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چكیده
ناحيه معدنی گل گهر در 15کيلومتري جنوب غرب سيرجان در استان کرمان و در لبه شرقی زون سنندج-
سيرجان واقع شده است .با توجه به شواهد بدست آمده از مطالعات صحرایی ،سنگ نگاري ،کانه شناسی
ميکروسکوپی و زمين شيمی ،اینچنين به نظر می رسد که کانی سازي از نوع گرمابی جانشينی است .کانی
سازي آهن در ترازهاي عمقی کانسار از نوع مگنتيتی است و به سمت ترازهاي ميانی تا سطحی به ترتيب به
انواع مگنتيتی-هماتيتی و هماتيتی تغيير می کند .از سوي دیگر دگرسانی سدیمی (آلبيتی) در ترازهاي عميق
کانسار همراه با مگنتيت ،دگرسانی پتاسيمی (فلدسپار پتاسيم) در ترازهاي ميانی همراه با مگنتيت و هماتيت
و باالخره دگرسانی فيليک (سریسيتی) و سيليسی در باالترین بخشها با هماتيت مشاهده می شود .شواهد
سنگ نگاري و کانه شناسی ميکروسکوپی (صيقلی -نازک) به ترتيب حاکی از رخداد دگرسانيهاي سدیمی تا
سيليسی و پدیده جانشينی از نوع گرمابی است .تشابه الگوي نمودار عنکبوتی عناصرکمياب خاکی ،در سنگ
ميزبان و کانسنگ آهن نشانه اي بر همزاد و هم منشاء بودن آنها است .در سنگ ميزبان بين  Clو  SiO2یک
رابطه معکوس وجود دارد در صورتيکه رابطه  Clبا آهن در این سنگها یک رابطه مستقيم است .براساس
شواهد یاد شده ،شاید بتوان این کانسار را با کانسارهاي اکسيدآهن گرمابی مقایسه کرد.
واژه های کلیدی :دگرسانی ،آهن ،گل گهر ،سيرجان ،عناصر REE

* -نویسنده مسئول53222151111 :

Email: shirazi645@yahoo.com
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مقدمه
تاکنون انواع متعددي از مدلهاي ژنز یا خاستگاه براي کانسار آهن گل گهر گزارش شده است .یانگ()2371
معتقد است که ژنزسنگ آهن گل گهر سين ژنتيک و به صورت رسوب شيميایی تشکيل شده است و بعد
تحت تأثير دگرگونی شدید قرار گرفته است .موکه و گلستانه ( )2311این کانسار را از تيپ کانسار ماگماي
کانه دار معرفی کرده اند .حالجی ( )2975ژنز کانسار را اسکارن عنوان کرده است .خليلی مبرهن ()2971
ژنز کانسار را آتشفشانی -متصاعدي از نوع آلگوما می داند .پورخاک ( )2911ژنز را آتشفشانی -متصاعدي از
نوع سوپریور معرفی می کند .بابکی ( )2919ژنز گل گهر را آتشفشانی -متصاعدي -رسوبی از نوع راپيتان
معرفی کرده است و عسکري ( )2911اعتقاد به اسکارنی بودن ژنز کانسار گل گهر دارد.
بطور کلی عمده کانسارهاي آهن دنيا مشتمل بر انواع اسکارنی ،رسوبی ،گرمابی ،ماگمایی ،آتشفشانی -رسوبی
و کانسارهاي اکسيد آهن گرمابی می باشند .مهم ترین ویژگی هاي متمایزکننده این نوع کانسارها از دیدگاه
این محققان عبارتند از )2 :سنگ ميزبان آنها معموال از نوع آذرین حد واسط (آندزیتی-دیوریتی) یا رسوبی
است )1 .سن این کانسارها از اوایل یا اواسط پروتوزوئيک تا عهد حاضر است )9 .از نظر کانی شناسی غالب
ماده معدنی در این نوع کانسارها عبارتند از مگنتيت در ترازهاي عمقی ،مگنتيت-هماتيت در ترازهاي ميانی و
هماتيت درسطح )4 .دگرسانی ذکر شده در این کانسارها از نوع دگرسانی سدیمی (ترازهاي عمقی) ،دگرسانی
پتاسيمی (ترازهاي ميانی) و دگرسانی سریسيتی -سيليسی (ترازهاي سطحی) است )1 .سه محيط تکتونيکی
براي این ذخایر پيشنهاد شده است ،الف) شکستگی هاي کششی ناشی از کوهزایی درون قاره اي ،ب) کافتش
درون قاره اي (ناکوهزایی) و ج) محيطهاي کششی واقع در طول حاشيه قاره (مرتبط با فرورانش).
هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل ژنز کانسار آهن گل گهر با کانسارهاي اکسيد آهن گرمابی است که بوسيله
هيتزمن و همکاران( )2331و هيتزمن ( )1555ارائه شده است .به بيان دیگر در این مقاله سعی بر آنست تا
ميزان شباهت هاي کانسار گل گهر با این تيپ از کانسارها مشخص شود.
زمین شناسی
ناحيه معدنی گل گهر در  15کيلومتري جنوب غرب سيرجان در استان کرمان و در لبه شرقی زون سنندج-
سيرجان واقع شده است .این کانسار در بين عرض هاي  13˚55و ΄ 13˚ 15شمالی و طولهاي ΄ 11˚ 21و
΄ 11˚ 45شرقی واقع شده است و در حدود  2455کيلومتر مربع را در بر می گيرد.
در منطقه کانسار آهن گل گهر ،سنگهاي تشکيل دهنده بيشتر ،به صورت کمپلکس متامورفيک شامل
سنگهاي فيليت ،شيست ،آمفيبوليت ،گنيس ،مارنها و سایر سنگهاي دگرگونه اي است که همراه با گرانيت
همزمان با تکتونيک در منطقه مشاهده می شود .همه واحدهاي سنگی یاد شده ،در پالئوزوئيک باالیی و
مزوزوئيک پایينی چين خورده و دگرگون شده اند .بخش جنوبی کمپلکس گل گهر ،سازندهاي مزوزوئيک و
رسوبات دوران سوم وجود دارد .واحدهاي سنگی کالرد مالنژ (آميزه رنگی) شامل سنگهاي اولترابازیک،
رادیوالریت ،شيل و سنگ آهک که توسط گسله ها و شکستگيهاي فراوان در هم آميخته شده اند .زون
آتشفشانی سيرجان وابسته به دوران ترسير است که بيشتر از ولکانيکهاي نيمه اسيدي همراه با سنگهاي
رسوبی تشکيل شده است .در برخی جاها ولکانيک هاي گرانودیوریتی به طور محلی برونزد دارند .گرانيتهاي
همزمان با تکتونيک ،به موازات محور کمپلکس دگرگونی در منطقه برونزد دارند (حالجی( )2975 ،شکل .)2
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شکل  :2نقشه زمين شناسی منطقه گل گهر

رخدادهای زمین ساختی -دگرگونی گل گهر
براساس پيشينه زمين دیناميکی ،زون سنندج -سيرجان در منطقه مورد مطالعه در زمان نئوپروتروزوئيک تا
دونين یک حوضه سکویی حاشيه قاره اي و کششی بوده که با رخداد نازکشدگی پوسته در پالئوزوئيک
پایينی همراه شده است ( علوي .)1557 ،از اواخر پالئوزوئيک باالیی تا تریاس ميانی زون سنندج -سيرجان
پدیده کافتی شدن را به همراه نهشت کربناتها ،گدازههاي بالشی و برش هاي همزمان با رسوب گذاري نشان
داده که حاکی از رژیم تکتونيکی کششی و جدایش بلوک ایران مرکزي از گندوانا و گسترش بستر اقيانوس
نئوتتيس است (شيخ االسالمی .)1551 ،پس از این زمان با تغيير رژیم تکتونيکی منطقه و شروع فرورانش
دست کم دو مرحله دگرگونی هم زمان با فرورانش و ایجاد کمربندهاي مزدوج و دگرگونی کوهزایی ناشی از
برخورد (کرتاسه فوقانی) در منطقه اتفاق افتاده است.
روش مطالعه
به منظور بررسی ویژگيهاي کانی شناختی و بافتی واحدهاي سنگی کانسار گل گهر نمونه هاي سنگهاي
ميزبان و کانسنگ هاي آهن مورد مطالعات ميکروسکوپی قرار گرفتند .نمونه هاي مورد نظر از سنگ ميزبان و
کانسنگ از پله هاي معدن برداشت گردید .براي مطالعه ميکروسکوپی از ميکروسکوپ نوع OLYMPUS
مدل  BX51و براي تهيه تصاویر از سيستم مانيتورینگ استاندارد متصل به آن با فيلتر آبی و دوربين دیجيتال
استفاده شد .در مطالعات ميکروسکوپی  95نمونه صيقلی -نازک (ثبت شواهد جانشينی سنگ ميزبان بوسيله
کانه در مقياس ميکروسکوپی)24 ،نمونه نازک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .همچنين براي مطالعات
زمين شيمی از  15نمونه آناليز شده توسط شرکت هاي کانساران بينالود و کان پژوه استفاده گردید.
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مطالعات صحرایی و دگرسانیشواهد صحرایی در این مطالعه حاکی از آن است که کانسنگ غنی از هماتيت معموالً در محيطهاي نزدیک به
سطح و مگنتيت در عمق بيشتر تشکيل می شود .همبري تدریجی مشتمل بر افزایش چگالی رگه ها یا فراوانی
اکسي دآهن افشان یا کاهش فراوانی و اندازه قطعات سنگ دیواره به سمت مرکز ذخيره است و زون هاي
داربستی ،کانسنگ حجيم و توده اي را احاطه می کنند (هيتزمن و همکاران .)2331 ،پس در برگرفته شدن
سنگ ميزبان دگرگونی توسط کانسنگ ،با مرز تدریجی و برشی و حالت بين انگشتی ميان آنها و آغشتگی
سنگ ميزبان به آهن در پله هاي مگنتيتی و هماتيتی دليلی بر وجود پدیده جانشينی و دخالت سيال هاي
گرمابی پرفشار در کانی سازي است .ضمنا بين اکسيدآهن حجيم و توده اي و سنگ ميزبان یک همبري
تدریجی دیده می شود که می تواند حاکی از نفوذ سيالهاي کانه ساز به درون سنگ ميزبان و جانشينی
اکسيدآهن (مگنتيت) به جاي کانيهاي این سنگ ،با بافت و ساخت کاذب شبيه به سنگ اوليه (دروغ ریختی)
باشد .سنگهاي ميزبان داراي برگ وارگی در حد شيست هستند .وجود بافت برگ وارگی نمایانگر بقایاي بافت
ميلونيتی می باشد در بعضی از نقاط جانشينی مگنتيت به جاي سنگ ميزبان باعث گردیده که در کانسنگ
آثار برگ وارگی سنگ ميزبان اوليه حفظ شود این نکته می تواند به احتمال زیاد حاکی از رخداد حداقل یک
فاز کانی سازي آهن پس از دگرگونی باشد .ساختارهاي ماهی شکل 1احتماالً حاکی از رخداد زون برشی 9در
کانسار گل گهر است .آثار (برشی شدن) در تمامی پله هاي معدنکاري قابل رویت است که دليلی بر جانشينی
آهن بوده و در تعيين ژنز آن مهم است .از لحاظ تغييرات کانی شناسی مگنتيت ،با درصد باالي آهن در
ترازهاي عميق ،مگنتيت-هماتيت در ترازهاي ميانی و هماتيت در ترازهاي سطحی معدن مشاهده می گردد.
بطورکلی کانی سازي آهن در سرتاسر توالی سنگ ميزبان مشاهده می شود که می تواند به احتمال قریب به
یقين بر اساس هيتزمن و همکاران ( )2331دال بر رخداد فرایندهاي گسترده کانی سازي از نوع گرمابی باشد.
شدت و نوع دگرسانی سنگ دیواره به ترکيب اوليه سنگ ميزبان و عمق تشکيل کانسار بستگی دارد ،به طوري
که دگرسانی فيليک (سریسيتی) و سيليسی در باالترین بخش سيستم (شکل -1الف) ،دگرسانی پتاسيمی
(فلدسپار پتاسيم) در عمق متوسط (شکل -1ب) و دگرسانی کلسيمی(شکل -1ج)  -سدیمی(شکل -1د)
(غنی از آلبيت-کلسيت) در ترازهاي عمقی حضور دارد .در حاشيه دگرسانی سدیمی گسترش ضعيفی از
دگرسانی سریسيتی با حضور کانيهاي سریسيت و به مقدار کمتر بيوتيت مشخص می گردد .این آثار دگرسانی
پتاسيمی و سریسيتی در بيشتر نقاط معدن دیده می شود در حاليکه دگرسانی سدیمی و کلسيمی در
مجاورت مگنتيت با درصد باالي آهن مشاهده می گردد .در اطراف دگرسانی سدیمی نيز آثار ضيعفی از
دگرسانی پتاسيمی مشاهده شده است .حضور دگرسانی سریسيتی در اعماق در برخی از موارد دال بر پدیده
رمبش4در سيستم می باشد .سولفيد هاي فلزي غالب در کانسار گلگهر از نوع پيریت و کاکوپيریت می باشد
که اولی در ترازهاي معدنکاري در کنار اکسيدهاي آهن جاي گرفته است و کالکوپيریت نيز در مقياس
ميکروسکوپی در بين دانه هاي پيریت و مگنتيت در ترازهاي عمقی حضور دارد.
 -1مطالعات سنگ نگاری و کانه شناسی میكروسكوپی

2 -Fish-like structures
3- Shear Zone
4- Collapse

4

پژوهشهاي دانش زمين ،سال سوم ،شماره  ، 21زمستان  ،2932صفحات 24 -2

5

به منظور بررسی دقيق واحدهاي سنگی رخنمون یافته در منطقه گل گهر از نظر ویژگی هاي کانی شناختی و
بافتی ،نمونه برداري از سنگهاي ميزبان و کانسنگ هاي آهن آنومالی شماره  2کانسار گل گهر از سطح تا عمق
انجام و نمونه ها ،مورد مطالعه ميکروسکوپی قرار گرفتند .آنچه در ناحيه گل گهر دیده شده است سنگهاي
دگرگون شده اي است که پاره اي از آنها از دگرگونی سنگهاي آذرین و پاره اي از دگرگونی سنگهاي رسوبی
حاصل گردیده است .موکه و یونسی ( )2334براساس مطالعات کانی شناسی و تطابق بافتی ،منشأ ماگمایی
منطقه را از نوع ماگماي آندزیتی معرفی کرده اند .کانيهاي موجود در این گروه سنگها شامل پالژیوکالز (بين
اليگوکالز تا آندزین) ،کانيهاي فرومنيزین بيوتيت و هورنبلند (بصورت درشت بلور و به مقدار فراوان) است.
کانيهاي فرعی نيز شامل بلورهاي شکلدار آپاتيت به صورت انکلوزیون در بلورهاي درشت کانيهاي فرومينزین
و یا در خميره دیده میشود .منيتيت ،اسفن ،زیرکن به صورت کانيهاي فرعی در آندزیتها دیده شده است.
کانيهایی که ممکن است در حفرههاي این سنگها دیده شوند .عبارتند از کلسيت ،کلریت،کوارتز و فلدسپاتهاي
سدیمی است .با استفاده از مقاطع صيقلی-نازک کانی غير سيليکاتی و کانی هاي سيليکاتی شناسایی شد.
(شکل  9از الف-و).

شکل ( :1الف) دگرسانی فيليک (سریسيتی) و سيليسی در باالترین بخش سيستم( -ب) دگرسانی پتاسيمی (فلدسپار
پتاسيم) در عمق متوسط( -ج) کلسيمی ترازهاي عمقی(-د) دگرسانی سدیمی ترازهاي عمقی
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بطور کلی شواهد سنگ نگاري و کانه شناسی ميکروسکوپی (صيقلی -نازک )1به ترتيب حاکی از رخداد
دگرسانيهاي سدیمی تا سيليسی و پدیده جانشينی از نوع گرمابی است که عبارتند از:
کلسيت در مقاطع صيقلی -نازک توسط مگنتيت و پيریت در حال جانشينی است .در این کانی بافت ایجاد
شده نشان دهنده جبهه پيشرونده کانی جانشين کننده (پيریت و مگنتيت) در کانی جانشين شونده (کلسيت)
می باشد که این جانشينی به طور کامل اتفاق نيفتاده است .این بافت در جریان سرد شدن محلول هاي کانه
ساز در سنگ ميزبان واکنش پذیر رخ می دهد .بافت هاي جانشينی به دليل حضور کلسيت بعنوان کانی به
شدت واکنش پذیر در سنگ ميزبان مهم ترین بافتهاي قابل مشاهده می باشند .این بافت ها شامل جانشينی
در امتداد سطوح رخ ها و بافت خوردگی می باشند.
کوارتزها به طور عمده بی شکل بوده و به صورت پيوستگاه سه گانه (شکل  -9الف) در کنار هم جاي گرفته
اند که از نظر پشير ( )2331حاصل رخداد برشی شدن در منطقه ،ایجاد ساخت و بافت ماهی شکل است .این
سيليکات به عنوان یک بلور مقاوم در زمينه مگنتيت با خاموشی موجی مشاهده می شود .وجود خاموشی
موجی در کوارتزها نشانه عملکرد فشار تکتونيکی در این دسته از سنگها می باشد .کوارتز داراي بافت کنگره
اي و دالبري نيز هست که طبعاً حاکی از انتشار یون ها در جبهه جانشينی با سرعت متفاوت می باشد ( پيشلر
و ریگراف.)2331 ،
فلدسپات هاي موجود شامل پالژیوکالز و ارتوکالز است .پالژیوکالز داراي بلورهاي شکل دار تا نيمه شکل دار
می باشد .همچنين داراي ماکل پلی سنتيتيک است .تيغه هاي باریک ماکل پلی سنتيتيک احتماالً حاکی از
باال بودن ميزان سدیم و کم بودن کلسيم در آنها است و ترکيب به سمت آلبيت ميل می کند (مقتدري و مر،
( )2911شکل  -9ب) .ارتوکالز در اندازه درشت در مقاطع دیده می شود که در حال تبدیل شدن به
سریسيت است و برجسته تر از دانه هاي اطراف خود است این کانی داراي ماکل کالسبارداست که در اثر
دگرسانی از حاشيه در حال تبدیل شدن به سریسيت می باشد (شکل  -9ب) .در مقاطع صيقلی -نازک
پالژیوکالزها رنگ آبی برلن (آبی غيرعادي) از خود نشان می دهند که این رنگ نشانة دگرسانی آن بوده به
نحوي که به عقيده پيشلر و ریگراف ( )2331و نس ( )1555می تواند بيانگر یک دگرگونی پسرونده باشد ،به
نحوي که کانی مذکور به اپيدوت و کلينوزوئيزیت دگرسان شده است .بارنز ( )2337این پدیده را نشانه رخداد
دگرسانی سدیمی و جانشينی آهن در ساختار فلدسپات معرفی کرده است.
مسکویت دانه درشت الیه هاي مشخصی از دانه هاي شعاعی را در سنگ دیواره ایجاد کرده است و به صورت
رشته اي در بين ذرات کوارتز جاي گرفته است .کانی مسکویت در مگنتيت به صورت جزایر منفردي (شاهد
جانشينی ،گيلبرت و پارک ( ))2337از بلورهاي کشيده داراي چند رنگی سبز -قرمز -آبی و با یک جهت رخ
کامل ميکایی مشاهده می شود .مسکویت به عنوان یکی از کانيهاي بازمانده مقاوم در برابر محلول هاي کانی
ساز پایدار بوده و حتی پس از تغييرات جانشينی همچنان باقی مانده است ( شکل -9ج).
بيوتيت کلریتی شده و امکان تبدیل شدن کامل آن به مگنتيت وجود دارد .مرز مگنتيت با بيوتيت داراي
حاشيه هاي محدب است که به احتمال زیاد بر اساس گيلبرت و پارک نشان دهنده جبهه پيشروي سيال
آهندار بوده که با نفوذ در بيوتيت در وهله نخست آن را به کلریت آهن دار تبدیل کرده است و در خاتمه،
مگنتيت کامال جانشين بيوتيت شده است .بيوتيت ها به صورت بلورهاي نيمه شکل دار تا بی شکل مشاهده
4-Thin polish
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می شوند در دگرگونی پسرونده ،بيوتيت معموالً به کلریت تبدیل می گردد که به آسانی قابل شناسایی
است(شکل  -9ج).
مجموعه کانيهاي اپيدوت -کلينوزوئيزیت در کانيهاي کلریت ،کوارتز ،پالژیوکالز و ارتوکالز نفوذ کرده که
شاید نشان دهنده ثانویه بودن کلينوزئيزیت باشد (شکل -9د) .عالوه بر این کانيهاي کلينوزئيزیت به صورت
درشت بلور داراي رنگ آبی برلن می باشند که می تواند حاکی ازمقادیر باالي آهن باشد .آپاتيت بر روي دانه
هاي کوارتز جاي گرفته و به صورت بلورهاي سوزنی شکلی می باشد که نسبت به بلورهاي اطراف خود
برجستگی باالتري نشان می دهد .معموالً بی رنگ تا خاکستري (مقاطع محور  (Cاست .همانطور که در
شکل -9ج دیده می شود به صورت بلورهاي منشوري کشيده مشاهده می شود.
تيتانيت به رنگ قهوه اي با حاشيه سوخته و خود شکل مشاهده می شود .علت رنگ خاص تيتانيت هاي گل
گهر (عسلی رنگ) حضور مقداري آهن )  (Fe 2+در ساختمان تيتانيت به جاي  Ca2+می باشد .تيتانيومی که
به هنگام فرآیند مارتيتی شدن از ایلمنيت آزاد می شود می تواند روتيل و در شرایطی که یون  Ca2+در محيط
فراوان باشد تيتانيت را پدید آورد (جعفرپور و همکاران .)2974 ،همچنين تشکيل تيتانيت از کانيهاي تيتانيم-
آهن دار در طی فرآیندهاي دگرسانی تأخيري رخ می دهد (شکل  -9ج) (رامبل.)2312 ،
تورمالين با رنگ هاي تداخلی قهوه اي ،سبز ،خاکستري و ارغوانی دیده می شود و داراي چند رنگی معکوس
می باشد که بر این اساس و بر پایه داده هاي وارن ( )2333تورمالين از نوع دراوایت می باشد .جانشينی به-
جاي رسها و پليت هاي سرشار از عنصر  Bدر محيط هاي دگرگونی و تأثير سياالت با خاصيت سدیمی-
کلسيمی بر روي آنها سبب تشکيل تورمالين می گردد (وارن.)2333 ،
سرپانتين در کانسار گل گهر نشان از فشار  CO2در هنگام دگرسانی کم و حدود  25مول درصد بوده
است  XCO2بایستی کمتر از  25مول بوده باشد زیرا در غير این صورت سرپانتين طبق واکنش رابطه  2به
منيزیت و تالک تبدیل می شود ( حالجی .)2975
رابطه 2Mg3Si2O5 (OH) 4+3CO2→Mg3Si4O10 (OH) +3MgCO3+3H2O )2
تالک نيز با رنگ هاي تداخلی قرمز و آبی در کنار سرپانتين و کلسيت قرار می گيرد .کانی تالک به صورت
کانی جهت یافته و ورقه اي مشاهده می گردد .تالک از نظر ویژگی هاي نوري مشابه تالک آهن دار
(مينوسوتایت) است .تالک احتماالً در اثر دگرسانی از کلریت هاي تشکيل شد از اکتينوليت ها ،در اثر واکنش
کلریت با سياالت سيليس دار طبق واکنش رابطه  1ایجاد شده است (اسدي.)2911 ،
رابطه Fe6SiO10 (OH) 8+ 4SiO2→2Fe3Si4O10 (OH) 2+2H2O )1
آمفيبول از نوع هورنبلند (سبز -قهوه اي) بوده و داراي پلئوکروئيسم شدید سبز رنگ است پلئوکروئيسم
شدید آمفيبول می تواند حاصل وجود  Fe 3+و  Fe 2+در ساختمان آن باشد (شکل -9ه).
بروسيت کانی هيدروکسيدي است که بسته به شيمی سنگ و یا فشار تشکيل در بعضی از سنگهاي بازیک
دگرگون شده تشکيل می شود .کانی بروسيت به عنوان محصول دگرسانی پریکالز ،سيليکات هاي کلسيم و
منيزیم دار ،خصوصاً سرپانتين ،دولوميت و منيزیت دیده می شود (شکل  -9و) (کلين و هاربوت.)2311 ،
بروسيت در سنگ آهن گل گهر با توجه به خواص کانی شناسی و شکل فيبري در نمونه هاي مختلف به
همراه کانی مگنتيت شناسایی شده است.
-9زمین شیمی
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با توجه به آن که شناخت و بررسی سنگ ميزبان و کانه سازي کمک بسياري به تشخيص الگوي تشکيل یک
ذخيره می نماید ،در این بخش به بررسی زمين شيمی سنگ منشأ احتمالی کانسنگ آهن گل گهر و روابط
موجود بين آنها و کانسنگ هاي آهن می پردازیم .در این مطالعات براي رسم نمودارها از نرم افزارهاي خاص
استفاده گردید .که شامل  GCD kit 2.3و  Minpet2.02است (جدول .)2

شکل -9الف) کوارتز؛ ب) پالژیوکالز و ارتوکالز؛ ج) مسکویت؛ ج) بيوتيت؛ د) اپيدوت در درون مگنتيت؛ ج)آپاتيت و
اسفن(تيتانيت)؛ ه)هورنبلند و کانيهاي اوپک؛ و)بروسيت
جدول :2نتایج آناليز به روش  ICPاز  15نمونه سنگی و کانسنگ
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موکه و یونسی براساس مطالعات کانی شناسی و تطابق بافتی ،منشأ ماگمایی منطقه را از نوع ماگماي آندزیتی
معرفی کرده اند .از سویی دیگر شکل  -4الف الگوي نمودار عنکبوتی طبق هندرسون ( )2313الگوهاي این
عناصر را الگوي سنگهاي حدواسط نشان می دهد .نتایج حاصل ازعناصر نادر خاکی در نمونه هاي سنگ
ميزبان گل گهر ΣREEاز  17/51تا 294/12تغيير می کند .غنی شدگی  LREE/HREEاز عناصر با نسبت
باالي La/LuNدر نمودار مشاهده می شود ( شکل  -4ب) .بی هنجاري  Euبين  5/14 -5/2می باشد .بر طبق
مطالعات هندرسون سنگهاي حدواسط تا فلسيک داراي  ،ΣREE=942-11نسبت  LREE/HREEبين  2تا
 12/1و بی هنجاري  Euبين  5/1 -5/21می باشد .مجموعه عناصر REEبا افزایش ميزان  SiO2و پيشرفت
تبلور افزایش می یابد .براساس کارهاي گيل ( )2312مجموعه عناصر  REEبا افزایش تفریق و افزایش ميزان
 Kافزایش می یابد .هرچه ميزان مجموعه عناصر  REEبيشتر شود نشانه جدایش بيشتر مواد فرار و فلزات و
عناصر ناسازگار از ماگما می باشد .این ویژگی ها مختص جایگاه هاي تکتونيکی حاشيه قاره ایی و ماگماتيسم
مرتبط با آنها معرفی می گردد (نش .)2371 ،بی هنجاري عنصر Euبه ویژه در مذاب حدواسط -فلسيک توسط
فلدسپارها کنترل می گردد .عنصر Euبرخالف دیگر عناصر گروه  REEبه حالت اکسایشی دو ظرفيتی نيز
ظاهر می گردد و به صورت عنصري سازگار در ساختمان پالژیوکالز و فلدسپار وارد می گردد .بنابراین باقی
ماندن فلدسپار در منشأ در اثر ذوب بخشی و یا خروج آن از راه جزبه جز شدگی بلوري سبب بی هنجاري
منفی  Euمی گردد (شکل  -4الف) .در بين عناصر نامتحرک ،گروه  REEتحرک بيشتري دارند .این ویژگی
بستگی به رفتار زمين شيميایی این عناصر دارد .ميزان باالي نسبت  LREE/HREEبا ضریب توزیع باالتر
عناصر ( HREEبا ميانگين  )2/1نسبت به عناصر ( LREEبا ميانگين  )5/1براي کانی هورنبلند نشاندهنده آن
است که این کانی یک جمع کننده مناسب براي عناصر  HREEو مذاب حاصل از آن غنی از عناصر LREE
میباشد .از نظر رولينسون ( )2313حضور هورنبلند عالوه بر سنگ منشأ ،در مذاب فلسيک نيز میتواند دليلی
براي غنی شدگی شدید عناصر  LREEنسبت به  HREEباشد .در حاليکه پالژیوکالز با ضریب توزیع 5/ 51
براي عناصر  HREEو ضریب توزیع  5/1براي عناصر  LREEمشخص میگردد .بنابراین پالژیوکالز یک جمع-
کننده عناصر  LREEو مذاب حاصل از آن سرشار از عناصر  HREEمیباشد .با توجه به آنکه این دو ،کانی
اصلی تشکيل دهنده مذاب میباشند و مذاب حاصل میتواند سرشار از هر دو گروه ( HREEبهدليل وجود
پالژیوکالز) و ( LREEبهدليل وجود هورنبلند) باشد ،اما به دليل ضریب توزیع باالتر هورنبلند نسبت به
پالژیوکالز در کل ميزان عناصر  LREEباالتر میرود .بنابراین در اثر ذوب بخشی با نسبت گفته شده و ذوب
بيشتر کانيهاي هور نبلند و آلبيت نسبت به گارنت و اپيدوت سبب افزایش بيشتر نسبت  LREE/HREEمی-
گردد.
در مورد رابطه کلر در سنگ ميزبان و کانسنگ می توان گفت بيشتر کلر تشکيل شده در سنگهاي آذرین ،در
کانيهاي سيليکاته هيدروکسيل دار و آپاتيت جاي می گيرند .عناصر  LREEترجيحاً توسط سياالت غنی از Cl
و عناصر  HREEتوسط سياالت غنی از  Fو  CO2حمل م ی گردند .اصوالً کمپلکس هاي  Cl –REEبا افزایش
عدد اتمی و کاهش شعاع یونی این عناصر ،ناپایدار و جاي خود را به REE-Fو  CO3-REEمی دهند.
آپاتيت موجود در گل گهر از هر سه نوع آپاتيت گزارش شده است (حالجی  .)2975،رابطه  Clبا  SiO2در
سنگ ميزبان گل گهر یک رابطه مستقيم است .یعنی طی ماگماتيسم و رخداد عمل تفریق ،با افزای ش
ميزان  SiO2ميزان  Clافزایش می یابد (شکل  -4ج) .از سویی رابطه  Clبا  Fe2O3در کانسنگ یک رابطه
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معکوس است .به بيان دیگر همانطور که گفته شد بيشتر کلر تشکيل شده در سنگهاي آذرین ،در کانيهاي
سيليکاته هيدروکسيل دار و آپاتيت جاي می گيرند .بر اساس مطالعات نش ( )2371غلظت  Clدر آپاتيت ها
مراحل اوليه تفریق باالست و در انواع تفریق تأخيري در پایين ترین غلظت خود قرار دارد .پس به احتمال زیاد
آپاتيت هاي گل گهر مربوط به مراحل اوليه تفریق ماگمایی هستند.
شکل  4مقایسه عناصر اصلی بين کانسنگ هاي آهن گل گهر و کانسارهاي مشابه جهانی را نشان می دهد،
کانسنگ به استثناي  )wt٪ 41-31( Fe2O3داراي مقادیر کمتري از دیگر عناصر اصلی می باشد .در مقابل
کانسنگ کم عيار نسبت به پرعيار از  )wt٪ 2-1( CaO ، )wt٪1-11( SiO2و  ) wt٪1 -24 (MgOغنی شده
است .عيار متوسط آهن براساس ميانگين تجزیه نمونه هاي پرعيار و کم عيار به ترتيب  73/11و wt ٪ 41/41
گزارش می گردد که به ترتيب که به ترتيب 22/41و  1/15برابر عيار متوسط آهن در پوسته زمين می باشد )
شکل .)4

شکل  :4الف) الگوي پراکندگی عناصر خاکی کمياب سنگ ميزبان گلگهر؛ ب) غنی شدگی عناصر  LREEبه HREE
در نمونه هاي گل گهر؛ ج)رابطه معکوس کلر با کانسنگ؛ د)نمودار تعيين منشأ کانساهاي آهن با استفاده از مقادیر Ni

به  Coباجوا ()2317؛ ه) نمودار مقایسه اي بين کانسار گل گهر با کانسارهاي مشابه جهانی

بی هنجاري منفی  Niو  Coدر نمونه هاي گل گهر نشان دهنده تبلور جز به جز یک مذاب مافيک با منشأ
پوسته اي براي ماگماي سازنده می باشد .اما  Niو  Coنيز از جمله عناصر گوگرد دوست می باشند که تمایل
به حضور در فازهاي سولفيدي و سيليکات هاي مافيک دارند .در کانسنگ کبالت و نيکل نيز از نظر شعاع یونی
بسيار نزدیک به  Fe2+می باشند و به راحتی جانشين آن م ی گردند .با این حال تمایل نيکل بيشتر از کبالت
11
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است (تيلور و همکاران .)2311 ،تا به حال مطالعات زیادي با استفاده از دو عنصر  Coو Niدر کانسارها به
منظور تعيين منشأ آنها صورت گرفته است (باجوا و همکاران .)2317 ،در شکل  -4د نمونه هاي کانسنگ گل
گهر نشان داده شده است .این نمونه ها در محدوده ذخایر آهن گرمابی قرار می گيرند .نسبت  Ni/Coدر
جریان تفریق ماگمایی کاهش می یابد در حاليکه نسبت  Fe/Coافزایش می یابد .براین اساس نسبت  Coدر
سياالت گرمابی نهایی بيشتر از  Niمی باشد .باال بودن نسبت  Co/Niدر سياالت گرمابی یک ویژگی خاص
مگنتيت هاي گرمابی می باشد (ویليامز و همکاران.)1551 ،
آهن با مس ضریب همبستگی نسبتاً مثبت نشان می دهد .مس در شرایط کاهشی و  pHقليایی کامالً ناپایدار
است .پس می توان پيش بينی کرد که سيال گرمابی سازنده کانسنگ با توجه به ضریب همبستگی باالي
عنصر  Cuبا آهن یک سيال کاهشی با  pHقليایی باشد .همچنين از این دالیل می توان براي عمقی بودن
منشأ کانسنگ استفاده کرد.
بحث و بررسی
در تمامی نقاط جهان اهميت اقتصادي کانسارهاي گرمابی آهن به عنوان منابع جهانی این فلز به مراتب بسيار
کمتر از سازندهاي آهن نواري می باشد .آهن می تواند توسط سياالت گرمابی از کانی هاي حاوي آهن شسته
و سپس در محيط هاي مناسب نهشته گردد .این دسته از کانسارها می توانند مستقيما با یک توده نفوذي در
ارتباط باشند و یا از یک منبع ماگمایی در پوسته زیرین بدون رخنمون سطحی تغذیه گردند )گيلبرت و
پارک .)2337 ،همچنين بر اساس مطالعات صورت گرفته در محيط هایی که تحت تاثير فرایندهاي دگرگونی
قرار گرفته اند ،سياالت غير ماگمایی ناشی از پدیده دگرگونی نيز می توانند سبب کانه زایی آهن از عمق تا
سطح گردند (ویليامز و همکاران .)1551 ،گسترش ساخت همبري تدریجی بين مگنتيت و سنگ ميزبان
کربناتی ،جانشينی مگنتيت در امتداد مرزهاي الیه بندي رشد کانه زایی در مسير گسل ها و شکستگی هاي
منطقه به صورت رگه ها و رگچه هاي مگنتيتی قطع کننده سنگ ميزبان ،مهم ترین دالیل منشا دیرزاد کانه
زایی آهن در منطقه گل گهر می باشند.
همچنين جانشينی وسيع آهن در واحدهاي سنگی غنی از کلسيت نسبت به شيست هاي سبز نشانگر یک
فرایند گزینشی بوده که توسط عوامل شيميایی کنترل شده است .در سنگ دیواره کانسنگ مگنتيت گل گهر
دگرسانی سریسيتی -سيليسی و پتاسيمی توسعه بيشتري دارد هر چند که سدیمی-کلسيمی شدن نيز در
برخی نقاط حضور دارد .آميزش سياالت ،ته نشينی ماده معدنی در اثر اختالط آبها سبب کاهش دما نيز می
گردد .آميزش ،یک فرایند مهم در نهشت همزمان کوارتز و تورمالين از سيال گرمابی در گل گهر است .در این
فرایند آميختگی سيال دگرگونی توسط یک سيال ثانوي (مانند آبهاي فسيل یا زیرزمينی) با حضور عنصر Bدر
محيط ،عامل نهشت تورمالين همراه با کوارتز می باشد (آیودتت و همکاران .)2331 ،درمراحل اوليه و دما باال،
تحرک آهن از همه عناصر کمتر است و کاهش دما تحرک آن را کم کرده و به انباشت توده هاي مگنتيت
منجر می شود .در مراحل پایانی و کم دما ,آهن به کلی خارج شده و گوگرد و مس به گروه عناصر متحرک
پيوسته ،با ترکيب هاي آهنی واکنش داده و فازهاي سولفيدي را می سازد (اسميرنوف.)2917 ،
نتیجه گیری
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در معدن گل گهر ،مراحل پایانی یک ته نشست از سولفيدها وجود دارد که آثار خود را به صورت پيریت و
کالکوپيریت در نمونه هاي ميکروسکوپی نشان می دهد .حرکت سياالت ماگمایی -دگرگونی در سنگ ميزبان
به عنوان مسؤول اصلی کانه زایی ،می توانند توسط عوامل فيزیکی و شيميایی مختلف فلزات خود را برجاي
گذارند .آمفيبوليتی شدن کانسنگ نشانه تمایل تغيير دماي سيال گرمابی دگرسان کننده به سمت درجه
حرارت هاي پایين تر می باشد .این نوع آمفيبول ها از نوع منشوري -فيبري بوده و با گونه هاي شاخه درختی
کانسنگ هاي آهن ماگمایی متفاوت می باشند .همچنين حضور تورمالين ( نوع سبز رنگ دراوایت) همراه
مگنتيت نشان دهنده تأثير پدیده دگرسانی گرمابی با کانه زایی می باشد .بنابراین مشاهده شدن این تيپ
خاص از تورمالين در گل گهر همراه با کانی زایی مگنتيت نشانه ادامه تأثير سياالت دگرسانی با نسبت باالتر
 Caمی باشد .تشکيل توالی پاراژنزي مگنتيت +اکتينوليت +تورمالين +تيتانيت مشخص کننده دگرسانی
سدیمی -کلسيمی ناشی از سياالت جدا شده از توده و آميزش آنها با سياالت دگرگونی است .این توالی در
شرایطی که سيال کانه ساز ،نسبتاً کاهشی و قليایی بوده ،تشکيل می شود .سيليسی شدن نيز بخشی از این
فرآیند محسوب می گردد .چنين ویژگی هایی همراه با کانه زایی هماتيت در گل گهر تأیيد شده است.
هماتيت زایی در امتداد شکستگی ها و درزه ها مشاهده می گردد .این امر نشان می دهد که هماتيت زایی در
زون هاي شکننده سطحی بيشتر گسترده شده است .به نظر می رسد که با نزدیک شدن سيال به سطح و
خروج مواد فرار از قبيل  ،CO2سيال قليایی پيشين تا حدودي خاصيت اسيدي نيز پيدا کرده است .کاهش
درجه حرارت و  pHسبب تشدید تحرک عناصر  REEدر سنگ ميزبان می گردد (لوترموسر .)2331 ،توالی
پاراژنزي زیر جهت این مرحله معرفی می گردد :هماتيت +کلریت +اپيدوت +مسکویت +کوارتز .این توالی پاراژ
نزي از نظر پترولوژیست ها به عنوان دگرسانی سيليسی -سریسيتی تلقی می گردد (شکل .)1

شکل  : 1تصویري الگوي احتمالی کانهسازي در کانسار گلگهر ( برگرفته از بارتون و جانسون)1554 ،

با وجود شباهتهاي کانسار گل گهر با کانسار هاي جهانی اکسيد آهن گرمابی شاید بتوان این کانسار را با این
مدل کانسار مقایسه کرد .این مدل که از بارتون و جانسون ( )1555گرفته شده است براي کانسنگ هاي
جانشينی آهن ،منگنز ،سرب ،روي ،مس و ذخایر آهن گرمابی در کمربند پرفشار ارائه شده است .نمودهاي
ژنتيکی مشخص و غالبی از این ذخایر وجود دارد که همزمانی با کافتش قاره اي را نشان می دهد .توليد سيال
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در این مدل ناشی از فرآیندهاي دگرگونی ،آب هاي سطحی و حوضه اي عميق می باشد .این سياالت فلزات را
در سطوح مختلف پوسته و در طول زون هاي عميق برشی تا شکستگی هاي سطحی رسوب داده است .به
طور گسترده این کانسار در محدوده شرایط دمایی و فشاري رخساره شيست سبز تا آمفيبوليت و در رژیم
هاي ساختاري شکل-پذیر و شکنا قرار دارد .در این محيطها ضخيم شدگی پوسته اي ،دگرشکلی و دگرگونی،
همگی نقش مهمی در منشأ سياالت کانی ساز و تمرکز جریان رو به باالي سياالت در درون پوسته ایفا می
کنند .هيتزمن و همکاران ( )2331براي کانسارهاي مشابه گل گهر با توجه به جانشينی هاي صورت گرفته و
هاله هاي دگرسانی مشاهده شده مدل گرمابی -جانشينی را ارائه داده است.
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