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  منگنز ناريگان، بافق،-زمين شيمي و تشكيل آانسار آهن
   استان يزد

  ** و   دآتر فريد مر*زهرا بنيادي: نوشته 

Geochemistry and Genesis of Narigan Ferromanganese 
Deposit, Bafgh, Yazd Province 

By: Z. Bonyadi* &  Dr. F. Moore** 
  

 

  چكيده
منطقه مورد .  آيلومتري خاور معدن چغارت واقع است20 آيلومتري شمال خاور بافق و 30 منگنز ناريگان در -          آانسار آهن

هك دولوميتي و توفهاي ريوليتي است آه سنگهاي دربرگيرنده آانسنگ، شامل سنگ آ. مطالعه در زون ايران مرآزي قراردارد
  .اند آانسنگ را از باال و پايين احاطه آرده

مجموعه اطالعات به دست آمده از مطالعات سنگ نگاري  و آانه نگاري، حاآي از تشكيل آانسار و سنگهاي پيرامون آن، در 
. شود ايش گرمابي آانسار مشخص ميبر اساس مطالعات زمين شيميايي، ز. باشد اي مي نواحي آم ژرفا  و سكوي قاره

  : مطالعات صحرايي و سنگ نگاري آانسنگ و سنگهاي در برگيرنده،  منجر  به تشخيص دو مرحله فعاليت گرمابي شده است
آانه زايي اوليه به صورت خروج محلولهاي بروندمي از بستر دريا و ته نشست ژلهاي اآسيدي و هيدروآسيدي آهن و منگنز و 

  ؛   آنهاتبلور بعدي 
  .حرآت محلولهاي گرمابي ثانويه از مناطق اآسيدي و انتقال آهن و منگنز به اين مناطق و نهشت آنها

توان به اين نتيجه رسيد آه احتماًال در زمان تشكيل آانسار، در منطقه آافتش  همچنين از مجموعه بررسيهاي انجام شده، مي
بدين ترتيب و بر اثر فعاليت محلولهاي گرمابي، آانسار .  سيك گرديده استرخ داده  و باعث تشكيل حجم وسيعي از ماگماي فل

  .فرومنگنز در اين منطقه تشكيل شده است
 

   منگنز، ناريگان، گرمابي،  بروندمي، بافق- آهن:ها آليد واژه
 
Abstract 
       The Narigan ferro-manganese deposit is located in 30 km NE of Bafq, and 20 km of Chogart mine. The 
deposit is situated in Central Iran. Dolomitic limestone and rhyolitic tuffs are the main host rocks. 
Petrological and ore microscopic data indicate that ore and associated host rocks formed in shallow water, on a 
platform. Furthermore, geochemical studies show that hydrothermal genesis was responsible for the formation of 
the ore deposit. 
Field and petrographical studies show that two stages of hydrothermal activities were involved: 
1- Exhalation of hydrothermal fluids from seafloor, then primitive ore forming process in the form of precipitation 
of Fe and Mn oxide and hydroxide gels followed by final crystallization. 
2- Migration of secondary hydrothermal fluids from reducing to oxidizing area, and transportation and   
precipitation of Fe and Mn in the latter area; therefore, an increase of ore grade in the oxidizing area. 
Finally, it could be concluded that at the time of ore formation, rifting had probably occurred in the area, and large 
volumes of felsic magmas formed. In this way and due to hydrothermal activities, Fe and Mn leached from these 
rocks and precipitated on the sea floor.  
 
Key Words: Ferromanganese, Narigan, Hydrothermal, Exhalative, Bafq 

 
 

 مقدمه 
   معدن، آانسار و رخداد منگنز وجود 45 تا 40در ايران حدود 

 
  سامانی (ترين آنها آانسار ناريگان است هم مدارد آه يكي از
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اين آانسار در ايران مرآزي و در سري ريزو ).  1شكل ) (1374،

)  آامبرين پيشين-پروتروزوييك پسين (متعلق به اينفراآامبرين 

اين سري تناوبي است از شيل، ماسه سنگ، . قرار دارد

ا بازالت ت(آنگلومرا، برش، آربنات و سنگهاي آتشفشاني 

هاي  و آذرآواري؛ آه در اين منطقه به وسيله توده) ريوليت

گرانيتي و سينيتي و همچنين دايكهاي ديوريتي و دياباز 

منطقه معدني ناريگان، بخشي از .  پورفيري قطع شده است

دار بافق است و از سه توده اصلي و چندين توده  ناحيه آهن

نظر منطقه اصلي معدني از . فرعي مجزا تشكيل مي شود

  .  است1منگنز، توده اصلي ناريگان 

اي و تا حدودي عدسي  شكل توده اصلي فرو منگنز، اليه

 متر و ستبراي آن در مرآز، افزون بر 700طول آن . شكل است

آانسار از نظر . متر است10 تا 7 متر و در اطراف حدود 60-40

ساختاري،  به صورت چندين بلوك تقريبٌا موازي درآمده آه به 

 جنوب باختر -ه گسلهاي بزرگي با روند شمال خاوروسيل

در سالهاي گذشته، بخشي از آانسار به . محدود مي شود

عيار ميانگين اين ). 2شكل (روش روباز استخراج شده است 

 درصد منگنز،  و ذخيره آن 5 درصد آهن و 37آانسار حدود 

گزارش شرآت ( ميليون تن محاسبه شده است 4/1حدود 

  ).1982ران،ملي فوالد اي

مطالعه بر روي آانسار شامل چند بخش مي باشد آه به 

  :شرح زير است

  

   مطالعات صحرايي-1
 منگنز با -هاي سياه رنگ آهن در جنوب باختر آانسار، اليه

 W˚ 45N و امتداد NE˚40 متر، شيب 10ستبراي حدود 

اي از برشهاي  بالفاصله پس از اين اليه، اليه. رخنمون دارد

شود آه با اليه منگنز دار مرز ناگهاني  ديده ميآتشفشاني 

در مجاورت برشهاي آتشفشاني ، سنگ آهك ).  3شكل (دارد

دولوميتي با اليه بندي مشخص و در آنار آن توفهاي سبز رنگ 

رسد،  و    متر مي400 تا 300شود آه ستبراي آن به  ديده مي

ن حاآي از فعاليت آتشفشاني اسيدي در درياي آم ژرفاي زما

  منگنز، اثرات نفوذ -در مجاورت اليه آهن. تشكيل آانسار است

 دار به درون درز و شكاف توفها قابل مشاهده Mn و Fe محلول 

، آه با آم شدن فاصله از اليه معدني، اين )4شكل (است

توفهاي اسيدي در چند . شود نفوذ و اثرات آن شديدتر مي

  .ندا نقطه نفوذ دايكهاي ديابازي را متحمل شده

توان به تيپهاي زير تقســـــــيم  آانســــــــنگ ناريگـــان را مي

گزارش زمين شناسي و اآتشافي آانسار منگنز ناريگان، (آرد

1371: (  

 -  پيــــرولوزيت- مگنتـــــــيت-سنگ معــــدن همــاتيت -1

  ليمونيــــت ؛

  . سنگ معدن منگانوسيدريت-2 

  انوسيدريت حاصل شده و در تيپ اول بر اثر اآسايش تيپ منگ

سطحي زمين قرار دارد، در حالي آه تيپ مناطق 

منگانوسيدريت، مربوط به ژرفاي بيشتر بوده  و از آانيهاي 

تيپ اخير در سطح . منگانيت و سيدريت تشكيل شده است

هاي برگرفته از  زمين قابل مشاهده نبوده، و تنها در نمونه

  .شود هاي حفاري ديده مي مغزه

نگهايي آه در سطح زمين و در سينه آارهاي معدن قابل آانس

اي، متخلخل و آلوفرم بوده  رؤيت است، عمدتٌا داراي بافت توده

و تقريبٌا به طور آامل از هماتيت، مگنتيت، پيرولوزيت، 

  ).5شكل (پسيلومالن و گاه ليمونيت تشكيل شده است 

گ، الزم به ذآر است آه مجموعه سنگهاي دربرگيرنده آانسن

مدتها تحت تأثير هوازدگي و دگرساني قرار داشته اند، 

همچنين هجوم سيالهاي مختلف در چندين مرحله به اين 

سنگها، هم در مقياس ماآروسكوپي و هم در مقياس 

آلسيتي شدن، . ميكروسكوپي قابل مشاهده است

 Mn وFeسيليسي شـــدن، و ته نشيني آانيهاي اآسيدي 

ثرات هجوم اين سيالها را نشان ثانويه در سنگها، همگي ا

  .دهند مي

  

  

   مطالعات سنگ نگاري-2
 مقطع نازك، مطالعات سن نگاري بر روي سنگهاي 25با تهيه 

ها از سينه  نمونه. دربرگيرنده آانسار انجام گرفته است

هاي حفاري مربوط به ژرفاي مختلف  آارهاي معدن و مغزه

هاي ريوليتي سنگهاي ميزبان عمدتًا توف. انتخاب شده است

توفها . سبزرنگ و در بعضي نقاط، سنگ آهك دولوميتي است

به طور عمده دربرگيرنده بلورهاي بي شكل و تقريبا گرد شده 

آوارتز، به همراه بلورهاي ارتوآالز نسبتًا دگرسان شده 

پالژيوآالزها همگي به سريسيت دگرسان . هستند) آلريتي(

به (يليس ثانويه هاي خالي، اغلب توسط س حفره. اند شده

. اند به شكل اسفروليتي پر شده) صورت آلسدوني

اي خود شكل در متن توفها  اآسيدهاي آهن نيز به گونه

آلسيتي شدن نيز به ميزان زيادي در اين سنگها . اند پراآنده

هاي آوارتز و حضور اين  گرد بودن تقريبي دانه. ديده مي شود

ودن سنگ را تأييد هاي مختلف، آذرآواري ب آاني در اندازه

در اين سنگها، بلورهاي درشت و گردشده آوارتز، به . آند مي

اي از بلورهاي ريز آلسيت و آوارتز قرار  صورت افشان در زمينه

گاهي آلسيت به طور آامل جانشين آوارتز شده است . دارد

  ).6شكل (

آه ) Ore minerals(هاي نسبتًا ريزي از آانيهاي مات دانه

يت است، به صورت شش ضلعي در بيشتر نقاط احتماًال مگنت

شواهد موجود، نشان دهنده نفوذ . سنگ پراآنده شده است

 دار به درون شكستگيهاي سنگ است آه Mn وFeيك محلول 

ها و   را در امتداد مرز دانهMn وFeآانيهاي اآسيدي 

  ؛ تأثير نفوذ )7شكل (شكستگي آنها ته نشين ساخته است 
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ترند، بسيار  ايي آه به توده معدني نزديكاين محلول در توفه

  ).8شكل(شديدتر از ديگر مناطق است 

دايكهاي ديابازي موجود در منطقه نيزآه به درون توفها تزريق 

و شامل تبلور بلورهاي ) Ophitic(اند، داراي بافت افيتيك شده

بلورهاي . آوارتز و ارتوآالز در فضاي بين پالژيوآالزها است

شود  در مقاطع نازك اين دايكها مشاهده مياسكلتي مگنتيت 

تواند معرف سرد شدن سريع اين آاني از يك مذاب  آه مي

  .سيليكاتي باشد

  

   آانه نگاري-3

 مقطع صيقلي از قسمتهاي 15در اين بخش از مطالعه ، 

، XRDاز روش تجزيه . تر آانسار مطالعه گرديد سطحي و ژرف

اي شيميايي ميكروسكوپي و تأثير محلوله تعيين سختي

 Feنيز به منظور شناسايي آانيهاي ) Etching(مختلف بر آانه 

  . استفاده شده است Mnو

هايي از جمله  بررسيهاي مذآور منجر به شناسايي آانه

مگنتيت، هماتيت، گوتيت، پيرولوزيت، منگانيت، 

  .، سيدريت، و روتيل گرديد)پسيلومالن(رومانشيت

هيدروآسيدهاي آهن و در مقاطع صيقلي، حضور اآسيدها و 

منگنز در بين ذرات آذرآواري  و عمدتًا آوارتزي، به صورت 

. پسيلومالن و پيرولوزيت، مگنتيت و هماتيت قابل توجه است

آانيهاي  پيرولوزيت، مگنتيت و هماتيت عمدتًا داراي بافت 

اي بوده  و در بين ذرات آواري به صورت سيمان  سيماني و توده

رسد آه اين مواد، ابتدا به  به نظر مي. )9شكل (قرار دارند 

صورت ژل رسوب آرده و پس از تبلور، به آانيهاي اآسيدي و 

  .شود هيدروآسيدي آهن و منگنز تبديل مي

آاني پيرولوزيت، عالوه بر بافت سيماني، در برخي مناطق 

گاهي نيز اين آاني، . اي است داراي بافت شعاعي و رشته

ه  و با بافت سيماني، آانيهاي آاني اصلي سازنده مقطع بود

آاني پسيلومالن . آوارتز پراآنده را در برگرفته است

نيز رشد پر مانند داشته  و در بيشتر مقاطع به ) رومانشيت(

صورت آلوفرم و حاآي از نهشت ژل اوليه در يك محيط باز 

هاي  بافت پرمانند در اين آاني، بر اثر قرار گرفتن رشته. است

در قسمت ). 10شكل (ار هم ايجاد شده است اين آاني در آن

مرآزي پسيلومالن و در قاعده بلورهاي پرمانند اين آاني، 

اي مايل به سرخ ديده  آاني گوتيت با بازتابش دروني قهوه

  .شود مي

هاي حفاري آه مربوط به  در مقاطع صيقلي تهيه شده از مغزه

تر آانسار هستند، آانيهايي معرف شرايط آم  مناطق ژرف

شود از جمله سيدريت و  تر و نسبتًا آاهيده ديده مي اآسيژن

   ).11شكل (پيريت به همراه آلسيت

  

   زمين شيمي-4

به منظور مطالعه ترآيب شيميايي آانسنگ و سنگهاي در 

 28برگيرنده آن، از واحدهاي سنگي و همچنين خود آانسنگ 

نمونه انتخاب شد، آه مربوط به مناطق سطحي و ژرف آانسار 

 Flame(اي  با استفاده از روشهاي نورسنج شعله. دبو

photometer(  وزن سنجي، و فعال ســــازي نوتروني ،

)Neutron Activation Analysis(  عناصر اصلي ، فرعي و ،

ها اندازه گيري گرديد آه نتايج تجزيه  جزئي موجود در نمونه

  . ديده مي شود1برخي از آانسنگها در جدول 

  

  رآز آهن ومنگنز  مقايسه تم1-4

هر چند آهن و منگنز از نظر زمين شيميايي رفتار بسيار 

مشابهي دارند، اما بويژه در محيطهاي رسوبي، منگنز 

تواند به دليل تحرك زمين شيميايي بيشتر، از آهن جدا  مي

بدين معني آه آهن نسبت به منگنز انحالل پذيري . شود

و باعث جدايش شود،  تر ته نشين مي آمتري  داشته و سريع

 ;Roy,1980( گردد اين دو عنصر در محيطهاي رسوبي مي

Krauskopf, 1967.(  

 رسوبي منگنز و -هاي بروندمي  در نهشتهFe/Mnنسبت 

تر از  هاي گرمابي بسيار متغير بوده  و از مقادير بزرگ نهشته

اين امر، حاآي . شود  را شامل مي1/0تر از   تا مقادير آوچك10

آهن و منگنز در محيط رسوبگذاري اين از تفريق شديد 

ترين شاخصهاي اين ذخاير است  ها، و يكي از مهم نهشته

)Bonatti,1975; Cann et al.,1977; Bonatti et al., 1972 (  ،

هاي آهن و منگنز آبزاد  در حالي آه اين نسبت براي نهشته

)Hydrogenous ( باشد  مي1،حدود)Bonatti,1972 .(  در

-72/8 باال بوده و در محدوده Fe/Mnان نسبت آانسنگ ناريگ

توان نتيجه گرفت آه  بدين ترتيب مي.  متغير است47/3

  .آانسار آهن و منگنز ناريگان داراي زايش گرمابي است

  

   Si-Al رابطه 2-4

توان به عنوان ابزاري ساده  از نمودار غلظت اين دو عنصر مي

 هاي گرمابي ، آبزاد و خاآزاد در تشخيص نهشته

)Terrigenous ( با توجه . و نيز تعيين منبع عناصر استفاده آرد

به اينكه سيليس موجود در ذخاير آهن و منگنز، عمدتًا توسط 

فرايندهاي آتشفشاني زير دريايي توليد مي شود، بنابراين در 

هاي گرمابي زير دريايي ميزان سيليس نسبتًا باال  نهشته

واري آانيهاي رسي هاي آ  توسط دانهAlدر حاليكه . است

  Crear et al., 1982(آيد اي فراهم مي موجود در رسوبات قاره

هاي   در نهشتهSi/Alشود آه نسبت  اين امر باعث مي). 

. هاي آبزاد باشد اي مشخص باالتر از نهشته گرمابي به گونه

 رابطه اين عناصر را در آانسار ناريگان نشان 12شكل 

  .دهد مي
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  TiO2- Al2O3 رابطه 3-4

Ti در محلولهاي گرمابي، عنصري نامتحرك )Immobile ( است

تواند به عنوان شاخصي براي اندازه گيري ميزان مواد  و مي

). Sugisaki,1984(آواري مخلوط شده  با نهشته  به آار رود 

 مي تواند Mn در آانسارهاي اآسيدي Tiمقادير نسبتًا باالي 

بنابراين . بگذاري باشدبيانگر آميختگي مواد آواري در حين رسو

 با غلظت پايين Tiدر آانسارهاي گرمابي زيردريايي، مقادير آم 

Alمقادير پايين . هر دو عنصر منشأ خاآزاد دارند.  منطبق است

Al2O3 و TiO2 در آانسنگ فرومنگنز ناريگان، بيانگر زايش 

  ).13شكل ( باشد گرمابي آانسار مي

  

  ) Trace elements( بررسي غلظت عناصر جزئي 4-4

اآسيد هاي آهن و منگنز، به ميزان زيادي  توانايي جذب 

اين امر به دليل وجود بار . آاتيونهاي مثبت را از محيط دارند

از آنجا . پذيرد منفي اضافي در سطح اين اآسيدها صورت مي

شيميايي مختلف،  آه فراواني اين آاتيونها در محيطهاي زمين

تواند نشان  ن عناصر ميمتفاوت است، غلظت و ماهيت اي

اي آه در  به گونه.  باشدMnو Fe دهنده زايش آانسارهاي 

 ,Na, K, Caهاي  با منشأ آبزاد، ميزان آاتيونهايي مانند  نهشته

Mg, Srهاي ژرف اقيانوسي   باال است، در حالي آه نهشته

 نيز Ni, Cu, Coمانند گرهكها، افزون بر اين عناصر، از عناصر 

البته غلظت باالي عناصر ). Nicholson,1992(اند  غني شده

هاي آبزاد، حاآي از طوالني بودن مدت زمان  ناچيز در نهشته

اين .  استMn  و Feرسوبگذاري اآسيدها و هيدروآسيدهاي 

تواند به دليل فاصله زياد محل رسوبگذاري از محل  امر مي

). Choi,1992(خروج محلولهاي گرمابي نيز باشد

Nicholson(1992) نيز بر اين باور است آه همراهي عناصر 

Mo, Li, Cu, Ba, V, Zn, As, Sb, Pb يكي از ويژگيهاي آشكار 

  .هاي گرمابي است نهشته

با استفاده از غلظت عناصر ناچيز، نمودارهاي زيادي ابداع 

 وضعيت آانسنگهاي 16و 15 و 14شده آه در شكلهاي 

  .شود ناريگان در برخي از آنها ديده مي

  

  عناصر خاآي آمياب 4-5

غلظت عناصر خاآي آمياب در سه نمونه آانسنگ و سه 

نمونه از سنگهاي در برگيرنده آانسار، به روش فعال سازي 

، الگوي 17در شكلهاي . نوتروني اندازه گيري شده است

بهنجار شده اين عناصر نسبت به آندريت،  در آانسنگها و 

در اين . سنگهاي پيرامون آانسار نشان داده شده است

 تهي شدگي نسبي از خود نشان Yb و Gd نمودارها، عناصر 

  ، شباهت تقريبي ميان 17مودار  نبا مشاهده. دهند مي

  

شود، آه احتماًال حاآي از  آانسنگها و توفها نمايان مي

شباهت زايش آانسنگها با توفهاي ريوليتي و تشكيل همزمان 

  .آنها است

  

   آانسنگ با يكديگر رابطه فراواني عناصر سازنده4-6

با تعيين ضريب همبستگي عناصر مختلف سازنده آانسنگ 

توان اطالعات مفيدي درباره منشأ اين عناصر و شيوه  مي

+ 1ضريب همبستگي . نهشته شدن آنها به دست آورد

 -1نشان دهنده يك ارتباط مستقيم بين دو متغير و ضريب 

 نيز حاآي مقدار صفر. نشان دهنده تغييرات معكوس آنهاست

ضرايب . باشد از عدم هر گونه ارتباط خطي بين دو متغير مي

معني دار تلقي %  95همبستگي با مقدار عددي باالي 

  .شوند مي

 ,K, Al, B, Cr, As, Znبر اساس نتايج به دست آمده، عناصر 

Ba, Sc,Th,Vاين . تري با هم دارند  همبستگي مثبت بزرگ

ر از يك منشأ مشترك مطلب نشان دهنده تأمين اين عناص

 در فرايندهاي گرمابي K و Al با توجه به اينكه عناصر . است

آيند،  فعال نبوده  و معموًال از منشأ خشكي زاد فراهم مي

توان نتيجه گرفت آه آليه عناصر باال، داراي منشأ  بنابراين مي

از سوي ديگر، ). Crerar et al., 1982( باشند خشكي زاد مي

Fe و Mnراي همبستگي مثبت نسبتًا بزرگي هستند،  نيز دا

 Na, Ca, U, Mo, Sr, Tiاين دو عنصـر با عناصـــــري مانند 

همبستگي منفي عنصر منگنز با . همبستگي مثبت دارند

، ناشي از منشأ ) Th, V(عناصري آه منشأ خشكي زاد دارند

  .متفاوت اين عناصر است

ستگي ، همبNicholson(1992)همچنيـــن بر اساس نظر 

 يكي از ويژگيهاي آانسارهاي MN-Sr  و Mn-Moمثبت عناصر 

  .منگنز گرمابي است

  

  بحث و نتيجه گيري 

نتايج حاصل از مطالعات انجام شده بر روي آانسار ناريگان 

  :حاآي از آن است آه

اي بودن  وجود مرز آشكار آانسنگ با سنگهاي ميزبان، اليه

اي و بافت  دهآانسنگ، حضور توفهاي ريوليتي، ساخت تو

آلوفرم و گل آلمي و در برخي نقاط الميناسيون ظريف 

آانسنگ، و نبود دگرساني سنگ ديواره، همگي شواهدي بر 

 رسوبي آانسار و رسوبگذاري در يك محيط -منشأ آتشفشاني

وجود سنگهاي آهكي، ماسه سنگ و . دريايي است

سيلتستون نيز نشانه تشكيل آانسار در يك محيط سكوي 

  حضور آانيهاي آواري مانند آوارتز در . است) پالتفرمي(اي  قاره
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ميان آانسنگ نيز نشان دهنده تشكيل آانسار در يك حوضه 

رسوبي و ميزان فاصله محل تشكيل آانسار از محل خروج 

با توجه به . باشد محــلول گرمابي آانه دار از بستــــــر دريا مي

 گرفت آه ميان اين توان نتيجه  در آانسنگ، ميFe/Mn  نسبت

اين امر عالوه بر . دو عنصر جدايش و تفريق صورت گرفته است

اثبات منشأ گرمابي براي اين عناصر، نشان دهنده دوردست 

  .باشد بودن اين نهشته نيز مي

نمودارهاي زيادي آه با استفاده از غلظت عناصر اصلي و 

اند نيز جايگاه  آانسار را در محدوده  جزئي رسم شده

بنابر شواهد به دست . آند سارهاي گرمابي تعيين ميآان

  توان نتيجه گرفت آه بر اثر فعاليت محلولهاي  آمده، مي

 به همراه ديگر عناصر Mn و Fe  آتشفشاني عناصر -بروندمي

وارد محيط رسوبي شده و به صورت يك ژل اوليه متبلور شده 

 در آمده Mn و Fe و به صورت اآسيدها و هيدروآسيدهاي 

  .است

تر   از قسمتهاي ژرفMn و Fe پس از تشكيل آانسار نيز 

به ) زير سطح ايستابي(اند آانسار آه شرايط آاهيدگي داشته

تر  صورت محلول درآمده  و به سمت مناطق اآسيدي سطحي

مهاجرت آرده و باعث باال رفتن عيار در قسمتهاي بااليي 

شكيل تأثير اين محلولها را به صورت ت. اند آانسار شده

 در امتداد درز و شكاف Feبلورهاي خود شكل اآسيدهاي 

  .توان مشاهده آرد سنگهاي ميزبان مي

  

  

  .در نمونه هاي آانسار ناريگان) ppm(و عناصر فرعي(%)  غلظت اآسيدهاي عناصر اصلي-1جدول 

  

NR.145 NR.143 NR.142 NR.141 NR.140 NR.139 عناصر  

19/9  75/4  67/52  12/6  50/11  76/11  SiO2 

16/9  78/11  96/3  50/7  29/7  74/8  MnO 

36/62  18/60  90/30  54/48  45/41  36/57  Fe2O3  

10/0  26/0  20/0  10/0  28/0  12/0  Al2O3 

16/0  17/0  11/0  17/0  15/0  16/0  TiO2 

76/3  40/4  94/0  58/2  36/4  14/6  CaO 

26/0  96/9  20/0  78/2  22/3  51/0  MgO 

40/0  32/0  64/0  22/0  24/0  51/1  K2O 

82/1  70/0  10/0  24/0  20/0  40/0  Na2O 

n.d. 02/0  02/0  n.d. n.d. 10/0  P2O5 

26/12  04/11  81/9  60/31  05/31  00/13  L.O.I. 

47/99  58/100  55/99  85/99  74/99  80/99  Total 

n.d. n.d. n.d. n.d. 702  n.d. Cu 

365  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Pb 

81  111  317  84  168  4/73  Zn 

n.d. n.d. n.d. n.d. 81  n.d. Co 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ni 

511  344  n.d. n.d. n.d. 756  Sr 
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 چشم انداز آلي آانسار آه بخشي از آن به صورت -2شكل   . موقعيت آانسار ناريگان و راههاي دسترسي به آن-1شكل 
  .روباز استخراج شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با ) سمت چپ( مرز تماس ناگهاني آانسنگ -3شكل 
  .ندهسنگهاي دربرگير

 نفوذ محلولهاي حاوي آهن و منگنز به درون درز و -4شكل 
  .شكاف توفها در نزديكي توده منگنزدار
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رتزدر توف آه توسط  بلورهاي تقريبا گردشده آوا-6شكل   . بافت متخلخل و آلوفرم در آانسنگ-5شكل

  ).×40نور پالريزه، بزرگنمايي( د ان آلسيت جايگزين شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نفوذ سيال حاوي آهن و منگنز به درون توف، آه منجر -7شكل

در امتداد شكستگيها و مرز ) اوپاك(به نهشت آانيهاي مات

  ).×40بزرگنمايي (ها شده است  انهد

 آهن و منگنز به درون توفهايي  نفوذ سيال ثانويه حاوي-8شكل

  ).×40بزرگنمايي ( آه در نزديكي آانسنگ قرار دارند 
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آه به صورت سيمان در ميان ذرات )HM( هماتيت-9شكل

  ).×100نوربازتابيده، بزرگنمايي (قرار گرفته است ) Q(آوارتز

 پسيلومالن با بافت پر مانند و آلوفرمي -10شكل 

  ).×100تابيده، بزرگنمايي نورباز(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نوربازتابيده، (، در آنار آلسيت )S( پيريت و سيدريت-11شكل 

  ).×100بزرگنمايي 

  (Crerar et al., 1982)  درآانسنگ ناريگانAl-Si رابطه-12شكل
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 Choi et( در آانسنگ ناريگان Al2O3-TiO2 نمودار -13شكل 
al., 1992.(  

هاي  در اين نمودار، نهشته. Zn-Ni-Co نمودار مثلثي -14شكل 
هاي گرمابي زيردريايي با  ، و نهشته▲آبزاد با عالمت 

 نشان داده شده ، و آانسنگهاي ناريگان با عالمت •عالمت
  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 +As+Cu+Mo+Pb در مقابل Co+Ni رابطه عناصر-15شكل
V+Zn.(Nicholson, 1992)  .سنگ ناريگان با عالمتآان ●

  .نشان داده شده است

  .Mn-Fe-(Ni+Cu+Co)×10 نمودار مثلثي -16شكل 

  

  

  

  

  

  

  
  

 الگوي بهنجار شده عناصر خاآي آمياب در سه -17شكل 
نمونه آانسنگ ناريگان و يك نمونه توف ريوليتي نسبت به 

  .آندريت
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