه (کانی) از هر یک از مقاطع نازك تهیه شده از توده، 100معموال براي یک آنالیز صحیح باید حدود 

دهنده گرانیتوئید کوهسنگی، در هنگام بنابراین با توجه به اندازه ذرات تشکیلمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. 
عالوه هاي کافی مورد مطالعه قرار گیرند. برابر استفاده شد، تا دانه40تهیه تصاویر از عدسی شیئی با بزرگنمائی 

ها از همگنی مناسبی در اي تهیه شوند که معرف کل مقطع نازك بوده و دانهد تصاویر به گونهسعی شبر این،
باشند.ویر برخوردار اتص

(پ)(ب)(الف)
؛ پ) در XPL؛ ب) در حالت PPL): الف) در حالت 1تصاویر مقطع نازك گرانیتوئید کوهسنگی مشهد (مقطع شماره - 1شکل 
چرخش.º45پس از XPLحالت 

آنالیز مدال-3- 2
ند. ابتدا مقیاس تصـویر  دشJMicroVisionافزار آمده، جهت تجزیه و تحلیل وارد محیط نرمتصاویر بدست

ها به صورت دستی و با دقـت بـاال (اشـکال    پس از مشخص شدن مرز دانهودشبا مقیاس میکروسکپ هماهنگ 
خ). سـپس بـه تعـداد    -2ج، -2پ، -2(اشـکال  آمدندهاي مجزا در گونها به صورت پلیح)، دانه-2ث، -2ب،-2

.  گرفتندها قرار با توجه به نوع کانی مربوطه در این ردههاگونتعریف و این پلی2هاي موجود در سنگ، ردهکانی
آمـده اسـت، نتـایج مقـاطع     1در مورد تعیین آنالیز مدال این سنگ که اطالعات مربـوط بـه آن در جـدول    

هاي مختلف یـک کـانی خـاص در سـنگ،     مختلف، اندکی با یکدیگر تفاوت دارند. علت این امر آن است که دانه
اي و یا تجمعات گلومروپورفیري تشکیل شوند. بـا توجـه بـه    ه صورت موضعی به طور خوشهاغلب تمایل دارند ب

هـا و همگنـی   و با دقت در تهیه تصاویر مناسب از مقاطع با توجه بـه انـدازه دانـه   2-2روش ارائه شده در بخش 
آورد.آنها، این امر مشکلی را به وجود نمی

1 class



(پ)(ب)(الف)

(ج)(ث)(ت)

(خ)(ح)(چ)
-؛ چ2ج) مقطع شماره -؛ ت1پ): مقطع شماره -تصاویر آنالیز شده از مقاطع نازك سنگ گرانیتوئید کوهسنگی مشهد الف-2شکل 

ها در آن مشـخص شـده   که مرز دانهJMicroVisionافزار . تصاویر الف، ت، چ) تصاویر ورودي به محیط نرم3خ) مقطع شماره 
-گونهاي مختلف که به صورت پلیها با یکدیگر. تصاویر پ، ج، خ) توزیع کانیتصاویر ب، ث، ح) تصاویر نشان دهنده مرز دانهاست. 

هاي مجزا نشان داده شده است.هایی با رنگ

هاي آنالیزشده از مقاطع نازك سنگ گرانیتوئید کوهسنگی مشهد.دانهآنالیز مدال و - 1جدول 

کانی
مجموع3مقطع شماره 2مقطع شماره 1مقطع شماره 

تعداد دانهدرصد (%)تعداد دانهدرصد (%)تعداد دانهدرصد (%)تعداد دانهدرصد (%)
14/221242/201710/191655/2045ارتوکالز
93/151096/15649/211079/1726بیوتیت

50/301113/352222/301195/3144پالژیوکالز
44/314749/286119/294371/29151کوارتز

266هاي آنالیز شدهمجموع دانه

نتایج و بحث- 3
گذاري سنگطبقه بندي و نام-1- 3

سـنگ بـر   این ، نام توده گرانیتوئیدي کوهسنگی مشهد)1دهنده (جدول هاي تشکیلبا توجه به درصد کانی
WinRockافـزار  از نـرم این منظـور )، براي Streckeisen, 1953د (گردیمبناي دیاگرام اشتریکایزن مشخص 

ایـن  مشخص است، مقاطع مورد مطالعه از گرانیتوئید کوهسنگی مشـهد  3. همان طور که در شکل شداستفاده
-لعه انجام شده می. بنابراین، بر اساس مطادهنددر محدوده مونزوگرانیت و در مرز گرانودیوریت قرار میتوده را

هاي مورد مطالعه برگزید.  مونزوگرانیت را براي نمونهنام بیوتیت توان 



.WinRockافزار نامگذاري گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر اساس دیاگرام اشتریکایزن و با استفاده از نرم- 3شکل 

تعیین آنالیز شیمیایی سنگ بر اساس آنالیز مدال-2- 3
) شناسـایی  1مرحله اسـت:   3شیمیایی به روش پتروگرافیکی شامل آنالیز )، 1960بر مبناي روش فردمن (

) تعیـین فراوانـی نسـبی هـر     2هاي اپتیکـی؛  هاي موجود و اختصاص فرمولی به هر یک از آنها بر پایه دادهکانی
) محاسبه درصد وزنی ترکیبات شیمیایی. در مرحله سوم محاسبه ترکیب شـیمیایی از آنـالیز مـدال بـا     3کانی؛ 
گیرد. سـپس بـر اسـاس    هاي موجود صورت میمقادیر مدال به درصد وزنی بر اساس وزن مخصوص کانیتبدیل 

شود. در این مطالعه، مقـادیر  ها مشخص میآمده و نیز وزن مخصوص، درصد وزنی هر یک از کانیمدهاي بدست
Mursky andهـا ( ها با اسـتفاده از راهنمـاي وزن مخصـوص کـانی    وزن مخصوص کانی Thompson, 1957 (

) Na2Oدهنده سنگ ارتوکالز بوده و فاقـد ( ). فرض شد فلدسپارهاي پتاسیک تشکیل2مشخص گردید (جدول 
هـاي موجـود در سـنگ و    هستند. ترکیب پالژیوکالزهاي توده گرانیتوئیدي کوهسنگی مشهد با توجه بـه کـانی  

ند نوع ماکـل، زاویـه خاموشـی و مشـاهده     سري واکنشی باوون، و همچنین خصوصیات اپتیکی پالژیوکالزها مان
هـا ترکیـب شـیمیایی    ) تخمین زده شـد. بـراي بیوتیـت   An% 25و Ab% 75بندي به عنوان الیگوکالز (منطقه

) ارائه شده است، استفاده گردید. وزن مولی اکسیدها بر اساس جدول Wahlstrom, 1950میانگین که توسط (
سنگ و تجزیه آنها بـه اکسـیدهاي اصـلی و نیـز درصـد وزنـی ایـن        هاي موجود درمحاسبه شد. فرمول کانی3

هاي مورد مطالعه بر اساس آنالیز آنالیز شیمیایی نمونه5نشان داده شده است. در جدول 4اکسیدها، در جدول 
) مربـوط بـه   1374آمده با نتایج ارائـه شـده توسـط ولـی زاده و کـریم پـور (      مدال ارائه شده است. نتایج بدست

)، تطابق بسیار خوبی نشان داد.6هاي مشهد (جدول دیوریتگرانو

وزن مولی اکسیدهاي اصلی سنگ.- 3جدول هاي تشکیل دهنده گرانیتوئید کوهسنگی مشهد.درصد وزنی کانی- 2جدول 

وزن مدکانی
مخصوص

مد * وزن 
مخصوص

درصد 
وزنی (%)

55/2057/28135/525967/19ارتوکالز
79/1733700/538031/19بیوتیت

95/316475/25876/843866/31پالژیوکالز
71/2965/27315/782136/29کوارتز

وزن مولیاکسیدوزن مولیعنصر
9815/26SiO20843/60آلمینیوم

845/55Al2O39612/101آهن
9994/15Fe2O36882/159اکسیژن
0983/39FeO8444/71پتاسیم
9897/22MnO9374/70سدیم

0855/28MgO3044/40سیلیس
078/40CaO0744/56کلسیم
938/54Na2O9788/61منگنز
305/24K2O196/94منیزیم

0079/1H2O0152/18هیدروژن



درصد وزنی اکسیدها در گرانیتوئید کوهسنگی مشهد.- 4جدول 

تجزیه به شیمیاییفرمولکانی
اکسیدها

وزن مولی 
اکسیدها

درصد وزنی اکسیدها 
در

کانی (%)

درصد وزنی اکسیدها در
سنگ (%)

KalSi3O8ارتوکالز

K2O196/949215/16K2O3161/3K2O

Al2O39612/1013165/18Al2O35894/3Al2O3

6SiO25058/3607619/64SiO26912/12SiO2

پالژیوکالز
(الیگوکالز)

آلبیت 
)75(%NaAlSi3O8

Na2O9788/61
Al2O39612/1017304/8Na2O7402/2Na2O

6SiO25058/3602661/5CaO6528/1CaO

آنورتیت
)25(%CaAl2Si2O8

CaO0774/569373/23Al2O35131/7Al2O3

Al2O39612/1010661/62SiO24804/19SiO2

2SiO21686/120

میکا

فلوگوپیت
)25(%

K2Mg6(OH)4

Si6Al2O20

K2O196/94
6MgO8264/241
Al2O39612/101
6SiO25058/360
2H2O0304/36

استونیت
)25(%

K2Mg5Al(OH)4

Si5Al3O20

K2O196/94
5MgO522/201
2Al2O39224/2032160/10K2O0231/2K2O

5SiO24215/3000208/12MgO3805/2MgO

2H2O0304/364277/21FeO2434/4FeO

سیدروفیلیت
)25(%

K2Fe5Al(OH)4

Si5Al3O20

K2O196/945873/16Al2O32848/3Al2O3

5FeO222/3598404/35SiO20975/7SiO2

2Al2O39224/2039077/3H2O7738/0H2O

5SiO24215/300
2H2O0304/36

آنیت
)25(%

K2Fe6(OH)4

Si6Al2O20

K2O196/94
6FeO0664/431
Al2O39612/101
6SiO25058/360
2H2O0304/36

SiO2SiO20843/60100SiO22136/29SiO2کوارتز

گیرينتیجه- 4
آنالیز ا استفاده ازشیمیایی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد، بآنالیزمقاله، نحوه طبقه بندي، نامگذاري و در این 

بـر  اتوماتیک ارائه شد. سنگ به شیوه نیمهاینتصاویر میکروسکپی مقاطع نازكتجزیه و تحلیلمدال حاصل از 
% 79/17% ارتـوکالز،  55/20هاي مورد مطالعـه، گرانیتوئیـد کوهسـنگی مشـهد حـاوي      اساس آنالیز مدال نمونه

در گـروه  ایـن سـنگ  اصـلی  هايبر مبناي درصد کانی.باشد% کوارتز می71/29% پالژیوکالز و 95/31بیوتیت، 
بیوتیـت مونزوگرانیـت   این سـنگ را یـک  توان میگیرد، بنابراینمیها جايمونزوگرانیت و در مرز گرانودیوریت



آنـالیز شـیمیایی   هاي تشکیل دهنـده، آمده و مشخصات نوري کانینامید. همچنین بر اساس آنالیز مدال بدست
XRFآمـده از آنالیزهـاي شـیمیایی بـه روش     توده گرانیتوئیدي کوهسنگی مشهد تعیین شد که با نتایج بدست

آنالیز تعیین طبقه بندي و در سریعو ارزانروش ارائه شده یک شیوه هدر نتیجمطابقت بسیار خوبی نشان داد. 
.باشدهاي متبلور میسنگشیمیایی

آنالیز شیمیایی گرانیتوئید - 5جدول 
کوهسنگی مشهد

(به روش پتروگرافیکی).
هاي مشهدآنالیز شیمیایی گرانودیوریت- 6جدول 

.)1374(ولی زاده و کریم پور، 
شیمیایی (روش پتروگرافی)آنالیز 

اکسیددرصد (%)
4828/68SiO2

3873/14Al2O3

2434/4FeO
3805/2MgO
6528/1CaO
7402/2Na2O
3392/5K2O
7738/0H2O

VKRock(وکیل آباد و کوهسنگی گرانودیوریت) 
Type

V-2V-1X-1S-2S-1T-2T-1
Sample

No.

Oxides%
16/5832/5997/6370/6383/6474/6424/65SiO2

76/062/051/051/048/048/057/0TiO2

14/1859/1561/1785/1696/1542/1639/15Al2O3

86/159/140/120/118/116/185/1Fe2O3

58/577/469/396/396/395/341/4FeO
16/014/012/013/012/013/011/0MnO
32/260/232/171/185/179/189/1MgO
13/669/577/418/478/328/484/3CaO
71/248/275/203/384/20/341/2Na2O
76/262/281/256/292/269/205/3K2O
22/020/020/018/014/018/019/0P2O5

4/134/118/114/168/12/126/1H2O(+)
15/016/011/022/019/012/012/0H2O(-)

3/10012/9999/9959/9993/9914/10021/100Total
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