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 شناسی، دانشگاه صنعتی شاهروددانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی، گروه زمین *
www.mahdieh_mosadegh@yahoo.com 

 شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهروددکترای زمین

 شناسی اقتصادی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنانکارشناسی ارشد زمین
 

  چکیده

کیلومتری غرب روستای رشم، بر روی نوار ولکانیکی ترود  21کیلومتری جنوب دامغان،  211کانسار منگنز هالالن در 

ی رخنمون یافته در محدوده کانسار ها سنگچاه شیرین و بخش شمالی زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است.  –

شناسی اسلیت، فیلیت، شیست، مرمر، آهک، دولومیت و ماسه سنگ کمی شامل مجموعه دگرگونی با ترکیب سنگ

قرار  ها آنشیب با ین واحدها و به شکل همای و عدسی در میان االیه به صورتد. ماده معدنی نباشدگرگون شده می

های کمی دگرگون شده و کمرپایین کلریت شیست و مسکویت شیست گرفته است. کمرباالی آن شیست و دولومیت

پراکنده  ای،هستند که بافت توده  ی ماده معدنی شامل پیرولوزیت و پسیلومالنهای اصلی تشکیل دهندهباشد. کانیمی

شیب بودن ولکانیکی بوده است و هم ها آنهای سبز که سنگ اولیه دهند. با توجه به حضور شیستیای نشان مالیه و

رسوبی است که بعداً متحمل دگرگونی  –های دربرگیرنده، احتماالً این کانسار از نوع ولکانیکی ی معدنی با سنگماده

 شده است.

 کانسار هالالن. رسوبی دگرگون شده، دامغان، -ولکانیکیمنگنز،  :کلیدواژه

 

Study of Geology and Mineralogy of the manganese ores Halalan 

 

mosadegh, mahdieh*; fardoost, farajollah; safari, asadollah  
Geological group of shahroud, Geological group of shahroud,  

General Directorate of Industry, Mine and Trade province of semnan 

 

Abstract  
Halalan Magnesium ore deposit is located in 122km southern of Damghan and 16km west of 

Reshm village that covered by Turood-Chahshirin volcanic bound and located in northern part 

of Central Iran zone. Litological units in this region comprising of extent width of metamorphic 

rocks with dominate of slate, phyllite, schist, limestone dolomite and metamorphic sandstone. 

Ore deposit to form of lenses and interlayer located in units to conformity state. Upper side been 

formed from schist and very low metamorphic dolomite and lower side is composed from 

chlorite-schist and muscovite schist. Major mineral of composing the ore mineral are pyrolusite 

and psilomelane with massive and layered textures. Note to exist of green schist that parent unit 

of them is volcanic rocks and conformity of ore mineral with surrounding rocks possibly this 

ore deposit is classified as volcanic sedimentary type that latter is metamorphed.   

Keywords: Magnesium, metamorphic volcanic-sedimentary units, Damghan, Halalan ore 

deposit. 
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  مقدمه

مختصات جغرافیایی  و درکیلومتری غرب روستای رشم،  21، کیلومتری جنوب دامغان 211کانسار منگنز هالالن در 
° 21' 52"تا  12 ° 21' 02"طول شرقی و  25° 12' 00"تا  °25 12' 21"

واقع شده است. از نظر  عرض شمالی 12 

نقشه زمین شناسی ، و (2112)آقانباتی،  ساختاری ایران مرکزیشناسی در بخش شمالی زون موقعیت زمین

چاه شیرین شامل دو سری  –نوار ولکانیکی ترود  (.2) شکل  گیردقرار می ،(2100، جعفریانکالته رشم ) 2:200000

-سنگکلی لیتولوژیکی است، یک سری مجموعه دگرگونی شامل اسلیت، فیلیت، شیست، مرمر، آهک، دولومیت و ماسه

های با ها و توفرسوبی شامل گدازه –های ولکانیکی و سری دوم توالی ژوراسیک زیرینکمی دگرگون شده با سن  ایه

ی ترکیب آندزیت، تراکیت، آندزی بازالت و تراکی آندزی بازالت با سن ائوسن است. کانسار منگنز هالالن با مجموعه

 دگرگونی فوق همراه است.

 باشد.شناسی، بافت و ساخت این کانسار میشناسی، کانیوصیات زمینهدف از این تحقیق بررسی خص

 

شناسی ( و چهارگوش زمین2995و علوی،  2101آقانباتی،  ی ساختاری ایران ))الف( موقعیت کانسار منگنز هالالن بروی نقشه -2شکل 

 دهد.موقعیت کانسار را نشان می  عالمت (.2100کالته رشم ) جعفریان،  2:200000

 :روش تحقیق

شناسی منطقه و انجام بازدیدهای صحرایی از معدن در طی سه مرحله و بررسی منطقه و زمین مطالعه نقشه بر اساس

 11، حدود ها آنهای دربرگیرنده و دسته بندی کنده از ماده معدنی و سنگرانمونه به صورت پ 10جمع آوری حدود 

 2 تعداد ( برای XRDی ایکس )پراش اشعهیقلی تهیه و آنالیز مقطع ص 20مقطع نازک و  20مقطع نازک صیقلی و 

ای و مطالعه مقاطع میکروسکوپی، خصوصیات بعد با انجام مطالعات کتابخانه در مرحلهنمونه از کانسنگ انحام گرفت و 

 شناسی، ساخت و بافت کانسار مورد بررسی قرار گرفت.شناسی، کانیزمین
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 بحث

ارشناسی کانسزمین  

شیرین قرار  چاه -ترود ولکانیکیشناسی ساختاری در زون ایران مرکزی و در کمربند وده مورد مطالعه از نظر زمینمحد

در ضمن حوادث تکتونیکی به تدریج آغاز شده و  شناسیزمین دوران اول و دوم منطقه از های ماگمائی دردارد. فعالیت

دهد )رشیدنژاد، چاه شیرین را تشکیل می -فاصل ترودفاعات حدکه اسکلت اصلی ارت هدرسیدر دوران سوم به اوج خود 

های موجود به گسل نیرگذارتریترین و تأثگسل انجیلو در شمال و گسل ترود در جنوب محدوده جزء مهم (.2112

 دهند. همین حرکات چپ گردها دو نوع جابجایی قائم و جابجایی افقی چپ گرد را نشان میآیند. این گسلحساب می

باعث چین خوردگی شدید رسوبات پیش از کرتاسه در حد بین دو گسل مذبور گشته و به یک دگرگونی ناحیه ای 

)احمدی،  ها ایجاد شده استانجامیده است. به عالوه ماگماتیسم شدید در ترشیر هم در نتیجه جابجایی این گسل

، واحدهای لیتولوژیکی رخنمون (2100، ریانجعفکالته رشم ) 2:200000بر اساس مطالعات صحرایی و نقشه  .(2192

که  ژوراسیک زیرینی دگرگونی با سن توان به دو سری متفاوت تقسیم نمود. سری اول مجموعهیافته در منطقه را می

باشد و سری دوم، توالی های کمی دگرگون شده میشامل اسلیت، فیلیت، شیست، مرمر، آهک، دولومیت و ماسه سنگ

 باشد.ی با سن ائوسن که شامل آندزیت، تراکیت، آندزی بازالت و تراکی آندزی بازالت میرسوب –ولکانیکی 

های توالی سنگ شیب در میان مجموعه دگرگونی قرار گرفته است.هم به طورای ی معدنی به صورت عدسی و الیهماده

 .نشان داده شده است 1رخنمون یافته در معدن به صورت شماتیک در شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ب()               )الف(              

های دربرگیرنده، )ب( ستون چینه شناسی شماتیک از توالی لیتولوژیکی از ماده معدنی و سنگ شماتیک شناسی)الف( نیمرخ زمین -1شکل 

 محدوده کانسار.
 پردازیم.وژیکی آنها میبا توجه به قرارگیری ماده معدنی در داخل مجموعه دگرگونی، در این بخش به توصیف لیتول

ها بر ترین واحدهای لیتولوژیکی دربرگیرنده ماده معدنی هستند. شیستهای کربناته دگرگون شده مهمشیستها و سنگ

 شوند.شناسی به دو دسته کلریت شیست و مسکویت شیست تقسیم میاساس ترکیب کانی

های ناشی از شیستوزیته مشخص به همراه ریزچینکلریت شیست: در نمونه دستی دارای رنگ سبز در سطح تازه و  -

های تکتونیکی در زیر میکروسکوپ نیز به خوبی ،الف(. ساخت شیستوزیته به همراه ریزچین1)شکل  هستند تکتونیک

های درشت کلریتی شده، کوارتز اغلب به های اصلی تشکیل دهنده سنگ شامل بیوتیتقابل مشاهده هستند. کانی

-های مضرسی و مسکویت به صورت ذرات ریز در زمینه میبا حاشیهدار و گاهی ل، گاهی شکلشکصورت قطعات بی
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سنگ اولیه آنها احتماالً باشند. های فرعی شامل اسفن، روتیل و گارنت به صورت قطعات پورفیروبالست میباشند. کانی

 ، ب،ج(.1)شکل بازالتی بوده است  -های آندزیتیگدازه

های تکتونیکی همراه ریزچینی رنگ روشن تا قرمز در سطح تازه و شیستوزیته مشخص به مسکویت شیست: دارا -

-های تکتونیکی در زیر میکروسکوپ به خوبی مشاهده می، الف(. ساخت شیستوزیته به همراه ریزچین5شکل هستند )

های شکل و با حاشیههای درشت، کوارتز اغلب به صورت بیتشکیل دهنده سنگ شامل بیوتیتهای اصلی شوند. کانی

شوند. پیریت هم به عنوان کانی ریز و درشت با بافت کرینولیشن مشاهده میمضرسی و مسکویت هم به صورت قطعات 

لیه آنها احتماالً شیل سنگ او شود.های درشت ائوهدرال و فابریک سایه فشاری دیده میفرعی به صورت پورفیروبالست

های درشت ائوهدرال یکی از (، تشکیل پورفیروبالست2990) ، ب، ج(. به نظر کرایگ و همکاران5شکلبوده است )

(، سایه فشاری کانی نرم در کنار کانی 2915) به نظر اسپریباشد. ها در کانسارهای دگرگون شده میترین بافتفراوان

 کانی سخت قبل از دگرگونی وجود داشته است.سخت، نشانگر آن است که 

های دگرگون شده هستند که در نمونه دستی به رنگ خاکستری تیره و ها و دولومیتهای کربناته شامل آهکسنگ -

های فراوان حاصل از ها و شکستگیزهرشوند. ددر سطح هوازده به رنگ خاکستری روشن تا نخودی مشاهده می

، الف(. در زیر میکروسکوپ، دولومیت و کلسیت 2)شکل اند توسط سیلیس و کلسیت پر شده یفشارهای تکتونیک

قابل شناسایی و  های کلسیت و کوارتز به خوبیباشند. رگچهکریستالین با رخ رمبوئدرال مشخص قابل تشخیص می

 ، ب(.2)شکل باشند تفکیک می

 یته و بافت پورفیروبالست در، )ج(  شیستوزهای کلریتی شده بیوتیت ح زمین، )ب(ها در سطالف( شیستوزیته و ریزچین -1شکل 

 مقطع میکروسکوپی.

.در مقطع میکروسکوپیفابریک سایه فشاری، )ج( بافت کرینولیشن  و پیریت )ب،()الف( چین خوردگی در نمونه دستی،   -5شکل   

 

 ج ب الف

 Mos الف
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.ها در مقطع میکروسکوپیانیی دستی، )ب( کای در نمونه)الف( بافت توده -2شکل   

 

 شکل هندسی کانسار

های دیواره قرار گرفته است ولی در محل شیب با سنگمتر و هم 220ای به طول حدود ماده معدنی به شکل کلی الیه

دهد. کمر متر( به طوری که شکل کامالً عدسی را نشان می 10سینه کار اصلی ضخامت آن افزایش قابل توجهی یافته )

های دگرگون شده لیتی شده قرمز رنگ و دولومیتیهای آرژهای سبز و کمر باال شیستکانسار شامل شیست پایین

 (.1)شکل باشد درجه به سمت جنوب می 10دود با شیب ح E - Wباشند. روند کلی ماده معدنی می

 

 
 

                       

 

 

 

 

 

 

.باال و کمرپایینهای کمرشیب با سنگعدسی منگنز بصورت هم -1شکل   

 شناسی و ساخت و بافت کانسنگ منگنزکانی

ها  تبلور ضعیف و ریزدانه بودن آن ی و همچنینکروسکوپینظر ماز  ها آنتشابه  های منگنز،فراوانی کانیبه دلیل 

 شناسی متعددی که صورت(. با توجه به تحقیقات زمینMaynard, 1983ها را مشکل کرده است )شناسایی این کانی

ها منشأهای گسترده و متفاوتی در نظر گرفته شده  های متعددی از منگنز شناسایی و برای تشکیل آنپذیرفته، کانی

-های با ارزش منگنز به صورت اکسید، هیدروکسید، سیلیکات و کربنات در طبیعت یافت می(. کانیWall, 2003است)

کربناته و  ذخایرکسیدی به عنوان کانسارهای اصلی و توان گفت که ذخایر اکسیدی و هیدروشوند. به طور کلی می

 (.Frenzel, 1980گیرد )مورد توجه قرار می ذخایر فرعی منگنزسیلیکاته منگنزدار به عنوان 

های (، کانی XRD) بر اساس مشاهده نمونه دستی و مطالعات میکروسکوپی و هم چنین نتایج پراش اشعه ایکس

-ای و گاهی نواری میدهند. بافت غالب ماده معدنی تودهی اصلی کانسار را تشکیل میهاپیرولوزیت و پسیلومالن کانی

های کوارتز حاصل فرایند های کوارتز و به مقدار کم کلسیت قطع شده است. رگه ورگچهباشد که توسط رگه و رگچه

اند. دگرگونی تشکیل شده های گرم تولید شده در نتیجهتکتونیکی بوده و پس از خرد شدن توده معدنی توسط محلول

 ب الف
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ده در و گاهی به صورت پراکنای و متناوب با پسیلومالن کانی اصلی و غالب کانسار است و به صورت الیه :پیرولوزیت

 (.1شکل شود )زمینه باطله مشاهده می

 (.1)شکل  شودای دیده میکنده و الیه، پراایهای مختلف تودهپسیلومالن: این کانی با بافت 

-را نیز نشان می اسپسارتینو  هوالندیتهای کلینوکلر، مونتموریلونیت، انیک( حضور XRDنتایج پراش اشعه ایکس )

های سیلیسی قطع شده ها و رگچهاست. پیکره ماده معدنی توسط رگهو کلسیت سیلیس ها عمدتاً شامل دهند. باطله

باشد )شکل شارهای تکتونیکی در طی فرآیند دگرگونی میی خردشدگی ماده معدنی در نتیجه فاست که نشان دهنده

1 .) 

 
ای ( بافت الیهدپراکنده، )( پیرولوزیت به صورت بافت ج) ای در نمونه دستی ، )ب( بافت المینه در سطح زمین.)الف(  بافت توده -1شکل 

 ،ونه دستی و زیر میکروسکوپهای غنی از منگنز در نمهای کلسیتی در داخل سنگ( رگهو( ، )ه) پسیلومالن.

  نتیجه گیری

در  ایمعدنی به صورت عدسی و الیه یماده شود کهمشاهده می ی معدنمطالعات صحرایی در محدودهبا توجه به 

ی ها سنگمیان واحدهای دگرگونی با ترکیب سنگ شناسی اسلیت، فیلیت، شیست، مرمر، آهک، دولومیت و ماسه 

لیتی شده و یهای آرژهای سبز و کمرباال شیستاست. کمرپایین کانسار شامل شیست قرار گرفته کمی دگرگون شده

معدنی از لحاظ  مادهقرار گرفته است.  ها آنشیب با به شکل همباشد که ماده معدنی های دگرگون شده میدولومیت

مونتموریلونیت، هوالندیت و  لر،های کلینوککانی و شناسی به طور عمده از پیرولوزیت و پسیلومالن تشکیل شدهکانی

 ب الف

 د ج

 ه

ps 

pyr 

 و
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کنده و ا، پرایهای توده دارای بافتاند. ماده معدنی ( گزارش شدهXRDپسارتین نیز در نتایج پراش اشعه ایکس )اس

شیب بودن ماده ولکانیکی بوده است و هم ها آنهای سبز که سنگ اولیه باشد. با توجه به حضور شیستای میالیه

رسوبی است که بعداً متحمل  –رنده، احتماالً کانسار منگنز هالالن از نوع ولکانیکی ی دربرگیها سنگمعدنی با 

 دگرگونی شده است.

  منابع

شناسی و اکتشافات ، سازمان زمین"کالته رشم 2:200000شناسی نقشه زمین"، 2100 .،م، جعفریان (2

 معدنی کشور.
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