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 :چکیده
ُ دس ایشاى هشکضی ٍ صٍى ػثضٍاس ٍاقعغ ؿعذ، کیلَهتشی جٌَب غشتی ؿْشػتاى ػثضٍاس44 ، رخیشُ هٌگٌض اػتاج دس ًضدیکی سٍػتای اػتاج
، پیشٍکؼعي هًَضٍدیَسیعت پعَسریشی: ٍاحعذّای ػعٌ ؿٌاػعی هٌطهعِ ػثاستٌعذ اص، تا تَجِ تِ ؿَاّذ صحشایی ٍ هطالؼات هیکشٍػکَپی.اػت
 ؿعاهی پالطیعَکالص ٍ َّسًثلٌعذ، کعاًی ّعای اٍلیعِ دس ٍاحعذّای آرسیعي. تاصالت- پیشٍکؼيآًذصیت ٍ آًذصیت، َّسًثلٌذآًذصیت،  تَف،هادػتَى
 تاداهکی ٍ گلَهشٍپَسریشی هیتاؿذ اگشچِ کِ تارت اػفشٍلیتی ًیض، هیکشٍلیتی- پَسریشی، پَسریشی، تارت غالة دس ٍاحذّای ٍلکاًیکی.هی تاؿذ
ٍ  ػیلیؼعی،، کشتٌعات، اپیذٍت، دگشػاًی هتذاٍل دس ایي ػٌ ّا ؿاهی آلتشاػیَىّای پشٍپلیتیک (کلشیت.تِ صَست رشػی هـاّذُ ؿذُ اػت
.آسطیلیکی هیتاؿذ کِ هیضاى آلتشاػیَى دس ػٌ ّای آًذصیتی ًؼثت تِ ػٌ ّای دیَسیتی تیـتش هیتاؿذ
 اػتاج، جٌَب غشب ػثضٍاس، آلتشاػیَى، پتشٍگشاری، صهیيؿٌاػی:واشگانکلیدی
Geology, Petrography and alteration of Estaj manganese deposit, Southwest of Sabzevar
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Abstract
Estaj manganese deposit is located near Estaj village, 40 km southwest of sabzevar, in Central Iran
and Sabzevar subzone. Based on field evidences and microscopic studies, lithological units of the study
area are Pyroxene Andesite, Pyroxene Monsodiorite Porphyry, Mudstone, Tuff, Hornblende Andesite
and Andesite- Basalt. Primary minerals of igneous rocks include Plagioclase and Hornblende. The
dominant textures of volcanic units are porphyry, porphyry – microlitic, amygdaloidal and
glomeroporphyry although spherulitic texture is observed as minor. The common alteration in these
rocks include propylitic (chlorite, Epidote, Carbonate), Silicic and Argillic which the amount of alteration
in Andesitic rocks is higher than Dioritic ones.
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مقدمه :
کاًیػاصی هٌگٌض اػتاج دس ؿوال غشب ًهـِ  1:144444ؿـتوذ ( م.ب.جؼفشیاى ،ع .جاللی  ،دس  44کیلَهتشی جٌَب غشتی ػثضٍاس ٍ دس
تخؾ تاالیی تَالی آتـفـاًی -سػَتی کشتاػِ پؼیي دس پٌِْ ایشاى هشکضی ٍ صیعش پٌْعِ صٍى ػعثضٍاس اتفعات ارتعادُ اػعت[ً . ] 1خؼعتیي تعاس
اؿتَکلیي (  ،، 1968تا تَجِ تِ پیچیذگی ّای ػاختاسی ٍ ؿشایط هتفاٍت سػَتی ،ایشاى سا تِ چٌذ حَضِ سػَتی -ػاختاسی جذاگاًِ تهؼعین
کشد ٍ تهؼینتٌذیّای جاهغتش تَػط ًثَی ( ،،1355ارتخاس ًعظاد ( ،،1359اؿعتاهفلی ( ،،1978تشتشیعاى ( ،،1981ػلعَی ( ٍ ،1991آقاًثعاتی
( ،1379صَست پزیشرت .تِ طَسی کِ طثق ًظش ػلَی ( ٍ ،1991آقاًثاتی (ٍ ، 1383سقِ ؿـتوذ جضء صٍى ػثضٍاس ( قؼوتی اص ایشاى هشکضی ،
هحؼَب هیؿَد ( ؿکی  .،1دس ایي پظٍّؾ تِ هطالؼِ صهیي ؿٌاػی ،پتشٍگشاری ٍ دگشػاًی ٍاحذّای آرسیي هٌطهِ پشداختِ ؿذُ اػت.

روشمطالعه :
دس ایي پظٍّؾ تشای تشسػی ٍیظگیّای ػٌ

هیضتاى کاًِصایی ،پغ اص اًجام هطالؼعات صعحشایی ٍ ًوًَعِتعشداسی تعا ههیعاع  1:2444اص

هٌطهِ تِ ٍػؼت ػِ ٍ ًین کیلَهتش هشتغ ،تیؾ اص ً 44وًَِ تِ هٌظَس هطالؼات پتشٍگشاری ٍ آلتشاػیَى جوغآٍسی ٍ ههطغ ًاصک اص آىّعا تْیعِ
گشدیذ ٍ ػپغ هطالؼات پتشٍگشاری کاهی سٍی ایي ههاطغ اًجام گشرت .دسًْایت ًهـِ صهیيؿٌاػی هٌطهِ هَسد هطالؼِ تْیِ ؿذ.

زمینشناسیمنطقهای :
ٍاحذّای ػٌگی هَجَد دس هٌطهِ هَسد هطالؼِ اص قذین تِ جذیذ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ] 1[ :
ٍاحذ  K2t,v :هجوَػِ تَف ػثض سً
ٍاحذ  K2I,m :آّک صَستی سً

ٍ ػٌ ّای ٍلکاًیکی (آًذصیت ٍ کوی داػیت آًذصیت ،تا ػي کشتاػِ تاالیی

ًاصک تا ضخین الیِ تا ههذاس کوی هاسى تا ػي کشتاػِ تاالیی

ٍاحذ  E1C,S :تٌاٍب کٌگلَهشایی ضخین الیِ تا ههذاس کوی هاسى تا ػي ائَػي
ٍاحذ ًْ : Q1ـتِّای آتشرتی  ،پادگاًِّای هؼطح تلٌذ ٍ تادتضىّای آتشرتی تا ػي کَاتشًش.
ٍاحذّای ػٌگی هتؼلق تِ کشتاػِ دس یک هحذٍدُ گؼلِ ٍ تکتًَیضُ ،تَػط ًْـتِّای ائَػي پَؿیذُ ؿذُ اػت ٍ دس حشکات تؼذی تعِ
ساحتی ؿکؼتِ ٍ یک هجوَػِ دسّن هتـکی اص ػٌ ّای آرسآٍاسیٍ ،لکاًیکی ٍ آّک صَستی سً

هتؼلق تِ کشتاػِ ٍ ػٌ

آّک ٍ هاسىّای

ػثض ائَػي تـکیی ؿذُ اػت .گؼیّا دس هٌطهِ ؿـتوذ اغلة اص ًَع ساًذگی هیتاؿذ کِ دس ًیوِ ؿوالی ٍسقِ ،ساًذگیّا اص ؿوال تِ جٌَب ٍ
دس ًیوِ جٌَتی ،اص جٌَب تِ ؿوال هیتاؿذ .تِ ػلت ٍجَد صیاد گؼیّای ساًذگی ،ػاختواىّای چیيخَسدُ اغلة اص تیي سرتِاًعذ ،اهعا چعیي-
خَسدگی ٍ گؼی دس هٌطهِ هَسد هطالؼِ هـاّذُ ؿذُ اػت[ . ] 1
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ؿکی ً :1هـِ صهیيؿٌاػی هٌطهِ اػتاج ( جٌَب غشب ػثضٍاس ،

پتروگرافیواحدهایمنطقه :
هطالؼِ ههاطغ هیکشٍػکَپی ًوًَِّا ًـاى هیدّذ کِ ٍاحذّای آرسیي دس طیف ػعٌ ّعای حذٍاػعط قعشاس گشرتعِ ٍ ٍاحعذّای ػعٌگی
تفکیک ؿذُ دس هٌطهِ تِ تشتیة اص قذین تِ جذیذ تِ ؿشح صیش هیتاؿٌذ ( :ؿکی ، 1
ٍ -1احذ هادػتَى کِ داسای اهتذاد ؿوال غشتی -جٌَب ؿشقی هیتاؿذ .سگِ ّای کشتٌات ٍ رؼیی گلَتشٍتشًٍاکاًاداس دس ایي ههاطغ دیعذُ ؿعذ.
ایي رؼیی دس صهاى کشتاػِ تَػؼِ داؿتِ اػت ( .ؿکی ، 2
B

A

XPL
ؿکی ٍ -A -2احذ هادػتَى ،دیذ تِ ػوت ؿوال -B ،تصَیش ههطغ اص هادػتَى ّوشاُ تا سگِ کشتٌاتی ٍ رؼیی گلَتشٍتشٍکاًاداس
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ٍ -2احذ آًذصیت -تاصالت ٍ َّسًثلٌذ آًذصیت کِ داسای کاًیّای پالطیَکالص ( آًذصیي ٍ التشادٍسیت َّ ٍ ،سًثلٌذ تعَدُ ٍ تیـعتش دس ًیوعِ غشتعی
ًهـِ گؼتشؽ داسد ( ؿکی  .، 1ایي ههاطغ داسای تارتّای غالة پَسریشی ،گلَهشٍپَسریشی ،پَسریشی -هیکشٍلیتی ٍ تاداهکی ( آهیکذالَئیذال ،
هیتاؿذ .حفشات تَػط ػیلیغ پش ؿذُاًذ ٍ تارت اػفشٍلیتی سا ایجاد کشدُاًذ ( ؿکی  .، 3تارت اػفشٍلیتی تش اثش سؿذ ؿؼاػی کاًیّای ػَصًی
ٍ سؿتِای تِ ٍجَد هیآیذ [  .] 2اپیذٍت ،اکؼیذّای آّي ،کلشیت ،کشتٌات ٍ کاًیّای سػی اص جولِ کاًیّای ثاًَیِ ایي ههاطغ ّؼتٌذ .اکثعش
َّسًثلٌذّا تِ کاًیّای اٍپک ٍ اکؼیذّای آّي تثذیی ؿذُاًذ.

A

B
Pl

XPL

4X

PPL

D

C

Hbl

XPL

XPL

10X

PPL

F

E

4X

PPL

ؿکی  -B -3تارت گلَهشٍپَسریشی دس آًذصیت -D ،کاًی َّسًثلٌذ دس آًذصیت -F ،تارت اػفشٍلیتی دس آًذصیت ،تصاٍیش  A,C,Eدس ًَس PPL
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ٍ -3احذ تَف ػثض کشیؼتالیي کِ رهط کاًی پالطیَکالص دس ههطغ ًاصک هـاّذُ هیؿَد ٍ دس قؼوت ؿوال ؿشقی ًهـِ گؼتشؽ داسد ( .ؿعکی
،1
ٍ -4احذ پیشٍکؼي آًذصیت ٍ آًذصیت -تاصالت کِ تیـتش دس قؼوت ؿوالی ٍ اًذکی غشب ًهـعِ گؼعتشؽ داسد ( ؿعکی  ٍ ، 1داسای کعاًیّعای
پیشٍکؼيَّ ،سًثلٌذ ٍ پالطیَکالص ( آًذصیي ٍ التشادٍسیت  ،هیتاؿذ .ایي ٍاحذّا ًیض داسای تارتّای غالة پَسریشی ،تاداهکی ٍ گلَهشٍپعَسریشی
هیتاؿٌذ .حفشُ ّا تا ػیلیغ ٍ کلشیت پش ؿذُ اًذ ٍ اکؼیذ آّي رشاٍاى دس ایي ههاطغ هـاّذُ هیؿعَد .دسصعذ رٌَکشیؼعت تهشیثعا  15تعا 24
دسصذ هی تاؿذ .دسضوي دس ایي ههاطغ صیٌَلیت ( تیگاًِ ػٌ

ً ،یض هـاّذُ ؿذ کِ جٌغ آى تا صهیٌِ یکؼاى تَدُ اها صیٌَلیتّعا ًؼعثت تعِ

صهیٌِ کوتش آلتشُ ؿذُاًذّ .وچٌیي کاًیػاصی دس ایي ٍاحذ تِ صَست پشکٌٌذُ رضای خالی دیذُ ؿذ.
ٍ -5احذ ًفَری هَجَد دس هٌطهِ ،پیشٍکؼي هًَضٍدیَسیت پَسریشی هیتاؿذ کِ داسای کاًیّای پیشٍکؼي ،پالطیَکالص ٍ رلذػعپات تعِ صعَست
رٌَکشیؼت هیتاؿذ کِ داسای تارت پَسریشی تَدُ ٍ دسصذ رٌَکشیؼت دس ایي ههاطغ تیي  24تا  44دسصذ هتغیش اػت .اص ایي ههذاس رٌَکشیؼت
حذٍد  24دسصذ پالطیَکالص 6 ،دسصذ پیشٍکؼي ٍ  14دسصذ اٍستَکالص هیتاؿذ( .ؿکی ، 4
B

A
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XPL
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ؿکی  – B -4تارت پَسریشی دس هًَضٍدیَسیت پَسریشی -A ،دس ًَس PPL

ٍجَد هیاى الیِّای هادػتَى دس تیي آًذصیتّاً ،ـاىدٌّذُ ػشد ؿذى ػشیغ هاگوا دس حضَس آب ٍ ػوق صیاد هیتاؿذ [  .] 3تارعتّعای
پَسریشی دس ایي ًَع ػٌ ّا هیتَاًذ ًـاًگش پاییي تَدى ػشػت خشٍج هاگوا ٍ تَقف هاگوا دس آؿیاًِ هاگوایی تاؿذ [  .] 3تِ طَس کلعی تارعت
پَسریشی ًـاىدٌّذُ ػشد ؿذى هاگوا دس دٍ هشحلِ هیتاؿذ .دس هشحلِ اٍل تثلَس رٌَکشیؼتّا دس اػوات صیاد ٍ ػشػت ػشد ؿذى آّؼتِ هاگوا
صَست گشرتِ کِ دس ایي حالت هیضاى ّؼتِ صایی کن ٍ ًشخ سؿذ تلَس صیاد هیتاؿذ .دس هشحلِ دٍم دس حیي صؼَد ٍ خشٍج گعذاصُّعا دس اػوعات
کن ،هاگوا ػشیغتش ػشد هیؿَد ٍ صهیٌِ داًِسیض یا ؿیـِای سا تـکیی هیدّذ[  .] 4دس گذاصُّای آًذصیتی حفشاتی تِ ػلت خشٍج گاص دس حیي
خشٍج هاگوا ایجاد ؿذُ ٍ پش ؿذى حفشات ایجاد ؿذُ تَػط کاًیّای ثاًَیِ هاًٌذ کَاستض ٍ کلشیت تارعت تعاداهکی ( آهیکذالَئیعذال  ،سا ایجعاد
کشدُ اػت [ .] 2
دس ًوًَِّای آًذصیتی هٌطهِ ،پالطیَکالص ٍ َّسًثلٌذ کاًیّای اصلی ایي ػٌ ّا سا تـعکیی هعیدٌّعذ .پالطیَکالصّعا دس توعاهی ًوًَعِّعا
یَّذسال تا ػاتْذسال هیتاؿذ.
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دگرسانی :
ؿذت آلتشاػیَى دس ٍاحذّای هٌطهِ هتَػط تا صیاد هیتاؿذ ٍ آلتشاػیَى غالة تِ تشتیة ،دگشػاًی پشٍپلیتیک ،کلشیتی ٍ آسطیلیکی هعیتاؿعذ.
دگشػاًی پشٍپلیتیک هَجَد دس هٌطهِ هٌجش تِ تـکیی کاًیّای کلشیت ،اپیذٍت ٍ کشتٌات ؿذُ اػت کِ دس ٍاحذّای آًذصیت ،آًذصیت تاصالت
ٍ تَف ػثض هـاّذُ هیؿَد ( ؿکی  .، 5کشتٌات ّا ٍ اپیذٍت اص تجضیِ پالطیَکالصّای حذٍاػط ( آًعذصیي ٍ کوعی التشادٍسیعت  ،طعی رشایٌعذ
کشتٌاتی ؿذى ٍ اپیذٍتی ؿذى ایجاد ؿذُاًذ .کاًی کلشیت اص تجضیِ کاًیّای هاریک ( َّسًثلٌعذ ٍ تیَتیعت ٍ ،گاّعا اص دگشػعاًی پالطیَکالصّعا
ایجاد ؿذُ اػت[ .] 3

XPL

B

A

4X

PPL

ؿکی  -B -5آلتشاػیَى کلشیتی دس آًذصیت -A ،دس ًَس PPL

آلتشاػیَى آسطیلیکی تاػث تـکیی کاًیّای سػی گشدیذُ اػت کِ دس ٍاحذّای آًذصیت -تاصالتَّ ،سًثلٌذ آًذصیت ٍ پیشٍکؼعي هًَضٍدیَسیعت
پَسریشی دیذُ ؿذ .کاًیّای سػی تش اثش تجضیِ پالطیَکالصّا ٍ رلذػپاتّای آلکالي هاًٌذ ػاًیذیي تـکیی ؿعذُاًعذ .آلتشاػعیَى ػیلیؼعی تعِ
صَست سگِ -سگچِای ٍ پشکٌٌذُ حفشات دس ٍاحذّای َّسًثلٌذ آًذصیت ،دیَسیت پَسریشی ٍ آًذصیت -تاصالت هـاّذُ ؿذ .دس ًوًَِّای آًذصیتی
دگشػاًی پشٍپلیتیک ،ػیلیؼی ٍ آسطیلیکی گؼتشدُ تش هیتاؿذ.
A

B

ؿکی  -A -6آلتشاػیَى ػیلیؼی تِ صَست سگِ دس پیشٍکؼي آًذصیتً -B ،وًٌَِ دػتی آلتشاػیَى کلشیتی 
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نتیجهگیری :
کاًیػاصی هٌگٌض اػتاج دس  44کیلَهتشی جٌَب غشتی ػثضٍاس ٍ دس تخؾ تاالیی تَالی آتـفـاًی -سػَتی کشتاػِ پؼعیي دس پٌْعِ ایعشاى
هشکضی ٍ صیش پٌِْ صٍى ػثضٍاس سخ دادُ اػت .هطالؼِ ههاطغ هیکشٍػکَپی ًوًَِّا ًـاى داد کِ ٍاحذّای آرسیي دس طیف ػٌ ّای حذٍاػط
قشاس گشرتِ ٍ ٍاحذّای ػٌگی تفکیک ؿذُ دس هٌطهِ تِ تشتیة اص قذین تِ جذیذ ؿاهی :هادػتَى ،آًذصیت -تاصالت ٍ َّسًثلٌعذ آًعذصیت ،تعَف
ػثض کشیؼتالیي ،پیشٍکؼي آًذصیت -تاصالت ٍ پیشٍکؼي هًَضٍدیَسیت پَسریشی هی تاؿذ .تارت غالة دس آًعذصیت -تاصالعت َّسًثلٌعذ آًعذصیت ٍ
پیشٍکؼي آًذصیت -تاصالت ،پَسریشی ،پَسریشی -هیکشٍلیتی ،تاداهکی ٍ گلَهشٍپَسریشی هیتاؿذ اها تارت اػفشٍلیتی ًیض تِ صَست رشػی هـاّذُ
هیؿَدٍ .احذ ًفَری هَجَد دس هٌطهِ ،پیشٍکؼي هًَضٍدیَسیت پَسریشی هیتاؿذ کِ داسای کاًیّای پیشٍکؼي ،پالطیَکالص ٍ رلذػپات ٍ تارت
پَسریشی اػت .تارتّای پَسریشی دس ایي ًَع ػٌ ّا هی تَاًذ ًـاًگش پاییي تَدى ػشػت خشٍج هاگوا ٍ تَقف هاگوا دس آؿیاًِ هاگوایی تاؿذ.
دس ًوًَِّای آًذصیتی هٌطهِ ،پالطیَکالص ( آًذصیي -التشادٍسیت َّ ٍ ،سًثلٌذ کاًیّای اصلی ایي ػٌ ّا سا تـکیی هیدٌّعذ .پالطیَکالصّعا دس
تواهی ًوًَِّا یَّذسال تا ػاتْذسال هیتاؿذ .کاًیّای دگشػاًی هَجَد دس هٌطهِ هَسد هطالؼِ ًیض ؿاهی کلشیت ،اپیذٍت ،کلؼیت ،کاًیّعای
سػی ٍ اکؼیذّای آّي هیتاؿذ .دگشػاًی پشٍپلیتیک هَجَد دس هٌطهِ هٌجش تِ تـکیی کاًیّای کلشیت ،اپیذٍت ٍ کشتٌات ؿذُ اػت کعِ دس
ٍاحذّای آًذصیت ،آًذصیت -تاصالت ٍ تَف ػثض هـاّذُ هیؿَد .آلتشاػیَى آسطیلیکعی تاػعث تـعکیی کعاًیّعای سػعی گشدیعذُ اػعت کعِ دس
ٍاحذّای آًذصیت ،پیشٍکؼي هًَضٍدیَسیت پَسریشی دیذُ هیؿَد .آلتشاػیَى ػیلیؼی تِ صَست سگِ -سگچِای ٍ پشکٌٌذُ حفشات دس ٍاحذّای
آًذصیت ،دیَسیت پَسریشی ٍ آًذصیت -تاصالت هـاّذُ هیؿَد .ضوي ایٌکِ دس ًوًَِّای آًذصیتی دگشػعاًی پشٍپلیتیعک ،ػیلیؼعی ٍ آسطیلیکعی
گؼتشدُتش هیتاؿذ.
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