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چكیده
نهشته های زغال سنگی قشالق در گستره رسوبات سازند شمشک با ترکيب ماسه سنگ، کنگلومرا، سيلتستون، آهک و آرژيليت قرار گرفته اند. به منظور بررسی های کانی شناسی 
و  زغال  سنگ  در  نمونه برداری شد. رخداد کانی های موجود  استخراج،  در حال  معدن  از چهار  زغال  سنگ  يازده اليه  از  قشالق،  ويژگی های ساختاری اليه های زغال سنگی  و 
همچنين شناسايی ساختار باندهای آلی و معدنی در زغال سنگ های منطقه قشالق با استفاده از پتروگرافی معدنی و انجام آناليزهای XRD، FT-IR و Raman مورد بررسی قرار 
گرفت. مطالعه نمونه های دستی و مقاطع صيقلی، حضور کانی های رسی، پيريت، کالکوپيريت، سيدريت و کوارتز را تأييد می کند. همچنين حضور کانی های کائولينيت، کوارتز، 
 CO2، OH، Al–OH، C–S، S–S، Si–O، به اثبات رسيد. باند های آلی- معدنی نظير XRD سيدريت، دولوميت، کلسيت، پيريت، مونت موريلونيت و ايليت توسط طيف های
CH3، کانی های کربناته، C=C آروماتيک و CH آروماتيک و آلفاتيک توسط FT-IR در اليه های زغال سنگ قشالق تشخيص داده شده اند. طيف سنجی Raman باند گرافيتی 

)G( در محدوده cm−1 -1585 cm−1 1581 و باند نقص )D1( در محدوده cm−1 -1352 cm−1 1341 در اليه های زغال سنگ قشالق مشاهده شد. باند گرافيتی شدت قوی دارد و 
پهن شدگی چندانی را نشان نمی دهند.
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کاربرد  و  بهينه سازی  معدنکاری،  در  را  مهمی  نقش  زغال سنگ  در  جزيی  عناصر 
عناصر  مقدار  بيشترين  که  معتقدند   Wang et al. (2008( می کنند.  ايفا  زغال سنگ 
)کانی های  آلومينوسيليکات ها  اصلی  کانيايی  گروه  سه  با  زغال سنگ ها،  در  جزيي 

رسی(، کربنات ها و سولفيد ها همراه هستند.
     از طرفی با توجه به آنکه از لحاظ تجاری و تجزيه ای هم، زغال سنگ به وسيله 
ويژگی های شيميايی )مخصوصاً مقادير مواد فرار، بازده خاکستر و ارزش حرارتی(، 
آرايش  )غيرآلی(،  کانيايی  مقدار  آلی(،  )پتروگرافی  نوع  بلوغ(،  )درجه  آن  درجه 
 ،(Potgieter-Vermaak et al., 2010( می شود  توصيف  غيرآلی  و  آلی  سازنده های 
باندی زغال سنگ های قشالق  به بررسی ويژگی های ساختاری و ترکيب  در نهايت 
به همراه بررسی کلی از ساختار اين زغال سنگ ها پرداخته شد که به دليل غيرهمگن 

بودن ترکيب آنها، از چندين روش مطالعاتی در کنار يکديگر استفاده شده است.

2- زمین شناسي ناحیه زغال دار قشالق
منابع زغال سنگی ايران متعلق به دو حوضه زغال سنگی اصلی در شمال و مرکز ايران 
هستند. حوضه شمالی ايران به سه ناحيه بزرگ البرز غربی، مرکزی و شرقی تقسيم 
شده است )شکل 1- الف(. به طور کلی اليه های زغال دار در شمال ايران مربوط به 
هستند  زغالدار شمشک  سازند  از  بخشی  و  زيرين  ژوراسيک  تا  بااليی  ترياس  سن 
)Bragin et al., 1981). سازند ضخيم اليه و سيليسی- آواری شمشک به سن ترياس 

دارد  رخنمون  ايران  مرکز  و  شمال  در  گسترده ای  به طور  زيرين  باجوسين   بااليی- 
Assereto, 1966; Vollmer, 1987; Seyed-Emami, 2003;( 

 Fürsich et al., 2005 and 2009; Seyed-Emami et al., 2001, 2005 and 2006;

محدوده  )در  شرقي  البرز  در  قشالق  زغالدار  ناحيه   .(Shekarifard et al., 2012

غربي  جنوب  شرقي   شمال  امتداد  با  قشالق  اولنگ-  ناوديس  در  و  گلستان(  استان 
ناحيه زغال دار دارای وسعت 70 کيلومتر مربع  اين  واقع شده است )شکل 1- ب(. 
 55°   20΄ تا   55°   15΄ جغرافيايی  عرض  و   37°   23΄ تا   37° جغرافيايی  طول   با 
زمستان  کالت،  نرگس چال،  وطن،  زغال دار  بخش های  شامل  و   )1357 )فتوحی، 

پاييز 98، سال بيست و نهم، شماره 113، صفحه 75 تا 88

1- پیش نوشتار
غيرمتجانس شامل سازنده های  ماده ای  و  فيزيکی  شيميايی،  زغال سنگ مجموعه ای 
هر  به  شديدی  وابستگی  صنعت،  در  زغال سنگ  از  استفاده  است.  غيرآلی  و  آلی 
گونه ای  به   .(Georgakopoulos et al., 2003( دارد  آن  معدنی  و  آلی  سازنده  دو 
بلورين سازندگان مختلف  تابع شکل  موقعيت های صنعتی  رفتار زغال سنگ در  که 
تعيين کننده  زغال سنگ  ترکيب  و  ساختار  و   (Ward, 2016( بوده  آن  کانيايی  مواد 
نوع کاربرد آن است )Davis, 2003). به طور کلی ويژگی های ساختاری زغال سنگ 
سوختن،  فرايندهای  در  شيميايی  واکنش پذيری  روی  بر  آن  تأثيرگذاری  دليل  به 
پيروليز، گدازش و تبخيرشدگی در ميان پژوهشگران بسيار مورد توجه است. به بيان 
ديگر آگاهی از پارامترهای ساختاری زغال سنگ در پيش بينی و کنترل اين فرايندها 
ضروری است. به همين دليل ساختار پيچيده و ناهمگن زغال سنگ سبب شده بررسی 

 .(Manoj and Kunjomana, 2012( ساختار آن يک موضوع پژوهشی مهم باشد
      )Ward (2016 کاني ها و ساير مواد غيرآلی موجود در زغال سنگ شامل نمک ها 
ترکيب  غيرآلی  عناصر  زغال سنگ،  منفذي  در آب  غيرآلی حل شده  مواد  ساير  و 
نماينده  بلورين( را  يا غير  با سازنده هاي آلی و ذرات غيرآلی گسسته )بلورين  شده 
واقعی اجزای کانيايي می داند و در بررسی اهميت و آناليز مواد کانيايی موجود در 
اليه های زغال سنگی، بر اساس فرايندهای تشکيل، کانی ها را در چهار گروه آواری، 
زيستی، ته نشست هم زمان با رسوب گذاری و ته نشست غيرهمزمان با رسوب گذاری 
اکسيداسيون  محصوالت  زغال سنگ،  در  کاني   180 از  بيش  می کند.  بررسی 
نظر طبق   .(Ward, 2016( است  شده  داده  تشخيص  آن  از  حاصل  باطله هاي   و 

)Schatzel and Stewart (2012 رايج ترين کانی ها و گروه های کانيايی در اليه های 
زغال سنگی شامل سولفيد، رس، کربنات، فلدسپار و کوارتز هستند.

     رخداد عناصر در زغال سنگ به دو شيوه، پيوند با مواد آلی و پيوند با مواد کانيايی 
است، در نتيجه به منظور فهميدن الگوی توزيع عناصر در زغال سنگ، شناخت اين 
کانيايي  آناليزهاي  که  به طوری   .(Baruah et al., 2003( است  مهم  بسيار  دو شکل 
ممکن است کمک شايانی در تشخيص شيوه رخداد و تحرک عناصر جزيي ويژه، 
همراه با سازنده هاي سمي بالقوه مانند آرسنيک و جيوه کنند )Ward, 2016) و اين 
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يورت و رودبار است. تحقيق فوق بر روی 11 اليه زغال سنگی از 4 معدن در حال 
استخراج در ناحيه زغال دار قشالق در گستره رسوبات سازند شمشک صورت پذيرفته 
است. در حالت کلی اليه های زغال سنگی در ناحيه مذکور در گستره رسوبات سازند 

دليچای  آهکی  تشکيالت  زير  در  و  اليکا  دولوميتی  روی سنگ آهک  بر  شمشک، 
سيلتستون، آهک،  شيل،  ماسه سنگ،  شامل  سنگی  واحدهای  و  شده اند  واقع  الر  و 

آهک های دولوميتی و آرژيليت افق های زغالی مورد مطالعه را دربر می گيرند. 

است شده  مشخص  آن  روی  بر  مطالعه  مورد  منطقه  که  شرقی  و  مرکزی  البرز  در  شمشک  گروه  توزيع  محلی  نقشه  الف(   -1  شکل 
)Seyed-Emami et al., 2006)؛ ب( نقشه زمين شناسي بخشي از ناحيه قشالق که معادن زغال سنگ مورد مطالعه در آن واقع شده اند 

)زهراب، 1383(.
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شکل 2- ستون چينه شناسی اليه های زغال سنگی در منطقه قشالق که اليه های زغال سنگ نمونه برداری شده بر روی آن مشخص شده است )شرکت زغالسنگ 
البرز شرقی، 1362 و 1378(. 

     بر اساس تقسيمات ناحيه ای، سازند شمشک در ناحيه قشالق به 6 واحد سنگی 
است.  شده  تقسيم  دانسريت(  دشت،  شيرين  آالشت،  کالريز،  هلل بند،  )اکراسر، 
 زيربخش کالريز بخش اصلی زغال دار ناحيه بوده که به علت ضخامت بسيار زياد به

3 قسمت تحتانی، ميانی و بااليی تقسيم شده و شامل ماسه سنگ های خاکستری رنگ 
با فسيل های گياهی فراوان  با دانه بندی مختلف، سيلتستون، آرژيليت و زغال همراه 
است )فتوحی، 1357(. در بخش معدنی نرگس چال با توجه به ترکيب سنگ شناسی 

طبقات و خصوصيات زغال خيزی، اليه های زغال سنگی در 3 زيربخش کالريز پايينی، 
ميانی و بااليی بررسی می شوند. همچنين زيربخش کالريز در بخش معدنی زمستان 
بخش  پايينی،  قشالق  بخش  غزنوی،  بخش  شامل:  بخش  زير   5 به  و کالت  يورت 
قشالق ميانی، بخش قشالق فوقانی و بخش آسياب تقسيم می شود. معدن زغال سنگ 
چشمه ساران نيز متعلق به بخش غزنوی از اين ناحيه است )شرکت زغال سنگ البرز 

شرقی، 1362 و 1378 الف و ب( )شکل 2(. 
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گروه  سه  هر  حضور  بيانگر  قشالق  زغال سنگ های  آلی  پتروگرافی  بررسی       
ماسرالی شامل گروه ويترينيت )%.vol 66/2 تا 87/2 شامل ماسرال هاي کالودترينيت، 
کالوتلينيت و کورپوژلينيت(، گروه اينرتينيت ) %.vol 4/9 تا 23/3 شامل ماسرال های 
و  اينرتودترينيت  فانگينيت،  اسکرتينيت،  ماکرينيت،  سمی فوزينيت،  فوزينيت، 
ميکرينيت( و گروه ليپتينيت )%.vol 0 تا 3/5 شامل ماسرال های اسپورنيت، کوتينيت، 
رزينيت و ليپتودترينيت( است )ربانی و همکاران، 1395الف(. شاخص آب زيرزمينی 
)GWI) و شاخص پوشش گياهی )VI) زغال سنگ های قشالق گويای برتری گياهان 

به  ايستابی  تغييرات سطح  و  آلکالن  اکسيژن،  کم  تا  بی هوازی  شرايط  آبزی/علفی، 
همراه مجاورت نسبی به سمت محيط های دريايی در تشکيل اين زغال سنگ هاست 

)ربانی و همکاران، 1395ب(.
ژئوشيمی  و  کانی شناسی  مطالعه  به   )1394( اشلقی  حسينی  و  شمعانيان       
کائولينيت،  کوارتز،  کانی های  و  پرداخته اند  قشالق  منطقه  زغال سنگ های 
اين  اصلی  کانی های  عنوان  به  را  ايليت  و  مسکوويت  آلبيت،  مونت موريلونيت، 
روی  بر  قشالق  زغال سنگ های  کانی شناسی  تأثير  کرده اند.  معرفی  زغال سنگ ها 
زهاب اسيدی اين معدن نيز توسط حسينی اشلقی و شمعانيان )1391( مورد مطالعه 

قرار گرفته است.

3- روش مطالعه
زغال دار  ناحيه  در  فعال  معدن   4 به  مربوط  استخراجی  زغال سنگ  اليه   11 از  ابتدا 
يورت،  زمستان  معدن   K67 و   K62، K60، K5، K3، K1 اليه های  شامل  قشالق، 
و   K17، K11 اليه های  و  معدن چشمه ساران   S2 اليه  نرگس چال،  معدن   K13 اليه 
K18 معدن شرق کالت نمونه برداری صورت گرفت. پس از پايان هر نمونه برداری، 

يکديگر،  از  آنها  تفکيک  و همچنين  و هوازدگی  آلودگی  از  نمونه ها  جهت حفظ 
منظور  به  شدند.  داده  قرار  نمونه  شماره  با  همراه  مخصوص  کيسه های  در  نمونه ها 
صيقلی  مقطع  چهار  تعداد  زغال سنگ ها،  معدنی  اجزای  ميکروسکوپی  بررسی های 
برای هر کدام از اليه های زغال سنگی تهيه شد که شامل سه مقطع صيقلی از ذرات 
نمونه  از  ميلي متر و يک مقطع صيقلی  از يک  اندازه کمتر  با  خرد شده زغال سنگ 
با  و   BX51 مدل   Olympus پالريزان  ميکروسکوپ  توسط  زغال سنگ،  دستي 
عدسی هايی  با بزرگنمايي 4، 10 و 20 در نور سفيد مورد مطالعه قرار گرفتند. آناليز 
XRD بر روی نمونه های زغال سنگ و خاکستر تهيه شده از آن، از دستگاه پراش پرتو 

تابش  به منبع  ايکس دانشگاه دامغان )مدل ادونس دی ايت شرکت بروکر(، مجهز 

 31mA، 30 Cu-Ka  kV(1( فيلتر شده با نيکل با طول موج )1.54056Aº) در گستره

)2Ө = 5-70º( استفاده شد.
پيشنهادی روش  اساس  بر  زغال سنگ  نمونه های  خاکستر،  تهيه  برای        

)Goodarzi et al. (2006 به مدت 12 ساعت در دمای 400ºC حرارت داده شدند تا 
تمامی مواد آلی آنها بسوزد. 

     برای انجام آناليزهای FT-IR و Raman ابتدا قرص هر نمونه به نسبت يک به سی )يک 
واحد نمونه و سی واحد پتاسيم بروميد )KBr)( در هاون مخلوط و با فشار 10 تن توسط 
دستگاه پرس قرص تهيه شد. برای جلوگيری از خطای احتمالی، قرص ها در آون در حرارت 
 RXI با دستگاه پرکين- المبر مدل FT-IR 120 درجه سانتی گراد خشک شدند. آناليز
 Almega Thermo Nicolet انجام شد. طيف رامان توسط دستگاه طيف سنج رامان مدل 
و  تا 1800   1000 cm−1 )Nd:YLF (λ0= 532 nm در گستره طيفی  ليزری  با سيستم 
تفکيک پذيری cm−1 4 موجود در دانشگاه تربيت مدرس اندازه گيری شده است. توان 

ليزر mW 100 است که جهت حفظ نمونه ها از mW 30 استفاده شده است. 

4- کانی شناسی 
 شناسايی مواد کانيايی زغال سنگ ها در دو گروه شامل کانی هايی با منشأ خارجی 
اجزای آلی موجود در  با  ذاتی همراه  منشأ  با  مواد معدنی و کانی هايی  از  و مستقل 
بررسی های   .(Mukherjee and Srivastava, 2006( می گيرد  انجام  زغال سنگ 
پتروگرافی زغال سنگ های منطقه قشالق نشان می دهد که بخش اعظم مواد معدنی 
موجود در اين زغال سنگ ها از کانی های پيريت، کالکوپيريت، سيدريت، کانی های 

رسی و کوارتز تشکيل شده است. 
4- 1. کانی های سولفیدی

سولفور به دو شکل آلی و غيرآلی در زغال سنگ ها يافت مي شود. سولفور غيرآلی 
و  آهن  سولفات هاي  و  سولفات  مارکاسيت(،  يا  )پيريت  آهن  سولفيد  شکل  به 
با ساختار زغال سنگ  پيوند  همچنين سولفور عنصري رخ مي دهد. سولفور آلی در 
است و در کل پيريت و سولفور آلی مسئول بيشترين ميزان سولفور در زغال سنگ 
طی  در  مي تواند  آهن  سولفيد  که  معتقدند   Frankie and Hower (1985( هستند. 
فرايند تورب زايی در نتيجه فعاليت هاي باکتريايي تشکيل شود. در نمونه های دستی 
نيمه شکل دار  تا  شکل دار  بلوری  اشکال  در  پيريت  قشالق،  منطقه  زغال سنگ های 
)شکل 3- الف(، توده ای )شکل 3- ب(، پولکی، کنکرسيون )شکل های 3- ج و د( 

و پراکنده و اليه ای مشاهده می شوند )جدول 1(. 

)Py)؛  توده ای  پيريت  ب(  )Py)؛  شکل دار  پيريت  الف(   -3  شکل 
و   (Py( پيريت  کنکرسيون های  د(  )Py)؛  پيريت  کنکرسيون های  ج( 

سيدريت )Si) با بافت شعاعی در کنار يکديگر.
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     پيريت رايج ترين کانی سولفيدی در تمامی نمونه های زغال سنگ منطقه قشالق 
را می توان در کنار سيدريت، کانی های رسی و کالکوپيريت  پيريت  است. رخداد 
مشاهده  پيريت های  کرد.  مشاهده  مختلف  اشکال  و  فراوانی  با  و  مقاطع  تمامی  در 
کنکرسيون،  نيمه شکل دار،  تا  شکل دار  بلورهای  نظير  مختلفی  اشکال  دارای  شده 
در  شده  جانشين  يا  پرکننده  و  شکاف ها  و  درزه ها  پرکننده  رگه ای،  فرامبوييدال، 
هستند کالودترينيت  زمينه  در  پراکنده  و  سمی فوزينيت  و  فوزينيت   ماسرال های 

)شکل 4 و جدول Kortenski and Kostova (1996( .)1 فاکتورهای اصلی تأثيرگذار 
بر روی توزيع اشکال مختلف پيريت را شامل حضور Fe و S در سنگ های مجاور 
حوضه، رساندن Fe و S به حوضه توسط آب های سطحی و زيرزمينی، شرايط Eh و 
pH، توسعه باکتری های سولفور، شرايط تکتونيکی و حضور محلول های کانی زا در 

طول فرايند زغال شدگی بيان می کنند.
     پيريت های فرامبوييدال در زمينه ای از کالودترينيت و يا همراه با ماسرال فوزينيت 
و سمی فوزينيت و در موارد نادر در کنار ساير کانی ها و اشکال ديگر پيريت مشاهده 
می شوند. در مواردی نيز تشکيل پيريت های توده ای از اجتماع پيريت های فرامبوييدال 
مشاهده می شود )شکل 4- ث(. بر اساس نظر )Dai et al. (2007 اشکال فرامبوييدال 

پيريت به عنوان همزمان با رسوب گذاري طبقه بندي مي شوند. 
     در نمونه های مورد مطالعه، پيريت های توده ای از اجتماع پيريت های فرامبوييدال 
مشاهده می شوند )شکل 4- ث(. پيريت های افشان در زمينه ای از ماسرال کالودترينيت 
توده اي  پيريت هاي  )شکل 4- چ(. همچنين  هستند  مشاهده  قابل  متوسط  فراوانی  با 
متوسط  فراوانی  و  درشت  اندازه هاي  با  زاويه دار  و  خردشده  حاشيه  با  بی شکل 
به  متعلق  دستی  نمونه های  در  توده اي  پيريت هاي  فراواني  بيشترين  می شوند.  ديده 
کالکوپيريت  و  پيريت  می توان  معموالً  مطالعه  مورد  نمونه های  در  است.   K18 اليه 
کرد مشاهده  رسی  کانی های  و  کوارتز  سيدريت،  کنار  در  را  زاويه دار   توده ای 

مختلف  ماسرال های  حفرات  جانشيني  اشکال  در  پيريت  الف(.   -4  )شکل 
)شکل 4- پ( و به صورت پرکننده شکستگی ها، درز و شکاف ها قابل مشاهده است، 
پرکننده  پيريت های  توسط  را  کالودترينيت  باند  شدن  قطع  می توان  که  گونه ای  به 
شکستگی ها مشاهده کرد )شکل 4- ت(. بعضی مواقع پيريت و کالکوپيريت حاوی 
مقدار اندکی از ادخال های سيدريت )شکل 4- الف(، کوارتز، کانی های رسی و مواد 

آلی هستند )شکل 4- ج(. 
زمينه ای  در  و  سيدريت  کنکرسيون های  کنار  در  کنکرسيون  به صورت  پيريت       
فراوان ترين  دارای   K11 اليه  ب(.   -4 )شکل  دارد  حضور  کالوتلينيت  ماسرال  از 
ميزان کنکرسيون های سيدريتی و پيريتی با اندازه های نزديک به 1 تا 2 ميلی متر در 
آلی  متن  از  دستی  نمونه  در  پيريت  گرد  ذرات  که  گونه ای  به  است.  دستی  نمونه 
پيريت های  ج(.   -3 )شکل  هستند  جداسازی  و  تفکيک  قابل  خوبی  به  زغال سنگ 
 شکل دار و نيمه شکل دار حوضه زغال دار قشالق در اندازه و فراوانی متوسط هستند 

شیوه رخدادفراوانیکانی

N, D, Fr, M, Fiمتغيرپيريت

M, Fiکمکالکوپيريت

N, M ,D, Fiمتغيرسيدريت

D, Fiرايجکانی های رسی

M, Fiمتغيرکوارتز

در  موجود  کانی های  رخداد  نحوه  و  فراوانی  از  خالصه ای   -1 جدول 
زغال سنگ های منطقه قشالق.

)شکل 4- ج( و اليه S2 بيشترين پيريت شکل دار را نسبت به سايرين دارد. تشکيل 
اشکال  در  نادر  موارد  در  و  الف(   -4 )شکل  توده ای  به صورت  کالکوپيريت  کانی 
 پرکننده منافذ در زغال سنگ های مورد مطالعه ناحيه زغال دار قشالق قابل رؤيت است.

4- 2. کانی های رسی
حضور اين کانی ها به صورت پرکننده حفرات ماسرال های فوزينيت ها )شکل 4- ح(، 
سمی فوزينيت ها، فانگينيت ها، شکستگی ها و پراکنده در زمينه ماسرال کالودترينيت 
قابل مشاهده است. در بسياری از موارد، کانی های رسی کانی های پيريت، سيدريت 
و کالکوپيريت را فرا گرفته اند )شکل 4- ب(. فراوانی نسبی کانی های رسی تقريباً در 
تمامی نمونه های مورد مطالعه يکسان است. به طور کلی رس ها )ايليت و کائولينيت( و 
کوارتز، کاني هاي تخريبي رايج در زغال سنگ ها هستند و در بعضي موارد مي توانند 

.(Stach et al., 1982( علتي براي حضور تقريباً همه مواد کانيايي باشند
4- 3. سیدریت

رخداد سيدريت در نمونه دستی به صورت کنکرسيون بوده و اغلب بافت شعاعی اين 
کنکرسيون ها به وضوح قابل مشاهده است. در مواردی نيز می توان کنکرسيون های 
سيدريت  د(.   -3 )شکل  کرد  مشاهده  پيريت  کنکرسيون های  کنار  در  را  سيدريتی 
در مقاطع ميکروسکوپی به صورت اشکال مختلف ندول، کنکرسيون، پرکننده درزه 
زمينه  در  پراکنده  و  مختلف  ماسرال های  در  شده  جانشين  يا  پرکننده  و  شکاف  و 
کالودترينيت قابل مشاهده است )جدول 1(. کنکرسيون های سيدريتی در بيشتر موارد 
و  پيريت  از  متشکل  کنکرسيون های  به صورت  هم  مواردی  در  و  مستقل  به صورت 
سيدريت  ب(.   -4 )شکل  می شوند  ديده  کالوتلينيت  ماسرال  زمينه  در  سيدريت 
کرد مشاهده  نيز  موجود  کالکوپيريت  و  پيريت  در  ادخال  به صورت  می توان   را 

بررسی  در  را  کربنات  باالی  مقدار   Goodarzi et al. (2006( الف(.   -4 )شکل 
زمين شناسی  ديرينه  شرايط  منعکس کننده  )گلندرود(  ايران  شمال  زغال سنگ های 
و  دولوميت  از  دگرشيبی  روی  بر  گلندرود  زغال سنگ های  زيرا  می دانند.  نهشت 
سنگ آهک فرسايش يافته تشکيل شده اند. اين امر می تواند در مورد زغال سنگ های 
فارسيان،  غزنوی-  ناحيه  در  شمشک  سازند  زيرا  باشد.  صادق  نيز  قشالق  ناحيه 
است  شده  واقع  اليکا  سازند  کربناته  رسوبات  روي  فرسايشي  دگرشيبي   با 
سنگ آهک  به صورت  پرمين  رسوبات  طرفی  از   .)1388 حاجي پور،  )نجفي 
فوزولين دار در قسمت شرقی ناحيه زغال دار قشالق )زمستان يورت( و در شمال غربی 
است  مشاهده شده  نوده  پادگان  نزديک  آزادشهر  شاهرود-  جاده  کنار  در  و  ناحيه 

)فتوحی، 1357(.
4- 4. کوارتز

کانی  اين  زغال سنگ هاست.  بيشتر  در  رايج  اکسيدي  کاني  فراوان ترين  کوارتز 
نظير پرکننده شکستگي ها  به صورت ديرزاد  اغلب منشأ آواري دارد و ممکن است 
تشکيل  آلومينيم  سيليکات هاي  از دگرسانی  با رسوب گذاری  همزمان  و  سلول ها  و 
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مطالعه  مورد  نمونه هاي  در  بيشترين رخداد کانی کوارتز   .(Dai et al., 2008( شود 
توده اي  پيريت هاي  با  همراه  زاويه دار  و  با حاشيه خرد شده  منفرد  ذرات  به صورت 
رسي  کاني هاي  از  زمينه اي  در  موارد  بيشتر  در  که  هستند  نيمه شکل دار  و  بي شکل 
قرار دارند )شکل 4- ج(. با توجه به وجود آرژيليت- ماسه سنگ در بخش غزنوی 

از سازند شمشک در ناحيه کالت و زمستان يورت )شرکت زغال سنگ البرز شرقی،  
1378الف( و ماسه سنگ های خاکستری دانه ريز در بخش رزمجا از سازند شمشک 
را  البرز شرقی، 1362(، حضور کوارتز  نرگس چال )شرکت زغال سنگ  منطقه  در 

می توان در ارتباط با اين عوامل دانست. 

شکل 4- الف( حضور پيريت )Py(، کالکوپيريت )CPy(، سيدريت )Si( و کانی های رسی )CM( در کنار يکديگر؛ ب( کنکرسيون های پيريت )Py( و سيدريت )Si( در زمينه ای از 
ماسرال کالوتلينيت )CT(؛ پ( حفرات ماسرال سمی فوزينيت )Sf( که توسط کانی پيريت )Py( پر شده است؛ ت( قطع شدن باند کالودترينيت )CD( توسط پيريت های )Py( پرکننده 
معدنی؛  ماده  سياه رنگ  ادخال های  و   )Q( کوارتز  همراه  به   )Py( نيمه شکل دار  پيريت های  ج(  فرامبوييدال؛  پيريت های  اجتماع  از   )Py( توده ای  پيريت های  تشکيل   شکستگی ها؛ ث( 
 چ( پيريت )Py( به صورت افشان در زمينه ماسرال کالودترينيت )CD(؛ ح( حفرات ماسرال فوزينيت )Fu( که توسط کانی های رسی )CM( پر شده است )از نور انعکاسی استفاده شده است(.

  )XRD( 5- آنالیز پراش اشعه ایكس
دادن  قرار  معرض  در  وسيله  به  مي تواند  زغال سنگ  در  بلورين  کاني هاي  هويت 
نمونه هاي پودری تهيه شده از زغال سنگ يا کاني هاي جدا شده از آن توسط روش 
پراش اشعه ايکس مورد بررسي قرار گيرد )Ward, 2016). معموالً نتايج آناليز پراش 
اشعه ايکس می تواند يک آناليز نيمه کمی از مواد بلورين موجود در نمونه توليد کند و 
.(Qiu et al ., 2011( قويترين پيک های پراش يافته بيانگر مقدار بيشتری از سازنده هستند 

اين چنين روش شناسايي براي سازنده هايي نظير کاني هاي رسي -که به سختي توسط 
پراش  الگوی  تفسير  از  نمونه ای  است.  مهم  مي شوند-  داده  تشخيص  ساير روش ها 

اشعه ايکس مربوط به 4 اليه زغال سنگی در شکل 5 و نتايج نهايی حاصل از تفسير 
طيف های آناليز پراش اشعه ايکس )XRD) بر روی زغال سنگ و خاکستر نمونه های 

زغال سنگی ناحيه قشالق در جدول 2 ارائه شده است.
XRD اليه های زغال سنگی       قوی ترين آنومالی در نمودارهای حاصل از آناليز 
همراه  به  کوارتز  را  فراوانی  بيشترين  و  است  کوارتز  کانی  به  متعلق  قشالق  ناحيه 
کانی های رسی به خود اختصاص داده اند. کانی های رسی تشخيص داده شده با اين 
بيشتری  فراوانی  دارای  کائولينيت  که  هستند  مونت موريلونيت  و  کائولينيت  روش 
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زغال سنگ  در  کائولينيت  دارد.  حضور  زغال سنگی  اليه های  تمامی  در  و  است 
از  بسياري  در  امر  اين  فوزينيت عمل مي کند.  و  تلنيت  پرکننده حفرات  به صورت 
زغال سنگ ها رايج بوده و ممکن است گويای تشکيل به وسيله فرايند هاي درجازا 

 .(Ward, 2016( باشد
     فراوان ترين آنومالی های مشاهده شده از کانی های کلسيت و دولوميت تنها مربوط 
به خاکستر تهيه شده از زغال سنگ های ناحيه قشالق است که اين رخداد می تواند 

حاصل مقدار اندک اين دو کانی در حجم کلی زغال سنگ های ناحيه باشد که پس 
اين دو  آن،  معدنی  بخش  در  آلی زغال سنگ ها،  بخش  و سوختن  تهيه خاکستر  از 
کانی تغليظ شده اند. کم بودن ميزان اين دو کانی با توجه به حضور نهشته های آهکی 
واقعي  باشد که در محيط هاي  اين  از  ناشی  در حوضه زغال سنگی قشالق می تواند 
کربنات ها  انحالل  باعث  تورب زا  باتالق هاي  اسيدي  آب هاي  زغال سنگ،  تشکيل 

 .(Belkin et al., 2010( می شوند

نمونه  K60؛ پ(  K60؛ ب( خاکستر زغال سنگ اليه  نمونه زغال سنگ اليه  الف(  به:  مربوط  از آن  تهيه شده  ايکس زغال سنگ و خاکستر  اشعه  پراش  الگوی  شکل 5- 
زغال سنگ اليه K18؛ ت( خاکستر زغال سنگ اليه K18؛ ث( نمونه زغال سنگ اليه K13؛ ج( خاکستر زغال سنگ اليه K13؛ چ( نمونه زغال سنگ اليه S2؛ ح( خاکستر 
،Ca کلسيت:   ،I-M مونت موريلونيت:  ايليت-   ،I ايليت:   ،M مونت موريلونيت:   ،S سيدريت:   ،P پيريت:   ،K کائولينيت:   ،Q کوارتز:  )اختصارات:   S2 اليه   زغال سنگ 

.)D :دلوميت
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کانی های شناسایی شدهالیه های زغال سنگی

K60کوارتز، کائولينيت، ايليت، پيريت، سيدريت، دولوميت

K18کوارتز،کائولينيت، پيريت، مونتموريلونيت، ايليت، دولوميت

K13کوارتز، کائولينيت، سيدريت، مونتموريلونيت، ايليت

S2کوارتز، کائولينيت، سيدريت، مونتموريلونيت، ايليت، کلسيت

 S2 و K60 ،K13 ،K18 جدول 2- کانی های مشاهده شده در اليه های زغال سنگی و خاکستر مربوط به اليه های
.(XRD( ناحيه قشالق بر اساس نتايج حاصل از آناليز پراش اشعه ايکس

شکل 6- طيف های حاصل از انجام آناليز  FT-IR بر روی اليه های زغال سنگ حوضه زغال دار قشالق.

 )FT-IR( 6- آنالیز طیف سنج مادون قرمز
با  و  هستند  متغير  شدت  به  زغال سنگ  در  آلی  مولکول های  شيميايی  ساختارهای 
تغيير درجه زغال شدگی آنها نيز تغيير می کنند. FT-IR می تواند به عنوان يک ابزار 
قدرتمند برای توصيف ويژگی های زغال سنگ، به سرعت يک ديد جامع و وسيع از 
ساختار و گروه های تشکيل دهنده مواد ارائه دهد )Qiu et al., 2011). به طور کلی 
FT-IR يکي از روش هاي مفيد براي آناليز مستقيم گروه هاي عاملي در زغال سنگ و 

 .(Painter et al., 1987( سازنده هاي وابسته است
نمونه  پنج   FT-IR براي آنومالی هاي موجود در طيف هاي       فرکانس هاي جذب 

از زغال سنگ های ناحيه قشالق در واحد طول موج در جدول 3 آورده شده است. 
پيک هاي  با  مشاهده اي  فرکانس هاي  مقايسه  وسيله  به  پيک ها  تفسير  و  تشخيص 
Cooke et al., 1986; Matteson and Herron, 1993;( مقاالت  ساير  در   مراجع 
 Baruah et al., 2003; Mukherjee and Srivastava, 2006; Saikia et al., 2007;

از  به طيف هاي حاصل  نگاه کلي  با  است.  انجام گرفته   (Ravisankar et al., 2011

آناليز FT-IR می توان دريافت که ماهيت طيف هاي حاصل براي تمام نمونه ها تقريباً 
مشابه است )شکل 6(. 
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شماره طیف  )cm-1( موقعیت باندهای نمونه های زغال سنگ نوع باندها

15 3600 - 3900 کانی های رسی

14 3200 - 3600 OH  ارتعاش باند

13 2908 - 2920 CH آلفاتيک

12 2344 - 2356 CO2

11 1616 - 1614 H2O  و C=C گروه آروماتيک

10 1432 - 1428 کانی های کربناته

9 1380 - 1386 CH3  گروهای

8 1060 - 1200 Si–O

7 1028 - 1030 کوارتز

6 1004 - 1006 کائولين

5 910 - 916 Al-OH

4 748 - 800 CH  آروماتيک

3 690 - 692 C–S

2 530 - 536 Si–O

1 466 - 468 S–S

جدول 3- اطالعات حاصل از تفسير طيف های آناليز FT-IR بر روی اليه های زغال سنگ ناحيه قشالق.

 400 cm-1 در محدوده  )دی سولفيد( معموالً   S–S باند   برای  ارتعاشات کششی       
در  باند  اين  به  مربوط  ارتعاشات   .(Baruah et al.,  2003( می شود  مشاهده   500 تا 
نمونه های مورد مطالعه در محدوده  cm-1 466 تا 468 قرار دارد و عامل آن می تواند 
کانی پيريت باشد که حضور آن توسط مطالعات پتروگرافی و نيز آناليز اشعه ايکس 

تأييد شده است. 
 (bending vibration( 530 تا 536 ناشی از ارتعاشات خمشی cm-1  محدوده جذبی      
و محدوده جذبی  cm-1 1060 تا 1200 متعلق به ارتعاشات کششي Si–O هستند که 
نظير  رسي  کاني هاي  و  کوارتز  نظير  سيليکاتی  کاني هاي  حضور  از  متأثر  مي تواند 
در  حضورشان  و  دارند  اکسيژن  سيليس-  بنيان  خود  شبکه  در  که  باشد  کائولينيت 
تمامی نمونه های مورد مطالعه به اثبات رسيده است. کوارتز در محدوده طول موجی 
cm-1 1028 تا 1030 و کائولينيت در محدوده طول موجی  cm-1 1004 تا 1006 دارای 

جذب هستند. حضور يکنواخت کوارتز در همه نمونه ها گويای اين نکته است که 
کوارتز کاني رايج زغال سنگ های اين حوضه زغال سنگی است و کائولينيت نيز به 

همراه کوارتز در تمامی طيف ها حضور دارد.
     محدوده جذبی  cm-1 748 تا 800 متعلق به گروه CH  آروماتيک و محدوده جذبی 
cm-1 2908 تا 2920 متعلق به گروه CH آلفاتيک هستند. با اندکی توجه به الگوی 

طيف نمونه ها می توان دريافت که شدت جذب برای باندهای گروه CH آلفاتيک در 
سطح باالتری نسبت به باند های گروه CH آروماتيک قرار دارد. 

     بر اساس نظر )Saikia et al. (2007 جذب در محدوده cm-1 690 احتماالً به علت 
پيوند C–S است. محدوده طول موج  cm-1 910 تا 916 متعلق به باند Al–OH بوده که 
به احتمال زياد ناشی از حضور کانی مونت موريلونيت است که در ترکيب خود بنيان 

Al–OH دارد و حضور آن توسط آناليز XRD نيز تأييد شده است. 

است.   CH3 ساختاری  باند  به  متعلق   1386 تا   1380  cm-1 محدوده  در  جذب       
به  می توان  را  کربناته  کانی های  به  متعلق   1428 تا   1432  cm-1 جذبی  محدوه 
با نوسانات  و باندهای گوناگون مرتبط   CO3-2 ،بنيادين راديکال های کربن نوسانات 

داد  نسبت  کريستالوگرافی  محورهای  جهت  طول  در  اکسيژن  و  کربن   اتم های 
)Ravisankar et al., 2011).محدوده cm-1 1600 تا 1800 به گروه های عاملی دارای 

اکسيژن نسبت داده می شود و نيز بنا بر پيشنهاد پژوهشگران مختلف جذب قوی در 
C=C آروماتيک به وجود آمده و شدت آن به وسيله  باند  cm-1 1600 نيز به وسيله 

 .(Cooke et al., 1986( گروه های عاملی دارای اکسيژن برجسته شده است
     بنا بر نظر )Yaman et al. (2000 باند C=C در بين باندهای C−O و C=O قرار گرفته 
است. در نتيجه در زغال سنگ های درجه پايين که ميزان اکسيژن باالتری دارند، اين 
باندها، باند ساختاری C=C را پنهان می کنند. در نمونه های مورد مطالعه در حوضه 
زغال سنگی قشالق، گروه های عاملی دارای اکسيژن در محدوده cm-1 1600 تا 1800 
آروماتيک   C=C باند  مقابل  ناچيزی هستند. در  بسيار ضعيف و  دارای پيک جذبی 
از  امر نشان  اين  1614 تا 1616 نشان می دهد که   cm-1 ميزان جذب نسبتاً خوبی در 

ميزان کم باند های C−O و C=O در زغال سنگ های منطقه قشالق دارد.
     گروه های عاملی حاوی اکسيژن در زغال سنگ شامل فنول، الکل ها، اترها، اسيد 
کربوکسيل و کربونيل است )Saikia et al., 2007). محدوده جذبی  cm-1 2344 تا 
2356 متعلق به باند ساختاری CO2 و محدوده جذبی  cm-1 3200 تا 3600 متعلق به 
باند OH هستند. اين باند ساختاری در زغال سنگ های بيتومين به دليل مقدار کم آن، 
 OH در نمونه های مورد آناليز نيز گروه .(Cooke et al., 1986( بسيار ضعيف است
جذب چندانی در محدوده ذکر شده نشان نمی دهند و طيف مربوط به اليه S2 دارای 

کمترين ميزان جذب و اليه k18 دارای بيشترين جذب برای گروه OH هستند.
     با توجه به آنکه بر پايه رخداد نوسانات کششی باند OH، فيلوسيليکات ها )رس ها( از 
 (Matteson and Herron, 1993( قابل تفکيک هستند )تکتوسيليکات ها )نظير کوارتز 
ساختاری   OH گروه های  و  ميان اليه ای  آب  حاوی آب جذبی،  رسی  کانی های  و 
در  جذبی  پيک های  نتيجه  در   ،(Mukherjee and Srivastava, 2006( هستند 
محدودهcm-1 3600 تا 3900 ناشی از حضور باند OH در کانی های رسی موجود در 

زغال سنگ های مورد مطالعه نظير ايليت و کائولينيت است.
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7- آنالیز طیف سنج رامان
ويژگی های  بررسی  جهت  ابزاری  عنوان  به  را  رامان  طيف سنجی  پژوهشگران 
شده  مشتق  توليدات  و   (Potgieter-Vermaak et al., 2010( زغال سنگ  ساختاری 
 از آن معرفی کرده اند. طيف رامان نمونه های زغال سنگ منطقه قشالق در محدوده

cm-1 1000 تا 1800 در شکل 7 و اطالعات مربوط به باندهای موجود در اين طيف ها 

در جدول 4 ارائه شده است.  

     تمامی طيف های حاصل از انجام طيف سنجی رامان دارای وجه مشترکی شامل 
نيز شدت پيک در محدوده   دو منحنی عريض هستند که بر هم همپوشانی دارند و 
cm−1 1581 تا 1585 در تمامی نمونه ها ثابت نيست و نرخ متفاوت و افزايشی دارد. در 

حالی که باند D1 در محدوده cm−1 1341 تا 1352 شدت نسبتاً ثابت و دامنه تغيرات 
کمتری در نمونه ها دارد )شکل 7(. 

شکل 7- طيف های حاصل از انجام آناليز Raman بر روی اليه های زغال سنگ حوضه زغال دار قشالق.
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Intensity of the peak

)a.u.(

band position

)cm-1( 
Sample

K18-coal

12501585G

9251341D1

K13-coal

47001581G

30001342D1

K60-coal

80001584G

52001350D1

K5-coal

55001584G

36001351D1

S2-coal

55001581G

35001352D1

جدول 4- اطالعات حاصل از تفسير طيف های آناليز Raman بر روی اليه های زغال سنگ ناحيه قشالق.

موقعيت  مختلف،  پژوهشگران  توسط  گرفته  انجام  رامان  اصلی  مطالعات  بنابر       
بيشترين شدت پيک های موجود در اين منحنی ها مشابه باند های G يا باند گرافيتی 
Tuinstra and Koenig, 1970;( يا باند نقص D1 و (Tuinstra and Koenig, 1970( 

ساير  و  گرافيت  در  شده  کشف   (Beyssac et al., 2003; Sadezky et al., 2005

قرار  بررسی  مورد  روش  اين  توسط  که  است  زغال سنگ  نظير  کربن دار  مواد 
 گرفته اند. گرافيت خالص فقط يک باند در موقعيت cm−1 1582 دارد و در مطالعات

آروماتيک  اليه های  در   C–C نوسانات  باند  اين  علت   Chabalala et al. (2011(

گزارش شده  است. طبق گزارشات اين دو باند می توانند اطالعاتی را جهت ارزيابی 
 Tuinstra and Koenig, 1970;( درجه نظم و بلورينگی در مواد کربن دار فراهم کنند
.(Zerda et al., 1981; Cuesta et al., 1998; Robertson, 2002; Xiaojian et al., 2006 

 از طرفی طبق مطالعه رامان انجام گرفته توسط )Qiu et al. (2011 بر روی خرده های 
زغال سنگ در اندازه های مختلف، شدت پيک در cm-1 1590 با کاهش اندازه ذرات 
افزايش می يابد، آنان اعالم کرده اند که خرده ذرات زغال سنگ با اندازه کوچک تر، 
نمونه های  در  دارند.  گرافيتی(  شبه  و  گرافيتی  مواد  )حضور  بيشتری  بلورينگی 
زغال سنگ قشالق نيز، باند G در محدوده 1581 تا 1585 حضور دارد و دارای شدت 
نسبتاً خوبی است و همان طور که در شکل 7 ديده می شود کمترين ميزان شدت اين 
باند متعلق به اليه K18 و بيشترين شدت متعلق به اليه K60 است. به عبارتی می توان 
گفت با توجه به حضور باند G در تمامی نمونه ها، کربن بلورين در نمونه های مورد 
 Qiu et al. (2011( مطالعه حضور دارد و با توجه به رابطه عکس مشاهده شده توسط
بين بلورينگی و اندازه ذرات، اليه K60 با بيشترين شدت باند G دارای بلورينگی بيشتر 

و اندازه ذرات کوچک تری نسبت به سايرين بوده است. 
     پژوهشگران باند D يا همان باند نقص موجود در واحدهای ساختاری و بی نظمی 
را که در تمامی نمونه ها با دامنه تغيرات کم حضور دارد، به حلقه های بنزن فشرده 
مربوط می دانند )Chabalala et al. (2011( .(Schwan et al., 1996 نيز بيان می دارند 
که باند D1 از نقص درون صفحه ای واقع در بين واحد های ساختاری بنيادی منشأ 

می گيرد.

8- نتیجه گیري 
کوارتز،  کالکوپيريت،  پيريت،  کانی های  حضور  پتروگرافی،  مطالعات  اساس  بر   
کانی های  شد.  تأييد  قشالق  ناحيه  زغال سنگ های  در  رسی  کانی های  و  سيدريت 
رسی، کانی اصلی موجود در زغال سنگ های اين منطقه هستند و پيريت نيز فراوانی 

نسبتاً بااليی دارد.
پولکی،  توده ای،  نيمه شکل دار،  تا  نظير شکل دار  پيريت  کانی  مختلف  اشکال       
کنکرسيون، پراکنده و اليه ای به همراه سيدريت، کالکوپيريت، کوارتز و کانی های 

رسی در نمونه دستی زغال سنگ های قشالق حضور دارد.
قشالق  ناحيه  زغال سنگ های  روی  بر   XRD آناليز  از  حاصل  طيف های  در       
کانی های کائولينيت، کوارتز، پيريت، سيدريت، ايليت، مونت موريلونيت، دولوميت 
و کلسيت مشاهده شد. قوی ترين و بيشترين پيک در طيف های XRD متعلق به کانی 
کوارتز و همچنين بيشترين حضور کانی های کلسيت و دولوميت مربوط به خاکستر 

تهيه شده از زغال سنگ هاست. 
باندهای  FT-IR، حضور  آناليز  باند های ساختاری و کانی شناسی توسط       مطالعه 
C=C ، Al-OH، C-S، S-S،Si-O، CH3، CO2، OH آروماتيک و CH آروماتيک و 

آلفاتيک را تأييد کرد.
     تمامی طيف های رامان زغال سنگ های منطقه قشالق دارای دو منحنی هستند که 
اين منحنی ها  بيشترين شدت پيک های موجود در  بر هم همپوشانی دارند. موقعيت 
تا 1585 در تمامی   1581 cm−1 G در محدوده  باند  D1 هستند.  G و  باند های  مشابه 
 نمونه ها ثابت نيست و نرخ متفاوت و افزايشی دارد. در حالی که باند D1 در محدوده

cm−1 1134 تا 1352 دارای شدت نسبتاً ثابتی است و دامنه تغييرات کمتری در نمونه ها 

نشان می دهد.
     حضور باند G در تمامی نمونه های زغال سنگ منطقه قشالق گويای حضور کربن 
 K18 دارای بلورينگی بيشتر و اليه G با بيشترين شدت باند K60 بلورين است و اليه
با کمترين شدت باند G دارای بلورينگی کمتر است که درجه باالی زغال شدگی را 

در اليه K60 نسبت به اليه K18 نشان می دهد.



شناسايی ويژگی های ساختاری و ترکيب باندی زغال سنگ های منطقه قشالق ........

86

کتابنگاری
حسينی اشلقی، ف، و شمعانيان، غ.، 1391- کانی شناسی زغالسنگ های معدن قشالق و اثر آن بر زهاب اسيدی معدن، سی و يکمين گردهمايی علوم زمين.

ربانی، ط.، تقی پور، ن. و اهری پور، ر.، 1395الف- پتروگرافی آلی: رويکردی برای شناسايی گروه های ماسرالی زغالسنگ های منطقه قشالق، البرز شرقی، مجله زمين شناسی اقتصادی، جلد8، شماره1، 
صص. 117 تا 128.

ربانی، ط.، تقی پور، ن. و اهری پور، ر.، 1395ب- شرايط محيط ديرينه اليه های زغال سنگی ناحيه زغال دار قشالق )البرز شرقی( بر اساس شواهد پتروگرافی و رخساره ای. فصلنامه علوم زمين، شماره 
99، صص. 271 تا 280.

زهراب، ا.، 1383- نقشه زمين شناسي 1/100000 خوش ييالق، وزارت صنايع و معادن، سازمان زمين شناسي و اکتشاف معدني کشور.
شرکت زغالسنگ البرز شرقی، 1362- گزارش زمين شناسی نتايج اکتشاف مقدماتی منطقه نرگس چال )مجتمع  قشالق(.

شرکت زغالسنگ البرز شرقی، دفتر اکتشافات، 1378الف- عمليات زمين شناسی انجام شده در منطقه زمستان يورت.
شرکت زغالسنگ البرز شرقی، دفتر اکتشافات، 1378ب- عمليات زمين شناسی انجام شده در منطقه کالت.

شمعانيان، غ.، و حسينی اشلقی، ف.، 1394- کانی شناسی و ژئوشيمی زغالسنگ های ژوراسيک معدن قشالق، البرز شرقی، مجله زمين شناسی اقتصادی، جلد 7، شماره 2، صص. 369 تا 383.
فتوحی، ز.، 1357- گزارش زمين شناسی دره وطن در منطقه قشالق، شرکت زغالسنگ البرز شرق، گروه اکتشافی  قشالق.

نجفي حاجي پور، د.، 1388- مطالعه ماکروفسيل هاي گياهي سازند شمشک در ناحيه غزنوي- فارسيان، در مسير جاده شاهرود- آزاد شهر )البرز شرقي(، شمال ايران: کاربرد چينه شناسي ناحيه اي و 
آب وهواي ديرينه، فصلنامه رخساره هاي رسوبي جلد 2، شماره 1. صص. 406 تا 115.

References
Assereto, R., 1966- The Jurassic Shemshak Formation in Central Elburz (Iran(, Rivista Italiana di Palenotologia stratigraphia, 74, 3- 21.

Baruah, M. K., Kotoky, P. and Borah, G. C., 2003- Distribution and nature of organic/mineral bound elements in Assam coals, India. Fuel, 82, 

1783- 1791.

Belkin, H. E., Tewalt, S. J., Hower, J. C., Stucker, J. D., O’Keefe, J. M. K., Tatu, C. A. and Buia, G., 2010- Petrography and geochemistry of 

Oligocene bituminous coal from the Jiu Valley, Petroşani basin (southern Carpathian Mountains(, Romania. International Journal of Coal 

Geology, 82 (1- 2(, 68- 80.

Beyssac, O., Goffe, B., Petitet, J. P., Froigneux, E., Moreau, M. and Rouzaud, J. N., 2003- On the characterization of disorder and heterogeneous 

carbonaceous materials by Raman spectroscopy. Spectrochim. Acta, Part A 59, 2267- 2276.

Bragin, Y. N., Golubev, S. A. and Polyanskiy, B. V., 1981- Paleogeography of major accumulation stages of lower Mesozoic coal deposits in 

Iran. Lithology and Mineral Resources, NO:16, P:50- 59, Published by Consultants Bureau. New York, NY, United States.

Chabalala, V. P., Wagner, N. and Potgieter-Vermaak, S., 2011- Investigation into the evolution of char structure using Raman spectroscopy in 

conjunction with coal petrography; Part 1, Fuel Processing Technology, 92, 750- 756.

Cooke, N. E., Maynard Fuller, O. and Gaikwad, R. P., 1986- FTIR spectroscopic analysis of coals and coal extracts. Fuel, 65, 1254- 1260.

Cuesta, A., Dhamelincourt, P., Laureyns, J., Martinez-Alonso, A. and Tacson, J. M. D., 1998- Comparative performance of X-ray diffraction 

and Raman microprobe techniques for the study of carbon materials. J. Mater Chem., 8, 2875- 2879.

Dai, S., Li, D., Chou, C. L., Zhao, L., Zhang, Y., Ren, Y., Ma, Y. and Sun, Y., 2008- Mineralogy and geochemistry of boehmite-rich coals: new 

insights from the Haerwusu Surface Mine, Jungar Coalfield, Inner Mongolia, China. International Journal of Coal Geology, 74, 185- 202.

Dai, S., Zhou, P., Ren, D., Wang, X., Li, D. and Zhao, L., 2007- Geochemistry and mineralogy of the Late Permian coals from the Songzao 

Coalfield, Chongging, southwestern China. Science in China Series D-Earth Sciences, 50, 678- 688.

Davis, B. H., 2003- Clean fuels from coal: The path to 1972. Prepr. Symp. - Am. Chem. Soc., Div. Fuel Chem., 48, 1, 141- 143.

Frankie, K. A. and Hower, J., 1985- Pyrite/marcasite size, form and microlithotype association in Western Kentucky prepared coals. Fuel 

processing Technology, 10, 269- 283.

Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K. and Majidifard, M. R., 2009- Lithostratigraphy of the Upper Triassic-Middle Jurassic Shemshak 

سپاسگزاری
شرقی  البرز  زغال سنگ  شرکت  اکتشافات  مسئول  ناطقی،  مهندس  آقای  جناب  از 
)شاهرود(، به جهت راهنمايی های ارزنده شان در بخش زمين شناسی ناحيه، از جناب 
آقايان مهندس خاک فرجی، افتخاری، نوروزپور و سوسرايی برای کمک در بخش 

دانشگاه  مقطع گيری  مسئول محترم کارگاه  ترابی  آقای جزء  از جناب  نمونه برداری، 
داوران محترم فصلنامه علوم زمين  از  و  برای همکاری در بخش مقطع گيری  دامغان 
برای با پيشنهادات سازنده خود در راستای غنای بيشتر اين پژوهش سپاسگزاری می شود.



نادر تقی پور، طاهره ربانی و رضا ظهيری

87

Group of northern Iran. In South Caspian to Central Iran basins (eds M.F. Brunet, M. Wilmsen & J.W. Granath(. The Geological Society, 

London, Special Publications, 312, 129- 160.

Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K., Cecca, F. and Majidifard, M. R., 2005- The Upper Shemshak Formation (Toarcian–Aalenian( 

of the eastern Alborz: biota and paleoenvironments during a transgressive–regressive cycle. Facies 51, 365- 384.

Georgakopoulos, A., Iordanidis, A. and Kapina, V., 2003- Study of Low Rank Greek Coals Using FTIR Spectroscopy, Energy Sources, 25, 

995- 1005.

Goodarzi, F., Sanei, H., Stasiuk, L. D., Bagheri-Sadeghi, H. and Reyes, J., 2006- A preliminary study of mineralogy and geochemistry of four 

coal samples from northern Iran. International Journal of Coal Geology, 65 (1- 2(, 35- 50.

Kortenski, J. and Kostova, I., 1996- Occurrence and morphology of pyrite in Bulgarian coals. International Journal of Coal Geology, 29,  

273- 290.

Manoj, B. and Kunjomana, A. G., 2012- Structural characterization of selected Indian coals by x-ray diffraction and spectroscopic techniques. 

Trends in Applied Sciences Research, 7, 434- 444.

Matteson, A. and Herron, M. M., 1993- Quantitative mineral analysis by Fourier transform infrared spectroscopy. SCA Conference Paper,1- 15.

Mukherjee, S. and Srivastava, S. K., 2006- Minerals Transformations in Northeastern Region Coals of India on Heat Treatm, ent. Energy and 

Fuels, 20, 1089- 1096.

Painter, P. C., Sobkowiak, M. and Youtcheff, J., 1987- FT-IR study of hydrogen bonding in coal. Fuel, 66 (7(, 973- 978.

Potgieter-Vermaak, S., Maledi, N., Wagner, N., Van Heerden, J. H. P., Van Grieken, R. and Potgieter, J. H., 2010- Raman spectroscopy for the 

analysis of coal: a review. Journal of Raman Spectroscopy, 42, 2, 123- 129.

Qiu, Y., Zhang, Q., Tian, Y., Zhang, J., Cao, J. and Xiao, T., 2011- Composition and Structure Luxing of Coal with Different Particle Sizes, 

Petroleum and Coal, 53 (1(, 45- 55.

Ravisankar, R., Chandrasekaran, A., Kalaiarsi, S., Eswaran, P., Rajashekhar, C., Vanasundari, K. and Athavale, A., 2011- Mineral analysis in 

beach rocks of Andaman Island, India by spectroscopic techniques. Archives of Applied Science Research, 3 (3(, 77- 84.

Robertson, J., 2002- Diamond-Like amorphous carbon. Mater. Sci. Eng. R: Rep., 37: 129- 281.

Sadezky, A., Muckenhuber, H., Grothe, H., Niessner, R. and Poschl, U., 2005- Raman microspectroscopy of soot and related carbonaceous 

materials: spectral analysis and structural information. Carbon, 42, 1731- 42.

Saikia, B. K., Boruah, R. K. and Gogoi, P. K., 2007- FT-IR and XRD analysis of coal from Makum coalfield of Assam. Journal of Earth System 

Science, 116, 575- 579.

Schatzel, S. J. and Stewart, B. W., 2012- A provenance study of mineral matter in coal from Appalachian Basin coal mining regions and 

implications regarding the respirable health of underground coal workers: A geochemical and Nd isotope investigation. International 

Journal of Coal Geology, 94, 123- 136.

Schwan, J., Ulrich, S., Batori, V., Ehrhardt, H. and Silva, S. R. P., 1996- Raman spectroscopy on amorphous carbon films. Journal of Applied 

Physics, 80, 440- 447.

Seyed-Emami, K., 2003- Triassic in Iran. Facies 48, 91- 106.

Seyed-Emami, K., Fürsich, F. T. and Schairer, G., 2001- Lithostratigraphy, ammonite faunas and paleoenvironments of Middle Jurassic strata 

in North and Central Iran. Newsletters on Stratigraphy 38, 163- 184.

Seyed-Emami, K., Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Cecca, F., Majidfard, M. R., Schairer, G. and Shekarifard, A., 2006- Stratigraphy and ammonite 

fauna of the upper Shemshak Formation (Toarcian–Aalenian( at Tazareh, eastern Alborz, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 2, 259- 275.

Seyed-Emami, K., Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Schairer, G. and Majidifard, M. R., 2005- Toarcian and Aalenian (Jurassic( ammonites from the 

Shemshak Group of the Jajarm area (eastern Alborz, Iran(. Paläontologische Zeitschrift 79, 349- 369.

Shekarifard, A., Baudin, F., Seyed-Emami, K., Schnyder, J., Laggoun-Défarge, F., Riboulleau, A., Brunet, M. F. and Shahidi, A., 2012- 

Thermal maturity of the Upper Triassic-Middle Jurassic Shemshak Group (Alborz Range, Northern Iran( based on organic petrography, 

geochemistry and basin modelling: implications for source rock evaluation and petroleum exploration, Geological Magazine, 149, 19- 38.

Stach, E., Mackowsky, M. Th., Teichmuller, M., Taylor, G. H., Chandra, D. and Teichmuller, R. (Eds.(, 1982- Stach’s Textbook of Coal 

Petrology, Gebruder Borntraeger, Berlin-Stuttgart, 535 P.

Tuinstra, F. and Koenig, J. L., 1970- Raman spectrum of graphite. Journal of Chemical Physics, 53, 1126- 1130.

Vollmer, T., 1987- Zur Geologie des nördlichen Zentral-Elburz zwischen Chalus-und Haraz-Tal, Iran. Mitteilungen aus dem Geologisch-

Paläonto logischen Institut der Universität Hamburg 63, 1- 125.

Wang, W., Qin, Y., Sang, S., Zhu, Y., Wang, C. and Weiss, D. J. 2008- Geochemistry of rare earth elements in a marine influenced coal and its 

organic solvent extracts from the Antaibao mining district, Shanxi, China. International Journal of Coal Geology 76, 309- 317.



شناسايی ويژگی های ساختاری و ترکيب باندی زغال سنگ های منطقه قشالق ........

88

Ward, C. R., 2016- Analysis, origin and significance of mineral matter in coal: An updated review. International Journal of Coal Geology 165, 

1- 27.

Xiaojiang, L., Jun-ichiro, H. and Chun-Zhu, L., 2006- FT-Raman spectroscopic study of the evolution of char structure during the pyrolysis of 

a Victorian brown coal. Fuel, 85, 1700- 1707.
Zerda, T. W., John, A. and Chmura, K., 1981- Raman studies of coals. Fuel, 60, 375- 378.



Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 29, No.113, Autumn 2019

312

Investigation of structural characteristic and bond composition of coals of 
Gheshlagh region, Eastern Alborz: Using of XRD, FT-IR and Raman

N. Taghipour1*, T. Rabani2 and R. Zahiri1

1Assistant Professor, School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
2M.Sc.School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran

Received: 2017 April 21                    Accepted: 2018 August 05

Abstract
Coal deposits in Gheshlagh region are embedded in the sediments of Shemshak formation with lithological units such as sandstone, conglomerate, 
siltstone, limestone and argillite. For investigation of mineralogy and structural characteristics of Gheshlagh coal seams sampled of eleven coal 
seams in four active mines. Occurrence of minerals with distribution and nature of organic – mineral bonds in coals seams of this region is 
considered by using of petrographic and XRD and FT-IR analyses. Study of hand specimen and polished section are approved the presence of 
clay minerals, pyrite, chalcopyrite, siderite and quartz. Also The presence of minerals like kaolinite, quartz, siderite, dolomite, calcite, pyrite, 
montmorillonite and biotite was revealed by XRD. Mineral–organic bands such as: OH, CO2, CH3, Si-O, S-S, C-S, Al-OH, carbonate minerals, 
C=C, aromatic and aliphatic CH have been identified by the FT-IR in Gheshlagh coal seams. Raman spectroscopic confirms the presence of 
the graphitic band (G) (1581 cm−1-  1585 cm−1) and the defect band (D1) (1341 cm−1 – 1352 cm−1) in Gheshlagh coal seams. Graphitic bands 
contain high intensity and insignificant broadening.  
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