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  چکیده
 هاین منطق. زنجان قرار گفته استشهر کیلومتري باختر  50مغانلو در فاصله هوایی حدود  تفلدسپامحدوده معدنی 

سنگی هاي ماسهالیهتناوب واحدهاي مارنی با میان متشکل از ماهنشان بوده و 1:100000 شناسیزمین بخشی از نقشه
شده مغانلو به سن پرکامبرین و رسوبات هاي روشن رنگ الیگومیوسن، توده گرانیتی فلدسپاتیبه سن میوسن، آهک

غانلو متحمل دگرسانی شدید از نوع آرژیلیک متوسط تا اي گرانیت مهاي حاشیهبخش .باشدآبرفتی عهد حاضر می
هاي یادشده، بازتاب نقش سیاالت دگرسانی .هستنداز گسترش قابل توجهی برخوردار  کهپیشرفته و فلدسپاتی شده 

سیاالت گرمابی مزبور، در راستاي . اندپرمایه بودهو عناصر ناسازگار  H2O ،H2S، HClکه از گازهاي گرمابی است 
هاي باالتر انتقال یافته و موجب دگرسانی مشخص سنگ دیواره ها و دیگر مجاري ناشی از خردشدگی، به افقگیشکست

درصد براي  31/0و کمتر از  Na2Oبراي  درصد 5/5 -5/6 بیانگر محتواي شدههاي برداشتهنمونهنتایج آنالیز  .اندشده
K2O شناسی به روش مطالعات کانی. باشدمیXRD  کیلشهاي اصلی تگر حضور آلبیت و کوارتز بعنوان کانیبیاننیز-

ترین فلدسپات مصرفی در صنعت سرامیک عمده ،هاي سدیک و پتاسیکفلدسپات .استهاي فلدسپاتی پهنهدهنده 
اکثر کارخانجات سرامیک در ایران مورد  درمغانلو،  کانسار فلدسپاتاستخراجی از فلدسپات بر این اساس،  .هستند

  . گیردرار میاستفاده ق
  فلدسپات، مغانلو، زنجاندگرسانی، شناسی، کانی :کلیدواژه

   
Geology and mineralogy of Moghanlou feldspar deposit (W of Zanjan) 

Mehdi Pouresmaieli; Mir Ali Asghar Mokhtari; Rahimeh Nafisi; Zahra Sadat Masoumi 
Dezfouli 

  
Abstract 
Moghanlou Feldspar mining area is located about 50km areal distance west of Zanjan city. This 
area is a part Mahneshan 1:100000 geological map and composed of alternation of marl with 
sandstone intercalation with Miocene age, Oligo-Miocene limestone, feldspatized Moghanlou 
granite belong to Precambrian and recent alluvial deposits. Marginal parts of the Moghanlou 
granite underwent medium to advanced argillic alteration and feldspatization which have 
considerable extent. The mentioned alteration zones indicative for the role of hydrothermal 
fluids which were rich in H2O, H2S and HCl and other incompatible elements. These fluids 
ascend to the upper levels along the fractures and caused to alteration of wall rocks. Analyses of 
the samples demonstrate that Na2O content vary between 5.5-6.5 % and K2O is less than 0.31 %. 
Mineralogical investigations by XRD analysis indicate that albite and quartz are the main 
mineral component in the feldspatic zones. The potassic and sodic feldspars are the main 
consumable feldspars in the ceramic industry. In this base, Moghanlou feldspar ore is used in 
the most ceramic factories of Iran. 
Keyword: Mineralogy, Alteration, Feldspar, Moghanlou, Zanjan    
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  مقدمه
ود محدوده مورد مطالعه کـه در ایـن نوشـتار بـا عنـوان فلدسـپان مغـانلو معرفـی شـده اسـت، در فاصـله هـوایی حـد

جهـت دسترسـی بـه ایـن منطقـه، از طریـق جـاده اصـلی ). 1شـکل (کیلومتري باختر زنجـان قـرار گفتـه اسـت  50
از ایـن . رسـیمراهـی ماهنشـان مـیکیلـومتر، بـه سـه 50سـلیمان بـا طـی مسـافتی در حـدود تخت -دندي -زنجان

کیلـومتر بـه سـه راهـی  10گـل، بـا طـی حـدود تقاطع، در امتداد جاده ماهنشـان بـه سـمت شـمال و روسـتاي قـره
کیلـومتر دیگـر بـه سـمت شـمال خـاور و روسـتاي  9از ایـن محـل، بـا طـی حـدود . روستاي مغانلو خـواهیم رسـید

مغانلو و در ادامه پس از یک کیلـومتر دیگـر بـه رخنمـون فلدسـپات خـواهیم رسـید کـه در شـمال روسـتاي مغـانلو 
  ). 1شکل (باشد واقع می

  
  .هاي دسترسی به آنمنطقه مورد مطالعه و راهموقعیت جغرافیایی  - 1شکل 

-هـاي آذریـن محسـوب مـیهـاي سـنگتـرین کـانیزمـین و مهـم هـاي پوسـتهترین سـیلیکاتها گستردهفلدسپات
هـاي آذریـن آنهـا در سـنگ% 60حـدود . دهنـدزمـین را تشـکیل مـی وزنـی پوسـته% 50هـا، تقریبـاً این کانی. شوند

ــاً  ــنگ% 30و تقریب ــاي دگدر س ــونی و ه ــه 10رگ ــدتاً در ماس ــه عم ــنگبقی ــیس ــت م ــا یاف ــا و کنگلومراه ــونده . ش
   .شوندبندي میها به سه گروه کلسیک، پتاسیک و سدیک تقسیمفلدسپات

هـاي فلدسـپات. باشـندهـاي سـدیک و پتاسـیک مـیترین فلدسـپات مصـرفی در صـنعت سـرامیک، فلدسـپاتعمده
بـه مقـدار زیـاد در بدنـه سـرامیک ) ذوب بـاالتر بـه دلیـل نقطـه(هـاي پتاسـیک سدیک بـه مقـدار کـم و فلدسـپات

هــاي ســرامیکی، افــزودن یــک ســري اکســیدهاي هــا در آمیــزههــدف اســتفاده از ایــن فلدســپات. شــوداســتفاده مــی
درشـت هـاي قلیـایی دانـهمـواد قلیـایی موجـود در تـوده. باشـدقلیایی به منظور پایین آوردن دماي پخـت بدنـه مـی

تواننـد بـه مقـدار کـم در آب طـور کامـل در آب نـامحلول هسـتند و فقـط بـه صـورت بسـیار ریـز مـی فلدسپات، به
هـاي سـرامیکی مطـرح هـاي فلدسـپات در آمیـزهبـه همـین علـت، در مـواردي کـه میـزان دقیـق قلیـایی. حل شوند

در آمیــزه هـا گیـرد تـا مقـدار قلیـاییباشـد، عمـل خـردایش در محیطـی دور از آب و بـه صـورت خشـک انجـام مـی
  .ثابت باقی بماند

وجــود کــوارتز در فلدســپات . باشــددرصــد مــی 4/0-4هــاي تجــاري، معمــوالً ناخالصــی کــوارتز حــدود در فلدســپات
فلدسـپات نیـز ماننـد کـوارتز سـبب کـاهش خاصـیت پالستیسـیته . گـرددباعث کاهش قـدرت کمـک ذوبـی آن مـی

هـاي رسـی و یـا میکــا در هـایی نظیـر کـانیاخالصـیبایـد توجـه داشـت مقــدار ن. شـودهـاي سـرامیکی مـیدر بدنـه
وجـود مـواد فـرار . گـرددهـا باعـث افـزایش مـواد فـرار مـیاي موجود در ایـن کـانیفلدسپات کم باشد زیرا آب شبکه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

ــه از فلدســپات. ، ایجــاد حبــاب در شیشــه را ســبب خواهــد شــددر فلدســپات ــوان مــاده اولی هــاي خــام کــه بــه عن
هـاي کـوارتز، میکـا، ترکیبـات آهـن، اکسـید تیتـانیوم و شـوند، معمـوالً داراي ناخالصـیمعادن مختلف استخراج مـی

هـاي سـرامیکی متشـکل از مـواد اولیـه فلدسـپاتی هـاي مزبـور بـر روي بدنـهتأثیر هر یـک از ناخالصـی. غیره هستند
 .باشدشده از خاك رسی میهاي تولیدها بر روي بدنههمانند تأثیر این ناخالصی

 .گیردشناسی فلدسپات مغانلو مورد بحث قرار میشناسی، شیمیایی و کانیهاي زمینقاله ویژگیدر این م

  بحث
  شناسیزمین

ــانلو جــزء کــوچکی از نقشــه  ــاي شناســی ماهنشــان را در بخــشزمــین 1:100000منطقــه معــدنی فلدســپات مغ ه
یرنـده گرانیـت مغـانلو بخـش عمـده ایـن منطقـه دربرگ). 2شـکل (دهـد جنوب خـاوري آن بـه خـود اختصـاص مـی

هاي سنگی محـدوده معـدن فلدسـپات مغـانلو شـامل تنـاوب واحـدهاي مـارنی بـه رنـگ قرمـز تـا رخنمون. باشدمی
هــاي روشــن رنــگ الیگومیوســن، تــوده گرانیتــی ســنگی بــه ســن میوســن، آهــکهــاي ماســهالیــهاي بــا میــانقهـوه

  . باشدد حاضر میشده مغانلو به سن پرکامبرین و رسوبات آبرفتی عهفلدسپاتی
ــارزترین نمونــه ــا ســاختار گنبــدي ) 1380لطفــی، (هــاي گرانیــت آناتکســی اســت  گرانیــت مغــانلو یکــی از ب کــه ب
بخـش بزرگـی از . کیلـومتر مربـع را فـرا گرفتـه اسـت 100اي نزدیـک بـه شکل در شـمال روسـتاي مغـانلو، گسـتره

واره از نـوع آرژیلیـک متوسـط تـا پیشـرفته شـدن عناصـر، متحمـل دگرسـانی سـنگ دیـاین تـوده، همگـام بـا تهـی
شناسـی بـه سـه بخـش مجـزا تفکیـک نمـوده هـاي کـانیاین تـوده را  بـر اسـاس ویژگـی) 1380(لطفی . شده است

  .است
این بخش کـه نماینـده بخـش اصـلی ترکیـب گرانیتـی اسـت، متشـکل از کـوارتز، فلدسـپات پرتیتـی : بخش مرکزي

ــوکال. باشــدو بیوتیــت مــی ــدازهبلورهــاي پالژی ــا ان ــت، ت ــویژه آلبی ــوارد سوســوریتی ز ب اي سریســیتی و در برخــی م
درجـه . هـاي یادشـده هسـتندهـاي سریسـیت، اپیـدوت، زوئیزیـت و کلینوزوئیزیـت نشـانگر دگرسـانیکـانی. اندشده

اي گرانیـت مغـانلو نشـانگر آن اسـت کـه تبلـور بخـش هـاي حاشـیهبلورشدگی باالي بخش مرکزي نسبت به بخـش
  .تر انجام شده استاي کهنن توده طی مرحلهمرکزي ای

هـاي پنومـاتوژن نظیـر فلدسـپات پرتیتـی، ایـن بخـش بـا ترکیـب پگمـاتیتی بطـور انتقـالی بـه کـانی: بخش میـانی
ــوکالز  ــت(پالژی ــت)آلبی ــده اس ــدیل ش ــا تب ــوارد گرون ــی م ــت و در برخ ــکویت، بیوتی ــوارتز، موس ــرایط . ، ک در ش

ــانی ــه ک ــاتولیتی یادشــده، مجموع ــاي تشــکیلپنوم ــته ــا باف ــور شــده و ب ــنگ، درشــت بل ــده س ــپدهن ــاي هی -ه
  .اندایدیوموورفیک و گرافیک در کنار هم جاي گرفته

گرانیتـی اسـت کـه توسـط سـیاالت گرمـابی بـه شـدت دگرسـان  این بخش شامل بخشـی از تـوده: ايبخش حاشیه
هـاي مرکـزي و شناسـی، بـا بخـشکـانی-این بخـش از دیـدگاه رنـگ، بافـت سـنگ و ترکیـب شـیمیایی. شده است

  . باشدهاي فلدسپاتی متعدد  مشخص میمیانی توده مغانلو متفاوت بوده و با حضور پهنه
ایــن بخــش شــامل . اي در محــدوده معــدن فلدســپات رخنمــون داردشــده، تنهــا بخــش حاشــیههــاي یــاداز بخــش

سـانی آرژیلـی و فلدسـپاتی شـده بخشی از توده گرانیتی اسـت کـه توسـط سـیاالت گرمـابی بـه شـدت متحمـل دگر
  .  درجات متفاوتی از دگرسانی در مناطق مختلف این واحد قابل مشاهده است. است

شـود در نتیجـه واحد گرانیتی مغانلو به صـورت دگرشـیب توسـط رسـوبات مـارنی مربـوط بـه میوسـن پوشـیده مـی
شــده رخنمــون گرانیــت فلدســپاتی هــاي فلدســپاتی وهــایی از پهنــههــا، آپوفیزهــا و زبانــهفرســایش ســطحی مــارن

  ).3شکل (یافته است 
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  .)1394رستمی، ( تهیه شده است 1:10000شناسی محدوده معدن فلدسپار مغانلو که در مقیاس نقشه زمین -2شکل 
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د دیـ(انـد شـده کـه از زیـر رسـوبات مـارنی میوسـن رخنمـون یافتـهها و آپوفیزهاي گرانیـت فلدسـپاتینمایی از زبانه -3شکل 

  ).به جنوب
هاي ریفی غنـی از فسـیل بـه رنـگ کرمـی تـا سـفید مربـوط بـه الیگوسـن، بـا هاي نازك تا متوسط آهکتناوب الیه

ــد ــانلو رخنمــون دارن ــاوري محــدوده معــدنی و در مجــاورت روســتاي مغ ــوب خ ــیه جن . رخنمــون محــدود در حاش
ایــن واحــد بــا ناپیوســتگی . ه اســتهــاي ســبز رنــگ در برخــی نقــاط قابــل مشــاهدهــاي نــازکی از مــارنالیــهمیــان
پـی بـر روي گرانیـت مغـانلو نهشـته شـده و خـود توسـط یـک مـرز گسـله توسـط واحـدهاي مـارنی میوسـن آذرین

  .شودپوشده می
باشــد کــه در اي مـیهــاي قرمـز، ســبز و قهــوههــاي نــازك مـارنمتشــکل از تنــاوب الیـه هاي ســنگی میوسـنواحـد

کـه در حقیقـت بخشـی از ایـن واحـد . شـودف بـا رنـگ روشـن همراهـی مـیهـایی از تـوالیـهمیـانبـا برخی نقاط، 
فرسـایش . پـی بـر روي تـوده گرانیتـی مغـانلو نهشـته شـده اسـتناپیوسـتگی آذریـن شد، بـاباسازند قرمز باالیی می

 شــکل(هــاي فلدســپاتی در داخــل آن شــده اســت هـایی از زونایـن واحــد باعــث رخنمــون یــافتن آپوفیزهــا و زبانــه
ــ). 3 ــمال رون ــد، ش ــن واح ــومی ای ــاخترد عم ــوب  -ب ــاورجن ــوب  خ ــمت جن ــه س ــیب ب ــا ش ــاخترب ــی ب ــد م باش
)N120E/65-70SW.(  

هـاي جنـوب و جنـوب بـاختري منطقـه برخـوردار بـوده رسوبات پلیوکـواترنري از گسـترش قابـل تـوجهی در بخـش
شــدگی نی از ســفتهــاي تحتــارســوبات کنگلــومرایی یادشــده، در بخــش. و متشــکل از رســوباتی کنگلــومرایی اســت

جنــوب خـاور و شـیب بــه  -هـاي متوســط تـا ضـخیم بـا امتــداد شـمال بـاخترنسـبتاً خـوبی برخـوردار بــوده و الیـه
-سمت جنوب بختر را به وجـود آورده انـد کـه بـه صـورت پیوسـته بـر روي واحـدهاي مـارنی میوسـن نهشـته شـده

  ).4شکل (اند 
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شده که از به پلیوکواترنر بر روي واحدهاي مارنی میوسن و آپوفیز گرانیت فلدسپاتی هاي کنگلومرایی مربوطنمائی از الیه -4 شکل

  ).دید به جنوب باختر(زیر آنها رخنمون یافته است 

  زایی فلدسپات کانی
اي گرانیت مغانلو متحمل دگرسانی شدید از نوع آرژیلیک متوسط تا هاي حاشیههمچنانکه پیشتر گفته شد، بخش

هاي دگرسانی یادشده از گسترش قابل توجهی در منطقه مورد مطالعه نیز، پهنه. پاتی شده استپیشرفته و فلدس
- هاي قطعدرجات دگرسانی در امتداد گسل).  5شکل (کنند برخوردار بوده که با رنگ سفید خود از دور خودنمایی می

تري را به وجود هاي فلدسپاتی خالصوناي گرانیت مغانلو از شدت باالتري برخوردار بوده و زهاي حاشیهکننده بخش
و عناصر  HClو  H2O ،H2Sکه از گازهاي هاي یادشده، بازتاب نقش سیاالت گرمابی است دگرسانی. اندآورده

ها و دیگر مجاري ناشی از خردشدگی، به سیاالت گرمابی مزبور، در راستاي شکستگی. اند، پرمایه بودهناسازگار دیگر
سازي کانی(اند زایی آنتیموان شدهقال یافته و موجب دگرسانی مشخص سنگ دیواره و حتی کانیهاي باالتر انتافق

هاي کائولینیت دگرسانی فراگیر سنگ دیواره از نوع آرژیلیک پیشرفته تا متوسط است که توسط کانی). آنتیموان مغانلو
، pHمیزبان، با کاهش درجه حرارت و افزایش  این سیاالت در برخورد با سنگ. گیردمورد تأیید قرار میو پیروفیلیت 

موجب دگرسانی آرژیلیک پیشرفته و متوسط در  ،ت یادشدهبپویایی نس. شوندمی +K+/Hموجب پویایی نسبت یونی 
فلدسپاتی  - هاي کوارتزسنگ میزبان شده و همچنین آزادسازي عناصر فرومنیزین از پیکره گرانیتوئیدها و پدیداري توده

در . باشدمی منطقه مورد مطالعههاي فلدسپاتی هايپهنه ترین آنها عبارت ازشده است که مشخص) پاتیذخایر فلدس(
اولنگ هایی از کائولن نیز در حاشیه گرانیت مغانلو مانند اطراف روستاهاي مغانلو و جنتراستاي این فرایند، رخنمون

  .اندبرداري قرار گرفتهکه مورد بهره تشکیل شده است

 کنگلومرا

 هاي میوسنمارن
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اي ي گرانیت مغانلو و محدوده معدنی مغانلو بر روي تصویر ماهوارهباخترهاي فلدسپاتی در حاشیه گسترش زون - A -5شکل 

google earth. B- دید به (کار استخراجی ایجاد شده در محل معدن فلدسپات مغانلو هاي فلدسپاتی و سینهنمایی از رخنمون
  ).خاور

 Na2Oبراي  درصد 5/5 -5/6 بیانگر محتواي XRFفلدسپاتی به روش  هايپهنهاز  شدهاشتههاي بردنمونهنتایج آنالیز 
 - 14/0بین  MgOدهد که عیار نتایج نشان میهمچنین، ). 1 جدول(باشد می K2Oدرصد براي  31/0و کمتر از 

 -5/81ز بین نی SiO2محتواي . باشددرصد می 01/0کمتر از  MnOدرصد و  33/0کمتر از  Fe2O3درصد،  36/0
نوع سدیک  هاي منطقه ازفلدسپات توان استنباط نمود کهبا توجه به نتایج آنالیزها می). 1جدول ( باشددرصد می 5/80

 XRDشناسی به روش نمونه از بخش فلدسپاتی براي مطالعات کانی 3هاي یادشده، تعداد عالوه بر نمونه .است
هاي آورده شده است، بیانگر حضور آلبیت و کوارتز بعنوان کانی 2 در جدولنتایج این آنالیزها که . برداشته شده است

  . باشدهاي فلدسپاتی میپهنهدهنده کیلشاصلی ت
 .هاي فلدسپات در محدوده معدنی مغانلورخنمون از شده برداشت هاينمونه XRF آنالیز نتایج -1 جدول

Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O SO3 P2O3 SiO2 Al2O3 MgO Na2O S.N. 
33/0  01/0<  1/0  42/0  25/0  05/0<  01/0  24/81  83/10  25/0  5/5  1 
21/0  01/0<  11/0  57/0  31/0  05/0<  02/0  57/80  83/10  36/0  69/5  2 
14/0  01/0<  13/0  18/0  3/0  05/0<  01/0  47/80  72/11  14/0  32/6  3 
24/0  01/0<  12/0  38/0  28/0  05/0<  01/0  51/81  3/11  26/0  45/6  4 

 .هاي فلدسپات در محدوده معدنی مغانلورخنمون از شدهبرداشت هاينمونه XRD آنالیز نتایج -2 جدول
  شماره نمونه کانی هاي موجود

Albite + Quartz + Kaolinite + Muscovite  3 
Albite + Quartz + Kaolinite + Muscovite  2 

Albite + Quartz + Kaolinite  1 

A 

B 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٨

شهرهاي  درسازي در ایران از جمله دسپات مغانلو، به اکثر کارخانجات سرامیک و کاشیمواد استخراجی از معدن فل
  . گیرداصفهان، تبریز، تهران، کاشان، ساوه، یزد و شیراز مورد استفاده قرار می

  گیرينتیجه
در خصوصی اند که توسط بخش ي در پیرامون گرانیت مغانلو تشکیل شدهدفلدسپاتی متعد - هاي دگرسانی آرژیلیپهنه
کننده این ذخایر تماماً در خارج از استان زنجان واقع مصرفبا توجه به اینکه واحدهاي . هستندبرداري بهره حال

تواند به توسعه رسد که تأسیس واحد فرآوري و همچنین، واحد تولید سرامیک در استان زنجان میهستند، به نظر می
  .    ی کمک شایانی نمایدفعالیت معدنی استان در خصوص این ماده معدن

  منابع
 .شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین. ماهنشان 1:100000شناسی نقشه زمین -1380، .لطفی، م -1
سازمان صنعت، معدن و . 2گزارش پایان عملیات اکتشاف حین استخراج فلدسپات مغانلو  - 1394، .رستمی، ح -2

 . تجارت استان زنجان
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