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 آباد، شمال باختری محالتهای افق بوکسیتی علیویژگی

 
 

 چكیده:

ایران مرکزی قراردارد. این نهشته معدنی به صورت دو الیه  شناسیزمین آباد در شمال باختر محالت و در پهنهبوکسیتی علی هایافق

، XRDآهک سازند روته )پرمین( قرارگرفته است. برپایه بررسی میکروسکوپی و آنالیز های سنگشکل، به موازات الیهعدسی

دهنده های فرعی تشکیلهای اصلی و کائولینیت، گوتیت، آنورتیت و کلسیت کانیم کانیهماتیت، کلریتوئید، شاموزیت و کرندو

، نشان از وجود درصد نسبتاٌ باالی آهن )حدود XRFهای به دست آمده از آنالیز شیمیایی به روش باشند. یافتهنهشته بوکسیتی می

  و  3O2Al ،Fet  ، 2SiO آمده دستکار برد. میانگین عیار بهرا برای این کانسار به  دار( است که می توان واژه بوکسیت آهن52%

 2TiO 3 روند نسبی مثبت . استدرصد  25/1و  11/11، 1/52، 8/58ها به ترتیب در نمونهO2Al  ها با اکسیدهای آهن در بیشتر نمونه

با توجه به ترکیب است.   3O2Al های سرشار از دار در نمونههای تیتانیوم و آهنشود که نشان از تمرکز کانییوم دیده میو تیتان

را  و صنایع سیمان شیمیایی این کانسار به ویژه مقدار آلومینیوم، بوکسیت در این کانسار قابلیت استفاده جهت استحصال فلز آلومینیوم

 دارا است.

 بوکسیت کارستی، ایران مرکزی، آلومینیوم. : هاكليدواژه

 
The characteristics of bauxite horizon of Ali Abad, northwest Mahallat 

 
 

Abstract: 
Ali Abad`s bauxite horizons are located in north west of Mahallat in the geological zone of central Iran. Shape 

of these two layered mineral deposit are lensoid and parallel to the limestone layers of Rute Formation 

(Permian). Based on microscopic examination and XRD analysis, hematite, chloritoid, chamosite and corundum 

are the essential minerals in the samples and kaolinite, goethite, anorthite and calcite are the accessory minerals 

that formed the bauxite deposit. The results that obtained from chemical analysis of XRF indicate high 

percentage of iron (%25), that we can name it ferruginous bauxite deposit. The average grade that obtained from 

samples for  Al2O3, Fet, SiO2, TiO2 is 28/8, 25/1, 14/31 and 3/72 respectively. The positive trend of Al2O3, in the 

majority of samples related to iron oxide and titanium, which indicates concentration of titanium and iron 

minerals in the samples that show enrichment of Al2O3. According to the chemical composition of the deposit 

especially the amount of aluminum, bauxite in this deposit can be used to extract aluminum and in cement 

industries. 

   Keywords:  Karst Bauxite, Central Iran, Aluminum. 

 مقدمه:

ذخایر بوکسیتی را برپایه سنگ شناختی بستر می توان به دو گروه اصلی بوکسیت های با سنگ بستر آلومینوسیلیکاتی و  کربناتی 

. بر این پایه، بوکسیت های نوع اول خود شامل بوکسیت های التریتی و تیخون یا آلوکتون )نابرجا( (Bardossy,1982)تقسیم کرد
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بستر کربناتی نیز که بوکسیت های کارستی نامیده می شوند، برپایه ریخت شناسی، ترکیب و ویژگی های هستند. بوکسیت های با 

درصد ذخایر بوکسیت جهان را 11جغرافیایی و جغرافیای دیرین به چند نوع تقسیم بندی شده اند. بوکسیت های کارستی حدود

 .(Bardossy,1982; Laville, 1981)ای بررسی شده است تشکیل می دهند و در میان آن نوع مدیترانه ای به صورت گسترده

و بوکان  (1131پور، ، ارومیه )امامعلی(Zarasvandi, et al., 2008زاگرس )(، 1181پوربناب و اسماعیلی، رحیمبوکسیت جاجرم )

(Calagari, & Abedini, 2007نمونه ).هایی از کانسارهای بوکسیتی در ایران هستند 

آباد واقع در شمال باختری محالت مورد بررسی قرارگرفت شناسی و ژئوشیمیایی افق بوکسیتی علیهای کانیگیدر این پژوهش ویژ

شناسی های چینه(. بر پایه بازدیدهای میدانی و بررسی1122(. این محدوده در پهنه ساختاری ایران مرکزی قراردارد )نبوی، 1)شکل 

-اند. سنگآهک سازند روته قرارگرفتههای سنگزی دارای آهن است که به موازات الیهآباد به صورت دو الیه لنافق بوکسیتی علی

ها (. به دلیل سختی بیشتر الیه های بوکسیتی، این الیه5آهک سازند روته با سن پرمین از گسترش وسیعی برخوردار است )شکل 

ای تا سیاه ها به رنگ قرمز قهوهاند. این الیهنابرابر شدههای آهکی سازند روته هستند و در نتیجه باعث فرسایش تر از سنگبرجسته

متر و کانسنگ باالیی  1رنگ هستند. ستبرای کانسنگ پایینیآهک میزبان به کرمرنگ )به دلیل پدیده ورنیش یا زنگار( و سنگ

زایی های کارستروزه نیز نشانهام. .باشد( میPaleokarstکارست ). بوکسیت محدوده مورد مطالعه دیرینه(1)شکل  متر است 21/5

 ,Ford & Williamsشود )( دیده میKarren( چون کارن )Landformsهایی )دیسآهک سازند روته به شکل زمیندر سنگ

2007.) 

 
 دسترسی به منطقه مورد مطالعهجایگاه و راه : 1شکل 

 :روش تحقیقبحث و 

 شناسی و ژئوشیمیکانی
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شناسی و آنالیز های کانیهای مختلف افق بوکسیتی برداشت و مورد بررسینمونه از بخش 3شمار به منظور شناخت افق بوکسیتی، 

بر روی نمونه های کانسنگ نهشته های  (XRD)شناسی به روش آنالیز پراش پرتو ایکس های کانیشیمیایی قرارگرفتند. نتایج بررسی

( )شکل 1دسته کلی بوده و عبارتند از )جدول  1 ی مورد مطالعه شاملهای تشکیل دهنده نهشته هامورد مطالعه، نشان می دهد کانی

1:) 

 هیدروکسیدها و اکسیدهای آلومینیوم )کرندوم(، (1

 اکسیدهای تیتانیوم )ایلمنیت، بروکیت( (5

 کلریت( شاموزیت، کوارتز، سیلیکات ها )کائولینیت، (1

 سولفات ها )ژیپس( (1

 کربنات ها )کلسیت( (2

 
 (2002االسالمی، )برگرفته از شیخه مورد مطالعه شناسی محدودنقشه زمین :2لشک
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 ابادعلیشناسی افق بوکسیتی چینهشناسی و سنگ ستون: 3کل ش

 

 های سازنده نمونه های بوکسیتی محدوده مورد مطالعهکانی :1جدول 

 شماره نمونه کانی ها

Chlorite(Chloritoid+chamosite)+Corundom+Hematite+Clay 

Minerals(Kaolnite)+Brookite+Calcite+Qurtz Alpha+Anorthite 
3 

Corundum+ Chlorite(chamosite+ Chloritoid)+ Calcite+Clay 

Minerals(Kaolnite)+ Hematite+Ilmenite+ Qurtz+ Anorthite 
4 

Corundom+ Chlorite(chamosite+ Chloritoid)+ Hematite+ Calcite+ Clay 

Minerals(Kaolnite)+Feldespars(Anorthite) 
5 

Chlorite(Chloritoid+chamosite)+ Calcite+Quartz+ Feldespars(Ortoclase 

Sodian)+ Hematite 
6 

Corundom+ chamosite+ Hematite+Amesite+ Calcite+ Quartz+ 

Feldespars(Anorthite) 
8 

Corundom+ chamosite+ Hematite+Amesite+ Calcite+ Quartz +Gypsum 9 

Calcite+ Quartz+ Hematite 01 

Chlorite(Chloritoid)+Goethite+ Hematite+ Corundom+ Calcite 01 

Chlorite(Chloritoid)+ chamosite+ Hematite K 
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دوم، توده بوکسیت؛ الف( وجود کانی های شاموزیت، آمسیت،کرندوم، کلسیت و ب( وجود کانی های کرن XRDدو نمونه از دیاگرام های  :1شکل 

 گوتیت، هماتیت، کلسیت و کلریتوئید قابل شناسایی می باشد.

 

های دار و تامین سیلیس از طریق آبهای بوکسیتی آهنشاموزیت در این نهشته ها در اثر شرایط احیایی حاکم بر روی کانسنگ

های وتیت احتماال از دگرسانی کانی(. کوارتز در این نهشته منشأ آواری داشته است. گ1112شهریاری، زیرزمینی تشکیل شده است )

(. کلریت در این نهشته به احتمال فراوان ازدگرسانی .2003٫Mutakyahwa et alفرومنیزین مانند آمفیبول  پدید آمده است )

های دار ایجادشده است. هماتیت در کانسنگ ها به احتمال قوی از اکسیداسیون پیریت و کانیمنیزیم –سیلیکات های آهن

 (.1982٫Bardossyیزین و یا آب زدایی گوتیت به وجود آمده است )فرومن

برای اکسیدهای اصلی مانند اکسید آلومینیوم  XRFنتایج آنالیز شیمیایی نمونه های مختلف برداشت شده از توده بوکسیتی به روش 

( 3O2Al(( 2، سیلیسیومSiO ( تیتانیوم ، ) 2TiO( آهن ،)Fet( اکسید منیزیم ،)MgO( اکسید منگنز ،)MnO)( سدیم ،O2Na ،)

 (.5( انجام شد )جدول LOIفرار )(  و عناصر O2K(، اکسید کلسیم )5O2Pفسفات )

آباد دارای مقادیر باال و متغیر نشان می دهد، از دید ژئوشیمیایی، بوکسیت علی XRFنه که نتایج آنالیز شیمیایی به روش همانگو

( به همراه مقادیر کمتر تیتانیوم % 77/11 تا % 88/1( و سیلیس )از  %8/18تا % 81/5(، آلومینیوم )%11/28تا % 11اکسیدهای آهن )

تواند حضور و آنورتیت می های کلریت، کرندوم و در مقادیر کمتر در کائولینیتدر کانی 3O2Al  ( می باشد.%83/2تا  12/1%)

 داشته باشد.

 ( اکسید آلومینیم  به عنوان مهمترین اکسید در هر کانسار 3O2Alتأثیر اکسیدهای مختلف در فرایند تولید آلومینا )

ه درصد این اکسید به صورت گیبسیت، دیاسپور و یا بوهمیت بیشتر باشد، سیستم بازدهی بیشتری بوکسیت محسوب می شود که هرچ

 خواهد داشت. البته افزایش اکسیدهای آهن و سیلیس نتیجه معکوسی دارند. 
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 )برحسب درصد( XRFنمایش اکسیدهای اصلی حاصل از نتایج تجزیه شیمیایی نمونه ها به روش  :2جدول

 k 01 01 9 8 6 5 4 3 نمونه

 RA RA 64/9 77/31 06/01 99/01 60/03 88/3 04/09 

 RA RA 8/48 17/13 36/44 74/44 54/0 84/1 66/36 

 RA RA 64/09 57/10 06/10 95/11 01 44/58 11 

 RA RA 97/1 36/1 69/1 07/1 99/37 14/1 13/0 

 RA RA 6/1 65/1 93/1 68/1 11/1 35/1 49/1 

 RA RA 89/5 50/4 56/5 17/5 09/1 37/1 16/4 

 RA RA 7/5 44/6 73/5 13/5 69/30 54/8 1/6 

 - - 16/5 74/1 64/3 17/4 00/1 73/1 90/0 

 

این نمودارها نشان می  می باشند. 2TiO و   2SiO نسبت به اکسیدهای 3O2Al، نمودارهای دوتایی نشان دهنده تغییرات 2در شکل 

در ساختار کانی های رسی مانند   2SiOروند منفی نسبی داشته و دلیل آن نیز عدم مشارکت   2SiOدهد که اکسید آلومینیوم با 

 الف(. 1اال، به دلیل ناچیزبودن آن در نمونه های مورد بررسی است )شکلب  2SiOو   2SiOکلریت، با 

با اکسید تیتانیوم دیده می شود. که نشان از تمرکز کانی های تیتانیوم دار و آهن دار درنمونه   2SiOاز سویی دیگر روند نسبی مثبت 

در بیشتر نمونه ها با اکسیدهای آهن و تیتانیوم   2SiO ب(. از سویی دیگر روند نسبی مثبت 1ست )شکل ا  2SiOهای سرشار از 

(Fetدیده می شود که نشان از تمرکز کانی ) 2های تیتانیوم دار و آهن دار در نمونه های سرشار ازSiO   پ و ت( 1)شکلاست. 

-توان گفت بوکسیت این معدن در رده بوکسیتهای صورت گرفته میشناسی بوکسیت و نمودارها و بررسیتوجه به ترکیب کانی با

شیمیایی و تولید سیمان با آلومینیوم باال را دارد.  گیرد و قابلیت استفاده در صنایع استحصال فلز آلومینیوم، صنایعقرارمی 1های درجه 

عبدلی و )کردن به باالبردن کیفیت و استفاده آن در صنایع دیگر نیز کمک شایانی خواهد نمود ون کلسینهالبته فرآیندهایی همچ

 (.1131آبادی، علی
5O2O  P2MgO  K       MnO         O2Na 
(3O2Al) 
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 .Fetنسبت به  2SiO)پ( و  Fetو  )ب( 2TiO  )الف(،   2SiOنسبت به اکسیدهای  3O2Alنمودارهای دوتایی تغییرات  :2 شکل

 

 نتیجه گیری:

توان بوکسیتی کارستی دانست که پس از آباد را میشناسی و ژئوشیمیایی، افق بوکسیتی علیشناسی، کانیهای زمینبرپایه ویژگی

شناسی بعدی ناشی از دگرگونی شدن در شرایط معمول این نوع کانسارها، دگرگونی های بافتی و کانید دیاژنز و بوکسیتیفراین

سان در میان الیه کربناته پرمین )سازند روته( گسترش و تکامل یافته سر گذاشته است. افق یادشده به شکل چینهگرمایی را پشت

رندوم، کلریتوئید، کائولینیت و هماتیت و عناصر فرعی آنورتیت و آمسیت می باشد. با است. کانی های اصلی بوکسیت شامل ک

( دانست. بافت Ferruginous Bauxiteتوجه به وجود آهن زیاد در این افق بوکسیتی، بوکسیت یادشده را می توان بوکسیت آهندار )

عدنی در صنایع سیمان، سیلیسیم مهمترین عنصر مزاحم این متداول در این کانسار بافت جانشینی است. برپایه نوع کاربرد ماده م

شود. اکسید تیتانیوم کانسار نسبتاً باالست که باعث تأثیر منفی در خلوص آلومینا شده و در جدایش باطله نیز کانسار محسوب می

 وم را از باطله جدا نمود.رسد که به لحاظ اقتصادی بتوان فلز با ارزش تیتانینماید. اما چنین به نظر میایجاد مشکل می
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 .13سال  1شناسی ایران، شماره مجله بلورشناسی و کانی
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