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 در گارنت از كانسار آهن سنگان) REE(عناصر نادر خاكي 

 
 ، استاد يار دانشگاه سيستان و بلوچستان، گروه زمين شناسي محمد،بومري

 
 

 چكيده
 ماگماي گرانيتي    يك اين كانسار  بر اثر نفوذ     . ي مشهد واقع شده است    كانسار آهن سنگان خراسان در جنوب شرق      

.   و اسكارن منيزيمي تفسـيم بنـدي شـده اسـت    كدر سنگ هاي كربناته تشكيل شده و به دو زون  اسكارن كلسي   
اين گارنت ها از .  همراه با گارنت مشاهده مي شوندككانسنگ هاي آهن در بخش وسيعي از زون  اسكارن كلسي      

 گارنت يك كـاني رايـج در اكثـر          .آندراديت هستند  -تركيب شيميايي متعلق به سري محلول جامد گروسوالر       نظر  
 در اين مقاله مقادير عناصر خاكي نادر در گارنت هاي موجـود در كانسـار                .كانسارهاي اسكارن نوع كلسيك است    

 .دنائه مي شودر دانشگاه آكيتاي ژاپن  تعين شده، ار LA-ICP-MS ه وسيلهآهن سنگان كه ب
    
 
 

 :مقدمه
اي را به خود جلب كرده است چون   در سنگ ها و كانيها طي سالهاي گذشته توجه ويژهREEبررسي 

رفتار  آنها در فرايندهاي متنوع  ژئوشيميايي با عث شده كه به عنوان ردياب  در محيط هاي زمين 
آذرين داراي اهميت فوق العاده است نز سنگ هاي ژشناخت اين عناصر در پترو. شناسي استفاده  شوند

بعضي از اين عناصر مي . و از طريق آنها مي توان جايگاههاي  تكتونيكي و زمين شناسي را تعيين كرد
متاسفانه اين عناصر در محيط . توانند در تعيين شرايط فيزيكو شيميايي سنگ ها و كانيها موثر باشند

 قرار گرفته اند و داده هاي اندكي در مورد توزيع عناصر روترمال و دگرگونه كمتر مورد بررسيدهاي هي
گارنت يكي از .  (Ghaderi et al., 1999)خاكي نادر بين سياالت كاني ساز و كانيها وجود دارد

 است و به نظر مي رسد نقش بسيار مهمي را در ككانيها اصلي در بيشتر كانسارهاي اسكارن كلسي
.  دارند، و اكسيدها در اين محيط ها مي شوندا به تشكيل سولفيدهكنترل واكنشهاي شيميايي   كه منجر
گارنت ها در اكثر كانسارهاي اسكارني به طور گسترده بر رسي  علي رغم اينكه تر كيب عناصر اصلي

 REEعالوه بر اين توزيع .  و نحوه توزيع آنها در گارنت كامال ناشناخته استREEشده  اما  مقدار 
ما در اين مقاله مقادير .  از سياالت كاني ساز به طور تجربي بررسي نشده استدر گارنت ضمن تشكيل

 . در گارنت هاي موجود در كانسار آهن سنگان ارائه مي دهيماعناصر خاكي نادر و نحوه توزيع آنها ر
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 :زمين شناسي
ار  بر اثر اين كانس.  كيلومتري جنوب شرق مشهد واقع شده است300كانسار آهن سنگان در حدود 

 ماگماي گرانيتي در يك توالي ولكانوسديمنتر ودر يك واحد  مرتبط به يكنفوذ  وفعاليت هيدرترما ل
. غربي تشكيل شده است-كيلومتر و تقريبا در جهت شرق10استراتيگرافي غالبا كربناته به طول بيش از 

ه دو زون  اسكارن كلسيمي  و كانسار آهن سنگان برمبناي سنگ ميزبان و تركيب شيميايي  كانيهايش  ب
 .   (Boomeri,1998)اسكارن منيزيمي  تفسيم بندي شده است 

 
 :روش مطالعه

 در دانشگاه LA-ICP-MS در گارنت هاي موجود در كانسار آهن سنگان به وسيله REEمقادير 
ده از آنها كه   نمونه از كانسار آهن سنگان بر داشت ومقاطع تهيه ش تعدادي.آكيتاي ژاپن  تعين شده اند

 با حفر سوراخي به رليز. داراي ضخامتي بيش از يك ميليمتر بودند با كيفيت بسيار عالي پوليش شدند
به وسيله يك شيلنگ بسيار نازك به  كه  را به شكل محلول و گاز در مي آورد نمونه ميكرون، 120قطر 

 120بايد در محدوده اي به قطر بنابراين نمونه هاي انتخاب شده . شوند  منتقل مي ICP-MS دستگاه
عناصر اصلي به وسيله يك سوپر .  )1شكل (لصي باشند ابرآمدگي، فرورفتگي و ناخ ميكرون فاقد

 در .amp 8-10*2 وشدت جريان 15kv  در ولتاژ  JEOL. JXA-860 اتوماتيك (EPMA)پروب  
ند از آپاتيت، والستونيت، آلبيت، استاندارد هاي استفاده شده عبارت. تعين شدنددانشگاه ياماگاتاي ژاپن 

 SiO2,TiO2, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaF2آدوالريا و تركيبات مصنوعي چون 
 .ميكرون تنظيم شده است5قطر شعاع الكتروني در  حدود .  NaCl  و  

 :بحث  
جده معروف  جنوبي، دردوي وسنA’، Cهاي   گارنت در كانسار آهن سنگان در مناطقي كه به آنومالي 

كانسنگ هاي آهن در بعضي از اين مناطق  داخل زون گارنت و يا در كنتاكت . هستند مشاهده مي شود
زون هاي .  متر مي رسد50 به بيش از ’Aضخامت زون گارنت در آنومالي .  با آن تشكيل  شده اند

، هاستنگزيت. ندا در مجاورت گرانيت قرارگرفته اه جنوبي دربقيه جاهCگارنتي بجز در توده 
كانيهاي همراه  و كوارتز، پيروتيت پيريت، رگچه هاي از كلسيت، اكتينوليت وو مگنتيت كلينوپيروكسن

 .مي باشندشكلدار آن   بلورهاي و  رنگ گارنت ها قهوه اي تا قهوه اي متمايل به قرمز .هستند گارنت
هستند  انيزوتروپ غالباير عادي وسنگان از نظر نوري داراي بيرفرنژانس غ آهن  كانسار  درگارنت ها ي

 آندراديت -محلول جامد گروسوالر جز، سري شيميايي گارنت ها از نظر تركيب). 2شكل (
(Ca6Fe3,5Al0,5Si6O24 to Ca6FeAl3Si6O24 ) در سرتاسر كانسار ها آن شيمياييوتركيب. مي باشند 

ها در يك بلور گارنت از حاشيه اما تركيب شيميايي زون ) 3شكل(است  داراي محدوده تقريبا يكساني
تركيب كانيهاي چون گارنت ها و پيروكسن هاي  در كانسار هاي اسكارن. به مركز متناوبا تغييرمي كند

كاملي كلسيك  نه تنها در مناطق اسكارني بسيار متغير است بلكه در دانه هاي انفرادي نيز منطقه بندي 
به عواملي چون سياالت هيدروترمال ، سنگ ميزبان  و اين تغييرات . )2شكل ( مشاهده مي شوددر آنها
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دربيشتر كانسارهاي اسكارني اول كانيهاي كالك . (Nakano, 1989)پاراژنز نسبت داده مي شود 
 .(Einaudi et al. 1981)مي شوندسيليكاته تشكيل شده وسپس  اكسيدها و سولفيدهاي تشكيل 

 به ويژه در اثر ديواره،ي هيدروترمال با سنگهاي كانيهاي اسكارني غالبا بر اثر برخورد محلولها
عواملي چون فوگاسيته اكسيژن، فوگاسيته .  شده اند تشكيل ، با سنگهاي كربناته آنهابرخورد

و ديگر عناصر گازي وفعال، روي  ئورو، وجود كلر ، فلسيالگوگرد، غلظت دي اكسيد كربن در 
امروزه  شرايط تشكيل چنين . گذاشتنده تاثير نوع، تركيب شيميايي، دامنه پايداري كاني و غير

  وهم براي (Burton et al.  1982)كانيهايي  هم در آزمايشگاههاي معروف دنيا بطور تجربي
 مراحل كاني سازي در كانسار آهن سنگان .مطالعه شده است(Kato, 1999)كانسارهاي اسكارن 

 :(Boomeri,1998)را مي توان به سه مرحله زير خالصه كرد
براثر نفوذ توده هاي نفوذي ،  سنگهاي ميزبان  تحت تاثير دگرگوني :  مرحله دگرگوني مجاورتي -1 

ازكانيهايي كه در اين مرحله تشكيل شدند مي توان به ديوپسيد، اوليوين . حرارتي قرار گرفته اند
 .،ترموليت وتالك اشاره كرد

دروترمال در مرمرها باعث تشكيل كانسنگ هجوم  محلول هاي هي:  مرحله متاسوماتيك يا اسكارني-2
 .هاي آهن وكانيهاي اسكارني شده است كه خود به زير مرحله هاي زير قابل تفكيك است

 .زير مرحله سيليكاته  كه با كانيهاي  انهيدروس مثل گارنتها و كلينوپيروكسنها مشخص مي شود:  الف
 .ود  مشخص مي شمگنتيت زير مرحله اكسيدي كه با تشكيل  -ب
 زير مرحله سولفيدي كه با  سولفيدها و كانيهاي هيدروسي مثل آمفيبولها ،ميكاها ،كلريت و اپيدوت -ج

 .مشخص مي شود
كانسنگ هاي آهن تجزيه شده و اكسيدهاي آهن آبدار، كربناتهاي  در اين مرحله :  مرحله هوازدگي-3

 .  مس و مس خالص  شكل گرفته اند
. ي سنگان نسبت به مقادير اين عناصر در كندريت ها نرماليزه شده اندعناصر خاكي نادر در گارنتها

الگوهاي اين عناصر كه از رسم اين عناصر در مقابل لگاريتم مقادير نرماليزه شان حاصل شده براي تمام 
نمونه ها تقريبا مشابه است  مقاديرعناصر خاكي نادر سبك نسبت به مقاديرشان در كندريت ها عني 

مقاديرعناصر خاكي نادر سبك در نمونه هاي مورد .  يا فقير شدگي نشان مي دهندشدگي  ضعيف
ه و در هردو شكل مشاهده مي شود ك ) 4شكل (مطالعه نسبت به عناصر ميانه وسنگين كمتر مي باشند

اورپيوم آنومالي  در محل .عناصر سبك باشيب نسبتا تند اما يكنواختي افزايش مي يابند، Eu تا La  از
 روند  شده و حهت شيب عوض Ho  تاEuاز ) باال (4در شكل مشاهده مي شود   نسبتا ضعيفي مثبت

 تقريبا Lu تا Ho از (HREE)مقاديرعناصر خاكي نادر سنگين . دنكاهنده ماليمي را نشان مي ده
 حالت هاالگو اين بخش از )پايين (4هرچند در شكل  . وداراي روند مستقيمي هستند بدون شيب و 

 براي تمام به طوركلي شكل الگوي عناصر خاكي نادر.  دنگي و متغيري را از خود نشان مي دهزيگزا
 نشان داده شده غني )پايين (4  ولي مقادير اين عناصر در نمونه هاي كه در شكلاست مشابه نمونه ها

در به نظر مي رسد كه شبكه بلوري گارنت نقش اصلي را . دنشدگي بيشتري را از خود نشان مي ده
ايجاد اين الگو داشته و ديگر عوامل و بخصوص تركيب شيميايي سيال با عث تغيييرات جزئي در اين 

 بر اساس كهآنها  غلظت  محاسبه و نحوه در نمونه ها REE غلظت كم عالوه برين. الگوها شده است 
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. .خواهد كردنيز تغييرات جزئي ايجاد  بود وسيله ميكروپروپ  به  بدست آمدهمقايسه با غلظت هاي 
 . درصد است15خطاي محاسبه شده حدود 

 :نتيجه گيري
آندراديت - گارنت هاي تشكيل شده در كانسار آهن سنگان متعلق به سري محلول جامد گروسوالر-1

 .هستند
 مقادير عناصر خاكي نادر سبك در گارنت هاي سنگان  نسبت به اين مقادير در كندريت ها فقير -2

يفي را نشان مي دهند هرچند  اين مقادير با افزايش عدد اتمي با شيب تندي شدگي تا غني شدگي ضع
 .افزايش پيدا مي كنند

 مقادير عناصر خاكي نادر ميانه وسنگين در گارنت هاي سنگان  نسبت به اين مقادير در كندريت ها -3
هايشان تغيير و با افزايش عدد اتمي غلظت .  برابر را نيز نشان مي دهند10غني شدگي تا بيش از 

 .چنداني نمي كند
 براي تمام نمونه ها  مشابه است كه نشان مي دهد كه ساختمان اتمي گارنت  REE الگوي كلي -4

 .درآن داشته استREE نقش اصلي را در توزيع 
   اختالفات مشاهده شده در الگوهاي ذكر شده احتماال به خاطر نقش سيال كاني ساز است -5
 .في در محل اروپيوم مشاهده مي شود آنومالي مثبت ضعي-6
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Abstract 

The Sangan Iron ore deposit is located in southeastern Mashhad. This ore deposit was formed 
in a carbonate rock unit by intrusion of a granitic magma and it is divided into two skarn 
zones of calcic skarn and magnesian skarn.  The iron ore deposit is formed associated with 
garnets in a wide area in the calcic skarn zone. The garnets chemically are belonging to 
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grossular-andradite solid solution series. Garnet is a common mineral associated with 
majority of calcic skarn deposits.  REE concentrations in garnets from the Sangan iron ore deposit 
that were analyzed by LA-ICP-MS in Akita University in Japan,  discusse in this paper. 

 

 
مقاطع بايد در .  بلورهاي گارنت و خواص نوري آنها در مقاطع پوليش با استفاده از نور انعكاسي1شكل 

 . ميكرون كامال صاف و فاقد هرگونه ناخالصي باشند120محدوده اي به قطر 

 
و عكس . پروپ استتصوير گارنت در صفحه نمايش ميكرو، عكس سمت راست.  بلورهاي گارنت2شكل 

منطقه بندي، . سمت چپ تصويري است كه در نور پالريزه در زير ميكروسكوپ نوري مشاهده مي شوند
 .ص هستنديو ماكل ها قابل تشخ انپزوتروپي



 
 
 

 1384، دانشگاه تربيت معلم تهران، مجموعه مقاالت نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

 

305 

 



 
 
 

  از كانسار آهن سنگاندر گارنت) REE(خاكي عناصر نادر 
 

306 

 
   تركيب شيميايي گارنت در نقاط مختلف كانسار آهن سنگان3شكل

 
از كانسار آهن سنگان كه نسبت به اين   درگارنت براي نمونه هاي گرفته شده REE  الگوهاي 4شكل 

 .مقادير در كندريت ها نرماليزه شده اند
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