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غربمیانه،استانآذربایجانشرقیطورق،جنوبمنگنزداردرقرههایژنزرگهشناسی،ژئوشیمیوزمین  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 چكیده:
های سنگی برونزد واقع شده است. یشرق یجاندر استان آذربا یانهشهرستان م یلومتری جنوب غربک 53طورق در فاصله  قره محدوده

هایی به نوبه خود توسط توده باشند که میمیوسن -الیگو برشی شده آهکی هایواحدو های ولکانیکی ائوسن سنگ شاملدر منطقه 

بازالت، آندزیت و  -تاز نظر ترکیبی در حد آندزیها این گدازه اند. میوسن پوشیده شده-ها و مواد پیروکالستیکی الیگو زهاز گدا

های  ها و زونبوده که در امتداد شکستگی ژنتیکاپیهای سازی منگنز در منطقه مورد مطالعه به صورت رگه باشند. کانیالتیت می

هایی از جاسپر قرمز بوده و های اکسیدی منگنز به همراه رگه اند. کانی بان کربناته توسعه یافتهگسلی بشدت برشی شده سنگ میز

باشند میوسن می-دار الیگو های فسیل زایی، آهکدهند. سنگ میزبان کانههای منگنز را تشکیل میاکسید -های مخلوط جاسپرزون

اصلی منگنز   های کانهاند.  پیرولوزیت، هماتیت و جاسپر جانشین شده هایها توسط کانی های آن در مجاورت رگه که بعضاً فسیل

دارند. میانگین عیار حضور اکسیدهای آهن )هماتیت و گوتیت( و کلسدونی بوده که به همراه شامل، پیرولوزیت و کریپتومالن 

های دو و نمودار Zn-Ni-Coدار نمو و Fe-Mn-(Ni+Co+Cu)×10سه متغیره  نمودارهای باشد.می% 44منگنز در مرکز رگه برابر

بودن این ذخیره را گرمابی منشاء  ،Co+Ni درمقابل As+Mo+V+Cu+Pb+Znنمودار دو متغیره و  SiO2 در مقابل Al2O3 متغیره

در مرکز  Mn/Feنسبت  قرابت باشد.  می 88/8در مرکز رگه این نسبت و  10/8سنگ میزبان آهکی در  Mn/Fe . نسبت کنندمیید تأی

 از سنگ میزبان آهکی (در اثر واکنش شیمیایی سیاالت هیدروترمال) حاکی از شستشوی این دو عنصرسنگ میزبان آهکی  رگه و

مین سیاالت هیدروترمال عمل ، به عنوان موتور حرارتی برای تأهای نفوذی منطقهباشد. تودهمی (احتمالی های منشاء)بعنوان سنگ

 .اند کرده

 .سنگ میزبان آهکیپیرولوزیت، جاسپر، منگنز، های  پیروکالستیک، رگه ی،برشون ، زطورق قره :هاكليد واژه

 
Geology, Geochemistry and Genesis of Mn-bearing veins in Gharatavaragh area, southwest of mianeh, East-

Azarbaidjan  
Abstract: 
 

Gharatavaragh area is located in~35 kilometers southwest of Mianeh, East-Azarbaidjan. The lithologic outcrops 

in the area include Eocene volcanic rocks and Oligo-Miocene units of brecciated limestone. These units were 

covered by Oligo-Miocene lava masses and proclastic materials. The lavas vary in composition from andesi-

basalt, andesite, to latite. Manganese mineralization in the study area occurred as epigenetic veins along highly 

fractured and brecciated fault zones in host carbonate rocks. Mangenese-oxide minerals accompanied by veins 

of red jasper constitute mixed jasper-manganese oxide zones. The host rock of the manganese mineralization is 

Oligo-Miocene fossiliferous limestone whose fossils, adjacent to the veins, were replaced by minerals such as 

pyrolusite, hematite, and jasper. The main manganese ore minerals are pyrolusite and crptomelane accompanied 

by iron oxides (hematite and goethite), and chalcedony. The average manganese grade in the center of the veins 

is ~44%. Based upon the ternary plot of Fe-Mn-(Ni+Co+Cu)×10, Zn-Ni-Co and bivariate diagram of Al2O3 
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versus SiO2 and As+Mo+V+Cu+Pb+Zn versus Co+Ni confirm the hydrothermal origin of these veins. The 

ratios of Mn/Fe in host carbonate rocks and in the center of the Mn-bearing veins are 8.01 and 8.86, respectively. 

The values of these ratios are very close to one another and may indicate that both elements (Mn and Fe) were 

leached by chemical reactions of hydrothermal fluids with the host carbonates (as possible source rocks). The 

intrusive bodies in the area acted as heat engine for circulating hydrothermal fluids.   

 
Keywords : Gharatavaragh, Breccia zone, Pyroclastic, Manganese veins , , pyrolusite, Jasper, Limestone hosted 

◊◊◊◊◊◊◊ 

مقدمه:
این  .رار داردق 43˚ 23' 43" تا 43˚ 25' 51" شرقی های طول و 53˚ 21' تا 53˚ 08' 51" شمالی های عرض بینمحدوده مورد مطالعه 

جزو زون ماگمایی  (Alavi et al, 1997)آذربایجان و براساس تقسیم بندی -( در زون البرز0533بندی نبوی ) محدوده براساس زون

ی هادر این محدوده آثاری از کارهای معدنی )شدّادی( قدیمی در محل رگه تر و مجموعه ماگمایی البرز واقع شده است.دخ-ارومیه

توان به تهیه ازمطالعات مقدماتی انجام شده در این منطقه میباشند. مشخص میشود که دارای قدمت ناکانی سازی شده مشاهده می

( تحت عنوان 0585های کارشناسی ارشد نخودچی )پایان نامههمچنین و کشور ن زمین شناسی هشترود توسط سازما 0:011111 نقشه

بررسی پترولوژی و پتروگرافی  و  غرب میانهشناسی، ژئوشیمی، آلتراسیون و ژنز احتمالی کانی سازی مس شیخ در آباد، جنوبکانی

تهیه و همچنین و در قالب رساله دکتری   (Lescuyer & Riou, 1978)ولکانیسم سنوزوئیک در منطقه میانه که توسط لسکویر و ریو 

 ( نام برد.0532گزارش اکتشاف مقدماتی محدوده اکتشافی قره طورق توسط فردوسی )تدوین 
◊◊◊◊◊◊◊ 

روشتحقیق:
ز شناسی اهای زمینتهیه نقشه شامل مطالعات صحرائیاست.  این پژوهش در دو بخش صحرایی و آزمایشگاهی صورت گرفته

های ها از واحدنمونهروش اول، برداری به دو روش تصادفی و سیستماتیک بوده است. در محدوده مورد مطالعه همراه با نمونه

جهت مطالعات  .ها انجام گرفترگه عرضدر امتداد  هابردارینمونهدر روش دوم  و نامنظمبه صورت لیتولوژیک مختلف 

برای انجام  در نهایت . وصیقلی تهیه و مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند مقطع نازک 3مقطع صیقلی و همچنین  3مینرالوگرافی 

در شرکت زرآزمای استان - MS  ICPو  XRFهای انتخابی از برداشت سیستماتیک به روشنمونه  3 تعداد ژئوشیمیاییمطالعات 

متعاقب آن  نادر خاکی تحت آنالیز شیمیایی قرار گرفتندگیری مقادیر عناصر اصلی و فرعی، جزئی و به ترتیب برای اندازهزنجان 

 .قرار گرفت X (XRD)آنالیز پراش پرتو تحت  توسط همان شرکت نمونه 0ی، یجهت شناسایی فازهای کانیا

بحث:

:شناسیزمین

نوزوئیک بوده و ی منطقه مورد مطالعه بیشتر متعلق به دوران س ی منطقه، واحدهای تشکیل دهنده با توجه به نقشه ترسیم شده

های ولکانیکی،  های تشکیل دهنده منطقه مورد مطالعه شامل سنگ شود. سنگ تر از آن در منطقه مشاهده نمی های قدیمی سنگ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

ای  ها متعلق به رسوبات رودخانه باشند. و جوانترین نهشته میوسن می-پیروکالستیک و رسوبی هستند که متعلق به دوره ائوسن تا الیگو

 .(0باشند )شکل نری میبه سن کواتر

 
 (.1831آذر و قدیرزاده،  هشترود )امينی 1:111111طورق برگرفته از نقشه زمين شناسی : نقشه زمين شناسی قره1شکل

 

 

 

 

بوده و تا الیگومیوسن متعلق به ائوسن باشند، که ه دارای بیشترین گسترش میواحدها در منطقه مورد مطالعاین  :واحدهای ولکانیکی

باشند که می بازالت، ساب آلکالن، آندزیت، داسیت و ریولیت ساز دارند. از نظر ترکیبی واجداکستری رنگ و صخرهظاهری خ

 (.0532آلکالن هستند )فردوسی، متعلق به سری ماگمایی کالک

های فراوانی نظیر  برنگ سفید شیری تا خاکستری، ضخیم الیه و دربردارنده ماکروفسیل و میکروفسیلاین واحدها  :های رسوبیواحد

بوده که در یک قرمز پایان(، کورالینا )مرجان(، اکینوئید )خارپوست(، پنروپلیس، نئوآلوئولینا، و جلبکهای  میکروگاستروپودا )شکم
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 ها زمان باشد. و با توجه به وجود این فسیل های دریایی کم عمق می متن میکرایتی پراکنده هستند که حاکی از تشکیل آنها در محیط

 اند.   های منطقه به شدت برشی شده در اثر عملکرد گسل . ودهند الیگومیوسن )معادل سازند قم( را نشان می

 

:مینرالوگرافی

 ترین کانی منگنز بوده که در زیر میکروسکوپ بهفراوانپیرولوزیت مورد مطالعه،  های رگهدر  تتراگونال: - MnO2β-پیرولوزیت 

شود.  های منگنز به راحتی تشخیص داده می انیزوتروپی بسیار قوی از سایر کانهبا ای و  ایل به قهوهتا زرد متم روشن خاکستری رنگ

 (.bو  a، 2)شکل گذارد ای و کلوفرم در مقاطع صیقلی به نمایش می های تودهاین کانی بافت

شکل  به صورت بیباشد که  میاین کانی کریپتومالن غنی از سدیم  تتراگونال: 8O16 .nH2O(+Mn4+,Mn2)(Na,K) -منژیرویت

 . (b، 2)شکل است تشکیل شدهاین کانی در طی گذشت زمان شکل  کانی پیرولوزیت از متن بیدر واقع  شود. دیده می

این کانی با (. c، 2)شکل  شود. می های کلسدونی دیدهو در بین کانی سرخ به مایل ای قهوه رنگ با گوتیت کانی :FeO.OHگوتیت 

 شود. شکل مشاهده می است که به صورت بی سرخ رنگباشد. و دارای انعکاس داخلی  خیلی ریز دانه می ای و بافت توده

 
 درهمرشدی پيرولوزیت و گوتيت. c)تشکيل پيرولوزیت از متن منژیرویت.  b)درهمرشدی كلسدونی و پيرولوزیت.   a):1شکل

(Mnj =  منژیرویت؛Pyr = پيرولوزیت؛Gth = .)گوتيت 

:ژئوشیمی

غنی شدگی  Ba ،As ،Cu ،Li ،Mo ،Pb ،Sr ، Vطورق از عناصر های مربوط به ذخیره منگنز قره اساس نمودار ترسیم شده نمونهبر

(. a، 5)شکلگیرند  در محدوده کانسارهای گرمابی قرار می که دهند تهی شدگی نشان می Coو  Niدهند و از عناصر  نشان می

را نشانه کانسار   As ،Ba ،Cu ،Li ،Mo ،Pb ،Sb ،Sr ،V ،Znدر مجموعه عناصر  غنی شدگی (Nicholson, 1992a)نیکولسون 

 SiO2در مقابل   Al2O3همچنین با استفاده از نمودار  اند تهی شده Ni  و Coگرمابی دانسته، و معتقد است که این کانسارها از عناصر 

ها استفاده  ، هیدروژنز و خاکزاد و نیز منبع تامین کننده این نهشتههای هیدروترمال ای برای تشخیص نهشته توان به عنوان ابزار ساده می

 گرمابی منشأ با کانسارهای بخش طورق در قره های رگه منگنز  نمونه که  Al2O3 - SiO2. براساس نمودار  (Bonatti, 1975)نمود 

 .( b، 5)شکل اند شده پالت
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برای  Co+Ni  (Nicholson, 1992)درمقابل As+Mo+V+Cu+Pb+Zn های عناصر  نمودار دو متغيره مجموع غلظت a): 8شکل

 Al2O3در مقابل  SiO2نمودار دو متغيره  b)طورق.  های شيرین در رگه منگنزدار قرهو آب های گرمابی از دریایی تفکيک نهشته

(Choi and Hariya, 1992) طورق. منگنزدار قره  های رگه و موقعيت نمونه 

 

را در رده  ذخیرهاین  نیز (5/4( و مقدار میانگین آن )03/1تا  8/8طورق ) قره در ذخیره منگنز Mn/Feه نسبت بیشینه و کمینمقادیر 

 در ها یافته دادنرقرا ،ذخیره این خاستگاه گرمابی تأیید بر دیگر شاهدی (Nicholson, 1992) دهد کانسارهای گرمابی منگنز قرار می

 ; Ni-Zn-Co(Cronan, 1980 نمودار سه متغیره و ( a،4)شکلFe-Mn-(Ni+Co+Cu)×10 (Nicholson, 1992) متغیره سه  نمودارهای

Choi  and Hariya, 1992) شکل گیرند می قرار گرمابی محدوده در همگی که است(4 ،b). 
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 - Fe-Mn0 (Nicholson, 1992).نمودار سه متغيره طورق  در های منگنزدار قره های مربوط به رگه نمونه موقعيتa)  :4شکل

(Ni+Co+Cu)×1  (bنمودار سه متغيره  در طورق منگنزدار قره های مربوط به رگه های نمونه موقعيتNi-Zn-Co .(Cronan, 1980 ; 

Choi and Hariya, 1992) 
 

:ژئوشیمیعنصری

است. نمودار تغییرات ( صورت گرفته 0)شکل A-Bهای سیستماتیک پروفایل  این مطالعات بر روی آنالیزهای انجام یافته از نمونه

 هسعی گردید مبحثدر این رسم شده است.  Excelافزار  غلظت اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی نسبت به فاصله از رگه، توسط نرم

 .گیرندمورد بررسی قرارراستای پروفایل و نسبت به فاصله از رگه شیمی عناصر در ژئوهای رفتار

 

:عناصراصلیوفرعی

و  CaO(. a، 3شود )شکلدر نزدیکی دیواره رگه با سنگ میزبان کربناته باال بوده و از مقدار آن در مرکز رگه کاسته می SiO2مقدار 

LOI هی دارند و کامال برعکس روند ببا همدیگر روند مشاSiO2 شکلنباش می( 3د ،aبا توجه به حضور .)CO2   در ساختار کربنات

  باشد. های آهکی می در سنگ L.O.Iکلسیم سبب باال بودن 

TiO2  وSO3  شکلاند و هیچ تغییری نشان نمی در عرض رگه منگنز از دیواره به سمت مرکز رگه غیر متحرک بوده( 3دهند ،b .)

دهد  های میزبان کربناته  کمتر بوده ولی مقدار آن در مرکز رگه افزایش نشان میدر نزدیکی دیواره رگه با سنگ P2O5ولی مقدار 

دهد ولی در مرکز رگه از در سنگ میزبان کربناته کمتر بوده که با نزدیک شدن به رگه افزایش نشان می  Al2O3(. مقدار b، 3)شکل

عنصر (. c، 3دهد )شکلدر نزدیکی دیواره رگه کمتر بوده و در مرکز رگه افزایش نشان می BaOمقدار آن کاسته شده است. مقدار 
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Al آید خشکی زاد فراهم می منشأاز و معموال  بوده فاقد تحرکگرمابی  هایدر فرآیند (Crerar et al., 1982) اما مقادیر باالی ،Ba 

هردو از سنگ میزبان کربناته تا  MnOو  Fe2O3 .(Holstam and Mansfeld, 2001) های گرمابی منگنز گزارش شده است از نهشته

شود کاسته می Fe2O3دهد و از مقدار رگه شدیداً افزایش نشان میسمت مرکز  به MnOدیواره رگه روند مشابهی دارند ولی مقدار 

های منگنز و اکسید و هیدروکسیدهای آهن در مقاطع مطالعه شده حاکی از رفتار این دو عنصر یافتی کانیهمچنین هم(. d، 3)شکل

 MgOو  K2O(. ولی در این میان b ،3دهد )شکل در مرکز رگه روند کاهشی نشان می Na2Oمقدار . باشددر سیستم هیدروترمال می

  (.e، 3)شکل تواند به دلیل جذب آن توسط اکسیدهای منگنز و آهن باشد در مرکز رگه روند افزایشی دارد که می

 

 
(، a( ،)b)مقایسه نمودارهای توزیع اكسيدهای عناصر اصلی و فرعی در عرض رگه به سمت سنگ آهک ميزبان برشی شده. : 5شکل

(c( ،)d( و )e ).اكسيد های اصلی و فرعی 

:(LILEعناصرلیتوفیلدرشتیون)

های عناصری که شعاع یونی آنها باشند. به طور کلی یون می,Pb, Th, U   Ba, Sr, Kنظیر هایی این مجموعه از عناصر شامل کاتیون

به سمت   Ba, Sr   رهای رسم شدهبراساس نمودا(. در این شکل 8شوند )شکل بندی می است در این گروه طبقه Naو  Caبزرگتر از 

به سمت مرکز رگه  Pbو عنصر  (a، 8)شکلدر مرکز رگه از مقدار این عناصر کاسته شده است  لیو دندهنشان میرگه افزایش 

اکسی هیدروکسیدهای آهن و اکسی (. پدیده جذب سطحی بسیاری از عناصر توسط b، 8افزایش قابل توجهی یافته است )شکل

نزدیک به های pH. در(Bau et al 1996; Decarlo et al 1987; Ohta and Kawabe, 2001)نگنز رایج است هیدرکسیدهای م
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های تشکیل اکسید منگنز است، سطوح ذرات کلوئیدی این اکسیدها دارای بار منفی  خنثی و باالتر که از اختصاصات اغلب محیط

دهد تغییرات زیادی را نشان نمی Thعنصر  .(Crerar et al, 1980)کنند  های مختلف را جذب می قوی هستند و در نتیجه کاتیون

باشد و  نسبتاً متحرک می Uدهد. عنصردر دیواره رگه و مرکز رگه شدیداً افزایش نشان می U( ولی در مقابل عنصر e، 8)شکل

( توسط Scavenging) روبش تواند به دلیل جذب سطحی و می Uکند. غنی شدگی  را کنترل می Uشرایط اکسیدان و احیاء رفتار 

 اکسیدهای آهن رخ داده باشد. 

 

 
 .در عرض رگه منگنزدار به سمت آهک ميزبان برشی شده (LILE) : نمودارهای توزیع عناصر ليتوفيل درشت یون6شکل

Ba (a ،b )Pb  ،c )Sr ،d )Th  وe )u. 

 

:ژنز

 منطقه، در حالی که در (Wedepohl, 1980)است  ppm 331های کربناته در حدود در سنگ MnOبراساس اینکه مقدار میانگین 

و  ppm 4/42320به ترتیب  Mnو  Feطورق مقادیر  های آندزیتی منطقه قره باشد. در نمونه می ppm 3811مورد مطالعه در حدود 

ppm 0242  و نسبتMn/Fe باشد در حالی که در سنگ میزبان آهکی مقادیر  می 15/1ها در این سنگFe  وMn ترتیب به ppm 

 ppm 8/2238 به ترتیب Mnو  Feهای مرکز رگه نیز مقادیر  و در نمونه 10/8ها در این سنگ Mn/Feو نسبت  ppm 4038و  4/320

در مرکز رگه و سنگ میزبان آهکی خیلی نزدیک  Mn/Fe. که نسبت (0)جدول بدست آمد Mn/Fe 88/8و نسبت  ppm 21111و 

رفت که منگنز و آهن از سنگ میزبان آهکی در اثر حرکت و چرخش سیاالت هیدروترمال شسته توان نتیجه گ باشند می به هم می

در داخل  زایی اکسیدهای منگنز و جاسپر اند و در نتیجه کانی ها نهشته شدههای شکسته و خرد شده حاصل از گسلشده و در زون
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در ها را به عنوان منشاء احتمالی منگنز در نظر گرفت.  گتوان این سن بنابراین می های نزدیک سطح زمین صورت گرفته است. رگه

 اند. ه نیز به عنوان موتور حرارتی برای تامین سیاالت هیدروترمال عمل کردهقتوده های نفوذی منطاین صورت 

 
 طورق. : مقایسه مقدار آهن و منگنز نسبت به یکدیگر در منطقه قره1جدول

 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 







نتیجهگیری:
تشکیل دهند که  طورق نشان می های ژئوشیمی رگه منگنزدار قره ها و ویژگی ساخت و بافت کانهشناسی،  صحرایی، کانیهای  بررسی

های  های سنگ ها و شکستگی و در داخل گسل )ژئوترمال( در مسیر جریان سیاالت هیدروترمال جاسپرمنگنز به همراه  اکسیدهای

ها و گسلدر داخل ژنتیک  و به صورت اپی ایرگهکل آهن به شو نگنز زایی م کانیاست. صورت گرفته آهکی برشی شده 

و    Mn/Fe ،Si/Alهاینسبت بودن براساس مطالعات ژئوشیمی باالسنگ میزبان صورت گرفته است.  های موجود در شکستگی

  خاکی نادر کم عناصر قادیرو م Co ، Niفلزات ویژههب کمیاب فلزات و همچنین پایین بودن مقادیر SiO2, Mn, Fe مقادیر بیشتر

(REE)  سیاالت گرمابیو توسط  بودهطورق از نوع هیدروترمال  ای منگنز منطقه قره های رگهکه اندیسدهند  نشان میدر کل 

که تیپ  Fe-Al-Mnو  Fe-Mn-(Ni+Co+Cu،Ni-Cu-Co   ،Zn-Ni-Co×) 10سه متغیرهبراساس نمودارهای  اند. ترسیب شده

 شوند.های ذخیره مورد مطالعه در میدان مربوط به کانسارهای گرمابی پالت میدهند، نمونه ن میکانسار منگنز را نشا

های با این حال سنگدر رگه و سنگ میزبان آهکی احتماالً منشأ منگنز سنگ آهکی بوده، Mn/Fe با توجه به قرابت نسبت 

 باشند.أ دور از ذهن نمینفوذی پنهان نیز به عنوان منشهای ولکانیکی گسترده منطقه و توده

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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