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 چكيده
ای عضو کربناته ورسک  از سکازند الیککا بکا سکن تریکاس       رودبار در خاور البرز مرکزی قرار دارند. در محدوده دو معدن واحدهای چینهمعادن فلئوریت کمرپشت و شش     

شناسی سکاختمانی هکر دو دارای سکاختمان    ند. معادن کمرپشت و شش رودبار از نظر زمینلند با سن تریاس پسین و سازند شیلی شمش  وجود دارمیانی، سازند محلی پا

ای اسکت.  و رگکه  ماده معدنی در این معادن به صکور  چینکه سکان    .رودبار و طاقدیس المرد هستندطاقدیسی مالیم هستند که هر کدام به ترتیب بخشی از طاقدیس شش

سان در این معادن وجود دارد، در بخش فوقانی سازند الیکا و زیر سازند شمش  قرار گرفته است. ذخیره دیگکر فلئوریکت   چینهجایگاه چینه شناسی فلئوریتی که به صور  

بنکدی اسکت. مکد     سان در هر دو معدن همخوان با الیکه های اصلی متمرکز شده است. ژئومتری ماده معدنی فلئوریت چینهای است که در گسلدر این معادن بصور  رگه

 وریت زیرپهنه البرز مرکزی است.ئاربردی ارائه شده،  قابل تعمیم برای تمام معادن فلک

 لوریت، زمین شناسی ساختاری.ئایران، البرز، معدن کمرپشت، معدن شش رودبار، ف: كلمات كليدي

 

 مقدمه

هزار تن فلوریت )حدود ی  درصد  60کشور ایران با تولید تقریبی ساالنه       

شود  (، پانزدهمین تولید کننده فلوریت در دنیا محسوب میتولید جهانی
(Ghorbani, 2013; Weber and Zsak, 2005; Miller, 2006;.)   

های باالیی سازند کربناته الیکا, به سن تریاس میانی, در بخش مرکزی  بخش

پهنه ساختاری البرز در شرق مازندران )مناطق سوادکوه، خطیرکوه و کیاسر( 

 باریت است  -سرب-سازی متعدد فلوریت (, میزبان مهم کانی1366 )علیرضایی،

رودبار  (، شش1374زاده،  میانا )گرجی توان به معادن پاچیکه از آن جمله می

را اشاره کرد. این تمرکز چشمگیر (، کمرپشت و ا1380)راستاد و شریعتمدار، 

-نی فلوریتهای معدکانی سازی، البرز مرکزی را به یکی از مهمترین ایالت

(. ذخایر تریاس میانی در البرز 1باریم در ایران تبدیل کرده است )شکل-سرب

است زایی درایران شناخته شده  فلئوریت)سازند الیکا( به عنوان ی  دوره 

(Ghorbani and Momenzadeh, 1994 .) وریتئفعا  فلمعادن 

اصل پل در استان مازندران، شهرستان سوادکوه، حدف رودبار کمرپشت و شش

دو  نیا نیکش در خاور شهرستان رودبار است که فاصله ب ورس  تا کوه فراخ

(. کانسارهای فلوریت در البرز 2باشد )شکل می لومتریک 16 یمحدوده معدن

مرکزی و خصوصا در منطقه شرقی آن )سوادکوه(، از نظر منشا و نوع کانسار، 

بی خانقاهی و مرتضوی، باشند )رج کامال مشابه هم بوده و قابل مد  سازی می

های کربناته بخش میانی سازند  (. ماده معدنی در هردو معدن در سنگ1389

با توجه به مطالعا  و در این پژوهش سعی بر این است که, الیکا قرار دارد.

های صحرایی دقیق، ارتباط ماده معدنی با زمین شناسی ساختاری اندازه گیری

و شش رودبار بررسی و نقش آن در حاکم بر دو محدوده معدنی کمرپشت 

 جایگاه ماده معدنی شناخته شود تا رهنمودی برای اکتشافا  ناحیه ای باشد. 

زمين شناسی -چينه شناسی-زمين شناسی  )جایگاه ساختاري

  اقتصادي(

و زیر البرز  پهنهدر ، ساختی بندی زمین تقسیماز نظر  ،منطقه مورد مطالعه      

معدن کمرپشت بر  (Stöcklin, 1968).  گرفته است قرارپهنه البرز مرکزی 

( و معدن 1382روی ورقه یکصد هزارم پل سفید )وحدتی دانشمند و کریمی، 

شش رودبار بر روی ورقه یکصدهزارم قائم شهر )وحدتی دانشمند و کریمی، 

که در محدوده مورد مطالعه  ،ی سنگیواحدها(. 2( قرار دارند )شکل1382

  هستند.  یتا ژوراس یانیم اسیتر یمحدوده سن یادار ،رخنمون دارند

 یانیعضو م هیال میو ضخ رهیشامل رسوبا  آه  ت دیبه جد میاز قد واحدها

 عضو ورس  از سازند  ینستالیو آه  روشن کر تیدولوم کا،یسازند ال

 ی( پالند با تناوبیرسم ری)غ یاست و سازند محل یانیم اسیبه سن تر کایال

 است.  یانیپا اسیو ماسه سنگ به سن تر لیاز سنگ آه ، ش 
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 Samadian et al.,1994))250000/1و نقشه سمنان با مقیاس (، پل سفید1371،قائم شهر، کیاسر )سعیدی و اکبرپور 100000/1الف( نقشه زمین شناسی ساده شده از نقشه  .1 شکل

 Berberian and)بر گرفته و ساده شده از (. ب( موقعیت منطقه مورد مطالعه1392همکاران،  ولو  نبیوه، خطیرکوه و کیاسر )اصالح شده از و موقعیت معادن فلوریت در مناطق سوادک

King, 1981) 
 

 کایسازند ال یرو،از محدوده معدن شش رودبار ییها در بخش هاتن ,سازند نیا   

 نیبا ب یخاکستر یها لیتوسط ش وستهیقرار گرفته و معموال به صور  ناپ

و )راستاد  شود یم دهیسازند شمش  پوش هیماسه سنگ نازک ال یها هیال

در تاقدیس  معدن کمرپشت. از لحاظ جایگاه ساختاری، (1380، عتمداریشر

واقع شده است و  ،جنوب باختر -خاور کوه المرد, با روند سطح محوری شما 

نگ روشن و دولومیتی ضخیم در واحدهای آهکی متوسط الیه با ر ماده معدنی

الیه تریاس میانی عضور ورس  از سازند الیکا قرار گرفته است که توسط 

اند. از خاور کوه المرد به سوی شما ،  واحدهای شیلی ژوراسی  پوشیده شده

های  وریت یافت شده که درباالترین الیهئهای البرز فل در چند نقطه از کوه

میانا(، شش رودبار، باال  -میانا )پاچی مناطقند آهکی سازند الیکا جای دارد، مان

شود وریت، سرب و باریت هم دیده میئدوآب، آبگرم که در همگی آنها همراه فل

است که رودبار بخشی از طاقدیس پالند رودبار  (. معدن شش1366 )نبوی،

 .جنوب باختر است-خاور امتداد شما  رایاهمچون محدوده معدنی کمرپشت د

رودبار واحدهای قابل مشاهده بخش فوقانی سازند الیکا  عدن ششدر محدوده م

به سن تریاس میانی می باشد که روی آن را سازند محلی پالند و پس از آن 

شش رودبار، بخش فوقانی سازند  معدن پوشاند. در سازندهای شمش  و الر می

ت بوده و و تجمعا  فلوریت، گالن و باری، ها عدسی الیه ها و الیکا در برگیرنده

متر ضخامت دارد. واحدهای سنگی آن شامل آه ، آه   207در حدود 

دولومیتی و دولومیت غنی از سیلیس و در برخی موارد مقادیر زیادی ژیپس و 

باشد. این سازند در بعضی نقاط توسط سازند پالند  الیه های تبخیری می

مبری گسله شود، ولی در محدوده معدن معموال با سازند شمش  ه پوشیده می

افق  2افق ) 4فلوریت در بخش فوقانی سازند الیکا از پایین به باال در  .دارد

افق اصلی( مورد شناسایی قرار گرفته است. ژئومتری ماده معدنی در  2فرعی و 

های  بندی بوده و بطور عمده به شکل کلیه افق های مذکور، همخوان با الیه

 (.1380شریعتمدار،و شوند )راستاد  ای و عدسی دیده می الیه

 ساختار
به منظور بررسی ساختارهای منطقه، چندین پیمایش عمود بر روند     

های رخنمون یافته در این  ها وگسل های چین ساختارها صور  گرفت و ویژگی

اند. ابتدا ساختارهای هر دو معدن را به صور  جداگانه  ها برداشت شده برش

ط این معادن با یکدیگر مطالعه شده است. مورد بررسی قرار داده و سپس ارتبا

نقشه ساختاری ، (geoeyeای ) با استفاده از تصویر ماهواره ،عالوه بر این

زایی با ساختار  ها تهیه شده است. در انتها ارتباط کانی ها و شکستگی گسل

 حاکم بر دو محدوده معدنی مورد مطالعه، به تفصیل بیان شده است.

روی با میزبکان سکنگ کربناتکه در کشکور در ارتبکاط بکا       اکثر معادن سرب و     

باشکند )قربکانی،    مکی   خکوردگی و گسکل   شناسی، ماننکد چکین   ساختارهای زمین

، محمدى نیایى ؛1389ابراهیمی و همکاران، ؛ 1389مهدوی و رحیمی،  ؛1381

کاویککانی  ؛1392، 2و1تککدین و همکککاران؛ 1392، 1نککاکینی و همکککاران ؛1386

؛ جاویککدی مقککدم و  1392، 2؛ نککاکینی و همکککاران 1392صککدر و همکککاران،  

یککی از مطالعکا  ضکروری ککه      (.Ghazban et al., 1994؛1393همکاران،

 گیکرد، شکناخت سکازوکار    برای اکتشکا  و پیگیکری مکاده معکدنی صکور  مکی      

باشد. عالوه بکر   ها می ها و گسل خوردگی شناسی از جمله چین ساختارهای زمین

توانکد راهنمکای   معادن با میزبانی واحدهای کربناته میاین، شناخت ساختار در 
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 (.1392نقشه زمین شناسی ساده شده منطقه خطیرکوه و سوادکوه و موقعیت معادن فلوریت کمرپشت و شش رودبار )اصالح شده از تدین و همکاران،  .2شکل 

 .زایی و نحوه جابجایی و تمرکز ماده معدنی باشد مناسبی برای تعیین تیپ کانه

  كمرپشت معدن

 چين خوردگی

کانی سازی معدن کمرپشت در واحدهای آهکی متوسط الیه با رنگ روشن     

و دولومیتی ضخیم الیه تریاس میانی عضور ورس  از سازند الیکا واقع شده 

اند. همانگونه که در است که توسط واحدهای شیلی ژوراسی  پوشیده شده

سان در محدوده معدنی کمرپشت نیز هوریت چینئجایگاه فل ،پیشتر تشریح شد

مرز  1-در باالترین بخش دولومیتی سازند الیکا قرار دارد و در معدن کمرپشت

 (.3وریت چینه سان به صور  عادی است )شکلئباالیی و پایینی الیه فل

محدوده معدنی کمرپشت خود شامل دو بخش جنوب باختری و شما  خاوری 

شوند، شناخته می 2-و کمرپشت 1-رپشتهای کماست که به ترتیب با نام

فاصله این دو معدن هفتصد و پنجاه متر است. تمرکز اصلی شرکت معدنی 

است. محدوده معدنی کمرپشت  1-وریت مازندران در بخش کمرپشتئفل

های با توجه به انداره گیری (.2بخشی از طاقدیس کوه المرد است )شکل

جنوب  -متداد شما  خاوریا دارای ین طاقدیسا ،صحرایی صور  گرفته

باختری است که واحدهای تریاس، به ویژه سازند الیکا و بخش ورس  را شامل 

شود و رسوبا  شیلی و ماسه سنگی شمش  به صور  ناپیوسته روی می

های زیادی تحت تاثیر اند. محدوده معدن را گسلواحدهای زیرین واقع شده

ایی در ساختمان طاقدیس المرد ها نیز سبب جابجدهند که این گسلقرار می

 در ادامه به تشریح کامل ساختار معدن )طاقدیس المرد( اند. شده

 شود.پرداخته می

های مرکزی، جنوبی و باختری است. بخش شامل بخش 1-معدن کمرپشت     

مرکزی این معدن دربرگیرنده منطقه لوالی طاقدیس المرد و شامل باالترین 

کا است که جایگاه چینه شناسی قرارگیری الیه بخش دولومیتی سازند الی

سان نیز هست و به صور  ناپیوسته با شیل ژوراسی  پوشیده وریت چینهئفل

. در بخش مرکزی به منظور استخراج ماده معدنی پنج تونل (4)شکلشده است 

(. 4حفاری شده است )شکل ،موازی, دقیقا در راستای محور طاقدیس المرد

شامل یا  جنوب خاوری طاقدیس المرد  1-پشتبخش جنوبی معدن کمر

جنوب باختری قطع شده -است که توسط زون گسلی با امتداد شما  خاوری

بخش در نهایت (5)شکل . ای در آن جای گرفته استاست و ماده معدنی رگه

که بخش انتهایی یا  شما  خاوری طاقدیس المرد ،1-باختری معدن کمرپشت
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وریت ئجنوب باختری قطع و فل -ما  خاوریاست، توسط گسلی با راستای ش 

 ای در امتداد این گسل نیز متمرکز شده است.رگه

بخش شما  خاوری طاقدیس المرد است و دربرگیرنده  2-معدن کمرپشت    

سنگهای آهکی دولومیتی سازند الیکا است که توسط گسلی عرضی بریده شده 

 (.5است )شکلشدهای در امتداد این گسل متمرکز وریت رگهئاست و فل

اویه بین یالی طاقدیس المرد دارای ز ،براساس اندازه گیری های انجام گرفته

سطح محوری  شود.بندی میهای باز دستهدرجه است و جزو چین 85

جنوب  -)شما  خاوری NW 236,88طاقدیس المرد دارای موقعیت 

رس ، را باختری( است که واحدهای تریاس، به ویژه سازند الیکا و بخش و

شود. یا  جنوب خاوری طاقدیس المرد به طور میانگین دارای شامل می

و یا  شما  باختری آن به طور میانگین دارای موقعیت  46,45SEموقعیت 

243,51°NW  درجه به  9محور طاقدیس المرد دارای میل . (6)شکل است

یا  شما  باختری طاقدیس المرد . شما  خاوری استیعنی  056سمت 

جنوب باختری محدود شده است و ادامه یا  این  -ط گسل شما  خاوریتوس

  (7طاقدیس در اثر فرسایش از بین رفته است )شکل

 نقشه زمین شناسی محدوده معدنی کمرپشت و مقطع ساختاری ترسیم شده در راستای مشخص شده. .3شکل

 K1  و  1-محدوده معدنی کمرپشتK2 2-محدوده معدنی کمرپشت 

 ها به موازا  محور طاقدیس حفاری شده است.، تونل1-های حفاری معدن کمرپشتایی از بخش مرکزی و تونلنم. 4شکل
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 وریت چینه سان در واحد الیکا.ئو موقعیت فل 1-های بخش مرکزی معدن کمرپشت نمایی از داخل تونل .5شکل

 
ن کمرپشت )تصویر سمت راست(، استریونت الیه بندی طاقدیس المرد و موقعیت سطح محوری و محور طاقدیس نمودار کنتوری الیه بندی برداشت شده از طاقدیس المرد معد.  6شکل 

 المرد) تصویر سمت چپ(.

 گسلش

های زیادی مورد گسلتوسط  ،در محدوده معدنی کمرپشت ،طاقدیس المرد    

ها را در دو دسته اصلی معرفی و توان گسلگسلش واقع شده است که می

های طولی یا امتدادی هستند که هم راستای رد. دسته او  گسلبررسی ک

جنوب باختری  -محور طاقدیس المرد و دارای امتداد کلی شما  خاوری

های عرضی هستند که تقریبا دارای امتداد شما  هستند. دسته دوم گسل

جنوب خاوری عمود بر راستای محور طاقدیس المرد هستند  -باختری

 (. 3)شکل

، یا  جنوب خاوری طاقدیس المرد توسط 1-دوده معدنی کمرپشتدر مح    

درجه به  79جنوب باختری و شیب -، شما  خاوری048زون گسلی با امتداد 

یعنی جنوب خاوری با سازوکار مایل لغز نرما  و امتداد لغز  138سمت 

(. 8و 4متر است )شکل 10است، عرض این زون گسلی  شده راستلغز جابه جا

 -اختری طاقدیس المرد توسط گسل بزرگی با امتداد شما  خاورییا  شما  ب

جنوب باختری بریده شده، عملکرد این گسل باعث شده تنها بخش کمی از 

یا  شما  باختری این طاقدیس قابل مشاهده باشد. یا  شما  باختری 

ای از توسط دسته 1-طاقدیس المرد در بخش مرکزی و باختری کمرپشت

 -نرما  با مولفه امتداد لغز راستلغز با امتداد شما  خاوری های مایل لغزگسل

از  1-جنوب باختری متاثر شده است که در بخش مرکزی معدن کمرپشت

به سمت جنوب  73و شیب  042های خاور به باختر به ترتیب دارای موقعیت

به سمت شما  باختری هستند و در بخش باختری  80و شیب  010خاوری و 

(. اما 3و 4به سمت شما  باختری است )شکل 70و شیب  037دارای موقعیت

اند، همانطور که پیشتر بیان که طاقدیس المرد را متاثر کرده ،های عرضیگسل

امتدادی عمود بر امتداد محور طاقدیس المرد یعنی امتداد کلی شما   ،شد

 جنوب خاوری دارند. -باختری

ع کننده یا  جنوب ، زون گسلی قط1-در بخش مرکزی معدن کمرپشت    

 ،به صور  امتدادلغز چپلغز 117خاوری طاقدیس المرد توسط گسلی با امتداد 

متری بخش جنوبی زون گسلی مذکور نسبت به بخش  38سبب جابجایی 

های بخش (. در انتهای تونل3شمالی آن به سمت خاور شده است )شکل 

مایل لغز نرما  و سازوکار  ،120عملکرد گسلی با امتداد  ،1-مرکزی کمرپشت

است. در محدوده باعث جابجایی هسته طاقدیس المرد شده ،و امتدادی راستلغز
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بخش ، درجه به سمت.. 76و شیب 292، گسلی با امتداد 2-معدنی کمرپشت 

شما  خاوری طاقدس المرد را به صور  عرضی با ساز و کار امتدادلغز چپلغز 

، دو گسل 2-و کمرپشت 1-(. درحد فاصل معادن کمرپشت3بریده است )شکل

 (.3)شکل اندعرضی امتدادلغز دیگر طاقدیس المرد را بریده

 

 .1تصویری از گسل محدود کننده یا  شما  باختری طاقدیس المرد در بخش مرکزی معدن کمرپشت  .7شکل

عدن شش رودبارم .1تصویری از گسل محدود کننده یا  جنوب خاوری طاقدیس المرد در بخش مرکزی معدن کمرپشت .8شکل   

 چين خوردگی
-یخاور پالند رودبار با امتداد شما  طاقدیسبخشی از  ،رودبارمعدن شش    

( واحدهای رخنمون یافته در محدوده 10و9.)شکلهایاست یباختر جنوب

دولومیتی الیکا به سن تریاس میانی  -معدن، متعلق به سازند ضخیم الیه آهکی

ماسه سنگی شمش  به سن -واحد شیلی باشد. بر روی واحدهای الیکا، می

زاویه  (. با توجه به برداشت های صور  گرفته،9شود )شکل ژوراسی  دیده می

 20و با سطح محوری تقریبا قائم و با میل  درجه 90-80  طاقدیسبین یالی 

دیده  9همانطور که در شکل باشد. درجه به سمت شما  خاوری دیده می

-موازی لرزنه سر و دروازه در اثر فعالیت دو گسل ،در محدوده معدنشود،  می

، طاقدیس پالند رودبار به طور عرضی قطع و محور (11و9)شکلهای سنگ

 یخاور جنوب-یدر راستای شما  باختر N78 به N039طاقدیس از راستای 

و N039روند سطح محوری تاقدیس در سمت شما  خاوری  قرارگرفته است.

در اثر فعالیت گسل طولی  ،باشد. همچنین یمN78 باختری  به سمت جنوب

 طاقدیسیا  جنوبی  قسمتی از جنوب معدن، در محدوده معدن شش رودبار،

 قطع شده است.

 .مقطع ساختاری ترسیم شده در راستای مشخص شدهنقشه زمین شناسی محدوده معدنی شش رودبار و  .9شکل 
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 .باختری طاقدیس پالند رودبار استریوگرام بخش جنوب -د رودبار. باستریوگرام بخش شما  خاوری طاقدیس پالن. الف 10شکل
 

  گسلش

زایی منطقه  ها از عناصر اصلی و موثر در ساختار و همچنین کانه گسل    

توان به  می،های منطقه معدنی شش رودبار برای گسل ،باشند. به طور کلی می

باختری، اشاره  بجنو -خاوری ی و شما خاور جنوب-یباختر شما  دو روند کلی

-یباختر با راستای شما  ،سر سنگ و لرزنه های دروازهگسلکرد. 

شش  طاقدیسبه ترتیب در مرز جنوب باختری و شما  خاوری ،یخاور جنوب

تاقدیس  ،های موازی درمحدوده معدنی این دو گسل و گسل رودبار قرار دارند.

سازوکار این دو گسل  (. در ادامه9اند )شکل پالند را به صور  عرضی قطع کرده

  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه شده است( از گسل لرزنه سر و دروازه سنگ. همان طور که در تصویر   Bing (Virtual Earth)و  نقشه    SAS planetای )که با استفاده از نرم افزار  تصویر ماهواره. 11 شکل

 شود. زایی مشاهده می توان در سمت جنوب خاوری منطقه نیز دنبا  کرد. در این نقطه آثار کانه یادامه گسل لرزنه سر را م،شود مشاهده می
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 گسل لرزنه سر 

تا  66و شیب  310N ی  کیلومتر و امتداد تقریبا گسل لرزنه سر، با طو      

های اصلی  این گسل یکی از گسل باشد. شما  خاوری میدرجه به سمت  83

کند.  زایی را کنتر  می باشد که روند کانه ر میمنطقه معدنی شش رودبا

، حرکت  های گسلی بر روی سطح گسل پلهبا توجه به  سازوکار این گسل

شیب درجه به سمت شما  باختری و مولفه کم  15با ری    راستالغز چپگرد

های صور  گرفته در امتداد این  حفاری (.12دهد )شکللغز نرما  را نشان می

ها حاوی ماده معدنی بوده و در  باشد که تمامی ترانشه شه میتران 6گسل شامل 

ای  هایی از آنها استخراج صور  گرفته است. با توجه به تصویر ماهواره قسمت

توان در سمت جنوب خاوری مشاهده کرد.  ( ادامه این گسل را می11)شکل 

 شود.  زایی فلوریت در این نقطه نیز دیده می کانه

استریوگرام گسل  -های گسلی گسل لرزنه سر. ج پله -شود. جهت دید شما  باختر. ب از گسل چپگرد لرزنه سر. در فرودیواره این گسل کانه زایی فلوریت دیده می نمایی: الف. 12 شکل

 چپگرد لرزنه سر.
 

 

  سنگ گسل دروازه
 75و شیب متوسط N290 متر و امتداد  450گسل دروازه سنگ، با طو     

 .کندمعدن شش رودبار را محدود می حد باختری، تریجنوب باخبه سمت 

نشان دهنده حرکت  ،شکل خمیده شدن واحدهای شیلی در نزدیکی این گسل

  های دیگری با شیب (. در امتداد این گسل، گسل13باشد )شکل معکوس می

زایی در  شوند. در این محدوده نیز کانی زیاد و جهت شیب متفاوتی نیز دیده می

نظر  صر  ،گسل متمرکز شده است. روند کانی زایی در این منطقهامتداد این 

های شود )شکل از تمرکز در راستای این گسل، توسط الیه بندی نیز کنتر  می

 ب(.-14و  13
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شود، جهت  ( دیده میElدولومیتی الیکا )-هکی( در مرز بین واحدهای آShسنگ. تحت تاثیر این گسل، خمیدگی واحدهای شیلی ) نمایی از گسلش معکوس و صفحه گسل دروازه .13 شکل

 باختری. دید به سمت شما  

هایی هم روند با این دو  های لرزنه سر و دروازه سنگ، گسل در بین گسل    

ها نیز تمرکز کانی سازی  ( که در این گسل9شوند )شکل گسل نیز دیده می

 شود. دیده می

ب( بخشی از -13شکلهمانطور که در شکل نشان داده شده است )    

باشد. این موضوع در قسمت مرکزی )بین زایی موازی با الیه بندی می کانه

 های لرزنه سر و دروازه سنگ ( معدن شش رودبار قابل مشاهده است. گسل

نمایی  -سنگ. جهت دید شما  باختری. ب سر و دروازه زنههای لر ( در بین گسلShماسه سنگی شمش  )-( با واحدهای شیلیElدولومیتی الیکا )-نمایی از واحدهای آهکی (الف.14 شکل

 شود، جهت دید به جنوب جنوب خاوری. زایی در واحد الیکا موازی با الیه بندی دیده می های حفاری شده. در این منطقه کانه زایی فلوریت در داخل تونل از کانه

 تحليل و نتيجه گيري
های انجام شده از الیه ه گیریهای چینه شناسی و اندازبر اساس بررسی    

همچنین  ،های معدنی کمرپشت و شش رودبارهای محدودهبندیها و گسل

 ،توان جمع بندی مناسبی را در زمینه ساختارکلیمی ،میانا -را و پاچیمعادن ا

 ارائه کرد: ،وریت موجود در محدوده شرق البرز مرکزیئدر معادن فل

و نوع یا دو نسل ذخیره ماده معدنی کانسار کمرپشت و شش رودبار حامل د

موازی الیه بندی و دارای  ،چینه کران -وریت هستند. نوع او  چینه سان ئفل

بندی در باالترین بخش از سازند الیکا قرار دارد و موقعیت آن از الیه،المینیشن

 (.1380، شریعتمدار و راستاد، 1366کند )نبوی، پیروی می

فاقد المینیشن است،  ،با ذخیره و عیار باال ،اینوع دوم به صور  رگه    

های کششی که محصو  پر شدن فضاهای خالی حاصل از شکستگیها یا گسل

 در طی چین خوردگی ایجاد شده اند.

ای دارای دو امتداد اصلی شما  های رگهوریتئفل ،همانطور که بیان شد    

که دسته او  جنوب خاوری هستند  -جنوب باختری و شما  باختری -خاوری

های موازی امتداد محوری طاقدیس المرد و پالند رودبار است که جزو گسل
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شوند و دارای مکانیسم کششی و نرما  هستند امتدادی دسته بندی می 

(Ramsay and Huber, 1987دسته دوم گسل ،)  های با امتداد شما

ها است جنوب خاوری و دارای امتدادی عمود بر امتداد محوری چین -باختری

های امتدادی شوند و همچون گسلهای عرضی دسته بندی میو جزو گسل

(. این Ramsay & Huber, 1987دارای سازوکار کششی و نرما  هستند )

ای وریت رگهئها بهترین فضا را برای تجمع فلها یا گسلدو دسته شکستگی

 (.16و15اند )شکلفراهم آورده

از نوع طولی یا امتدادی و کششی،  J2از نوع عرضی و کششی، شکستگی دسته  J1های ایجاد شده در حین چین خوردگی، شکستگیهای دسته ینمایی شماتی  از شکستگ .15شکل 

 از نوع مورب دارای مکانیسم امتدادلغز. J4و J3های شکستگی

وریت زیرپهنه ئتوان در تمام معادن فلنتایج کاربردی ارائه شده در باال را می    

وریت موجود در این پهنه چنانچه ئز مرکزی تعمیم داد، یعنی تمام ذخایر فلالبر

به صور  چینه سان باشند در واحدهای کربناته تریاس باالیی الیکا بصور  

ها، ای باشند در شکستگیسین ژنتی  تشکیل شدند و چنانچه به صور  رگه

استای تقریبا های گسلی با امتدادی موازی محور چین ها و دررها و زونگسل

 عمود بر امتداد چین خوردگی ها تمرکز یافته اند. 

  

 را.وریت دار معادن کمرپشت، شش رودبار، پاچی میانا و ائهای گسلی فلها و زوننمودار گل سرخی امتدادی گسل .16شکل 

 

 تحقیق یاری نمودند. قدردانی و تشكر

سنگ شهرک  از شرکت تعاونی فلورین مازندران و شرکت پالش    

صنعتی شورمست با مدیریت مهندس رضا رفیعی فرد و کارمندان محترم این 

 دو شرکت کما  تشکر را داریم که با همکاریشان ما را در انجام این 

های ارزنده ما از استاد محترم جناب آقای دکتر ابراهیم راستاد که با راهنمایی

 را یاری کردند سپاسگزاریم. 
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منابع 

شناسی و ژئوشیمیایی و الگوی تشکیل کانسار انگوران در مثلث کانسارهای نوع  های ساختی، بافتی، کانی ، ویژگی 1389.م.ح.، آفتابی.ع.، محمدی نیایی.ر.، ابراهیمی

 . 20 -11صفهان، ص (، فصلنامه پترولوژی، سا  او ، شماره سوم، دانشگاه اMVT( و دره می سی سی پی )VMSای ) (، سولفید تودهSedexرسوبی )-متصاعدی

ومین گردهمایی و سی و د، سازی فلئوریت در البرز مرکزی سی و تحلیل ساختاری و کانیربر،  1392.ر.، فرد ، رفیعی.ع.ناکینی.، د عمرانارشیدنژ .م.،، محجل.م.تدین

  .نخستین کنگره بین المللی علوم زمین

تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه ، 1393جاویدی مقدم.م.، کریمپور.م.ح. .، حیدریان شهری.م.ر.، مل  زاده شفارودی.آ.، 

 .40-25، ص 12 هشمارفته، پیشر کاربردی شناسی زمین ، مجلهشکسته سبز، شما  غرب بیرجند

دیاژننتی  آن، علوم زمین، سا  دهم،  -های رسوبیوریت شش رودبار )سوادکوه مازندران(محیط تشکیل و ساخت و بافتئکانسار فل ، 1380 ،تمدار،الف، شریع.راستاد.الف

 . 37-20ص

موردی بر روی معدن چناربن، شهرستان  ، مدلسازی اکتشا  فلورین در سازند الیکا )تریاس میانی( در البرز مرکزی همراه با مطالعه 1389رجبی خانقاهی.ع.، مرتضوی.م.، 

 .12-5، دانشگاه فردوسی مشهد. ص شناسی اقتصادی ایران زمین سوادکوه. نخستین همایش

 ، انتشارا  سازمان زمین شناسی و اکتشافا  معدنی.کیاسرزمین شناسی  1:100000نقشه  ، 1371، م.ر..اکبرپور ع.،.سعیدی

 ص. 695، سازمان زمین شناسی و اکتشافا  معدنی کشور، شناسی اقتصادی ایران ای بر زمین دیباچه،  1381قربانی.م.، 

وده ای و مطالعا  صحرایی محد های مغناطیس هوایی، ماهواره زائی بر اساس داده رتباط وضعیت ساختاری با کانها، 1392کاویانی صدر.خ.، خطیب،م.م.، زرین کوب.م.ح.، 

 .62-54، ص 9شماره پیشرفته،  کاربردی شناسی زمین ، مجلهباختر بیرجند(  معدنی چشمه خوری )شما 
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