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  چکیده 

و در  کیلومتري جنوب شاهرود  200کیلومتري جنوب شرق روستاي ترود و 70ربیعی در کانسار منگنز ـ سلیستیت 

شناسی رخنمون یافته در منطقه سنگی توالی چینهترین واحدهاي عمدهقرار دارد. ایران مرکزي ماگمایی شمال پهنه 

ه زاییدر واحدهاي کانباشند. هاي آتشفشانی آندزیتی، داسیتی، توفی و مارنی ائوسن میاز قدیم به جدید شامل سنگ

رگچه اي  -اي) ــ رخساره پایینی به شکل رگه1شود: (ائوسن رخ داده است. در این کانسار دو رخساره مشاهده می

سی شکل) در اي و عدسان (الیه) ـ رخساره فوقانی به شکل چینه2هاي ولکانیکی (آندزیتی و داسیتی) و (نگدرون س

قابل تفکیک است که  تسان خود به دو بخش غنی از منگنز و غنی از سلستی. رخساره چینهدرون توف برش و مارن

اي قرار داشته و بخش غنی از رگه ــ رگچه هاي مارنی و توف برش و بر روي رخسارهبخش غنی از منگنز درون سنگ

ها مارنی قرار دارد. جالب این است که در هر کدام از این بخش هاي میزباندر فاصله دورتري در همان سنگ تسلستی

الذکر استخراج شده است. کانی شناسی ماده معدنی در رخساره هاي فوق جداگانه به ترتیب منگنز و سلستیت به طور

باشد. ساخت و بافت ماده معدنی در بخش چینه سان عمدتاً می تپسیلومالن و سلستی ،شامل پیرولوزیت بطور عمده

پرکن و دانه اي بصورت رگه اي، برشی، شکافهبصورت نواري، المینه و دانه پراکنده بوده و در رخساره رگه ــ رگچه

  پراکنده می باشد. 

هاي شناسی و توالی و سنگهاي میزبان، شکل هندسی پیکرهزمین کانسار منگنز ــ سلستیت ربیعی از جهت موقعیت

ماده معدنی شباهت زیادي به کانسارهاي  هاي مشاهده شده درو دگرسانی کانی شناسی ، ساخت،بافت ،معدنی

آتشفشانی ــ رسوبی یا بروندمی دارد. قابل ذکر است که از جهت برخی ویژگیها و اقتصادي بودن هر دو قسمت غنی از 

  ، تاکنون مورد مشابهی از این کانه زایی در ایران شناسایی نشده است.تمنگنز و غنی از سلستی

  ايسان، رگهربیعی، چینهکانسار منگنز منگنز، سلستیت،  ها:کلید واژه

  

Exhalative Manganese-Celestite mineralization within Eocene 
volcano-sedimentary sequence in the Toroud area, south of   

  

Zahra Bagherzadeh ,FardinMousivand, MahmoodSadeghian 
Faculty of Geosciences,Shahrood University 

 

Abstract  
The Rabiei Manganese-celestite ore deposit is located in 70 km southeast of Toroud 
village and 200 km south of Shahrood, in the central Iran zone. The major rock units 
exposed in the area from bottom to top include: Eocene andesite, dacite, tuff and marl 
in the lower part of the stratigraphic sequence. 
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The mineralization occurred in Eocene rock units. Two ore facies were observed in the 
deposit: (1) The lower facies as vein-veinlets within volcanic rocks (andesite and 
dacite) and (2) the upper facies as stratiform (layered and lenticular) within tuff 
breccias and marls.The stratiform facies was divided to two parts; manganese-rich part 
within tuff breccias and marls, located above the vein ore facies,  andCelestite-rich part 
within the same marls, located far from the former part. It is interesting that manganese 
and Celestite were being mined in each of the parts, respectively. The ore mineralogy in 
the aforementioned ore facies includes dominantly pyrolusite, psylomelan and 
Celestite. Structures and textures of ore in the stratiform part are banded, laminated and 
disseminated; and in the vein- veinlet facies are veins, brecciated , open-space fillings 
and disseminated. 
The Rabiei Manganese-celestite ore deposit shows many similarities to the volcanic-
sedimentary or exhalative manganese deposits in various aspects including geology, 
host rock and sequence, geometry of orebodies, and texture and structure and 
mineralogy of the ores. It should be noted that any similar mineralization in some 
characteristics and economic feature of both of the manganese- and Celestite-rich parts, 
has not yet been reported in Iran.   
Keywords:Manganese, celestite, Rabiei, stratiform, vein, Toroud 

  

 مقدمه

امري ذخایر آن در داخل کشور برداري از اکتشاف و بهرهمنگنزعنصري اساسی در تولید فوالد استبا توجه به اینکه 

رود و کار میه در تولید فوالد ب هایی مانند اکسیژن و گوگردبراي کنترل ناخالصی اً. این عنصراساسباشدضروري می

در صنعت مصرف چندانی ندارد، ولی  )سولفات استرانسیمسلستیت (.شودباعث افزایش پایداري و سختی فوالد می

به صورت کربنات استرانسیم کاربرد وسیعی از جمله در ساخت المپ تلویزیون رنگی، صنایع پیرو تکنیک، محصول آن 

منگنز ارزان و بکر  ،یه فلز روي و ... دارد.در کشور بزرگ ایران با توجه به منابع فراوانسرامیک سازي، رنگ سازي، تصف

اي از ایران را مناطق کویري چون بخش عمده هستند.از اهمیت باالیی برخوردار این ذخایر و استرانسیم اکتشاف 

ــ منگنزدر این راستا کانسار اند. همورد مطالعه علمی چندانی قرار نگرفتپوشانده است ذخایر موجود در این مناطق 

  ه است.قرار گرفتمطالعه مورد در این تحقیق ترود،براي اولین بار کویری واقع درمنطقهسلستیت ربیعی 

ي کیلومتر 130کیلومتري جنوب شرق روستاي ترود با فاصله  70مورد مطالعه در نزدیکی کوه ربیعی در  کانسار

بخش شمالی زون ایران مرکزي و زیر پهنه قرار دارد.این ناحیه جزو  شهرستان شاهرود از توابع استان سمنان جنوب

 استخراج شده است.بررسی الگوي تشکیل کانسار کانساراز این  عالوه بر منگنز، سیلستیت .)1(شکلباشدمیسبزوار 

این تحقیق اصلی به جامعه علمی ایران از اهداف Mn-Srکانه زایی  نوع خاص از ــ سلستیت ربیعی و معرفی اینمنگنز

  باشد.می

  روش مطالعه 

 ،در چندین بخش انجام شد که شامل مطالعات صحرایی سلستیت ربیعی - منگنز  ی کانساررسبرطی این پژوهش 

 50تعداد نگاري و کانهدگرسانی براي مطالعات سنگ نگاري، پهنه .باشدنگاري مینگاري و کانهسنگبرداري، نمونه

  مقطع صیقلی مطالعه شده است. 35مقطع نازك و نازك صیقلی و 

  زمین شناسی ساختمانی محدوده مورد مطالعه
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بطور کلی از شرایط حاکم بر مرکزي و  ماگمایی شمال ایراناز نظر زمین شناسی ساختمانی در پهنه این منطقه  

هاي انجام شده در بررسیهمراه با فعالیتهاي چشمگیر آتشفشانی بوده است. و  کندجنوب گسل ترود تبعیت می

زارشات که در گ هبه ولکانیسم ترشیري بود تعلقهاي آذرین حدواسط ممؤید وجود سنگ کانسارمیزبانخصوص سنگ 

طور ه که بهاي آتشفشانی ترود و خارتورانبه آنها اشاره شده است.این سنگ1:250000 هايشناسی و در نقشهزمین

- میتخریبی و تبخیري بعد از خود را تشکیل  یرسوبواحدهاي پی سنگ  اًاند غالبوسیع در منطقه ترود گسترده شده

تکتونیکی این منطقه  لحاظاز  .شوددیده می یي تخریبواحدهااین این محدوده رخنمونی از  بخش جنوبی.در دهند

  ند. ارا قطع کرده هایسنگی منطقهبندي واحد الیهاست که جنوبی -هایی با روند شمالیگسلداراي 

  
  

  .پهنه ایران مرکزيدر  (SZ)زیر پهنه سبزوار ) و موقعیت منطقه مورد مطالعه (ستاره) درAlavi, 1991هاي ساختاري ایران (پهنه -1شکل

  محدوده مورد مطالعه سنگ شناسی و چینه شناسی

در محدوده  .باالیی تشکیل شده استسازند قم و سازند قرمز، از سازندهاي قرمز زیرینبخشترود ویر مرکزي در ک

هاي آتشفشانی و د که شامل تناوبی از مارن، ژیپس، برشنسازند قرمز زیرین دیده می شوواحدهاي سنگی کانسار تنها 

موار با در مناطق هها ).این توالی2هستند (شکل  )معادل با سازند کرج(هایائوسن توفبه عالوه  گدازه هاي آندزیتی 

رسوبات   ،رسوبی - هاي تبخیري و تخریبی، واحدهاي آتشفشانی کویري پوشیده شده است.سنگ عهد حاضر رسوبات

-هاي موجود در این منطقه را تشکیل میرخنمون بخش اصلینمکی  -فرسایشی کواترنري و رسوبات کویري پفکی

  دهند.

 هاي برداشت شده شامل آندزیت،اري بر روي  نمونهبراساس مطالعات سنگ نگ هاي در برگیرنده ماده معدنیسنگ

 طبقباشد. می و اپیدوتی کلریتی غالباً از نوعدر این سنگها  هشددگرسانی مشاهده  بوده ووتوف داسیتی  ، مارنبازالت

و  سلستیتنوع پیرولوزیت، پسیلومالن، از  هاي موجود در این کانسارکانهطع صیقلی برروي مقانگاري مطالعات کانه

  .شدشناسایی مگنتیت 
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ند ستهپیکره هاي معدنی به دو رخساره متفاوت قابل تقسیم  ، بر اساس شکل هندسی و بافت و ساختزاییکانهاز نظر 

  ین به باال عبارتند از: که از پای) 3(شکل 

می دهند. رگه هاي منگنز و سلستیت تشکیل رگچه -اي :سیماي اصلی این رخساره را رگه رگچه - رخساره رگه -1

باشد. بیشترین دگرسانی که ها داراي بافت شکافه پر کن بوده و داخل سنگهاي ولکانیکی آندزیتی و داسیتی میرگچه

شدن است. کانیهاي این رخساره عمدتاً در این رخساره قابل مشاهده است، دگرسانی کلریتی و به مقدار کم اپیدوتی

). البته بافت 5شوند (شکلو به میزان کم پسیلومالن دراین رخساره دیده میپیرولوزیتبا بافت سوزنی و سلستیت است 

 ).6برشی نیز در این رخساره گسترش زیادي دارد (شکل

هاي رخساره چینه سان: این رخساره حاوي الیه هاي متناوب نازك و غنی از  منگنز و سلستیت درون توف برش -2

ین رخساره بافت نواري، المینه اي بوده و  کانیهاي این رخساره را ). در ا7آندزیتی و سنگهاي مارنی می باشد(شکل 

اي و بوتروئیدال و سوزنی ها بافت تودهدهنداین کانیاغلب پسیلومالن و سلستیت و مقداري پیرولوزیت تشکیل می
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). 8دهند(شکلنشان می

 

  

  ).Alavi  and Haghipour, 1976( ترود 250000/1در بخشی از  نقشه (ستاره زرد) موقعیت کانسار منگنز ربیعی ترود - 2-شکل
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  سلستیت ربیعی -رخساره هاي کانه دار در کانسار منگنز -3شکل 

  

و ستون توالی چینه شناسی سان کانسار منگنز ــ سلستیت ربیعی هاي غنی از منگنز و غنی از سلستین در رخساره چینهبخش -4شکل 

  .صورت شماتیکه معدن ب

قابل تفکیک است که بخش  بخش غنی از منگنز و غنی از سلستیتسان خود به دو قابل ذکر است که رخساره چینه

در فاصله قرار داشته و بخش غنی از سلستیت اي هاي مارنی و بر روي رخساره رگه ــ رگچهغنی از منگنز درون سنگ

 ها به طور). جالب این است که در هر کدام از این بخش4مارنی قرار دارد (شکل  هاي میزباندورتري در همان سنگ

  .استخراج شده است لستیتجداگانه به ترتیب منگنز و س

کانی اي کانسار منگنز ــ سلستیترگه ــ رگچهاز خود توده معدنی از بخشپیرولوزیت:در نمونه هاي گرفته شده 

  .)الف - 9(شکل شودبا ته رنگ زرد دیده می سفیدپیرولوزیت اغلب بشکل سوزنی و به رنگ 

.پسیلومالن آثاري از حواشی با شوددیده میهاي ریزاغلب به شکل کلوفرمی و کولوئیدي از دانه کانیاین  پسیلومالن:

هرچند که بافت کلوفرم در این نمونه ها بیشتر مشاهده می شوند ولیکن بافتهاي دانه .دهد بافت کلوفرمی را نشان می

از بخش  معدنی هايغالب در نمونه کانی .شونددیده میدر سنگهاي آندزیتی بلورین هم در ریز شکافهاي خرد شده 

- بوده و ریز بلورهاي سولفیدي مثل پیریت در متن سنگهاي آندزیتی به ندرت دیده می پسیلومالنسان ،چینه

، بیوتیت کلسیتو سلستیت بطور عمده شامل کوارتز، کانی هاي باطله همراه کانیهاي اصلی منگنز  .ب) -9(شکل شود

  ج و د). -9شکل (باشندمی و پالژیوکالز

  

 ای رخساره رگه ــ رگچه

 سانرخسارھچینه تبخش غنی از سلستی

 سانچینه بخش غنی ازمنگنز رخساره

رخساره چینه سان 

 مارن و برش ولکانیکی

رگچه اي  -رخساره رگه

آتشفشانی  در سنگهاي

 کمر پایین
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ها نمونه زیر میکروسکوپ، رگچه - دار در متن سنگ آندزیتی کمرپایین، ب هاي منگنز و سلستیترگچه –نمونه دستی از رگه  -الف  -5شکل 

  می باشند. (cel)سلستیتو (pyr)حاوي پیرولوزیت 

  

  .با بافت برشی و حاوي قطعات منگنز با بافت برشی، ب ــ کانسنگ سلستیتکانسنگ منگنز  -الف -6شکل

  

  و گچ می باشند.گنز و نوارهاي روشن غنی از سلستیتساخت نواري و الیه اي در رخساره چینه سان. نوارهاي تیره غنی از من  -7شکل 

  گیريبحث و نتیجه

سان)و اي و چینهرگچه _رگه  هايدار (بخشهاي کانهسازي شامل شکل هندسی و رخسارهبا توجه به ویژگیهاي کانه

شود که دگرسانی، ساخت و بافت و کانی شناسی ماده معدنی و مقایسه آن با کانسارهاي مشابه دنیااینگونه استنباط می

. بر اساس ماهیت رسوبی تشکیل شده است _کانسار منگنز ــ سلستیت ربیعی منطقه ترود بصورت آتشفشانی 

 ریفتیربیعی ترود در محیط  سلتیت - رسد کهکانسار منگنزر منطقه ترود به نظر میرسوبی توالی میزبان د -آتشفشانی
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همزمان با آتشفشانی و  ریفتیهاي گرمابی زیر دریایی موجود در طول گسلهاي تشکیل شده باشد و سیستم

  . کانسارهاي بروندمی غنی از سلستیت مثل بوده است ري، عامل اصلی تشکیل این نهشتهرسوبگذا

 و کانسارهاي غنی از منگنز اورال (Tekin, 2001)ترکیه Ulas-Sivasکانسارهاي حوضه 

و  Bikuloskoe(Brusnitsyn et al, 2008)، کانسار Faizuly(Brusnitsyn and Zhukov, 2005)نظیر

-ور دیدهمی) در دنیا به وف1389) و ونارچ قم (رسولی و همکاران، 1384کانسار گراب طالقان (دولتخواه و همکاران، 

فریقاي سارهاي منگنز منطقه کاالهاري در آباشند مثل برخی کانسلستیت نادر می –شوند، اما کانسارهاي منگنز 

  باشند. که حاوي کمی سلستیت نیز می(Cornelland Schutte, 1994)جنوبی

  
  (روشن) غنی از سلستیتز (تیره) و نوارهاي بافت نواري در پهنه چینه سان بصورت نوارهاي غنی از منگن -8شکل

  
  

  
با بافت بی شکل   (psy)کانی پسیلومالن - ب(تیره)  در زمینه اي از سلستیت  (pyr)اي از بافت سوزنی پیرولوزیت ــ الف ــ نمونه9شکل 

و کلسیت (Pl)، پالژیوکالز  (Bi)وتیتی، ب  (Qz)ج و د ــ کانیهاي باطله: کوارتز سان کانسار منگنز ــ سلستیتو کلوفرمی در بخش چینه

(Ca)هاي  منگنز هستندکه کانیهاي تیره کانی(Mn). 

تواند در ردیف کانسارهاي منگنز بر اساس مقایسه کانسار منگنز ربیعی ترود با موارد مشابه در دنیا، این کانسار می

در کانسارهاي  Srقرار گیرد. میزان  (Mosier and Page, 1988)(Cuban-type)رسوبی تیپ کوبا  -آتشفشانی
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هاي آتشفشانی توسط سیاالت گرمابی تیپ کوبا باال بوده که نتیجه شستشوي این عنصر از فلدسپارهاي قلیایی از سنگ

شده در کانسار ربیعی موجب رخداد گسترده سلستیت در این کانسار  Sr. میزان باالي(Ostwald, 1988)باشدمی

هاي (حاوي کانی (Kuroko-type)اي تیپ کوروکو توانند با کانسارهایسولفید تودهمی ااست.کانسارهاي تیپ کوب

هاي فوقدر واقع در محل چشمه هاي گرم بنا به بحث. (Mosier and Page, 1988)سولفاتی زیاد ) همراه باشند

از طریق گسلها انتقال  و استرانسیم را از سنگهاي ولکانیکی آندزیتی شسته و سیاالت کنوکسیونی منگنز ،کف دریا

 _دادهو همزمان با رسوبگذاري وارد کف دریا نموده اند، بدین ترتیب در سنگهاي آندزیتی کمر پایین بخش رگه 

سان را اي را ایجاد نموده است و در سنگهاي کمر باال همزمان با ورود سیاالت به دریا در کف آن بخش چینهرگچه

تاکنون مورد مشابه  کانسار ربیعی (منگنز غنی از سلستیت) و حاوي پهنه آشکار قابل ذکر است که  پدید آورده اند.

  استرینگر در ایران گزارش نشده است.
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