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 شیمی کانسار آهن تویه دروارشناسی و زمینبررسی سنگ

 رضا، جلیلی*
1 

 تاته، عالئی  -
 9

 
 شٌاسی، داًشىذُ ػلَم، داًشگاُ اسٍهیِ، اسٍهیِ، ایشاىگشٍُ صهیي  9 1ٍ

 

  چكیده

ویلَهتشی  07داهغاى  ٍ غشتی شْشستاى ویلَهتشی جٌَب 44ی تَیِ دسٍاس دس هٌغمِ

اص  یجضئ ،شاىیا ساختیٍالغ شذُ است ٍ اص لحاػ پٌِْ تٌذی صهیي( هشوض استاى)سوٌاى 

دسٍاس لسوت اػظن  ِیتَ یًفَر يیتَدُ آرس. تاشذیه ایوالّی –آلپ  ییووشتٌذ وَّضا

. آى صَست گشفتِ است یهغالؼِ سٍ يیشتشیٍ ت شَدشاهل هیهٌغمِ هَسد هغالؼِ سا 

تا وَاستض  تیَسیاص وَاستض هًَضٍد ی ایي هٌغمِ تصَست تفشیك یافتِی ػوذُلیتَلَط

ساب  یّاهحذٍدُ سٌگ، دس TASتشاساس ًوَداس . اتذییه شییتغ تیٍ هًَضًٍ تیهًَضًٍ

حذ ٍاسظ تَدى  یوِ ًشاى دٌّذُ  شدیگیلشاس ه تیَسیٌَدیس -تیٌیساص جولِ  لىاليآ

آٌّذاس  یتیَسیوَاستض د یّاٍ تَدُ یتیهًَضًٍ وَاستض یًفَر یّاتَدُ. ّا استسٌگ يیا

آّي سا تَجَد  یًفَر وشدُ ٍ واًساسّا شٍدیساصًذ ج یّاتیتش دٍلَهیویلذ یدس سٌگْا

 .آٍسدُ است

 
َیِ دسٍاسTASوَاستض هًَضٍدیَسیت، وَاستض هًَضًٍیت،   :ٍاطگاى ولیذی ،  ، سیٌَدیَسیت، ت
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Abstract 
Touye-Darvar area is located ~45 km of southwest Damghan and about ~70 km of Semnan 

 (center of province) and from Iran's geostructural zonation, is a part of Alpine-Himalayan 

orogenic belt. Touye-Darvar intrusive mass comprises most of study area range and has 

been studied frequently. The main lithology of  this area is changeable as differentiated  

from quartz monzodiorite to quartz monzonite and monzonite. According to TAS diagram, it 

is placed on at the range of subalkaline rocks such as syenite to syenodiorite that shows 

these lithologies are intermediate. Quartz monzonitic and quartz dioritic ferriferous 

intrusive masses have infiltrated in older rocks of Jeyroud Formation dolomites and 

generated iron ore deposits.    

 

Key Words: Quartz Monzodiorite, Quartz Monzonite, TAS, Syenodiorite, ,Touye-

Darvar, Damghan. 
  

 مقدمه 

ششلی ٍ ػشض  44 °تا  45°44´ی تَیِ دسٍاس تا هختصات عَل جغشافیایی هٌغمِ

غشتی داهغاى ٍالغ شذُ ویلَهتشی جٌَب 44شوالی، دس   53°17´تا 54°44´جغشافیایی 

دسٍاس  ِیتَ یشوال سٍستا دس هَسد هغالؼِ دس استاى سوٌاى ٍ یهٌغمِ (. 1شىل)است 

 هَسد هغالؼِ دس یهٌغمِ ،شاىیا یسساختا یٍاحذّا یتٌذ نیدس تمس. استلشاس گشفتِ 

اص  یجضئ شاىیهٌغمِ دس وشَس ا يیٍالغ شذُ است وِ ا یصٍى الثشص ششل یجٌَت یداهٌِ

 یسٌ فیتا ع ییهٌغمِ ٍاحذّا يیدس ا .تاشذیه ایوالّی –آلپ  ییووشتٌذ وَّضا

 – ششلیهٌغمِ  یساختاسّا یسًٍذ ػوَه .سخٌوَى داسًذ یاًیتا ائَسي ه يیپشواهثش

 یسٌگْا. ّستٌذ غشتیجٌَب – یششلسًٍذ شوال یهٌغمِ داسا یتاشذ ٍ گسلْایه غشتی

اًَاع ) يیتا واهثش يیپشواهثش یسٌ فیع یداسا یدس هٌغمِ هَسد تشسس افتِیسخٌوَى 

وَاستض حاٍی آى ی ػوذُحجن . تاشٌذیه (وٌگلَهشا ٍ آّه ،هاسِ سٌگ، لیش، تیدٍلَه

ٍ  تیتش هًَضًٍٍ سٍشي تیَسیهَتشٍد وَاستض تشِیتش ٍ اٍلشُیت یتخش ّاٍ  تَدُ تیهَتشًٍ

 سا ّن دس خَد جای دادُ است یتیًاصن پگوات یّاٍ سگچِ هیدا یحت

 

 

 
 ساّْای دستشسی تِ هٌغمِ -1شىل  
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 شرح و بحث

 مطالعات صحرایی و پتروگرافی 

 نیتمس شیص یهٌغمِ تِ گشٍّْا یّاسٌگ یىشٍسىَپیٍ ه ییتش اساس هشاّذات صحشا

 :شًَذیه

 تَدُ یِیهَجَد دس حاش یآًىالٍّا ٍ  تیَسیستضداوَ، تیَسیهًَضٍد، تیَسیستضهًَضٍداوَ

-یه تشىیلهٌغمِ سا  یًفَر یتَدُ یّا حجن اصلسٌگ يیا: تیوریرتسمونسوداکو -

 يیتاشٌذ ٍ ّوچٌیّا هاص لسوت یدس تؼض یشیٍ گشاًَف یتیشهىیتافت ه یداسا. دٌّذ

 یّایواً. شَدیه ذُیشذى دس همغغ ًاصن د یتیسیشذى ٍ سش یتیشذى، ولش یتیولس

 یشىل است ٍ داسا یاغلة ت یواً يیا وَاستضِ :سٌگْا ػثاستٌذ اص يیهْن هَجَد دس ا

اًذ، هتثلَس شذُ تثلَس هاگوا یاًیوِ دس هشاحل پا ییاص آًجا ٍ است یهَج یخاهَش

. (A9شىل )اًذ شىل داس سا پش وشدُ یتلَسّا شیسا اىیه یشىل فضا یت یتلَسّا

هتش  یلیه 5تا  9حذٍد  یاشىل داس تا اًذاصُ وِیتا ً شىل داس یتلَسّا یداسا َوالسیپالط

اص هشخصات تاسص . تاشذیه تیَسیدس وَاستض هًَضٍد گَوالصیتا ال يیآًزس ةیتشو یٍ داسا

 حاصلِ ،ّااص ًوًَِ یدس تشخ تیَتیت. (B9شىل ) است یثیتشو ٌگیٍجَد صًٍ یواً يیا

 ِیاٍل یّاتیَتیت ،ّااص ًوًَِ گشید یتاشذ ٍ دس تشخیَّسًثلٌذ ه هیپتاس سنیهتاسَهات

 اغلة تصَستاٍستَص  .شًَذیشىل داس هشاّذُ ه یاشىل ٍ صفحِ یت یتِ صَست تلَسّا

اوثش اٍستَوالصّا تَسظ  .دشَیهشاّذُ ه َوالصّایپالط اىیدس ه شىلیشىل داس تا ت

هشاّذُ واًی فشػیِ لاتل . اًذشذُ لیتثذ یسس یّایتِ واً یگشهات یدگشساً ای یَّاصدگ

ٍ  تیسیآّي، سش ذی، اسفي، اوستیولشّا آهفیثَل ٍ واًیْای ثاًَیِ شاهل دس ایي ًوًَِ

ُ گشدیذّا اص ًوًَِ یتاػث وشتٌاتِ شذى تشخ یوشتٌات یّاًفَر هحلَل. تاشٌذیه تیولس

 (.Williams and Pollard, 2010) است

دادُ شذُ  صیتشخ تیَسیهَجَد دس هٌغمِ، هًَضٍد یجٌس آًىالٍّا :تیوریمونسود -

 تا هغالؼِ هماعغ ًاصن . تاشٌذیگشاًَالس ه َهَسفیپذیّ ثاًیٍ تمش تافت گشاًَالس یداسا. است

-  

 دانشگاه بیرجند

نجمه زمیه شناسی اقتصادی اریان ، 
0990شهریور ماه  9- 01چهارمیه همایش ا  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


949 

 

-  

-  

 

ّا تشخیص سا دس آى یتیسیسش َوالصیٍ پالط تی، ولشتیَتیت ّایتَاى واًیهیشذُ  ِیتْ

 .گشدًذهی تیٍ ولش تیسیسشآپاتیت تَدُ ٍ واًیْای ثاًَیِ شاهل  واًی فشػی. داد

تافت هَجَد . تاشذجٌس تَدُ هَجَد دس هٌغمِ وَاستض دیَسیت هی: کوارتس دیوریت -

. تاشذیگشاًَالس ه َهَسفیذّپی – یشیٍ گشاًَف (C9شىل )ی تیشهىیتَدُ ه يیدس ا

شىل ) شَدیه ذُید ضیدس آى ً َوالصّایشذى پالط یتیسیّا ٍ سشتیَتیشذى ت یتیولش

D9). ًشاهل وَاستض،  یاصل یّایوا 

واًیْای فشػی شاهل . ّستٌذ تیَتیاستَص تِ همذاس ون ٍ ت ،ادیتِ تؼذاد ص َوالصیپالط

 (. E9شىل )تاشذ هیشذُ  یتیولس هیهاف یّایالثتِ واً ٍ تیَسی، دتیآپات

ّا اص داسًذ وِ اًذاصُ آى یخَت یگشدشذگ ،تَدُ ِیهَجَد دس حاش یآًىالٍّا :آنكالوها -

ٍ  تاشذیاص خَد تَدُ ه ّايیاست ٍ تا تَجِ تِ آى جٌس ا هتغیّشهتش  ساًتی 97تا  1

 فاصلِ یدٌّذُآًىالٍّا ون شذُ وِ ًشاى  ضاىیاص ه نسٍییهپیش ّشچِ تِ سوت تَدُ 

 ِیٍ حاش شًَذیه ذُیتَدُ د ِیچَى آًىالٍّا فمظ دس حاش تاشذ،هی ِیاص حاش گشفتي

دس  ،است شتشیدس آى ت یاحتوال شىستگ تَدى،سشد  تِ ػلت .شَدیتَدُ صٍدتش سشد ه

 (.F9شىل ) وِ داخل تَدُ گشم است یصَست

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 ایًوًَِ -C َوالصّایدسشت پالط ّایشذى دس داًِ یتیسیسش -Bوَاستض، پالطیَوالص، تیَتیت  -A-9شىل 

 یستالیىشٍوشیه شُیتا خو یشیتافت پَسف -E هَجَد دس همغغ تیَتیاص ت ایًوًَِ -Dی تیشهىیاص تافت ه

 آًىالٍّا -F هَجَد دس تَدُ لیس دس
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 شیمیاییمطالعات زمین

 نیتشس SiO2 یدس هماتل دسصذ ٍصً Na2O + K2O یًوَداس هجوَع دسصذ ٍصً يیدس ا

-یه یهَسد هغالؼِ ًاهگزاس یّاّا، ًوًًَِوًَِ یشیلشاسگ تیتَجِ تِ هَلؼ گشدد ٍ تایه

لىالي آلىالي سا اص آساب  یّاداسد ٍ هحذٍدُ سٌگ یادیص یًوَداس واستشد ػول يیا. ذًشَ

 -تیٌیس یهٌغمِ دس هحذٍدُ یسٌگْا، 1تِ ًوَداس  ِتا تَج. وٌذیجذا ه ضیً

 .ّا استسٌگ يیا حذ ٍاسظ تَدىِ یدٌّذُ وِ ًشاى  ذًشیگیلشاس ه تیَسیٌَدیس

 

 

 

 

 
 

 (1537پَس،شْاب)سدُ تٌذی سٌگْای آرسیي دسًٍی ( 1202)واوس ٍ ّوىاساى  TASًوَداس  -1ًوَداس

 SiO2تغییرات اکسیدهای اصلی در مقابل 

سًٍذ  شیافضا یشیتِ تفس ای SiO2همذاس  شی، تا افضا(A9ًوَداس) SiO2 / Al2O3ًوَداس  دس

ٍ  یتخش تثلَس یسًٍذ ًشاى دٌّذُ يیا. شَدیون ه َمیٌیآلَه ذیهمذاس اوس ،كیتفش

، سًٍذ (B9ًوَداس) Fe2O3 / SiO2ًوَداس  دس. تاشذی، استَوالص ٍ وَاستض هَوالصیپالط كیتفش

 تیَتیهاًٌذ َّسًثلٌذ ٍ ت هیهاف یّایشَد وِ تا تثلَس واً یهشاّذُ ه یهحسَس یًضٍل

تثلَس  یتا اداهِ ذیاوس يیا .ساصگاس است تیگشاً ٍ یتیَسیگشاًَد، یتیَسید یّادس سٌگ

 یّایت تِ ػلت واّش واًیٍ گشاً تیَسیهاًٌذ گشاًَد كیتفش ییاًتْا یهاگوا دس فاصّا

ًوَداس  دس. وٌذیه ذایواّش پ تیٍ فشٍهگٌت تیهگٌت شین ًظااپ یّایٍ واً يیضیفشٍهٌ

MgO / SiO2 (ًوَداسC9)اص  نیضیهٌ ذیاوس شاتییسًٍذ تغ. شَدیهشاّذُ ه ی، سًٍذ ًضٍل

تا تثلَس  یسًٍذ واّش يیا. است یّا ًضٍلتیٍ گشاً تْایَسیتِ سوت گشاًَد تْایَسید

 Foose and) ساصگاس است تیَتیسثض َّسًثلٌذ ٍ ت یّایٍ تثلَس واًی میتفش

McLelland, 2008 .) 

بیرجنددانشگاه   

نجمه زمیه شناسی اقتصادی اریان ، 
0990شهریور ماه  9- 01چهارمیه همایش ا  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


944 

 

 

 

 

 

 

آّي سا  یسًٍذ واّش (.D9ًوَداس) اتذییواّش ه FeOدسصذ  ،FeO / SiO2ًوَداس  دس

 یّایاص همذاس واً ییهاگوا كیتفش ششفتیًوَد وِ، تا پ ِیصَست تَج يیتَاى تِ ایه

واستِ شذُ ( تیتاًَهگٌتیٍ ت تیهگٌت) اپه یّایٍ واً( ٍ َّسًثلٌذ تیَتیت) يیضیفشٍهٌ

 یتَدُ ًفَر يیهشتَط تِ ا یّاًوًَِ. ذدّیًشاى ه یًضٍلسًٍذ  FeOدسصذ  جِیٍ دس ًت

سًٍذ  يیتشاتِ ا لیدل(. F9ًوَداس) وٌٌذیدًثال ه SiO2سا ًسثت تِ  TiO2 یسًٍذ واّش

جستجَ  Ti  ٍFeػٌاصش  ییایویطئَش اتیدس تشاتِ خصَص ذیسا تا FeO شاتییتا سًٍذ تغ

. وٌذ ششوت تیَتیآّي داس اص جولِ ت یّایدس ساختواى واً Tiشَد یوشد وِ سثة ه

Feػالٍُ تش  Ti یٌیالثتِ جاًش
دس  Ti، جِیوِ دس ًت فتذیاتفاق ت ضیً Alهوىي است تا  3+

تذست  جیاهش تا ًتا يیشَد وِ ایظاّش ه تیَتیٍ ت ثَلیهثل آهف ییّایساختواى واً

سًٍذ  SiO2دسصذ  شیتا افضا CaO ضاىیه. ساصگاس است یآهذُ اص هغالؼات پتشٍگشاف

، CaOوٌتشل وٌٌذُ همذاس  یّایواً يیهْوتش .(G9ًوَداس)دّذ  یًشاى ه یواّش

 َوالصیپالط شیافضا یتیَسید یّااتتذا دس سٌگ دس. تاشذ یٍ َّسًثلٌذ سثض ه َوالصّایپالط

تِ  نیسذ یٌیجاًش شیتا افضا جیتِ تذس یگشتِ ٍل نیولس ذیتاػث تاالسفتي دسصذ اوس

ّا اص تیّا ٍ گشاًتیَسیدس گشاًَد َوالصّایتش شذى پالطهیسذ یتِ ػثاست ای نیولس یجا

 ًوَداسدس  یسًٍذ هٌف جادیتاػث اوِ ایي اهش، خَد  ػٌصش واستِ شذُ است يیهمذاس ا

-یه شیافضاًیض  Na2O ذی، اوسSiO2تاالسفتي دسصذ  تا. گشددیه SiO2 –CaO شاتییتغ

 یػٌاصش تِ جا يیا شتشیت یٌیاص جاًش یحاو نیسذ یشیسًٍذ افضا .(H9ًوَداس) اتذی

دس  كیتفش ششفتیتِ تٌاسة پ نیهمذاس ػٌصش سذ. است َوالصّایپالط ةیدس تشو Caػٌصش 

 ذایتوشوض پ شتشیت ،كیتفش ییاًتْا یدس فاصّا جِیٍ دس ًت شَدیه شتشیهاًذُ ت یتال غیها

 شیتا افضا K2O یًسث شیافضا یسًٍذ هٌغم SiO2دس هماتل  K2Oًوَداس  دس. وٌذیه

تِ سوت  یتیَسید یّااص سٌگ K2Oهمذاس(. I9ًوَداس)شَد یهشاّذُ ه SiO2همذاس 

ٍ  تْایَسیدس د شیافضا يیا لیدل.  اتذییه شیافضا یتیٍ گشاً یتیَسیگشاًَد یّاسٌگ

ّا تِ ػلت ظَْس فاص تیدس گشاً ذیاوس يیا شیاافض. است تیَتیّا حضَس تتیَسیوَاستضد

 ّا ًَع سٌگ يیاستَوالص دس ا ایلىالي آ فلذسپاس
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هشاّذُ  P2O5 یواّش ثاًیسًٍذ تمش SiO2 شیتا افضا یتیَسید یسٌگ ثاتیتشو دس .تاشذیه

 P2O5اص  یشذگ یغٌ يیووتش یتیآًذص یتشاو یدس سٌگ ّا .(L9ًوَداس) شَدیه

هغلة  يیا .تاشٌذیه P2O5همذسا  يیشتشیت یّا داساتیشَد ٍ دس هماتل گشاًیهشاّذُ ه

اًذ ٍ تاػث واّش فسفش تثلَس تَدُ ِیاٍل هشاحلدس  تیآپات یّایاص آى است وِ واً یحاو

 (.Hitzman et al., 2009) اًذشذُ

 

  
 

 

 

 
 

 

 
اسوش  -9ًوَداس   (SiO2اوسیذّای اصلی دس هماتل )ًوَداسّایّ 

 

 نتیجه گیری 

آٌّاذاس دس   یتیَسیا واَاستض د  یّاا ٍ تَدُ یتیوَاستضهًَضًٍ یًفَر یّاتَدُدس ایي واًساس، 

آّاي سا تَجاَد    یًفاَر واشدُ ٍ واًسااسّا    شٍدیساصًذ ج یّاتیتش دٍلَهیویلذ یسٌگْا

َ    شایویایی تا تَجِ تِ هغالؼات پتشٍگشافی ٍصهیي. آٍسدُ است  ِیا دس هاَسد واًسااس آّاي ت

 :تاشذیػاهل اص ّوِ هْوتش ه 9 دسٍاس

تشخاَسداس   یخاَت  تیا فیتاالسات ٍ اص و  گاش یًسثت تِ هٌاعك د ثاًیواًساس تمش يیا اسیػ -1

 هیا تَاى گفت وِ دس هىااى ًضد یواًساس ه يیدس هَسد ا یهىاً ظیاص ًظش ششا -9 ،تاشذیه

 .ًمل آساى ٍالغ شذُ است ٍ حول ٍ یتِ جادُ تا دستشس

 منابع 

تااٌّش  داًشاگاُ شاْیذ    ، صهیي شٌاسی التصادی، اًتشااسات 1537جوشیذ، -شْاب پَس -1

 .صفحِ 150،445وشهاى، شواسُ 
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