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 چكیده- 

کانسارهای کرومیت در جهان به دو صورت کرومیت های تیپ الیه ای که غالباً در کمپلکس های بزرگ الیه 

و دیگری ذخایر تیپ  (مانند کمپلکس بوشولد در آفریقای جنوبي). ای باسن پروتوزوئیک در دنیا یافت مي شود

آلپیني که در آن کانسار کرومیت به صورت عدسي شکل است و در سنگهای سرپانتیني شده بسیاری از افیولیتي 

 .آلپي مشاهده مي شود، یافت مي شود

 .در ایران سنگهای افیولیتي کمربند آلپي مشاهده مي شوند یافت مي گردد

در ایران سنگهای افیولیتي از گسترش و توسعه فراواني برخوردار بوده و کانسارهای کرومیتي مهمترین پتانسیل 

ناحیه اسفندقه در جنوب کرمان از جمله مناطق افیولیتي در ایران است که از . معدني در سنگهای افیولیتي هستند

در این ناحیه کانسارهای کرومیت به صورت توده های عدسي . لحاظ ذخایر اقتصادی بسیار با اهمیت است

 .شکل ونا منظم و پراکنده مي باشند که در داخل سنگهای آذرین بازیک تا فوق بازیک قرار دارد

بعلت پیچیدگي ساختار زمین شناسي مجموعه های افیولیتي هنوز روش مشخص و دقیقي برای اکتشاف 

کانسارهای کرومیت تیپ آلپي شناخته نشده است و اکتشاف کانسارهای کرومیت در مناطق افیولیتي معموالً از 

 .طریق روشهای اکتشاف انجام پذیرفته است

اصوالً در اکتشاف کانسارهای کرومیت آلپیني مشخص کردن ترکیب سنگ شناسي و بافتهای سنگ مطالعات 

فولیشن ها )ژئوشیمیایي سنگ میزبان و کانه کرومیت و همچنین مطالعات زمین ساختي در مقیاس میکروسکپي 

 .و ماکروسکپي اهمیت زیادی دارند (و لینیشن ها و الیه بندی ها



 6     مطالعات سنگ شناسي     

 120 کیلومتری شمال شهر بافت و ده شیخ در7با در نظر گرفتن این موضوع مطالعاتي در مناطق رزکوئیه در 

 .کیلومتری جنوب شهر بافت از ناحیه معدني اسفندیه انجام شده است

در گام اول برداشت های صحرایي و عملیات نمونه برداری در این مناطق انجام و سپس از نمونه های برداشت 

با مطالعه نمونه ها ترکیب سنگ شناسي مناطق و وضعیت کانه کرومیت در . شده مقاطع میکروسکپي تهیه شد

 .کانسنگ های کرومیتي مشخص شده است

هم جنین توسط .  قرار گرفتندXRDبه منظور تائید مطالعات سنگ شناسي بسیاری از نمونه ها مورد آنالیز

 . تعیین گردیدXRDروشهای تجربي ترکیب کانه کرومیت از طریق آنالیز 

در ادامه مطالعات انجام شده ترکیب شیمیایي تعدادی از نمونه های سنگي منطقه شامل سنگهای میزبان و سنگ 

 مشخص گردید و از این طریق نتایج بسیار با ارزشي XRFدربرگیرنده کانسارهای کرومیتي توسط روش آنالیز 

 .در رابطه با روند تفریق ماگمایي و مکان تشکیل سنگهای افیولیتي در منطقه بدست آمد

به منظور مشخص نمودن تیپ کانسارهای کرومیتي منطقه و هم چنین مکان تشکیل آنها در کمپلکس افیولیتي 

 .توسط آنالیز میکروسکپ الکتروني ترکیب شیمیایي کانه کرومیت تعیین گردید

 . از منطقه ده شیخ تهیه شده است1:10000در نهایت نیز نقشه زمین شناسي به مقیاس 

 فصل جمع 6مجموعه ای که در این جا گردآوری شده است، نتایج تمام مطالعات ذکر شده در باالست که در 

 .آوری شده است

 

 


