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 زمان، جنوب غرب بردسکنکانسار آهن ده در  ژئوشیمی و ژنز هماتیت
◊◊◊◊◊◊◊ 

  چکیده :

 خراسان رضوي قرار دارد. اين منطقه در نقشه ساختاري ايران ب شهرستان بردسکن از توابع استانزمان در جنوب غرکانسار آهن ده

و مشابه با سوپرژن آهن در محیط دريايی  شواهد صحرايی در اين کانسار رسوببادام واقع شده است. شرق زون پشت در شمال

يه زکانسارهاي آهن نواري از روش تج شیمی کانسنگ و مقايسه آن با سايردهد. براي بررسی کانسارهاي آهن نواري را نشان می

 Ca  ،Al، Mn ،Ti ،Vزمان استفاده شد. در اين نتايج، مقايسه عناصرکانسنگ هماتیتی کانسار آهن ده ريزپردازنده الکترونی بر روي

، Ca+Al+Mnدر مقابل Ti+V در نمودار هايی را نشان داد.ساير کانسارهاي آهن نواري شباهتزمان باانسارآهن دههاي کدر نمونه

غنی هابررسی هاي آهن نواري قرار گرفت. در اينزمان در محدوده کانسارآهن دههاي کانساربراي تفکیک انواع کانسارها، نمونه

 در محیط ساحل و با فاصله از منشا توان در ارتباط با رسوب آهنزمان را مین دههاي کانسار آهدر نمونه Siو کاهش  Kشدگی 

 گرفت.درنظر

 زمان.کانسارهاي آهن نواري، کانسار آهن ده ت،هماتی ريزپردازنده الکترونی، :هاكليدواژه

 
Geochemical and  Genesis of  hematite in Deh zaman iron ore deposit, southwest of Bardeskan 

 

 

Abstract: 
Dehzaman iron deposit is located in southwest of Bardaskan, Khorasan Razavi province. The area is situated in 

northeastern Posteh-Badam block based on structural map of Iran. Field observations in the deposit show iron 

supergene deposited in sea environment, similar to BIF deposits. For geochemical study and comparison  with 

BIF deposits, we Electron microprobe analysis on the Dehzaman iron ore. The comparison of Ca, Al, Mn, Ti, V  

elements, between Dehzaman iron deposit and banded iron formation indicate they are similar. In TI+V diagram 

versus Ca+Al+Mn for separation of ore deposits, Dehzaman iron ore plot in the field of BIF. Enrichment of K 

and depletion of Si in Dehzaman iron samples can be related to iron deposition within shore environment and 

away from source. 

Keywords : Electron microprobe analysis, Hematite, Banded iron formation, Dehzaman iron deposit. 
 

 مقدمه :

مطالعه شیمی اکسیدهاي اصلی آهن از جمله مطالعات دقیقی است که در کانسارهاي مهم دنیا به منظور تعیین منشا انواع کانسارهاي 

هاي مگنتیت و هماتیت مواد معدنی رايج در .کانی(Huang et al, 2015)شودمی انجام( BIFو  IOCGا، اسکارنی، رونيآهن )کا

هاي اکسیدآهن تابع تغییرات شیمیايی محیط . شیمی کانی(Dupuis and Beaudoin, 2011)طیف وسیعی از انواع کانسارها هستند 

هاي کانساري . دامنه تغییرات در شرايط فیزيکوشیمیايی محیط(Deer et al, 1992)دار است هاي کانهها و محلولتشکیل اين کانی

هاي اکسیدآهن در طوري که کانی کند بهآهن را نیز کنترل می گیري يک کانسار، احتماالً شیمی اکسیدهايدر طول شکل
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تواند براي تعیین نوع و یايی اکسید آهن میهاي شیمکانسارهاي مختلف ترکیب شیمیايی متفاوتی نیز دارند، در نتیجه اين شاخصه

بر پايه  (Dupuis and Beaudoin, 2011)دوپويس و بیودوين  (Carew, 2004; Gosselin et al, 2006)منشا کانسار بکار رود

يکديگر  هاي هماتیت و مگنتیت، انواع ذخاير آهن را بر روي نمودارهاي مختلف ازمطالعات ريزپردازنده الکترونی بر روي کانی

توان با تجزيه هماتیت و  زمان را هماتیت اولیه تشکیل داده است، میاينکه کانه اصلی کانسار آهن دهاند. با توجه به تفکیک کرده

ريزپردازنده الکترونی و استفاده از نمودارهاي تعیین کننده، نوع کانسار و محیط تشکیل  بدست آوردن شیمی اين کانی توسط

زمان در . منطقه دهسازي مقايسه و تايید گرددشناسی، آلتراسیون و کانیالبته اين نتايج بايد با شواهد زمین .مودکانسنگ را مشخص ن

 00́˝هاي جغرافیايی شرقی و عرض 74˚ 74 70́˝تا  74˚ 74 00́˝هاي جغرافیايی جنوب غرب شهرستان بردسکن و در حد فاصل طول

زمان به صورت باندي با کانسنگ هماتیتی و مورد بحث در منطقه ده زايیاست. کانهشمالی واقع شده  47˚ 74 40́˝تا  47˚ 74

درجه به سمت شمال، همشیب با  00غربی و با شیب -کیلومتر است. اين باند در امتداد شرقی 7/1متر و طول  6ضخامت متوسط 

وهش سعی شده با تکیه بر مطالعات تجزيه ريز . در اين پژ(1)شکل  است هاي رسوبی و دگرگون شده پرکامبرين قرار گرفته توالی

زمان، شیمی کانسنگ هماتیتی بررسی و نوع کانسار آهن با توجه به شیمی پردازنده الکترونی بر روي کانی هماتیت کانسار آهن ده

 مشخص شود.سازي شناسی و کانیآن و تايید شواهد زمین کانسنگ

 :شناسیزمین

-قاره ايران مرکزي و بین دو گسل بزرگ پشت بادام در غرب و کوه بنان در شرق واقع شدهزون پشت بادام در بخش غربی خرد 

هاي سنگی منسوب به پرکامبرين بخش زيادي از منطقه مورد زمان نیز در شمال شرق اين زون قرار گرفته است. واحد. منطقه دهاست

-هاي کربناته بلورين ، مرمر و شیستدگرگون شده شامل سنگ هاي رسوبیتوالی از سنگ .(1404)آقانباتی، اندمطالعه را پوشانده

زايی هماتیتی در انتهاي واحد سرسیت شیست به صورت اند. باند کانهدار با روند شرقی غربی در منطقه سیما ساز شدههاي تیره آهن

ها در واحد سرسیت شیست يپلمارکهاي رسوبی مانند رعضوي همشیب و پیوسته قرار گرفته است. وجود آثار اليه بندي و ساختمان

ها دارد. دو توده گرانیتی در شمال منطقه رخنمون دارند. توده آلکالی گرانیت نشان از رسوبی بودن پروتولیت اولیه اين دگرگونه

 که درون واحد آلکالی گرانیت نفوذ کردهها در عمق میلونیتی شده و گرانیت هولولوکوکرات علت عملکرد گسلصورتی که به

میلیون سال را مشخص ساخته است  760تا  740زمان بازه زمانی هاي دههاي انجام شده بر روي مجموعه گرانیتاست. سن سنجی

(Rossetti et al, 2014)7/1متر و طول  6زمان به صورت باندي با کانسنگ هماتیتی و ضخامت متوسط در منطقه ده زايی. کانه 

هاي رسوبی و دگرگون شده درجه به سمت شمال، همشیب با توالی 00غربی و با شیب -شرقی اين باند در امتداد. کیلومتر است

شواهد صحرايی مانند حضور يکپارچه کانی هماتیت، وجود باندهاي نازک هماتیتی به صورت متناوب .استپرکامبرين قرار گرفته 

ماتیت با بلورهاي موسکوويت، وجود ذرات آهن در هاي رسوبی دگرگون شده، عدم وجود آلتراسیون، همراهی ذرات هدرون واحد

زايی،  وجود سنگی ذرات هماتیت درباند کانهزايی اصلی، بافت ماسهها و باند کانهبین ذرات آواري تشکیل دهنده ماسه سنگ
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ايی و تحت زايی، تشکیل اين کانسار را به صورت رسوب سوپرژن آهن در محیطی دريقطعات و سنگهاي بیگانه درون باند کانه

 .دهدعملکرد فرآيندهاي رسوبی، نشان می

 

 
 .زمانشناسی منطقه كانسارآهن ده: نقشه زمين1شکل

 :بحث و روش تحقیق

هاي رسوبی و دگرگون شده پرکامبرين،تطابق زمانی اين زايی با توالیشواهد صحرايی مانند همشیب و همراستا بودن باند کانه

زايی درون واحد هاي هماتیتی و کانها زمان نئوپروتروزوئیک، ادامه دار بودن توالی نازک اليهشناسی برسوبات از ديدگاه چینه

ها و سرسیت شیست، عدم وجود آلتراسیون در سنگهاي درونگیر، وجود ذرات آهن در بین ذرات آواري تشکیل دهنده ماسه سنگ

زايی اصلی، هاي بیگانه درون باند کانهزايی و وجود قطعات و سنگسنگی ذرات هماتیت درباند کانهزايی اصلی، بافت ماسهباند کانه

عمق نزديک به ساحل است. براي تايید نحوه دار در محیط دريايی و کمکانههاي حاکی از رسوب سوپرژن و همزمان آهن از محلول

، (BIF)زمان در محیط دريايی و نیز مقايسه اين کانسار با ساير کانسارهاي سوپرژن و رسوبی آهن شکل گیري کانسار آهن ده

هاي زمان تماماً از پولکمطالعات ريزپردازنده الکترونی بر روي کانسنگ هماتیتی اين کانسار انجام گرفت.کانسنگ کانسار آهن ده

 IRکه در زير میکروسکوپ نور انعکاسی با  الف و ب( -0)شکل  استمیلی متري( و سست هماتیت تشکیل شده  7تا  4ريز )

 (Dupuis and Beaudoin, 2011)بر اساس مطالعات . شونداي مشخص میاي قرمز رنگ و آنیزوتروپی خاکستري تا سرمهگوشه

. در اين ستفاده کردا BIFو  IOCG رونا، اسکارنی،يکابراي تفکیک کانسارهاي  Al+Ca+Mnدر مقابل   Ti+Vتوان از نمودارمی

درصد وزنی از ساير  1/0کمتر از  Mnو  Ti ،V ،Al ،Ca ( با مشخصه مقادير کم عناصرBIFتحقیقات کانسارهاي آهن نواري )

زمان از الکترونی بر روي کانه اصلی )هماتیت( کانسار آهن ده. مطالعات ريزپردازنده شوندکانسارهاي آهن ماگمايی متمايز می

هاي هماتیتی صورت اليهگیر و نیز از نازکهاي اين باند با سنگ درونزايی اصلی و همچنین کنتاکتلف باند کانههاي مختقسمت

 0درصد، آلومینیوم بین  00/0تا  0درصد، کلسیم بین  07/0تا  0درصد، واناديوم بین  07/0تا  0گرفت. دامنه مقدار عناصر، تیتان بین 
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 0/ 00بین   Al+Ca+Mnدرصد و مقادير  07/0تا  00/0بین  Ti+Vدرصد است. همچنین مقادير  00/0تا  0درصد و منگنز بین  1/0تا 

، Al+Ca+Mnدر مقابل  Ti+V باشد که بر روي نمودارزمان میهاي کانسنگ هماتیتی کانسار آهن دهدرصد براي نمونه 11/0تا 

(. 4شده براي کانسارهاي آهن نواري قرار گرفت )شکل ها، در محدوده مشخص پردازش شده در اين نمونهمقادير عناصر ريز

 Dupuis)است  IOCG و رونا، اسکارنیيکادرصد وزنی نسبت به ساير کانسارهاي  01/0تا  Tiمشخصه اين کانسارها میزان پايین 

and Beaudoin, 2011) ،جزئی  اصلی و عناصربرخی . در نمودارهاي عنکبوتیK ،Ca ،Ni ،Cu ،Cr ،V ،Ti ،Mg ،Mn ،Al ،Si 

 ,Dupuis and Beaudoin)کند کانسارهاي آهن نواري بیان میآهن را در انواع کانسارها و نیز  هاي شیمیايی اکسیدهايويژگی

زمان با مقادير متوسط ساير کانسارهاي آهن نواري بر . به همین سبب میانگین اين عناصر در کانسنگ هماتیتی کانسار آهن ده(2011

منحنی قابل توجه است. میزان کم بر روي اين  Caو  V ،Mn ،Al (. تطابق عناصر7تی مقايسه شده است )شکل روي نمودار عنکبو

 Tiو  Mg. در اين نمودار  عناصر (Klein, 2005)هاي کانسارهاي آهن نواري استويژگی يکی از  Tiو  Mg ،Mn ،Alعناصر 

شدگی، و در غنی درصد وزنیBIF (01/0 )رصد وزنی نسبت به منحنی د 1/0زمان تا میزان منحنی کانسنگ هماتیتی کانسار آهن ده

تواند به علت نوسانات شیمیايی آب دهد. اين تغییرات میشدگی نشان میدرصد وزنی تهی 01/0تا  07/0از  Cr ،Cu ،Niعناصر 

 دار باشد.هاي کانهمی محلولگذاري در زمان نئوپروتروزوئیک ايران و يا تفاوت در شیها و تغییر در شرايط رسوباقیانوس

 

 
زايی اصلی ذرات هماتيت با رنگ خاكستري روشن در ميان تصوير ميکروسکوپ انعکاسی از مقاطع صيقلی باند كانه -الف: 2شکل 

فزايش ذرات آواري با تصوير ميکروسکوپ نور انعکاسی، ذرات هماتيت با رنگ خاكستري روشن ا -(، بpplذرات آواري )نور 

 (.pplرنگ خاكستري تيره )نور 
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 Dupuis and)براي تفکيک انواع كانسارهاي آهن بر اساس آناليز ريزپردازنده الکترونی  Ca+Al+Mnدر مقابل  Ti+Vنمودار  :6شکل

Beaudoin, 2011)  ي آهن نواريزمان در محدوده كانسارهاكانسنگ هماتيتی كانسار آهن ده هايو قرارگيري نمونه (BIF). 

 

 
 

 Dupuis and)( BIF)جزئی براي اكسيدهاي آهن در كانسارهاي آهن نواري  اصلی و عناصر برخی  نمودار عنکبوتی 7شکل 

Beaudoin, 2011) زمان.و مقايسه آن با منحنی كانسنگ هماتيتی كانسار آهن ده 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 نتیجه گیري :
 

، نتايج آنالیز Ca+Al+Mnدر مقابل  Ti+Vتوسط نمودار  ،کانسارهاي مختلف آهن نوعین در تعیهاي ژئوشیمیايی و در بررسی

 در محدوده کانسارهاي ،زمانزايی اصلی کانسار آهن دههاي هماتیتی برداشت شده از باند کانهنمونه ريزپردازنده الکترونی بر روي

کند. همچنین در وپرژن آهن در محیط دريايی را تايید میاين نتايج، مشاهدات صحرايی و شواهد رسوب س شد. واقع آهن نواري

هاي اصلی، که بیان کننده شرايط تشکیل و خصوصیات ژئوشیمیايی کانسارها بررسی نمودارهاي عنکبوتی عناصر جزئی و اکسید

منحنی ساير کانسارهاي آهن  زمان بااست، مقايسه منحنی نتايج آنالیز ريزپردازنده الکترونی بر روي کانسنگ هماتیتی کانسار آهن ده

زمان، تطابق و هماهنگی معناداري با منحنی کانسارهاي آهن نواري انجام شد. در اين مطالعات، روند عمومی منحنی کانسار آهن ده

هاي زمان با ساير کانسار( نشان داد که مبنی بر وجود شرايط فیزيکوشیمیايی مشابه در تشکیل و تکوين کانسار آهن دهBIFنواري )

دهند که ممکن است به علت تغییر در شدگی نشان میغنی BIFنسبت به منحنی   Tiو  Mgآهن نواري است. در اين نمودارها عناصر 

کانسار آهن  در منحنی Kدار باشد. همچنین عنصر هاي کانهاختالف در شیمی محلول زمان و ياگذاري کانسار آهن دهشرايط رسوب

تواند تايیدي بر رسوب آهن در مناطق کم عمق و همراه با ذرات دارد که می  BIFي نسبت به منحنی شدگی ناچیززمان غنیده

ته نشست آهن با فاصله از منشا و بعد از  احتمالنیز  Siمیزان در شدگی  تهیآواري سیلت و رس به صورت ذرات کلوئیدي باشد. 

 .دهدرا افزايش می در اعماق بیشتر به صورت چرت هاي سیلیسیجدايش محلول

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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