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  چكيده
و شمال شرق سنخواست واقع  كيلومتري جنوب غرب  بجنورد  50مورد مطالعه در استان خراسان شمالي و منطقه 

همچنين شيل و ماسه سنگ سبز  هاي سازند ميال و سيلت استون و شيل خاكستري به سن كامبرين وآهك .شده است
غربي  –هاي فراوان با امتداد شرقي دگيران وجود. شودها مشاهده ميرنگ سازند قلي همراه بازالت و آندزيت بازالت

ها با سن بيشتر روي شيل و ماسه سنگ قرار گيرند و همچنين كنتاكت بازالت و آندزيت بازالت با باعث شده كه آهك
ها دو رخنمون مگنتيت در دره مجاور قلي وجود دارد كه داراي يك راستا همانند راندگي .باشدها نيز گسلي ميآهك

اي نمونه رسوب رودخانه 15اند تعداد و آندزيت بازالت ها را قطع كرده هاي اصلي منطقه كه بازالتآبراههاز . مي باشد
ي عناصر را سرب و روي نشان ، سرب و روي  صورت گرفت  كه بيشترين ناهنجاربراي عناصر منگنز، نقره ، آهن، مس

  : حداكثر ميزان عناصر آناليز شده عبارتند از. ميدهد
 Fe = 6 %   ،Mn = 1000 ppm  ،Ag  <1 ppm    ،Cu = 38 ppm   ،Pb = 44.5 ppm   ،Zn = 185.6 ppm   

بازالت و آندزيت  در ميان تنها عناصر سرب و روي داراي ناهنجاري قابل توجه هستند كه  در شرق و مركز منطقه
  .شود بازالت مشاهده مي
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Abstract  
The study area is located in North Khorasan , 50 Km southwest Bojnord  and northeast Sankhast. 
MILA FM,s lime, Cambrian siltstone and gray shale with GHELLI FM, s shale and green 
sandstone  accompanied basalt and andesitic basalt .existence of enormous thrust with E-W 
extension cause lime lie in top of shale and sandstone. Andesit and andesitic basalt contact is 
thrust. Two magnetite  outcrop is found in near GHELLI VALLY , they have a extension like 
thrust. Number 15 stream sediment selected of major waterway that cross basalt and andesitic 
basalt rocks and analysed for Ag , Cu , Mn , Fe , Pb , Zn .maximum value of results show in 
below: 
Fe = 6 %   ، Mn = 1000 ppm   ، Ag  <1 ppm    ، Cu = 38 ppm    ، Pb = 44.5 ppm    ، Zn = 185.6 ppm 
Analytical results show us anomalies of Pb & Zn  that intercommunicate basalt and andesitic 
basalt rocks 

  مقدمه
) توابع جاجرم(كيلومتري شمال شرق شهر سنخواست  20روستاي قلي واقع گرديده كه در فاصله كوه سالوك در شرق 

دقيقه تا  9درجه و  37دقيقه طول شرقي و  5درجه و  57دقيقه تا  50درجه و  56مختصات منطقه فوق .  قرار دارد
به تهيه نقشه زمين شناسي  مطالعات انجام شده در اين منطقه محدود .دقيقه عرض شمالي ميباشد 14درجه و  37

 .ميباشد) سازمان زمين شناسي(سنخواست  1:100000و نقشه ) 1365سازمان زمين شناسي (بجنورد  1:250000
هدف اين مطالعه شناسايي نقاط داراي كاني سازي و همچنين بررسي امكان وجود رخنمون هاي ديگر مگنتيت در اين 
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