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 )يخراسان رضو(
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 دهیچک
آھن واقع در شرق معدن  يھایاز آنومال يکیباد یکانسار سنگ آھن فرزنھ تا

 يمشھد م يجنوب خاور يلومتریک ٣٠٠ و در حدود)يخراسان رضو(سنگان خواف
 ١ :٢٥٠٠٠٠ورقھاز يو در قسمت شرق يران مرکزین امنطقھ مورد مطالعھ در زو.باشد
شود و  يمحسوب م يوع اسکارنن ک کانسار آھنین منطقھ یا.است باد واقع شدهیتا

. بردسکن قرار گرفتھ است - کاشمر - افخو يکیپلوتون - يکیدر کمربند ولکان
 يدارا ينفوذ يتوده ھا.مي باشد يو رسوب يدگرگون ن،یآذر يسنگھا منطقھ شامل

در منطقھ  يبا توجھ بھ وسعت و گسترش دگرسان .ھستندحدواسط  - يدیب اسیترک
 يگل اخر يت و حتیمونیل باشند، يم يکانھ اصل ت کھیت و گوتیعالوه بر ھمات

ده بودن قسمت اعظم منطقھ توسط رسوبات یل پوشیبھ دل .شود مي ز مشاھدهین
 يھایبررس بر اساس  دشواراست، ون در منطقھیآلتراس يص زونھایتشخ ،يکواترنر
ون در منطقھ یآلتراس يزونھا ،يکروسکوپیم و مطالعات مقاطع يپتروگراف

شدن و بھ مقدار  يسیلیس شدن، يکیلیآرژ د کھ شامل کربناتھ شدن،یگرد یيشناسا
 .باشند يشدن م يدوتیکمتر اپ

 آھن ون،یآلتراس اسکارن، سنگان، ::::ييييددددییییواژگان کلواژگان کلواژگان کلواژگان کل
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Abstract 
 

Iron ore deposite´s Farezneh of Taybad is one of iron anomaly is located on the east of Sangan 
mine of Khaf (Khorasan Razavi) and is about 300 kilometers of southeast of Mashhad.This area 
is located Centeral Iran´s zone and the east part of 1:250000 plate of Taybad.This area is an 
iron eskarn deposite and is situated in Khaf-Kashmar-Bardaskan belt.In the studies area 
dominant igneous, metamorphic and sedimentery rocks. Polutonic are with Acidic-Intermediate 
composition,Beacause of development alteration in this area limonite and Okhra Mud observed 
with hematite and goutite that are major ore minerals.Beacause of cover of Quaternery 
sedimentery in this reagion,the disterict of alteration zones are difficult, therefore by 
petrography survery and study of microscopic thin-section,dominant alteration zones such as 
carbonate,argellic,silisified and a little epidotic alterations. 
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 مقدمھ
باد و شرق معدن یفرزنھ تا يمنطقھ مورد مطالعھ در غرب روستا

کانسار سنگ آھن .واقع شده است )ياستان خراسان رضو( سنگان خواف
معدن سنگ آھن سنگان خواف محسوب  يخش شرقب يھایفرزنھ جز آنومال

 يوعرضھا ۶٠˙ ۴۵تا َ  ۶٠˙ ٢۴َ◌  یيایجغراف يلھان طویب و شود يم
باد یتا ٢۵٠٠٠٠:١ين شناسیوورقھ زم ٣۴˙ ٣٣◌َتا  ٣۴˙ ٢۶یي ایجغراف

منطقھ مورد مطالعھ طبق  ،ين ساختاریاز نظرزم.ردیگ يقرار م
در ارتباط  يت ساختمانیکھ براساس وضع)١٣٥٩(افتخارنژاد  ماتیتقس
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 يم يران مرکزیجز ا صورت گرفتھ است، يرسوب يبا حوضھ ھا
-ياز کمربند آتشفشان يورد نظر بخشمحدوده م.باشد

 میکر.دیآ يبردسکن بھ شمارم-کاشمر-،خوافيکیپلوتون
بردسکن  -کاشمر-،کمربند خواف)١٣٨٢(پور میوکر)١٣٨١(پوروھمکاران

 .کردند يران معرفیدآھن درایپ اکسیت يساز يرا بھ عنوان کان

   
 منطقھ فرزنھ واقع در شرق سنگان خواف يشناس نیو زم یيایت جغرافیموقع: aشکل 

 شرح و بحث
و  يران مرکزیجزا)١٣٥٩(مات افتخارنژادیطبق تقسدوده موردنظر مح

در  يریقرارگ لیر پھنھ لوت قراردارد و بھ دلیدر شمال شرق ز
عمده  يندھایھ پھنھ لوت،عالوه بر متأثر بودن از تمام فرآیحاش

ن پھنھ از جملھ گسل بزرگ یااطراف  يھاده یر پدیدرآن،تحت تأث
منطقھ سنگ آھن فرزنھ از شمال . ز قرار گرفتھ استین)درونھ(ریکو

 يدیتوئیگرانتوده  واز جنوب توسطسرنوسر يدیئتویگران توسط توده
سن  يذکرشده دارا ينفوذ ياگرچھ توده ھا .شده استاحاطھ  يبرمان

ن یبرداشت چندو  یيبر اساس مطالعات صحرا يھستند ول يکسانی
و مطالعھ مقاطع  يبرمان يدیتوئیاز توده گران ينمونھ سنگ

سرنوسر مشخص شد  يدیتوئیسھ آنھا با توده گرانیو مقا يکروسکوپیم
ن یاز نظر بافت درشت بلورترازسرنوسر و ھمچن يبرمانتوده کھ 
 یيباشد کھ نشان دھنده متفاوت بودن پارامترھا يت مینولیز يحاو
موجود در منطقھ  ين،درزوشکافھار عمق تبلور،سرعت سرد شدینظ
البتھ .است ينفوذ ين توده ھایل ایر پارامترھا در ھنگام تشکیوسا
 يزھاینھ مستلزم انجام آنالین زمیق تردرایدق يسھ و بررسیمقا
  .باشد يمشخص م یيایمیش

 :ونیآلتراس يو زون ھا يپتروگراف يھا يبررس
معدن  يدیتوئینگرا يب توده ھای،ترکياز نظر پتروگراف يبھ طور کل

 يکان ياھیمتنوع بوده و بر اساس طبقھ بند سنگ آھن سنگان خواف،
کوکس و ،)١٩٨٧(دل موستیم یيایمیو ش)١٩٧۶(زنیکایاشتر يشناس

 ت،ینوگرانیت،سیگران فلدسپات ياز الکال )١٩٧٩( ھمکاران
نقاط  يل شده است و در بعضیت تشکیوریت و گرانودیمونزوگران
 .شود يز مشاھده میت نیونزونت و کوارتزمینیکوارتزس

 يارھایو مع یيمنطقھ با توجھ بھ مشاھدات صحرا يدھایتوئیگران
 يرا نشان م Iپ یت يتھای،اختصاصات گرانیيایمیو ش يپتروگراف

 اي ک صفحھیمات تکتونیبوده و از نظر تقس یيو کوھزا دھند
سنگھاي  .دھند يرا نشان م يقوس قاره ا يدھایتوئیت گرانااختصاص
ت یوتیب(نیآذر يتوان بھ سھ دستھ سنگھا يمھ مورد نظر را منطق
 ت،یوریت،گرانودینوگرانیس ،تیگران بولیت آمفیوتیب ت،یگران

روکسن یپ ت،ینیھورنبلند س ت،ینیس ت،یوریھورنبلند گرانود
ت یوتیت و بینیسفلدسپار  يت آلکالیوتیب ت،ینیبول سیآمف
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 کارن،گارنترنت است،گایکوارتز(يدگرگون يسنگھا ،)تیکوارتزمونزون
اسکارن، روکسن یپ تینولیاکت روکسن اسکارن،یپ روکسن اسکارن،یپ

شده و  ت دگرگونیدولوم شده، سنگ آھک دگرگون ت اسکارن،یفلوگوپ
لت یو س کربناتھ يسنگھا(عمدتًا  يرسوب يو سنگھا )مرمر
 .نمود میتقس)استون

ومورف گرانوالر یدیپ این سنگ ھیبافت ا :تیت گرانیوتیب
درشت (تیوتیب فلدسپار،کوارتز، يوکالز،الکالیآن پالژ يھایکان.است

در .است يحاصل از دگرسان يھایاپک و کان يھایکان،)درصد١۵بلور،
ھ شده یآھن تجز يدھایت و اکسیتھا بھ کلریوتیقسمتھا ب يبرخ
 يھایاز کان.شده اند يتیسیسر يوکالزھا کمیاز پالژ يبرخ.اند
آھن و کربنات را نام  يدھایت،اکسیسیت،سریوان کلرت يھ میثانو
 ).١شکل (.برد
ومورف گرانوالر و رشد توام یدیپ ایھ يبافت اصل :تینوگرانیس

در اثر  تواند ين بافت میاباشد، يسنگ م يبافت فرع يریگرانوف
د یوید(دید آیرشد ھمزمان کوارتز و فلدسپات آلکالن پد

 يھایکان:بارتندازھ عیثانو يھایکان ).٢شکل(،)١٩٩٣،يشل
 ياز فلدسپارھا يبرخ.باشد يت میسیدوت و سری،اپيرس
 و) درصد۵-١٠(ھ شده اندیتجز يرس يھایبھ کان )اورتوكالز(یيایقل
 .شده اند يدوتین اپیو ھمچن يتیسیسركمي وکالزھا یپالژ يبرخ

 و کامال درشت بلور يسنگ دانھ ا يبافت اصل :تینیھورنبلند س
، وکالزیپالژ ،یيایفلدسپار قل،وارتزک:آن شامل يھایکان.است

 يھایکان.است اپک يھایکانو  يبا حالت شعاع تینولیاکت، ھورنبلند
 يسنگھا يدر برخ.باشند يدوت میاپ يت وکمیوتیب ت،یکلر:ھیثانو

ک یت ینگزیھاست.مي شودت مشاھده ینگزیھاست ين واحد کانیمنتخب ا
زم یاز متاسوماتحاصل )درجھ حرارت باال(ومینیاز آلوم يبول غنیآمف

 .)٣شکل(،دیآ يد میاست کھ در اسکارن ھا پد
ومورف گرانوالر و یدیپ ایبافت غالب ھ :تیت کوارتز مونزونیوتیب

 يمن بافت یمشاھده شد،ا يک بافت فرعیبھ عنوان  يتیبافت پرت
د یوید(نودال باشدیھ اسپیو تجز يریاز اختالط ناپذ يتواند ناش

 يوکالز،آلکالیپالژ،کوارتزآن  يھایکان).۴شکل().١٩٩٣،يشل
تا  وکالزھایپالژ.باشد يمت یوتیبو  )نیکروکلیاورتوز،م(لدسپارف

ت در یوضعن یھ شده اند کھ ایت و کربنات تجزیسیبھ سر يحدود
سنگھاي  .کوچکتر است يشرفتھ تر از بلورھایپ درشت يوکالزھایپالژ

یر كھ در منطقھ گسترش نسبتا زیادي دارند،شامل سنگھاي ز يدگرگون
روکسن یپ گارنت اسکارن،سن روکیپ ت،یکوارتز :مي باشند

گارنت و شش ضلعي وھدرال یکامال  يبلورھا اسکارن،گارنت اسکارن کھ
زونینگ .)الف و ب ۵شکل(،شوند ينھ کربناتھ مشاھده میک زمیدر 

ن ینکھ ایباتوجھ بھ ا يول باشد يم گروسوالر يبارز گارنتھا مشخصھ
شتر یب قرار گرفتھ اند،محلول جامد  ندیر فرآیگارنتھا تحت تاث

 .باشند يم تیآندراد-رگروسوالاز نوع 
 :ون در منطقھیآلتراس

 :کربناتھا بھ سھ صورت در مقاطع قابل مشاھده ھستند:کربناتھ شدن
مجزا در داخل  يھایبھ صورت کان -٢.ن فلدسپات شده اندیجانش -١

ھ صورت ب -٣ .ل شده اندیتشک ياسکارن يو زونھا ينفوذ يسنگھا
 .دارند حضور يرگچھ ا

کھ در  يگر از محصوالت دگرسانید يکی يرس يھایکان :شدن يکیلیآرژ
طور کامل  فلدسپاتھا بھ ينیاز جانش ًا شد و غالب یيمنطقھ شناسا

 .جاد شده اندیا يا بخشی
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س بھ یلیکھ حاصل اضافھ شدن س يسیلیون سیآلتراس :شدن يسیلیس
س وارد شده یلیس مطالعھ شده يکروسکوپیدر مقاطع م.باشد يط میمح

را پر  يخال يز کوارتز فضاھایر يبلورھا -١:ط بھ صورتیبھ مح
 يمقاطع بھ صورت رگجھ ھا يس در برخیلیتبلور س -٢.کرده است

شدن بھ  يدوتیاپ.دوش يممتر مشاھده یلیم ١با ضخامت حدود  يسیلیس
 .دوش يماز مقاطع مشاھده  ير کمتر در برخیمقاد

 
گرانوفیري  بافت.٢شكل.مشخص در بیوتیت گرانیترخ بیوتیت با یھاي كان.١شكل 

با XPL :١،٢،٣شكل( ھاستینگزیت در ھورنبلند سینیتكاني .٣شكل.در سینوگرانیت
) ۵،بزرگنمایيXPL.(بافت پرتیت در بیوتیت كوارتز مونزونیت.۴شكل).۵بزرگنمایي

 ،XPL.الف(ونینگبا ز يشش ضلعبھ صورت  )تیآندراد- گروسوالر(كاني گارنت.۵شكل
 )۵ھر دو با بزرگنمایي PPL.ب

 :يریجھ گینت
مورد  انجام شده در منطقھ يپتروگرافصحرایي و مطالعات 

رامشخص ساختھ  يو رسوب ين،دگرگونیآذر يمطالعھ،سھ گروه سنگھا
 يحدواسط م-يدیب اسیترک يمنطقھ دارا ينفوذ يتوده ھا.است

عھ در نظر گرفتھ کھ در منطقھ مورد مطال ينیآذر يسنگھا.باشند
ت یوتیت و بینیت،ھورنبلندسینوگرانیت، سیگران -تیوتیشامل ب ندشد

 يدگرگون يسنگھا يشناخت يمطالعات کان.باشند يت میکوارتز مونزون
ھمچون گارنت اسکارن،گارنت  ياسکارن يباعث مشخص شدن زونھا

 .دیگرد روکسن اسکارن در منطقھیروکسن اسکارن و پیپ
 :منابع

ن یھ سنگان خواف،ھشتمیناح يبولھایآمف يمعرف ،١٣٧٩ا؛.،سيمظاھر- ١
-١۶٨مشھد،صفحھ يران،دانشگاه فردوسیا يشتاس يو کان يش بلورشناسیھما
١۶۴ 
و  يمعدن يلھایپتانس يمطالعھ و بررس ،١٣٨۵سعادت،س؛ ح؛.م پور،میکر- ٢

، يا ماھواره يبا استفاده از داده ھا ياکتشاف يتھاین اولوییتع
قات یمرکز تحق باد،یک در محدوده ورقھ تایزیو ژئوف يمیون،ژئوشیآلتراس
 .رانیشرق ا يمعدن

 ين شناسیکشور،نقشھ زم يو اکتشافات معدن ين شناسیسازمان زم- ٣
 .بادیتا ١:٢۵٠٠٠٠
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