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  چکیده

گردیده کیلومتري شرق روستاي هالك آباد واقع  10غربی سبزوار و کیلومتري جنوب 32معدن کائولن دربند در 
ولکانیک شناسایی شده است که این واحدها، آلتراسیون هاي ولکانیک و سابدر منطقه مورد مطالعه توده. است

شناسی این ذخایر معدنی به ترتیب کانی .دهندهاي مختلف نشان میآرژیلیک، سیلیسی و پروپیلیتیک را در شدت
از  SiO2 بر اساس درصد اکسیدهاي اصلی با افزایش . باشدفراوانی شامل  کوارتز، پیروفیلیت و کائولینیت می

ها با حضور کانی همچنین درصد باال اکسید پتاسیم در بعضی نمونه. شود و بالعکسکاسته میAl2O3میزان 
ها با هاي روتیل و آناتاس در نمونهباشد، و حضور کانیمسکوویت در آنالیزمینرالی همان نمونه قابل انطباق می

  .ها هماهنگی دارددر این نمونه Tiدرصد باالي اکسید 
  

The study of Mineralogy, Geochemistry of Darband Kaolin mine 
(west south  of sabzevar ) 

Nadermezerji, S*., Ebrahimi, Kh. & Homam, M 
Department. of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran 

  
Abstract: 
Darband,s  kaolinit mine is located at 32 km southwest of Sabzevar and 10 km East of Halak Abad 
village. In the study area,  Volcanic and sub volcanic units have been recognized.That  these units are 
indicated diffrents intensity of alteration zones of Argilic zone, Propylitic zone, Silicification zone.The 
mineralogy of these mine in order of percentages are Quartz, Kaolinite, Pyrophyllite. In the based of 
main oxides analysis with increase in the amount of SiO2, Decreased of Al2O3 amount. Also, large 
amount of K2O in some of samples are correlate with existing of Muscovite and existing Anatase, Rutile 
minerals of samples correlate with large amount of TiO2. 

  مقدمه
طول  57° 37 ́ 09/43″ ،57° 36 ́ 52/39″کانسار کائولن دربند با مختصات جغرافیایی 

غربی شهرستان در جنوب عرض شمالی 35° 58 ́ 56/33″، 35° 57 ́ 60/17″شرقی و
جعفریان و جاللی، (ششتمد واقع گردیده است 1:100000غربی ورقه سبزوار و در شمال

این منطقه از نظر تقسیمات ساختاري در زون سبزوار قرار دارد که این زون از شمال ) 1377
هاي ریوش و درونه محدود شده است هاي بینالود و از جنوب توسط گسلتوسط کوه

)Lindenberg, et al, 1983 .( هاي واحدهاي سنگی منطقه تحت تاثیر محلول  
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اند به طوریکه معادن فعال کائولن دربند، بهارستان، باغ هیدروترمالی به شدت آلتره شده

هت در این پژوهش ج.خیرات، هالك آباد و همدي در زون آرژیلیک این منطقه قرار دارند
  بررسی دقیق پتروگرافی و تفکیک واحدهاي سنگی و بررسی

نمونه از واحدهاي سنگی برداشت گردید و همچنین جهت  50بندي آلتراسیونی، تعداد زون 
  بررسی 

نمونه از ماده معدنی کائولن از اعماق مختلف  10هاي کائولن، شناسی و ژئوشیمی نمونهکانی
شناسی به روش پراش پرتو ایکس ی جهت آنالیز کانینمونه از این ماده معدن 7برداشت و 

(XRD) در خصوص بررسی . به مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدنی کرج ارسال گردید
نمونه ها به  XRFژئوشیمی ماده معدنی کائولن و تعیین درصد اکسیدهاي اصلی به روش 

  .دانشگاه علوم پایه دامغان فرستاده شد
  :یون منطقه مورد مطالعه عبارتند ازواحدهاي سنگ شناسی و آلتراس

  هاي بیرونی هاي نیمه عمیق و تودهواحدهاي سنگی منطقه در مجموع در دو سري سنگ
  مونزونیت پورفیري، کوارتز: شوند که واحدهاي سنگی نیمه عمیق عبارتند ازبندي میتقسیم
هورنبلند پورفیري، کوارتزدیوریت مونزودیوریت پورفیري، دیوریت پورفیري، پیروکسنکوارتز

آندزیت، پیروکسن آندزیت، پیروکسن هورنبلند : هاي بیرونی عبارتند ازو توده. دیوریت پورفیري
  ).1شکل ( آندزیت، پیروکسن بازالت و توف

هاي سیلیسی، آرژیلیک، پروپیلیتیک در منطقه شناسایی همچنین از جنبه آلتراسیونی، زون
  ).2شکل (بندي می شوندزون ها خود به چند زیر زون تقسیمشده است که هریک از این 

  
برداري بر روي نقشه آلتراسیون منطقه موقعیت نقاط نمونه.  2شکل  .نقشه زمین شناسی منطقه دربند. 1شکل 

  .دربند
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  :هاي کائولن دربندشناسی نمونهکانی

نمونه ماده  7، (XRD)هاي کائولن به روش پراش پرتو ایکس جهت آنالیز مینرالی نمونه
؛ از اعماق مختلف برداشت گردید و پس از ...معدنی بر اساس تغییرات فیزیکی در رنگ، زبري و

  .ارائه شده است 1ها، نتایج آنالیز در جدولسازي و آنالیز نمونهطی عملیات  آماده

  .هاي معادن کائولنپراش پرتو ایکس از نمونه نتایج آنالیز مینرالی به روش : 1جدول 
   : XRFتفسیر داده هاي 
  .هاي کائولن دربنداز نمونه (XRF)نتایج آنالیز اکسیدهاي اصلی به روش : 2جدول

تا % 28/32هاي معدن دربند بین نمونه SiO2شود میزان مشاهده می 2همانطور که در جدول 

طبق آنالیزهاي . باشدمی% 25/65ها این نمونه SiO2در حال تغییر است و میانگین % 6/75
شود وکانی کوارتز با رنگ هاي عمده این معدن محسوب میکانیمینرالی کوارتز جزء 

  شود که لمس زبر این به وضوح مشاهده می KA-1و DAR-2 هايخاکستري در نمونه

 (Hal)، هالك آباد(Ka)، باغ خیرات(Dar)نمونه هاي کائولن معادن دربند  
 کانیهاي
تشکیل 
دهنده 

به 
ترتیب 
  فراوانی

Hal-3 Hal-1 Ka-1 Dar-5 Dar-4 Dar-3 Dar-2 
  کوارتز  کوارتز  پیروفیلیت  پیروفیلیت  کوارتز  کائولینیت  کائولینیت

  پیروفیلیت  پیروفیلیت  ژیپس  کریستوبالیت  آناتاس  دیاسپور  دیاسپور
  کائولینیت  کائولینیت  کریستوبالیت  ژیپس  پیروفیلیت  پیروفیلیت  پیروفیلیت
  هالوزیت  دیکیت  روتیل  کائولینیت  کائولینیت  روتیل  مسکوویت

  ژیپس    ایلیت  روتیل  ایلیت  زیرکان 
  ایلیت        مسکوویت  مسکوویت  
  دیکیت          

L.O.I SO3 P2O5 MgO CaO K2O Na2O Fe2O3 TiO2 Al2O3 SiO2   

4.13 0.8 0.04 n.d 0.51 0.23 0.15 0.08 0.33 19.37 74.34 DAR-
2 

4.51 0.28 0.06 n.d 0.11 0.09 n.d 0.21 0.55 20.87 73.25 DAR-
3 

4.52 1.04 0.03 n.d 0.21 0.51 n.d 0.79 0.96 21.59 70.31 DAR-
4 

5.83 2.22 0.13 n.d 1.12 0.21 n.d 0.17 1.06 24.87 64.29 DAR-
5 

2.89 0.51 0.04 0.3 0.32 2.29 0.21 0.22 0.57 17.01 75.6 KA-1 

12.51 0.48 0.36 n.d 0.67 0.41 n.d 0.12 1.1 48.94 32.28 Hal-1 

4.91 3.81 0.1 0.26 0.18 3.75 0.17 2.56 0.38 17.18 66.68 Hal-3 
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ها در نمونه (Al2O3)همچنین درصد آلومینا . باشدها نیز به خاطر وجود کانی کوارتز مینمونه
آن باال است Al2O3 که  درصد HAL-1 نمونهمتغییر است و در % 94/48تا % 01/17بین 

  تر لمس نمونه نیز صابونی
صورت پذیرفته است بطوریکه با  Al2O3و  SiO2اي بین درصد مقایسه 3باشد و درشکلمی

SiO2افزایش میزان 
دلیل این امر  به این خاطر . شود و بالعکسکاسته می Al2O3از میزان  

هاي هاي موجود در تودهاز داخل سیستم درز و شکافهاي گرمابی هاي محلولاست که چرخه
ها شسته و در سطح با کاهش فشار، منطقه باال آمده و عناصر قلیایی به همراه سیلیس از سنگ

-تر در جاي خود باقی میبه خاطر تحرك پایین Alشوند و ها نهشته میمحلول PHحرارت و 
هاي معدن دربند بین کسید پتاسیم درنمونهمقدار ا. )5شکل(گرددماند و کائولینیت تشکیل می

کانی  KA-1و HAL-3 هاي متغییر است که طبق نتایج مینرالی در نمونه% 75/3و % 09/0
  مسکوویت شناسایی 

باشد و به همین جهت در این نمونه مقدار اکسید پتاسیم شده است که حاوي پتاسیم می
  باالتر 

این  KA-1, HAL-3و DAR-2سه نمونه  شود و در رابطه با اکسید سدیم فقط درمی
توان به خاطر آلتراسیون کامل اکسید شناسایی شده است و دلیل فقدان این اکسید را می

  هاي کانی
درصد اکسید کلسیم . )4شکل( هاي جوي و فرو رو دانستدار و شستشو توسط محلولسدیم

  در 
شود و مشاهده می -5DARنمونه باشد که باالترین مقدار آن در می% 12/1و %11/0ها نمونه

شود در این نمونه کانی ژیپس نیز شناسایی شده و همانطور که ازنتایج مینرالی استنباط می
هاي هیدروترمالی غنی از سولفات با تاثیر تواند این گونه بیان شودکه محلولدلیل این امر می

ها ها از کانیبه همراه کاتیونهایی کلسیم را ها طی واکنشها و آمفیبولبر روي پالژیوکالز
هاي مافیک مانند اند و اکسید منیزیم نیز از کانیشسته و آنرا به صورت ژیپس ته نشست داده

  . )4شکل(هاي هیدروترمالی آزاد شده استبیوتیت و آمفیبول تحت تاثیر محلول
درصد باالیی  L-3 HAباشد و فقط نمونه ها پایین میهاي آهن و تیتان در نمونهدرصد اکسید
هاي پیریتی اکسید شده در آن محل حضور دهد که این نمونه از مکانی که رگچهرا نشان می

باشد که این متغییر می% 1/1و  %33/0نیز بین TiO2داشته برداشت گردیده است و  درصد 
هاي روتیل و به شکل کانی KA-1و  L-1 HAهاي مینرالی در نمونه عنصر طبق آنالیز

  شود و دیدار گشته است و آناتاس در شرایط هیدروترمالی کم حرارت تشکیل میآناتاس پ
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ه اي در محصوالت سرامیکی می ها سبب ایجاد رنگ کرم تا قهوحضور این دو اکسید در نمونه

  .شود
  
  
  
    
  
  

  .هاي معدن کائولن دربنددرنمونهAl2O3 و SiO2مقایسه درصد .  3شکل
  
  
  
  
  
  

هاي معدن کائولن درنمونه  Na, K, Ca, Mgمقایسه اکسیدهاي عناصر قلیایی .  4شکل                         
  .دربند

  
  
  
  
  
  
  

  .هاي معدن کائولن دربندق درنمونهبا عمAl2O3 و SiO2رابطه درصد . 5شکل
  

  :نتیجه گیري
عمده کوارتز، پیروفیلیت و هاي هاي ماده معدنی کائولن، کانیدر آنالیز مینرالی از نمونه
  .باشددر رابطه با آنالیز اکسیدهاي اصلی نکات زیر قابل توجه می. کائولینیت شناسایی گردید

از مقدار SiO2 وجود دارد، به طوریکه با افزایش Al2O3و  SiO2رابطه معکوسی بین درصد -1
Al2O3 توان به تفاوت در قابلیت تحرك دلیل این امر را می. شود و بالعکسکاسته میSi  و  
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Al هاي هیدروترمال عناصر قلیایی و اي که تحت تاثیر محلولبیان داشت به گونهSi از سنگ-

به   Alشود و اکسید سیلیسیم ته نشین می PHها شسته و در سطح با کاهش دما، فشار و 
  .رددگدلیل تحرك کمتر درعمق باقی مانده و کانی کائولینیت تشکیل می

با حضور کانی مسکوویت در این Hal-3 ,KA-1, Hal-1 هايدر نمونه K2Oدرصد باال _2
  .ها انطباق داردنمونه

به دلیل وجود کانی دیاسپور به عنوان کانی اصلی Hal-1 در نمونه Al2O3درصد باال   -3
 .باشدسازنده این نمونه می

ت در آنالیز مینرالی آنها ژیپس در آنها باال اس CaO ,SO3هایی که درصد در نمونه -4
هاي پالژیوکالز اکسید هاي سولفات دار بر روي کانیشناسایی شده است که تحت تاثیر محلول

 .کلسیم آزاد شده و کانی ژیپس تشکیل گردیده است
توان با حضور کانی روتیل و آناتاس در آنالیز مینرالی ها را میدر نمونه TiO2درصد باالي  -5

 .ها توجیه نمودهمان نمونه
  هاي صنعتی کائولن این معادن براي صنایع سرامیک و کاغذسازي مناسب با توجه به تست - 6

  .می باشند
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