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ژئوشیمی و ژنز کانسار مگنتیت میمون آباد -جنوب باختر دهگالن،
کردستان
*1

افشین اکبرپور

گروه کانیشناسی و اکتشافات کاربردي ،پژوهشکده علوم زمين سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی
کشور ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1399/2/11 :
تأیيد نهایی مقاله1399/7/18 :
چكیده
کانسار آهن ميمون آباد در توالی سنگهاي آتشفشانی -رسوبی ژوراسيک و تودههاي نفوذي ژوراسيک-کرتاسه
در شمال زون سنندج-سيرجان رخنمون دارد .کانیسازي آهن بيشتر به صورت مگنتيت است که به اشکال
عدسی ،رگهاي ،رگچهاي و نواري است .این کانسار داراي بافت پراکنده ،تودهاي ،جانشينی و شبکهاي است.
کانیهاي همراه بيشتر آمفيبول ،اکتينوليت ،اپيدوت و کوارتز هستند که در بخشهایی با کانیهاي رسی و
کلسيت همراهند .تغييرات اکسيد آهن در کانسنگ بين  30تا  90درصد است .عنصر آهن با گوگرد
همبستگی مثبت و با تيتانيم ،منيزیم ،منگنز همبستگی منفی نشان میدهد .وانادیم از  17تا  107گرم در تن
متغير است .کاهش مقدار  Crو  Vدر این کانسار ،منشا ماگمایی را براي آن مردود میسازد .مجموع مقادیر
عناصر نادر خاکی در این کانسار بين  26تا  283گرم در تن است .غنیشدگی عناصر کمياب سبک نسبت به
عناصر کمياب سنگين در کانسار نشانه تفریق است .براساس مقایسه پراکندگی  ،REEکانسار آهن ميمون آباد
شبيه کانسارهاي آهن رسوبی است .تغييرات عناصر نادر خاکی در مگنتيت نشاندهنده دو منشاء اوليه و ثانوي
براي کانیسازي آهن ميمون آباد است .به این صورت که آهن ابتدا به شکل ميان الیه در سنگهاي رسوبی-
آتشفشانی ژوراسيک تشکيل شده و توسط سياالت داغ حاصل از توده نفوذي ،جابه جا شده و در افقهاي
باالتر تجمع نموده است .حضور اپيدوت و آکتينوليت فراوان که گاهی با گارنت نيز همراه است نشانهي یک فاز
پيرو متاسوماتيسم میباشد.
واژههای کلیدی :اسکارن ،رسوبی ،ژئوشيمی ،کانهزایی آهن ،کردستان.

*  -نویسنده مسئول:

Email: afshinakbarpour@gmail.com
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مقدمه
آهن ،از لحاظ فراوانی ،مهمترین فلز موجود در
هسته زمين و دومين فلز در پوسته زمين است.
معدن سنگ آهن ميمون آباد از توابع شهرستان
دهگالن در استان کردستان و بين "35˚،11'، 20
تا " 35˚،03'،20عرض شمالی و " 47˚،20'،54تا
" 47˚،11'،20طول شرقی در شمالغرب زون
سنندج -سيرجان قرار گرفته است .استان
کردستان داراي تعداد زیادي معادن سنگ آهن
است که از جمله آنها در سقز (شمال صاحب،
حسن ساالران) ،غرب مریوان (آسنآباد) ،غرب
دیواندره (آليجان ،توکالن و ظفرآباد) ،شمال بيجار
(شهرک ،شریفکندي) ،جنوب دهگالن (ميمون -
آباد ،بلوانآباد ،کلکه) و شرق قروه (گاللی ،باباعلی،
خسروآباد ،چرمهله ،هزارخانی ،ميمنتآباد) را می -
توان نام برد .کانیسازي آهن ميمونآباد از کانی -
سازيهاي مهم مگنتيت ،منطقه آهندار همدان،
دهگالن است .چگونگی منشا این کانیسازي و
همچنين ارتباط آن با توده گرانيتی صوفیآباد و
بررسی ژئوشيمی مگنتيت در این کانسار از جمله
اهداف این تحقيق است.
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منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در پهنه ساختاري رسوبی
سنندج -سيرجان واقع شده است ( Stocklin,
( )1968شکل  .)1Aپهنه سنندج -سيرجان در
تریاس و ژوراسيک حوضهاي رسوبی به موازات
زاگرس بوده که در بخشی از آن رسوبات پليتی،
پليتی -آهکی و گاهی گریواک و در بخشی دیگر
رسوبات آهکی و آذر آواري ته نشين شده که
گاهی با گدازههاي آتشفشانی همراه بوده است
( .)Braud, 1974سنگهاي آتشفشانی از لحاظ
حجمی بيشتر اسيدي و حدواسط و کمتر بازیک
بودهاند .در ژوراسيک پایانی و کرتاسه آغازین،
زنجيري از تودههاي نفوذي با ترکيب کالکآلکالن
و آلکالن شامل گابرو ،دیوریت ،کوارتزدیوریت،
گرانودیوریت ،گرانيت همراه با مونزونيت و سينيت
در این پهنه تزریق شده است (شکل )1Bکه
موجب افزایش گرادیان زمين گرمایی منطقه و
دگرگونی مجاورتی سنگهاي اطراف شد
( ;Masoudi et al, 2002; Baharifar et al, 2004
.)Shahbazi et al, 2010; Azizi et al, 2011

شکل  ) A :1جایگاه محدوده مورد مطالعه در نقشه ایران (  )B .)Stocklin, 1968محدوده مورد مطالعه در واحدهاي
زمينشناسی ساختمانی ایران ( ) C .)Stocklin, 1968نقشه ساده شده محدوده مورد مطالعه ( Moinevaziri et al,
.)2014
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فازهاي پلوتونيک به صورت متناوب عمل کردهاند
و بعضی از تزریقات تا کرتاسه باالیی و پالئوسن
ادامه داشته و سنی از ژوراسيک تا کرتاسه باالیی و
پالئوسن براي پلوتونيسم زون سنندج -سيرجان
بدست آمده است .این منطقه در فازهاي فشارشی
پالئوژن نيز متحمل گسلخوردگی و روراندگی
شده و در بعضی نقاط ،به خصوص در مرز بين
پهنههاي سنندج  -سيرجان و زاگرس ،رسوبات
کرتاسه بر روي رسوبات ميو-پليوسن و با مرز
تکتونيکی قرار گرفتهاند.

پژوهشهاي کاربردي کرج تجزیه شدند .جهت
مطالعه شيمی کانیها از روش آناليزالکترون
مایکروپروب ( ،)EMPAمدل EPMA Cameca
 SX100در شرکت بينالود استفاده شده است.
پراش نمونه آناليز شده توسط دستگاه Philips
PW1800 diffractometerانجام شده است و
مطالعات با استفاده از ميکروسکوپ الکترونی
روبشی توسط دستگاه kyky-EM3900M
 FESEM ،با  EBSDدر مرکز کاربردي سازمان
زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور بررسی
شده است .در مجموع  57نمونه مورد بررسی و
آناليز قرار گرفته است.

در مطالعات صحرایی تعداد  9نمونه از کانسنگ
مگنتيت و  12نمونه از سنگهاي در برگيرنده
کانسار جهت مطالعات پتروگرافی و کانهنگاري
برداشته شد .و همچنين تعداد  10نمونه براي
مطالعات کانیشناسی با استفاده از دستگاه اشعه
ایکس مدل  ،D500تعداد  20نمونه براي مطالعات
تغييرات اکسيدها و عناصراصلی و فرعی با استفاده
از دستگاه (  )XRFمدل  SRS 303توسط سازمان
زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور و تعداد 6
نمونه براي تجزیه عناصر نادر خاکی با استفاده از
دستگاه ( )ICP.MSمدل  Varianتوسط مرکز

سنگهای آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک

مواد و روشها

این دسته از سنگها بيشتر پيرو کالستيک و
گاهی روانه با ساخت جریانی توف ریوليتی،
ایگنمبریت هستند .این مجموعه داراي ضخامتی
در حدود  750متر است و در جنوب دهگالن
شامل داسيت ،تراکی آندزیت ،تراکی داسيت،
تراکی بازالت و توفهاي ریوليتی سيليسی شده
(شکل  )2Aو ایگنمبریت (شکل  )2Bاست.
تراکيت ،تراکی داسيت و داسيت داراي سانيدین
یا آلبيت ،کوارتز و پالژیوکالز سدیک هستند.

شکل  :2مقاطع ميکروسکوپی دو نوع توف آتشفشانی )A :مقطع ميکروسکوپی توف ریوليتی سيليسی شده با بلورهاي
ریز پالژیوکالز ( ،)Plgکوارتز (( ،)Qنورپالریزه) )B .مقطع ميکروسکوپی ایگنمبریت با بخشهاي غنی از سيليس (،)Q
همراه با ذرات اپک (نورمعمولی) )C .متاآندزیت مينراليزه با مجموعهاي از بلورهاي درشت پالژیوکالز ( ،)Plgاپيدوت
( ،)Epiپيروکسن ( )Pyدرنورپالریزه (.)Whitney and Evans, 2010
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الکالی فلدسپار پرتيتی با مقدار کمی پالژیوکالز و
مقدار کمتري از کانیهاي مافيک تشکيل شده
است (رحمانی1388 ،؛ .)Azizi et al, 2013

واحدهای سنگی کرتاسه

سنگهاي آتشفشانی کرتاسه متاآندزیت (شکل
 )2Cو بازالتاند که در نتيجه دگرگونی به
آمفيبوليت تبدیل شدهاند و در برگيرنده
اکتينوليت+آلبيت±اپيدوت±کلسيت±کوارتز
هستند .تودههاي نفوذي کرتاسه از گابرو ،مونزو -
گابرو ،مونزودیوریت ،کوارتزمونزونيت ،سينيت
(شکل  )3و آلکالیگرانيت تشکيل شدهاند (عزیزي،
البرادور،
دربرگيرنده
گابرو
.)2011
کلينوپيروکسن ،اليوین و آمفيبول است .سينيت
(شکل  )3و کوارتز سينيتها از پالژیوکالز سدیم -
دار همراه با هورنبلند ،بيوتيت ،کلریت ،تيتانيت و
اپيدوت تشکيل شده است .الکالی گرانيت اصلی -
ترین سنگ در این منطقه است که از کوارتز و

کانهنگاری

کانیهاي اکسيده و هيدروکسيد در مقاطع صيقلی
شامل مگنتيت ،هماتيت و گوتيت هستند .پيریتت
به مقدار کم تنها کانی سولفيدي در ميان کانهزایی
آهن است که در بعضی از ترانشتههتا دیتده شتده
است.
مگنتیت

مگنتيت کانه اصلی ،با ساخت و بافت تودهاي،
نواري ،رگه ،رگچهاي را نشان میدهد .مگنتيت در
نمونه دستی با ساخت تودهاي به رنگ تيره و سياه
دیده میشود (شکل .)4

شکل  :3مقطع ميکروسکوپی سينيت که در آن بلورهاي درشت اوپک ( Oqبه احتمال مگنتيت) فضاي بين بلوري را پر
کرده است با کانیهاي آمفيبول ( ،)Amphکوارتز ( ،)Qالکالی فلدسپار (( )Kfدرنورپالریزه) ( Whitney and Evans,
.)2010

شکل  : 4نمونه کانه مگنتيت با ساخت و بافت تودهاي و رنگ تيره همراه با کوارتز با رنگ روشن  Aو  Bکه جهت
مطالعات شيميایی و کانیشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.
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ساخت نواري به شکل بين الیهاي با الیههاي فقير
از مگنتيت تکرار شده است .رگههاي مگنتيت
همراه با کوارتز ،اکتينوليت و اپيدوت در سنگهاي
مختلف محدوده از جمله توفها و آندزیتها قابل
مشاهده است .با توجه به مشاهدات ميکروسکوپی
انجام شده ،کانیزایی مگنتيت در دو نسل اتفاق
افتاده است .مگنتيتهایی که داراي اشکالی از
مارتيتی شدن و اغلب شکلدار هستند و مگنتيت -
هاي سوزنی شکل که جزو نسل دوم است .تعدادي
از دانههاي مگنتيت اوليه ،کمی مارتيتی شدن را
در حواشی و بعضی از آنها مارتيتی شدن شدید را
نشان میدهند .در برخی مقاطع مگنتيتهاي نسل
اول و دوم (شکل  )5در کنار یکدیگر هستند و
اغلب مرز مشخصی ندارند .مگنتيت داراي بافت
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دانه پراکنده ،تودهاي ،برشی ،جانشينی و مارتيتی
است .باطله همراه با مگنتيت شامل آکتينوليت و
کوارتز  ±آلبيت  ±اپيدوت است .خصوصيات
ميکروسکوپی مگنتيت متفاوت است و از مگنتيت
پرعيار تا آمفيبوليت مگنتيتدار تغيير میکند
(شکل .)5کانسنگهاي فقير از مگنتيت (شکل 5a
و  )dمحتوي آکتينوليت همراه با مختصري آلبيت
 ±کوارتز هستند .مگنتيت به صورت اجتماعات
سوزنی و شامل تعدادي بلور اوکتائدري مگنتيت
است که یک نوع اجتماع یا ماکل موازي ساخته -
اند .در کانسنگهاي غنیتر از مگنتيت سوزنهاي
مگنتيت رشد بيشتري کرده (شکل  fو )5b ،c ،e
تا جایی که تقریبا  80درصد سنگ از مگنتيت و
 20درصد سنگ از آکتينوليت تشکيل شده است.

شکل  :5مقاطع ميکروسکوپی کانسنگ آهن ميمون آباد در نور عبوري ( b ،aو  )cو نور انعکاسی ( e ،dو  )fانواعی از
آمفيبوليت یا بازالتهاي آلتره را نشان میدهد که داراي مجموعه هاي سوزنی مانند و متقاطع از بلورهاي مگنتيت (نسل
دوم) هستند .بلورهاي مگنتيت در  dو  cرشد بيشتر یافتهاند و اغلب شکلدار هستند (نسل اول) .در شکل  ،dسنگ
مادر توسط مگنتيت جانشين شده است .اشکال  eو  fیک بازالت است که در خميره شيشهاي سنگ اجتماعات کشيده
مانند یا صليب مانند مگنتيت دیده میشود (.)Whitney and Evans, 2010
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مگنتيت با دگرسانی کلریتی افزایش مییابد.
دگرسانی سيليسی با حضور و همراهی کوارتز در
بيشتر کانهزاییهاي مگنتيتی خود را نشان داده
است .کوارتز به صورت پراکنده فضاهاي خالی را پر
میکند .آثار کوارتز توسط کانیشناسی با اشعه
ایکس ثبت شده است (جدول  .)1وجود سيليس
در کانسنگ میتواند نشاندهنده آزاد شدن
سيليس در طول دگرسانی کانیهاي سيليکاته در
اثر تغيير و تحول آمفيبولها ،سياالت و محلول -
هاي آب دار گرمابی حاصل از انجماد تودههاي
نفوذي باشد که به صورت رگه و رگچه همراه با
مگنتيت یا بدون آن واحدهاي سنگی را قطع
نموده است (اشکال  2Aو  .)Bگارنت در یکی از
نمونهها ثبت شده است (جدول .)1

دگرسانی

مطالعات کانیشناسی اشعه ایکس و بررسیهاي
صحرایی و مطالعات ميکروسکوپی نشاندهنده
وقوع دگرسانی در این منطقه است .سيليسی
شدن ،کربناته شدن (دولوميت و کلسيتی شدن)
کلریتی و رسی شدن دگرسانیهاي محدوده
هستند .مهمترین دگرسانی مشاهده شده از نوع
کلریتی شدن است .تشکيل کلریت از دگرسانی
کانیهاي مافيک و توسط محلولهاي گرمابی
صورت میگيرد ( .)Niranen, 2005کلریت از
آبگيري و دگرگونی برگشتی آمفيبولهاي منطقه
حاصل شده است .مقدار کانه مگنتيت در
آمفيبوليتها از حدود  10تا  50درصد نشان -
دهنده تاثير سياالت آهندار است که میتواند
موجبات دگرسانی و کانیزایی شود کانهزایی

جدول  :1نتایج حاصل از مطالعات کانیشناسی با استفاده از .XRD
شماره نمونه

کانیشناسی نمونهها

ردیف

SMA-X9A

Amphibol+Magnetite+Garnet+Clay Mineral+Calcite

1

MA-1

Amphibol+Magnetite+Clay Mineral

2

MA-5-A9

Quartz+Magnetite+Clay Mineral

3

MA-2-X9A

Quartz+Hematite+Goetite+Dolomite

4

SMA-2-X9A

Magnetite+Quartz+Clay Mineral+Calcite+ Amphibol

5

SMA-3-X9A

Magnetite+Quartz+Calcite+Hematite+Amphibole

6

MA-4-AX9

Quartz+Goethite

7

SMA-4-X9A

Calcite+Magnetite+Hematite+Clay Mineral

8

SMA-6-X9A

Magnetite+Calcite+Quartz+Hematite+Clay Mineral

9

SMA-5-X9A

Magnetite+Calcite +Hematite+Clay Mineral

10

قطر  20 nAو فواصل  100ميکرومتري با سرعت
 50 kvو پيک 80ثانيه براي اندازهگيري عناصر
اصلی و کمياب موجود در مگنتيتها استفاده شده
است .نمونه  MNG_5مقدار بسيار کمی کانیهاي
فرومنيزیمدار و کلسيت دارد (جدول .)2

شیمی مگنتیت با استفاده از مطالعات
میكروپروب و الكترون روبشی
شیمی مگنتیت با استفاده از مطالعات میكروپروب:

در یک نمونه مقطع صيقلی  20نقطه از  4کانه
مگنتيت که داراي بافت متراکم و تودهاي است
توسط دستگاه الکترون ميکروپروب مورد مطالعه
قرار گرفت (شکل  .)6در این تجزیه از بيمهاي با
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جدول  :2نتایج حاصل از مطالعات کانه مگنتيت با استفاده از دستگاه ميکروپروب
MNG_5
)9(2

MNG_5
)8(2

MNG_5
)7(2

MNG_5
)6(2

MNG_5
)5(1

MNG_5
)4(1

MNG_5
)3(1

MNG_5
)2(1

MNG_5
)1(1

1.9
0.07
0.92
0.02
0.08
95.87

0.85
3.58
0.38
0.1
0.01
94.57

1.12
0.02
0.63
0.05
0.12
97.56

2.41
0.08
1.04
0.04
0.02
94.94

1.14
3.41
0.87
0.09
0.03
94.46
0.01
0.01

1.27
0.05
1.18
0.04
0.02
97.42
0.01
0.02

1.27
10.88
0.25
0.04
0.13
87.37
0.01
0.06

0.62
0.44
0.56
0.03
0.02
98.24
0.1
0.01

0.71
4.33
0.54
0.04
0.07
94.3
0.01
0.01

1.05
0.09
0.89
0.05
0.49
0.01
0.05
67.06

0.31
0.2
0.4
2.56
0.2
0.06
0.01
66.14

0.5
0.01
0.52
0.02
0.33
0.03
0.08
68.24

1.46
0.01
1.13
0.06
0.55
0.03
0.01
66.41

30.75

30.29

30.48

30.94

0.63
0.07

0.18
0.16

0.3
0

0.88
0

0.59
0.03
0.62
0.02
0.02
68.14
0
30.56
0.01

0.53
2.43
0.46
0.05
0.02
66.07
0
30.43
0.01

0.29
0.31
0.29
0.02
0.01
68.71
0.08
30.28

0.59
7.77
0.13
0.02
0.08
61.11
0
30.25

0.33
3.09
0.29
0.02
0.04
65.96
0.01
30.25

MNG_5
)20(4

MNG_5
)19(4

MNG_5
)18(4

MNG_5
)17(4

MNG_5
)16(4

MNG_5
)15(3

MNG_5
)14 (3

MNG_5
)13(3

MNG_5
)12(3

MNG_5
)11(3

MNG_5
)10(2

0.61
26.71
0.59
0.07

0.66
9.3
0.17
0.23

1.18
95.49
0.1
0.1

0.57
0.67
0.36
0.1

0.79
0.28
0.57
0.1

1.51
0.91
0.62
0.04

0.65
90.66
0.01
0.02

9.93
47.91
4.2
0.13

1.07
32.1
0.22
0.1

0.68
11.05
0.3
0.08

1.32
5.53
0.34
0.01

0.34
71.64

0.66
88.76

1.21
1.98

0.01
98.28

0.01
98.19

0.06
95.83
0.01
1.02

0.76
7.88
0.01
0.01

1.03
29.91
0.01
6.89

1.05
65
0.08
0.38

0.06
87.65
0.01
0.18

0.4
91.38

0.01
0.05
0.28
19.09
0.31
0.04
0.21
50.11

0.19
0.04
0.31
6.65
0.09
0.14
0.41
62.08

0.01
0.03
0.55
68.25
0.05
0
0.76
1.38

0.01
0.02
0.27
0.48
0.19
0.06
0
68.74

0.01
0.07
0.37
0.2
0.3
0.06
0
68.68

29.91

30.14

28.97

30.25

30.33

0

0.15

0.01

0

0

0.04

0.03

0.03

0.02

0.06

0.71
0.65
0.33
0.03
0.04
67.02
0.01
30.6

0.3
64.82
0
0.01
0.48
5.51
0
28.88

4.64
34.24
2.23
0.08
0.65
20.92
0
33.09

0.5
22.94
0.11
0.06
0.66
45.46
0.07
29.96

0.32
7.9
0.16
0.05
0.04
61.31
0
30.12

0.61

0

4.16

0.23

0.11

1.01
0.01
0.62
3.96
0.18
0.01
0.25
63.91
30.46
0.61
0

SiO2
CaO
Al2 O3
TiO2
MnO2
Fe2O3
CuO
V2 O5
MgO
NiO
14Si
20Ca
13Al
22Ti
25Mn
26Fe
29Cu
O
23V
12Mg
28Ni

SiO2
CaO
Al2O3
TiO2
Cr2O3
MnO2
Fe2O3
CuO
MgO
NiO
K2O
14Si
20Ca
13Al
22Ti
25Mn
26Fe
29Cu
O
23V
12Mg
28Ni
19K

جدول  : 3نتایج حاصل از همبستگی اکسيدهاي اصلی ناشی از مطالعات کانه مگنتيت با استفاده از دستگاه ميکروپروب
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شکل  )A :6نمودار پراش تغييرات مقدار عناصر در آناليز ميکروپروب نمونه  )B .MNG-5چهار کانه مگنتيت و محل آن
در مقطع صيقلی نمونه  MNG-5و نقاطی از مگنتيت که مورد آناليز قرار گرفته اند )C .محل دقيق نقطه شماره  4از
کانی مگنتيت که مورد پراش قرار گرفته است.

کربنات دیده میشود و مقاطع ميکروسکوپی تهيه
شده نيز این موضوع را اثبات مینماید .در جایی
که مگنتيت داراي رنگ تيرهتري بوده مقدارکلسيم
افزایش یافته است (شکل .)6
مطالعات میكروسكوپ الكترونی روبشی ) :(SEMبه
منظور بررسی بيشتر رفتار ژئوشيميایی عناصر
اصلی ،فرعی و کمياب در کانی مگنتيت ،نمونه
مورد نظر در  25نقطه از چهار کانی مگنتيت مورد
مطالعه قرار گرفته است .اسپکترم شماره 135
ترکيبات و ادخالهایی از کانی کلریت را نشان
میدهد (شکل .)7A
نتيجه مطالعات  SEMنشاندهنده وجود احتمالی
کانیهایی مانند کلریت ،سيدریت ،گلوکونيت،
کلسيت و ترکيبات منگنز در زمينه مگنتيت است.
این کانیها فازهایی از کانیهاي اکسيدي
(مگنتيت و هماتيت) ،فازهاي کربناته (سيدریت) و
فاز فرومنيزیم دار (کلریت و گلوکونيت) است.
گلوکونيت نشاندهنده آلتره شدن بيوتيتهاي
تخریبی بهوسيله دیاژنز در آبهاي کمعمق دریاها

در کانه مگنتيت عناصري مانند کلسيم،
استرانسيم ،منيزیم و منگنز ،نيکل و کبالت ب ه
دليل شباهتهاي یونی با عنصر آهن دو ظرفيتی
این قابليت را دارند که جانشين آهن گردند.
بيشترین همبستگی مثبت با سطح اعتماد باالي
 98درصد در بين اکسيدهاي آهن و منگنز با
کلسيم است و اکسيدهاي منگنز و آهن بيشترین
همبستگی منفی را دارند (جدول  .)2مطالعات
 EPMAنشان دهنده کاهش کلسيم و افزایش
اکسيد آهن به سمت مرکز در مگنتيت است.
مقدار سيليس از مرکز به حاشيه کانی در حال
افزایش است .تغييرات آلومينيم متفاوت و از روند
خاصی تبعيت نمیکند .ميزان تيتانيم کم و
تغييرات آن در پروفيلهاي آناليز شده کانیها
ناچيز است .مقدار منگنز از مرکز به حاشيهها روند
افزایشی دارد .کروم ،کبالت ،نيکل ،وانادیم از جمله
عناصري هستند که تغييرات و مقدار ناچيزي را در
آناليز ميکروپروب نمونهها نشان دادهاند .مهمترین
عنصر همراه با مگنتيت کلسيم است که به صورت
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است .سيدریت که بهطور معمول بهصورت رگهاي
یا در مناطق کمعمق حاشيه دریاهاي در حال
فرونشينی یافت میگردد ،میتوانند نشانههایی از
منشا رسوبی احتمالی این مگنتيتها باشد .نتایج
ميکروپروب نشان میدهد که کانه مگنتيت از نظر

95

عناصر کمياب نيکل ،وانادیم ،تيتانيم ،کروم و
ناخالصی هاي مزاحم گوگرد و فسفر فقير است که
دليلی براي نبود منشا ماگمایی یا اسکارنی براي
این مگنتيتها است (اشکال  8و .)9

شکل  )A :7نقاط مورد بررسی با استفاده از مطالعات  )B .SEMکانه مگنتيت به صورت تودهاي شکل و متراکم و
عناصر ثبت شده آهن و اکسيژن )C .کانی آهن و منيزیمدار ورقهاي احتماالً (کلریت) با تغييراتی ثبت شده از عناصر
اکسيژن ،سيليس ،آهن ،منيزیم ،آلومينيوم و پتاسيم.

شکل  )A: 8نقاط مورد بررسی به وسيله مطالعات  )B .SEMپيکهاي نشاندهنده عناصر مهم آهن و اکسيژن (کانه
مگنتيت) )C .ترکيبات احتمالی کربناته آهندار با پيک هاي مقادیر باالیی از کلسيم ،اکسيژن ،کربن ،منگنز و آهن)D .
ترکيبات احتمالی سيليکاته آهندار با مقادیر باالي اکسيژن ،آهن ،کربن ،سيليس ،کلسيم ،منگنز.
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شکل  )A :9نقاط مورد بررسی به وسيله مطالعات  SEMو تغييرات رنگ و ترکيب شيميایی در کانه مگنتيت با توجه به
افزایش مقدار کلسيم نسبت به آهن در اشکال  C ،Bو .D

جانشينی منيزیم به جاي آهن با دو بار مثبت
است .تغييرات مقدار اکسيد آلومينيوم از  0/1تا
 15و اکسيد کلسيم از  0/6تا نزدیک  30درصد
است (شکل  .)10مقدار عناصر کبالت و نيکل به
ترتيب  1تا  226و  2تا  150گرم در تن است.
مقدار کروم و وانادیم  7تا  107گرم در تن است
(شکل .)11
عناصر نادر خاکی :رفتار عناصر نادر خاکی براي
تعيين چگونگی و منشا تشکيل ،براي کانسارهاي
با منشا متفاوت آذرین یا رسوبی داراي اهميت
است (  .)Naslund et al, 2000مجموع عناصر نادر
خاکی  25/9تا  283/3گرم در تن است (جدول
 .)4عناصر نادر خاکی سبک  27/5تا  266/8با
ميانگين  129/8و عناصر نادر خاکی سنگين با
 0/5تا  109/8و ميانگين  59/9گرم در تن است
که نشاندهنده غنی شدگی عناصر نادر خاکی
سبک نسبت به سنگين و تفریق بين عناصر
سنگين و سبک است .پراکندگی عناصر
REEطبق شکل  12از الگوي خاصی تبعيت نمی -
کند .روند عناصر سبک مانند النتانيم و سریم با

ژئوشیمی کانسار :بررسی نتایج تجزیه نمونههاي
کانسار در جدول  4نشان میدهد که مقدار
اکسيدآهن کل در نمونههاي برداشت شده از 30
تا 90درصد است .سيليس در نمونهها از  3تا 38
درصد است .تيتانيم در نمونههاي کانسنگ از 0/1
تا  2/01درصد است .روند تغييرات بين تيتان و
آهن منفی است (شکل  .)10تيتانيوم معموال در
ساختار مگنتيت وارد میشود .اکسيد پتاسيم از
حدود  0/02تا  4درصد متغير است .منگنز در
کانسنگ از  0/01تا  0/5درصد است و همبستگی
بين اکسيدهاي آهن و منگنز منفی است .مقدار
فسفر از  0/1تا  0/96درصد است که نشاندهنده
نبود کانههاي فسفاتدار درکانهزایی این کانسار
بوده و تغييرات مقدار فسفر نسبت به آهن تا
حدودي ثابت است .اکسيد منيزیم از  0/71تا
 12/87درصد است .افزایش مقدار اکسيد منيزیم
میتواند ناشی از وجود احتمالی کانیهاي
فرومنيزیم از جمله آمفيبول و دولوميت باشد .روند
تغييرات اکسيد منيزیم نسبت به آهن داراي شيب
منفی است که نشاندهنده نبود احتمالی
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کاهش و عنصر  Prبا افزایش روبرو است .عناصري
مانند  Luو  Ybبا روند افزایشی روبرو هستند .در

97

این نمودار غنیشدگی مثبت  Ceو منفی Eu

مشاهده میشود (شکل .)12

شکل  :10نمودارهاي ( Aتا  )Hتغييرات مقدار اکسيدهاي اصلی ،TiO2 ،K2O ، MnO ،P2O5 ،MgO ،Al2O3 ، CaO
 SiO2نسبت به  Fe2O3را نشان میدهد.

شکل  : 11تغييرات مقدار کبالت و کروم نمونه هاي کانسنگ آهن نسبت به تغييرات اکسيد آهن ،براساس این دو نمودار
نتایج نمونهها در دو بخش قابل تقسيم است.
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شکل  :12تغييرات مقدار عناصر  REEنسبت به مقدار درصد اکسيد آهن ،نمودارهاي ( Aتا  ،)Eبراساس این دو نمودار
نمونهها در دو بخش قابل تقسيم است.

است .آثار الیهبندي را میتوان در تعدادي از این
عدسیها با دور شدن از توده نفوذي صوفیآباد
مشاهده کرد .مگنتيت داراي ساخت و بافت توده -
اي ،نواري ،رگهاي و دانهاي جانشينی است (اشکال
 13و  .)14مگنتيت بيشتر به صورت ميان الیه و
یا آغشته کننده سنگهاي درونگير دیده میشود.

ژنز کانسار :کانسار آهن ميمونآباد داراي تعداد
زیادي عدسی پراکنده و منقطع با اندازههاي
متفاوت و داراي روند شمالغرب – جنوبشرق و
ضخامتهایی از  0/5تا  3متر در طول  2کيلومتر
با عيار  30تا  70درصد اکسيد آهن بوده که در
محدودهاي به وسعت  6کيلومتر مربع پراکنده

شکل  :13عدسیهاي مگنتيت را در محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد (شکل باال ،دید به سمت شمالغرب) و
شکل پایين روند و رخنمونهاي کانی سازي مگنتيت را در محدوده مورد مطالعه به نمایش میگذارد (دید به سمت
شمال).
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شکل  ) A :14یک عدسی مگنتيت دید به سمت شمالشرق )B ،یک عدسی مگنتيت بریده شده با سنگ در برگيرنده
متاولکانيک و شيل تریاس – ژوراسيک که توسط ترانشه بریده شده است (دید به سمت غرب) )C ،آثاري از کانیسازي
هماتيت ،گوتيت ،ليمونيت به شکل عدسی شکل در یک ترانشه دید به سمت شمالشرق )D .عدسی مگنتيت بریده
شده توسط ترانشه و نبود ادامه و گسترش کانی سازي مگنتيت در عمق دید به سمت شمالغرب )E .عدسی مگنتيت
بریده شده به وسيله ترانشه و منقطع بودن کانی سازي مگنتيت در محدوده مورد مطالعه دید به سمت غرب )F .توالی
کانیسازي مگنتيت با مگنتيت -آمفيبوليتها در محدوده مورد مطالعه دید به سمت غرب.

است .آثاري از متاسوماتيسم پسرونده با تشکيل
شدن آمفيبول و همراهی مگنتيت نشاندهنده
کانیسازي در این مرحله است .بخش زیادي از
کانیهاي کلریت ،کلسيت ،ميکا و کانیهاي رسی
تحتتاثير کالک سيليکاتهاي آبدار و بدون آب
تشکيل شده در مراحل بعد اسکارن زایی ،توسط
سياالت حرارت پایين در نزدیکی توده نفوذي
صوفیآباد به وجود آمده است .مطابق شکل 15
قسمتی از رخهاي کلسيت توسط مگنتيت پر شده
و درجه حرارت تشکيل مگنتيت در نمونههاي
مقاطع ميکروسکوپی نشاندهنده تبعيت از تيپ
دوم و حرارت پایين (شکل  )16است .آثاري از
آمفيبولهاي سري آنتوفيليت را در شکل  16می -
توان مشاهده کرد که غالبا بهصورت فيبري شکل
ورقهاي و به رنگهاي روشن و گاهی متمایل به
سبز دیده میشوند این کانی خاص سنگهاي

مگنتيت کمتر بهصورت پرکننده فضاهاي خالی
مشاهده میگردد .بهصورت رگهاي همراه با
سيليس دیده میشود .نمونههایی از کانیسازي
مگنتيت در بخشی از این کانسار نشاندهنده نوع
اسکارنی است .دليل این موضوع را میتوان در
شکل  16مشاهده کرد .حضور گارنت در یک نمونه
(جدول  )2و شکل  16میتواند نشاندهنده
احتمالی بخش آندواسکارن (همراهی گارنت با
آمفيبول) باشد .شواهدي از همراهی پيروکسن در
مرحله متاسوماتيسم پيشرونده با گارنت دیده
نشده ،و همراهی کانیهاي گرانيت همراه با گارنت
براي اثبات آندواسکارن بودن یافت نشده است.
ورود محلولهاي هيدروترمال به درون سنگهاي
درونگير ،در نزدیکی توده نفوذي صوفیآباد کانی -
شناسی سنگها را تغيير داده و موجب پيدایش
کالک سيليکاتهاي آبدار مانند آمفيبول شده
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دگرگونی است و احتمال دارد از تجزیه پيروکسن
ناشی شده باشد .تشکيل کانی مگنتيت در آخرین
مرحله متاسوماتيسم پيشرونده شروع شده و در
مرحله پسرونده آغازین به اوج خود میرسد.
پيدایش مگنتيت در دماي  550درجه سانتيگراد
است .این مسئله نشاندهنده تشکيل مگنتيت
همراه با گارنت–اسکارن ( 550درجه سانتيگراد)
بوده و در مراحل متاسوماتيسم پيشرونده است
(  .)Zavaritsky, 1950عدم وجود والستونيت
نشاندهنده دماي تشکيل کانیسازي کمتر از
 550درجه سانتيگراد است .شواهد مناسبی از
متاسوماتيسم پيشرونده به دليل نبود پيروکسن و
همراهی با گارنت و مقدار کم گارنت در محدوده

100

مشاهده نشده است .جهت تهنشينی بهتر مگنتيت
از محلول کانهدار ،محلولی که نسبتاً اسيدي است،
باید خنثی شود ،این عمل توسط کانیهاي مصرف
کننده کلسيت ،پيروکسن و گارنت صورت می -
گيرد .طبق مطالعات ميکروسکوپی ،کانیسازي
اکسيدي متاسوماتيک در کانسار ميمون آباد ،پس
از تشکيل کالکسيليکاتهاي بیآب اوليه و در
طول تغييرات بعدي آنها صورت گرفته است.
همراهی آمفيبول با مگنتيت نشاندهنده کانی -
سازي آهن در مرحله متاسوماتيسم پسرونده
است و جانشينی کانی آمفيبول توسط مگنتيت
هم تایيدي بر این موضوع میباشد (حاشيه توده
نفوذي صوفیآباد).

شکل  : 15روند تغييرات ميزان درجه حرارت و تاثير آن در ماکلهاي کلسيت در اسکارنهاي آهن (بورکارد.)1993 ،

شکل  )A :16کلسيت ( )Calهمراه با بلورهاي مسکویت و کلریت ( )Chlدر زمينهاي از مگنتيت ( )Mtبا بزرگنمایی 60
برابر در نور پالریزه )B .آمفيبول ( ) Amphو کلریت در زمينه متشکل از مگنتيت با بزرگنمایی  160برابر در نور پالریزه.
 )Cآمفيبول ( ،)Amphکلسيت ( ،)Calکلریت ( )Chlدر زمينه مگنتيت ( )Mtبا بزرگنمایی  160برابر در نور پالریزه.
(.)Whitney and Evans, 2010
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بهصورت ميانالیه با توفها و آغشته کننده سنگ
بستر ،دیده میشود .خصوصيات ميکروسکوپی
کانسنگ در بخشهاي مختلف کانیسازي با دور
شدن از توده نفوذي صوفیآباد متفاوت است.
ترکيب کانیشناسی از مگنتيت خالص تا
آمفيبوليت مگنتيتدار و مگنتيت -هماتيت تغيير
میکند .مشاهده حالت حد واسط بين کانسنگ -
هاي فقير و سرشار از مگنتيت نشان میدهد که
ميکروليتهاي مگنتيت (هستههاي اوليه) موجود
در سنگهاي بازیک و حد واسط و توفيتهاي
آهندار تریاس  -ژوراسيک ،بر اثر عملکرد سياالت
داغ آهندار توليد شده از تودههاي نفوذي منطقه
و همچنين حضور رخنمونهایی از اسکارن و
هورنبلندهاي مخصوص ناشی از عملکرد دگرگونی
مجاورتی ،رشد مجدد کرده و به کانسنگ سرشار
از مگنتيت تبدیل گشتهاند .هر چند شواهدي از
شستشوي واحدهاي سنگی داراي مگنتيت و
رسوب مجدد مگنتيت وجود دارد ،نبود تطابق
نمودارهاي عناصر نادر ،چينهبندي ،گسترش
کانیسازي آهن نشاندهنده احتمالی منشا دیگري
نيز براي کانیسازي آهن است .نتایج حاصل از
مطالعات ژئوشيمی کانهزایی مگنتيت و همچنين
تغييرات عناصر نادر خاکی نشاندهنده احتمالی
دو تيپ کانیسازي آهن در این منطقه است .از
نظر ژئوشيمی نسبت کبالت به نيکل در
کانسارهاي آهن میتواند عاملی براي شناخت
منشا آنها باشد ( .)Bajwah, 1987محلولهاي
گرمابی توانایی حمل مقدار باالیی از  Niو  Coرا
ندارند بنابراین مقدار پایين آنها در کانسنگ دليلی
بر حمل محلول کانهدار با سياالت گرمابی دماي
پایين است ( .)Meinert et al, 1995کانسارهاي
آهن با منشاهاي مختلف داراي نسبت کبالت به
نيکل متفاوتی هستند .اگر نسبت  Co/Niبين 0/1

بحث و نتایج
قربانی ( )1387از دیدگاه زمينشناسی اقتصادي و
پراکندگی کانسارها زون سنندج  -سيرجان را به
سه بخش زیر تقسيم میکند .بخش جنوبی از
سيرجان تا اصفهان که به داشتن کروم در
اولترامافيکهاي اسفندقه فاریاب ،آهن ،آهن منگنز
در گلگهر ،هنشک ،بافت ،سرب  -روي ،مس ،در
چاهگز ،قنات مروان که توسط گسل درونه از بخش
ميانی جدا میشود .بخش ميانی خود به دو نوار
کوچکتر شمالی و جنوبی تقسيم میشود و از نظر
کانیسازي در مقایسه با بخشهاي شمالی و
جنوبی پرمایهتر است .در این بخش ،مناطق
کانسنگدار زیر را میتوان نام برد :کمربند سرب و
رويدار مالیر  -اصفهان ،منطقه فلززایی شمسآباد
کانیسازيهاي طال (آستانه) ،آهن شمسآباد ،قلع
دهحسين ،منطقه معدنی طالي موته .بخش
شمالی این زون داراي کانیسازي آهن (معدن
آهن همهکسی شمال همدان ،آهن شمال سُنقُر،
گاللی قروه ،ظفرآباد دیواندره ،آهن صاحب سقز،
آهن شهرک بيجار) ،طال  -آنيتموان (معدن
داشکسن) است .براساس نظر مومن زاده ()1976
کانیسازيهاي آهن در این زون بيشتر داراي
منشا رسوبی است اما محققين دیگري مانند
زمانيان (  ،)Zamanian et al, 2016براتی (،)1392
رستمی پایدار ( )1388براي کانیسازيهاي پير -
باباعلی همدان ،گاللی قروه منشا اسکارنی و
هيدروترمال را مطرح نمودهاند .با توجه به نزدیکی
کانهزایی آهن ميمونآباد به دیگر کانهزاییهاي
آهن منطقه قروه و قرارگيري آن در حاشيه توده
نفوذي گرانيتی صوفیآباد ممکن است منشا
اسکارنی براي این کانسار فرض شود .اما شواهد
صحرایی و آزمایشگاهی این موضوع را با چالش
روبرو کرده است .درکانسار ميمون آباد ،مگنتيت،
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تا  1باشد ،منشا آهن رسوبی ،اگر بين  1تا 10
باشد منشا آهن هيدروترمال و اگر این نسبت 10
تا  100باشد منشا آتشفشانی براي کانسارهاي
آهن در نظر گرفته میشود .در کانسارهاي آهن
داراي منشا ماگمایی ،نسبت  1 Co/Niتا  10است
با این تفاوت که مقدار نيکل در این نوع کانسارها
باالتر از  200گرم در تن است .حضور این دو
عنصر در کانسارهاي آهن به دليل خویشاوندي
شيميایی آنها با آهن است .در سياالت گرمابی
نسبت  Co/Niبين  0/2تا  7است ،که یک
خاصيت در کانسنگ آهن با منشاگرمابی است
(  .)Williams et al, 2005طی تفریق ماگمایی در
سياالت گرمابی نسبت کبالت به نيکل افزایش
مییابد .براساس محاسبه کبالت به نيکل تغييرات
مقدار این نسبت در دو بخش کانسار ميمونآباد
قابل تفکيک است .حد فاصل  0/38تا  0/46و 4/4
تا  4/7نشان دهنده دو منشا پيدایش متفاوت براي
کانهزایی است (شکل  .)17Aبخشی از نمونهها
داراي منشا رسوبی و تعداد دیگري داراي منشاء
هيدروترمال میباشند (شکل  .)17Aمقدار پایين
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عنصر وانادیم و کروم در کانسارآهن ميمون آباد،
منشا ماگمایی را براي آن مردود میسازد (شکل
 )17Bاسترانسيم و یوروپيم از جمله عناصري
هستندکه تغييرات آنها در سنگها و انواع
مختلف کانسارهاي آهن استفاده میشود
( .)Belousova et al, 2002ميزان غلظت عنصر
 Euدر انواع کانسارهاي آهن کامال متفاوت است.
سياالت گرمابی نسبت به این عنصر غنیشدگی
نشان میدهند (شکل  .)19Aدر محدوده مورد
مطالعه این عنصر تهی شدگی نشان میدهد
( .)Naslund et al, 2000در شکل  18الگوي
پراکندگی عناصر کمياب و فرعی که به کندریت
نرماليزشده ،آورده شده است .طبق آنچه در نمودار
مشاهده میشود ،نمونههاي مربوط به کانسار
ميمونآباد تهی شدگی در عناصر با قدرت باال
( )HFSEمثل  Al ،Zrو  Scنشان میدهند و این
از ویژگیهاي کانسارهاي گرمابی است ( ;Zhiwei
Azizi et al, 2009 et al, 2004؛ کریمی1391 ،؛
کوهستانی و همکاران.)1394 ،

شکل  )A :17نمودار نسبت  Coدر مقابل  Niو چگونگی قرارگيري نمونههاي کانسنگ مگنتيت و تعيين منشا کانسار
که نشاندهنده دو نوع کانی سازي مگنتيت در سيستم رسوبی(دایره) و هيدروترمال(مربع) میباشد (.)Bajwah, 1987
 )Bنسبت  Vدر مقابل  Crکه نشاندهنده قرارگيري و شکلگيري دو تيپ کانیسازي است )C .نسبت  Coبه  Niو عدم
وجود ارتباط بين کانیسازي با تيپ کانهزایی ماگمایی مگنتيت )D .تغييرات نسبت  Alبه  Siو قرارگيري بيشتر نمونهها
در محدوده کانسار آهن با منشا رسوبی است (با توجه به تعداد بيشتر نمونههایی که فقط از آناليز شيمی تر برخوردار
بودهاند از این نمودار استفاده شده است).
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شکل  : 18الگوي پراکندگی عناصر کمياب در کانسنگ آهن ميمونآباد نسبت به کانیسازي
(.)Bhattacharya et al, 2007

103

اسکارن و BIF

شکل  ) A :19مقایسه تغييرات مقدار عناصر نادر خاکی مگنتيت ميمون آباد و مقایسه آن با کانه زایی مگنتيتی هنشک
استان فارس و عدم مشابهت تغييرات عناصر در این دو نوع کانسار )B .الگوي پراکندگی  REEدر واحدهاي نفوذي
ميمونآباد نرمال شده به کندریت  ،C1و مقایسه آن با نمونههاي کانسنگ آهن ميمون آباد (.)Niranen et al, 2005

شکل  )A :20مقایسه الگوي پراکندگی  REEدر کانسنگ آهن ميمون آباد با کانسارهاي آهن تيپ ماگمایی (کایرونا)
(  )B .)Frietsch and Pandal, 1995الگوي پراکندگی عناصر  REEدر کانسنگ آهن ميمونآباد نسبت به کانهزایی نوع
.)Bhattacharya et al, 2007( BIF
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شکل  :20الگوي پراکندگی عناصر نادر خاکی در
کانسنگ مگنتيتی آهن رسوبی را نشان میدهد.
آنومالی منفی  Euو مثبت  Ceاز مشخصههاي بارز
کانسارهاي آهن رسوبی است .وجود آنومالی منفی
 Euو مثبت  Ceهمراه هم درکانسارهاي رسوبی
نشان دهنده این است که کانسنگ به صورت
رسوبگذاري شيميایی و زیردریایی نهشته شده
است .از دیگر ویژگیهاي این کانسارها ،غنی
شدگی  HREEنسبت به  LREEمیباشد که
داراي تشابه تقریبی با الگوي توزیع  REEدر این
کانسار است .کانسارهاي آهن اسکارنی بهطورکلی
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با توجه به نوع سنگ واکنش دهنده ،داراي
الگوهاي نسبتاً متغيري هستند .اما از لحاظ غنی
شدگی از  LREEو تهی شدگی از  HREEبه
کانسارهاي با منشا ماگمایی شباهت دارند .شباهت
کمی بين الگوي عناصر کمياب براي کانسارهاي
آهن اسکارنی با کانسنگ ميمونآباد (نمونههاي
گرفته شده از بخش احتمالی رسوبی) دیده می -
شود و تفاوتهاي بسيار زیادي دارند (شکل .)18
تغييرات عناصر کمياب و عناصر نادر را میتوان در
شکل  21در دو نوع کانیسازي آهن ميمونآباد
مشاهده کرد.

شکل  )A :21مقایسه الگوي پراکندگی عناصر کمياب در انواع مختلف کانسنگ آهن ميمونآباد (دو تيپ مختلف سنگ
آهن نزدیک به توده نفوذي صوفیآباد با کد  myو با فاصله از توده نفوذي با کد  )B .)MNGمقایسه الگوي پراکندگی
 REEدر تيپهاي مختلف کانسنگ آهن ميمون آباد (دو نوع مختلف سنگ آهن نزدیک به توده نفوذي صوفیآباد با کد
 myو با فاصله از توده نفوذي با کد .)MNG

احتمالی دیگري از منشا رسوبی باشد که با
تغييرات عناصر موجود در مگنتيت با استفاده از
ميکروپروب و وجود اثراتی از ترکيبات رسوبی از
جمله کربن در کانه همخوانی دارد .از طرفی وجود
مگنتيت با کانیهاي سولفيدي در بخشی از
محدوده موردمطالعه (پيریت) و کوارتز،
آکتينوليت ،کلریت ،آلبيت ،کلسيت و گارنت که
آن را همراهی میکنند و ناشی از عملکرد
دگرسانی توسط سياالت ماگمایی هستند در
حاشيه توده نفوذي گرانيتی صوفیآباد و تغييرات

نتیجهگیری
با توجه به گسترش ،تبعيت از چينهشناسی ،نبود
هماهنگی روند نمودار دادههاي عناصر نادر خاکی
در نمونههاي مگنتيت کانسار با سنگهاي نفوذي
منطقه و تبعيت تغييرات مقدار عناصر و نزدیکی
آنها با نمودارهاي کانسارآهن رسوبی و وجود
شباهتهاي محدود با کانسارهاي اسکارنی و
هيدروترمال و تيپ ماگمایی تا حدودي فرضيه
رسوبی بودن کانسار ميمونآباد اثبات میشود.
مقدار باالي  L.O.Iدر آناليز نمونهها میتواند نشانه
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مقدار و اندازه بلورهاي مگنتيت درآمفيبوليت از
نظر عيار نشان دهنده عملکرد و تاثير سيال در
آنها است .در محدوده مگنتيت بيشتر به صورت
ميان الیهاي و یا آغشته کننده سنگهاي درون -
گير دیده میشود و کمتر میتوان مگنتيت را به -
صورت پرکننده فضاهاي خالی مشاهده کرد.
چنين نشانههایی همراه با شواهد ژئوشيميایی
کانی مگنتيت و تغييرات عناصر نادرخاکی در آنها

نشاندهنده دو منشا اوليه و ثانویه براي کانیسازي
آهن ميمونآباد است .آهن ابتدا به صورت ميان
الیه با سنگهاي رسوبی-آتشفشانی تریاس-
ژوراسيک رسوب حاصل کرده (منشاء رسوبی) و
سپس درکرتاسه توده نفوذي صوفیآباد با توجه به
وجود گارنت و واحد اسکارنی منطقه و دیگر
شواهد کانیشناسی موجود ،منشا اسکارنی براي
تجمع و تراکم مگنتيت حاصل شده است.
عزیزي ،دکتر جليل قلمقاش با راهنماییهاي
ارزنده به انجام این پروژه تحقيقاتی کمک شایانی
داشتهاند که صميمانه از آنها سپاسگزاري می -
نمایم.
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جدول  :4نتایج حاصل از آناليز شيميایی نمونههاي برداشت به روش  ICP-OESبراي کد نمونههاي ( myآزمایشگاه شرکت بينالود) و آناليز
( MSآزمایشگاه کاربردي سازمان زمينشناسی مرکز کرج) براي کد نمونههاي ( MNGمقادیر برحسب  ppmاست).
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