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 چکیده
 يگک و رسگوباع مزوزوي واحدهاي زاگرس مرت گع )زون برخگوردي  شگامل    است. در زون زاگرس مرت ع  بخشی از افيوليت کرمانشاه ،لرستاناستان ناحيه مورد مطالعه در شمال 

شگامل   ،هاي منگنززايی کانهمجمواه کانيايی  س قرار دارد.دگرسان بوده که در امتداد سي تم کوهزايی زاگر به شدعافيوليت کرمانشاه يک افيوليت باشد.  می افيوليت کرمانشاه

هگاي آتش شگانی   برونگدمی مگرتبط بگا فعاليگت     گرمگابی زايی منگنز توسط فراينگدهاي  کانه است کهاز آن حاکی هاي منگنز  ی کانهيترکيب شيميا .نده تپيرولوزيت و براونيت 

 است. زيردريايی صورع گرفته در درون اقيانوس نوتتيس انجام شده

 

 

 بروندمی افيوليت کرمانشاه، راديوالريت الشتر، منگنز، :يهاي كلیدواژه

 

 

 مقدمه -3
 

اي از  اصگطالحاً بگه مجمواگه    ،شناسی زاگگرس نگام راديوالريگت    در زمين

هگاي قرمگز و    چنگين شگيل  رن ، هم هاي قرمز، خاک تري و تقريباً سبز چرع

 بگازي و اولترا هاي بازي سن   هاي سيلي ی همراه با توده سبز و باالخره آهک

مجمواگه  در زاگگرس   . 4171 )خ روتهرانی، دشو می گ تهسرپانتين   مانند)

ی به موازاع خط راندگی زاگرس قگرار  ينوارهابه صورع   راديوالريتو   افيوليت

راديوالريگت زاگگرس گ تگه شگده      -دارند، به همين دليل به آنها نوار افيوليت

راديوالريت زاگگرس در دو منطقگه    -نوار افيوليت  Stocklin, 1974) است

  و در جنوب غربی راندگی اصلی يکگی  Crushed zoneاز زون خرد شده )

 Ricouو ديگري در منطقه نيريگز )  (Braud, 1970)در منطقه کرمانشاه 

et al., 1977 هگاي شگمال الشگتر بخشگی از      راديوالريگت  .شگوند    ديده مگی

باشگند کگه در ارت ااگاع کگوه      مجمواه افيوليتی کرمانشاه در غرب ايران مگی 

و  4134 )کيگگانی، کيلگگومتر مربگگع وسگگعت رخنمگگون دارنگگد  446 بگگا گگگرين

مال اسگتان لرسگتان واقگع شگده اسگت و       . اين ناحيه در ش4133اد، ژن ح ن

و  شگود مگی را شگامل  الشگتر   4:466666 شناسیزميننقشه  ی از شمالبخش

ی بگه ايگن ناحيگه از    سراه دستر .استشمال غربی  -ي روند جنوب شرقیادار

 اسگت الشگتر   -الشگتر و نهاونگد   -الشگتر، کرمانشگاه   -آباد هاي خرمق جادهيالر

 . 4 )شکل
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 هاي دسترسی به ناحيه مورد مطالعه نقشه راه  -4 شکل

 

 هعروش مطال -3
 

هگاي   راديوالريتاز و مطالعه کارهاي قبلی  هانقشه پس از مطالعه منابع،

ناحيه مورد مطالعه بازديد صگحرايی بگه امگل آمگد کگه در ايگن بازديگدها از        

 ،تهيگه مقطگع  از نمونه برداشت شد و پس  16سازي مشاهده شده منگنز  کانه

 XRFپگژوه ارسگال و بگا دسگتگاه      نمونه منتخب به آزمايشگاه شرکت کگان  0

ی يبگراي شناسگا   XRDو روش  براي اناصر اصگلی مگورد تجزيگه شگيميايی    

  .4 )جدولشدند دهنده تجزيه تشکيل هاي کانی

 

 شناسیزمین -1
 

و ناحيه مورد مطالعه بخشگی از زون زاگگرس مرت گع يگا زون برخگوردي      

 يهگا  سگن    .3 )شگکل شامل رسوباع مزوزوييک و افيوليت کرمانشاه اسگت  

هگاي اولترابگازي    شگامل: سگن    شگده کرمانشگاه   مجمواه افيگوليتی دگرسگان  

هگاي   گگدازه  پالژيوگرانيگت،  ي بگازي )گگابرو، ديابگاز ،   ها ها ، سن  )پريدوتيت

 ،)کيگانی و همکگاران   اسگت رسوبی پالژيگک   هاي سن  بازالتی، راديوالريت و

اي شگامل   قرمز تگا قهگوه   به رن  . مجمواه راديوالريتی شمال لرستان 4173

ي مگرز  اکگه دار  اسگت  منگنگز  یزاي چرع، راديوالريت و کانه هاي ژاسرر، سن 

تکتگونيزه و   شگدع  بگه  هگا  راديوالريگت  ايگن  .اسگت هاي کرتاسه با آهک یگ ل

 Ricou et) ه گتند هاي افيوليت نيريگز   و شبيه به راديوالريت خورده چين

, 1977; Braud, 1970)al. .Gharib and De Wever, 2010   الی

مطالعاع خود سن اوايل ژوراسيک تا اواخر کرتاسه را براي پوسگته شگعاايان   

الگی دوران مزوزوييگک در اقيگانوس     اند کگه ا مشخص کردههاين راديوالريت

هگاي  در بعضی منگاالق در درون ايگن واحگد گگدازه    اند. وتتيس تشکيل شدهن

زايگی منگنگز بگه      . در اين واحد کانگه A1)شکل  شود بالشی بازالتی ديده می

  .B1)شگکل   شگود  اي ديگده مگی   و رگگه اي  به صورع تودهو صورع گ ترده 

ضگخامت   بگا هگاي راديگوالريتی    سازي شده هم روند اليگه  کانههاي  امتداد رگه

شگامل   هگا  اين سن دگرسانی غالب در که است  متر متر تا دو چندين سانتی

 است.هماتيتی  -دگرسانی سيلي ی
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  4134)کيانی،  اسی ناحيه مورد مطالعهنش نقشه زمين -3 شکل

 

 

 

 

 ها اي منگنز در داخل راديوالريتزايی رگه کانه B) آتش شانی در ناحيه مورد مطالعه -واحدهاي رسوبی A) -1 شکل
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 هاي مورد مطالعه براي نمونه XRFی به روش يشيميا تجزيهنتايج  -4 جدول

Sample K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 

SiO2 89.36 41.58 87.04 62.25 78.31 86.38 89.88 89.00 92.78 

Al2O3 1.33 1.37 2.08 1.78 3.8 4.08 3.62 4.02 2.72 

Fe2O3 3.38 20.28 2.92 15.28 6.1 2.76 2.74 1.82 1.84 

TiO2 0.06 0.09 0.23 0.08 0.17 0.19 0.19 0.23 0.14 

CaO 0.03 0.66 0.78 0.3 0.53 0.47 0.28 0.32 0.22 

MgO 0.30 0.26 0.72 0.31 0.53 0.61 0.88 0.58 0.39 

Na2O 0.07 0.05 0.21 0.1 0.18 0.21 0.15 0.24 0.15 

K2O 0.10 0.16 0.18 0.16 0.65 0.66 0.39 0.67 0.45 

P2O5 0.03 0.15 0.06 0.09 0.18 0.16 0.05 0.14 0.08 

MnO 3.02 23.87 3.17 16.71 7.09 3 0.10 0.89 0.15 

L.O.I. 2.02 9.95 2.26 2.72 2.2 1.28 1.73 1.78 1.11 

 

 شناسی و كانی  نگاري كانه -4
 

 دهگد کگه   نشان مگی  XRDشناسی به روش  و کانی نگاري کانهمطالعاع 

هاي ناحيگه مگورد    ترين کانی مهممنگنز  -هاي آهن هاي سيلي ی و کانه کانی

، کگوارتز، پيرولوزيگت،   )پوسگته شگعاايان    شگامل راديوالريگت  بوده و  مطالعه

 ،. راديوالريگت و کگوارتز   4 و 1 د )شگکل باشن و گوتيت می لومونتيت ،براونيت

که بافگت شگعاايان    استسازي منگنز  باالله همراه کانه محصوالعترين  امده

هگا توسگط    بيشتر مگوارد االگراف و داخگل ايگن پوسگته      کامال ح ظ شده و در

دار بخصگوص  هگاي منگنگز   کانگه .  A1)شگکل  ز پر شده اسگت  نهاي منگ کانه

 شگوند. نهگا ديگده مگی   آکن همگراه  پگر  اي و شگکافه  پيرولوزيت به صورع تگوده 

راديگوالريتی بگر    -هاي چرتگی  دهد که سن مطالعاع ميکروسکوپی نشان می

هگاي منگنگز و اک گيد    و سگرس کانگه   شدهخرد  ساختی زمينهاي  ارر فعاليت

هگا گرديگده اسگت و بخگش      هاي سگوپرژن وارد ايگن شگکاف    فعاليت الیآهن 

در اين ميان، ذراع  . D1 و B)شکل  اند سازي را تشکيل داده يک کانهتژن اپی

در زمينه به صورع بافت دانه پراکنده مشاهده  ،يت ه تندزريزبلور که پيرولو

 36تگا   46يگت امومگاً ابعگادي در حگدود     زرهگاي پيرولو د. ايگن ريزبلو نشومی

متر نيز ميلی 3/6تا  زيتیهاي پيرولوميکرون دارند. البته گاهی ابعاد مجمواه

 به هم منگنز، يديدروک يه -دياک  ذراع ،یالورکل به  .C1)شکل  رسدمی

 دهيگ د هگا ليکروف يم قالب در ینيجانش صورع به هم و پراکنده دانه صورع

 مگتن  تمام در زين منگنز يديدروک يه مانندژل تا پودرمانند ذراع. شوندیم

 درون کگه  بخگش  نيا يهاکانه .شوندیم ديده يیها یآغشتگ صورع به سن 

 کگه  يگگر يد محگل  از شگده،  جگاد يا يارگچه صورع به و هایشک تگو  درزه

 شگده  وارد ديرزاد صورع به واحد نيا درون به داشته همزاد يیزاکانه احتماالً

-شگکل  در را ديرزاد و يرسوبگذار با همزاد مرحله دو توانیم واقع، در. است

 .گرفت نظر در یمعدن رخداد نيا يريگ
 

 ژئوشیمی -3
 

هاي انجام شده کمترين مقدار منگنگز در ناحيگه مگورد     تجزيهبا توجه به 

چگرع  بگوده کگه از واحگد     K.7درصد مربو  به نمونگه   4/6مطالعه با ميزان 

درصگد   78/31ده است و بيشگترين مقگدار بگا ميگزان     شراديوالريتی برداشته 

در   .0 )شگکل  باشگد  منگنز می هايکه حاوي کانه است K.2مربو  به نمونه 

شگود کگه ايگن    نمودارهاي همب تگی بين منگنز و اناصر اصلی مشاهده مگی 

 اناصگر   و با 0 داراي همب تگی مثبت )شکل Ca وFe, P انصر با اناصر 
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Mg, K, Ti, Al, Si  وNa   8 )شکل استداراي همب تگی من ی . 

کان گارهاي منگنگز   Si-Al  Choi and Hariya, (1992) نمگودار 

 هگاي  ايگن نمگودار نمونگه    اساسبر  .کندهم متمايز می از را گرمابیهيروژن و 

 گيرند قرار می گرمابیژئوشيميايی کان ارهاي  قلمرودر منگنز شمال لرستان 

د. شگو که با مقدار کگم آلگومينيم و سگيليس فگراوان مشگخص مگی        7ل )شک

اقيگانوس   ب گتر هگاي گرمگابی    افزايش سيليس در ب تر دريا مرتبط با فعاليت

 Acharya)شگود  که بااب رشد و ازدياد راديوالرها در اين مناالق مگی  است

et al., 1997; Dessle et al., 2000; Alexe et al., 2004; Shah 

and Moon, 2007; Reolid et al., 2011). 

توانگد  و مگی  اسگت انصگري نگامتحرک    Tiانصر  گرمابیهاي در محلول

گيري ميزان مواد آواري مخلو  شده به نهشگته   انوان شاخصی براي اندازه به

 Ti-Al Choi andدر نمگگودار   (Sugisaki, 1984).رود کگگار مگگی بگگه

Hariya, (1992)  ه بيشگترين ميگزان   هگاي ناحيگه مگورد مطاالعگ     در نمونگه

کگه   استدرصد 31/6 ها نمونه TiO2 درصد و بيشترين مقدار 67/1آلومينيم 

 Roy, (1992)  . 3)شگکل   اسگت دهنده منشث گرمگابی بگراي منگنگز     نشان

معموال در ماده ژالتينی نزديک مراکز فگوران   گرمابیکند که ذخاير می اظهار

 شوند. اقيانوس تشکيل می ب ترکننده حاوي سيليس و آهن 

 

 

 

اي از مقطع را به  کانی پيرولوزيت که حجم گ ترده  Cتوسط منگنز  ها هاي چرع پرشدگی شک تگی  B هاي راديوالريتی پوسته ح ظ شده شعاايان در سن   A -1 شکل

  بازتابینور  : Cو  Dنور پالريزان : AوB ) شده توسط کانی پيرولوزيتشک تگی پر  D خود اختصاص داده است
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 سازي منگنز برداشت شده از کانی هاينمونهيکی از براي  XRD تجزيهنتيجه  -4 شکل

 

 

 
 ناحيه مورد مطالعه رخدادهي توگرام فراوانی منگنز در سه نمونه  -0 شکل
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 همب تگی بين منگنز و اناصر اصلی هاينمودار -8 شکل
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 گيرند قرار می گرمابیهاي مورد مطالعه در ميدان که نمونه Si-Al (Choi and Hariya, 1992)نمودار  -7 شکل

 

 
 استهاي ناحيه مورد مطالعه  مقادير آلومينيم و تيتانيم در نمونه ندهنده گرمابی بودن و پايين بود که نشان Ti-Al (Choi and Hariya, 1992)نمودار  -3 شکل

 

 گیري نتیجه
 

سگازي منگنگز در درون مجمواگه     کانگه  ،ناحيه شمال غربگی لرسگتان  در 

هگاي   شامل کانگه  سازي اين کانه کرمانشاه رخ داده است.افيوليت راديوالريتی 

دگرسگانی   در آنهگا  کگه اي بگوده  اي و رگگه بافت تگوده  باپيرولوزيت و براونيت 

سيليس ها ميزان آلومينيم کم و  اين کانه و هماتيتی رخ داده است. یسيلي 

در يگک محگيط   دهنگده تشگکيل آنهگا    دهنگد کگه نشگان   زيادي را نشگان مگی  

که  منگنز همب تگی مثبت وجود دارد بين آهن و. همچنين استسيليس پر

نمودارهگاي   .اسگت زايگی   نشانه همراهی اين دو انصگر در الگی فراينگد کانگه    

مگورد   هاينمونه ت کيکی محيط تشکيل کان ارهاي منگنز براي ژئوشيميايی

اوليگه منگنگز در چگرع    ترکيبگاع  کگه نهشگت   کننگد   خاالر نشان میالعه مط

در فاصله نزديک بگه پشگته ميگان اقيانوسگی، در نزديکگی محگل        راديوالريتی

غنگی از   گرمگابی  هاي برونگدمی  ر ارر فعاليتبدريا و  ب ترهاي بروندمی  کانال

و الگی فگرارانش افيوليگت     شگده تشگکيل   وتتيسدرون اقيانوس نسيليس در 

انگد و دچگار    کرمانشاه در زون زاگرس مرت ع )زون برخوردي  جايگيري کرده

 .اند و سوپرژن شده ساختی زمينفرايندهاي 

 

 راجعم
 

شناسگی، ژئوشگيمی و نحگوه تشگکيل منگنگز در      کانی" ،4133.، د نژاد،ح ن
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