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 سنگ شناسی و عوامل کانی سازی کرومیت در محدوده اکتشافی نعمت آباد سربیشه

  
  

 
 
 

 چكیده :

و به زايی به صورت لنزکروميتی شود. کانهزايی کروميت به اشكال متفاوت مشاهده میکانه نعمت آباددر محدوده اکتشافی 

مجموعه های افيوليتی در منطقه از  .گردددونيتی مشاهده می-های افيوليتی با سنگ ميزبان هارزبورژيتیصورت افشان در مجموعه

کانی سازی در محدوده ذکر شده از نوع کانسارهای  .گرددگسترش وسيعی برخوردار بوده و به صورت سيماهای خطی مشاهده می

ای همراه بوده و دارای اند و معموال اين کانسارها با دگرشكلی ناحيهر فرايندهای تكتونيكی جايگير شدهپاديفرم)آلپی( بوده که در اث

های باشد. اين نوع کانسارها از نظر اندازه کوچک تر بوده و بيشتر به صورت تودهای( میخصوصيات متفاوت از نوع استراتيفرم)اليه

  .ها معموال فاقد هر گونه نظم و قانونمندی خاصی استشوند توزيع آنقاعده ديده میشكل و بیبی

 

 کانسار پاديفرم، دونيتی-هارزبورژيتی، زايی کروميتکانه، آبادنعمت :كليد واژه ها

 

 

 
Lithology and mineralization of chromite exploration within Nematabad Sarbishe 

 

Abstract: 

Chromite mineralization within the exploration Nematabad be seen in different forms. The chromite 

mineralization in the form of lenses and as disseminations in host rock harzburgite-dunite of ophiolite 

collections is seen. Ophiolite complexes have been widely spread in the region and is seen as a linear 

aspects. Mineralization within the specified limits of deposits Padyform (alpine), which have been 

embedded in tectonic processes and usually deposits associated with deformation Regional and 

different characteristics of Astratyfrm (layer) respectively. These deposits are smaller in size and more 

amorphous and irregular masses seen their distribution is usually no particular order. 

 

Keywords : Nematabad, Chromite mineralization, harzburgite-dunite, deposits Padyform  
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 مقدمه :

از فلزات با  يتدر کشور مشهود است. کروم يهبه اکتشاف و استخراج فلزات پا يازفلزات همچنان ن یجهان هایيمتکاهش ق رغمیعل

برخوردار است.  یخوب يفيتاز ک یجهان یبازارهادر  يرانا يتاز صادرکنندگان آن است. کروم يكی يزن يراناست که ا یارزش

درشمال شرق، جنوب شرق و جنوب کشور گسترده  يرانا هایيوليتهستند. اف يتخاستگاه کروم ههستند ک یمناطق يوليتیاف یهاپهنه

قرار گرفته  یبرداررد بهرهشده و مو يیشناسا يرانا يوليتیاف یهادر زون یمتعدد يتگذشته تا به امروز معادن کروم ياناند. از سالشده

 يرفلزاتی. . . و غ يت،مگنت ين،پالت يزيم،من يباتهمچون ترک يگریارزش د با یعالوه بر کرم مواد فلز يوليتیاف یهااست. در زون

 صرفه باشد. به تواندیهر معدن، اکتشاف و استخراج آنها م ی. که با توجه به پارامترهاشودیم يافتو تالک و . . .   ينهمچون سرپانت

نهبندان   قرار دارند.  -يرجندمعادن عمدتا در محور ب يناند  ااکتشاف شده يرانجنوب شرق ا هایيوليتدر اف یمتعدد يتمعادن کروم

در منطقه شناخته  يتاز کروم ياریبس هایيلکه هنوز پتانس دهدیمحور نشان م يناز آنها  در ا یوبهره بردار يداکتشاف معادن جد

محدوده  با  يننهبندان قرار گرفته است. ا-يرجندو در  محور ب يرانجنوب شرق ا هایيوليتدر اف نعمت آباداند. منطقه مانده یقنشده با

  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. کروميت اکتشاف منظور به
 

 :روش تحقیقبحث و 

 هاي دسترسيمحدوده اكتشافي و راهموقعيت جغرافيايي  -1

است که  يشهشهرستان به منطقه شهرستان سرب يكترينواقع شده است . نزد یدر استان خراسان جنوب یزنگف چشمهمحدوده اکتشا

شهرستان قرار دارد. محدوده اکتشاف از غرب به کوه قله زرد و از جنوب به گردنه سنگ  ينا يلومتریک 30محدوده در فاصله 

–نعمت آباد  یروستا يكیدر نزد يتجنوب غرب از جاده معدن کروم در جهت -يشهسرب-يرجندب يقاز طر .شودیمحدود م ينحس

جاده  يلومتریک 22-يرجندبه منطقه ب يابیدست یبرا يگرد يرمس يدبه منطقه رس توانیم یزنگچشمه یروستا -نعمت آباد روستای

 . (1)شكل است زنگیچشمه یکالت درگز،روستا یروستا-آبادحجت ینهبندان، روستا-يشهسرب

 منطقهعمومي و ساختاري ن شناسي زمي -2

 يشاز زون فل یبخش یآباد است که به لحاظ ساختارسهل 1:100000برگه  یشمال شرق اليهیاز منته یبخش یمورد بررس محدوده

 يران،حاکم بر شرق ا ساختی ينزم يتاز وضع يرویبلوک لوت واقع شده است. به پ یشرق يهرود که در حاش یبه شمار م يرانشرق ا

شمال ـ جنوب و  یبا راستا یمرتبط با ساختارها یهادر محدوده در اثر جنبش يوستهبه وقوع پ هاییاز دگرشكل یاعمده بخش

به چشم  آباديلمانند گسل اسماع یـ جنوب یچند گسل شمال يزآباد نرخ داده است. در گستره برگه سهل یراستا با پهنه گسلهم

. سازوکار شودیم يدهپهنه لوت د یشمال غرب و به سو سمتبا روند مذکور، چرخش به  یرهاساختا یشمال هایيانه. در پاخوردیم

غرب ـ شمال یبا راستا يبار یهادر شاخه يكهدرحال باشدیبر مشمال ـ جنوب، راستالغز راست یبا راستا یعمده ساختارها

 کرده است. يدانمود پ يزن یشرق، مؤلفه فشارشجنوب
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 راههای دسترسی به محدوده مورد مطالعهسهل آباد ب( 1:100000نقشه ت محدوده اکتشافی روی الف( موقعي: 1شكل

و درون  یغرب یهادر بخش يژهبه و يادیز یکه از فراوان باشدیم NW-SE یراستا ياس،مق يندر ا یساختار یراستا ترينمهم

ـ  يتیدون یهاپهنه يلدر واقع کنترل کننده تشك هایستگدسته از شك ين. اباشدیبرخوردار م ينیو سرپانت يكیمجموعه اولتراماف

 یدارا یهاپهنه يزها و نـ لنز هایتمام عدس يریسوگ يباًکه تقر یبه نحو باشدیمنطقه م يتیکروم یاهیعدس يگيریجا يزو ن ينیسرپانت

  ينبا ا هاییو شكستگ یگسل یها. پهنه(6)شكل  کندیم يتتبع NW-SE یبا راستا یگسل یهاپهنه يریافشان، از سوگ يتکروم

و در اندک  SWدرجه به سمت  45تا  20 ينو ب يرمتغ یصفحات گسل يبد. شباشنیو سازوکار معكوس م یمؤلفه فشار یراستا، دارا

 یهابرش در مجموعه یسو یگرهاساختار و از نشان ينتر، بارزمانند نامتقارن یعدس ی. ساختارهاباشدیم NEبه سمت  یموارد

ليتولوژی عمده  1:5000در مقياس  .مذکور هستند هایيژگیبا و یراندگ کارسازو يدکه مؤ باشندیمنطقه م يكیو اولتراماف ينیرپانتس

آلتراسيون  - liواحد ، ينیدونيت، هارزبورژيت سرپانت -srواحد  ، هارزبورژيت -hz ؛در منطقه شامل واحدهايی از سنگهای

واحد  ، شيل پالئوسن - Pshواحد  ، کرتاسه يشفيل - Kfواحد  ، يليتف -مجموعه  اسپليت-spحد وا، گابرو – gbواحد، ليسوانيتی

Ps - واحد ، ماسه سنگ پالئوسنEbr واحد ، يكیهای  ولكانبرشEtc - واحد ،  مجموعه توف کنگلومراEts -  توف ماسه سنگی ،

 می باشد.  Qalای های رودخانهواحد آبرفت، تناوب توف ماسه سنگ شيل - Esواحد 

  زمين شناسي اقتصادي -3

زايی به صورت لنزکروميتی و به صورت افشان شود. کانهزايی کروميت به اشكال متفاوت مشاهده میدر محدوده چشمه زنگی کانه

 ها حفر شده است. زايیهای مختلف بر روی اين کانهمشاهده گرديده است وترانشه

 ب
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نمونه سازی شده در هر ترانشه حفر گرديد. از باند کانیو رگه ای سازی افشان و ه عمود بر کانیترانش 10تعداد  ها  زايیبر روی کانه

 های جهت آناليز شيميايی برداشت شده است.

 كاني سازي و ترانشه -4

اج و رغم به نتيجه رسيدن عمليات اکتشافی، و در نهايت استخرعلی يشهدر منطقه سرب نعمت آباد کروميت اکتشافی عملياتدر طی 

است . از  دستور کار قرار گرفته در  يدجد ذخاير کشف و اکتشاف عمليات گسترش کروميت، مصرف نياز به توجه با کاری،معدن

شده  ينیسرپانت يت, هارزبورژيتدون یدر سنگ ها یرخنمون ماده معدن یدر منطقه جهت آشكار ساز يدترانشه جد یرو تعداد ينا

 در ادامه گزارش ذکر شده است .مورد از آنها چند  يحاتشده است که توض يجادا

و دارای مشخصاتی به 270با روند  غربی – ی، در جهت شرق,(X: 779104 Y: 3595780)مختصات  به   : 1ي شماره يترانشه

و متر 1به ضخامت 1متر ايجاد شده است کانی سازی به صورت لنزهای کروميت  و افشان در نقطه  3و عمق متوسط 4، عرض50طول

با  يتیلنز کروم ينمتر در کف ترانشه قابل مشاهده است عالوه بر ا 8متر و به طول 5/1به ضخامت 2متر و در نقطه  10به طول 

 يندر ا يتکروم یساز یشود، کان یدر بخش ميانی ترانشه مشاهده م جنوبی یمتر در ديواره 1متر و به طول  یسانت 50ضخامت 

 (.2شكلاست) یاز نوع پوست پلنگ يشترترانشه ب

واقع در ضلع جنوبی و در (، X:779360, Y:3595210) و (،X:779393, Y:3595190به مختصات ): 2ي شماره يترانشه

متر  2و عمق متوسط 6، عرض40بر روی سنگهای دونيتی ايجاد شده است و دارای مشخصاتی به طول 2متری آنومالی  480فاصله 

 1*1متر طول( و افشان با ابعاد 5/1سانتی متر عرض 20ای در ديواره ضلع جنوبی)شكل رگهايجاد شده است, کانی سازی کروميت به 

 (3شكلترانشه وجود دارد. ) متر در کف

-15و عمق  100، عرض152ی اکتشافی به طولواقع در محدوده، (X:779775, Y:3594185)به مختصات  :3 يشماره يترانشه

 .(4شكل)سه رخنمون کروميت وجود داردمتر ايجاد شده است در اين ترانشه  25

غربی( با سنگ ميزبان –)شرقی 280متر با روند  2و عرض متوسط  11ای به طول تقريبی رخنمون اول در کف ترانشه, رگه -

 سرپانتين قابل مشاهده است. -دونيت

 شود.متر مشاهده می3و عرض  6رخنمون دوم در ديواره ترانشه به صورت لنزکروميت و افشان با ابعاد متغير به ارتفاع  -

 باشد. غربی( می–)شرقی 270متر با روند  1و عرض  30ای به طول رخنمون سوم در ضلع شمالی ترانشه )پله بااليی(, رگه -
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رانشه ج و د( و موقعيت کانی سازی, ديد به باختر ، ب( کانی سازی کروميت در ديواره ضلع شمالی ت 1ی ی شمارهنمايی از  الف( ترانشه: 2شكل

 موقعيت کانی سازی, )ج ديد به شمال خاور و د ديد به باختر(

 
 رگه کروميت د(  B2ی ی شماره، ج ( ترانشه کانی سازی کروميت در آن و ب( به باختر  ديد A2ی ی شمارهالف( ترانشه  نمايی از : 3شكل
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( آثارکانی سازی در ديواره ضلع باختری و د( رخنمون جکانی سازی در کف ترانشه )ديد به باختر( ب(  3ی ی شمارهنمايی از الف( ترانشه : 4شكل

 رگه کروميت در پله بااليی

 

 
 و ب( سنگ ميزبان دونيتی 4ی ی شمارهنمايی از الف، رخنمون های کانی سازی کروميت در ترانشه: 5شكل

 

مترمربع   3900ی اکتشافی با وسعت واقع در محدوده، (X:779690, Y:3594922)به مختصات  4یترانشه :4 يشماره يترانشه

 .(5)شكلمتر ايجاد شده است در اين ترانشه سه رخنمون کروميت وجود دارد 20-10و عمق  60، عرض85به طول
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 -غربی( با سنگ ميزبان دونيت–)شرقی 270متر با روند  1و عرض  10رخنمون اول در کف ترانشه, رگه ای به طول تقريبی  -

 تين قابل مشاهده است.سرپان

متر وجود دارد که احتماال ادامه روند رخنمون)رگه( اول در کف  1*1رخنمون دوم و سوم در پله دوم ترانشه هر کدام با ابعاد  -

 ترانشه باشند.  

 
 گسلهای منطقهبا : نقاط کانی سازی و ارتباط آن 6شكل 
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 نتیجه گیری :

زايی به صورت لنزکروميتی و به صورت شود. کانهکروميت به اشكال متفاوت مشاهده میزايی کانه نعمت آباد یدر محدوده اکتشاف

در منطقه از گسترش  يوليتیاف یمجموعه ها گرددیمشاهده م يتیدون-يتیهارزبورژ يزبانبا سنگ م يوليتیاف هایافشان در مجموعه

 یشده بر روی اين واحد نوع و روند کان يجادهای اترانشه گرددیمشاهده م یخط يماهایس ورتبرخوردار بوده و به ص يعیوس

 يكیتكتون يندهای( بوده که در اثر فرای)آلپيفرمپاد یدر محدوده ذکر شده از نوع کانسارها یساز کانی.سازدیرا آشكار م یساز

( ای¬يه)اليفرموع استراتمتفاوت از ن ياتخصوص یهمراه بوده و دارا ایيهناح یکانسارها با دگرشكل اين معموال و اندشده يگيرجا

 یروابط سنگ شناس یداشته, هر چند که دارا ایيهنسبت به انواع ال یمتفاوت يعنوع کانسارها اندازه , شكل و نحوه توز ين. اباشدیم

 قاعدهیو ب شكلیب هایبه صورت توده يشترکوچک تر بوده و ب ياردارند و از نظر اندازه بس یمشابه يزبانم یو سنگها يتکروم ينب

 یسنگ شناس هایآنها در مجموعه يتموقع يكهاست بطور صیخا یآنها معموال فاقد هر گونه نظم و قانونمند يعتوز شوندیم يدهد

 را با مشكل مواجه ساخته است. یاکتشاف يتهایعامل فعال ينو ا باشدینم ينیب يشقابل پ

 ينیو سرپانت يكیدرون مجموعه اولتراماف يادیز یکه از فراوان باشدیم NW-SE یدر منطقه، راستا یساختار یراستا ينترمهم از

 هاییعدس يگيریجا يزو ن ينیـ سرپانت يتیدون یهاپهنه يلدر واقع کنترل کننده تشك هایدسته از شكستگ ين. اباشدیبرخوردار م

 یهاپهنه يریافشان، از سوگ يتکروم یدارا یهاپهنه يزها و نـ لنز هایتمام عدس يریسوگ يباًکه تقر یبه نحو باشدیمنطقه م يتیکروم

 .کندیم يتتبع NW-SE یبا راستا یگسل
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