
متاالتریت کارستی توانآباد را میشناسی،کانی شناسی و ژئوشیمیایی، افق متاالتریتی علیهای زمینبرپایه ویژگی
افتی و شدن در شرایط معمول این نوع کانسارها، دگرگونی های بدانست که پس از فرآیند دیاژنز و بوکسیتی

-زایی درسنگهای کارستامروزه نیز نشانه. سر گذاشته استشناسی بعدی ناشی از دگرگونی گرمابی را پشتکانی
افق یادشده به شکل . شوددیده می(  Karren)چون کارن ( Landforms)هایی  دیسآهک سازند روته به شکل زمین

متاالتریت های اصلیکانی. گسترش و تکامل یافته است( سازند روته)سان در میان الیه کربناته پرمین چینه
ا توجه به وجود ب. شامل کرندوم، کلریتوئید، کائولینیت و هماتیت و عناصر فرعی آنورتیت و آمتیسیت می باشد

کانسار بافت بافت متداول در این. آهن فراوان در این افق التریتی، بوکسیت یادشده را می توان متاالتریت دانست
ین کانسار برپایه نوع کاربرد ماده معدنی در صنایع سیمان، سیلیسیم مهمترین عنصر مزاحم ا. جانشینی است

ص آلومینا شده و اکسید تیتانیوم کانسار نسبتاً زیاد می باشد که باعث ایجاد تأثیر منفی در خلو. محسوب می شود
ز با ارزش اما چنین به نظر می رسد که به لحاظ اقتصادی بتوان فل. در جدایش باطله نیز ایجاد مشکل می نماید

-جام گرفته میهای انشناسی متاالتریت و نمودارها و بررسیبا توجه به ترکیب کانی. تیتانیوم را از باطله جدا نمود
شیمیایی و کارگیری در صنایع استحصال فلز آهن و آلومینیوم، صنایعتوان گفت متاالتریت این معدن توان به

گیری از ت و بهرهکردن به افزایش کیفیالبته فرآیندهایی همچون کلسینه. تولید سیمان با آلومینیوم باال را دارد
[.4]آن در صنایع دیگر نیز کمک شایانی خواهد نمود 
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هایی در در طی بازدیدهای میدانی پیمایش. مرحله، مطالعات میدانی و آزمایشگاهی است2های انجام شده دربرگیرندهپژوهش
نمونه از کانسنگ 12تعداد . های آن تهیه شدنگاری از رخنمونامتداد و عمود بر دو لنز متاالتریتی انجام گرفت و ستون چینه

این . رداشت شدبرای تهیه مقاطع نازک و صیقلی، همچنین تجزیه ژئوشیمیایی ب( آهک سازند روتهسنگ)متاالتریت و سنگ میزبان 
درصد وزنی، شرکت زرآزما مورد واکاوی 01/0در آزمایشگاه با دقت XRFمش،به روش 200ها پس از خردایش تا اندازه زیر نمونه

درجه سانتی گراد به مدت یک 1000)ها پیش و پس از گرمایش نمونه ها نیز براساس وزن نمونه LOIمقادیر. شیمیایی قرارگرفتند
در آزمایشگاه سازمان زمین شناسی و X(XRD )همچنین برای شناسایی فازهای کانیایی، واکاوی پراش پرتو . محاسبه شدند( ساعت

.های یادشده انجام شدنمونهمعدنی کشور بررویاکتشافات 

شناسی و ژئوشیمیکانی

شناسی وهای کانیهای مختلف افق متاالتریت برداشت و مورد بررسینمونه از بخش9به منظور شناخت افق متاالتریتی، تعداد 
های کانسنگ بر روی نمونه( XRD)شناسی به روش واکاوی پراش پرتو ایکس های کانینتایج بررسی. تجزیه شیمیایی قرارگرفت

:(1جدول )های سازنده نهشته های مورد بررسی شامل موارد زیر هستنددهد کانیعلی آباد، نشان می
،(کرندوم)هیدروکسیدها و اکسیدهای آلومینیوم  1)
(هماتیت،گوتیت)هیدروکسیدها و اکسیدهای آهن 2)
(ایلمنیت، بروکیت)اکسیدهای تیتانیوم 3)
(کائولینیت، کوارتز، شاموزیت، کلریت)سیلیکات ها 4)
(ژیپس)سولفات ها 5)
(کلسیت)کربنات ها 6)

های سازنده نمونه های بوکسیتی کانسار علی آبادکانی: 1جدول 

های از کانیحضور مقادیر باالیی. های کانیایی یادشده اکسید تیتانیوم و سولفات ها از فراوانی کمتری برخوردارنددر میان گروه
ها بوده و این نهشته( Immature)های مورد بررسی نشان از آن دارد که پروفیل هوازده در این منطقه نارس سیلیکاتی در نهشته

های حد واسط از زهکشی خوبی برخوردار نبوده و بیشتر کانی( precursors)های اولیه در طی تکوین خود از هوازدگی سنگ
(.1طبق جدول )اند هنگام تبدیل سنگ مادر به متاالتریت به دلیل کندبودن فرآیند هوازدگی حفظ شده

-ه منتج نمیهای مادر اولیکرندوم معموالً از سنگ. انداز دگرسانی فلدسپارهای سنگ مادر شکل گرفته˝ ها نیز احتماالکائولینیت
شانگر رخداد آباد نهای متاالتریتی علیحضور کانی کلریتوئید در نهشته. شودها ساخته میشود و به صورت ثانوی در بوکسیت

.های اولیه استتغییرات بعدی در مراحل پس از ساخت کانی
کانی اولیه بوکسیت یعنی گیبسیت، با توجه به تاثیر فشارهای لیتواستاتیک ناشی از مواد روی آن و همچنین ˝ معموال

چین خوردگی و زمین ساخت با از دست دادن دو مولکول آب به بوهمیت و سپس در نتیجه دگرگونی خفیف به دیاسپور با یک 
.مولکول آب و در شرایط دگرگونی شدید به کرندوم، یعنی اکسید آلومینیوم بدون آب تبدیل می شود

از طریق دار و تأمین  سیلیسهای بوکسیتی آهنحاکم بر روی کانسنگ( احیایی)شاموزیت در این نهشته ها در اثر شرایط کاهش 
زین های فرومنیگوتیت احتماال از دگرسانی کانی. کوارتز در این نهشته منشأ آواری دارد[. 9]های زیرزمینی ساخته شده است آب

ده دار ایجاد شمنیزیم–های آهنکلریت در این نهشته به احتمال زیاد از دگرسانی سیلیکات[. 22]مانند آمفیبول پدیدآمده است 
یدآمده است های فرومنیزین و یا آب زدایی گوتیت پدهماتیت در کانسنگ ها به احتمال قوی از اکسیداسیون پیریت و کانی. است

[9.]
XRFنتایج واکاوی

یدهای آباد دارای مقادیر باال و متغیر اکسنشان می دهد، از دید ژئوشیمیایی، متاالتریت علیXRFنتایج واکاوی شیمیایی به روش 
تا % 0/37)به همراه مقادیر کمترتیتانیوم%( 30/77تا % 3/88از )و سیلیس ( ٪48/8تا % 2/84)، آلومینیوم %(58/44تا % 10)آهن 
.اشته باشدمی باشدآلومینیوم درکانی های کلریت،کرندوم و در مقادیر کمتر در کائولینیت و آنورتیت می تواند حضور د%( 5/89

(بر حسب درصد وزنی)XRFنمایش اکسیدهایاصلی حاصل از نتایج تجزیه شیمیایی نمونه ها به روش :2جدول

کیلومتری باختر و شمال باختر محالت واقع شده و در پهنه ایران مرکزی 10آباد در افق متاالتریتی علی
قرارگرفته که ( پرمین)سازندروته آهکشکل درون سنگاین نهشته معدنی به صورت دو الیه عدسی. قراردارد

ها کآهتر از سنگدلیل سختی بیشتر، برجستهمتاالتریتی بههایالیه. استاز این نظر دارای سرشتی کارستی
به دلیل فراوانی )ایها از قرمز قهوهرنگ متاالتریت. بوده که این ویژگی سبب ایجاد فرسایش نابرابرشده است

های هماتیت، های کانی شناسی، کانیبرپایه بررسی. در تغییر است( به دلیل پدیده زنگار)تا سیاه رنگ ( آهن
های های کائولینیت، گوتیت، آنورتیت و کلسیت کانیهای اصلی و کانیکلریتوئید، شاموزیت و کرندوم کانی

توان واژه می،(23/91)میانگین بیش از )محتوای باالی آهن با توجه به. فرعی نهشته متاالتریتی هستند
نیوم اکسید آلومیدیگر عناصر شاملمیانگین عیار.متاالتریت یا بوکسیت آهندار را برای این کانسار به کاربرد

%( 25/1)،سیلیس%( 33.20)
.است(%14.31)واکسید تیتانیوم

.متاالتریت، کارست، ایران مرکزی، آهن، محالت:واژه های کلیدی

تشکیل شده بوکسیت  به سنگ های رسوبی برونزاد و سرشار از آلومینیوم که از کانی های گیبسیت، دیاسپور و بوهمیت
دی های با  ارزشی هستند که از آن ها آلومینیوم ودرموارالتریت تنها کانسنگ-امروزه ذخایر بوکسیت[. 9]گفته می شود 

وم درصد تولید جهانی بوکسیت تبدیل به فلز آلومینی85نزدیک . و گالیم استحصال می شوند REEعناصر با ارزشی  نظیر 
، صنایع شیمیایی و (درصد3)، تولید سیمان (درصد4)، ساینده (درصد5)می شود و مابقی آن برای تولید مواد دیرگداز 

روه ذخایر  بوکسیتی را برپایه نوع سنگ بستر می توان به دو گ[. 14]به کار می رود ( درصد1)و جوشکاری ( درصد2)فوالد 
بوکسیت های آلومینوسیلیکاتی شامل [. 9]اصلی بوکسیت های با سنگ بستر آلومینوسیلیکاتی و کربناتی تقسیم کرد 

کسیت های کارستی بوکسیت های با بستر کربناتی نیز که بو. هستند( نابرجا)بوکسیت های التریتی و تیخون یا آلوکتون 
یم بندی نامیده می شوند، برپایه ریخت شناسی، ترکیب و ویژگی های جغرافیایی و جغرافیای دیرین به چند نوع تقس

درصد ذخایر بوکسیت جهان را تشکیل می دهند به دلیل پیچیدگی های 14بوکسیت های کارستی که حدود . شده اند
گونگی آنچه در این کانسارها بیشتر مورد توجه است، چ.  پیدایشی همواره مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار داشته اند

ه شده در ایران، ذخایر بوکسیتی مهم و شناخت. جدایی عناصر آلومینیوم و سیلیسیوم طی فرایندهای بوکسیتی شدن است
[.  1]واقع شده اندIrano-Hymalianاغلب در کمربند موسوم به 

10طول شرقی در 50، ْ 20 ́،54عرض شمالی و  ً 33، ْ 54 ́،37منطقه مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی ً 
این منطقه  [.6]این منطقه  در پهنه ساختاری ایران مرکزی قرار دارد (. 1شکل )کیلومتری باختر محالت واقع شده است 

[.6]در پهنه ساختاری ایران مرکزی قرار دارد 
اقع در باختر آباد وشناسی و ژئوشیمیایی افق متاالتریت علیشناسی، کانیهدف از این پژوهش شناسایی ویژگی های زمین

.  است( های استان مرکزیاز شهرستان)محالت 

آبادهای دسترسی معدن علیجایگاه جغرافیایی و راه: 1شکل 
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Chlorite(Chloritoid+chamosite)+Corundom+Hematite+Clay 

Minerals(Kaolnite)+Brookite+Calcite+QurtzAlpha+Anorthite
3

Corundom+ Chlorite(chamosite+ Chloritoid)+ Calcite+Clay 

Minerals(Kaolnite)+ Hematite+Ilmenite+ Qurtz+ Anorthite
4

Corundom+ Chlorite(chamosite+ Chloritoid)+ Hematite+ Calcite+ Clay 

Minerals(Kaolnite)+Feldespars(Anorthite)
5

Chlorite(Chloritoid+chamosite)+ Calcite+Quartz+ 

Feldespars(OrtoclaseSodian)+ Hematite
6

Corundom+ chamosite+ Hematite+Amesite+ Calcite+ Quartz+ 

Feldespars(Anorthite)
8

Corundom+ chamosite+ Hematite+Amesite+ Calcite+ Quartz +Gypsum9

Calcite+ Quartz+ Hematite10

Chlorite(Chloritoid)+Goethite+ Hematite+ Corundom+ Calcite12

Chlorite(Chloritoid)+ chamosite+ HematiteK

      3 4 5 6 7 8 9 10 12 
    
      

 5/8 53/8 64/9 77/30 14/19 16/12 99/10 61/13 88/3 22/114 

 6/47 24/49 8/48 07/23 66/36 36/44 74/44 54/1 84/2 85/298 

 31/22 12/17 64/19 57/21 22 16/21 95/22 10 44/58 37/215 

 75/0 23/4 97/0 36/0 03/1 69/0 17/0 99/37 24/0 43/46 

 43/0 45/0 6/0 65/2 49/0 93/0 68/0 22/0 35/0 8/6 

 84/5 8/5 89/5 51/4 26/4 56/5 27/5 19/0 37/0 69/37 

 61/4 88/6 7/5 44/6 2/6 73/5 03/5 69/31 54/8 82/80 

 


