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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร
(Geology and Mineral Resources)
2.1 ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology)
ธรณีวิทยาของแทนซาเนียไดแสดงไวในรูปที่ 2

ที่มา : Mineral Resources Department, Ministry of Energy & Minerals, Tanzania

รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวทิ ยาแทนซาเนีย
Home
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Figure 2

ที่มา : Mineral Resources Department, Ministry of Energy & Minerals, Tanzania

รูปที่ 3 ลําดับชั้นหินทางธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาของแทนซาเนียบอกใหทราบถึงประวัติของการเปลี่ยนแปลงของแผนทวีปแอฟริกันและ
การเกิดของแหลงแรในบริเวณนั้น ธรณีสัณฐานที่พบในบริเวณนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่องของแผนเปลือกโลกตั้งแตยุค Archaean และการที่หินถูกแปรสภาพอยางเปนลําดับหลายๆ
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ครั้ง อีกทั้ง ยังเกิดจากการสะสมของวัสดุบนพื้นผิวทวีปซึ่งถูกปกคลุมโดยตะกอนจาก Karoo
Posted Karoo Systems การลําดับชั้นหินทางธรณีวิทยาไดแสดงไวในรูปที่ 3

และ

2.1.1 Archaean
หินยุค Archaean (อายุมากกวา 2.5 พันลานป) ที่พบในแทนซาเนียมักเปนหินแกรนิต ลักษณะภูมิ
ประเทศประกอบดวยหิน greenstone ซึ่งมีลักษณะเปน linear belts วางตัวสวนใหญในพื้นที่ที่เปน
หินแกรนิต และหินแกรนิตที่พบสวนใหญมีอายุออนกวาหิน greenstones ยกเวนบางพื้นที่ที่พบวามีอายุ
แกกวา
1) Dodoman System หินที่พบสวนใหญประกอบไปดวยชั้นของหินตะกอนซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ทั่วไปทางตอนใตของหินฐานธรณี (Craton) โดยหินที่พบนี้มีอายุแกกวาหิน greenstones และหินแกรนิต
และพบวามีแหลงแรที่มีความนาสนใจเพียงไมกี่แหลง
2) Nyanzian System ส ว นใหญ หิ น ที่ พ บเป น หิ น อั ค นี ภู เ ขาไฟที่ มี แ ร สี เ ข ม เป น จํ า นวนมาก
(mafic) และตะกอนที่ยังไมแข็งตัวมากนัก (immature) ซึ่งหินทั้งสองชนิดมักพบในบริเวณ greenstone
belts ตอนกลางของหินฐานธรณี นอกจากนี้ the Nyanzian greenstones ยังมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เพราะเปนแหลงที่พบทองคําในประเทศแทนซาเนีย
หินที่พบสามารถแบงออกไดเปน Lower Series และ Upper Series โดยดูไดจากการเปลี่ยนแปลง
ขององคประกอบทางเคมีในแนวดิ่งของหินหลอมเหลวที่มีการเปลี่ยนปริมาณของแรสีเขม (mafic) ไปเปน
แรสีออน (felsic) มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบหินเถาภูเขาไฟ (Volcanic tuffs) และหินตะกอนที่มีการแทรก
สลับชั้น (interbedded) ซึ่งหินที่พบใน Lower Series ประกอบไปดวยหินสําคัญไดแก หินอัคนีจําพวกบะ
ซอลต แอนดิไซต และ dacite pillow lavas สวนหินตะกอนจะประกอบไปดวย banded iron formation
(BIF), recrystallized cherts, หินดินดาน และหินกรวดมน ในขณะที่ Upper Series มีลักษณะเดนคือ
ประกอบไปดวยกลุมของ felsic lavas, tuffs, ferruginous cherts, BIF และ subordinate meta-pelites
Greenstones ที่พบโดยทั่วไปเปนหินแปรพวก greenschist facies และมีการโคงงอโดยมี steeply
dipping axial planes และมีแนวการวางตัวของการคดโคงโกงงอในแนวตะวันออก-ตะวันตก
3) Kavirondian System พบทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนีย สวนใหญเปนหินกรวดมน
coarse arkosic and feldspathic grift and quartzites หินในกลุมนี้มีการวางตัวแบบไมตอเนื่องกับหินใน
กลุม Nyanzian System
ศิลาภูมิประเทศหินแกรนิต-ไนส (Granite Gneiss terrane) หินในกลุมนี้อยูโดยรอบหิน
greenstones โดยที่ยังไมสามารถหาอายุที่ชัดเจนของหินกลุมนี้ได โดยการหาอายุบางครั้งจะไดอายุอยู
ในยุค Proterozoic บางครั้งก็เปนยุค Archaean

2.1.2 Proterozoic
1) Ubendian System มีอายุอยูในชวง Lower Proterozoic ถึง Archaean วางตัวในแนว
ตะวันตกเฉียงใตขนานกับหินฐานธรณียุค Archaean หินที่พบในกลุมนี้ประกอบไปดวยหินแปรแบบ
high-grade metamorphism ทั้งแบบที่มีหินตนกําเนิดจากหินอัคนีและหินตะกอน ศิลาพรรณนาของหินที่
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พบในกลุมนี้สวนใหญจะเปนหินไนส นอกจากนี้ ยังพบหินอัคนีบาดาลจําพวก mafic และ ultramafic บาง
กระบวนการแปรสภาพที่เกิดขึ้นกับหินในกลุมนี้สวนใหญเปนแบบ almandine-amphibolite facies ใน
บางครั้งอาจถึงขึ้น granulite facies
2) Usagaran System พบทางดานตะวันตกและใตของหินฐานธรณี หินที่พบมากเปนหินไนส
จําพวก granulites และ biotite ที่มีหินตนกําเนิดเปนพวก pelitic โดยมีแนวการวางตัวหลักของโครงสราง
อยูในแนวตะวันตกเฉียงใต-ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ พบวาหินแปรจําพวก granulite facies ของ
Ubendian และ Usagaran Systems เปนแหลงที่พบอัญมณีหลายชนิด
3) Karagwe-Ankolean System หินในกลุมนี้มีการกระจายตัวทางดานตะวันตกของทะเลสาบ
Victoria โดยมีอายุออนกวาหินในกลุม Ubendian และ Usagaran หินตะกอนที่พบในหินกลุมนี้บอกให
ทราบถึงสภาพแวดลอมของการสะสมตัววา เปน shallow-water และยังพบหินพวก argillites, phyllites,
low-grade sericite schist และ quartzites สวนหินแกรนิตที่พบในหินกลุมนี้มี alteration haloes ซึ่ง
พบวามีการเกิดของแรจําพวก tin และ tungsten
4) Bukoban System หินที่พบมีชวงอายุประมาณ Proterozoic-Paleozoic มีการเปลี่ยน
ลักษณะ (deformed) บางเล็กนอย แตยังไมถึงขั้นการแปรสภาพ ประกอบไปดวยหินจําพวกหินทราย
หินดินดาน, red beds, dolomitic limestone, cherts ซึ่งหินในกลุมนี้จะพบเฉพาะทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศแทนซาเนียเทานั้น
5) Karoo System ประกอบไปดวยหินตะกอนบนทวีปที่มีอายุอยูในชวง Late Permian ถึง
Jurassic ไดแก หินทรายเม็ดหยาบ หินดินดาน และหินทรายแปง (siltstone) หินกลุมนี้มีการวางตัวแบบ
ไมตอเนื่องอยูบนหิน Precambrian และพบวาเปนแหลงของถานหิน

2.1.3 Upper Mesozoic
ในแทนซาเนีย หินตะกอนในชวงอายุ Upper Mesozoic เกิดขึ้นเฉพาะใน Coastal basin ซึ่งหินที่
พบไดแก limestone, sandstone, shale, marls และพวก evaporites (gypsum, anhydrite และ salt)

2.1.4 Cenozoic
เศรษฐธรณีวิทยาของแทนซาเนียไดรับผลกระทบที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในชวงอายุ Mesozoic ที่แผน
เปลือกทวีปแอฟริกามีการชนกันทางดานตะวันออกและเกิดมากขึ้นในชวง Late Cenozoic East African
Rift system ประกอบไปดวยกราเบน (grabens) ซึ่งมีความสัมพันธกับการเกิดของภูเขาไฟใน
แทนซาเนีย การเกิด rifting จะพบวามีดวยกันอยู 2 ดาน คือ ทางดานตะวันตกจะครอบคลุมทะเลสาบ
Nyasa และ Tanganyika สวนทางดานตะวันออกครอบคลุมทะเลสาบ Natron จนกระทั่งถึงทะเลสาบ
Nyasa
ในชวงอายุ Cenozoic บริเวณที่เกิด rift จะเปนแหลงที่มีการสะสมตัวของตะกอน และใน coastal
basin จะพบวามีการสะสมตัวของตะกอนจําพวก marine sediments มีความหนาหลายกิโลเมตร ซึ่งสวน
ใหญมีอายุในชวง Miocene หรือออนกวา
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