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بررسی خصوصیات کاربردی فلدسپات طالفر واقع در جنوب غرب بوئین زهرا
با نگرشی بر کاربرد آن در صنایع کاشی و سرامیک
شقایق امامی
دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد الهیجان

چكیده :
منطقه مورد مطالعه در نیمه جنوبی ورقه یكصد هزار دانسفهان (خیارج) در بخش شمال غربی زون زمین ساختاری ایران مرکزی
قرار دارد ،واقع شده است .این محدوده در کوهپایه شمالی رامند ،در  ۰۸کیلومتری جنوب قزوین و  ۳۴کیلومتری غرب بوئین زهرا
واقع شده است که از جنوب به رشته کوههای رامند و روستاهای درویش آباد و پیروز آباد ،از شمال به روستای بندسر و سجندر،
از طرف غرب به روستای مراد بگلو و شنستق باال و از طرف شرق به روستای ینگی کهریز و یزن می رسد .سنگ های منطقه مورد
مطالعه را ردیف های ولكانیكی ،پیروکالستیكی و رسوبی ائوسن با ارتفاع نسبتا زیادی تشكیل داده است .محدوده در شمال گسل
حسن اباد واقع و از پشته های یكنواخت ریوداسیتی و ایگنمبریتی توفی ائوسن و الیگوسن تشكیل شده است .فعالیت های
آتشفشانی صورت گرفته در زمان الیگوسن  ،در محدوده طالفر ،باعث ایجاد سنگ های گدازه ای آذرین و توفهای ریولیتی با بافت
پورفیریتیک شده است .عملكردهای تكتونیكی و حرکت گسلهای منطقه باعث ایجاد آلتراسیون های ضعیف تا متوسط از نوع
آرژیلیک در ریولیت و توفهای ریولیتی منطقه شده است .با محلول های غنی از سلیس فلدسپار ها به کانی رسی تجزیه می شوند
وبا محلول های قلیایی ،فلدسپار ها به سریسیت تجزیه م ی شوند .میزان حضور عناصر در فلدسپات نقش بسزائی در خصوصیات
فیزیكومكانیكی فلدسپات ایجاد می کند و وضعیت کاربردی آنرا در صنایع مختلف تغییر می دهد.
واژگان کلیدی :خصوصیات کاربردی ،دگرسانی آرژیلیک ،فلدسپات ،توفهای ریولیتی طالفر
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مقدمه :
اشكال اولیه کاشی های سرامیكی مربوط به دوران قبل از تاریخ است وقتی که استفاده از رس به عنوان یكی از مصالح
ساختمانی در چندین تمدن اولیه توسعه یافت .مصالح کاشیها از کف رودخانهها استخراج شده در بلوکهای ساختمانی
فرم داده و در آفتاب خشک میشدند .کاشیهای اولیه خام بودهاند ولی حتی در  0۸۸۸سال قبل مردم با استفاده از
رنگ زدن و کندهکاری ظریف روی کاشیها از آنها برای تزیین استفاده میکردند .صنعت سرامیک در واقع محدود به
ساخت ظروف ،وسایل و قطعات سفالی ساده گذشته نیست و کاربردی شگرف در همه ابعاد تمدن و تكنولوژی نوین
بشر امروز دارد .روش ساخت و تهیه کلیه وسایل سرامیكی تقریبا یكی است و بسته به کاربرد ،تفاوتهای جزئی در
روش تولید دارد .امروزه سرامیكها  ،از سه ماده اولیه خاک رس  ،فلدسپات ها و ماسه تهیه میشود .از مواد فلدسپاتی به
نحو گسترده ای در تمامی شاخه های سرامیک که هدف حصول یک درجه زجاجیت باال در قطعه است ،استفاده می
شود .استفاده از فلدسپات در فرمول بدنه کاشی ضریب انبساط حرارتی را کاهش داده و از ایجاد تحدب جلوگیری می
کند .این نوشته سعی دارد تا با بررسی خصوصیات فیزیكومكانیكی و کاربردی فلدسپات منطقه مورد مطالعه ،کاربرد آن
را در صنایع کاشی و سرامیک بررسی کند .با توجه به ترانشه های حفاری شده در منطقه و نمونه برداری از آنها ،بر آن
هستیم تا با مطالعه خصوصیات فیزیكومكانیكی فلدسپات منطقه ،کاربری آن را در صنعت کاشی و سرامیک بررسی
کنیم.

-۲موقعیت جغرافیایی و مسیرهای دستیابی منطقه مورد مطالعه:
مهمترین راههای اصلی برای دسترسی به محدوده مورد مطالعه راه آسفالته تهران – قزوین – تاکستان است که از
بخشهای شمالی و خارج از منطقه مورد مطالعه می گذرد که در مسیر به سمت جنوب پس از گذر از شهرهای شال،
خورنین و دانسفهان به روستای سوراوجین وکانسار فلدسپات طالفر می رسد .بخشی از راه آسفالته کرج-بوئین زهرا از
بخش خاوری می گذرد و شهرستان بوئین زهرا به دانسفهان پیوسته و به سمت همدان ادامه می یابد .همچنین بخشی
از راه آسفالته تهران – قزوین – تاکستان از ناحیه شمالی منطقه عبور می کند و به سه راهی دانسفهان می رسد .از
راههای دوم برزلجین – چلمبر  ،آق قیو – راه سگزآباد  ،چلمبر ،رودک ،حاجی عرب – دانسفهان – سوراوجین به
محدوده مورد بررسی می توان راه پیدا کرد(شكل .)۱
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شكل  -۱نقشه راههای دسترسی به محدوده مورد مطالعه

-۴زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه:
محدوده طالفر در کوهپایه شمالی رامند ،در  ۰۸کیلومتری جنوب قزوین و  ۳۴کیلومتری غرب بوئین زهرا واقع شده
است که در شمال رشته کوههای رامند و روستاهای درویش آباد و پیروز آباد و در بخش جنوبی نقشه زمین شناسی
 ۱۸۸۸۸۸:۱دانسفهان قرار گرفته است .از نقطه نظر تقسیمات زمین شناختی ایران ،این منطقه در بخش شمال غربی
زون زمین ساختاری ایران مرکزی واقع شده است .منطقه مورد مطالعه تشكیل شده از سنگهای ولكانیک گدازه ای و
پیروکالستیک مربوط به الیگومیوسن که در این منطقه بصورت یک تاقدیس با روند عمومی شمال غربی – جنوب
شرقی قرار گرفته اند .محدوده جنوبی بیرون زدگی ولكانیک الیگومیوسن (منطقه مورد مطالعه) در حوالی روستای چنار
پائین و شنستق توسط یک تراست اصلی با سری سنگهای قدیمی تر (ولكانیک های ائوسن) کنتاکت دارند محدوده
شمال ی آن به دشت بزرگ بوئین زهرا محدود است .بطور کلی واحدهای سنگی در کل منطقه مورد مطالعه از تناوبی از
توفها و سنگهای ولكانیک گدازه ای با مشخصات لیتولوژیكی متفاوت تشكیل شده اند که این واحد سنگی اغلب از
داسیت ،آندزیت ،بازالت آندزیتی و انواع سنگهای ولكانیكی دیگر تشكیل شده اند ) .دارند و قدیمی ترین واحد سنگی
در این منطقه مربوط است به یک سری از الیه کم ضخامت تا متوسط ضخامت توف آلتره به رنگهای مختلف با درجه
آلتراسیون که تشكیل طاقدیس را داده اند که بعضی از این الیه های توف با درجه آلتراسیون بیشترو برنگ سفید
تشكیل ماد ه معدنی خاک صنعتی را در معادن زیلو و عالء الدین داده اند و ازآنها بهره برداری میگردیده است.گسترده
ترین واحد سنگی موجود در منطقه سری توفهای سبزبا الیه بندی متوسط و مشخص با بافت پرفیریتیک میباشد که با
گسترش بسیار وسیعی قسمت اعظم سطح منطقه مورد مطالعه را پوشانیده است .جوانترین واحد سنگی در منطقه
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مورد مطالعه یک سری سنگهای ولكانیک شیشه ای برنگ روشن میباشند که گسترش نسبتا وسیعی در مناطق شمال
شرقی منطقه مورد مطالعه دارد .بیرون زدگی این واحد سنگی اغلب برنگهای قرمز ،زرد ،سفید ،سفید مایل به سبز و
خاکستری روشن دیده می شود که از تناوب الیه های مشخص توف ،توف نیمه آلتره ،توف پورفیری و توف فرشی با
ترکیب اسیدی و خاکهای سفید متمایل به زرد و سبز(ماده معدنی) تشكیل شده است .پدیده آلتراسیون ثانویه که در
محدوده اتفاق افتاده از نوع آرژیلیک متوسط است که باعث تشكیل کانی های رسی و سریسیت در بعضی قسمت ها
شده است .وجود کانی های آلتراسیون مانند ژاروسیت در سنگ های محدوده دال بر تاثیر ثانویه پدیده های آلتراسیون
بر روی این سنگ ها می باشد که عمال شدت آلتراسیون را در سنگهای آلتراسیون اولیه افزایش داده است.

-۳بررسی ترکیب کانی شناسی نمونه های پخته شده فلدسپات طالفر:
از ترانشه های حفر شده در منطقه مورد مطالعه نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال شدند .و جهت تهیه بیسكویت
آماده می شوند .بعد از قالب زدن نمونه ها را در داخل کوره گذاشته و حرارت می دهند .نمونه های برداشت شده در
آزمایشگاه معدن سوراوجین عقیق و در دو بازه زمانی مختلف ۱۱۴0تا ۱۱۳۱

به مدت  ۳0دقیقه و  ۱۱۰۱تا

 ۱۲۸۸درجه سانتی گراد و به مدت  0۸-۱۱دقیقه حرارت دیدند .سپس از نمونه های حرارت دیده و خشک شده
مقاطع نازک تهیه و توسط میكروسكوپ پالریزان مطالعه گشت ،همچنین از همان نمونه ها آنالیز  XRDگرفته شد.
نمونه های پخته شده در مطالعات میكروسكوپی نشان دادند که فاز اصلی تشكیل دهنده نمونه ها شیشه است عالوه بر
آن فنوکریست های ریز کوارتز و به میزان بسیار کمتر فنوکریست های پالژیوکالز نیز در نمونه های پخته شده مشاهده
می شود( .شكل های .)۳ ،۴ ،۲
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شكل -۲نمونه پخته شده با کد  D277در زیر میكروسكوپ با نور  xplو ppl

شكل  -۴نمونه پخته شده با کد  D279در زیر میكروسوکپ در نور  xplو ppl

شكل  -۳نمونه پخته شده با کد  D285در زیر میكروسكوپ با نور  xplو ppl

پس از بررسی میكروسكوپی ،آنالیزهای شیمیایی  XRDکه از نمونه ها گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. .
مطالعات انجام شده نشان داد که ،نمونه ها در اثرحرارت دیدن و پخته شدن کانی های آبدار (ایلیت و مسكوویت) را از
دست داده اند .پیک این کانی ها در آنالیز ،در

 ۳ 2تا  ۱۳قرار می گیرند ،که در نمونه های آنالیز شده این پیک ها

وجود ندارند .بزرگترین پیک مربوط به کوارتز است و بعد از آن فلدسپات پتاسیک و سدیک در اولویت قرار می گیرند.
نتایج آنالیزهای انجام شده در اشكال  ۷ ،0 ،۱آورده شده است.
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شكل  -۱نتیجه آنالیز  XRDاز نمونه پخته شده با کد D279

شكل  -0نتیجه آنالیز  XRDاز نمونه پخته شده با کد D277
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شكل  -۷نتیجه آنالیز  XRDاز نمونه پخته شده با کد D285

 -۱بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیكی نمونه های فلدسپات:
از بیسكویت های تهیه شده در دماهای مختلف تست های روانسازی و سرامیكی گرفته می شود .نتایج آزمایشات در
جدول پیوست آمده است .نمونه ها در دمای  ۷۸ -۰۸درجه  LOIخود را بطور کامل از دست می دهد) .همانطور که
در جدول مشاهده می شود نمونه ها (بطور مثال نمونه  )D285ابتدا در دمای  ۱۱۳۸درجه حرارت دیده اند و سیكل
پخت در حدود  ۳0دقیقه است و در این شرایط ،درصد جذب آب  ۱۴31و درصد انقباض پخت در حدود  ۲3۸۳درصد
است .اما وقتی همان نمونه در دمای  ۱۱1۸حرارت داده شد ،سیكل پخت به  0۸دقیقه ،درصد جذب آب به  ۸3۲کاهش
و درصد انقباض پخت به  13۰1افزایش پیدا می کند .و این نكته بیانگر این مسئله است که افزایش دمای پخت تاثیر
ب سزائی روی خواص فیزیكی و مكانیكی سرامیک می گذارد .در دیاگرام های زیر با توجه به نتیجه تست های فیزیكی
 ۳آیتم درصد جذب آب ،درصد انبساط بعد از پرس ،استحكام پخت و درصد انقباض با هم مقایسه شده است .جذب آب
به میزان جذب ونگهداری آب توسط کانی یا سنگ گفته می شود که بصورت دردرصد نشان داده می شود .میزان اب
جذب شده به نوع کانیها ،تخلخل ،شكل و اندازه کانی بستگی دارد .درصد انقباض یک بدنه بعد از پخت نهایی را درصد
انقباض پخت می گویند که معیاریست برای جلوگیری از ترک خوردن ،تاب برداشتن و تغییر شكل یک بدنه سرامیكی.
استحكام پ خت استحكام نمونه های پخته شده بعد از بیرون آمدن از کوره را می گویند .در نتیجه تراکم و فشردگی
پودرها درون قالب و برداشتن نیروی پرس ،کاشی ها در معرض تغییر شكل تقریبا ثابت یا دائمی قرار می گیرند ،در
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زمان خروج بیسكویت از قالب و برداشتن نیروی پرس ،کاشی ها در اثر عكس العمل ها و تاثیرات االستیكی کوپک
منبسط می شوند که به صورت درصد انبساط بعد از پرس اندازه گیری می شوند ،میزان چنین انبساطی معموال به
میزان رطوبت بدنه بستگی دارد.

الف)

ب)

د

یاگرام -۱دیاگرام مقایسه درصد انقباض پخت و درصد جذب آب در نمونه های پخته شده.الف -در دمای ۱۱۳0-۱۱۴0
ب -در دمای ۱۲۸۸-۱۱۰0
طبق دیاگرام( ) ۱با افزایش درصد انقباض پخت ،درصد جذب آب کاهش پیدا می کند که نشان می دهد آزمایش به
خوبی انجام شده ،در واقع با منقبض و متراکم شدن و فشردگی نمونه جذب آب نمونه کاهش پیدا کرده است .از طرفی
با افزایش دمای پخت و کامل شدن سیكل پختگی که در شكل( )۱-۲دیده می شود ،معكوس بودن رابطه بین درصد
جذب آب و درصد انقباض پخت اثبات می شود ،در واقع وقتی نمونه پخته می شود کانی های آبدار خود را از دست
داده و متراکم تر و فشرده تر شده و درصد جذب آب نمونه به صفر رسیده و درصد انقباض پخت افزایش زیادی نشان
داده است.

الف)
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دیاگرام  -۲مقایسه درصد انبساط بعد از پرس و استحكام پخت در نمونه های پخته شده الف -در دمای ۱۱۳0-۱۱۴0
ب -در دمای ۱۲۸۸-۱۱۰0
کانی های که استحكام پخت بیشتری دارند کانی هایی هستند که جذب آب کمتری دارند و در نتیجه درصد انبساط
بعد از پرس آنها زیاد است .بنابراین درصد انبساط بعد از پرس با استحكام پخت رابطه مستقیم دارند .طبق دیاگرام -۲
الف با افزایش استحكام پخت ،درصد انبساط بعد از پرس نیز افزایش می یابد .با کامل شدن سیكل پخت و باال رفتن
دمای پخت ( -۲ب) استحكام پخت نسبت به دمای پایین تر به باالترین حد ممكن رسیده است و درصد انبساط بعد از
پرس مقدار ثابتی نشان می دهد.

الف)

ب)

دیاگرام  -۴مقایسه درصد جذب آب و درصد انبساط بعد از پرس .الف) در دمای  .۱۱۳0-۱۱۴0ب) در دمای -۱۱۰۱
۱۲۸۸
طبق دو دیاگرام باال با افزایش انبساط بعد از پرس میزان جدب آب کاهش می یابد  .انبساط بعد از پرس تحت تاثیر سه
عامل نوع مواد شرکت کننده در ترکیب بدنه سرامیک ،دانه بندی مواد و رطوبت گرانول قرار دارد .از سوی دیگر جذب
آب نیز به مواد تشكیل دهنده بویژه کانی های رسی ،دانه بندی مواد ،تراکم و فشردگی و یا دانسیته بدنه و دمای پخت
یا کامل بودن فرآیند پخت بستگی دارد .لذا می توان چنین استنباط نمود که افزایش انبساط بعد از پرس که نشانه
افزایش تراکم و فشردگی و به طبع از آن افزایش دانسیته بدنه های سرامیكی است خود در نهایت سبب کاهش درصد
جذب آب می گردد .اما در دیاگرام (-۴ب) این مسئله استنباط نمی گردد .دو عامل را می توان متصور گردید یكی آنكه
شرایط انجام آزمایشات یكسان نبوده و یا خطای اندازه گیری صورت گرفته است و دوم آنكه عوامل دیگری مثل دانه
بندی مواد و یا درصد رطوبت گرانول در نمونه های اندازه گیری تفاوت داشته است.
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الف)

ب)

دیاگرام  -۳مقایسه درصد انبساط بعد از پرس و درصد انقباض پخت .الف) در دمای  .۱۱۳0-۱۱۴0ب) در دمای
۱۲۸۸-۱۱۰۱
طبق دیاگرام های -۳الف و -۳ب وقتی نمونه ها در بازه ی دمایی ۱۱۳0-۱۱۴0درجه سانتی گراد پخته شدند ،درصد
انبساط یعد از پرس تغییرات چندانی نشان ندادند و در تمام نمونه ها در رنج  ۸/۱تا  ۸/1درصد تغییرات داشته ،اما
درصد انقباض پخت کمتر است و این یعنی نمونه ها کمتر دچار تراکم و فشردگی شده اند و هنوز رطوبت خود را از
دست نداده اند و بیشتر تغییراتی که در آنها ایجاد شده از نوع االستیک و تغییرات تقریبا ثابت بوده ،اما با افزایش دمای
پخت ،درصد رطوبت نمونه ها کاش یافته و میزان انبساط بعد از پرس بطور تقریبی تغییرات چندانی نداشته اما میزان
انقباض پخت بطور چشمگیر افزایش نشان می دهد و این یعنی اینكه آزمایشات بطور صحیح انجام شده است.

الف)

ب)

دیاگرام  -۱مقایسه درصد انقباض پخت و استحكام پخت .الف) در دمای  .۱۱۳0-۱۱۴0ب) در دمای ۱۲۸۸-۱۱۰۱
توجه به دیاگرام ( -۱الف) بادرصد انقباض پخت با استحكام پخت رابطه مستقیم دارند ،هرچه میزان استحكام بیشتر می
شود درصد انقباض پخت افزایش پیدا می کند و نكته قابل توجه آنكه با افزایش دمای پخت و کامل شدن سیكل پخت
(دیاگرام  -۱ب) تمامی نمونه ها نسبت استحكام پخت به انقباض پخت تقریبا برابری را نشان می دهند و در نمودار در

www.SID.ir

Archive of SID

یک محدوده قرار می گیرند .می توان گفت با کامل شدن سیكل پخت استحكام بدنه سرامیک بسیار بیشتر شده و
انقباض بیشتری بدست میاورد.

ب)

الف)

دیاگرام  -0مقایسه درصد جذب آب و استحكام پخت .الف) در دمای  .۱۱۳0-۱۱۴0ب) ۱۲۸۸-۱۱۰۱
طبق دیاگرام ( ) ۱-۱۴نمونه های بیسكویتی در ادامه روند پخت بتدریج با کاهش درصد جذب آب افزایش استحكام
پخت را نشان می دهند و با افزایش دمای پخت و کامل شدن سیكل پخت (شكل  )۱-۱۳درصد جذب اب به صفر
رسیده و استحكام پخت افزایش چشمگیری نشان می دهد و تمامی نمونه ها استحكام پخت تقریبا برابری را دارا می
شوند و بنابراین نسبت عكس دارند.

◊◊◊◊◊◊◊

روش تحقیق:
پس از انجام بازدیدهای صحرایی از منطقه طالفر و برداشت تعداد  ۲۱نمونه داخل ترانشه ها و اطراف آن ،نمونه های
برداشت شده جهت انجام آنالیز شیمی تر و تست های فیزیكومكانیكی به آزمایشگاه فرستاده شدند .شرایط انجام تست
های فیزیكومكانیكی برابر با استانداردهای شرکت کاشی و سرامیک آپادانا می باشد .با توجه به تست های
فیزیكومكانیكی ،درصد انبساط بعد از پرس ،درصد جذب آب ،درصد انقباض پخت و استحكام نمونه های برداشت شده
بعد از حرارت دیدن ،بررسی شد و با استفاده از نرم افزار  Excellدر نمودار باهم مقایسه شدند .درنهایت با مشخص
شدن ویژگی های کانی شناسی و فیزیكومكانیكی ،نوع فلدسپات طالفر وکیفیت آن و همینطور کاربرد آن در صنایع
کاشی و سرامیک بررسی می شود.
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◊◊◊◊◊◊◊

نتایج :
با بررسی نمونه های برداشت شده از محدوده مورد مطالعه و مطالعات میكروسكوپی مشخص شد که سنگهای منطقه از
نوع ریولیت تا ریوداسیت بوده و دارای فنوکریست های پالژیوکالز ،کوارتز و آلكالی فلدسپات می باشد که در اثر
فش ارهای تكتونیكی که در منطقه وارد شده دچار آلتراسیون نوع آرژیلیک متوسط شده است .مطالعات میكروسكوپی
نمونه های پخته شده نشان داد که با پخته شدن نمونه ها کانی های آبدار شامل ،ایلیت ،مسكوویت و کلریت که در
فرمول خود ملكول آب و هیدروکسید دارند ،از بین رفته که این مسئله با آنالیز  XRDکه از تعدادی نمونه ها صورت
گرفت اثبات شد .نمونه ها در دو بازه زمانی  ۱۱۴0تا  ۱۱۳0درجه سانتی گراد و بعد آن در بازه زمانی بیشتر۱۱1۸ ،تا
 ۱۲۸۸درجه سانتی گراد ،پخته شدند .در روند پخته شدن نمونه ها دچار فشردگی ،انقباض و متراکم شدگی می شود و
با کامل شدن سیكل پخت درصد جذب آب به صفر رسیده و فضاهای بین ملكولی به طور کامل از بین می رود .در
نمونه های پخته شده فاز اصلی شیشه است و کانی هایی که در آن شناسایی شده است ،شامل کانی های فلدسپات
سدیک ،فلدسپات پتاسیک و کوارتز می باشد .نمونه ها در حالت خام دارای کانیهای آبدار مثل کلریت ،مسكوویت و
ایلیت می باشند که خلل و فرج ها و فضاهای بین ملكولی را پر کرده است ،در حالیكه در نمونه های پخته شده
بیشترین پراکندگی به ترتیب اولویت به پالژیوکالز ،کوارتز و آلبیت مربوط می شود .در نمونه های خام بدلیل وجود
کانی های ابدا ر و فضاهای خالی درصد جذب اب بسیار باالست و نمونه ها استحكام و انقباض پخت کمی دارند .لذا
بیشتر در معرض ترک برداشتن ،کج شدگی و بادکردگی قرارمی گیرند .اما وقتی نمونه ها در کوره پخته می شوند،
دچار فشردگی ،متراکم شدگی و انقباض می شوند و با از دست کانی های ابدار و از بین رفتن فضاهای بین ملكولی
درصد جذب آب در آنها کاهش و استحكام و انقباض پخت افزایش می یابد .بیشترین کانی هایی که در نمونه ها باقی
می ماند کوارتز ،فلدسپات آلكالن و فلدسپات پتاسیک است .با ادامه روند پخت و افزایش دما درصد جذب اب به صفر و
استحكام و انقباض پخت به بیشترین حالت خود می رسد
◊◊◊◊◊◊◊

نتیجه گیری :
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از آنجایی که نمونه های پخته شده دارای اکسید سدیم باال و درصد جذب آب بسیار پایین هستند ،فلدسپات منطقه
برای تهیه کاشی کف و پرسالنی مناسب تر است .زیرا اکسید سدیم در سرامیک رنگ روشن و حالت شیشه ای ایجاد
کرده و بافت سنگ را استحكام می بخشد.
◊◊◊◊◊◊◊
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Abstract
The under studied area located in the mid southern sheet 100000 Danesfahan
(Khiaraj) , in north-west section of central Iran geostructure zone .
This area situated in northern Ramand ҆s submountain , at 80 km of south of Qazvin
south and 43 km of west of Boueenzahra , that reach Ramand mountains and Darvishabad and Pirouz-abad villages from south , Bandsar and Sajandar villages from north ,
Moradbaglou and Shanastagh-e-bala from west , Yengi-kahrez and Yazan from east.
Under studied area ҆s rocks is formed from high-height series of volcanic , pyroclastic ,
and sedimentary of Eosen. The area located in north of Hassan-abad fault and formed
Homogeneous from Ryhodasit and Toffic Ignemberit ribs of Eosen and Oligosen.
The happened volcanisms at Oligosen in Talafar area cause the weak-to-medium
altrations of argillic type in Ryhollit and Ryhollitic toffs in the area.
The Feldspars decompose to clay mineral with rich of silicic solutions , and to serisit
with alkaline solutions.
The presence rate of elements in Feldspats play serious role in physicomechanic
features and changes using in various industries.
(Keywords: using features , argillic alteration , feldspat , Talafar ҆s ryhollitic toffs ) .
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