
هادی اوجاقی شیرمرد كارشناس ارشد زمین شناسی و تكتونیک  
كارشناس ارشد زمین شناسی
الهام نعیمی كارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده
كانی  مهم ترین    MgCO۳ شیمیایی  فرمول  با  منیزیت 
به  معمواًل  منیزیت  دارد.  اقتصادی  ارزش  كه  است  منیزیم دار 
صورت رگه ها و توده های نامنظم در سنگ های آذرین، رسوبی 
و دگرگونی غنی از منیزیم مانند سنگ های اولترامافیک، مافیک 
و سنگ های دولومیتی مشاهده می شود. ذخایر منیزیت در این 
سنگ ها به شكل های متفاوت وجود دارند و شامل منیزیت های 
و  تراوشی  منیزیت های  گرمابی،  جانشینی،  منیزیت  گرمابی، 
در  منیزیت  شناخته شدۀ  ذخایر  هستند.  رسوبی  منیزیت های 
ایران به طور عمده در رخنمون های سنگ های افیولیتی تشكیل 
شده و هشتاد درصد آن در استان خراسان جنوبی واقع است 
و در كشور ساالنه بیش از دویست هزار تن منیزیت با عیارهای 
مختلف تولید و استخراج می شود. محصوالت منیزیتی در ایران 
به طور عمده شامل مواد اكسید منیزیم زینتر )DBM(، منیزیای 

كلسینه )CCM( و جرم نسوز )FM( هستند.

کلیدواژه ها: منیزیت، سنگ های اولترامافیک، افیولیت، مواد نسوز

دانش افزایی



مقدمه
نظر  از  زمین  پوستۀ  عنصر  هشتمین  منیزیم 
شصت  در  تركیب  صورت  به  كه  است  فراوانی 
كانی یافت شده است. این عنصر در ذخایر بزرگ 
و  الیوین  بروسیت، كارنالیت،  منیزیت، دولومیت، 
دارد.  اقتصادی  پتانسیل  منیزیم،  سیلیكات های 
شیمیایی  فرمول  با  منیزیم دار  كانی  مهم ترین 
MgCO۳ كه ارزش اقتصادی دارد، منیزیت است. 
نام منیزیت یا مگنزیت احتمااًل از تركیب شیمیایی 
آن گرفته شده است. برخی معتقدند كه نام آن از 
ناحیۀ مگنزیا۱ در یونان اقتباس شده است. به این 

كانی ژئوبرتیت2 نیز می گویند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی منیزیت
در صورت خلوص، حاوی 47/8  منیزیت  كانی 
درصد اكسید منیزیم )MgO( است. این كانی در 
سیستم رمبوئدریک متبلور می شود. جرم مخصوص 
آن ۳ تا ۳/2 گرم بر سانتی متر مكعب و سختی آن 
۳/5 تا 5 است. منیزیت معمواًل به رنگ های سفید، 
شیشه ای  جالی  با  قهوه ای  و  زرد  خاكستری، 
به صورت  معادن،  در  عمده  به طور  و  طبیعت  در 
بلورین  نوع  می شود.  یافت  بلورین  و  نهان بلورین 
آن خیلی محدود و به صورت رگه ای است. منیزیت 
خالص در دمای باالی ۱600 درجۀ سانتی گراد به 

پریكالز )DBM یا زینتر( تبدیل می شود.

مشخصات زمین شناسی منیزیت
توده های  و  رگه ها  صورت  به  معمواًل  منیزیت 
دگرگونی  و  رسوبی  آذرین،  سنگ های  در  نامنظم 
اولترامافیک،  سنگ های  مانند  منیزیم  از  غنی 
مافیک و سنگ های دولومیتی مشاهده می شود. 
در  نهان بلورین  به صورت  منیزیت  معمول  به طور 
این  مشخصه های  از  یكی  و  می شود  یافت  رگه ها 
كانی نمود گل كلمی آن است. ذخایر منیزیت در 
سنگ های یادشده به شكل های متفاوت و به شرح 

زیر به وجود می آیند.

الف. منیزیت های گرمابی
پیدایش ذخایر منیزیت گرمابی، نتیجۀ دگرسانی 
محلول های گرمابی حامل گازكربنیک روی سنگ های 

در  تشكیل شده  منیزیت های  است.  اولترابازیک 
این فرایندها معمواًل به صورت توده ای و نهان بلورین 

هستند و اغلب عیار خوب دارند.

ب. منیزیت های جانشینی گرمابی
ذخایر منیزیت جانشینی گرمابی از محلول های 
می گیرند،  سرچشمه  زمین  ژرفای  از  كه  گرمابی 
تشكیل می شوند. این محلول ها در هنگام مهاجرت 
یا  دولومیت ها  آهک ها،  با  دربرخورد  و  سطح  به 
ذخایر  جانشینی،  متاسوماتیسم  اثر  بر  شیل ها 
منیزیتی متبلور را به وجود می آورند. این گونه ذخایر 
در ایران مورد توجه قرار نگرفته اند،  هرچند امید به 
تشكیل آن ها در خاور، شمال باختری )آذربایجان 

غربی( و نقاط دیگر ایران وجود دارد.

پ. منیزیت های تراوشی
در  موجود  گازكربنیک  تراوشی،  نوع  ذخایر  در 
و  سرپانتینی  سنگ های  روی  آسمانی  آب های 
واكنش های  سبب  و  می كند  اثر  اولترامافیكی 
ذخایر  می شود.  منیزیت  تشكیل  و  شیمیایی 
به صورت  و  كوچک  اغلب  نوع،  این  از  منیزیتی 
افیولیت های  در  ذخایر  این  هستند.  رگچه ای 

نواحی نائین و سبزوار دیده می شوند.

ت. منیزیت های رسوبی
نزدیک  رسوبی  محیط های  در  ذخایر  این گونه   
به سنگ های غنی از منیزیم و به صورت توده ای و 
نهان بلورین )یا به صورت تراورتن( تشكیل می شوند. 
چنین ذخایری در پاره ای موارد می توانند از لحاظ 
اغلب  اما  باشند،  بهره برداری  قابل  اقتصادی 
در  منیزیت  توده ای  ذخایر  پیدایش  كم عیارند. 
یون  بودن  فراهم  نیازمند  محیط های آب شیرین، 
تخریب  از  حاصل  منیزیم  یون های  است.  منیزیم 
شیمیایی سنگ های غنی از منیزیم به محیط های 
و  می شوند  آورده  فصلی  آبگیرهای  یا  دریاچه ای 
از  بسیاری  در  می آورند.  پدید  را  منیزیتی  ذخایر 
نقاط ایران، همۀ شرایط یادشده موجود است، ولی 
برای اكتشاف منیزیت های رسوبی تاكنون اقدامی 
نشده است. ذخایر منیزیت ایران از كرتاسۀ پسین 
زمانی،  فاصلۀ  این  تا كواترنر تشكیل شده اند. در 

مهم ترین کانی منیزیم دار با فرمول شیمیایی MgCO3 که ارزش اقتصادی دارد، 
منیزیت است. نام منیزیت یا مگنزیت احتمااًل از ترکیب شیمیایی آن گرفته شده 

است. برخی معتقدند که نام آن از ناحیۀ مگنزیا در یونان اقتباس شده است. به این 
کانی ژئوبرتیت نیز می گویند

  | دورۀ بیستم |  شمارۀ ۱ |  پاییز 3939139۳



را  به خصوصی  دورۀ  منیزیت،  شرایط  به  توجه  با 
نمی توان برای تشكیل آن مشخص كرد.

کاربرد منیزیت
گفته  غیرفلزی  مواد  به  معمواًل  دیرگداز  مواد 
باال  حرارت های  درجه   در  می توانند  كه  می شود 
عنصر  یک صد  از  بیش  میان  از  باشند.  پایدار 
مقدار  به  كه  تنها چند عنصر  زمین  در  یافت شده 
فراوان در طبیعت وجود دارند، می توانند تركیبات 
نسوز پایدار ایجاد كنند. این عناصر عبارت اند از: 
 ،)Mg( منیزیم   ،)AI( آلومینیوم   ،)Si( سیلسیم 
كلسیم )Ca(، كروم )Cr(، زیركونیم )Zr( و كربن 
 ،SiO2 این عناصر اكسیدهای مفیدی نظیر .)C(

MgO ،AI2O۳ و ZrO به وجود می آورند.
به صورت  دنیا  منیزیت های  درصد   85 از  بیش 
استفاده  مبدل(  كوره های  در  آجر  )مانند  دیرگداز 
به  منیزیم  اكسید  یا   Mgo پریكالز  از  می شود. 
انواع  ساخت  و  تهیه  برای  باال  ذوب  نقطۀ  دلیل 
محصوالت دیرگداز قلیایی استفاده می شود. كانی 
منیزیت نقش اصلی در صنایع دیرگداز و نسوز دارد. 
فراورده های منیزیتی به طور عمده شامل دیرگدازها 

فراوانی  به  دیرگداز  صنایع  بخش  در  كه  هستند 
از  دیگری  بخش های  می شود.  استفاده  آن ها  از 
این فراورده ها، در مصارف كشاورزی، داروسازی، 
برده  كار  به   ... و  سیمان  شیشه،  تولید  شیمی، 
می شود. امروزه صنعت فوالدسازی مدرن و در حال 
توسعه، نیاز به افزایش تولید دیرگدازهای منیزیتی 

با كیفیت باال دارد. ]۳[

منیزیت در ایران
به طور  ایران  در  منیزیت  شناخته شدۀ  ذخایر 
افیولیتی  سنگ های  رخنمون های  در  عمده 
تشكیل شده اند. این نوع ذخایر به صورت رگه ای، 
استوک ورک و عدسی هستند. منیزیت در زون های 
گسلی واقع در مجموعه های افیولیتی )پریدوتیت و 

سرپانتینیت( تشكیل می شود ]2[
بیشترین ذخایر منیزیت ایران در خاور و دو استان 
واقع  بلوچستان  و  سیستان  و  جنوبی  خراسان 
هستند. در استان های آذربایجان غربی، زنجان و 
فارس نیز معادن منیزیت وجود دارد )تعداد معادن 
معدن  به ۳۱  سال ۱۳9۱  در  ایران  فعال  منیزیت 
می رسد(. هشتاد درصد از ذخایر منیزیت ایران در 

شكل ۱: پراكندگی رخ نمون افیولیت ها در ایران ]۱[

دریای خزر
تبریز

تهران

كرمانشاه

اصفهان

شیراز
كرمان

سبزوار

خلیج فارس
 

ذخایر منیزیت ایران از 
کرتاسۀ پسین تا کواترنر 
تشکیل شده اند. در این 
فاصلۀ زمانی، با توجه به 
شرایط منیزیت، دورۀ 
به خصوصی را نمی توان 
برای تشکیل آن مشخص 
کرد.

بیشترین ذخایر منیزیت 
ایران در شرق و در دو استان 
خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان واقع هستند. 
در استان های آذربایجان 
غربی، زنجان و فارس نیز 
معادن منیزیت وجود دارد 
)تعداد معادن منیزیت فعال 
ایران در سال 1391 به 31 
معدن می رسد(. هشتاد 
درصد از ذخایر منیزیت 
ایران در استان خراسان 
جنوبی واقع است
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است  استان خراسان جنوبی  شهرستان سربیشه 
محصوالت  انواع  تن  هزار  پنجاه  حدود  ساالنه  كه 
نسوز منیزیتی تولید می كند. خوراک كارخانۀ تهیه 
و تولید مواد نسوز ایران، كان سنگ منیزیت با عیار 
 9۳ تا   87 و   MgO درصد   47 تا   44/5 متوسط 
درصد MgCO۳ است كه از معادن منیزیت ترشک 
در  افضل آباد  و  چاهخو  سفید،  حوض  محمدی، 
شهرستان سربیشه تأمین می شود. مقدار خوراک 
مصرفی كارخانه روزانه در حدود 240 تن و ساالنه 
ظرفیت  است.  منیزیت  كان سنگ  تن  هزار  نود 
اسمی كارخانه ۳0 هزار تن در سال است كه این 
مقدار از سال ۱۳76 تاكنون به ۳5 هزار تن در سال 
كارخانه  این  محصول  است.  كرده  پیدا  افزایش 
اكسید منیزیم با عیار 86 تا 96 درصد است. این 
محصول به عنوان مادۀ  اولیۀ نسوز مورد استفاده 
قرار می گیرد. ارزش محصوالت تولیدشده در این 
كارخانه در سال ۱۳9۱ بالغ بر 250 میلیارد ریال 
و در سه ماه اول سال ۱۳92 در حدود 66 میلیارد 

ریال بوده است. ]5[
محصوالت و فراورده های منیزیتی در ایران به طور 

عمده شامل مواد زیر هستند:
۱. اكسید منیزیم زینتر )DBM(؛

2. منیزیای كلسینه )CCM(؛
.)FM( ۳. جرم نسوز

عرضه و تقاضا
در ایران ساالنه بیش از دویست هزار تن منیزیت با 
عیارهای مختلف تولید و استخراج می شود )شكل 
4(. این مقدار در كارخانۀ نسوز سربیشه پخته و به 
این  تولیدات  می شود.  تبدیل  مختلف  محصوالت 
كارخانه بیشتر با عنوان جرم های نسوز در داخل 

كشور به مصرف می رسند.

استان خراسان جنوبی واقع است.
24 معدن منیزیت خراسان جنوبی ۳5 درصد نیاز 

۱. چین۱۱/000/000
2. تركیه2/000/000
۳. كره۱/200/000
4. روسیه۱/000/000

5. اسلواكی800/000
6. استرالیا800/000
7. اسپانیا460/000
8. برزیل400/000
9. هند۳40/000
۱0. یونان۳25/000
۱۱. استرالیا200/000
۱2. كانادا۱80/000
۱۳. ایران۱۱0/000
۱4. افریقا جنوبی80/000
۱5. هند65/000
۱6. كلمبیا۳5/000
۱7. سیبری20/000
۱8. گواستاال۱7/247

شكل 2: جایگاه ایران در رده بندی جهانی ذخایر منیزیت ]4[

كشور را تأمین می كنند. ساالنه ۱50 هزار تن منیزیت 
از معادن خراسان جنوبی استخراج می شود. میزان 
ذخیرۀ معدن حوض سفید در استان خراسان جنوبی 

6/۳ میلیون تن اعالم شده است.
در  نسوز  مواد  داخلی  تولید  درصد   75 از  بیش 
كشور متعلق به پنج واحد تولیدی در استان های 
خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری،  
یزد و خراسان رضوی است. به غیر از این پنج واحد 
و  متوسط  كارگاه  و  كارخانه  چهل  بر  بالغ  اصلی 
نقاط  در  دیرگداز  محصوالت  تولید  برای  كوچک 

مختلف كشور به فعالیت مشغول اند.
بزرگ ترین واحد صنعتی تولید مواد نسوز منیزیتی 
در ایران، شركت تهیه و تولید مواد نسوز ایران در 

سالتولیدواحد اندازه گیری تغییرات 

NA87795200۳تن

88۱942004تن٪ 0/45 

۱۱47082005تن۳0/06٪

۱۱00002006تن٪ 4/۱0-

۱۱00002007تن٪ 0/00

۱۱00002008تن٪ 0/00

۱۱00002009تن٪ 0/00

شكل ۳: میزان تولید منیزیت در ایران در سال های 200۳ تا 2009 ]4[

منیزیت معمواًل به صورت 
رگه ها و توده های نامنظم در 
سنگ های آذرین، رسوبی و 

دگرگونی غنی از منیزیم مانند 
سنگ های اولترامافیک، 

مافیک و سنگ های دولومیتی 
مشاهده می شود. به طور 
معمول منیزیت به صورت 

نهان بلورین در رگه ها یافت 
می شود و یکی از مشخصه های 

این کانی نمود گل کلمی آن 
است

محصول این کارخانه اکسید 
منیزیم با عیار 86 تا 96 

درصد است. این محصول به 
عنوان مادۀ  اولیۀ نسوز مورد 
استفاده قرار می گیرد. ارزش 
محصوالت تولیدشده در این 

کارخانه در سال 1391 بالغ بر 
250 میلیارد ریال و در سه ماه 
اول سال 1392 در حدود 66 

میلیارد ریال بوده است
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تعدادی كارخانۀ تولید آجر نسوز در ایران فعالیت 
می كنند كه بیشتر مادۀ اولیۀ خود را از كشورهایی 
ایران  فوالد  تولید  می كنند.  وارد  چین  مانند 
هم اكنون ۱5 میلیون تن است كه این رقم به 45 
مصرف  میزان  یافت.  خواهد  افزایش  تن  میلیون 
سالیانۀ فوالد هم اكنون در ایران حدود 25 میلیون 
تن است. بدین ترتیب تقاضا برای مصرف نسوزها 

رو به افزایش است. حدود هشتاد درصد كل تولید 
به  می شوند.  مصرف  فوالد  تولید  در  نسوز  مواد 
ازای هر تن فوالد، 2 تا 5 كیلوگرم منیزیت مصرف 
می شود. در حال حاضر بیش از نود درصد محصول 
تولیدی شركت تهیه و تولید مواد نسوز كشور پس از 
تبدیل به محصوالت نهایی دیرگداز، در صنعت فوالد 

مصرف می شود.
صادرات و واردات

نیاز كشور به مواد نسوز، ساالنه 70 تا 80 هزار تن 
است كه در حدود 45 هزار تن آن در شركت تهیه 
توجه  با  می شود.  تولید  كشور  نسوز  مواد  تولید  و 
به این نكته، هیچ گونه صادرات فراورده های نسوز 
منیزیتی در ایران انجام نمی گیرد. بیشترین واردات 
فراورده های نسوز و انواع فراورده های دارای تركیب 
متحدۀ  امارات  چین،  كشور  از  كربنات  منیزیم 
عربی، اسلواكی، تركیه و سایر كشورهاست. مقدار 
واردات مذكور ساالنه در حدود چهل هزار تن است.

پی نوشت ها
1.Magnesia
2. Giobertite
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شكل 4: تصاویری از معادن منیزیت در نهبندان )شكل باال( و كرمان )شكل پایین(

نیاز کشور به مواد نسوز، ساالنه 70 تا 80 هزار تن است که در حدود 45 
هزار تن آن در شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور تولید می شود. با توجه 

به این نکته، هیچ گونه صادرات فراورده های نسوز منیزیتی در ایران انجام 
نمی گیرد. بیشترین واردات فراورده های نسوز و انواع فراورده های دارای 

ترکیب منیزیم کربنات از کشور چین، امارات متحده عربی، اسلواکی، 
ترکیه و سایر کشورهاست
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