
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 ارنت و پیروکسنگ اییشیمی مبنای ترکیبپتانسیل کانه زایی اسکارن بوئین میاندشت )شمال غرب اصفهان( بر 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 چکیده :

سیرجان واقع شده است. اسکارن بوئین میاندشت  -منطقه مورد مطالعه در شمال غرب استان اصفهان و در پهنه زمین ساختاری سنندج

جاورتی ناشی از توده گرانیتوئیدی با ترکیب سنگ شناختی گرانیت، آداملیت و گرانودیوریت در پی )میرآباد( بر اثر دگرگونی م

سنگ دگرگونی پالئوزوئیک شکل گرفته است. مشاهدات کانی شناختی و روابط پاراژنتیکی کانی ها مجموعه کانی های گارنت، 

کروپروپ یینولیت، وزوویانیت را نشان داده است. نتایج آنالیز مااکت -کلینوپیروکسن، والستونیت و کانیهای آبدار اپیدوت، ترمولیت

گروسوالر و متمایل به قطب آندرادیت نشان می دهد و ژئوشیمی آنها با گارنتهای اسکارن های  -گارنتها ترکیب آنها را آندرادیت

یوپسید بوده و با پیروکسن های د -روی، قلع و مولیبدن جهان مطابقت دارد. پیروکسن ها نیز دارای ترکیب هدنبرژیت -سرب

 اسکارن های قلع، روی و تنگستن مطابقت دارند.
 

 کانه زایی.ترکیب شیمیایی، سیرجان،  -اسکارن، پهنه سنندج :کلید واژه ها

 

Mineralization potential of Buin Miandasht skarn (North West of Isfahan) based on the 

chemical composition of garnet and pyroxene 
 

 
 

Abstract: 
 
The study area is located in North West of Isfahan and in Sanandaj-Sirjan structural zone. Buin Miandasht skarn 
is formed due to metamorphism induced by granitoid intrusion in paleozoic basement rocks. The granitoid 
intrusive body have the composition in the range of granite, adamellite and granodiorite. On the base of 
mineralogical and paragenetic relationships of mineral assemblages; garnet, clinopyroxene, wollastonite and 

hydrated minerals, epidote, tremolite-actinolite , vesuvianite have been detected as mineral constituent. On the 
base of EPMA analysis the garnet composition show andradite- grossular with emphasize on andradite end-
member. Also their composition is comparable with Pb-Zn-Sn-Mo world mineralized Skarns. Pyroxenes show 
hedenbergite to diopsid in composition and also relates to Sn- Zn- W world mineralized Skarns. 
 

Keywords : Skarn, Sanandaj-Sirjan zone, Chemical composition, Mineralization.    
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 مقدمه :

کانی شناختی و  -اسکارن ها از زیباترین و متنوع ترین سنگهای دگرگونی مجاورتی هستند که از دیرباز بررسیهای سنگ نگاری

زمین شناسی اقتصادی را به خود معطوف داشته اند، چرا که این سنگها با تنوع کانیائی به ویژه گروه فراوانی از کانیهای کمیاب و 

و غیر فلزی )گارنت، والستونیت، اسپینل و ....( مشخص هستند. کانی شناسی  (W, Sn, Mo, Zn, Au, Fe, Cu)عدنی فلزی پتانسیل م

های در ایران بر روی اسکارن اسکارن عامل مهمی در شناخت خاستگاه، دمای تشکیل و شناسایی ذخایر همراه با اسکارن ها است.

منطقه مورد  های متعدد صورت گرفته است.شناسی اقتصادی بررسیی، ژئوشیمی و زمینشناسشناخته شده از نظر پترولوژی، کانی

کیلومتری جنوب شرقی شهرستان الیگودرز در شمال غرب استان اصفهان واقع شده است و از  53مطالعه در شرق بوئین میاندشت و 

گرانیتی  مرتبط با نفوذ توده ارن سازی در این منطقه(. اسک1نظر زمین ساختاری بخشی از پهنه سنندج سیرجان به شمار می رود )شکل

( اشاره 1531 و گرانودیوریتی است. از کارهای انجام شده قبلی در این منطقه می توان به مطالعات انجام شده توسط )غالمی فرد،

انی های گارنت ینرال شیمی کنمود. هدف از این پژوهش بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی و تعیین پتانسیل کانه زایی منطقه بر مبنای م

 و پیروکسن می باشد.

 

 . موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه ایران.1شکل
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 :روش تحقیق

پس از انجام مطالعات صحرایی و نمونه برداری اقدام به تهیه مقاطع نازک شد. مقاطع نازک توسط میکروسکوپ پالریزان 

OLYMPUS  مدلBX-60 صفهان مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی های ژئوشیمیایی مقاطع نازک نمونه هادر دانشگاه ا 

 فرستاده شد. )کرج( کروپروپ به آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایرانیبرای آنالیز ما

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 بحث:

به عنوان پینه ای در  رخنمون زون  شده یبخش اسکارن زای دارای گسترش محدود می باشد. مورد بررسی اسکارن زایی در منطقه

به دلیل حضور کانیهای  شدهمجموعه کانیهای مشاهده بر اساس مشاهدات صحرایی و  مرمر که توسعه بیشتری دارد دیده می شود.

این  (توزوویانی اکتینولیت، –سیلیکاتی کلسیمی آبدار )اپیدوت، ترمولیت  و والستونیت( ،آب )گارنت، کلینوپیروکسن یب کلسیک

ذخایر اسکارن به طور ناحیه ای از نظر ترکیب فلز و دیگر خصوصیات ژئوشیمیایی تغییر . (2)شکل اسکارن از نوع کلسیک می باشد

می کنند این تغییرات متأثر از تعدادی پارامتر می باشد که عبارتند از: نوع ماگما، عمق جایگزینی، ظرفیت کاهشی و ترکیب سنگ 

 (.1131فق های کربناته از منبع ماگمایی و دخالت آب های جوی )اینودی و همکاران، های میزبان، فاصله ا
  

 
 

، (Ves)، وزوویانیت (Wo)، والستونیت (Cpx)، کلینوپیروکسن (Grt)، گارنت (Xpl). تصاویر میکروسکوپی کانی های اسکارن میرآباد در نور 2شکل

 .(Cal)کلسیت 

 مینرال شیمی گارنت
 

این کانی مهمی از کانی های ارتوسیلیکاته هستند که در رده هگزا اکتاهدرال سیستم کوبیک متبلور می شوند. گارنت ها گروه 

همراه با پیروکسن در زون های اسکارنی به عنوان یک کانی سیلیکات کلسیم بدون آب در مرحله پیشرونده اسکارن زایی عمدتاً 

در  یلوبالستیکک یتا پوئ یروبالستیکشکلدار با بافت پورف یمهشکلدار تا ن یستالوبالستهایبصورت کرگارنت ها تشکیل می شود. 
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تحت تأثیر عواملی همچون درجه  در گارنت ها Fe, Mn, Mg, Al, Caتوزیع عناصر اصلی همچون  شود. یم میرآباد یافت اسکارن

دار همسانگرد  یمکلس یگارنت ها انواعدگرگونی، دما، نرخ سرد شدگی، ماهیت فاز سیال و ترکیب سنگ میزبان قرار دارد. 

 یزباندار به داخل سنگ م یلیسیمآهن و س ییماگما یال( در اثر نفوذ سیتآندراد-( و ناهمسانگرد )گروسوالریت)احتماال آندراد

در سیستم های طبیعی گارنت به صورت محلول جامد وجود دارد و اغلب ترکیب شیمیایی آنها بر حسب شوند.  یم یلکربناته تشک

بت مولی اعضای انتهایی بیان می شود. برای تعیین ترکیب شیمیایی کلی گارنت ها و تعیین محدوده ترکیبی آنها پس از مطالعه نس

مقاطع نازک تعدادی از آنها انتخاب و مورد آنالیز قرار گرفت. بر اساس بررسی نتایج آنالیزهای ماکروپروپ گارنت های منطقه 

 -این گارنت ها از نظر  ترکیب شیمیایی دارای محلول جامد )آندرادیتوی نمودار مثلثی، مورد مطالعه و نمایش آنها بر ر

(، به بیان رابطه ای بین ترکیب شیمیایی کانی های اصلی سازنده اسکارن و نوع کانه 1112(. مینرت )5گروسوالر( می باشند )شکل

ن نمودار می توان گفت که در اسکارن های زایی در آن پرداخته است و این رابطه را به صورت نمودار نشان داده است. بر اساس ای

آلماندن، در اسکارن های تنگستن از  -آندرادیت -مس ترکیب گارنت ها از نوع آنداردیت، در اسکارن های قلع از نوع گروسوالر

لیبدن آنداردیت و در اسکارن های آهن و مو -روی و طال از نوع محلول جامد گروسوالر -نوع اسپسارتین، در اسکارن های سرب

روی و مولیبدن  -از نوع آندرادیت می باشد. بر این اساس می توان گفت که ترکیب گارنت های اسکارن منطقه از نوع قلع، سرب

 می باشد. 

Gross And

Spess+Alm

 
 فته از)برگر جهانمعدنی  های اسکارن ترکیب شیمیایی گارنت در با مقایسه دردر نمودار سه گوش . ترکیب شیمیایی گارنت های اسکارن میرآباد 5شکل

Meinert, 1992). 
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 مینرال شیمی پیروکسن
 

پیروکسن یکی از مهمترین کانی های مرحله پیشرونده اسکارن است که از طریق ویژگی های ترکیبی و شیمیایی آن می توان به 

ی باشد و تغییرات از آنجایی که پیروکسن در سراسر سیستم اسکارن وجود دارد، معموالً همراه با کانه ها م ماهیت اسکارن پی برد.

( معتقدند که ترکیب شیمیایی پیروکسن در ذخایر اسکارن متغیر بوده 1132محلول جامد مشخصی را نشان می دهد. اینودی و برت )

 W, Sn, Zn-Pb, Fe, Cuگروه  3آن ها ذخایر اسکارن را بر اساس نوع فلز همراه به  و وابسته به نوع فلز غالب در اسکارن می باشد.

روی می باشد. در حالی که پیروکسن نوع  -مودند و متذکر شدند که پیروکسن نوع جوهانستیت همراه با ذخایر سربتقسیم ن

مس حضور دارند. داده های اخیر بر روی ترکیبات کانی های اسکارن با این طبقه بندی  -فروسالیت در ذخایر آهن -دیوپسید

ذخیره ی  13(. از آن جایی که داده های ترکیبی آن ها تنها از 1111ران، ؛ نیوبری و همکا1131سازگاری نشان می دهد )مینرت، 

( معتقدند که داده های آنالیز جامع تری برای پیروکسن های اسکارن، جهت بررسی 1111اسکارن بوده است، ناکانو و همکاران )

دهد که ترکیب پیروکسن به طور  ( الزم است. شماری از مطالعات نشان می1132تغییرات گروه بندی توسط اینودی و برت )

سیستماتیک با ترکیب سنگ میزبان )سنگ های آلومینوسیلیکاته تا سنگ های کربناته( و مجموعه کانی های همراه با پیروکسن تغییر 

. به (. کلینوپیروکسن در اسکارن میرآباد یکی از فراوان ترین کانی های کالک سیلیکاته می باشد1132می کند )از قبیل اینودی، 

منظور تعیین ترکیب شیمیایی و ارتباط آن با کانه زایی چند بلور از این کانی مورد آنالیز ماکروپروپ قرار گرفت. با قرار دادن نمونه 

 -(، ترکیب شیمیایی پیروکسن ها دارای محلول جامد )دیوپسید1133های آنالیز شده بر روی نمودار )موریموتو و همکاران، 

(، ترکیب کلینوپیروکسن ها با 1112با مقایسه ترکیب پیروکسن های میرآباد با نمودار مینرت )(. 1)شکلهدنبرژیت( می باشد 

 اسکارن های قلع، روی و تنگستن منطبق است.
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 های اسکارن شیمیایی کلینوپیروکسن های ترکیب با مقایسه در (Morimoto et al, 1988). ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن ها در نمودار سه تایی1شکل

 .(Meinert, 1992 برگرفته از) جهانمعدنی 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 نتیجه گیری :
 

اکتینولیت و  -اسکارن میرآباد به دلیل حضور کانی های کلسیک، گارنت، کلینوپیروکسن، والستونیت، اپیدوت، ترمولیت

وان ترین کانی های کالک سیلیکاته وزوویانیت جزو اسکارن های کلسیک محسوب می شود. کلینوپیروکسن و گارنت از جمله فرا

در این اسکارن می باشند. بر مبنای نتایج آنالیز ماکروپروپ و محاسبه فرمول ساختاری کانی ها ترکیب شیمیایی گارنت ها دارای 

ا می باشند. ب هدنبرژیت -دیوپسیدو ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن ها دارای محلول جامد  گروسوالر -آندرادیتمحلول جامد 

مقایسه ترکیب گارنت و کلینوپیروکسن های اسکارن منطقه با سایر اسکارن های معدنی جهان مشاهده می شود که ترکیب آنها 

 روی می باشد.  -مشابه با اسکارن های قلع، تنگستن، مولیبدن و سرب

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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