




فهرست مطالب

مبانی و مفاهیم: فصل اول•

دگرسانی سنگ دیواره ، پاراژنز: فصل دوم•

مطالعات ایزوتوپی: فصل سوم•

حرارت سنجی و فشارسنجی: فصل چهارم•

پیدایش کانسارها: فصل پنجم•

کانسارهای ماگمایی: فصل ششم•

دیکانسارهای همراه با سنگهای گرانیتوئی: فصل هفتم•

کانسارهای اسکارن: فصل هشتم•



کانسارهای اپی ترمال: فصل نهم•

ذخایرغیرهمزاد حاصل از تحرک دوباره مواد : فصل دهم•
معدنی

کانسارهای سولفید توده ای: فصل یازدهم•

کانسارهای رسوبی: فصل دوازدهم•

کانسارهای حاصل از هوازدگی: فصل سیزدهم•

کانسارهای دگرگونی: فصل چهاردهم•

کانیها و سنگهای صنعتی: فصل پانزدهم•

قیارتباط کانسارسازی با زمین ساخت ور: فصل شانزدهم•

آشنایی با مینرالوگرافی: فصل هفدهم•



هدفهای کلی کتاب

تعریف مفاهیم اولیه زمین شناسی اقتصادی▪

آشنایی با انواع مطالعات تخصصی در کانسارها ▪

آشنایی با نحوه تشکیل کانسارها▪

(یآذرین ـ رسوبی ـ دگرگون)شناخت انواع ذخایر معدنی ▪

آشنایی با موقعیت زمین ساختی کانسارها▪





تعریف زمین شناسی اقتصادی

شاااااخه ای از زمااااین شناساااای اساااات  کااااه در آن نحااااوه •

ایی کااه پیاادای ا اکتشااافا پراکناادگی کانیهااا ویااا ساان ه

باااارای انسااااان دارای ارز  اقتصااااادی اسااااتا مااااورد 

.بررسی قرار می گیرد

ایاان ملاام بااا شااروع اسااتفاده بشاار از مااواد معاادنی آ اااز•

ه و باه گردید وبا گذر از مصر مس و برنز  تکامل یافت

.مرحله کنونی رسیده است



نظریات قدیمی در مورد نحوه پیدایش 

کانسارها

نپتونیستهاپلوتونیستها

سن ها و کانسارها  

بصورت رسوبات در 

اقیانوس اولیه 

ته نشین گردیده اند

گتولب ورنر

کانسارها از ماگمای مذاب 

در ممق زیاد منشأ گرفته 

و سپس بصورت مایع به 

محل کنونی انتقال یافته اند

جیمز هاتن



پااس ازمااردودی هاار دو نکریااها کانسااارهای ماگمااایی از ✓
.رسوبی تفکیک داده شد

شااواهد صااحرایی حاااکی از همراهاای برخاای کانسااارها بااا ✓
ذریان ماالً  قلاع باا سان های آ. سن های آذرین خاصی است

ا دروناای اساایدیا مااس بااا اسااتوی مااونزونیتی و نیکاال باا
.نوریت و پریدوتیت همراه است

ارتباااااط موقعیااااات تکتاااااونیکی ساااان ها و ذخاااااایر هماااااراه ✓
مقیااده هاام منشااأ بااودن ا لااب مااواد ( تکتونیااک ورقااه ای)

.معااااااادنی و سااااااان های دربرگیرناااااااده را قاااااااوت بخشاااااااید



کانسنگ

Ore

سنگ یا کانیهایی که

استخراج و ارائه آنها 

به بازار سودآور 

مثل سنگ معدن. باشد

مس سرچشمه

کانه باطله

Ore mineral

کانی ای که به عنوان  

منبع اقتصادی یک 

فلز مفید مورد استفاده

قرار می گیرد

(قلع)مثل استانیت 

(طال)کاالوریت

Gangue

مواد بی ارزشی که 

بیشترکانه هاهمراه با 

البته یک . می باشند

کانی همیشه باطله

مثل باریت. نیست





کانسار

Mineral deposit
محل پیدایش طبیعی 

کانی یا کانیهایی که 

دارای ارزش 

اقتصادی هستند

معدن

Mine

کانسار و یا کانسار 

فلزی که قبالً یا در 

حال حاضر

بهره برداری شده 

و می شود

کانسار فلزی

Ore deposit
کانساری که در 

شرایط اقتصادی و 

فن آوری روز 

از آن بتوان 

فلزی بدست آورد



  Resourcesمنابع  Resourcesمنابع Reservesذخایر Reservesذخایر

به توده های معدنی درحال استخراج،

توده های معدنی که موجودیت آنها

بوسیله حفاری مشخص گردیده 

و توده های معدنی که وجودشان

در مناطق خاصی با اطمینان حدس 

.زده شده است، اطالق می گردد

به ذخایر، 

مواد کشف شده ای که

در حال حاضر استخراج آنها

غیراقتصادی می باشد و 

توده های معدنی هنوز کشف نشده،

.اطالق می گردد

Cممکن Bاحتمالی Aقطعی 





رده بندی کانسارها

قدام به مححقانی مالل لیندگرنا نی لیااشنایدرهون و روتیه  ا•

.طبقه بندی براساس نوع فرایند کانسارساز نموده اند

ا (همشایب و  یرهمشایب)رده بندی بر اساس شکل کاهری •

..( ی وحاشاایه قاااره ایا اقیانوساا)منشااأ و موقعیاات تکتااونیکی

. نیز ارائه شده است

( وناایدروناای و بیر)طبقااه بناادی کنااونی باار اساااس فرایناادهای•

.موالر در تشکیل کانسارها می باشد



شکیلطبقه بندی کانسارها بر اساس فرایند ت

حاصل از تبلور مستقیم ماگما

حاصل ازجدایش ماگما

کانسارهای گرمابی

حاصل از تراوش جانبی

حاصل از فرایندهای دگرگونی

حاصل از تمرکزمکانیکی

حاصل از فرایندهای رسوبی

کانسارهای برجای مانده

حاصل از فرایندهای غنی سازی برونزاد

حاصل از فعالیت سیاالت آتشفشانی ـ متصاعدی



ساخت و بافت

.  مفااااهیم ایااان دو واژه در متاااون روسااای باااا انگلیسااای تفااااوت دارد•
.تعاریف ذیل در کتب انگلیسی آورده شده است

قابال ( بطور ماکروسکپی) خصوصیاتی که در بیرون زدگیها: ساخت•
.مشاهده است

و یاا به خصوصیاتی گفتاه مای شاود کاه در زیار میکروساک : بافت•
.در نمونه های دستی قابل مشاهده است

باا ساخت و بافت موادمعدنی ای که دارای منشأهای مختلفای هساتند•
ئی یکدیگر تفاوت دارد و مطالعه آنها در حل بسیاری از مسایل منشا

.ما را یاری می دهد

در به منظور آشنایی بیشتر، برخی از انواع بافتهاای مهام و معماول•
. ذخایر معدنی معرفی می شود



که در آن :بافت همسان دانه

 ً دانه های کانیهای فلزی تقریبا

هم اندازه می باشد

زمانی تشکیل :بافت شکلدار

می شود که  بلورها درون 

یک فضای خالی رشد یابند



در حول هسته کروی از :بافت کوکاد

یک کانی،کانی دیگر ته نشین می شود 

و تمامی اینها درون زمینه ای که از 

.جنس دو کانی می باشد، قراردارند

چنانچه فقط یک کانی :بافت قشری

موجود باشد، بافت منطقه ای و اگر 

چندین کانی دخالت داشته باشند،

.بافت نواری خوانده می شود



در نتیجه ته نشینی :بافت پورفیری

مستقیم از یک مذاب حاصل می شود

پیریت ته نشین شده از یک محلول خالص

ممکن است دارای اینگونه بافت باشد

الیه های متناوبی از :بافت الیه ای

کانیها و یا موادی که دارای اندازه 

های مختلف می باشند، وجود دارد



در این نوع بافت، کانی :بافت جزیره ای

اصلی بصورت جزایری باقی می ماند

جانشینی(:برجای مانده)بافت جانشینی

یک کانی توسط کانی دیگر، بطوریکه 

کانی بعدی شکل اصلی را حفظ کند





واکنش بین سیاالت و 

سنگهای دیواره که 

از نظر زمانی و مکانی 

با توده معدنی در ارتباط

می باشد، دگرسانی 

سنگ دیواره نامیده می شود

غشایی که در اطراف 

رگچه های میکروسکپی،

توده های معدنی رگه ای

ومناطق حاوی کانسارسازی 

در نتیجه دگرسانی بوجود 

گسترش آن گاهی تا. می آید

برابر توده معدنی است، 20

.لذا در اکتشاف کاربرد دارد



دگرسانی سنگ دیواره

برونزاد درونزاد

(هیپوژن)

توسط

سیاالت گرمابی

باال رونده

(سوپرژن)

نتیجه واکنش 

آبهای فرورو با 

سنگهای مینرالیزه

قبلی



تأثیر سنگ اولی. ه1

خصوصیات . 2

ی فیزیکوشیمیای

سیاالت گرمابی

عوامل ساختمانی. 3

تغییرات کانی شناس) ی1

تغییرات شیمیایی) 2

تغییر در رنگ و باف) ت3



تأثیر سنگ اولیه-1
ر آن ارتباطی بین نوع سنگ و نوع دگرسانی توسعه یافته د

.  وجود دارد

سنگهای اسیدی

سریسیتی ، 

رسی، 

سیلیسی، 

پیریتی

سریسیتی ، 

رسی، 

سیلیسی، 

پیریتی

سنگهای حدواسط 

و بازی

کلریتی، کربناتی، 

پروپیلیتی،

سریسیتی

شیل، اسلیت 

و شیستها

تورمالینی شدن



خصوصیات سیاالت گرمابی-2

در اطاااراف تاااوده هاااای مافیاااک، دگرساااانی آبااادارو واجاااد   ✓

تااااأثیرات دگرسااااانی باااادون. کانساراقتصااااادی جزئاااای اساااات

ای ولاای ساایاالت گرمااابی، ازساانگه. کانسارسااازی ماای باشااد

.حدواسط واسیدی بوجود می آیند

:ایجاد انواع دگرسانی توسط عوامل زیر کنترل می شود

نوع واکنش شیمیایی  -1

ترکیب شیمیایی سنگهای دیواره-2

درجه حرارت و فشار محیط-3

نقش نوع سیال-4



واکنشهای دگرسانی
ن واژه بنابرای. رابطه مشخصی بین دگرسانی وکانسارسازی وجود دارد

.دگرسانی ـ کانسارسازی مناسب تر است

کربن زدایی. 6

سولفیدی شدن. 7

سیلیسی شدن. 8

سیلیکاتی شدن. 9

واکنشهای اکسیداسیون و اح. یاء01

آبکافت . (هیدرولیز)1

آبپوشی. (هیدراسیون)2

آبگیری. هیدراسیون)3 (د 

متاسوماتیسم منیزیمی. 4

جانشااااااینی قلیااااااایی. آلکااااااالی )5

(متاسوماتیسم



(هیدرولیز)آبکافت

تبدیل سیلیکاتهای بی آب به کانیهای سیلیکاتی آبدار، مثل تبدیل 

محلول می شودpHفلدسپار  به میکا و رس که باعث افزایش 

(هیدراسیون)آبپوشی

طی این واکنش، آب مولکولی از سیاالت وارد ساختمان کانی جدید 

مثل تبدیل هماتیت به گوتیت. می شود

. در نتیجه افزایش فشار و دما ایجاد می شود: آبزدایی

مثل تبدیل کائولینیت به پیروفیلیت

. در نتیجه افزایش فشار و دما ایجاد می شود: آبزدایی

مثل تبدیل کائولینیت به پیروفیلیت



مثل سیلیسی شدن سنگ آهک(کوارتز، ژاس )افزوده شدن سیلیس

سیلیس شدنسیلیس شدن

مثل ظهور والستونیت . فرایند تبدیل یا جانشینی توسط کانیهای سیلیکاته

سیلیکاتی شدن

از سنگ، مثال ظهور دیوپسید در اسکارنها CO2خروج : کربن زدایی

CO2 +   دیوپسیدSiO2      +دولومیت

از سنگ، مثال ظهور دیوپسید در اسکارنها CO2خروج : کربن زدایی

CO2 +   دیوپسیدSiO2      +دولومیت



دگرسانیهای مهم در کانسارها

نوع 

دگرسانی

کانیهای 

شاخص
واکنشهامحیطکاهشافزایش

ذخایرمس وطالBios,KfldKNa,Caپتاسیک

Plg→Kfld

Ho,Bio→Hns,Biosاولیه

Bio,Hn→Chl

Q, SerH2OAlkaliفیلیک
سنگهای غنی 

Alاز
Plg,Kfld→Ser

Chl,Ep,CalH2OAlkaliتیپروپیلی
سنگهای حدواسط

وبازی

Plg→Ep

Mafic→Chl

رسی 

حدواسط

Kao,MonH2O,SiO2Alkaliآذرین اسیدیPlg→Clay

رسی 

هپیشرفت

Dk,Pro,

Kao

H2OAlkaliسنگهای اسیدیFld,Mos→Clay







پاراژنز، توالی پاراژنزی و ساخت منطقه ای

مجموعاااه ای از کانیهاااا کاااه در تعاااادل باااا (: همااازادی)پااااراژنز✓

التینمثل پاراژنز نیکل ـ کروم ـ مس ـ پ. یکدیگر یافت می شوند

راسااس ترتیب زمانی در تشاکیل کانیهاسات وب: توالی پاراژنزی✓

.مطالعه مقاطع نازک و صیقلی کانسنگ تعیین می گردد

باااه تاااوالی نهشاااته شااادن مکاااانی کانیهاااا یاااا : سااااخت منطقاااه ای✓

ت پاس ممکان اسا. مجموعه های کانیایی یا عنصری گفته می شود

قاه در مقیاس توده معدنی منفرد، در یک ناحیه معدنی و یا در منط

.وسیع حادث  گردد







ایزوتوپها

ناپایدارپایدار

شامل ایزوتوپهای 

،(2و1)هیدروژن

،(18و16)اکسیژن

،(13و12)کربن

که ( 34و32)گوگرد

کاربردهای

متنوعی دارند

شامل ایزوتوپهای 

،(2و1)هیدروژن

،(18و16)اکسیژن

،(13و12)کربن

که ( 34و32)گوگرد

کاربردهای

متنوعی دارند

شامل رادیوایزوتوپهای

U-Th-Pbو

Rb-Srکه تجزیه

رادیواکتیو می شوند

لذا برای سن یابی بکار 

. می روند



کاربرد ایزوتوپهای پایدار

یاک از تعیین منشأ سیاالت کانسارساز و تشخیص نقش هر✓

موثر در کانسارسازی...انواع آبهای جوی، ماگمایی و 

و 16باااه18اساااتفاده از تغییااارات مااانظم نسااابتهای اکسااایژن ✓

دوتریااااااااوم بااااااااه هیاااااااادروژن نساااااااابت بااااااااه اسااااااااتاندارد 

SMOW(میانگین آب اقیانوس استاندارد)

حرارت سنجی و فشارسنجی✓



ترکیب ایزوتوپهای اکسیژن و هیدروژن 

درآبهای مختلف

ترسایم مای شاود ونسابت باه آن SMOWآب دریاا در نزدیاک ✓
.  تغییرات کمی دارد

ترکیاااب ایزوتاااوپی آب جاااوی بطاااور مااانظم بااااعر  جغرافیاااایی✓
.تغییر پیدا می کندو در طول خط آبهای جوی قرار می گیرد

یااری ترکیااب ایزوتااوپی آبهااای دگرگااونی و ماگمااایی بااا اناادازه گ✓
.روی کانیهای آبدار موجود در سنگها تعیین گردیده است

بیشااااااااتر ( تشااااااااکیالتی)در آبهااااااااای سااااااااازندی O18مقااااااااادیر✓
اساات، لااذا در اثاار تبااادل ایزوتااوپی بااا رسااوبات در SMOWاز

.درجه حرارت باال حاصل شده اند





اکاربرد ایزوتوپهای گوگرد، کربن و کاربرده

رد ایزوتوپهااای گااوگرد در حاارارت ساانجی و تعیااین منشااأ کااارب•
امل عواماال مااوثر در تغییاار ترکیااب ایزوتااوپی گااوگرد شاا. دارنااد

تاحیاء سولفات توسط باکتریهای بی هوازی و دگرگونی اس

نگ استاندارد گاوگرد، گاوگرد موجاود در کاانی ترویلیات شهابسا•
.دره دیابلو آمریکا می باشد

لااذا اگااردر ساان ی. کااربن  ناای میباشااند12گیاهااان از ایزوتااو  ✓
پائین باشدا کاربن موجاود در آن ( &C13)ترکیب ایزوتو  کربن
.دارای منشأ آلی است

فساااایل بلمنیاااات در سااااازند پاااای دی (PDB-1)اسااااتاندارد کااااربن✓
.کارولینای آمریکاست



ایزوتوپهای سرب و روبیدیوم ـ استرانسیوم

انیاوم و ایزوتوپهای سرب از تجزیه رادیواکتیو ایزوتو  اور▪

تاااوریم حاصااال مااای شاااوند و بااارای سااان سااانجی کانساااارها  

ت ا تعیاین موقعیا(رو  اورانیاوم ـ سارب)وسان های قادیمی 

ها اساتفاده تکتونیکیا روند تکامل  و ابازار اکتشاافی کانساار

.می شوند

از نکاار منشااأ یااا موقعیاات Sr86بااه Sr87نساابت ایزوتااو  ✓

به پائین این نسبت در ج. تکتونیکی سن ها حائز اهمیت است

.ودر حاشیه قاره باال می باشد





حرارت سنجی

أ و آگاااهی از دمااای تشااکیل کانسااارها ازنکاار تعیااین منشاا✓

اگاااار ساااایاالت . همچنااااین اهااااداف اکتشااااافی اهمیاااات دارد

آنهاا گرمابی تشکیل دهنده کانسار داغ باوده و سارد شادن

بیشاتر به کندی انجام شده باشدا گستر  قائم توده معدنی

.خواهد بود

حاااارارت ساااانجی در زمااااین شناساااای بوساااایله ساااایاالت ✓

.انجام می شود( Fluid inclusions)درگیر



سیاالت درگیر

ضاامن تبلااور کانیهااا، مقااداری از ساایال اولیااه در داخاال ✓

.ندبلوربه دام می افتد که به آن سیال درگیر می گوی

رگیار در مقایسه خصوصیات  فیزیکوشایمیایی سایاالت د✓

کانساااااارهای ماااااورد مطالعاااااه کاااااه پتانسااااایل اقتصاااااادی 

هاا از نامعلومی دارند، با کانسارهای مشابه که قابلیات آن

نظااار کانسارساااازی شاااناخته شاااده، مااای تواناااد ازصااارف 

ه حفاااری و تجزیااه شاایمیایی نموناا)هزینااه هااای هنگفاات 

.جلوگیری نماید( ها



انواع سیاالت درگیر

و فاقد ( V)با یک حباب کوچک گاز ( L)مایع: 1نوع•

کانی

مایع با یک حباب بزرگ گاز و فاقد کانی: 2نوع •

چندفازی همراه با حباب گاز کوچک: 3نوع•

بافاز گازی و یک یا چند (LCo2و L)دو مایعی : 4نوع•

(هالیت، سیلویت، انیدریت)کانی





حرارت سنجی و تعیین درجه شوری

دمااااای )حاااارارت ساااانجی از روی درجااااه حاااارارت یکنااااواختی ✓

ضاامن افاازایش دمااا نمونااه را در . میساار اساات( هموژنیزاساایون

یار باه میکروسکو  مخصوص بررسی کرده تا اینکه سیال درگ

.یک فاز یکنواخت تبدیل گردد

تاین برای تعیین درجه شاوری سایال، مقطاع صایقلی را روی پال•

. قرار داده و دما را کاهش می دهیم تا سایال درگیرمنجماد شاود

ثبات این دماا را. آنگاه دما را افزایش تا یخ به مایع تبدیل گردد

کاارده و بااسااتفاده از جااداول مخصااوص درجااه شااوری محاساابه 

.می شود



فشار سنجی و روشهای آن

برای مشخص نمودن اینکه رخنمون  کانسار مورد مطالعه در 

.باال یا پائین کانسار مدل واقع است، فشارسنجی اهمیت دارد

بااا اسااتفاده از محاادوده البااات مجمومااه هااای ساایلیکاتی) و 1
شاار اکسیدی و همچنین درجه حرارت تشکیل می توان ف

.را از روی نمودارمخصوص بدست آورد

ابتدا رابطه تعادلی اسافالریت  باا پیریات وپیر) وتیات را در 2
الریت مقاطع صیقلی مشخص نموده و ساپس ترکیاب اساف

د و را بااا کمااک الکتاارون میکروپاارو  تعیااین ماای نمایناا
. فشار بدست می آید2-4آن اه ازروی شکل 







بررسی پیدایش کانسارها
ی برای پی بردن به نحوه تشکیل یک کانسار موارد ذیل مورد بررس

:قرار می گیرد

منشأ سیاالت مولد کانسار -أ

منشأ اجزاء تشکیل دهنده کانسار -ب

ماهیت مواد معدنی در سیاالت کانسارساز -ج

مهاجرت سیاالت کانسارساز -د

تجمع مواد معدنی و تشکیل کانسار -ه



منشأ سیاالت کانسارساز

آب دریاها. 4

آبهای فسیلی. 5

آبهای دگرگونی. 6

سیاالت ماگمایی. 1

آبهای جوی. 2

سیاالت گرمابی. 3



تفریق

بخش سیلیسی بخش مافیک

غنی از کروم،

نیکل 

پالتین، فسفر

غنی از کروم،

نیکل 

پالتین، فسفر

پرمایه از قلع، 

زیرکون

توریوم

آهن وتیتان 

در سراسر

گستره ماگما



سیاالت گرمابی

خاارات ضمن تبلور ماگما قسمتهای سابکتر و قلیاایی تار و ب•

تااق آبدار همراه باا ترکیباات دماای پاائین، در بخاش بااالیی ا

ایان سایاالت  حااوی ماواد فارار و. ماگمایی تجمع مای یابناد

ابی عناصر فلازی باوده و مولاد کانساارهای پگمااتیتی وگرما

موجود در سیال، نقاش ( Mobile)عناصر متحرک.هستند

. انتقال فلزات را به عهده دارند

آب، فلااور و بمرمهمتاارین مااواد متحاارک بااوده، باعااث کاااهش•

. ویسکوزیته ماگما و نقطه انجماد کانی ها می شوند



آبهای جوی

ی  یشترین آب موجود در سن های بااالیی محیطهاای قااره ا✓
زوده هستند که ضمن فرورفتن  به داخل زماین دمایشاان افا

.و لذا مقدارمواد محلولشان نیزافزای  می یابد 

و MgاCaا Naآبهای جوی فرورو حاوی مناصاری مالال✓
ر فااراری بنیانهااای سااولفاتی و کربناااتی بااوده و فاقااد مناصاا

.که خاص آبهای ماگمایی هستندا می باشندFوBمالل 

و کماای گازهااای CO2ا Oا Nدر آبهااای جااوی مقااداری✓
.نادر وجود دارد



دگرگونی، آبهای فسیلی و آب دریا

در به عنوان سیاالت کانسارسازآب دریاهاخصوصیات ✓
زماورد کانسارهای تبخیری، فسفریتها و گرهکهای منگن

.بررسی قرار می گیرد

ات ضاامن تااه نشااینی رسااوبات، در رسااوبآبهااای فساایلی▪
باوده و در حوضاه هاای NaClبدام می افتند و غنای از
االت ایاان آبهااا یکاای از منااابع ساای. نفتاای یافاات ماای گردنااد
.گرمابی می باشند

نگها ضمن دگرگاونی و تبلاور دوبااره ساآبهای دگرگونی•
همراه با یونهای فلزی موجود در سنگها از آنها بیارون

.می آیند 



منشأ مواد معدنی





ماهیت مواد معدنی در سیاالت

فلااز فاارم انتقااال فلاازات در ساایاالت گرمااابی، بصااورت انتقااال✓

خاااالص توساااط محلاااولی اسااایدی نمااای باشاااد بلکاااه بوسااایله

ره  کمااپلکس هااای کلااروری، سااولفیدی، باای سااولفیدی و غیاا

.صورت می گیرد

یدی، برای مثال مس بصورت کمپلکس کلروری و بی ساولف✓

طااال عماادتاً بصااورت مجموعااه هااای کلااروری و سااولفیدی 

لی کمپلکساهای فلوریادی هام یکای از عاوام. انتقال مای یاباد

.است که در انتقال قلع دخالت دارند



عوامل انتقال و مهاجرت سیاالت کانسارساز

انتشاار کااه تااابع دمااا ماای باشااد) در فازهااای جامااد، .) 1

تار مایع و گاز، یونها به سمت مناطقی با غلظات کم

(می روند

پدیده های ساختمانی مثل گسلها و شکستگی) ها2

نفوذپذیری ثانویاه سانگها در نزدیکای ساط  ز) ماین 3

و نفوذپذیری اولیه در اعماق زیاد



ارعوامل ته نشینی مواد معدنی و تشکیل کانس

نیروی ثقل مثل نهشت کرومیت و ته نشینی ثق لی طال-أ

واکاانش محلااول حاااوی ماااده معاادنی بااا ساانگ میزبااان  -ب

ناشی از آنpHوتغییرات 

کاهش درجه حرارت -ج

کاهش فشار -د

کاهش سرعت محلول کانسارساز -ه

مخلوط شدن محلولهای کانسارساز با محلولی دیگر -و



یر پدیده هایی که تمرکز موضعی مواد معدنی را امکان پذ

:  می سازند
سنگ آهک یا دولومیت نفوذپذیر-1

کن لومرایی با دانه بندی خوب-2

جریانهای گدازه ای شکسته و حفره دار-3

ماسه سن های نفوذپذیر-4

..پدیده های الانویه مالل گسلا چین و-5

سیلیسی شدن -أ

دولومیتی شدن -ب

اسکارنی شدن -ج

تبلور دوباره -د





کانسارهای همراه با توده های فرابازی وبازی

کانسارهای تیتانیوم همراه با. ا 5

آنورتوزیتها

کانسارهای کربناتیتی. 6

کیمبرلیتهای حاوی الماس. 7

کانساااااااااااارهای ساااااااااااولفیدی . 1
ماگمایی

کانسااااارهای عناصاااار گااااروه . 2
پالتین

کانسارهای کرومیت . 3

کانساااارهای آهااان هماااراه باااا  . 4
توده های گابرویی



کانسارهای سولفیدی ماگمایی

لفیدی این کانسارها در نتیجه تجمع قطرکهائی از مایعات ساو•

ن آن و ـ اکسیدی در درون ماگمای سیلیکاتی و در بخ  پاائی

یا بصورت تزریقی و بادور از اطاقاک ماگماای حاصال مای

.شوند

هماااااراه باااااا OsاIrاPtاPdاNiاCoاFeمناصاااااری نکیااااار •

CuوAu دها در ماگماائی کاه ممادتا  از ساولفیدها و یاا اکسای

لازات مهمترین مامل تجمع این ف. تشکیل شدها تجمع می یابد

(می باشد4چ الی مذاب اخیر بی  از )نیروی القل است



کانسارهای کماتیتی سولفید نیکل-1

ه حاوی کماتیت ها سنگهای آتشفشانی فرابازی می باشند ک•
هسااااتند، همچنااااین دارای بافاااات MgOدرصااااد 32تااااا 18

یتی از ماگماای کماات. شاخصی بنام اسپی نایفکس مای باشاند
.ذوب نسبی جبه حاصل می شود

ایاااان کانسااااارها کااااه درکمربناااادهای گاااارین اسااااتون آرکاااائن  •
اسااااترالیا، کانااااادا و زیمبااااابوه یافاااات ماااای شااااوند، حاااادود 

ماای درصااد از منااابع شااناخته شااده نیکاال دنیااا را تشااکیل25
دهنااد، همچنااین حاااوی مقااادیر قاباال تااوجهی مااس و عناصاار 

.گروه پالتین می باشند



کانسارهای مس ـ نیکل همراه با سنگهای نفوذی-2

ماگماهااای فرابااازی و بااازیا  ناای از آهاان و بااه مقاادار ✓

ایان . دناچیز مسا نیکال و مناصار شابه پًتاین مای باشان

کهاای مناصر توسط گاوگرد گرفتاه شاده و بصاورت قطر

اما  جاذب نیکال توساط گاوگردا ب. سولفیدی در می آیناد

در داخل اولیوین می گاردد لاذا یکای از Niکاه  مقدار 

راههااای اکتشاااف نیکاالا مشااخص نمااودن مقااادیر نیکاال

.موجود در الیوین است

.تکانسار سدبوری کانادا مالالی از این نوع ذخایر اس✓





طبقه بندی کانسارهای عناصر گروه پالتین 
(  ادامثال مرنسکی ریف آفریقا و استیل واتر در کان) این کانسارها 

.هستند PGEحاوی عناصر گروه پالتین یا

ارتوماگمایی-1

پالسررودخانه ای-2

گرمابی-3



کانسارهای کرومیت و انواع آنها
.کروم فقط از کرومیت بدست می آید

شکلنام
ترکیب 

کرومیت

شدت 

نی سرپانتی

شدن

سن
موقعیت 

یتکتونیک
مثال

الیه ای

(دبوشویلنوع)
الیه ای وممتد

غنی از 

آهن
سپرهاپرکامبرینکم

بوشویلد

گریت دایک

آلپی

(نوع نیامی)

الیه ای و -1

ممتد

عدسی -2

شکل

غنی از 

کروم
شدید

کپالئوزوئی

مزوزوئیک 

یا

جوانتر

مجموعه 

های 

افیولیتی

ایران

ترکیه

اورال





اکتشاف کانسارهای کرومیت

بصاااورت الیاااه هاااای افقااای یاااا )موقعیااات سااانگهای فراباااازی •
. مشخص  می گردد( مجموعه های افیولیتی

هاای مناطق افیولیتی بر روی عکسهای هوایی بصورت تپه•
.گردشده و کمبود رویش گیاهی مشخص می شود

عاه در نوع الیه ای، کرومیت متعلاق باه بخاش پاائینی مجمو•
.فرابازی یعنی  دونیت و برونزیت می باشد

در نااوع آلپاای، کرومیاات در هارزبورژیاات یافاات ماای شااود و •
. لرزولیت فاقد کانسارسازی  است

عدساایهای کرومیاات در جهاات پالنااژ چااین هااا و بااه مااوازات •
.خطواره ها تداوم می یابند



کانسارهای آهن همراه با توده های گابرویی

وده بسیاری از کانسارهای مگنتیات کوچاک و متوساط در تا✓
هاااای نفاااوذی گاااابرویی یافااات شاااده ولااای ذخاااایر بااازرگ در 

.لوپولیتهای الیه ای حادث می گردند

برخی از این کانساارها باه خااطر واناادیوم وآهان اساتخراج ✓
در بوشااویلد، اسااتیل واتار و اسااکارگاد مقاادار. مای شااوند

V2O5 درصد می رسد2تا  3/0از.

موجود در الیاه هاای مگنتیات از V2O5و TiO2محتوای ✓
نقطااه نظاار صاانایع متااالورژی  مساائله ساااز ماای باشااد ولاای

.روشهای تغلیظ برای آنها در حال پیشرفت است



آنورتوزیت های حاوی آهن و تیتانیوم

ایی حاصل تقریباً تمامی تیتانیوم دنیا از انورتوزیت و پالسرهای دری▪
.از آنها بدست می آید

داده همااراه بااا کانسارسااازی تیتااانیوم دو نااوع آنورتوزیاات تشااخیص▪
نوع الیه ای و نفوذی یا ماسیف: شده است که عبارتند از

پاس ( LMI)نوع الیه ای در بخش باالیی توده هاای الیاه ای مافیاک▪
ی، در از تبلور کانیهای مافیک و ته نشینی آنها در کف اتااق ماگماای

.باالی اتاق ماگمایی تشکیل می شود

اتیاات بعضاای از کانسااارهای انورتااوزیتی عماادتاً حاااوی مگنتیاات و آپ▪
(مشابه با کانسارهای کربناتیتی)می باشند

ماگمااایی بااودن انورتوزیتهااای الیااه ای امااری محاارز اساات، هاار چنااد ▪
.برای نوع غیر الیه ای نظریه دگرگونی پیشنهاد گردیده است



کربناتیتها

oشامل کربناتیت سنگی است همسان دانه که کانی های اصلی آن
، کلسااایت، دلومیااات، آنکریااات باااوده و کانیهاااای فرعااای آپاتیااات

.مگنتیت و سیلیکاتها در آن وجود دارند

oاً بصورت نفوذی، جریان گدازه ای و آذرآواری ظاهرشده و غالب
. ردندهمراه با سنگهای قلیایی شدیداً تحت اشباع یافت می گ

o درصااد و بیشااتر کربنااات 80کربناتیاات بااه مفهااوم واقعاای حاااوی
و « ویتسا»کربنااتیتی کاه متشاکل از کلسایت باشاد، بناام . است

« یتبفورسا»نوعی کاه عمادتاً از دولومیات تشاکیل شاده اسات، 
.خوانده می شود

o منشااااأ آنهااااا مربااااوط بااااه زیرپوسااااته قاااااره ای و در محیطهااااای
.تکتونیکی کافتی یافت می شوند



ای همراهتقسیم بندی کربناتیتها براساس سنگه

مثالکانسارسازیسنگ همراهنوع

کربناتیت همراه

با سنگهای 

فرابازی

، دونیت، پریدوتیت

پیروکسنست

مس، ورمیکولیت، 

تیتانیوم، –آپاتیت، آهن 

توریم-زیرکن، اورانیوم 

پاالبورا

(آفریقای جنوبی)

ا کربناتبت همرا ب

ی سنگهای قلیای

و سوب 

سیلیسیک

یسینیت های قلیای

(REE)خاکی های نادر

فسفر،

بدنوم،تیتانیوم،زیرکونیوم،مولی

آهن، وانادیوم

(رنیاکالیف)مونتین پاس

(اونتاریو)کارگیل

(ارکاتراس)مگنت کو





منشأ کربناتیتها

حاصل انجماد ماگماهای کربناتی می باشند) 1.

نتیجه فعالیت گرمابی و جانشینی هستند) 2.

زنولیتهااایی از ساانگهای آهکاای بااوده کااه درون مااذاب ) 3

.سیلیکاتی به دام افتاده اند

در نتیجااه تزریااق مقااادیر زیااادی گاااز) 4CO2 وگازهااای

وعناصاار کمیاااب بااه درون مااذاب ساایلیکاتی Pحاااوی

. حاصل می شوند



کیمبرلیتها و المپروئیتهای حاوی الماس

ت کااه حاااوی کیمبرلیاات پریاادوتیتی قلیااایی بااا بافاات پااورفیری اساا•
یت و پیارو  مقادیر زیادی فنوکریست الیوین، فلوگوپیت، گیکیل

.باشدکروم دار در زمینه ای از کلسیت،الیوین و فلوگوپیت می

کیمبرلیتهاااا بصاااورت دودکاااش هاااایی کاااه ساااط  آنهاااا کمتااار از •
دودکااش در عمااق . کیلومترمربااع اساات، جااایگزین ماای شااوند1

بااال بصورت توده ای پریدوتیتی و دایک مانند اسات کاه بطارف
ط قطعااتی دودکش کیمبرلیتی توس.به توده برشی تبدیل می شود

.از برشهای گرد تا زاویه دار با منشأ جبه ای پر می شود

وساط در سط ، کیمبرلیت بصورت کراتر یا مارر باوده و گااهی ت•
.رسوبات دریاچه ای پر می گردد





اهمیت اقتصادی کیمبرلیتها

درصااادالماس دنیاااا از ذخاااایر پالسااار 90هااار چناااد بااایش از •
از بدست می آید، ولی اعتقاد بر ایان اسات کاه ایان الماساها

.تخریب کیمبرلیت حاصل شده اند

میلیااون 24مثااال در معاادن کیمبرلاای آفریقااای جنااوبی ازهاار •
.تن الماس بدست می آید3تن کیمبرلیت، 

اسااطه تماام کیمبرلیتهاا حااوی الماااس نیساتند کاه دلیال آن بو•
نباااود الیاااه حااااوی المااااس مااای باشاااد و یاااا اینکاااه ماگماااای 

.کیمبرلیتی در عمق کم ایجاد شده است



المپروئیتها

یک وابساته سن هایی المپروفیاری باا منشاأ آتشفشاانی ویاا ساابولکان•
یتهاا دارای به گروه سن های فوق پتاسیک هستند که  همانند کیمبرل

سااااختمانی دودکشااای باااوده و درارتبااااط باااا کانسارساااازی المااااس     
.می باشند

سایتا ساانیدین ا لوی( نای از تیتاانیوم)اولیوینا دیوپسیدا فلوگوپیات•
صااالی ا ارتوپیروکسااان وشیشاااه از کانیهاااای ا(ریشاااتریت)آمفیباااول

.المپروئیتها محسوب می شوند

و حاوی مقاادیر 3بزرگتراز K2O/Na2Oدر این سن ها نسبت •
.می باشندREEو UاThاPbاNbاZrاBaاSrا Rbزیادی

اصال از کیمبرلیتها و المپروئیتهاا در امتاداد شکسات یهای ممیاق ح•
.تن  بصورت دایک جای زین می شوند



ل آنمنشأ الماس در کیمبرلیتها و شرایط تشکی

یش ماگمای کیمرلیتی بایساتی از حاوزه ثباات المااس یعنای عماق با•
.کیلومتر منشأ گرفته باشد150از 

درجه کلوین و با شارط وجاود 1200-1600درجه حرارت الزم •
.کربن در محیط است

اگما الماسی که در این شرایط تشکیل می شود، برای آنکه جذب م•
کیلاومتر بار سااعت بطارف 70نشود، می بایست با سرعتی حادود 

چنانچااه ساارعت صااعود ماگمااا کاام باشااد، الماااس . باااال صااعود کنااد
.جذب ماگمای حامل می گردد

الماس ازخردشدن اکلوژیتهای حاوی الماس حاصل می شود) 1.

الماس ازماگمای کیمبرلیتی متبلور می شود) 2.





تقسیم بندی سنگهای گرانیتوئیدیتقسیم بندی سنگهای گرانیتوئیدی

سری ایلمنیتسری ایلمنیت سری مگنتیتسری مگنتیت

، Sn-Wدر ارتباط با ذخاایر•

.دبریل و فلوریت می باشن

کااااربن موجااااود در پوسااااته، •

عامااااال احیاااااا کنناااااده جهااااات 

تشاااااکیل ایااااان ناااااوع ماگماااااا 

.محسوب می شود

در شاااااااااااارایط فشارشاااااااااااای •

.جایگزین می شوند

مرتبط با ذخایرسولفیدی✓

نقااااااره، -عناصاااااارپایه، طااااااال )

کانساااااااارهای پاااااااورفیری و 

.هستند( نوع کوروکو

ی عامل اصلی تشکیل ماگماا✓

دن سری مگنتیتی، اکسید ش

.ماگما توسط اکسیژن است

ین در شرایط کششی حاایگز✓

.می شوند



کانسارهای گرانوفیلیکانسارهای گرانوفیلیکانسارهای پورفیریکانسارهای پورفیری

کانسارهای همراه با 

سنگهای گرانیتوئیدی

سنگ همراه شامل 

سنگهای گرانیتوئیدی 

لویکوکراتیک غنی از 

کوارتز است که از 

لحاظ عناصرگرانوفیلی 

.غنی باشد

به این 1920از دهه 

.نام موسوم گردیدند

اهمیت آنها مرهون 

پیشرفت در فن آوری

استخراج و تغلیظ 

.مواد معدنی است



انواع کانسارهای پورفیری

مثال(mt)تناژعیارنوع

(ایران)سرچشمه1000%4/0-1مس پورفیری

(آالسکا)کوارتزهیل50-150%1/0-45/0یمولیبدن پورفیر

(بولیوی)پتسی2-20%2/0-3/0قلع پورفیری

(کانادا)یوکن45-162%2/0ریتنگستن پورفی

(استرالیا)کراکرولتنX00,000%30/0-50/0یاورانیوم پورفیر

روی –سرب 

پورفیری

سرب% 1/0

روی60/0%

640-350

هزلرتن

مونت بیشوف

(استرالیا)

روچیسترppm 57-281000نقره پورفیری

(شیلی)لوبو و مارتتنppm100>4/0طالی پورفیری



واژه مس پاورفیری باه کانسااری اطاالق مای شاود کاه دارای •
ق تناژباااال، عیارپااائین، غیرهماازاد و دروناازاد باشااد و از طریاا
.دروشهای معدنکاری بزرگ مقیاس قابل بهره برداری باش

ه عنوان اولین کانسار مس پورفیری دنیا که برای اولین بارب•
اساتخراج گردیاد، کانساار ( ماس%1-2)یک کانسارعیارپائین

.بینگهام واقع در یوتای آمریکا است

ه ایاان کانسااارها در ارتباااط بااا سیسااتم هااای گرمااابی مربااوط باا•
تاااوده هاااای نفاااوذی مااای باشاااند و دگرساااانی و کانسارساااازی 
ذی و بطااور تقریباااً متقااارن و یااا نامتقااارن باار روی تااوده نفااو

. اطراف آن متمرکز می باشد

کانسارهای مس پورفیریکانسارهای مس پورفیری



دنیاتأثیرکانسارهای مس پورفیری بر روی تولید مس



کانسارهای مس پورفیری از نظر تکتونیکی در 

حاشیه های قاره ای فعال و جزایر قوسی یافت می شوند



طقه یکی از خصوصیات کانسارهای مس پورفیری، وجود ساخت من✓
باارت ساایلیکاتی در آنهاساات کااه توسااط لااوول و گیل–ای سااولفیدی 

.ارائه گردیده است( 1997)
دگرساااانی در برخااای از ایااان ذخاااایر از داخااال بطااارف خاااارج شاااامل ✓

. پتاسااایک       فیلیاااک       رسااای       پروپیلااای تیاااک مااای باشاااد
ارتز در دگرسانی پتاسیک با کانیهاای شااخص ارتاوز، بیوتیات و کاو

حادود در دگرسانی فیلیاک، پیریات. بخش مرکزی کانسار واقع است
یک دگرسانی آرژیل. درصدحجمی از کل کانیها را تشکیل می دهد10

دی پیریاات، کااانی سااولفی. توسااط کانیهااای رساای مشااخص ماای شااود
توساط دگرساانی پروپیلای تیاک،. اصلی همراه با این دگرسانی است
پیادوت شاامل کانیهاای اصالی کلریات، ا)کانیهای کلسیم و منیزیم دار 

.مشخص می شود( و کلسیت





غشااای حاااوی مااواد معاادنی، در ماارز بااین دگرسااانیهای پتاساایک و فیلیااک و بطاارف

حجماای کانیهااای %1داخاال دگرسااانی پتاساایک گسااترش ماای یابااد کااه تقریباااً دارای 

.سولفیدی می باشد و مقادیر پیریت و کالکوپیریت آن برابر است



رده بندی کانسارهای مس پورفیری

وئال لوول وگیلبرت مدل خود را بار اسااس تشاری  کانسارسان مان

پااااس . کانساااااردیگرارائه نمودنااااد27کاالماااازو ومقایسااااه آن بااااا 

ازارائااه ایاان ماادل مشااخص گردیااد کااه بعضاای از کانسااارهای مااس 

 SiO2/Na2O+K2Oپورفیری با نفوذیهاایی کاه دارای نسابت

ایااان ناااوع کاااه ممکااان اسااات . پاااائینی مااای باشاااند،همراه هساااتند

وسااط استوکشااان ازجاانس سااینیت، مونزونیاات یااا دیوریاات باشااد، ت

. معرفاااای وبااااه ماااادل دیوریاااات موسااااوم گردیااااد(1975)هالیسااااتر

کانسارهای مدل دیوریات اختالفهاایی باا کانساارهای مادل لاوول و

ه گیلباارت دارنااد کااه خصوصاایات آنهااا در جاادول بعااد مقایسااه شااد

.است





رده بندی براساس مقادیر مس، مولیبدن و طال

(1988کاکس و سینگر)



منشأ سیاالت مولد دگرسانی و کانسارسازی

ذخایر مس پورفیری

باار اساااس مطالعااات ایزوتوپهااای هیاادروژن و اکساایژن •

ایان مشخص گردیده است، سیاالتی کاه در کانسارساازی

.دذخایر دخالت دارند، دارای منشأهای مختلفی می باشن

س بطور کلی دو مدل برای شرایط تشکیل کانساارهای ما•

نشاأ پورفیری، از نقطه نظر منشأ سایاالت کانسارسااز، م

ده فلزات، درجه حرارت، ترکیب استوک و غیره ارائه ش

مدل ارتوماگمایی و مدل همرفتی: است که عبارتند از 





کانسارهای مولیبدن پورفیریکانسارهای مولیبدن پورفیری

(Iنوع)در آداملیت 

عیار مولیبدن کمتر

فاقد گریزن

حاوی شئلیت وکالکوپیریت

( نوع آند)در حاشیه قاره

فاقد دگرسانی پروپیلیتیک

محصوالت فرعی شامل

U،Re،W،Sn

(Iنوع)در آداملیت 

عیار مولیبدن کمتر

فاقد گریزن

حاوی شئلیت وکالکوپیریت

( نوع آند)در حاشیه قاره

فاقد دگرسانی پروپیلیتیک

محصوالت فرعی شامل

U،Re،W،Sn

(Aنوع )درگرانیت پورفیری 

عیار مولیبدن بیشتر

دارای گریزن

حاوی توپاز، ولفرامیت

و کاسیتریت

(کافتها)در مناطق کششی

دارای دگرسانیهای چهارگانه

محصوالت فرعی شامل

Ag ،Au،W،Cu





یماکسمنشأ کانسارهای مولیبدن پورفیری نوع کل

تفریق بلوری در درون ماگمای مادر آالکالیک) سیک  کل-1

یسی  نی  نی از مولیبدن و تشکیل ماگمای گرانیتی سیل

از مولیبدن

تمرکز مولیبدن موجود در ماگماای گرانیتای سیلی) سای در 2

پاریک مذاب سیلیکاتی آبدار  نی از پتاسیم فلدس

آزاد شاادن ساایاالت گرمااابی  ناای از مولیباادنا از مااذاب ) 3

فوق

ته نشینی مولیبدن از سیاالت گرمابی  نی از مو) لیبدن4



کانسارهای قلع پورفیری

.است%(2/0-3/0)در این کانسارها تناژباال و عیار پائین•

ه تادریجاً دارای دگرسانی سریسیتی بصورت پراکنده می باشند کا•

.بطرف منطقه پروپیلی تیک ناپدید می شود

نبااود منطقااه پتاساایک وهمراهاای آنهااا بااا اسااتوکهایی بااه شااکل•

س مخروط واژگون اختالف اصلی کانسارهای قلع پورفیری باا ما

.پورفیری می باشد

تشاااااکیل تعاااااداد زیاااااادی رگاااااه در مراحااااال آخرکانسارساااااازی از •

.خصوصیات این ذخایر محسوب می شود

ایاان کانسااارها در کمربنااد ماگمااایی واقااع در پشاات قااوس یافاات•

.میشوند



کانسارسازی تنگستن پورفیری

ر در این کانساارها دگرساانی گرماابی همیشاه حضاور نادارد و د•

صااااورت حضااااور، ممکاااان اساااات فاقااااد ساااااختمان منطقااااه ای 

، متحدالمرکزی که در کانسارهای مس پاورفیری دیاده مای شاود

.همچنین عیار پائین است. باشد

Sع توده های گرانیتی همراه با این کانسارها از گرانیتهای نو•

.می باشند

ر دگرساااانیها معماااوالً در بخاااش بااااالیی تاااوده هاااای گرانیتااای و د•

ه منطقاا: ساانگهای دیااواره اساات و از پااائین بااه باااال عبارتنااداز 

.تیکآلبیتی، پتاسیک، گریزن، سریسیت و منطقه پروپیلی



کانسارهای نوع گرانوفیلی

SWUMSWUM BEBLIPBEBLIP CCFCCF

کاتیونهای بزرگ با 

ظرفیت باال شامل عناصر

مهم از نظراقتصادی

Sn،W،U،Mo

در گریزنها یافت میشوند

و همراه با آنها عناصر 

REEتمرکز می یابند

نقطه ذوب راباال یا پائین

شامل کاتیونهای.می برند

Be،B ،LiوP

آنیونها و مجموعه 

های آنیونی شامل

CO3،FوClکه

نقطه ذوب راباال یا

پائین می برند



دگرسانی در کانسارهای گرانوفیلی

.استدگرسانی دراین کانسارها بیشتربصورت گرایزن مشخص•

دگرساااااانی گریااااازن در نتیجاااااه وارد شااااادن عناصاااااری نظیااااار •

Li،Be،B،F،SiوH2O بااه ساانگهای گرانیتاای یااا ساانگهای

ل دیواره حاصل می شود و عبارت از یک مجموعه کانیایی شام

.،کوارتز، توپاز، تورمالین وفلوریت استLiمیکای غنی از 

توئیادی کانسارهای گراناوفیلی در فصال مشاترک سانگهای گرانی•

ا بااا ساانگهای اطااراف تمرکااز ماای یابنااد و بصااورت انتشاااری یاا

گاه ای  و بصاورت ر( انادوکنتاکت)پگماتیتی درون توده پلوتاونی

یل تشااک( اکساوکنتاکت)و اساتوک ورک در سانگهای دیاواره ای 

.می گردد





توده های فاقد 

کانسارسازی



پگماتیتها

ا بسایار سن هایی هستند تمام بلورین کاه الاقال قسامتی از آنها✓
هاایی درشت دانه است و کانیهای تشکیل دهنده آن شاامل کانی
طباق. است که در سان های آذریان معماولی یافات مای گاردد

بسایار پ ماتیتها سن های آذریان یاا دگرگاونی  ( 1997)ایوانز
.درشت دانه بوده و دارای ترکیب گرانیتی می باشند

. ندپ ماتیتهای گرانیتی ارز  اقتصادی بیشتری دار✓

کن در پ ماتیتهاااا نااادرتا  هالاااه دگرساااانی تولیاااد مااای کننااادا لااای✓
ی شادن سن های دربرگیرنده برخای از آنهاا آبکافات و سیلیسا

تاا 350درجه حرارت تشکیل پ ماتیت از . مشاهده می شود
.درجه سانتی راد می باشد700



،Be،Li،Ta،Nb،U،Th،REEدلیل حضورعناصری نظیر

SnوW در پگماتیتهاااا ایااان اسااات کاااه ایااان عناصااار بواساااطه

لااور عواماال پیوناادی مثاال شااعاع یااونی، نتوانسااته انااد ضاامن تب

ماگما، وارد ساختمان بلورها گردند و لذا غلظت آنها در مذاب

ور از ایان باقیمانده افزایش یافته است تا آنکاه بعاداً ضامن تبلا

.مذاب باقیمانده، در پگماتیتها تجمع یافته اند

نتقاال علت رشد بسایار زیااد بلورهاا در پگماتیتهاا اینسات کاه ا

یظ اتمهااا در فاااز غناای از آب پگماااتیتی، سااریعتر ازفازهااای غلاا

.سیلیکاتی صورت می گیرد



تقسیم بندی پگماتیتها

یکنواخت غیر یکنواخت

فاقد ساختمان منطقه ای

دارای کانی شناسی ساده

(کوارتز، فلدسپاروکمی میکا)

اهمیت استخراجی برای فلدسپار،

میکا، لیتیم و اورانیوم

مثال در زئیر وکارولینای شمالی

دارای ساختمان منطقه ای

دارای کانی شناسی متنوع

اهمیت اقتصادی برای مسکویت،

تانتالیت، -بریل، نیوبیت 

،(توپاز، تورمالین)سنگهای قیمتی

Thو Uاکسیدهای 

(نیومکزیکو)مثال در پتاکا





تقسیم بندی پگماتیتها براساس عمقتقسیم بندی پگماتیتها براساس عمق

سنگهای پگماتیتی باعمق تشکیل کم یا ناوع میکرولیتا. ی، دارای 1

یمتیاهمیت از نظر کوارتز پیزوالکتریک، فلوریت و کانیهای ق

سنگهای پگماتیتی باعمق تشکیل متوسط یا نوع فلزات. کمیاب2

ساانگهای پگماااتیتی باااعمق تشااکیل زیاااد یااا نااوع حاااوی میکاا. ا و 3

 REEوUمقادیر ناچیزی از فلزات 

سنگهای پگماتیتی باعمق تشکیل بسیار زیاد یاا ناوع سا. رامیکی 4

ر معمااوالً فاقااد کانسارسااازی اقتصااادی ولاای حااائز اهمیاات از نظاا

(صنایع سرامیک) فلدسپار و کوارتز 





کانسارهای اسکارن یا پیرومتاسوماتیک

د واژه اسکارن در سانگ دگرگاونی باه سانگهایی اطاالق مای شاو•
تشااکیل شااده انااد و در نتیجااه MgوCa،Feکااه از ساایلیکاتهای 

درسنگهای آهکی خالص و دولومیت Si،Al،Fe،Mgجانشینی 
کیل اسکارنها در نزدیکی توده های نفوذی تش. حاصل می شوند

.می شوند

ه هاا تشخیص اسکارن وهورنفلس ازیکدیگر به کمک انادازه دانا•
فلس هاورن. اسکارنها درشت دانه تر هستند. وترکیب میسر است

یساام سانگی داناه ریااز و یکنواخات بااوده کاه تحاات تاأثیر متاسومات
.قرار گرفته است

با منشاأ سنگهایی شبیه اسکارن ولی( اسکارنوئید)شبه اسکارن•
.نامشخص می باشند



خصوصیات کانسارهای اسکارن

درجه و یک تا چند کیلومتر350-850: دما وممق تشکیل•

یروتیااتا م نتیااتا طااًا کالکوپیریااتا اسااپکیوالریتا پ: کانااه هااا•
یتریتشئلیتا ولفرامیتا گالنا اسفالریتا مولیبدنیت و کاس

ساتونیتا گاروه اپیادوتا گارناتا اکتینولیاتا دیوپسایدا وال: باطله•
کربناتهاا آنورتیت و کوارتز

درشت دانها ساخت الیه مانند درآهکهای الیه ای: بافت وساخت•

اسکارنا تاکتیت یا مرمر: دگرسانی سنگ دیواره•

در نزدیکی یا درون توده هاای نفاوذی ممیاقا درون :محل حدو •
سن های کربناتیا هورنفلسا شیست یا گنیس

(اونتاریو)کانسار آهن مرمورا:مالال•



مانیتقسیم بندی کانسارهای اسکارن از لحاظ ساخت



اسکارن آهن. 1

تنگستن”    2.

مس”    3.

روی–سرب ”    4.

مولیبدن”    5.

قلع”    6.

اسااااکارن منیزیماااای  جانشااااین : -أ

دولومیااااااااات شاااااااااده وحااااااااااوی 

تریت فورس)سیلیکاتهای منیزیم 

.می باشند(و سرپانتین

اساااااکارن کلسااااایمی جانشاااااین : -ب

سااان های آهکااای مااای شاااوند و 

ن و ممدتا  حاوی سیلیکاتهای آه

( تآناادرادیت و هاادنبرژی)کلساایم

می باشند

سایر طبقه بندیها



اسکارنهای آهن

آهن منیزیمی آهن کلسیمی

%40عیارمعمول 

میلیون تن5-100تناژمعمول

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره ای

Cu ،Zn:فلزات همراه

توده نفوذی گرانودیوریت تاگرانیت

مگنتیت، کالکوپیریت،:کانه ها

پیریت،اسفالریت، پیروتیت 

(روسیه)مثال شروگش 

%40عیارمعمول 

میلیون تن5-200تناژمعمول

موقعیت تکتونیکی جزیره قوسی

Cu،Co،Au:فلزات همراه
توده نفوذی عمدتاً دیوریت

مگنتیت،کالکوپیریت،:کانه ها

پیروتیت وکبالتیت

(روسیه)مثال سربای 



اسکارنهای قلع

قلع منیزیمیقلع منیزیمی قلع کلسیمیقلع کلسیمی

میلیون تن1تناژمعمول

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره ای

F،Be،B:فلزات همراه

توده نفوذی گرانیت

کاسیتریت، پیروتیت، :کانه ها

استانیت واسفالریت 

گرایزن: دگرسانی توده

میلیون تن1/0-3تناژمعمول

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره ای

F،Be،W:فلزات همراه

توده نفوذی گرانیت

کاسیتریت،آرسنوپیریت،:کانه ها

پیروتیت واستانیت

گرایزن: دگرسانی توده

(تاسمانیا)مثال موینا 

میلیون تن1/0-3تناژمعمول

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره ای

F،Be،W:فلزات همراه

توده نفوذی گرانیت

کاسیتریت،آرسنوپیریت،:کانه ها

پیروتیت واستانیت

گرایزن: دگرسانی توده

(تاسمانیا)مثال موینا 



همراه با استوکهای گرانودیوریتی تا کوارتزمونزونیتی

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره ای

Znا WاMo:فلزات همراه

کالکوپیریتا بورنیتا پیریتاهماتیتا م نتیت: کانه ها

%1-2میار معمول

میلیون تن1-100تناژمعمول

همراه با مس پورفیری(همراه با استوکهای مقیم ب(الف:انواع

(آریزونا)توین بیوتز: مالال

(کلسیمی)اسکارن مس



-%7/5میارمعمول Wo3 میلیون تن1/0-2تناژ معمول

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره ای

ZnاCuاMo:فلزات همراه 

شئلیتا مولیبدنیتا کالکوپیریتا پیروتیت: کانه ها

انهتوده نفوذی کوارتزدیوریت یا کوارتزمونزونیت متوسط د

احیایی در سنگ میزبان ز الدار یا درامماق زیاد       (ا:انواع

اکسیدی در سنگ میزبان هماتیتی یا در ممق کم(2

(کانادا)مالال مک میًن پاس

(کلسیمی)تنگستناسکارن



اسکارن مولیبدنسرب –اسکارن روی

MoS2%15/0عیارمتوسط 

میلیون تن1/0-2تناژمعمول

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره

W،Cu،Bi،Zn:فلزات همراه

نفوذی کوارتزمونزونیت تاگرانیت

مولیبدنیت، شئلیت،:کانه ها

بیسموتنیت،کالکوپیریت وپیریت

(آیداهو)مثال لیتل بولدر 

Pb%6وZn%9عیارمعمول 

میلیون تن2/0-3تناژمعمول

موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره

Ag،Cu،W:فلزات همراه

توده نفوذی دیوریت تا سینیت

،گالناسفالریت، :کانه ها

وارسنوپیریتکالکوپیریت 

(مکزیکو)مثال نیکا 



وذیارتباط بین انواع کانسارهای اسکارن و ترکیب توده نف

Sn-Moاسکارنهای  

با نفوذیهای غنی از 

سیلیس

با Feاسکارنهای 

فقیرازسیلیس



مراحل تکامل کانسارهای اسکارن

دگرگونی مجاورتی ( 1

ایزوکمیکال

تشکیل اسکارن(2

دگرسانی قهقرایی( 3(متاسوماتیسم)

همراه باجایگزینی توده نفوذی

زمینه سازی صورت می گیرد

فاقد دگرسانی و کانسارسازی

:کانیهای مشخصه

-(شیل آهکی)گراسوالر

(دولومیت سیلیسی)دیوپسید

(آهک چرتی)والستونیت-

همراه باجایگزینی توده نفوذی

زمینه سازی صورت می گیرد

فاقد دگرسانی و کانسارسازی

:کانیهای مشخصه

-(شیل آهکی)گراسوالر

(دولومیت سیلیسی)دیوپسید

(آهک چرتی)والستونیت-

همزمان با تبلور توده نفوذی

مرحله2کانسارسازی در 

مگنتیت و براتها:همزمان(الف

مگنتیت و سولفیدها:همراه(ب

کانیهای مشخصه شامل 

سیلیکاتهای منیزیم وآهن

دگرسانی پتاسیک

همزمان با تبلور توده نفوذی

مرحله2کانسارسازی در 

مگنتیت و براتها:همزمان(الف

مگنتیت و سولفیدها:همراه(ب

کانیهای مشخصه شامل 

سیلیکاتهای منیزیم وآهن

دگرسانی پتاسیک

مراحل آخر تبلور توده

کانسارسازی تأثیری

(تشکیل سولفیدها)

کانیهای اسکارن به کانی 

های آبدار تبدیل می شوند

دگرسانی فیلیک



اسکارن متاسوماتیکاسکارن واکنشی

در مقیاس سانتیمتر تاصدها متر

حاصل  نفوذپذیری، گسلها و

شکستگیها

  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّFe/Al>1

Fe/Ca>0/3

حاوی کالک سیلیکاتهای غنی ازآهن

کلینوزوئیسیت معمول نیست

سن نسبی جدیدتر

در مقیاس سانتیمتر تاصدها متر

حاصل  نفوذپذیری، گسلها و

شکستگیها

  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّFe/Al>1

Fe/Ca>0/3

حاوی کالک سیلیکاتهای غنی ازآهن

کلینوزوئیسیت معمول نیست

سن نسبی جدیدتر

در مقیاس میلیمتر تاچند متر

حاصل از تماس آهک با شیل

  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّFe/Al< 0/3

Fe/Ca<0/3

فاقد کالک سیلیکاتهای غنی ازآهن

کلینوزوئیسیت معمول است

سن نسبی قدیمیتر

در مقیاس میلیمتر تاچند متر

حاصل از تماس آهک با شیل

  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّFe/Al< 0/3

Fe/Ca<0/3

فاقد کالک سیلیکاتهای غنی ازآهن

کلینوزوئیسیت معمول است

سن نسبی قدیمیتر





کانسارهای اپی ترمال-9

متااری و درجااه 1500ایاان کانسااارها در نزدیکاای سااط  زمااین تااا عمااق •
درجه سانتیگراد تشکیل می شوند200تا50حرارت 

کای بسیاری ازآنها ارتبااطی باا تاوده هاای نفاوذی ندارناد و عمادتاً در نزدی•
.واقعند( دهانه های آتشفشانی)مناطق آتشفشانی ترسیر

رگاه هاای ذخایراپی ترمال اکثراً بصورت رگه های سیلیسی شکافه پارکن،•
ناااامنظم دارای شاااعب فرعی،اساااتوک ورک و دودکاااش هاااای برشااای یافااات 

.بافت پرکننده فضاهای خالی نیز در آنها معمول است. میشوند

رم از حفرات بلوردار، سااخت شاانه ای، نواربنادی قشارگونه و بافات کلاوف•
.خصوصیات این کانسارها محسوب می شود

یت، شاااامل کلریااات، اپیااادوت،  پیریااات، سریسااا)دگرساااانی پروپیلااای تیاااک•
در ایااان (کربناااات، آلبیااات و آدوالریاااا در سااانگهای حدواساااط تاااا مافیاااک 

.کانسارها معمول است

... وکانیهااااای سولفوسااااالتی مثاااال پلاااای بازیاااات، اسااااتفانیت، پیرآرژیریاااات•
.ازویژگیهای کانسارهای اپی ترمال است





ایاان.کااانی اصاالی مااس طبیعاای اساات کااه همااراه بااا نقااره ماای باشااد•
.موضوع بیان ر پائین بودن فشار موالر گوگرد است

میناه ماده معدنی درون سان های باازالتی تاولئیتی حفاره دارو در ز•
ا الیااه هااای کن لااومرا کااه دربااین فورانهااای بااازالتی قاارار دارنااد
ع پراکنده است و همچنین بصورت رگه هاایی هاردو سانگ را قطا

.  می نماید

.اشدکانسارسازی شکافه پرکن نسبت به جانشینی  الب می ب•

کلریاتا کانسارسازی با سن های دیواره ای آلبیتای شادها کلسایتا•
ات موجاود اپیدوتا کوارتزا پرهنیتا پمپلئیت و زئولیات کاه حفار

.در بازالت را پرکرده اندا همراه می باشد

کانسارهای مس نوع کویناوی-9-1



نااااومی کانسااااار مااااس طبیعاااای همااااراه بااااا نقااااره طبیعاااایا •
رت رگچااه کالکوساایتا بورنیاات و ناادرتا  کالکوپیریاات بصااو

ایا رگاااه ایا پرنماااودن حفااارات و انتشااااری در آنااادزیتهای 
.دیافت می شو( مزوزوئیک تا پلیوسن)کالک آلکالین

ایااان کانساااارها معاااادل بیرونااای کانساااارهای ماااس پاااورفیری•
(1997؛گیلبرت و پاریا1977سیلیتوا.)قلمداد شده اند

خااایر کانسااار بوئنااا اسااپرانزا در شاایلی مالااالی از ایاان نااوع ذ•
.است

کانسارهای مس نوع آندزیت-9-2



کانسارهای اپی ترمال طال و نقره-9-3

م مناطق دگرسانی دارای گسترش ک•
و غیرواض 

ت یا سریسی: کانی دگرسانی کلیدی•
آدوالریا+ایلیت 

ت حاوی کلسدونی یا کوارتز با باف•
نقشرگونه، کلوفرم وشکافه پرک

ز کانیهای سولفیدی مموالً کمتر ا•
درصد حجمی% 5

حیاییسیاالت خنثی فقیراز گوگرد وا•

آبهای جوی: منشأ سیاالت•

یت، کانیهای سولفیدی شامل اسفالر•
گالن و تتراهدریت

مناطق دگرسانی دارای گسترش •
عرضی و واض 

آلونیت در: کانی دگرسانی کلیدی•
سط  و پیروفیلیت در عمق

ینیحاوی کوارتز دانه ریزبا منشأجانش•

90تا 10مقادیر کانیهای سولفیدی •
درصدحجمی

سیاالت اسیدی غنی از گوگرد، •
اکسیدی

ماگمایی: منشأ سیاالت •

کانیهای سولفیدی شامل •
آهن-مس+ سولفوسالتهای مس 

نوع سولفیداسیون پائیننوع سولفیداسیون باال



(غیرقابل رویت)کانسارهای طالی نوع کارلین-9-4

محتااااوای سااااولفیدی قاباااال رویاااات آنهااااا ناااادرتاً ازحااااد کانیهااااای •
ساااولفیدی فرعااای کاااه در سااانگهای رساااوبی یافااات مااای شاااود، 

.بیشتراست

طااال در ایاان کانسااارها غیاار قاباال رویاات بااوده و از طریااق شاان •
.شویی قابل جداشدن نمی باشد

در ایاان ذخااایر، بخصااوص دربخشااهای هااوازده آنهااا دگرسااانی •
.غیرقابل تشخیص است

ی تشاااخیص باااین سااانگهای فاقدکانسارساااازی و سااانگهای حااااو•
.کانسارسازی در نمونه های دستی این ذخایرممکن نیست

ذرات پیریت که کاانی فلازی اصالی ایان کانسارهاسات، بصاورت•
.حادث می شود( میکرون5بااندازه کمتراز )میکروسکپی



خصوصیات کانسارهای طالی کارلین

کیلومتر4تا 2درجه و 300تا 200دما وممق تشکیل در•

یلت کربناتیا ولکانوکًستیکا آتشفشانی و س: سنگ میزبان•
استونهای ذ الدار

توده های نفوذی فلسیک : سنگ مادر•

دگرسانی های سیلیسیا رسیا پروپیلی تیک و آلونیتی•

طًا نقرها جیوها آنتیمونیا تالیوم: فلزات•

مانا پیریتا آرسنوپیریتا رآل ار و اورپیطًی طبیعی: کانه ها•

میلیون تن80تا 5گرم در تن و تناژ 4/13تا1میار •

پشت کمانموقعیت تکتونیکی در کمان آتشفشانی اصلی یا ریفتهای•

(نوادا)کارلین ا کورتز و گلدکواری: مالال•



کانی های میزبان طال در ذخایر کارلین



حاشیه پیریت 

خودشکل دارای 

طالی متوسط
پیریتهای کروی 

الدارای بیشترین ط

پیریت 

خودشکل 

کمترین 

طال





کانسارهای غیرهمزاد ناشی از تحرک دوباره-10

یرنده این کانسارها  یرهمزاد هستند یعنی از سن های دربرگ
یان جوانتر می باشند و مقصود از تحری دوبااره آنسات کاه ا

وشسات کانسارها با مناابع آذریان مارتبط نیساتند و در االار فر
مواد معادنی کام میاار و تاه نشسات آنهاا در سان های مناساب

:دانواع ذیل در این فصل بررسی می شون. حاصل شده اند

کانسارهای سرب و روی نوع دره میسی سی پی( 1

کانسارهای اورانیوم نوع لوله ای( 2

کانسارهای اورانیوم نوع آتاباسکا( 3



کانسارهای سرب و روی دره میسی سی پی-10-1

اص هسااتندا یعناای بااه بخاا  خاا( الیااه کااران)ایاان کانسااارها اسااتراتاباند •
انسار در ایران نیز ک. ازستون چینه شناسی یک منطقه محدود می شوند

.از نوع دره میسی سی پی معرفی شده است(شمال اناری)نخلک

های کانسارسازی در نخلک بصورت رگه هاییا ممادتا  محادود باه سان •
( ماسه سنگا ماسه سنگ آهکیا کن لومرا و آهکهای ماسه ای)کرتاسه
.است

معمااااوال  کانسااااارهای ساااارب و روی بااااا ساااانگ میاااازان کربناااااتا بااااه •
ایان (1976)کانسارهای نوع میسی سای پای موساوم انادا لایکن سن ساتر

ع کانسااارها را بااه دو گااروه اصاالی یعناای نااوع دره میساای ساای پاای و نااو
آلپی تقسیم می نماید



خصوصیات کانسارهای نوع 

دره میسی سی پی

درجه120کیلومتر و میانگین 2کمتر از :عمق و درجه حرارت تشکیل

در سنگهای دولومیتی و آهکی دولومیتی شده: محل تشکیل

شکافه پرکن و جانشینی و به شکل الیه کران و رگه ای: تجمع ماده معدنی

،باریت و فلوریت(کم آهن و غنی از کادمیوم)، اسفالریت(کم نقره)گالن:کانه ها

دولومیتی شدن و سیلیسی شدن: دگرسانی

گسترش جانبی زیاد و بصورت غیرهمزاد با بافت نواربندی قشرگونه و کوکاد

درآبهای کم عمق ساحلی (: آهکی و دولومیتی)شرایط تشکیل سنگ میزبان

(جنوبی –درجه شمالی 30)دریاهای گرم و در عر  جغرافیایی کم

حاشیه حوضه رسوبی واقع در حاشیه قاره ای غیرفعال: موقعیت تکتونیکی

(ایران)ناحیه تری استیت در آمریکا و نخلک:مثال



منشأ کانسارهای نوع دره میسی سی پی

نتااایح حاصاال از مطالعااات ساایاالت درگیاار نشااان داده اساات کااه درجااه•
درجه ساانتیگراد و 120حرارت تشکیل این کانسارها بطور متوسط 

.درصد وزنی نمک طعام می رسد20تا 15درصد شوری به 

ها احتماالً حارارت حاصال از منشاأهای آذریان در تشاکیل ایان کانساار•
طبااق ایاان نظریااه ضاامن تجمااع رسااوبات، آبهااای . حااائز اهمیاات اساات

بات بااا افاازایش وزن رسااو. فساایلی در ایاان رسااوبات بااه دام ماای افتنااد
باااالئی و فشااارهای تکتااونیکی، آبهااای موجااود در رسااوبات بطاارف

مسایر حرکات (1-10شاکل)باالی حوضه رسوبگذاری حرکت می کنند
آبهاا این آبها توسط الیه های غیرقابل نفوذ رسای کنتارل مای شاود و

از داخل الیه های ماسه ای نفوذپاذیر عباور مای کنناد و ضامن عباور
یااایی تااه نشااینی کانیهااای سااولفیدی در شاارایط مناسااب و احتماااالً اح

.صورت می گیرد





MVTویژگی سیاالت کانسارساز در ذخایر 

االت این کانسارها معماوال  باا تاوده هاای نفاوذی هماراه نیساتند و لاذا سای•
طبااق مطالعاااتا نساابت  . مولااد آنهااا دارای منشااأ ماگمااایی نماای باشااند

D/H18اO/16O ا شوری و درجه حرارت سیاالت کانسارساز در ایان
ایان منشأ. کانسارها مشابه با شورآبهای حوزه های نفتی امروزی است

سات سیاالتا رسوبات ممدتا  تخریبی موجود در حوضه های رساوبی ا
کااه در اطااراف آنهاااا کانسااارهای نااوع دره میساای ساای پاای تشااکیل ماای

باور فلزات نیز ممکن است از همین رسوبات و یا آنکه ضامن م. شوند
در شاایل بااه منااوان منبااع فلاازات. ساایاالت ازسااایر ساان ها حاصاال شااوند

.ذخااایر ساارب و روی بااا ساانگ میزبااان کربناااتی معرفاای شااده اساات
ساارباروی و باااریم موجااود در ساایاالت گرمااابی  ماای تواننااد در االاار 

ونیات باه ایلیاتآلبیتی شدن و انحًل فلدسپار پتاسایم و تبادیل مونتموریل
.ودکه ضمن آن آب بین الیه ای  کاتیونها بیرون می آیندا حاصل ش



انتقال فلزات در ذخایر نوع میسی سی پی

حرکت 

سیاالت از 

ه الیه شیلی ب

درون الیه 

یآهکی پائین



ب و مدل های ته نشینی سولفیدها برای کانسارهای سر

روی نوع میسی سی پی 

مدل گوگرد احیایی) شاار، ته نشینی نتیجه کااهش دماا و ف: 1
ودگرسااانی ساانگ دیااواره ماای pHرقیااق شاادگی، تغییاار

باشد

مدل احیاء سولفاتی) ا در سولفات در اثر واکنش با متان یا:2
.نتیجه برخورد شورآب با نفت احیاء می شود

مدل مخلوط) ناشی از مخلاوط شادن سایال غنای از فلاز باا: 3
، جانشااینی H2Sسایال غناای از گااوگرد احیااایی یااا بااا گاااز 

دیاااژنزی سااولفیدهای آهاان و تفکیااک حرارتاای مااواد آلاای
.می باشد



MVTمعیارهای پی جویی برای ذخایر 

توالیهای کربناتی درحاشیه حوضه های ممیق بز) رگ1

حضور توالی های دلومیتی شدها ماواد آلای والیاه هاای) 2
تبخیری؛

حضور دگرشیبی وکارست در درون توالیهای کر) بناتی 3

فوق؛ 

حضاااور گسااالهای ممیاااق کاااه ازطریاااق آنهاااا سااایاالت ) 4
.فلزداربه درون سن های کربناتی هدایت شوند



کانسارهای ماسه سنگی اورانیوم

ن فلاازات اورانیااوم، وانااادیوم، مااس، نقااره، ساالنیوم ومولیباادن در ایاا✓
.کانسارها یافت می شوند

مااای % 1/0-2/0تااان اورانیاااوم باااا عیاااار 10000تاااا1000حااااوی ✓
.مولیبدن هستند% 2/0وV2O5%5/1برخی حاوی تا . باشند

توده های معدنی طویل، مسیر رودخانه های قادیمی و یاا عدسایهای✓
.کنگلومرایی را دنبال می کنند

.در این کانسارها ماده معدنی در خلل وفرج سنگ قرار دارد✓

یوم نظیار کانیهای اصلی اورانیوم، پچبلند، کافینیات و کانیهاای وانااد✓
.رسکولیت و مونتروزیت می باشند

سنگ میزباان آنهاا، رساوبات نهرهاای قادیمی شاامل ماساه سانگ و ✓
شایل و )ذکنگلومرای نفوذپذیر است که توسط سنگهای غیرقابل نفاو

.محدود گردیده است( گلسنگ



کانسارهای اورانیوم لوله ای

ای، ذخایر ماسه سنگی اورانیوم بر اساس شکلشان با اساامی لولاه✓

.صفحه ای و استک خوانده می شوند

در کانساارهای لولاه ای، باا برخااورد آبهاای غنای از اکسایژن حاااوی ✓

U+6د، با مناطق احیایی، زبانه ای منظم که به شکل هاالل مای باشا

ناوک ایان (4-10شاکل)بین قسمت اکسیدی و احیائی ایجاد مای شاود

تیجه در ن. هالل متوجه پائین شیب الیه و بطرف منطقه احیایی است

کانیهااای اورانیااوم و وانااادیوم تااه نشااین ماای  U+4بااهU+6تباادیل 

.گردند

واحیاائی منبع اورانیوم، اکسیداسیون و انتقال اورانیوم، نفوذپاذیری✓

نی بودن الیه های آبدار و وجود یک جریان باثبات از آبهای زیرزمی

.شرایط الزم برای تشکیل این کانسارهاست





(اآتاباسک)کانسارهای اورانیوم نوع دگرشیبی

اورانیااوم از یااک الیااه ساانگی نفوذپااذیر واقااع در باااالی یااک سااط ✓
شاده دگرشیبی که آبهای زیرزمینی در امتداد آن جریان دارد، شسته

ر سیاالت گرم غنی از متاان کاه از پای سانگ حااوی گرافیات د. است
، شاارایط (4-10شااکل)طااول گساالها، بطاارف سااط  حرکاات ماای کننااد

وته نشینی اورانیوم را فاراهم U+4بهU+6احیایی الزم برای احیاء 
.  می نمایند

وجااااود رگچااااه هااااای کلساااایت، دلومیاااات و ساااایدریت در ایاااان نااااوع ✓
ورانیال کانسارها، نشانگر انتقال اورانیوم بصورت یونهای کربناات ا

می باشد

% 5/0تاا 3/0میلیون تان و عیاار حادود 50تناز توده های معدنی ✓
و است و در اطراف تاوده معادنی اناواع دگرساانی رسای، سریسایتی

عاای ایاان کانسااارها حاااوی محصااوالت فر.  کلریتاای توسااعه ماای یابنااد
.اشندطال، نیکل، کبالت، ارسنیک، سلنیوم، نقره و مولیبدن می ب





مشخصات برجسته ذخایر اورانیوم دگرشیبی

2/1-2/2)دارای پاای ساانگ قاادیمی تاار از پروتروزوئیااک میااانی ✓
و از جااانس سااانگهای رساااوبی دریاااایی و رساااوبات( بیلیاااون ساااال

ناحیاه آتشفشانی که ترکیب آنها رسی یا شیل آهکی اسات و بطاور
.ای حاوی گرافیت می باشد

ساااااانگهای میزبااااااان باااااااالی دگرشاااااایبی، مربااااااوط بااااااه اواسااااااط ✓
اناه پروتروزوئیک ویا جوانتر، از جنس سیلت و ماسه سانگهای د

.ددلتایی با ضخامت چند کیلومترمی باشن-درشت رودخانه ای 

ایاان ذخااایر، غیرهماازاد بااوده و بصااورت شااکافه پاارکن در طااول ✓
.گسلها، مناطق برشی و شکستگیها جایگزین شده اند

.درجه حرارت و فشار در این کانسارها پائین است✓





یمدل تشریحی کانسارهای سولفید توده ا

ایاان کانسااارها در محیطهااای زیردریااایی عماادتاً همااراه بااا ساانگهای 
یافات آتشفشانی و در سنگهای رسوبی از قبیل شایل و گاری واک

یاا برخی از آنها در امتداد پشته های میان اقیانوسای و. می شوند
مثاال کانسااارهای )در حوضااه هااای پشاات قوساای در حااال گسااترش 

و بعضاای در جزایاار قوساای ویااا حاشاایه هااای قاااره ( نااوع قباارس
تعاادادی در آتشفشااانهای( نظیاار کانسااارهای کوروکااوی ژاپاان)ای

جزیااره ای درون صاافحه ای و عااده ای در محیطهااای تکتااونیکی 
ی ناشااناخته مربااوط بااه کمربناادهای گاارین اسااتون آرکاائن یافاات ماا

تیجااه بااا توجااه بااه ایاان تنااوع  محاایط تکتااونیکی، ماای تااوان ن. شااوند
ا بااا گیااری نمااود کااه از نقطااه نظاار ژئوشاایمیایی نیااز ایاان کانساااره
همچناین  .ترکیب شیمیایی  خاصی از سنگها در ارتبااط نمای باشاند

متعلااق بااه زمااان خاصاای نیسااتند و از آرکاائن تااا زمااان حااال درحااال
.تشکیل هستند



  کانسااارهای ماسیوسااولفاید در یااک محاادوده چینااه شناساای خاااص حاااد

از یااک ( 1-11شااکل)یااک کانسااارنمونه سااولفید تااوده ای . ماای شااوند

درصااد یااا 60مدساای سااولفید تااوده ای همشاایب تشااکیل یافتااه اساات کااه 

ین این تاوده در بخ  زیر. بیشتر از کانیهای سولفیدی تشکیل شده است

در همشیب یک منطقه داربستی لوله ای شکل دگرساان وجاود دارد کاه

االئی مارز با. آن کانیهای سولفیدی بصاورت رگچاه ای یافات مای شاوند

ن حادپائینی مدسی سولفید با سن های کمرباال بسیار مشخص است؛ لایک

مجمومه منطقه داربستی. آن بتدریج به منطقه داربستی منتهی می شود

ی ای از راهروها را تشکیل مای دهاد کاه مارتبط باا سیساتم هاای گرمااب

. دزیردریااایی اساات و از طریااق آن ساایاالت بااه کااف دریااا راه ماای یابناا

معمااااولترین کانیهااااای موجااااود در مدساااای سااااولفیدی شااااامل پیریااااتا 

ی  یرسولفیدی پیروتیتا کالکوپیریتااسفالریتاگالن و مهمترین کانیها

.فلزی شامل م نتیتا هماتیت و کاسیتریت می باشند





ه ای یکی از مهمتارین ویژگای کانساارهای ساولفید تاوده ای سااخت منطقا

. ه اسااتژئوشاایمیاییا کااانی شناساایا بااافتی و دگرسااانی ساان های دیااوار

ز کااااه  سیساااتماتیک در نسااابت                و یانسااابت         از مرکااا

کلا منطقه دگرسانی لوله ای بطرف خارج و باال تاا زیار تاوده مدسای شا

اریت ب. مشخص ترین ساخت منطقه ای مربوط به این کانسارها می باشد

  در صورت حضور  همراه با گالن و اسفالریتا در خاارجی تارین بخا

طق هرچناد پیریات در تماامی مناا. از توده مدسی شاکل تشاکیل مای شاود

داردا یافاات ماای شااودا لاایکن هرگاااه اساافالریت باار کالکوپیریاات رجحااان

نای یک الیاه ناازی سیلیسای متصاامدی  . مقدار آن به ماکزیمم می رسد

ایان . شانداز پیریت یا هماتیت ویا یک الیه توفیتا توده معدنی را می پو

رمااابی الیااه رسااوبی نشااان ر تااه نشااینی در مراحاال آخاار فعالیاات سیسااتم گ

.است



رده بندی کانسارهای سولفید توده ای

لیدون . نداین کانسارها به روشهای مختلفی تقسیم بندی شده ا

ید تاوده معتقد است که تقسیم بنادی کانساارهای ساولف(1988)

دنی ای بر اساس شیمی مناصراصلی  تشاکیل دهناده مااده معا

وی بااا اسااتفاده از داده هااای . مناسااب تاارین رو  ماای باشااد

دو ایالاات فلززایاایا ذخااایر ماسیوسااولفاید را بااه4مربااوط بااه 

.مس تقسیم نمود-سرب-روی و روی-گروه مس

.جدید ترین تقسیم بندی در جدول بعد ارائه می شود



سنگ همراهکانه هافلزاتنوع
موقعیت 

یتکتونیک
مثال

بشی

رده روی )

(مس–

روی + مس

نقره-طال-

کالکوپیریت و

پیریت

کمی اسفالریت

بازالتهای درون صفحه

ای

حوضه پشت 

قوسی

شیکوکو

(ژاپن)

قبرس

(رده مس)

–مس 

طال-روی 

پیریت و 

کالکوپیریت

سنگهای آتشفشانی 

مجموعه های افیولیتی

و بازالت تولئیتی

ریفت 

اقیانوسی

ترودوس

(قبرس)

کروکو

-رده مس)

-روی

(سرب

روی +مس

–سرب -

نقره-طال 

پیریت، 

کالکوپیریت،

لناسفالریت، گا

توف اسیدی و گدازه 

نریولیتی کالک آلکال

بازوی 

ناموفق 

حوضه پشت 

قوس

کوروکوی

ژاپن

اولیه

+  مس 

طال -روی 

نقره-

یتپیروتیت،پیر

، ،کالکوپیریت

اسفالریت

یتی گدازه بازالتی تا ریول

و آذرآواری

حوضه پشت 

قوس

نگرین استو

آبیتیبی



مدل منشئی مربوط به کانسارهای سولفید توده ای

بااااه منظااااور توضاااای  نحااااوه تااااه نشااااینی ماااااده معاااادنی از ( 1973)ساااااتو
محلولهااای گرمااابی ای کااه بااه داخاال آب دریااا وارد ماای شااود، ایاان 

(2-11شکل)محلولها رابه سه نوع تقسیم کرده است
.Iط محلولهای گرمابی دارای شوری باال که چگالی آنها حتی پس از مخلاو

شدن با آب دریاا، از آب دریاا بیشاتر اسات و باعاث بوجاود آمادن نهشاته
هاااای مرباااوط باااه حوضاااه هاااای حااااوی شاااورآبی مااای شاااوند کاااه دارای 

.مورفولوژی صفحه ای یا ورقه ای هستند

.IIوط محلولهایی که بدواً چگالی آنها کمتر از آب دریاسات ولای ضامن مخلا
کیل ایان سایاالت باعاث تشا. شدن با آب دریا چگالی آنها بیشتر می شود

کانسارهای مخروطی شکل می گردند و کانسارهای همجوار از این ناوع
.سیاالت حاصل می شوند

.III چگااالی آنهااا از آب دریااا کمتاار بااوده و بااا هاار نساابتی کااه بااا آن مخلااوط
ایاان ساایاالت در آب دریااا پراکنااده ماای . شااوند، غوطااه ور باااقی ماای ماننااد

زیااد شوند و لذا فقط قادر به تشکیل یاک الیاه ناازک معادنی باا گساترش
می باشند



ارتباط بین چگالی و دمای محلولهای 

در حین مخلوط شدن با NaClحاوی 

درجه سانتیگراد10آب دریا در 



بالک اسموکرها

اما پااس از کشااف بااًی اسااموکرها در برجساات ی شاارق اقیااانوس آر
و مشااخص گردیااد کااه سااولفیدها بصااورت ساااختمانی لولااه ای شااکل

( اساموکرباًی)تشکیل یک دودک  سولفیدی. منسجم تجمع می یابند
ا باین سایاالت (3-11شاکل)با ته نشینی انیادریت بصاورت لولاه مانناد

گرمااابی در حااال صااعود و آبهااای ساارد دریااا آ ااازمی شااود؛ چااون 
از آب دریاهااای . حًلیاات انیاادریت بااا افاازای  دماااا کاااه  ماای یابااد

د و انیدریت ته نشین می شاو( بدون تبخیر)درجه130کنونی در دمای
راف تا زمانی که درجه حرارت باال باشدا تاه نشاینی انیادریت در اطا

داخل سیاالتی که به. فورانهای مربوط به سیاالت گرمابی ادامه دارد
وارد این استوانه انیدریتی راه مای یابناد بطارف بااال صاعود نماوده و

از درون خلال و فارج ( <%1)آب دریا می شوند ولی مقاداری از آن
.استوانه انیدریتی بطرف خارج حرکت می کند





ه ضمن مبور سیاالت از درون دیواره انیدریتی بطرف خاارجا  درجا

از حادود  pHدرجاه ساانتی رادا2درجاه باه دماای 300حرارت از 

و وضعیت از احیایی ( 8/7حدود pH)به شرایط قلیایی ( اسیدی)5/3

(H2S>>SO4 ) باااه حالااات اکسااایدی(SO4>>H2S ) تغییااار مااای

. یابد

اساتوانه در نتیجه این تغییراتا کانیهاای ساولفیدی درون خلال وفارج

شااود؛ انیاادریتی و انیاادریت در بخاا  بیروناای اسااتوانه تااه نشااین ماای

خامت بنحوی که با افزای  طول لولها در االر تجماع ساولفیدها باه ضا

تی دودکشااهای بااالر دارای ساااخ. بخاا  پااائینی آن نیزافاازوده ماای شااود

منطقاااه ای و متحااادالمرکز از داخااال باااه خاااارج شاااامل کالکوپیریااات     

یادریتا پیریتا اسفالریت و ورتزیات در یاک زمیناه انیادریتی      ان

ولفات ساااولفیدا سااایلیکای بااای شاااکلا باریتاهیااادرات هیدروکسااای سااا

.منیزیم وتالک می باشند



وایت اسموکرها

ات و انیدریت موجاود در دودکا ا توساط سایاالت گرماابی فاقاد ساولف
نیز توسط آب سرد دریا حل می شود و آنچه مای ماناد یاک مجموماه 

ساارمت رشااد. سااولفیدی همااراه بااا اپااالا بعنااوان کااانی باطلااه اساات
وقتای دودکا . ساانتیمتر در روز تخماین زده شاده اسات30دودک  

البااات خااود را ازدساات دهاادا فروماای ریاازد و تپااه ای از واریاازه هااای 
همااراه بااا بااًی اسااموکرهاا . مربااوط بااه دودکاا  حاصاال ماای شااود

درنگ دودکشهائی بنام وایت اسموکر وجود دارد که از آنها ابری سفی
تیجاه اینهاا در ن. حاوی باریتا سیلیکا و کمی پیریت خاارج مای شاود

اصال بسته شدن پرزهای مربوط به دودکشها در االر ته نشینی مواد ح
. شااونداز ساایاالت گرمااابی و نتیجتااا  کاااه  نفوذپااذیری تشااکیل ماای

در یعنی در االر کاه  نفوذپذیری در دیواره های دودکشاهاا سایاالت
(.4-11شکل)درون آنها سرد می شوند





ساخت منطقه ای در کانسارهای سولفید توده ای 

رکاز افزای  نسبت روی به مس در کانسارهای سولفید تاوده ای از م•

. دتوده به طرف خارج و باال یکی از خصوصیات بارز آنها مای باشا

بوجااود آماادن ساااخت منطقااه ای مماادتا  مااس در داخاال تااوده و مماادتا  

نشاان ر سردشادن پیااپی محلولهاای( 5-11شکل)روی در خارج توده

داسیونا رقیاق سایر تغییرات فیزیکوشیمیایی نکیر اکسی.گرمابی است

ت ملا. دربوجود آمدن این سااخت بای تاأالیر نباوده اساتpHشدگی یا 

ایجاااد چنااین مجمومااه هااایی توسااط محلولهااای گااوگرد دار احیااایی و 

. ت می باشداسیدی آبدارا حاصل حًلیت نسبی کالکوپیریت واسفالری

الن کمتر حًلیت این دو کانی تابع دماست ولی حًلیت اسفالریت و گ

.از کالکوپیریت تابع درجه حرارت می باشد





ددگرسانی و کانسارسازی در ذخایر ماسیو سولفای

ید تاوده حضور دگرسانی کلریتی در بخ  مرکزی  کانسارهای سولف
نشاااان ر کااااه  ( 6-11شاااکل)ای و دگرساااانی سریسااایتی در خاااارج 
ی ایان امار باا ال اوی پراکنادگ. گرادیان حرارتای بطارف خاارج اسات

ه پتاسااایمی کااا. ساااولفیدها درون دودکشاااهای دگرساااانی مطابقااات دارد
ب دریاا بصورت دگرسانی سریسیتی به سن ها اضاافه مای شاودا از آ

همچنااین منیزیماای کااه بااه. و یااا ساایاالت گرمااابی حاصاال شااده اساات
ی اولیاه بخشی از دگرسانی کلریتای اضاافه شادها یاا ازسایاالت گرمااب

مقاداری از .حاصل شده است ویاا آنکاه مرباوط باه آب دریاا مای باشاد
دن مرباوط باه اکسایده شا( در زیر تاوده مدسای شاکل)اکسیدهای آهن 

دن ناازوالت سااولفیدی اساات کااه از ساایاالت خروجاایا قباال از حاااکم شاا
یاالت تجمع تالک درنتیجه ورود سا. شرایط احیائیا حاصل شده است

نجاام گرمابی  نی از سیلیس به درون آبهای دریاایی حااوی منیازیما ا
.شده است



نیزکها روند حرکت 

سیاالت را نشان می دهند



منشأ سیاالت گرمابی و گوگرد درکانسارهای 

سولفید توده ای

شاد مطالعات نشان داده که سایاالت گرماابی، آبهاای اقیانوسای مای با•

ها که احتماالً حاوی مقادیری آبهای ماگمایی و جاوی اسات وباا سانگ

ساایاالت مااذکور دارای شااوری . واکاانش ایزوتااوپی انجااام داده اساات

.باالیی می باشند

باوط منشأ گاوگرد در ایان کانساارها، سانگهای آتشفشاانی مافیاک مر•

ب سار–در مورد کانساارهای روی . به کمر پائین توده معدنی است

مااس، اعتقاااد باار ایاان اساات کااه کااه گااوگرد از ساانگهای رسااوبی –

.استکمرپائین و یا ازبخشهای احیائی عمیق آب دریا منشأ گرفته





انواع کانسارهای رسوبی

کانسارهای حاصل از-1

رسوبگذاری شیمیایی
کانسارهای حاصل از-2

فرایندهای مکانیکی

کانسارهای پالسری

انواع دامنه ای، )

آبرفتی، ساحلی،

(بادی، یخچالی

کانسارهای کوپرشیفر،

کمربند مس زامبیا، 

برخی کانسارهای منگنز

ماملیتی، کانسارهای آهن ا

کانسارهای فسفریت،

کانسارهای تبخیری و

گرهکهای منگنز



نحوه تشکیل کانسارهای رسوبی

.مواد بصورت محلول وارد محیط رسوبگذاری می شوند•

محااااایط pHوEhتاااااه نشاااااینی ماااااواد معااااادنی در نتیجاااااه تغییااااارات•
.رسوبگذاری امکانپذیر است

نقاااش باکتریهاااا در تاااه نشاااینی ماااواد معااادنی باااه عناااوان کاتاااالیزور•
مای درواکنشهای اکسیداسیون، همچنین احیاا کاردن ساولفات مطار 

.باشد

بت بسیاری از کانسارهایی که در سانگهای رساوبی قارار دارناد، نسا•
بااه ساانگهای در برگیرنااده همشاایب ماای باشااند و اغلااب در نزدیکاای

(1-12شکل.)آتشفشانها یا سنگهای آتشفشانی واقعند





نیومشیمیایی آهن، منگنز و آلومی-کانسارهای رسوبی

دی این کانسارها ازمحلولها وذرات معلاق و محلولهاای کلوئیا•
.در کف حوضه های رسوبی ته نشین می شوند

اره منشأ فلزات موجاود در بعضای ازایان کانساارها پوساته قا•
.ای تخریب شده است

ر بواساااطه متفااااوت باااودن تحاااری شااایمیاییا ایااان مناصااار د•
.منطقه ساحلی از یکدی ر جدا می شوند

آلومینیااوم معمااول تاار –من نااز و آهاان –کانسااارهای آهاان •
مااوال  هسااتند ولاای کانسااارهای رسااوبی آلومینیااوم و من نااز مع

.همراه با یکدی ر یافت نمی شوند



ن رفتار ژئوشیمیایی آهن درمحیط رسوبی ومنابع آ

شاارایط اکساایدی باماا  تااه نشااینی آهاان و شاارایط احیااائ. ی 1

.بام  انحًل آن می شود

شاارایط اساایدی باماا  انحااًل آهاان و شاارایط قلیااائی باماا. 2   

.ته نشینی آن می شود

آهاان موجااود در کانسااارهای رسااوبی شاایمیایی از دو منبااع✓

هاوازدگی کانیهاای مافیاک موجاود در ( 1: تأمین می شاود

فعالیت آتشفشانی( 2قاره ها 



انواع کانسارهای رسوبی آهنانواع کانسارهای رسوبی آهن

کانسارهای آهن مردابی( الف

(Bog irons)
ماملیتی آهن( ب کانسارهای ا

(Clinton & Minette – type ironstones)
کانسارهای آهن نواری پرکامبرین( ج

(Banded Pre-Cambrian ironstones)

کانسارهای آهن مردابی( الف

(Bog irons)
ماملیتی آهن( ب کانسارهای ا

(Clinton & Minette – type ironstones)
کانسارهای آهن نواری پرکامبرین( ج

(Banded Pre-Cambrian ironstones)



کانسارهای آهن مردابی

ره این نوع کانسارها در منااطق معتدلاه تاا یخچاالی مرباوط باه نیمکا•
اوی شمالی بصورت توده های عدسی شکل تا نواری لیمونیت که حا

رس، ماسه و موادآلی می باشد، در دریاچاه هاا، رودخاناه هاائی کاه 
ناز نیاز منگ. دارای جریان کند می باشند و باتالقها تشکیل می شوند
بااه         MnO2معمااوالً در ایاان کانسااارها حضااور دارد و گاااهی مقااادیر

ضاور نیاز ح( فسفات آهن آبدار)درصد می رسد و غالباً ویویانیت40
تجزیاااه ماااواد آلااای در خاکهاااای اشاااباع از آب، باعاااث تشاااکیل . دارد

ایان آبهاا باعاث مای شاوند کاه آهان . مای شاودCO2آبهای غنی از 
فریااک غیرمحلااول موجااود در محاایط بااه فااروی باای کربنااات محلااول 

، با برخورد و مخلوط شدن آبهای حاوی فرو بی کربنات. تبدیل شود
ها آبهای غنی از اکسیژن باعث اکسید شدن آهن فروی موجود در آن

.و ته نشینی آهن بصورت لیمونیت می شود



ماملیتی آهن کانسارهای ا

( مالیآمریکای شا)این کانسارها متنوع بوده و به دو گروه کلینتون •
در ایااان کانساااارها جااادایش . تقسااایم مااای شاااوند( فرانساااه)و مینااات

ی هاای کان. رخساره های اکسیدی، کربناتی و سیلیکاتی وجود ندارد
مام  لیات توأمااً اکسیدی، کربناتی و سیلیکاتی ممکن است حتی در یاک ا

.حضور داشته باشند

کانیهای اصلی آهان در ناوع کلینتاون شاامل هماتیات،  شااموزیت  و•
اساات ولاای نااوع میناات %40-50ساایدریت اساات و عیااار آهاان حاادود 
همچناین سان . آهان مای باشاد% 30حاوی سیدریت و شاموسایت و 

( زوئیکمزو)قدیمی تراز نوع مینت( کامبرین تا دونین)نوع کلینتون
موقعیاات زمااین شناساای نااوع  میناات دریاهااای درون قاااره. ماای باشااد

از آنجا که فارآوری سایلیکات آهان.ای، فالت قاره و دریاچه ها ست
.ندغیراقتصادی است، لذا این نوع ذخایر ارزش اقتصادی کمی دار



تشکیالت آهن نواری

اشاند این تشکیالت، رسوبات شیمیایی، نازک الیاه و ورقاه ای مای ب•
یاا بیشاتر آهان باا منشاأ رساوبی وحااوی الیاه هاای % 15که حاوی 
.چرت هستند

آهان مای % 35تاا 25اکثر کانسارهای آهن نواری اقتصادی دارای •
.باشند

نیاز بجاای کانساار ناواریواژه های تاکونیت، ایتابریات، ژاساپیلیت•
.آهن بکار می رود

.می باشد( میلیارد سال5/2تا 9/1)سن این کانسارها پرکامبرین •

در بین انواع ذخایر آهن، کانساارهای ناواری کاه حااوی کاناه اصالی•
هماتیت هستند، دارای اهمیت اقتصادی بوده و عماده  آهان مصارفی

.دنیا را تأمین می کنند



رخساره های کانسارهای آهن نواری

رخساره اکسیدی شامل زیررخساره هماتیت وزیررخسا) ره 1
مگنتیت

رخساره کربناتی شامل الیه های متناوب سیدریت یا ) 2
آنکریت غنی از آهن و چرت

رخساره سیلیکاتی شامل سیلیکاتهای آهن ) 3
(گرینالیت،استیلپنومالن، مینسوتائیت)آبدار

رخساره سولفیدی شامل اسلیتهای کربندار سیاه رن) گ تا 4
پیریت% 40



.می باشدEhتغییر رخساره از اکسیدی بطرف کربناتی و سولفیدی نتیجه کاهش  



انواع اصلی کانسارهای آهن نواری

سوپریورآلگوما

پروتروزوئیک: سن

کوارتزیت، شیل سیاه ذغالدار:سنگ همراه

کنگلومرا، دولومیت و چرت

فاقد رخساره سولفیدی

فاقد ارتباط مستقیم با سنگهای آتشفشانی 

چندصد کیومتر: گسترش

رسوبی شیمیایی یا بیوشیمیایی: منشأ

حوضه های : موقعیت تکتونیکی

فالت قاره ای و پالتفرمی

(آمریکا)کانسار لیک سوپریور :مثال

(فانروزوئیک)آرکئن: سن

آتشفشانی–گری واک : سنگ همراه

دارای رخساره سولفیدی

ارتباط نزدیک با سنگهای آتشفشانی و

پیروکالستیک اسیدی

چندین کیومتر: گسترش

آتشفشانی  متصاعدی: منشأ

کمربندهای آتشفشانی: موقعیت تکتونیکی

مناطق گسترشی، گرابن ها

(اونتاریو)شرمن–آدامز :مثال



ی نظریات درمورد خاستگاه آهن و سیلیس درذخایرنوار

سیلیکا وآهن مرباوط باه پدیاده هاای آتشفشاانی و از راه چشامه ها) ای 1
.آذرین زیردریایی تأمین شده است

آهن و سیلیس بصورت محلول ازخشکی به دریا حمل و تاه نش) سات 2
.ه استتغییرات فصلی درته نشینی نوارها موالربود. یافته است

این ذخایر در آ از بصورت رسوبات یا توفهای آهناداربوده اناد) کاه 3
.بعدا  توسط محلولهاا اکسیدی و سیلیسی شده اند

این کانسارها محصول نهایی چرخه های رسوبی کربناتی است) 4.

در آرکاائن کااه ) 5CO2 در جااو زمااین فااراوان بااودها  لکاات آهاان در
شاینی دریاها اشباع شده و سپس افزای  اکسیژن در جاو  باما  تاه ن

.آهن گردیده است

تشاکیل ایان کانسااارها باه صااعود آبهاای ممیاق و ساارد دریاا بطاار) ف 6
و تماااس بااا جااو  زمااینا CO2فًتهااای قاااره ای گاارما آزادشاادن 

.اکسیدشدن و نهایتا  ته نشینی آهن نسبت داده شده است



کانسارهای رسوبی منگنز

ر دو در رفتار ژئوشیمیایی منگنز بسیار شبیه به آهن می باشاد و ها•

گناز محلولهای اسیدی و خنثی محلول است ولی مکانیسام تمرکاز من

.مستقل از آهن می باشد

تااه نشااینی آهاان نساابت بااه منگنااز pHمعااین، بااا افاازایش Ehدرهاار•

ت باه اولویت دارد ولی ضمن فرایندهای آلی، تاه نشاینی منگناز نساب

.آهن توسط باکتریها و خزه ها اولویت دارد

ناز یااد ازکانسار نیکوپل در اوکاراین باه عناوان کانساار رساوبی منگ•

ایاان کانسااار در محاایط فااالت قاااره ای تشااکیل گردیااده و. ماای شااود

کانیهای منطقه اکسایدی (. 3-12شکل)دارای ساخت منطقه ای است

بارتنااد شااامل پیرولوساایت و پساایلومالن بااوده و کانیهااای کربناااتی ع

منگانوکلسیت و رودوکروسیت: از





انواع کانسارهای الیه ای منگنزانواع کانسارهای الیه ای منگنز

کانسارهای-3

دورگه

کانسارهای -2

غیرآتشفشانی
کانسارهای -1

آتشفشانی

گرهک های منگنز(الف

رسوبات (ب

ته نشین شده 

به دور از چشمه های

داغ زیردریایی

همراه با اگلومرا،(الف

توف و سنگهای آواری

مرتبط با سازند (ب

آهن نواری غیرهمجوار

با منشأ بروندمی

همراه با اگلومرا،(الف

توف و سنگهای آواری

مرتبط با سازند (ب

آهن نواری غیرهمجوار

با منشأ بروندمی

کانسارهای مردابی،(الف

دریاچه ای ورودخانه ای

رسوبی با منشأ (ب

قاره ای و موقعیت فالت

قاره ای



(بوکسیتها)کانسارهای آلومینیوم

( 2کانساااارهای برجاااای ماناااده،  ( 1ایااان کانساااارها باااه ساااه گاااروه •
کانسااااارهای رسااااوبی زمااااین ( 3کانسااااارهای رسااااوبی پالتفرماااای و 

.ناودیسی تقسیم می شوند

اکساایدهای آهاان ( 2آلومینااا (1:ترکیااب کانسااارهای آلومنیااوم شااامل•
سایلیکا هماراه ( 3( هماتیت، هیدروهماتیت، گوتیت و هیادروگوتیت)

.اکسیدهای تیتانیوم می باشد( 4با کائولینیت و

در ماااورد منشاااأ کانساااارهای بوکسااایت رساااوبی، باااه عقیاااده برخااای •
آلومینیااوم بصااورت ذرات معلااق و یااا بصااورت یااک محلااول واقعاای 

اصل در مورد اخیر، عامل انتقال اسید سولفوریک ح. انتقال می یابد
ها و وارد از تخریب سولفیدها و واکنش این اسید با آلومینوسایلیکات

.شدن آلومینیوم به داخل محلول است



کانسارهای سولفیدی فلزات پایه

رایط اکثر این کانسارها در شارایط دریاایی غیار آتشفشاانی و یاا در شا•
.دلتائی تشکیل می شوند

مای این کانسارها از نقطه نظر زمانی و مکانی دارای گسترش وسیع•
.باشند و از پروتروزوئیک تا ترسیر تشکیل گردیده اند

یار میزان ذخیره آنهاا از چناد صادمیلیون تان  تاا زیار حداقتصاادی متغ•
.بوده و معموالً بیش از یک الیه معدنی وجود دارد

انادازه داناه هاای. این ذخایرعدسی شکل تاا الیاه ای شاکل مای باشاند•
سولفید در آنهاا بسایار کوچاک اسات، لاذا بارای آزادساازی داناه هاای 
در سولفیدی از باطله، سنگ معدن می بایست تا حاد زیاادی خارد وپاو

    Cu+Agسااخت منطقاه ای از حاشایه بطارف داخال شاامل. شود
PbZnدر این کانسارها قابل مشاهده است.

.این کانسارها عمدتاً در مناطق درون قاره ای تشکیل می شوند•



کانسارهای رسوبی شیمیایی مس

ار این کانسارها از نظار تولیاد ماس بعاد از ذخاایر ماس پاورفیری قار•
. وندمی گیرند و مهم ترین منبع تولید کبالت در دنیا محسوب مای شا

تاا 18/1عیار ایان کانساارها از . محصول فرعی آنها نقره می باشد
میلیااون تاان ماای 2600متغیاار اساات و میاازان ذخیااره آنهااا بااه  % 5
.رسد

واد آلای اکثر کانسارهای اصلی در شیلهای احیائی  پیریتای غنای از ما•
.و کربناتی وبقیه در ماسه سنگها یافت می شود

سنگ میزباان مااده معادنی در شارایط گارم وخشاک مشاابه باا شاکل•
.گیری سنگهای تبخیری و الیه های قرمز تشکیل شده است

ایاان کانسااارها از نظاار زمااانی از اولااین تااا آخاارین ظهااور الیااه هااای •
.قرمز تشکیل شده اند



کانسار کوپرشیفر(الف

مثااالی از کانسااارهای شاایل ( 4-12شااکل)کانسارکوپرشاایفر درآلمااان
ن در ایا. شایمیایی مای باشاد–مس دار بوده و دارای منشأ رساوبی 

متر در کانسار، شیل کربناتی غنی از بیتومین با ضخامت حدود یک
وساااط یاااک تاااوالی قااارار دارد کاااه از پاااائین باااه ماساااه سااانگ قرماااز 

بار روی سانگ. غیردریایی و از باال  به سنگ آهاک خاتم مای شاود
ان ایان کانساار از شامال انگلسات. آهک الیه های تبخیری قرار دارناد

تا هلند، آلمان و لهستان ادامه دارد و بنظر مای رساد کاه باازوئی از
کاناه هاای. یک دریای کم عماق مرباوط باه پارمین را دنباال مای کناد

ن، کوپرشااااایفر شاااااامل بورنیااااات، کالکوسااااایت، کالکوپیریااااات، گاااااال
ارای مس مهمترین محصول د. اسفالریت، تتراهدریت و پیریت است

.می باشد% 3میانگین 

منشااأ ایاان کانسااار رسااوبی و هماازاد معرفاای شااده اساات وپیاادایش 
گوگرد در آن به تجزیه ماوادآلی و احیااء ساولفاتهای موجاود در آب

.دریا نسبت داده شده است





کمربند مس زامبیا(ب

تی در در کمربند مس زامبیا کنگلومرا، آرنیت و آرنیت هاای فلدساپا
ل الیااه شاای. یااک تااوالی متشااکل از شاایل ذغالاادار دریااایی واقااع اساات

ذغالدار ضمن پیشروی دریا باه سامت شارق تاه نشاین شاده اسات و
ار درایان کانسا. سنگ میزبان بسیاری از توده های معدنی می باشاد

ا نوسااانات پاای در پاای در خطااوط ساااحلی بصااورت تناااوبی از شاایل باا
. میان الیه های ماسه سنگی و کوارتزیتی نمود پیدا کرده است

توده های معدنی کیلومترها ضخامت دارند و عیاار ماس موجاود در 
درایان کمربناد ناوعی سااخت منطقاه ای. متغیر اسات%6تا 3آنهااز

انی عنصااری و کانیااائی مشااخص شااده کااه بصااورت رسااوبات فاقااد کاا
سااازی در نزدیکاای ساااحل، کااانی سااازی کالکوساایت در گلهااای کاام
ی عمااق و کااانی سااازی بورنیاات، کالکوپیریاات و پیریاات در اعماااق ماا

.باشد



فرایند تشکیل کانسارهای الیه ای مس با 

(  SCDs)سنگ میزبان رسوبی 

در اثاار فرایناادهای همزمااان بااا دیاااژنز، رسااوبات ذغالاادار از لحاااظ ) 1
.غنی می شوند( سولفید آهن، ژیپس یا انیدریت)گوگرد

، از ماسااه ساانگهای دانااه درشاات ) مااس بااه همااراه فلاازات محلااول  2
نفوذپذیر قااره ای مجااور، باه داخال الیاه غنای از گاوگرد وارد مای 

ر تاه نشاینی فلازات در ایان کانساارها اساسااً د( 5-12شکل. )شود

منشاأ مجموعاه هاای کلاروری مرباوط . دمای پائین انجام می شاود

به سیاالت روزنه ای شاور و اکسایدی موجاود در الیاه هاای قرماز 

لبتاه ا. انتقال فلزات از طریاق پااالیش و یاا انتشاار مای باشاد. است

ار بااارای مساااافتهای طاااوالنی، انتقاااال فلااازات بوسااایله پدیاااده انتشااا

(1993براون،.)غیرمعقول است





کانسارهای فسفات

فسااافات عمااادتاً از کانساااارهای رساااوبی بدسااات مااای آیاااد و ناشااای از•

فساافر مصاارفی از رسااوبات % 85حاادود . فعالیتهااای زیسااتی اساات

از گوانااو و بقیااه از کربناتیتهااا تااأمین ماای % 1شاایمیایی فساافاتی، 

.شود

تصاادی این رسوبات شیمیایی به فسفریت موسومند و ازنقطاه نظراق•

. می باشندP2O5درصد 20تا 15حاوی  

در ( 1975)تقساایم بناادی کانسااارهای فساافات رسااوبی طبااق امیااگ•

.نشان داده شده است6-12شکل 

ند، ولای ذخایرفسفریت از پرکابرین تااکنون در حاال تشاکیل مای باشا•

.ذخایر اقتصادی مربوط به فانروزوئیک می باشند





ی این کانسارها بر روی فاًت قااره و شایب قااره کاه در آن بااروری آلا
زیاااااد و ریااااز  رسااااوبات آواری محاااادود اسااااتا تشااااکیل ماااای شااااوند 

ز در برخی موارد باال آمدن آبهای سرد ممقای پرفسافر ا(. 7-12شکل)
آبهااای ساارد . امماااق اقیااانوس باماا  افاازای  ایاان باااروری ماای شااود

وآپاتیاات بیشااتری CO2قادربااه انحااًل ( PO4پاای پاای ام 3/0حاااوی )
مای هرگاه آبهای ممیق و سرد دریا کاه ک. نسبت به آبهای گرم می باشد
آنها بااال وازلحااک آپاتیات اشاباع مای 2COاسیدی نیز می باشد و مقادیر
ه صااعود نمایاادا بواسااط( محاایط گرمتاار)باشااندا بااه ساامت فااًت قاااره 

حًلیت آپاتیت کاه  pHافزای  درجه حرارتا کاه  فشاروافزای  
ای ذخاااایر فسااافات باااین مرضاااه. یافتاااه و فسااافات تاااه نشاااین مااای شاااود

ای آپاتیتهاا. درجااه شاامالی و جنااوبی تشااکیل گردیااده انااد40جغرافیااایی 
دریاااااااااایی معماااااااااوال  بصاااااااااورت کلوفاااااااااان و حااااااااااوی مقااااااااااادیری 

NaاMnاSrاTiاVاUوF می باشد  .

نحوه تشکیل کانسارهای فسفریت





کانسارهای تبخیری

شااکیل گروهای از کانسااارهای رساوبی شاایمیایی کاه در نتیجااه تبخیرت✓

ایاان کانسااارها هاام در محاایط دریاچااه ای و هاام در محاایط . ماای شااوند

ود دریایی در نتیجه جریان یافتن آب دریا به داخل حوضاه هاای محاد

شااده در داخاال خشااکیها، تبخیاار آب و برجااای گااذاری امااال  تشااکیل

.می گردند

سالها تبخیریهای دریاچه ای نیز در فرورفتگیهای حاصل از حرکت گ✓

ت مثاال رسااوبا. و در فرورفتگیهااای مناااطق کااویری بوجااود ماای آینااد

. موجود در کفه نمک سیرجان( Playa evaporites)تبخیری

ا، ساولفات کربناتها: ترتیب ته نشینی کانیهاای تبخیاری عبارتسات از✓

.یمکلسیم، نمک طعام، سولفاتهای سدیم و منیزیم، نمکهای پتاس



در شیلی از تبخیریهای دریاچه ایا نیترات؛•

در ترکیه بوراکسا کلمانیت و یولکسیت؛•

بُرم و لیتیوم؛( یوتا)از دریاچه گریت سالت لیک•

بنات ا کر(ناهکولیت)و از سایر دریاچه ها بیکربنات سدیم•

.ا سولفات و داوسونیت بدست می آید(ترونا)سدیم

در جهان سوما از حوضه های کم ممق واقع در حاشیه •

.دریا نمک طعام استحصال می شود

اهمیت اقتصادی 

کانسارهای تبخیری



مدل حوضه های خشاکیده. حوضاه تبخیاری در چناد مرحلاه توساط :1
نکااار باااه اینکاااه درهرمرحلاااه از . شاااورآب پااارو تبخیااار مااای شاااود

ودا لذا در پرشدگی و تبخیرا الیه ای از مواد تبخیری تشکیل می ش
.دکلرور حاصل می شو-سولفات-هر مرحله توالیی از کربنات

ماادل حوضااه هااای پااراز شااورآب. در ایاان ماادلا آب دریااا بطااور : 2
الیشاان آبهاای قادیمیتر کاه چ .پیوسته وارد حوضه تبخیری می شود

ی از آبهااای جدیاادالورود بیشااتر اسااتا بطاارف کااف حوضااه پااائین ماا
د رونااد و بواسااطه مااانعی کااه بااین حوضااه تبخیااری و آب دریااا وجااو

داردا تماااس آن بااا آب دریااا قطااع ماای شااود؛ از ایاان آبهااای قاادیمی 
ی ایان کانیها شروع به ته نشاین شادن مای نمایناد و باا افازای  شاور

(8-12شکل.)آبهاا کانیهای متفاوتی ته نشین می شوند

نحوه تشکیل کانسارهای تبخیرینحوه تشکیل کانسارهای تبخیری





گرهکهای منگنز

در کف اقیانوسها و دریاجه های اماروزی کانساارهای منگناز و آهان •
شااکل)بصااورت گرهااک و کنگرساایون هااای نااامنظم یافاات ماای شااوند 

درصد اکسیدهای منگنز و مقداری 30تا 20گرهکها حاوی (. 12-9
3تااا 2آهاان ماای باشااند و جمااع مقااادیر کبالاات، نیکاال و مااس در آنهااا 

گرهکهاااا حااااوی مقاااادیری تیتاااانیوم، واناااادیوم و . درصاااد مااای باساااد
زیاابی میزان ذخیاره گرهکهاای منگناز قابال با. مولیبدن نیز می باشند

کناون بیلیون تا یک تریلیون تن تخمین زده شده است، ولای هام ا50
.داین عناصربا قیمتی بسیار نازلتر، از خشکیها بدست می آین

سانتیمترمتغیراساات و گاااهی بااه 25میلاای متاار تااا 1قطاار گرهکهااا از •
ساارعت رشااد گرهکهاااا یااک میلیمتاار در هریاااک . یااک مترماای رساااد
.میلیون سال است

ب و منشأ فلزات در گرهکها ممکن است آتشفشانی متصااعدی، تخریا•
.دانتقال فلزات از سنگهای موجود در خشکیها و ذرات آسمانی باش





کانسارهای پالسری

ای  هرگاااه ساان های حاااوی کانیهااای ساان ین و مقاااوم تحاات تااأالیر فرساا•
قااارار گیرنااادا کانیهاااای سااان ین رهاااا شاااده از سااانگ توساااط موامااال 

و بااه محاال تجمااع انتقااال یافتااه( آب رودخانااها امااواج دریاااا باااد)انتقااال
.بدین ترتیب کانسارهای پًسری شکل می گیرند

یایی کانیهااایی ماای تواننااد تشااکیل پًسااردهند کااه دارای مقاوماات شاایم•
انیهاای تمرکاز ک.ومکانیکی باشند و وزن مخصوص آنهاا نیزبااال باشاد

تا ساااان ین شااااامل طااااًا فلاااازات گااااروه پًتااااینا کاساااایتریتا ایلمنیاااا
س کرومیاااتا م نتیاااتا روتیااالا زیااارکنا مونازیااات و ولفرامیااات  پااا

ی از برخا. ازآزادشدن از سن های دربرگیرنده اولیه امکان پاذیر اسات
سان ین کانسارهای پًسرا پس از انتقال مواد باطله و تمرکز کانیهای

.در باالی توده معدنی اولیها تشکیل می گردند

ه انادا کانسارهای پًسر در تماامی ادوار زماین شناسای تشاکیل گردیاد•
.ولی انواع اقتصادی  کنونی مربوط به سنوزوئیک می باشند



یها کانسارهای پًسر برجای مانده درزمین مسطح   باالی کانساراول

ی انواع دامنه ای در منطقه شیبدار  روی دامنه ها و پًسرهای واریزه ا

ی رود خانه ها محل مناسبی برا. در پائین سرازیری تجمع می یابند

.تشکیل پًسرهای آبرفتی می باشند





اهمیت اقتصادی کانسارهای پالسر

طه اکثرکانسااارهای پالساار دارای عیااار پااائین ماای باشااند، ولاای بواساا•

اسااتخراج آسااان، عاادم نیاااز بااه خاارد کااردن وارزان بااودن روشااهای 

.جداسازی ماده معدنی از باطله، مورد بهره برداری قرار می گیرناد

اسات یکی از شارایط تشاکیل کانساارهای پالسار، حضاور سانگهایی

کااه حاااوی مقااادیری ازکانیهااای ساانگین مربااوط بااه آن نااوع پالساار

. باشند

در طااول سااواحل شاارقی ( Beach sands)ماسااه هااای ساااحلی •

اد وغرباای آفریقااا و اسااترالیا توسااط امااواج و جریانهااای ساااحلی ایجاا

: کانیهاای سانگین باا ارزش در ایان ماساه هاا عبارتناد از. می شوند

.روتیل، زیرکن، ایلمنیت، لوککسین و کیانیت



منشأ کانیهای اقتصادی در 

کانسارهای پالسر
کانیهای اقتصادیکانیهای اقتصادی منشأمنشأ

سنگهای فرابازی و بازی-1

سنگهای گرانیتوئیدی-2

و پگماتیتی وابسته

بازالتهای فالتی-3

سنگهای سینیتی -4

اسکارن ها-5

کیمبرلیتها-6

سنگهای دگرگونی درجه باال-7

کمربندهای سرپانتینی-8

کربناتیتها و -9

سنگهای بازی همراه

عناصر گروه پالتین-1

کاسیتریت، مونازیت، زیرکن، -2

روتیل، طال

مگنتیت و ایلمنیت-3

زیرکن، فلزات کمیاب-4

شئلیت، روتیل و کرندوم-5

الماس-6

طال، روتیل،زبرکن، سنگ قیمتی-7

گروه پالتین، کرومیت، مگنتیت-8

روتیل، ایلمنیت، مگنتیت، کانیهای -9

U،Nb ،Th ،Zrعناصرنادرخاکی،



نحوه تشکیل کانسارهای پالسر دامنه ای

تفکیاااک ماااواد آواری ضااامن لغااازش ماااواد بااار روی سااارازیریها در •
بارای نقطه شروع. تشکیل پالسر دامنه ای بسیار حائز اهمیت است

أثیر تشکیل کانسارهای پالسر دامنه ای، سانگهایی اسات کاه تحات تا
حی هوازدگی و تجزیه قرار می گیرند و از لحااظ توپاوگرافی در ساط

ها در سارازیری. باالتر از محل تشکیل پالسر دامنه ای واقع شاده اناد
مااواد . واقااع محاال انتقااال و جاادایش کانیهااای ساانگین وباطلااه اساات
. ابناادساانگین تحاات تااأثیر نیااروی ثقاال بااه طاارف پااائین انتقااال ماای ی

جابجااائی مااواد بااه عااواملی نظیاار شاایب ساارازیریها، ضااخامت مااواد، 
انااادازه، وزن مخصاااوص و ضاااریب اصاااطکاک داناااه هاااا و عوامااال 

وجه به با ت. دیگری مثل تغییرات روزانه و سالیانه دما بستگی دارد
متفاااااوت بااااودن حرکاااات قطعااااات مختلااااف ساااانگ و کااااانی باااارروی 

.سرازیریها، این قطعات از یکدیگر تفکیک می شوند



نحوه تشکیل کانسارهای پالسر بادی

دخاناه از نحوه انتقال مواد تخریبی توسط باد شبیه انتقاال توساط رو

داناه ماواد تخریبای. طریق تعلیاق، غللتیادن و کشاش انجاام مای شاود

ریاق انتقاال از ط. ریز عمدتاً از طریق معل ق سازی منتقال مای شاوند

ماواد غلتیدن معموالً با پارش تاوأم اساتی لایکن شاکل اصالی حرکات

ه آواری توسط بااد، انتقاال از طریاق کشاش تاوأم باا غلتیادن اسات کا

ها می منجر به تشکیل پشته ها، سنگ رشته ها، تلماسه ها و برخان

در اثرغلطیدن دانه های ماسه از قسمت کم شیب بطارف خاط.  شود

ط الرأس و سپس بطرف دامنه پرشیب، داناه هاای ریاز وسابک توسا

انناد باد منتقل شده ولی دانه های درشت تر و سنگین تر عقب می م

انساار بدین طریاق ک.  و در قسمت انتهایی تلماسه متمرکز می شوند

(12-12شکل. ) پالسر بادی تشکیل می شود





کانسارهای پالسر یخچالی

یخچالهااا حجاام عظیماای از مااوادآواری را بااا خااود حماال ماای •

کنناادی هرچنااد ضاامن ایاان نقاال و انتقاااالت جداسااازی مااواد از

نظر اندازه و یاا وزن مخصاوص باه مقادار زیااد انجاام نمای 

ماااورین هااای حااااوی طااال در آالساااکا، مااورین هاااای . شااود

از ( آمریکاااا) حااااوی المااااس در ویسکانساااین و میشااایگان 

در اثااار شساااتن . پالسااارهای یخچاااالی محساااوب مااای شاااوند

ر یخچااالی نظیاار ذخااای–مااورین هااا نیااز پالساارهای آبرفتاای 

.طالی پالسری در نیوزیلند تشکیل شده است





مقدمه

در بعضاای مواقااع مااواد معاادنی توسااط فرایناادهای هااوازدگی و عماال ✓
از آبهای زیرزمینی تمرکز مای یابناد کاه باه آنهاا کانساارهای حاصال

.هوازدگی اطالق می شود

دید باارای تشااکیل ایاان کانسااارها، هااوازدگی شاایمیایی ماای بایساات شاا✓
باشااد و چنااین شاارایطی در مناااطق حاااره ای کااه گاارم و بااارانی ماای 

در چنااین شاارایطی اکثاار ساانگها تمااامی مااواد. باشااد، حکمفرماساات
محلول خود را از دست می دهناد و خااکی حاصال مای شاود کاه فاقاد 

در اینجااا از . ایاان خاکهااا بااه التریاات موسااومند. مااواد محلااول اساات
ی انااواع کانسااارهای حاصاال از هااوازدگی، ذخایربوکساایت، کانسااارها
التریت و ذخایر حاصل از غنای ساازی برونازاد ماورد بررسای قارار

.می گیرند



تغییر در ترکیب شیمیایی و کانی شناسی مواد بی ارزش

مثل تبدیل فلدسپارها و فلدسپاتوئیدها به بوکسیت

انحالل، انتقال و تمرکز مواد معدنی 

مثل تشکیل التریتهای نیکل، غنی سازی سوپرژن در ذخایر مس پورفیری

آزادسازی کانیهای مقاوم و با ارزش، ضمن تجزیه سنگهای دربرگیرنده آنها

مثل آزادسازی کاسیتریت ازگرانیتهای حاوی قلع

آزادسازی کانیهای مقاوم و با ارزش، ضمن تجزیه سنگهای دربرگیرنده آنها

مثل آزادسازی کاسیتریت ازگرانیتهای حاوی قلع

تغلیظ و بهینه سازی

پخش دوباره و غنی سازیپخش دوباره و غنی سازی

آزادسازی و تمرکز هیدرولیکیآزادسازی و تمرکز هیدرولیکی



کانسارهای بوکسیت

ه از بوکساایت ساانگ معاادن اصاالی آلومینیااوم اساات و بااه التریتاای کاا•
.ی شودهیدروکسید آلومینیوم تقریباً خالص تشکیل شده، اطالق م

بیعای آلومینیوم میال ترکیبای شادیدی باا اکسایژن دارد و باه حالات ط•
یبسایت، یافت نمی شود، بلکه بصورت کانیهای رسی و یا کانیهای گ

. بوهمیت و دیاسپور در مواد تبخیری تجمع می یابد

وکسایت کانی شناسی بوکسیت بستگی به سن آن داردی کانسارهای ب•
بوهمیات و جوان، گیبسیتی می باشند و با افزایش سن، گیبسایت باه

. دیاسپور تبدیل می شود

وباااز کانسااارهای بوکساایت معمااوالً دارای تناژباااال بااوده و بصااورت ر•
.استخراج می شوند

قدار ذخیره بزرگترین کانسار بوکسیت، سلنگاردی در گینه است که م•
.آلومینیوم می باشد% 60میلیون تن بوده و حاوی 80آن 



درجه حرارت باال و بارندگی فراوان: وضعیت آب و هوایی(1

افزایش سرعت تخریب شیمیایی وکاهش تبخیرآب:پوشش گیاهی(2

سنگهای تحت  اشباع وآهکی رس دار:ترکیب و بافت سنگ بستر(3

انتقال مواد محلول از محیط: آبهای زیرزمینی(4

محفوظ ماندن کانسار تشکیل شده: ثبات تکتونیکی( 5

جلوگیری از انتقال بوکسیت پس از تشکیل: توپوگرافی( 6

جلوگیری از فرسایش کانسار: پوشیده شدن( 7



انواع اصلی بوکسیت ها

بوکسیت کارستی بوکسیت التریتی

%10در اروپا حاوی کمتز از :ترکیب

+ژیپسیت % 50اکسید آهن، 

ژیپسیت یا دیاسپور+ بوهمیت

الیه ای، تخته ای، عدسی شکل:شکل

(متر100تا4)متغیر: ضخامت 

در کشورهای مدیترانه ای :سن

از پرمین تا میوسن

پراکندگی : عامل تمرکز ماده معدنی

سنگهای کربناتی

%10در اروپا حاوی کمتز از :ترکیب

+ژیپسیت % 50اکسید آهن، 

ژیپسیت یا دیاسپور+ بوهمیت

الیه ای، تخته ای، عدسی شکل:شکل

(متر100تا4)متغیر: ضخامت 

در کشورهای مدیترانه ای :سن

از پرمین تا میوسن

پراکندگی : عامل تمرکز ماده معدنی

سنگهای کربناتی

عمدتاً ژیپسیتی،گاهی بوهمیتی:ترکیب

تخته ای: شکل

متر25تا : ضخامت

عمدتاً ترسیر و کواترنر: سن

درزه های : عامل تمرکز ماده معدنی

موجود در سنگها و پائین رفتن 

تدریجی سفره آب زیرزمینی

مناطق مرتفع( الف:انواع

مناطق پست( ب

عمدتاً ژیپسیتی،گاهی بوهمیتی:ترکیب

تخته ای: شکل

متر25تا : ضخامت

عمدتاً ترسیر و کواترنر: سن

درزه های : عامل تمرکز ماده معدنی

موجود در سنگها و پائین رفتن 

تدریجی سفره آب زیرزمینی

مناطق مرتفع( الف:انواع

مناطق پست( ب



تقسیم بندی بوکسیتها از نظر تجارتی

مواد نسوزمواد نسوزشیمیاییمتالورژیمتالورژی

ساینده هاتهیه سیمانتهیه سیمان

آلومینای باال

آهن پائین

سیلیکا پائین

عناصر قلیایی

بسیارکم

آلومینای باال

آهن پائین

سیلیکا پائین

عناصر قلیایی

بسیارکم

ژیپسیتی

آهن بسیار پائین

سیلیکا بهتر است

پائین باشد

آلومینای باال

آهن پائین

سیلیکا پائین

تیتان پائین

آلومینای باال

آهن پائین

سیلیکا پائین

تیتان پائین

آلومینای باال

آهن نسبتاً پائین

سیلیکا پائین

تیتان پائین

آلومینای نسبتاً باال

سیلیکا پائین

آهن ممکن است 

باال باشد

آلومینای نسبتاً باال

سیلیکا پائین

آهن ممکن است 

باال باشد



التریتهای نیکل

یت و التریتهاااای نیکااال در نتیجاااه هاااوازدگی سااانگهایی نظیااار پریااادوت

ایان (. 1-13شاکل)سرپانتینیت در مناطق استوایی حاصل می شوند 

ضاامن التریتاای شاادن چنااین . نیکاال هسااتند% 25/0ساانگها حاااوی 

ساانگهایی، نیکاال موقتااااً وارد محلااول مااای شااود، ولااای بساارعت یاااا 

برروی اکسایدهای آهان موجاود در التریات تاه نشاین مای شاود و یاا 

کانیهاای و ساایر( نوعی سرپانتین غنی از نیکل)بصورت گارنیریت 

ورقااه ای نیکاال در ساانگهای هااوازده موجااود در زیاار التریاات تجمااع 

ن ضاامن التریتاای شاادن، کبالاات نیااز ممکاان اساات در درو.   ماای یابنااد

.اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن متمرکز شود





غنی سازی در کانسارهای سولفیدی

عناصاااری مثااال ماااس، روی و نقاااره بواساااطه حاللیتشاااان از قسااامت 
ن باعاث باالیی و اکسیدی توده های سولفیدی شسته می شوند که ای

ی تهی شادن بخشای از تاوده معادنی کاه در بااالی سافره آب زیرزمینا
و هیدروکسید آهن کاه برجاای مای( منطقه تهی)قرار دارد، می شود

کاه ماند تشکیل پوششی به نام کالهک آهنین یا گوساان را مای دهاد
چنانچه کربناات در محایط وجاود (. 2-13شکل)کاربرد اکتشافی دارد

داشاااته باشاااد ماااس، سااارب و روی بصاااورت ماالکیااات، ساااروزیت و 
. ردداسمیت سونیت تاه نشاین شاده و منطقاه اکسایدی تشاکیل مای گا

لاایکن عمااده فلاازات موجااود در محلولهااای فاارورو بااه حالاات محلااول 
تاه ( زیار سافره آب زیرزمینای)باقی مانده تا آنکه در شارایط احیاایی

همچناااین مطاااابق ساااری شاااورمن، در محااال ماااذکور . نشاااین گردناااد
ایان . ندسولفیدهای اولیه توسط سولفیدهای ثانویه جانشاین مای شاو
.محل به منطقه غنی سازی ثانویه سولفید موسوم است



، از در کانسااارهای سااولفیدی اولیااه مااس کااه تحاات تااأثیر هااوازدگی قاارار ماای گیرنااد

سااط  بااه عمااق مناااطق گوسااان، فروشساات، غناای سااازی اکساایدی، غناای سااازی 

.تشخیص داده می شود( درونزاد)سولفیدی و منطقه اولیه



سری شورمن

ی  مای حاللیت و ته نشینی سولفیدها توسط سری شورمن قابل توض•
.کاربرد این سری در محیطهای برونزاد بیشتر است. باشد

در ایاان سااری، عناصااری کااه در باااالی جاادول قاارار گرفتااه انااد، میاال •
از ترکیبااای آنهاااا نسااابت باااه گاااوگرد، بیشاااتر و حاللیااات آنهاااا کمتااار

کیبای مثااً میال تر. عناصری است که در پائین جادول قارار گرفتاه اناد
یاالت لاذا سا. مس با گوکرد، بیش از میل ترکیبی آهن با گوگرد اسات

حاوی مس، باا برخاورد باا پیریات مای توانناد آن را باه ساولفید ماس
.  تبدیل نمایند

، لاااذا در (درپاااائین ساااری شاااورمن)حاللیااات روی بسااایار زیااااد اسااات•
مای کانسارهای سولفیدی هوازده، روی در آبهای زیرزمینی پراکنده

شاااود ولااای در ناااواحی خشاااک، روی بصاااورت کانیهاااای کربنااااتی و 
.سیلیکاتی در منطقه اکسید باقی می ماند
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گوسان

گوسااان، مجموعااه ای از اکساایدها و هیدروکساایدهای ثانویااه آهاان و •
  بطور فرعی رس و سیلیس است که در اثر هوازدگی بارروی ساط

ایاااان مجموعااااه دراثاااار . کانسااااارهای سااااولفیدی تشااااکیل ماااای شااااود
ه و اکسیداساایون و فروشساات کانساانگ هااای سااولفیدی بوجااود آمااد
.بنام کالهک آهنین یا کالهک شسته شده نیز خوانده می شود

لیمونیاااات موجااااود در گوسااااانها از سااااه کااااانی گوتیاااات، هماتیاااات و •
جاروساایت تشااکیل شااده کااه حضااور هاار کاادام از ایاان کانیهااا مفهااوم

مااااثالً مخلااااوطی از هماتیاااات و جاروساااایت نشااااانگر . اکتشااااافی دارد
.کانسارسازی مس می باشد

شناسای اگر بتوان نسابت پیریات باه کالکوپیریات را بار اسااس کاانی•
ثانویااه و حجاام پیریاات اولیااه در گوسااان حاادس زد، از روی آن ماای 

.توان به درصد مس در سنگ اولیه کانسار دست یافت
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مقدمه

ر مطر  برای پی بردن به ارتباط  دگرگونی با کانسارسازی سواالت زی

:می باشد

تأثیر دگرگونی برروی کانساارهای ساولفیدی، اکسایدی و ک) ربناتهاا 1

و همچنین مجموعه های دگرسانی مربوطه چگونه است؟

آیا تفکیک  کانسارهای قدیمی دگرگون شده از کانسارهایی) با منشأ 2

دگرگونی امکان پذیر است؟

آیا فرایندهای دگرگونی می توانند باعث تمرکز سولفیدها،) اکسیدها 3

و سایر کانیها بصورت کانسارهای اقتصادی گردند؟

در نتیجه دگرگونی ناحیه ای چه نوع کانسارهایی ایجاد می ش) ود؟4



کانسارهای دگرگونی

در حااین دگرگااونی اجاازاء فاارار ) 1(CO2گااوگرد و آب ، ) خااارج ماای

درعااین حااال مطالعااات نشااان داده کااه سااولفیدها حتاای در . شااوند

ماثالً . دگرگونی های حرارت بااال از خاود مقاومات نشاان مای دهناد

ی در کانسارسرب وروی  باروکن هیال، حتای در رخسااره گراناولیت

ور دوبااره نسبت اصلی فلزات ثابت مانده و فقط دگرگونی سبب تبلا

در ماورد تاأثیر دگرگاونی بارروی مجموعاه هاای. کانیها شده است

در دگرسااانی، دگرگااونی  مجموعااه دگرسااانی هااای رساای و فیلیااک

در ایاان کانسااارها، . کانسااارهای مااس پااورفیری مااد نظرماای باشااد

یت یاااا کائولینیااات و مونتموریلونیااات باااه کانیهاااائی نظیااار آندالوسااا

ز و کاااوارت)همچناااین دگرساااانی فیلیاااک . کیانیااات تبااادیل مااای شاااوند

.به فیلیت یا مسکویت شیست تبدیل می شود( سریسیت



از طریااق مطالعاااات ساااختمانی، پترولاااوژیکی و ژئوشاایمیایی مااا) ی 2
تااوان زمااان کانسارسااازی را نساابت بااه زمااان دگرگااونی مشااخص 

.نمود

هیچ مجموعاه ساولفیدی خاصای کاه صارفاً در ارتبااط باا سانگ) های 3
ز بجاا. دگرگااونی خاصاای باشااد تاااکنون تشااخیص داده نشااده اساات

کااه در آن ذوب ( محاایط دگرگااونی درجااه باااال)رخساااره گرانااولیتی
فتااه، نساابی صااورت گرفتااه و کانسااار اورانیااوم راسااینگ شااکل گر
ص داده کانسارهای دیگری که منشأ دگرگونی داشته باشند، تشاخی

.نشده است

سنگسااتر) سااه طریقااه مختلااف کانسارسااازی موضااعی کااه ( 1676)4
:حااین دگرگااونی ایجاااد ماای شااود را تشااخیص داده اساات کااه شااامل
خامت تغییر شکل بصورت چین های همشیب کاه سابب افازایش ضا

مااااده معااادنی در امتاااداد لاااوالی چاااین مااای شاااود، تحااارک انتخاااابی 
بلااور و باااالخره ت( نظیاار گااالن و کالکوپیریاات)کانیهااای سااولفیدی 

.دوباره که باعث افزایش در اندازه دانه ها می شود



فرایندهای دگرگونی موثر در کانسارسازی 

تااراوش جااانبی) انتقااال مااواد از دیااواره هااای رگااه بااه داخاال رگااه را :1
ف ناحیاه تراو  جانبی گویندا مالال تشاکیل کانساارهای طاًی یلوناای

.گلدفیلد کانادا

صعود سیاالت دگرگونی حاوی مواد معدنی در امتداد منااطق برشا) ی 2
ناد باا تفااوت ایان فرای:و ته نشینی مواد معدنی در امتداد این مناطق

ه تراو  جانبی آن است که ماده معادنی از مجااور رگاه منشاأ ن رفتا
مااالً  ساایاالت حاااوی طااً ممکاان. بلکااه دارای منشااأ ممقاای ماای باشااد

ماین است وارد شکست یها شده و در االر پم  شدن توساط حرکاات ز
(.1-14شکل)لرزه بطرف باال حرکت نمایند

صااعود ساایاالت حاااوی فلاازات حاصاال از دگرگااونی تاادفینی و تشاا) کیل 3
:کانساااارهای ساااولفیدی در الیاااه هاااای فوقاااانی از طریاااق جانشاااینی

و بر   کلرورهای فلزات سن ین درون حفرات و شکست یهای توف
باا در االر فشاردگی  سان هاا بطارف بااال حرکات کارده و در مواجهاه

(.2-14شکل)سولفید آهن بصورت سولفید ته نشین می شوند





ایجاد ماکلهای شاخص، جریان یافتن و شکستن کانیها:تغییرشکل( 1

تبلور دوباره در نتیجه دگرگونی کانه ها( 2

افزایش در اندازه دانه ها( 3

از بین رفتن برخی بافتها مثل بافت کلوفرم:تغییرات بافتی( 4

مثل تبدیل پیریت)ضمن دگرگونی مجاورتی: تغییرات کانی شناسی( 5

(مثل ظهور مگنتیت)و دگرگونی ناحیه ای( به پیروتیت و مگنتیت

تبدیل شکل دایره وعدسی به صفحه ای : تغییرات مورفولوژیکی( 6

دگرسانی فیلیک ورسی تغییر یافته ولی پتاسیک:تغییرات دگرسانی(7

و پروپیلیتیک حتی در دگرگونی درجات باال باثبات باقی می مانند 



کانسارهای دگرگونی مربوط به بعضی

از کانیهای صنعتی

این کانسارها در اثر تبلاور دوبااره و تجماع و بوجاود آمادن•

ضاامن . نظماای جدیااد در ساانگهای اولیااه حاصاال ماای شااوند

تشکیل این کانسارها، مواد خارجی باه سانگ وارد و از آن

ه کانسااارهای آسبسات متعلااق بااه رخسااار. خاارج نماای شااوند

اده و شیساات هااای ساابز، کیانیاات و ساایلیمانیت، ساانگ ساامب

بااه گرافیاات متعلااق بااه رخساااره آمفیبولیاات، گارناات متعلااق

خسااره رخساره آمفیبولیت تا گرانولیت و روتیل متعلق به ر

.اکلوژیت می باشد





مقدمه

یر واژه کانیهااا وساانگهای صاانعتی بااه تمااامی کانیهااا، ساانگها و سااا✓
مااواد طبیعاای غیاار از مااواد معاادنی فلاازی وسااوختهای فساایلی اطااالق

.می گردد

هااا کانیهااا و ساانگهای صاانعتی از نظرمیاازان تولیااد و ارزش کلاای آن✓
رچناد ه.نسبت به مواد معدنی فلزی دارای اهمیت بیشتری می باشاند

ی کانیهااای صااانعتی دارای گساااترش زیاااادی ماای باشاااند، لااایکن برخااا
تیاوم، ازانواع آنها نظیرمواد معدنی حاوی بمر، حاوی یماد، کانیهاای لی

.نیتراتها و ورمیکولیت کمیاب می باشند

راج بعضای از سانگها و کانیهاای صانعتی باه هماان شاکلی کاه اسااتخ✓
رار مای می گردند، بدون تغییر یا بدون تغییرات زیاد مورد استفاده ق

مثال قطعاات سانگ و . گفته می شود( Bulk)گیرند که به آنها بالک
(1-15شکل )خشتهای گلی





اولیوین-1

ن کاانی ای. نام این کانی از رنگ زیتونی آن گرفته شده است•
بااااا نقطااااه ذوب )دارای دومضااااو انتهااااایی شااااامل فایالیاااات 

می ( درجه1890با نقطه ذوب )و فورستریت ( درجه1205
.باشد

.الیوینهای  نی ازمنیزیم بسیار دیرگداز می باشند•

ورد الیوین شفاف به منوان زبرجد که نومی جواهر استا م•
.استفاده قرارمی گیرد

کاره فورستریت از دونیت که از جبه باالیی به درون سانگ•
.باالیی نفوذ می نمایدا بدست می آید



آسبست-2

دآتش آسبساات در صاانایع دیرگااداز، عااایق الکتریساایته، لباسااهای ضاا•
. کاربرد دارد

• ً مای( ناوعی سارپانتین)کریزوتیال %(95)آسبست تولیدی دنیا عمدتا
آسبسااتها باعااث بااروز ساارطان ماای . باشااد کااه خطاار آن کمتاار اساات

ه ممناااوع شاااد( کروسااایدولیت)شااوند و اساااتفاده از بعضااای انااواع آن
.است

سااارپانتینی شااادن ( 1آسبسااات ناااوع کریزوتیااال در اثااار فراینااادهای •
در ماارز تااوده هااای نفااوذی بااا ( 3دگرسااانی انسااتاتیت و( 2اولیااوین 

.دولومیت و آهک دلومیتی تشکیل می شود

ر آسبست برروی دیواره رگه ها رشد کرده و هار چاه طاول آن بیشات•
.باشد، ارزش باالتری دارد



والستونیت-3

ایااان کاااانی در اثااار دگرگاااونی مجااااورتی در آهاااک ناخاااالص ▪

درجاااه ساااانتیگراد 450درشااارایط فشاااار عاااادی و دماااای 

تونیت منشأ پیشنهادی بارای تشاکیل والسا. تشکیل می شود

هاااا و دگرگاااونی مجااااورتی، ناحیاااه ای، کربناتیت: عبارتناااد از

.سنگهای قلیایی

رار والسااتونیت اخیااراً بااه عنااوان آسبساات مااورد اسااتفاده قاا▪

.گرفته و تقاضای خرید برای آن زیاد می باشد

.والستونیت دارای رشته های طویل ارزش بیشتری دارد▪



مگنزیت و مگنزیا-4

از مگنزیاااا در سااااختن دیرگااادازها، تهیاااه فلاااز منیااازیم و تهیاااه دارو▪

.استفاده می شود

.مگنزیا از مگنزیت، آب دریا و شورابهای طبیعی بدست می آید▪

مگنزیااات درشااات بلاااور و : مگنزیااات باااه دو شاااکل یافااات مااای شاااود▪

نااوع درشاات بلااور دارای منشااأ جانشااینی و یااا . مگنزیاات دانااه ریااز

ه ریز نوع دان. رسوبی است که در سنگهای کربناتی یا فت می شود

دارای ظاهری استخوانی است و بصاورت تاوده هاای عدسای شاکل، 

.رگه ای و داربستی در سنگهای سرپانتینیتی یافت می شود



کانی های رسی-5

.کانیهای رسی عمدتاً از هوازدگی فلدسپارها حاصل می شوند•

دیم ساا–بطاور کلاای کااانی هااای فرومنیاازین و پالژیوکالزهااای کلساایم •
اساایم بااه دار ابتاادا بااه مونتموریلونیاات تباادیل ماای شااوند و فلدسااپار پت

.ایلیت یا کائولینیت تبدیل خواهد شد

شوند کانیهای رسی به دلیل بار منفی خود، باعث جذب کاتیونها می•

.که به جذب سطحی موسوم است

رسااهای ( 1:ضاامن هااوازدگی ساانگها سااه نااوع کانسااار رس شااامل•

رسااهای دیاااژنزی تشااکیل ( 3رسااهای رسااوبی و ( 2برجااای مانااده، 

(2-15)شکل . می شود 





کیانیت، سیلیمانیت و اندالوسیت-6

ماای باشااند، بساایار Al2Si2O5ایاان کانیهااا کااه پلاای مورفهااای •

دیرگااااااااااداز بااااااااااوده و چنانچااااااااااه ذوب شااااااااااوند، تباااااااااادیل بااااااااااه 

ماای شااوند کااه کااانی ای رشااته ای ماای  Al2O3.2H2Oمولیاات

.این کانی دارای مقاومت حرارتی باالئی است. باشد

یه ای کانسارهای اقتصادی این سه کانی دارای منشأ دگرگونی ناح•

.می باشند

کانیهااای مااذکور در صاانایع نسااوز، ساارامیک و بااه عنااوان لعاااب •

.کاربرد دارند



گرافیت-7

(کربن%50-90ریز بلورشبیه به خاک سیاه حاوی)گرافیت بی شکل:انواع

(کربن% 90تا 1به شکل فلسی، رگه ای حاوی )و نوع متبلور

الیه های ذغالدار یا مواد کربن دار دگرگون شده: منبع اصلی

روان کننده در ماشینهای نساجی، قالبگیری، رنگ، راکتورهای اتمی: کاربرد

مداد، مرکب سیاه، کاغذ کاربن

گوگرد-8

از تولید گوگرد دنیا از تصفیه نفت بدست می آید% 50حدود 

الیه های گوگرد طبیعی و پوشسنگ گنبدهای نمکی: منبع طبیعی

تهیه اسید سولفوریک، کاغذسازی، الستیک سازی، مواد منفجره،: کاربرد

باطری سازی، عکاسی، صنایع غذایی



تبخیریها-9

ل کانسارهای تبخیری در محیطهای سبخا و یا درون حوضه ها تشکی
:کاربرد آنها شامل موارد ذیل است. می شوند

نمک) سدیمدر صنایع شیمیایی برای تهیه کلر، سدیم و کربنات: 1

پتاس) ی، تهیه کود، صابون سازی، پاک کننده ها، شیشه ساز: 2
سرامیک، داروسازی و رنگ

ژیپس و انیدریت) گچ کاری، تهیه کود، سیمان، کاغذسازی،: 3
رنگ، خمیردندان و گل حفاری

بوراتها) شه عایق سازی، نساجی، پشم شیشه، کشاورزی و شی:4
سازی

نیتراتین) تنها ماده نیتروژن دار است که در (: سالت پیتر)5
.کشاورزی مورد استفاده می باشد

ترونا یا خاکستر سودا) تولید کربنات سدیم: 6



فلوریت-10

تفاده نیمی از فلوریت تولیدی در صنایع آهن و فوالد مورد اس

و فلوریت به سه درجه اسیدی، سرامیک. قرار می گیرد

.متالورژیکی تقسیم می شود

درجه اسیدی) 1(CaF297 :)%تهیه اسید هیدروفلوئوریک

درجه سرامیکی) 2(CaF28096تا :)% تهیه شیشه های

مخصوص

درجه متالورژیکی) 3(CaF260 :)%صنایع فلزکاری



زئولیتها-11

زئولیتها،سیلیکاتهای آلومینیوم آبدارعناصر قلیایی و قلیایی خاکی هستند

دارای خاصیت تبادل کاتیونی و شبکه بلوری ویژه

ردنیت، فیلیپسیت، اریونیت، شابازیت، : انواع آنالسیم، کلینوپتیلولیت، مم

الومونتیت و فریریت

غربال ملکولی برای جدایش ملکولهای متفاوت، جاذب گازهای: کاربرد

CO2وSO2جاذب آب ،

پرلیت-12 پرلیت-12

نوعی شیشه با ترکیب ریولیتی و آندزیتی حاوی شکستگی حلقوی وکروی

آب که با حرارت دادن به پامیس تبدیل می شود%5تا2دارای 

، متخلخل کننده خاک، (حرارت و صوت)مصال  ساختمانی، عایق: کاربرد

حامل سموم حشره کش، صافی آب



ساینده ها-13

از موادی که قرار است برروی آنها کارشوند، (1:ساینده ها می بایست

برای موادی که قرار است برروی آنها کار ( 2سخت تر باشند، 

.شود، مناسب باشند

:ساینده ها براساس سختی به انواع زیر تقسیم می شوند

بسیار سخت) مثل الماس، کرندوم، گارنت، استاورولیت(:7بیش از)1

سختی متوسط) مثل کلسدونی، چرت، فلینت، کوارتز، (: 7تا5/5)2

ماسه سنگ، بازالت، فلدسپار، گرانیت، پرلیت

سختی پائین) ل مانند آپاتیت، دیاتومیت، کلسیت، گ(: 5/5کمتراز )3

سفید، رس، دولومیت، سنگ آهک، اکسیدهای آهن و تالک



نفلین سینیت-14

سنگی نفوذی و قلیایی با مقادیر سدیم و آلومینیوم باال و سیلیکای پائین

صنایع شیشه سازی، تهیه رنگ، الستیک و پالستیک: کاربرد

تهیه آلومینیوم

اسلیت-15

محیطهای رسوبی عمیق ودر شرایط بی هوازی : محیط تشکیل

پوشش بام، تهیه کاشی و تهیه بتون سبک:کاربرد



:از سنگ آهک محصوالت متنوعی تهیه می شود که عبارتند از

حشره کش، شیشه گری، پرکننره درالستیک سازی، صنایع سیمان،

صنایع فوالد، تهیه آجر، بلوک های سبک، صنایع پالستیک، کود، 

تهیه خمیردندان، سرامیک سازی، رنگ سازی، ضدعفونی کننده

سنگ آهک و دلومیت-16

سنگهای فسفات دار-17

در کانسارهای اقتصادی، فسفر بصورت آپاتیت یا کربنات فلوئورآپاتیت 

حضور دارد

تهیه کود، خمیردندان، مواد پاک کننده: کاربرد





زمین ساخت ورقی راهنمایی برای اکتشافات معدنی

ارتباااطی کااه بااین گااروه هااای خاصاای از مااواد معاادنی و محیطهااای ✓
تشاااف تکتااونیکی  خاااص وجااود داردا تااأالیر بساایار مهماای باار روی اک

.مواد معدنی داشته است

بااا اسااتفاده از بازسااازی قاااره هاااا حضااور یااک نااوع کانسارسااازی ✓
ی از آن خاص در یک منطقه پی  بینی و پس از این پای  بینای آالاار

مااالً  بخااا  .  کانسارسااازی در محاال ماااوردنکر مشاااهده شااده اسااات
 رباای آساایای جنوبشاارقیا قباال از جداشاادن ازگناادواناا در مجاااورت

–سارب –هند شمالی واقع بوده و باتوجه به وجود کانسارهای ماس 
یی روی در منطقها کانسارهای مشابهی مای بایسات در هیمالیاای بااال
ر مشاااهده شااود؛ جالااب آنکااه پااس از پاای  بیناایا ایاان نااوع کانسااار د

.کشور بوتان کشف شد



واژه ها و مفاهیم

کمربند

فلززایی

انواع کانسارهای مربوط 

به یک یا چند فلز که 

در یک محدوده زمانی کم

<20اختالف سن)

(میلیون سال

ودر یک محیط 

زمین ساختی مشخص 

تشکیل شده باشند

موقعیت

زمین ساختی

محل قرار گرفتن یک

مجموعه خاص از 

سنگها و کانسارهای 

همراه با آنها، نسبت

به پدیده های 

زمین ساختی پوسته

زمین که گاهی از یک 

نوع به نوع دیگر 

تبدیل می شود

ایالت فلززایی

نواحی از زمین که در

آنها کانسارهای بزرگی

ازیک یا چند فلز 

با سن وموقعیت)خاص

( زمین ساختی متفاوت

حضور دارند



موقعیت زمین ساختی کانسارها

کانسارهای موجود در کراتون ها و حاشیه های قاره ای ) 1

غیرفعال

کانسارهای واقع در نقاط داغ، کافت ها و االکوژن ها) 2

کانسارهای تشکیل شده در پوسته های اقیانوسی) 3

کانسارهای در ارتباط با مناطق فرورانش) 4

کانسارهای مربوط به مناطق برخورد) 5

کانسارهای مرتبط با گسلهای دگرشکلی و خطواره ها) 6



کانسارهای موجود در کراتونها-1

و حاشیه های قاره ای غیر فعال

:مهمترین کانسارهای مربوط به این بخش عبارتند از

ذخایر آهن نواری) ، سنگهای صنعتی (لیک سوپریور)1
، در فالت قاره(آهک، ماسه سنگ، شیل و سیلت)

نفت، گاز، ذغالسنگ، پالسرهای الماس، طال، تیتانی) وم، 2
خاکی های نادر و فسفاتها در بخش واقع بین جزرومد

کانسااارهای نااوع دره میساای ساای پاای، اورانیااوم ) کانااادا و)3
-نیکاااال -نقااااره -، کانسااااارهای طااااال، کبالاااات (آمریکااااا

-پالتااین و طااال -کرومیاات -آرساانیک و پالساارهای طااال 
اورانیوم در روی قاره ها



کانسارهای موجود در نقاط داغ،-2

کافت ها و االکوژنها

و معموالً در زمین ساخت ورقی، چرخه زمین ساختی با کافات آغااز✓
رفتن به یک کمربند کوهزایی ختم مای شاودی یعنای در نتیجاه قارار گا

قاااره باار روی نقاااط داغ، گاااهی قاااره متااورم سااده و بااا ایجاااد تاانش 
جاااد کششاای در قساامت برامااده قاااره، معمااوالً سااه شکسااتگی درآن ای

گاااهی هرسااه ایاان شکسااتگیها فعااال شااده و بااه پوسااته . ماای شااود
ا در برخاای مااوارد نیااز هیچکاادام از آنهاا. اقیانوساای تباادیل ماای شااوند

ی اماا فعالیت نداشاته و بصاورت کافات هاای غیرفعاال بااقی مای مانناد
یل مای معموالً دوشکستگی از این سه فعاال شاده و باه اقیاانوس تباد

. شوند و شکستگی سوم غیر فعال باقی می ماند

، یکاای از مسااائل مهاام دراکتشاااف ذخایرمعاادنی در محیطهااای کااافتی✓
ساته تماامی محیطهاایی کاه در آنهاا پو. تشخیص ساختار کافتی است

(1984ساوکینز، )قاره ای نازک گردیده، کافت محسوب می شوند 



2مهمترین ذخایر موجود درگروه 

کیمبرلیتها، کربناتیتها، آنورتوزیتهاا، ساینیته) ای اورانیاوم 1
حاااوی مگنتیاات، )برلیااوم، تااوده هااای مافیااک الیااه ای –

در( مااس–شاابه پالتااین هااا ونیکاال -وانااادیوم، کرومیاات 
مرحله تشکیل کافت اولیه

کانساااارهای آهااان ناااواری، ساااولفید تاااوده ای) باااا سااانگ )2
، رسااااوبات(میزبااااان رسااااوبی، آتشفشااااانی و دگرگااااونی

، کنگلااااااااومرای اورانیااااااااوم (دریااااااااای ساااااااار )فلاااااااازدار
(تهپیشرف)در کافت های بین قاره ای( ویدواترزراند)دار

کرومیاااااااات، شاااااااابه پالتااااااااین هااااااااا، سااااااااولفید نیکاااااااال و ) 3
مس،کانسارهای قلع و نیوبیوم وکانسارهای مولیبدن



یکانسارهای تشکیل شده در پوسته های اقیانوس-3

درصاااد از ساااط  زماااین را مااای 70پوساااته هاااای اقیانوسااای حااادود •
لیاد مای این پوسته ها در امتداد پشته های میان اقیانوسی تو. پوشانند
ریاان پشاته میاان اقیانوسای بارروی پهلوهاایی باالروناده یاک ج. شوند

این مواد جبه ای هم باعاث حرکات . همرفت از مواد جبه ای قرار دارد
م صاافحات اقیانوساای دو طاارف پشااته میااان اقیانوساای ماای گردنااد و هاا

(.                    1-16شااکل)مااواد الزم باارای رشااد صاافحات را فااراهم ماای آورنااد 
:تپوسته اقیانوسی از سه الیه با مشخصات زیر تشکیل شده اس

الیاااه شاااماره یاااک شاااامل سااانگهای رساااوبی حاصااال از تجماااع اجسااااد 
جاااانوران آبااای و یاااا تاااه نشسااات شااایمیایی ماااواد از آب دریاسااات کاااه 

شااامل بازالتهااای 2الیااه شااماره . کیلااومتر اساات1ضااخامت آن حاادود 
. بالشی که توسط دایک های دیابازی قطع گردیده است

ی کیلومترو شامل دونیات سارپانتین10به ضخامت حدود 3الیه شماره 
.باشدشده، پریدوتیت، هارزبورژیت، گابرو، نوریت و تراکتولیت می





مهمترین کانسارهای مرتیط با 

پوسته اقیانوسی و مناطق افیولیتی

حاوی نیکل، کبالت، مس، روی، منگنز: گرهک های منگنز✓

ت، حاوی اسفالریت، کالکوپیری: بالک اسموکر و وایت اسموکرها✓
پیروتیت، پیریت، باریت

حاوی کالکوپیریت،: کانسارهای سولفید توده ای نوع قبرس✓
پیریت، اسفالریت، مارکاسیت

کانسارهای کرومیت نیامی ایران و ترکیه✓

التریت های نیکل در سنگهای فرابازی هوازده حاوی گارنیریت✓

نیکل درهارزبورژیت و گابرو–کانسارهای سولفیدی مس ✓

کانسارسازی طال در افیولیت های سرپانتینی شده✓

لیتهاکانسارهای غیر فلزی شامل تالک، مگنزیت، آسبست در افیو✓



کانسارهای مرتبط با مناطق فرورانش-4

در حاشیه های مخرب، پوسته اقیانوسی به داخال جباه فارو مای رود و
در نتیجااه ذوب، مقااادیر زیااادی ماگمااا تولیااد ماای شااودی مقااداری از ایاان 

ای و کمربناده( مثال ماریاناا)ماگما به سط  راه می یابد و جزایر کماانی
نیاز را تشاکیل مای دهادی مقاداری( نظیر آند)آتشفشانی حاشیه قاره ای 

ه هرگا. در عمق متبلور می شود و تشکیل توده های نفوذی را می دهد
انی کاه شیب منطقه بنیوف برای دهها میلیون سال ثابت باقی بماناد، کما

د و در باالی منطقه فرورانش تشکیل می شود باریک و ممتد خواهد بو
چنانچااه شاایب صاافحه . در غیاار اینصااورت کمااان پهاان تاار خواهااد بااود

ایی اقیانوسی فارورو کااهش یاباد، در ایان صاورت سان فعالیتهاای ماگما
. بطرف داخل صفحه باالئی کاهش می یابد

در ایااران، عاادم وجااود یااک رونااد ساانی مشااخص در تااوده هااای نفااوذی 
ان،  ساایرج-ترساایرمربوط بااه کمربناادهای نفااوذی ساانندج -مزوزوئیااک 
فحه جبال بارز را در ارتبااط باا تغییار متنااوب شایب صا-طارم وکرکس 

(.2-16شکل )اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران دانسته اند



مقاطع شیبهای مختلف صفحه 

زیاقیانوسی تتیس به زیر ایران مرک



کانسارهای موجود در -الف -4

کمان های آتشفشانی اصلی

دن مولیبا-، ماس (شایلی)کانسارهای مس پورفیری مثال الساالوادور•

(ایران)پورفیری نظیر سرچشمه 

اسااااکارنهای مگنتیاااات، اسااااکارن تنگسااااتن، اسااااکارنهای مااااس و •

روی -سرب -اسکارنهای  نقره 

(نقره و مس–طال )کانسارهای رگه ای فلزات قیمتی•

رمکانسارهای طالی نوع کارلین و ته نشین شده از چشمه های آبگ•

(ال رومرال در شیلی)کانسارهای مگنتیت توده ای •

(بونا اسپرانزا)کانسارهای مانتوئی مس•



رفته مناطق فرورانش حاشیه قاره کششی و شکل پیش

(حوضه های پشت کمانی)آنها 

ئاه برای بوجود آمدن شرایط کش  در پشت کمانها مادلهای زیار ارا
:گردیده است

ر قاااره و در نتیجااه فاارورفتن پوسااته اقیانوساای بااا شاایب زیاااد بااه زیاا( الااف
اه  دگرگونی آنا نقطه ذوب جبه واقع در باالی منطقه فروران  ک

ان یافته ومواد در این قسمت شروع به ذوب شدن نماوده و یاک جریا
ت همرفت ایجاد می شود که مامل تن  کششی و منشأ ماگماا در پشا

(.3-16شکل)کمان می باشد

ائین افزای  شیب صافحه اقیانوسای فارورو و حرکات آن باه طارف پا( ب
باماا  ماای گااردد کااه مقااداری از سساات کااره داغ و مافیااک ضاامن  

ی در حرکت بطرف باال بام  ذوب نسبی جبه و ایجاد شارایط کششا
.پشت کمان گردد





مهمترین کانسارهای موجود در حاشیه های -ب -4

قاره ای کششی و حوضه های پشت کمانی

طااال و -مولیباادن، مااس-کانسااارهای مااس پااورفیری، مااس✓

طالی پورفیری

کانسارهای مولیبدن پورفیری نوع کلیماکس✓

م و طاال، آنتیماونی، نقاره حجای-کانسارهای اپی ترمال نقاره✓

اورانیوم-جیوه

روی-مس و سرب-روی-کانسارهای سرب✓



موقعیت زمین ساختی مناطق برخوردی 

منظاااور از برخاااورد، منااااطق برخاااورد باااین دو قااااره و یاااا برخاااورد 
ساته مناطق برخورد نتیجاه فارورانش پو. جزیره کمانی با قاره است

ار اقیانوساای در امتااداد مناااطق فاارورانش، و بیشااتر بااودن آن از مقااد
. اساتتولید پوساته اقیانوسای در امتاداد پشاته هاای میاان اقیانوسای
آساایا در -مثااالی از برخااورد دو قاااره، تصااادم هندوسااتان بااا اروپااا

از . ائوسن است که نتیجه آن بوجود آمدن کوههای هیمالیا می باشد
جملااه ساانگهایی کااه در ارتباااط بااا محیطهااای تصااادم دو قاااره ماای 

که کانسارساازی ( 4-16شکل)Sگرانیتهای نوع :باشند، عبارتند از
. تنگستن همراه با آنها یافت می شود-قلع

ک برخااورد یااک قاااره متصاال بااه یااک پوسااته اقیانوساای فاارورو بااا یاا
ن چناای. جزیااره کمااانی  واقااع باار روی صاافحه باااالیی نیااز وجااود دارد

یرسلیمان استرالیا و جزایر هبرید جدید و جزا-وضعیتی بین گینه نو
.وجود دارد





کانسارهای مربوط به محیط های برخوردی-5

ارهای ، کانس(نوع قبرس)کانسارهای سولفید توده ای در افیولیتها▪

ژادئیت )و کانیهای قیمتی( مثل فاریاب)کرومیت نیامی در افیولیتها

در منطقه خط درز( و نفریت  برمه

یدر حاشیه صفحه باالی( متاسوماتیک)سنگهای قیمتی  برمه ▪

کانسارهای قلع و تنگستن مالزی و کانسارهای اورانیوم نوع ▪

در راندگی های ( Sمربوط به گرانیت های  نوع )راسینگ  نامیبیا

مربوط به صفحه زیررونده

و ( به همراه مس و وانادیوم)کانسارهای ماسه سنگی اورانیوم▪

کانسارهای تبخیری در حوضه های مربوط به صفحه زیر رونده



اره هامحیط تکتونیکی گسلهای دگرشکلی و خطو

عمادتاً گسلهای دگرشکلی، گسلهایی هستند که در امتداد آنها نوع حرکات
ن ایا. امتداد لغز می باشد و مقدار همگرایی و واگرایی مای نایمم اسات

:گسلها به دو گروه تقسیم می شوند

. باشاندگسلهایی که در ارتباط با فرورانش مایل پوسته اقیانوسی مای( 1
قاه این گسالها در قااره بااالیی یاا در جزیاره کماانی واقاع در بااالی منط

ماراه این گسلها در پوساته قااره ای نادرتاً ه. فرورانش بوجود می آیند
سالها، تنهاا کانساار نموناه مارتبط باا ایان گ. با کانسارسازی مای باشاند

.استیب نیت در پاکستان است-کوارتز-رگه های کلسیت

ه ادامااه گساالهای دگرشااکلی کااه درارتباااط بااا شااروع گسااترش پوساات(2
در دو طااارف ایااان گسااالها پشاااته هاااای میاااان . اقیانوسااای مااای باشاااند
ایاان نااوع گساالها در نیجریااه و کااامرون قاباال. اقیانوساای قاارار دارنااد

.مشاهده اند



کانسارهای مرتبط با گسلهای دگرشکلی-6

:در گسلهای دگرشکلی مرتبط با فرورانش ( الف

ل مثاال گساا)آنتیمااونی -کااوارتز-رگااه هااا و نیااام هااائی از کلساایت 

(چمن در پاکستان

:در ادامه گسلهای دگرشکلی به درون قاره( ب

ی(آنگوال)کربناتیت ها( 1

ی(برزیل)کیمبرلیتهای حاوی الماس( 2

ی(مصر)Cu ،Ni،Pt ،Au،Tiتوده های فرابازی حاوی ( 3

رسوبات فلزدار دریای سر ( 4





مقدمه

یاره مینرالوگرافی واژه ای است که برای مطالعاه کانیهاای ت•
رفتاه درزیر میکروسکوپهای پالریازه ناور منعکساه بکاار گ

. می شود

اولاااین مطالعاااه مهااام میکروساااکپی  کانیهاااای فلااازی توساااط•
وی نموناااه هاااایی از کاناااه هاااای . انجاااام شاااد(1906)کمپباال

هائی کانسااار ساادبوری کانااادا را بااا اسااتفاده از میکروسااکوپ
د، که جهت مطالعاه میکروساکوپی فلازات اساتفاده مای شادن

مطالعاه فلازات توساط میکروساک   . مورد مطالعاه قارار داد
صاورت ( 1890)نور منعکسه، بوسیله شخصی بنام آسامند

.گرفت



اهمیت مینرالوگرافی در بررسی اقتصادی 

کانسارهای فلزی

طقاه کانساار یاا کاانی ساازی در من( منشاأ)تشخیص نحوه تشاکیل ( 1•
مورد مطالعه

پاسخ به نیاز واحد کانه آرایی و تحلیل اقتصادی ( 2•

مطالعااه بافاات در مجتمااع هااای معاادنی و در واحاادهای تغلاایظ کاااربرد •
ی مهمی دارد، از آنجا که داناه هاای کانیهاای فلازی بسایار ریاز هساتند
مطالعه میکروساکپی مشاخص خواهاد کارد کاه انادازه جادایی کاناه از

(  separation mesh.)باطله چقدر است

ر مثال نقاره د)همچنین برخی عناصر باا ارزش درون کانیهاا حاضارند•
مشااخص نمااودن نحااوه حضااور ایاان عنصاار، در برنامااه ریاازی (. گااالن

.تغلیظ جهت جدا نمودن آن، حائزاهمیت است

د، چنانچه مطالعات مینرالاوگرافی از مراحال اولیاه اکتشااف آغااز شاو•
.باعث جلوگیری از اتالف وقت و سرمایه خواهدشد



روش تشخیص کانیهای تیره

ماادد از آنهااا 100کااانی تیااره تشااخیص داده شااده کااه حاادود 500باای  از 

صاادی کانیهای تیره معمول و یا کانیهاای تیاره ای هساتند کاه از نکار اقت

ی تاوان از تقریبا  تمامی  کانیهای تیاره اخیار را ما. حائز اهمیت می باشند

یص طریق اندازه گیری قدرت انعکاس و حتی در زیار میروساک  تشاخ

:برای تشخیص کانیهای تیره وجود موارد زیر الزم است. داد

مقاطع صیقلی مسطح از کانیهای مورد نکرا-

میکروسک  نور منعکسها-

تعدادی استانداردا -

روسک یک دست اه ویکرز جهت اندازه گیری سختی کانیها در زیر میک-

یرهیک دست اه فتومتر جهت اندازه گیری قدرت انعکاس کانیهای ت-



را در تعداد خصوصیات نوری که توسط آنها می توان کانیهای تیره•
رناگ، .زیر میکروسک  نور منعکسه تشخیص داد، بسیار کم است
حاال خصوصیت اصلی جهت تشخیص یک کانی تیره استی در عاین

ممکاان اساات تشااخیص رنااگ از شخصاای بااه شااخص دیگاار متفاااوت 
ت از طرفای، رناگ یاک کاانی تیاره در زیار ناور منعکساه، تحا. باشد

هیاه ترثیر رنگ کانیهای اطراف قرار می گیرد و همچناین باه نحاوه ت
گ باا لاذا تصامیم گیاری در ماورد رنا. مقطع صیقلی نیز بستگی دارد

. استفاده از میکروسک  نور منعکسه اغلب بسیار دشوار است

پی نبااود دسااتگاههایی نظیاار فتااومتر و سااختی ساانجهای میکروسااک•
.تشخیص کانیهای تیره را مشکل تر می سازد

اماااروزه دساااتگاههای الکتااارون میکروپاااروب، بسااایاری از مساااائل •
یاه به کمک این دستگاهها می توان. مینرالوگرافی را حل نموده اند

ب ترکیاب شایمیایی، سااخت منطقاه ای و ناوع کا نیهاا روش غیرمخر 
.را برروی مقاطع مشخص نمود



هساختمان و طرز کارمیکروسکپهای نورمنعکس

کاار میکروسک  های نور منعکسه که برای مطالعه کانیهاای تیاره ب

گرفتاااه مااای شاااوند، شااابیه  میکروساااکپهای ناااور عباااوری مخصاااوص  

مطالعااااااه کانیهااااااای شاااااافاف ماااااای باشااااااندی بااااااااین تفاااااااوت کااااااه در 

میکروساااکپهای پتروگرافااای، ناااوراز پاااائین باااه مقطاااع ناااازک کاااانی

برخاااورد نماااوده وپاااس از عباااور باااه چشااام نااااظر مااای رسااادی اماااا در 

ی میکروسک  های نور منعکسه، نور از باال عمود بر سط  کانی ما

( 1-17شکل )تابد و انعکاس آن به چشم تماشاگر می رسد

عباوری و )برخی ازمیکروسکپهای جدید بارای هار دوناوع مطالعاه 

طراحاای شااده انااد و بااه کمااک آنهااا ماای تااوان ارتباااط بااین ( انعکاساای

.کانیهای فلزی و باطله را مشخص نمود



قسمت های مختلف یک میکروسک  نور منعکسه شامل موارد زیر 
:است

(پالتین)صفحه دوار1)

عدساایهای خشااک و یااا )عدساای هااای شاایئی جهاات مطالعااات معمااولی2)
(روغنی

ا تصااویر اولیااه ساااخته شااده توسااط عدساای شاایئی ر: عدساای چشاامی3)
.بزرگ می کند و معموالً دارای  چهار نوع بزرگنمایی می باشد

ی پالریاازور بااین الماا  و عدساای شاایئی قاارار ماا: پالریاازور وآنااالیزور4)
ر در میکروسااکپهای عبااوری آنااالیزور و پالریاازور باار یکاادیگ. گیاارد

عمودنااااد ولاااای در میکروسااااک  هااااای انعکاساااای باااارای آنکااااه رنااااگ 
جاه از پالریزاسیون  کانی بهتر دیده شود مای تاوان آناالیزور را چناد در

ل ایان موضاوع خصوصا. حالت عمودی نسبت به پالریزور بیارون آورد ا
.در مورد کانیهائی با انیزوتروپی ضغیف، کاربرد دارد

نور را به طور عماودی باه نموناه مای تاباناد و دارای: منعکس کننده5)
.انواع شیشه ای، منشوری  و آینه ای می باشد



منباااع ناااورانی) المااا  هاااای ماااورد اساااتفاده درمیکروساااکو  بایساااتی: 6
باما  مناسب باشندا در  یر این صورت منبع نورانی تنکیم نبوده  و

.اشکال در رویت خصوصیات نوری کانیها خواهد گردید

تک رنگ کننده ) زی باه نکر به اینکاه خصوصایات ناوری کانیهاای فلا:7
شای طول موج نور تابشی بست ی داردا لذا ضاروری اسات کاه نورتاب

دارای یک طول موج مشخص باشدا کار تاک رناگ کنناده هاا بوجاود 
.آوردن چنین نوری است

فتومتر) ه هماراه  جهت اندازه گیری قدرت انعکاس کانیهاا از فتاومتر با: 8
.یک منبع نورانی باالبات استفاده می شود

ن اهدارنااده نمونااه) باارای آنکااه نمونااه در زیاار شاایئیا ممااود براشااعه: 9
.نورانی قرار گیرد از این وسیله استفاده می شود

میکرومتاار چشاامی و میکرومتاار صاافحه میکروسااک ) جهاات اناادازه : 01
می از میکرومتار چشا(در کاناه آرایای)گیری قطر دانه کانیهاای فلازی 

ومتار صافحه این میکرومتر قبًَ بایستی توساط میکر. استفاده می شود
.میکروسک  کالیبره گردد





طرز تهیه مقاطع صیقلی

ساک پس از بریدن نمونه توسط اره سنگبری و صاف کردن آن با دی
ان قالاب، امکا. های دوار  حاوی سنباده، نمونه را قالب گیری می کنناد

مااوازی بااودن  دو سااط  باااالیی و پااائینی نمونااه را فااراهم کاارده و در
نتیجااه باعااث ماای شااود کااه اشااعه نااوری بطورعمااودی برسااط  نمونااه 

در روش. قالاب گیاری باه دو روش سارد وگارم انجاام مای گیارد. بتابد
ولای در روش. سرد از دو مایع صمغ و سخت کننده استفاده می شود

گرم، نمونه همراه با پودر مخصوص تحات فشاار و حارارت بااال قارار
. می گیردی این روش بیشتر در متالورژی استفاده می شود

چنانچه سط  مقطع مسط  نباشد می بایسات انارا بارروی چار  هاای
اد بارای ساایش و صایقل دادن نموناه نیاز از ماو. سایشی مسط  نماود

. سایشی ودیسک های دوار مخصوص استفاده می شود

در مااورد تهیااه مقاااطع نااازک صاایقلی، سااعی ماای شااود کااه ضااخامتی 
.میلیمتر از نمونه حاصل شود03/0حدود



تعیین خواص نوری کانه ها

کانیها در دوحالت در زیر میکروسک  هاای ناور منعکساه مطالعاه مای
اول، حااالتی کااه آنااالیزور میکروسااک  از مساایر نااور خااارج. شااوند

ر شااده اساات و دوم، حااالتی اساات کااه آنااالیزور  میکروسااک  در مساای
( ناور عاادی)خصوصیات قابل مشااهده در حالات اول. نور قرار دارد
:عبارتند از

واژ و رنگ، چند رنگی، قدرت انعکاس، بای رفلکتانس، ساختی، کلیا
شکل کانه

یون، خصوصیاتی نظیر رناگ پالریزاسا( نور پالریزه)در حالت دوم 
انیزوتروپی، انعکاس داخلی، ساخت منطقاه ای و ماکال مطالعاه مای

.شود



یف تعداد کانه های پررنگ کم است و اکالر کاناه هاا دارای رن ای ضاع•
شدت رن ای کاناه هاا ( 1)در جدول (. رنگ در نور معمولی)می باشند

در هن ام مطالعه رنگ کانه هاا نکات ( 2-17اشکال.)آورده شده است
:زیر بایستی مدنکر قرار گیرد

ماااالً  . رناااگ کاناااه هاااا در زمیناااه هاااای مختلاااف متفااااوت اسااات( الاااف•
د رناگ باه کالکوپیریت در یک زمینه سفید یا خاکساتریا مشخصاا  زر

.نکر می رسدا اما در مجاورت طًا زرد مایل به سبزمی باشد

رنااگ کانااه هااا در زیاار میکروسااکپهای مختلاافا بواسااطه متفاااوت( ب•
. بودن منبع نورانیا قدری متفاوت است

ی نمونه می بایست به تاازگی صایقل داده شاده باشادا چاون هاوازدگ( ج•
.ستپدیده مذکور به تارنی  موسوم ا. بام  تغییر رنگ آن می شود

شااته ضاامن مطالعااه میکروسااکپیا شاادت نااور بایسااتی الاباات ن ااه دا( د•
.شودا چون تغییر شدت آن بام  تغییر رنگ کانه می گردد

رنگ-1-1



انیزوترو ایزوترو رنگشدت

نشدیداً رنگی

آبی

زرد

بنفش

قرمز

کالکوسیت

طال

ژرمانیت

مس طبیعی

کوولیت

کالکوپیریت

بورنیت

آیدایت

رنگین

آبی

قهوه ای

زرد

دیژنیت

تتراهدریت

پیریت

هماتیت

استانیت

پیروتیت

نیکولیت

کم رنگ

آبی

سبز

قهوه ای

کرم

یتتنانت-تتراهدریت

مگنتیت

پنتالندیت

پیرآرژریت

تنوریت











در تغییاار رنااگ کانااه هااا ضاامن  چرخاناادن صاافحه میکروسااک 
ط کانیهاای مرباو. حالت نور معمولی را چندرن ی مای نامناد

ر بااه سیسااتم مکعباای و نیااز مقاااطعی از کانااه هااا  کااه ممااود باا
د چناا. محورنااوری تهیااه شااده اناادا فاقااد چناادرن ی ماای باشااند

و رن اای بااا واژه هااای بساایار شاادیدا شاادیدا متوسااط ضااعیف
.بسیار ضعیف بیان می شود

بطورمالااااال کوولیاااات در نورمااااادی دارای چنااااد رن اااای هااااای 
ی خاکسااتری تیاارها آباای پررنااگ و خاکسااتری کمرنااگا آباا

.متمایل به سفید می باشد

چندرنگی انعکاسی-1-2



ک کانه مقدار نوری که پس ازبرخورد نور تابشی به مقطع صیقلی ی

. از آن ماانعکس ماای شااود بااه قاادرت انعکاااس آن کانااه بساات ی دارد

دازه قادرت انعکاااس کاناه را ماای تااوان  بطاور دقیااق توساط فتااومتر اناا

:این پارامتر بصورت درصد بیان می شود. گیری نمود

قدرت انعکاس کانه های مجهاول را مای تاوان از طریاق مقایساه  باا 

:مقادیر قدرت انعکاس کانه های زیرحدس زد

%( 43)ا گالن%(20)ا م نتیت%(16)ا اسفالریت%(12)کرومیت

%(50)و پیریت 

قدرت انعکاس-1-3



اندازه گیری قدرت انعکاس با دستگاه فتومتر

اای قاادرت انعکاااس بااه کمااک فتومترهااایی کااه دا• رای اناادازه گیااری کم 

وان بااا ایاان دساات اه ماای تاا. تکرنااگ کننااده ماای باشااندا انجااام ماای شااود

کاانی. قدرت انعکاس را در یک طول موج خاص اندازه گیری نماود

ای های مرباوط باه سیساتم مکعبای فقاط دارای یاک انعکااسا کاانی ها

دارای دو انعکاااااااس ( ه زاگونااااااال و تتراگونااااااال)یااااااک محااااااوری 

(R0وRe ) ارتورمبیاااااکا منوکلینیاااااک و )و کانیهاااااای دو محاااااوری

یر دارای سااه مقاادار انعکاااس ماای باشااندا امااا فقااط مقاااد( تریکلینیااک

(3-17شکل. )گزار  می گردد( R2وR1)ماکزیمم و می نیمم

.یبره شوددست اه فتومتر بایستی توسط استانداردهای مخصوصا کال•





های ضمن چرخاندن صفحه میکروسک ا رنگ و قدرت انعکاس کانی

سیسااااتم مکعباااای الاباااات باااااقی ماااای مانااااد؛ ایاااان وضااااعیت در مقاااااطع 

.ایزوترو  سایرسیستم های تبلور نیز دیده می شود

طا ضاعیف بی رفلکتنس با واژه هایی نکیربسایار شادیدا شادیدا متوسا

ارت مقاادار مااددی باای رفلکتاانس مباا. و بساایار ضااعیف بیااان ماای شااود

. است از اختًف بین قدرت انعکاس ماکزیمم و می نیمم

ا تاا برای مشااهده ایان خصوصایت بایساتی شادت ناور میکروساک  ر

.حدی افزای  داده و از مدسی بزرگنمایی کوچک استفاده نمود

ه ا شادت بای رفلکتانس بعضای از کانا(4-17)و اشکال( 2)در جدول

.ها نشان داده شده است

بی رفلکتنس-1-4



کانه هاشدت بی رفلکتنس

شدید
گرافیت، مولیبدنیت، کوولیت، 

استیبنیت

متوسط
مارکاسیت، هماتیت، نیکولیت، 

پیروتیت

ایلمنیت، انارژیت، آرسنوپیریتضعیف







مای سختی با سه روش زیر در میکروسک  هاای ناور منعکساه تعیاین
:شود

هااای کانی(: سااختی صاایقلی)بااا اسااتفاده از مقاوماات نساابی کانااه هااا( 1
سااخت در مقایسااه بااا انااواع ناارم، باارای صاایقلی شاادن نیاااز بااه زمااان

در ایاان روش بااا پااائین . بیشااتر ومااواد خاااص صاایقل دهنااده دارنااد
باه آوردن صفحه پالتین میکروسک ، هاله و حاشیه دانه ساخت تار

. سمت کانی نرمتر حرکت خواهد کرد

( : اشسختی خر)با استفاده از مقاومت کانیها در مقابل خراشیدگی ( 2
لاای کانیهااای ناارم، سریعترصاایقل داده شااده و فاقااد خااراش هسااتندی و

کانیهاااای ساااخت، عاااالوه بااار صااایقلی شااادن دارای خاااراش نیزمااای 
لیاال مااثالً پیریاات، آرساانوپیریت و ایلمنیاات بااه د(.5-17اشااکال)باشااند

.سختی باال دارای خراش می باشند

سختی-1-5



بوسایله دساتگاه ویکارز و :با استفاده از دستگاههای ساختی سانح( 3

جداول مخصوص همراه آن می توان سختی کاناه هاا را باه صاورت 

(VHN )از آنجااا کااه سااختی کانیهااا پدیااده ای باارداری. بدساات آورد

اساات و در جهااات مختلااف، متفاااوت اساات، لااذا در جااداول، سااختی 

.بصورت محدوده آورده می شود

(  VHN)سختی کانی

41-102طال

56-116گالن

128-276اسفالریت

480-734مگنتیت

1027-1836پیریت









ار بلااور برخاای از کانیهااا معمااوالً بااه خااوبی شااکل گرفتااه و شااکل د
(Euhedral)نامیاده مای شاود، مثال پیریات، کرومیات، مگنتیات ،

در صاورتی کاه بعضای دیگاراز کانیهاا، بای . ولفرامیت، آرسنوپیریت
مااای باشاااندی مانناااد کالکوپیریااات، بورنیااات و ( Anhedral)شاااکل

(6-17اشکال(.)تتراهدریت

ه هاای برای توصیف شکل عمومی بلور  کانیهای فلازی نیاز، از واژ
ی، مصطل   در کاانی شناسای  نظیرمکعبای، تخات، ساوزنی، ورقاه ا

ه از طرفای، کانیهاای باطلا. رشته ای و منشوری  اساتفاده مای شاود
ایی هم باا توجاه باه سیساتم تبلاور و از روی شاکل بلاور قابال شناسا

و ( لاااوزی شاااکل)، سااایدریت (هشااات وجهااای)هساااتندی ماااثالً فلوریااات
(تریگونال)کوارتز 

شکل بلور-1-6 شکل بلور-1-6















داده این خصوصیات زمانی مشاهده می شوند که نموناه بخاوبی صایقل

وازده نشده باشد یا درنمونه، خوردگی شیمیایی ایجاد شود، نمونه ه

ز ر ، از جملاه خصوصایات باارز بعضای ا. و یا دگرساان شاده باشاد

یاه در گالن، ر  بصورت مثلاث هاای سا. کانیها، نظیر گالن می باشد

ر  و جداشاادگی ممکاان اساات (. 7-17شااکل)رنااگ ظاااهر ماای شااود

بصااورت شااکافهای مااوازی دیااده شااود و اگاار تعاادادی ر  در کااانی 

.دموجود باشد، بصورت مثلثهائی تقریباً موازی مشاهده می شو

نیااز خمیاادگی ر  در نتیجااه دگرشااکلی دیااده ماای ( 8-17)در شااکل 

.شود

ر  و جداشدگی-1-7







مطالعه کانه ها در نور پالریزه-2

در هنگاااام مطالعاااه کانیهاااای انیزوتااارو  در حاااالتی کاااه آناااالیزور و 

ن پالریزور هر دو در مسیر نور قرار دارند، رنگ کانیها باا چرخاناد

ایان تغییار رناگ باه رناگ . تغییار خواهاد کاردصافحه میکروساک 

ایاان خاصاایت بااه دالیاال زیاار نماای توانااد بااه . پالریاازه موسااوم اساات

:تنهایی در تشخیص کانیها موثر باشد

تفاوت رنگ کانیها ( 2بواسطه اختالف عقیده در تشری  رنگها،( 1

تغییاار در رنااگ کانیهااا ضاامن ( 3در زیاار میکروسااکوپهای مختلااف، 

متفاااااوت بااااودن رنااااگ پالریاااازه در زیاااار ( 4نوسااااان شاااادت نااااور و

.عدسیهائی که دارای بزرگنمایی های مختلف می باشند

رنگ پالریزه-2-1



مقاااطع. کانیهااای ایزوتاارو  در  نااور پالریاازه تیااره دیااده ماای شااوند

کانیهااای بااا cمااثالً عمااود باار محااور)خاصای از کانیهااای انیزوتاارو  

وتارو  نیاز ممکان اسات، ایز( سیستم تبلور هگزاگونال و تتراگوناال

. باشند

بایستی توجه داشت کاه خراشاهای کوچاک موجاود بار روی مقااطع 

ی صاایقلی باعااث ماای شااوند کااه پدیااده هااایی نظیاار انیزوتروپاای و باا

اناه مطالعاه شادت انیزوتروپای، در د.  رفلکتنس در کانی ظاهر شاود

.اشدهایی با تعداد زیاد و انیزوتروپی حداکثر،  بهتر مشخص می ب

شدت انیزوتروپی-2-2



از در کانیهایی که قدرت انعکاس آنها از گالن کمتار اسات، مقاداری

س از نور تابانده شده به مقطع صیقلی، به داخل کانی وارد شده و پ

ایان خصوصایت . برخورد با ساطو  ر  و ماکال، مانعکس مای شاود

نوری، برخالف رنگ پالریزه کاه پدیاده ای ساطحی اسات، در درون

ن  کانی مشاهده می شود و در این حالات، کاانی باه یاک حبااب بلاوری

ی فقط عده کمی از کانه ها دارای انعکاس داخلی ما. رنگین می ماند

ا و غیااره اکثاار کانیهااای غیاار امپاااک، نظیاار کربناتهااا، سااولفاته. باشااند

مثالهااایی از انعکاااس ( 4)درجاادول.دارای ایاان خصوصاایت هسااتند

.داخلی آورده شده است

انعکاس داخلی-2-3 انعکاس داخلی-2-3



کانه                    رنگ انعکاس داخلی

اسفالریت             زرد، قهوه ای، بیرنگ، قرمز

هماتیت               قرمز خونی

کرومیت              قهوه ای تیره،

قرمزمتمایل به قهوه ای

گوتیت                زرد

ماالکیت               سبز

کوپریت               قرمز

سینابر                قرمز خونی

قرمزتنانتیت



کاه در ماکل یکی دیگر از خصوصیات بعضی از کانیهای فلزی اسات

ماکااال ممکااان اسااات رشااادی یاااا . ناااور پالریااازه قابااال مشااااهده اسااات

و ماکل رشادی، در حاین رشاد کاانی ایجااد مای شاود. مکانیکی باشد

اکاال ایاان نااوع م. ماکاال مکااانیکی نتیجااه تغییاار شااکل کااانی ماای باشااد

. اغلب با جدایش توأم است

اناااواع ماکااال در بعضااای ازکانیهاااای تیاااره آورده شاااده ( 5)در جااادول

، ماکااال پلااای (9-17شاااکل)ماکااال سااااده در کاااانی مارکاسااایت. اسااات

و ماکال سااعت شانی ( 10-17شاکل)سنتتیک چند جهتی در هماتیات

.در آرسنوپیریت نمونه هایی از این دست می باشند

ماکل-2-4 ماکل-2-4



مثالانواع ماکل

ساده

پلی سنتتیک چند جهتی

پلی سنتتیک یک جهتی

هپلی سنتتیک راست گوش

سینوسی

ساعت شنی

صلیبی

دندانه دار

شطرنجی

کاسیتریت، مارکاسیت

هماتیت، ایلمنیت، روتیل

کالکوسیت، سیلوانیت

یتاستانیت، بورنیت، کالکوپیر

ینابراستیبنیت، بیسموتنیت، س

آرسنوپیریت

بیگزبیت

آرسنیک

ردواستانیت







هده این خصوصیت درنورمادی وهمچنین در نور پًریزه قابال مشاا
چنانچااه کااانی انیزوتاارو  باشاادا ساااخت منطقااه ای در ناااور . اساات

وقاف سااخت منطقاه ای ممادتا  بواساطه ت. پًریزه بهتر دیده می شاود
یمیایی رشد بطور موقاتا تغییار سارمت رشاد و تغییار در ترکیاب شا

ایااان سااااخت  الباااا  در. سااایال تشاااکیل دهناااده کاااانیا ایجااااد مااای شاااود
. ابل مشاهده استکانیهای آرسنوپیریتا پیریتا استیبنیت و کبالتیت ق

نمونه ای از سااخت منطقاه ای در مقطاع صایقلی ( 11-17)در شکل 
. نشان داده شده است

در . ساخت منطقه ای به دو صورت مادی و نامتقارن دیده می شاود
ع اولیا بلور در تمام جهات بطاور یکساان رشاد مای کناد ولای در ناو
ایر نامتقارنا پهنای نوارها در یاک یاا دو طارف از بلاور بیشاتر ازسا

(12-17شکل.)جهات می باشد

ساخت منطقه ای-2-5







انیهااا نقاا  اناادازی یااا خااوردگی شاایمیایی قاابً  بااه منکااور تشااخیص ک
مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه اسااتا امااا امااروزه بااا توسااعه روشااهای 

را  اشاعه پیشرفته شناسایی کانیها نکیر الکتارون میکروپارو   و پا
. ایکسا کمتر کاربرد دارد

یارات در این رو ا با استفاده از یک حًل بر روی سطح کاانی تغی
تفااوت گوناگونی ایجاد می شود که بسته به نوع کاانی و ناوع حاًل م

از اناوامی. است؛ بدین طریق امکان تشخیص کاانی فاراهم مای شاود
فاده اسیدها و اکسیدکننده های قوی در این رو  به مناوان حاًل اسات

زاگوناال ماالً  بارای شناساایی پیروتیات مونوکلینیاک و ه . می گاردد
(.13-17)استفاده می شوداشکل( Etching)از رو  نق  اندازی 

خوردگی شیمیایی-2-6

(نقش اندازی)






