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 چکیده
 _شده است که در مسیر سمنان اقع و شمال شرق سمنانکیلومتری  33محدوده معدنی احمد اباد در 

زون ساختاری البرز جنوبی و شمال ایران مرکزی می باشد که حدفاصل دارد . محدوده قرار جام _دامغان

کوارتز  ،دیوریتدارای سنگ های  محدودهجام واقع شده است . از لحاظ سنگ شناسی  10111111درنقشه 

از نوع سریسیت و اغلب سنگ ها دگرسانی  .می باشدائوسن مربوط به  سازند کرج ، توف  وآندزیت ،یت ردیو

پروپیلیتیک نشان می دهند. کانی های گرمابی اولیه شامل باریت، اسپکیوالریت، پیریت و کالکوپیریت می 

هماتیت، لیمونیت و گوتیت. کانی های باطله  بارتند از0 بورنیت، کوولیت،عباشند. کانی های ثانویه سطحی زاد 

می دهد کانی سازی  ها نشان یاصلی همراه کانه زایی آهن و سولفیدها باریت و کوارتز می باشند. بررس

 .  از نوع رگه ای و احتماال در ارتباط با سامانه گرمابی مرتبط با نفوذی های حدواسط تشکیل شده باشدمنطقه 

 کانه زایی آهندگرسانی، سمنان ، سنگ شناسی ،  آباد احمد0 های کلیدی0  واژه

 

 

Lithological  and mineralization stady of Ahmad abad 

Semnan area  

 
Abstract  

Ahmadabad mining area is located 35 km away of northeast of Semnan province, on the way Semnan _ 

Damghan _Jam road. The studied area Between Alborz structural zone of the southern and north central of Iran, 

and in 1: 100,000 Jam map. Litologic constituents of area are andesite, diorite, tuff, diorite Quartz andezite 

which belong to Eocene Epoch. The constituent rocks are altered into Sericitic and propylitic type. Primary 

thermal minerals are Barite, specularite, pyrite and chalcopyrite. Secondary surface mineralization are as; 

bornite, covellite, hematite, limonite and goethite. The major gang minerals with sulfide and iron mineralization 

are barite and quartz. Experimental results show that the mineralization occurred trough veins and probably are 

associated with thermal systems of intermediate intrusions.  

  

Key word: Ahmad Abad Semnan , Lithology, Alteration, Iron mineralization 
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 همقدم
 33"تا  333 11’ 33"( و در مختصات جغرافیایی 1 سمنان ) شکل کیلومتری شرق 33 در احمد آباد محدوده معدنی

 _سمنان  قرار دارد ..دسترسی به منطقه از طریق جاده آسفالته شرقی  333 13" 33"تا  333 14" 33" و شمالی 333 33"

(  1711نی، حامدی جام ) علوی نائی 133333/1محدوده کانسار مورد مطالعه در نقشه زمین شناسی جام می باشد .  _دامغان

چاه شیرین، که در بخش جنوبی زون  -آتشفشانی ترود –(. منطقه مورد نظر، در بخش غربی نوار نفوذی  2 قرار دارد)شکل

 ی های نوار فوق الذکر حجم قابل توجه فعالیتاز ویژگ رسوبی البرز و شمال زون ایران مرکزی واقع شده است.-ساختاری

ماگماتیسم در ترشیری و همچنین تنوع کانه زایی از جمله: مس، آهن، سرب و روی،منگنز، طال و فیروزه می باشد.با توجه به 

گسترش فعالیت های آذرینی به سمت غرب این نوار)نقشه زمین شناسی جام( و دریافت گزارش هایی مبنی بر کانی سازی 

باریت، آهن و مس در منطقه مورد نظر،بررسی کانه زایی این منطقه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تعریف، که تحقیق 

 .پیش رو، بخشی از این مطالعه می باشد.

 
 مسیر دسترسی به منطقه مورد مطالعه_1شکل          

 
 جام و موقعیت محدوده معدنی احمد آباد 133333/1بخشی از نقشه زمین شناسی _2 شکل
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 روش مطالعه _1

( . به منظور بررسی وضعیت سنگ دربرگیرنده و کانسنگ ماده   1771تهیه شد ) علوی ، حامدی ، نائینی  133333/1ابتدا نقشه زمین شناسی با مقیاس 

داشت شد که از این ساس تنوع و تغییرات سنگ شناختی برهای  در برگیرنده و کانسنگ ماده معدنی بر انمونه از سنگ 23معدنی  محدوده ، تعداد 

مقطع صیقلی جهت مطالعات سنگ شناسی و کانه نگاری آمده گردید. همچنین جهت تکمیل مطالعات مقدماتی تعدادی  11مقطع نازک و  3تعداد 

  مورد آنالیز قرار گرفتند. XRDو XRFدستگاههای با استفاده از مونه در آزمایشگاه حالت جامد دانشگاه دامغان ن
 

: با توجه به بررسی های پتروگرافی انجام شده بر روی مقاطع، سه واحد سنگ شناختی  نفوذی،  سنگ شناسی منطقه

 :آتشفشانی و آذر اواری مورد شناسایی قرار گرفت که در ادامه به معرفی آنها پرداخته می شود

 ارتز دیوریت 0دیوریت، کو

اپک   یها ی، کربنات هاو کان بولیکالز ،کوارتز ، آمف ویمنطقه عمدتا شامل پالز تیوریدهد د ینشان م یکروسکوپیمطالعات م

است . بافت سنگ از  شتریب تیاندزپالژیوکالز کالز نسبت به  ویپالژ یبلور ها یشدن رو یتیسیشده است . شدت سر لیتشک

 یم دهیشکل د یآن شکل دار تا ب وکالزیشکل و پالز یصورت ببه   اغلبمنطقه  یگرانوالر است . کوارتز ها ومورفیدیپینوع ه

منطقه هم که همراه با  تیوریوجود دارد .کوارتزد تیو کوارتز و به مقدار کمتر کلر تیاز آلب یعیشود . بر اساس مطالعات وس

، 7_3شکل و   3شکل کالز در ان وجود دارد )  ویاپک و پالژ یها یکوارتز همراه با کان یشتریشده  به مقدار ب دهید تیورید

3) 

 
 

Ad ، آندزین:   Qz  : کوارتز  ، Al : آلبیت _ دگرسان شده منطقه مورد مطالعهت  از دیوری    XRD    نمودار  :3شکل  
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 0 تیآندز

) احتماال کیاپک عمدتا با ساختار کوب یها یکالز ، کوارتز ،کان ویسنگ را اکثرا  پالژ یاصل یاساس شواهد پتروگراف، اجزا بر

ها  تیوتیب نیسوخته که حالت شش گوش دارند و دگرسان شده هستند و همچن یها بولیو آمف تی( ، مقدار کمتر کلرتیریپ

 نهیمقاطع در زم یو دربرخ کروگرانوالریم نهیکالز در زم ویاست که پالز یریدهند . بافت سنگ از نوع پورف یم لیتشک

 ویپالز یبا درجه متوسط  شده اند. بلورها یستیسر یکالز دستخوش دگرسان ویپالژ یقرار دارند . بلور ها ییا شهیش یتیکرولیم

ها به شدت کربناته شده اند که با  قسمتاز  یها در بعض تیشکل دار هستند. آندز مهیکالز اغلب به صورت شکل دار و تا ن

 ( 3 ،1، 3، 2، 1 _3 شکلدر منطقه باشد. )  کیتیلیپروپ یبر دگرسان یتواند شاهد یم تیکلر یحضور کان

 توف 0

مطالعات میکروسکوپی نشان می دهد توف های این منطقه  عمدتا شامل پالژیو کالز و سیلیس ثانویه)صورت رگچه( می باشند. 

سان شده ند. نتایج پالژیوکالژها شدیدا به سریست دگر. همچنین کانی های اپک و اکسید آهن در این واحد قابل مشاهده است

پراش پرتو ایکس نشان می دهد عالوه بر کانی کوارتز و ، کانی های آنالسیم ) از خانواده زئولیت ها (، آلبیت، میکا و فلدسپار 

 (4_  3تصویر  _1) شکل  پتاسیم نیز در این واحد سنگی قابل مشاهده است.

 
XRD مطالعهمورد از توف دگرسان شده از منطقه    ردامون_1شکل    

 
Po :  فلدسپار پتاسیم , Al:  آلبیت , An:  آنالسیم , Qz:  کوارتز , Mc : میکا 
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(  1( آندزیت : بافت پورفیری با خمیره میکرولیتی شیشه ایی  3، 2، 1:  در نور پالریزه تصویر میکروسکوپی سنگ میزبان _( 3شکل 

(آندزیت : دگرسانی شدید بلورهای پالژیو کالز ، بافت  3آندزیت : کانی های پالژیو کالز نیمه شکل دار تا بی شکل و کانی های اپک 

(  1( توف : دارای سیلیس ثانویه و رگچه ای  4شش گوش  پورفیری همراه با زمینه میکروگرانوالر ، وجود آمفیبول هاس سوخته به حالت

( کوارتز دیوریت : سریسیتی شدن بلور های پالزیو  3دیوریت : دگرسان شدن پالژیو کالز به سریسیت ، وجود آمفیبول و کربنات و کوارتز 

 % کوارتز  23کالز ، وجود مقدار بیش از 

 

 کانی شناسی0

مطالعه حاکی از رخداد کانی سازی باریت و آهن به صورت رگه و رگچه ای  است. باریت بررسی های صحرایی در منطقه مورد 

می باشد. در همراهی با کانه زایی آهن کانی سازی سولفیدی از نوع پیریت و کالکوپیریت به   های منطقه عمدتا از نوع سفید

ا باریت  قابل مشاهده است. به منظور بررسی و صورت لکه ای، پراکنده و رگچه ای و در برخی نقاط همراهی اکسیدهای آهن ب

مقطع صیقلی و مطالعه پتروگرافی آنها گردید. براساس این  11شناخت دقیق تر کانه ها و نیز روابط بافتی آنها اقدام به تهیه 

ماتیت با بافت مطالعات سولفید های منطقه شامل : پیریت ، کالکوپیریت ، کوولیت ، بورنیت  وکانه های اولیه آهن از نوع ه
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(. بررسی انجام شده حاکی از ان است که پیریت نسبت به کالکوپیریت 4تیغه ای و جعبه ای ) اسپکیوالریت ( می باشند)شکل 

از فراوانی بیشتری برخوردار است. در سنگ میزبان درگرسان شده پیریت از بافت دانه پراکنده برخوردار است که می تواند 

(. تیغه های از هماتیت و دانه هایی از کوارتز به صورت میانبار جامد و 1-4د دگرسانی باشد)شکلحاکی تشکیل آن طی فراین

-4بدون مرزهای واکنشی در برخی از دانه های پیریت دیده می شوند که می تواند شاهدی بر همزمانی این کانی ها باشد)شکل

تا حاصل بدام افتادگی دانه های پیریت و تیغه های (.کانی کالکوپیریت بافت پویکیلیتک از خود نشان می دهد که عمد2

(. بررسی ها صحرایی و میکروسکوپی حاکی از آن است که کانی 4-4اسپکیوالریت در زمان رشد و ته نشست آن می باشد)شکل

یت با سازی باریت در منطقه طی فاز جداگانه و با تاخیر نسبت به کانه زایی اکسیدی و سولفیدی صورت گرفته است، که وضع

شواهدی از جمله: بافت های جزیره ای و قطع شدگی رگه های کانه زایی اکسیدی و سولفیدی توسط رگچه های باریت قابل 

(.از کانی های مرحله سطحی زاد در منطقه، می توان به هماتیت ثانویه، هیدروکسیدهای آهن،بورنیت و 3-4تائید است )شکل

وپیریت می باشند. بر اساس شواهد بافتی بدست آمده، توالی همیافتی کانی سازی  کوولیت اشاره کرد که حاصل جانشینی کالک

 ارائه شده است. 1استنتاج شده برای منطقه مورد در شکل 
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تیغه های اسپیکوالریت به  __ 3وجود تیغه اسپیکوالریت و میان بار در پیریت _ 2پیریت زون بندی شده به همراه کوارتز  _ 1(  4 شکل

پیریت با بافت جزیره  _3پیریت با بافت افشان _ 1همران گوتیت و فاز باریت که در اخرین مرحله به صورت رگه از بین کانه ها عبور کرده 

 کانی کالکوپیریت بافت پویکیلیتک_ 4ایی 

 

Qz:   کوارتز  , Bt:  اریت ب  , Py:  پیریت , Cpy :  کالکوپیریت, Hm:  هماتیت, Go : گوتیت 

 
 

 

 
محدوده احمد باد  توالی همیافتی  _ 1 شکل  
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 گیرینتیجه
بررسی های صحرایی و ساخت و بافت کانه زایی در منطقه مورد مطالعه، نشان می دهد که کانی سازی منطقه عمدتا در امتداد 

فوذ با توجه به ن  درز و شکاف ها انجام شده است، به عبارتی می توان گفت کانه زایی از نوع کنترل کننده ساختاری است. 

های آتشفشانی منطقه و نیز دگرسانی های سریسیت و پروپیلیتیک و همچنین  دیوریت و گرانودیوریت ها به داخل سنگ

ارتباط نزدیک کانی سازی آهن و فاز سولفیدی با این نفوذی ها، احتماال کانه زایی در این منطقه در ارتباط به یک سامانه 

مکانی  بین دگرسانی های منطقه و  همچنین پیشنهاد می گردد به کمک تصاویر ماهواره ای ارتباط .گرمابی نهشته شده باشد

 ساختار کانی زایی مورد بررسی قرار گیرد . 

 

 مراجع
 صفحه 334، زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور، 1333. آقانباتی ، ع.  1

 صفحه  311پتروگرافی و پترولوژی سنگ های آذرین ، دانشگاه تربیت معلم ،  ، 1373. وزیری ، م ، احمدی ، ع ، 2

 زمین شناسی جام ، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی  133333/1علوی ، نائینی ، نقشه . 3

گرسانی ، سنگ شناسی ، کانی شناسی منطقه های د 1373. حسینخانی ، الف ، کریم پور ، م ، ملک زاده شفا رودی ، الف ،  1

 و پی جویی های ژئوشیمیایی در منطقه ی جنوب باختری سرخ کوه ، شرق ایران ، مجله انجمن بلورشناسی و کانی شناسی 

 71ایران ، پاییز 

محمدپور ، ف ، بیابانگرد ، ح ، میرنژاد ، ح ، میرزایی راینی ، ر ، نیرومند ، ش ، بررسی های سنگ شناسی ، دگرسانی و  .3

ده سلم شرق پهنه لوت ، ایران مرکزی ،مجله انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، پاییز  2کانسار سرب ماهور ژئوشیمیایی 

71 

. خلج ، م ، بررسی و ارتباط کانی زایی مس مناطق چاه موسی ، درخشانیه و قله سوخته با ساختارهای خطی با توجه به  4

  1371گیر در جنوب دامغان ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه دامغان ، بهمن پارامترهای ژئوشیمیایی ، دگرسانی و سیاالت در

 

بررسی خاستگاه تشکیل کانسار آهن احمد آباد . حاجی بابائی ، الف ، دیداری عباس آباد ، ح ، گنجی ، ع ، حق نظر ، ش ،1

  72، سی و دومین گرد همایی نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ، بهمن  )شمال خاوری سمنان(

 
8. Mackenzie.W. S ; Donaldson. C. H ; Guilford. C 1984; Atlas of igneous rocks and their textures ; Longman; 148 p 

 
 

9. Marshel .D, Anglin , L, Mumin , H , 1954 ; Ore Mineral Atlas ; Geological Association Canada; 121 p 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

