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 چکیده:

های عقیق .در ایران از گسترش قابل توجهی برخوردار استها و انواع مختلف رنگبا نیمه قیمتی است که های عقیق از سنگ

ترین محدوده از نظر وسعت بزرگ ،ددار قرار رضوی خراسان استان در ه( کهحیدری تربت غرب شمال) گبای محدوده

 باشندای( میهای متنوع ازجمله )نواری( و)تودههای این منطقه دارای بافتعقیق است. در استان خراسان رضویعقیق پیدایش 

در  که باشدآندزیت بازالت می عقیق هاسنگ میزبان این  هستند. ایقهوه و سفید، سیاه، زرد، سبز، قرمز،های دارای رنگو 

ری جوی در تشکیل ساخت منشوهای تحقیقات نشان داده است که آب .دیده می شودبافت پرلیتی  ها ساخت منشوری وآن

ها در آن هزادجوی در هنگام سرد شدن گهای های منطقه در حضور آبسد که عقیقرو بافت پرلیتی نقش دارند. به نظر می

تشکیل ساخت منشوری و ایجاد سیستم منظم درزه برای چرخش بیشتر های جوی باعث آب.اندشکل گرفته اندنفوذ کرده

 جوی گرم شده و نقش سیاالت گرمابی را برایهای سرد شدن گدازه صورت گرفته و سیال. این فرایند در زمان اندسیال شده

 .اندبجایی و تمرکز سیلیس را نیز داشتهجا
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Abstract: 

 

Agate is one of the semiprecious stone that with various types and colors highly found in Iran. Agates in the region 

of Bayg (North West Torbate -Heydarieh) is one of the main agate deposits in Razavi Khorasan Province . Agates 

in this area present massive and layered textures. Red, green, yellow, black, white, and types are present. Agates 

hosted by basalts  that have prismatic structure in the field and  perlitic texture in thin sections. Researchers 

show that meteoric waters have key effects on the formation of prismatic structure and perlitic texture. It is 

suggested that meteoric water were present during the formation of agates. Systematic prismatic cracks made it 

possible for fluid circulations and concentrations of silica to form agates. The presses happened during the cooling 

of host rock that made the fluids hot in the system.  
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 :مقدمه 
ده همراه ذخایر شناخته ش یشتروردار است. بخنیمه قیمتی است که در ایران از گسترش قابل توجهی برهای از سنگ عقیق

های مختلفی برای منشا و نحوه مدل نظریه و ،Polekhovsky)  (1973,  .قراردارد مافیکبیشتر از نوع آتشفشانی  هایسنگ

رسوب  -2سیاالت گرمابی  یا معدنی سیلیکا مواد از -1منشاعقیق  . (Gotze, 2011)پیشنهاد شده است ها سنگاین گیری شکل

 یق درقع باشند.های جوی مییاآب )سیاالت گرمابی( حاصل ازمایعات هیدروترمال منشا سیال یا ژل سیلیس آمورف است

 اردحفره سنگ وجوددها شکستگی در آتشفشانی اسیدی وهای نگدرس درحفره گاز،های مختلف زمین شناسی محیط

(Zarins 1994 Pabian ,1989 and Frondel1962 .) همزمان با تشکیل سنگ منشا آن است اما  عقیقاکثرا معتقداند که تشکیل

 Zarins 1994 Pabian ,1989 and)باشد. ها سال بعد از تشکیل سنگ منشا آن میمیلیون عقیقبعضی بر این باورند که تشکیل 

Frondel1962.) ن تریو بزرگ درشمال غرب شهرستان تربت حیدریه دراستان خراسان رضوی قرارداردمنطقه بایگ که

 عرض و( 59°31´33´´طول )دارای . این منطقه دراستان خراسان رضوی می باشد عقیقوسعت پیدایش  نظر محدوده از

ان وی اکتشاف و استخراج آن را بیشتر نمایگتواند المیمنطقه  عقیق. بررسی نحوه تشکیل است (35°22´ 03´´) ییاجغرافی

 سازنده آنهای های آذرین ایران، درک سیستمهای قابل توجه عقیق در سنگبا توجه به وجود رخنمونطرفی  زنماید. ا

رو در این تحقیق از شواهد صحرایی،کانی شناسی و بافتی برای  کار رود. از اینهتواند در پی جویی و اکتشاف علمی آن بمی

 وی تشکیل عقیق های منطقه بایگ استفاده شده است.گالبررسی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :بحث روش تحقیق و

 مقطع نازک وتراش 15سنگ میزبان آن وتهیه منطقه ونمونه برداری ازگوهرهای  عات صحرایی،طالم بر پایهاین پژوهش 

  انجام شده است.بافتی  شواهدبررسی  وومطالعات میکروسکوپی 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 زمین شناسی:

 هایتفعالینتیجه  رضوی خراسان استان در (حیدریه تربت غرب شمال) بایگ محدوده نئوژن آتشفشانی مجموعه

 به این فعالیت . استه داد رخ مرکزی ایران شمالی بخش در مخصوصا ائوسن زمان در ای است کههگسترد ولکانیکی

رخ  ، سراسری کشش فازهای ، ابستهو گرمایی هایانجری و  (الرامید) پایانیی هکرتاس رخداد از ناشی دگیفشر دنبال

 نباتی، اآق) است شده آذرآواری هایفردی و آتشفشانیهای هروان صورت به گستردهزایی ماگما موجب داده است که

 به آندزیت پیروکسن آندزیت، بازالت، ترکیب با پلیوسن، و ائوسن آتشفشانیهای سنگ بایگ منطقه در . (1333

در مقطع دستی رنگ خاکستری تیره دارد. ها آندزیت بازالت .(1د )شکل دارن وسیعی گسترش ریآذرآواهای نهشته همراه

 های پورفیرکانی( 2)شکل شودباشد که در منطقه مورد مطالعه یافت میاین سنگ جزء واحدهای آتشفشانی منطقه می

 ریز دانه زمینه با پورفیری ی ساختدهنده نشان پتروگرافی مطالعات .شوندمی مشخص دانه ریز زمینه در پالژیوکالز

از نظر زمین شناسی ناحیه بایگ از سازندهای رسوبی  شده است.انجام  هااین سنگ درزایی آگات .هاستسنگ این



 

آندزیتی ،آندزیت  هایتوف، یتآتشفشانی شامل ایگنمبرهای ردیفی ازسنگ.استپرکامبرین و پالئوزوئیک تشکیل شده 

پسین ن ائوسن آتشفشانی در زماهای دهد فعالیتمیپورفیری ، لیتیک توف به رنگ تیره تا سیاه برجای مانده است که نشان 

در دست ها ز پرمین پوشیده بوده وآگاهی ازآناترکهنهای ، رسوب منطقه در .بوده استتردر این بخش از ناحیه گسترده

این ناحیه  (1339) پورگورابجیری این صورت ارتباط هستندبه نواحی مجاورآن در مطالعاتی که موردمطالعه درمنطقه و .نیست

 هایسنگ اییماگم سری شده انجام پترولوژی مطالعات اساس بر و است"درونه گسل شمال نفوذی -آتشفشانی نوار بخشی از

 زون در یافتهانفور و دهندهتشکیل ماگمای نشانده نآ تکتونیکی محیط و بوده کالکوآلکالن ازنوع و آلکالن ساب منطقه

 ، تگابرونوریالوین ، گابرونوریت گابرو،الوین گابرو، از متشکل توالی یک (1392) سورکی یعقوب باشدمی فرورانش

لرزولیت  ، تدونی یت،پریدوتیتی شامل هارزبوژهای سنگ و گیردبرمی در میکرودیوریت را ،میکروگابرو  ، لوکوگابرو

 دهد .مینشان  سری ماگمایی تولئیتی را مطالعه ساب آلکالن بوده و موردهای نمونه .باشندمی

 
 (1:001111 مقیاس با ) ، (بایگ) مطالعه مورد ی منطقه شناسی زمین ی نقشه-1شکل

 (1731انهمکار و پور واعظی) حیدریه تربت شناسی زمین نقشهاقتباس از 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 منطقه: سنگ شناسی

 رداین سنگ دارند. قیمتی قرار های نیمه ها کانیکه در آناست  شناسیسنگ ترین واحدمهم (2)شکلها آندزیت بازالت

 پیروکسن ز،آن پالژیوکالهای فنوکریستاست  گلوموپورفیری پرلیتی، پورفیری،( دارای بافت 3مقطع میکروسکوپی )شکل

 1 از کمتر دانه قطربلورهای پالژیوکالز دارای  ست.زمینه توسط بلورهای پالژیوکالزوشیشه پرشده ا آمفیبول است وو

پالژیوکالزهای درشت  .شودمیپالژیوکالزها بافت غربالی دیده در  باشد.متر می میلی 5 از بزرگتر تامیلیمتر

 کمتر دانه قطر شوند.میاندازه ریزومتوسط دیده  بلورهای پیروکسن هم با دهند.مینشان  زونیگ رامیلی متر( 5)بزرگتراز



 

 50تا 53حدود آن آندزیت بازالت است. نام هاپیروکسن زیاد ل مقداربه دلی و باشدمیمتر  میلی 5 تا1 بین میلیمتر 1 از

ها بعضی و سنتتیک هستند پلی و ل کارسپاددارای ماک پالژیوکالزها وتشکیل داده است پالژیوکالز درصدکل سنگ را

 ماکل دارای و دارشکل نیمه تادار شکل ، فنوکریست صورت به دهند. بیشترمینشان  ازخود پدیده زونیگ را

 بیشتر شودمیدرشت بلورهای پالژیوکالزیافت  درصد93 از بیشترها آندزیت بازالت .دربندی هستند منطقه و سنتتیکپلی

 در میلیمتر2 کلینوپیروکسن و است 3mm تا  500Lmپالژیوکالز بلورهای درشت هستند غربالیدارای بافت  زهاپالژیوکال

 . است هاآندزیت از بیشتر هاآندزیت بازالت در پالژیوکالز مقدار باشد.میطول 

 هایافتب. شوندمیای( تقسیم به دوصورت )نواری( و)تودهاست که های متنوع منطقه بایگ دارای بافت (2)شکل هایعقیق

 ای ،قهوه ، آبی ، های منطقه بایگ سفیدعقیقنگ ر(. 0پرکننده فضای خالی است )شکل ، کلوییدی ، شعاعی، باندی دیگر

 .تقرمزاس
 

 

 

 

 
 نمونه دستی عقیق منطقه .Bنمونه دستی آندزیت بازالت A. -0شکل

 
 نشانده پرلیت( PR) مطالعه مورد سنگ میزبان آتشفشانی منطقه در های موجودکانی بافت پرلیتی و-7

 
 )بافت نواری( سنگ عقیق در های موجودبافت-4شکل

 



 

 

  بحث:

 هایسنگ فراوانی و طرف یک از منطقه پیروکالستیکی هایگسن در فراوان های شکستگی و هادرزه وجود

 هایرگه تشکیل برای را مناسبی شرایط دیگر طرف از ایهشیش زمینه و پورفیری بافت با حدواسط آتشفشانی

 هااین ساخت شود.هامیهاوشکافهای منشوری موجوددرمنطقه باعث ایجاداین درزهساخت .استنموده فراهم سیلیسی

 های جوی در تشکیل ساخت منشوری نقشتحقیقات نشان داده است که آب .های آندزیت وبازالت وجودارددرسنگبیشتر 

 .دارد 

 اندهای جوی که در ایجاد ساخت منشوری مشارکت داشتهرسد که آبمیدر شکستگی ها توسعه یافته است و به نظر  هاعقیق

  Igneous) دباشهای جوی میتحقیقات نشان داده ساخت منشوری ایجادشده نتیجه آب .اندنیز نقش داشتهها در تشکیل عقیق

Rocks   دهد.میرا نشان  منطقه رجوی دهای ر تاثیر آبزی مطالعه مورد شواهدبرخی شواهد نشان دهنده حضور  

 )آندزیت بازالت( های میزبانهای پرلیتی درسنگایجادبافت-1

 های جویممکن آب و ترعامل نفوذآسان (0)شکل ساخت منشوری،حضورسیستم درزه مشخص -2

ر آن ایجاد د وترک یاشکستگی آب، اشکال کرویبه سبب همراه داشتن  شودمحیط آبی یامرطوب تشکیل می ها درپرلیت

های جوی درسنگ میزبان آب تاثیری نشانده وجود این بافت در سنگ میزبان عقیق .(Yamagishi and Goto 1992) استشده

ها وخلل وفرج صورت اول در امتداد درزها وشکافی ر امتداد مسیر حرکت آب و در وهلهآبگیری ثانویه د عقیق است.

  .(Lofgren ,1970) پذیردمی

 1972 ، (1976رمابیگازموادمعدنی سیلیکایا سیاالت  منشاعقیق یا الگوهای متفاوتی برای تشکیل عقیق پیشنهاد شده است.

F1Orke )رسوب ژل سیلیس آمورف یا)  Wang and Merino 1990, 1995 ن بر این عقیده اند سیاالت دانشمندا. اغلب  ( است

های منطقه موردمطالعه درون عقیق (.Zarins,1994,Pabian,1989 and Frondel 1962)گرمابی در تشکیل عقیق نقش دارند 

جوی های اند. آبی جوی نقش داشتههاها آبرسد که در تشکیل آنمیهای آتشفشانی تشکیل شده است و به نظر سنگ

اند. به نظر شدهها منشوری و بافت پرلیتی در این سنگتشفشانی منطقه باعث ایجاد ساخت های آسنگزمان سرد شدن در 

 .اندمنطقه نیز در این زمان و از سیاالت موجود شکل گرفتههای رسد که عقیقمی
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :یریگنتیجه 
های قیقعخاستگاه اصلی است که های جوی آبحضور مرتبط باها میزبان عقیقهای آندزیت بازالتدر وجودبافت پرلیتی 

های جوی همچنین باعث تشکیل ساخت منشوری و ایجاد سیستم منظم درزه برای چرخش بیشتر سیال بآ .باشدمینیز  منطقه

جوی گرم شده و نقش سیاالت گرمابی را برای های سرد شدن گدازه صورت گرفته و سیالاند. این فرایند در زمان شده

 . اندو تمرکز سیلیس را نیز داشته جابجایی

 
◊◊◊◊◊◊◊ 



 

فارسی: منابع  

 ،کرمان. باهنرکرمان انتشارات دانشگاه شهید ، (133،)صفحه چاپ ششم ،"زمین شناسی اقتصادی"،1393 ، ج. ، شهاب پور -1

  شناسی زمین سازمان ،"ایران تکتونیکی نقشه" ، 1332،. همکاران و .ا.ع ، سادات نوگل -2

انی نگرشی ویژه برک پتروژنزمنطقه کوه زر)تریت حیدریه( با عنوان پترولوژی و با (1339) آرش گورابجیری پور پایان نامه کارشناسی ارشد -3

 زایی طال

های افیولیت تربت حیدریه سنگهای پریدوتیت و پتروژنزگابروها ئوشیمی وعنوان ژ ( با1392) طیبه یعقوب سورکی پایان نامه کارشناسی ارشد-0

 )شمال وشمال شرق تربت حیدریه( منطقه مورد مطالعه

 و پور واعظی) حیدریه تربت شناسی زمین نقشه( اقتباس از 1:253333 مقیاس با ) ، (بایگ) مطالعه موردی منطقه شناسی زمینی نقشه -0

 (1333انهمکار

 تهران کشور، یمعدن اکتشافات و شناسی زمین سازمان ،)  39،135،033 یصفحه(، اول چاپ ، "ایران شناسی زمین" ، 1333 ،.آقانباتی،ع-6
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