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 ندوشن یزد –روش های آزمایشگاهی برای شناسایی کانسار آهن سورک 
 

 چكيده :

کیلومتری غرب شهرستان یزد و در مجاورت روستای سورک واقع شده است.  051مجموعه معادن سنگ آهن سورک در 

ی های سنگهای آهن در محدوده معدن از نمونهسازیکیلومتر مربع وسعت دارد. برای بررسی بهتر کانی 01این معدن حدود 

نازک و صیقلی تهیه شد. همچنین به منظور بررسی عیار عناصر کمیاب موجود در اطراف محدوده مقطع  9معدن در مجموع

مورد تجزیه و آزمایش قرار گرفتند. مطالعات ژئوفیزیک برای تخمین عمق و  ICP-Msمعدن چهار نمونه با استفاده از روش 

های حاصل ها مشخص گردید مغزهاده از این دادهها با استفسازی در محدوده معدن انجام شد و  محل حفر گمانهشکل کانی

ها های حاصل از این مغزهآماری بر روی دادهمورد آزمایش واقع شدند. مطالعات زمین XRFاز حفاری با استفاده از روش 

 دهد.سازی آهن با فازهای اکسیدی و سولفیدی در محدوده معدن نشان میبستگی قوی بین کانیهم

 

 گ شناسی،کانی شناسی،کانسار،معدن،آنالیز،آهنسن :كليد واژه ها
Laboratory methods for identifying iron ore Surk-Nodoushan 

 

 

Abstract: 
The Surk Iron Ore Complex is located in a zone as far as 150 km to the west of Yazd near Surk village. Its 

area is about 40 km2. Geology studies on this mine show that, from the structural point of view, this area is 

located in the center of Iran, Orumia-Dokhtar magmatic belt and cretaceous colorful mélanges along the 
Dehshir fault zone. Remote sensing studies showed Argillic and Propylitic alterations and different Iron 

mineralization in the mine area was identified by ASTER images. In order to have a better analysis on Iron 

mineralization in the mine area, totally 9 thin and polished sections from rock samples were selected. Also, 
for determining concentration of the rare elements in the mine area, four samples were analyzed by ICP-

Ms method. Geophysics studies were performed for estimating the reserve of the mine and shape of these 

reserves and places of the boreholes were determined by the resulted data. The drilled cores were analyzed 

by XRF method. Geostatistics studies on the cores data indicated strong correlation between Iron 

mineralization and oxide and sulfide phases. Moreover, the studies by concentration-number fractal method 
on the Iron grade show that the highest grade of the Iron is achieved in 1D block and the highest reserve of 

Iron exist in IC block in the mine area. 
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 مقدمه :

شناسی برای نمایش فازهای مختلف کانییایی موجود در یک منطقه و همچنین ایجاد یک دید مناسب برای مطالعه سنگ

سازی بسیار مهم، سودمند و حائز اهمیت است چرا که قرار گیری یک مجموعه سنگی در یک منطقه شناسایی بستر کانی

شناسی در محدوده ل اتکایی برای فعالیتهای اکتشافی باشد. برای مطالعات سنگتواند پیامی مناسب برای مطالعه و  کلید قابمی

باشند برداشت شد که از این های اقتصادی معدن میهای که قسمتنمونه به جهت مطالعه در محدوده آنومالی 9معدن سورک

ور مطالعه تهیه شد همچنین به منظ شناسیشناسی و کانیهای سنگنمونه چهار مقطع ناز ک و پنج مقطع صیقلی برای بررسی 9

 تهیه شد.  XRFو یک نمونه  ICPهای تشکیل دهنده و تشکیل شده در این محدوده چهار نمونه نوع کانی

 :روش تحقيقبحث و 

ذخیره بیانجامند،  تر شدن یکتوانند به اقتصادیویزه عناصر کمیابی که میترعناصر همراه با آهن بهبرای تشخیص بهتر و دقیق

ها در جدول مورد تجزیه قرار دادیم که نتایج این تجزیه ICPهای گرفته شده از محدوده معدن را با استفاده از روش نمونه

چه که در این جدول حائز اهمیت است عیار نسبتاً مناسب سه عنصر وانادیم، زیرکنیوم،باریم و استرانسیم آورده شده است آن

باشند.همچنین برای مطالعه اکسیدهای های گرفته شده میدر نمونه ppmدر حد چندصد  است.که دارای عیارهای قابل مالحظه

ها و همچمنین مختصات مربوط هم آزمایش شد که نتایج این آزمایش XRFها با روش اصلی موجود در محدوده معدن نمونه

 به نقاط نمونه برداری در جدوال زیر آمده است

  UTMاری از معدن سورک سيستم مختصاتمختصات نقاط نمونه برد -1جدول 

Y X نمونه 

3557744.52 722870.38 801 
3552276.84 726228.84 802 
3556840.20 723852.66 805 

3557529.306 723743.7 806 
3557645.55 727756.15 808 

 XRFهای شيميائی مربوط به محدوده معدنی سورک با استفاده از روشنتایج تجزیه -2جدول 

Sample  SiO2  Al2O3  Fe2O3  CaO  Na2O  K2O  MgO  TiO2  MnO P2O5  S  L.O.I  Sample  

  %  %  %  %  %  %  %  %  % %  %  %    

801 56.72 15.37 7.21 5.38 3.02 1.26 2.75 0.585 0.11 0.116 0.008 7.21 801 

802 61.58 15.86 1.63 6.6 4.76 0.98 1.68 0.646 0.058 0.098 0.006 5.75 802 

805 46.67 14.25 5.33 12.6 2.78 1.89 2.24 0.508 0.163 0.104 0.008 13.18 805 

806 64.39 15.03 4.82 2.62 4.26 1.76 2.83 0.499 0.125 0.059 0.005 2.77 806 
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 XRFهای شيميائی مربوط به محدوده معدنی سورک با استفاده از روشنتایج تجزیه -2ادامه جدول

Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO TiO2 Mno P2O5 S FeO LOI 

 % % % % % % % % % % % % % 

808 4.11 0.72 89.34 0.37 0.02 0.03 0.04 0.087 0.054 0.165 0.067 1.08 4.45 

 ICPهای شيميائی مربوط به محدوده معدنی سورک با استفاده از روش نتایج تجزیه  -3جدول 

 XRFمحدوده معدنی سورک با استفاده از روشهای شيميائی مربوط به نتایج تجزیه  -4جدول 

Sample Cl Ba Sr Cu Zn Pb Co As U Th Mo Ga Nb 

 ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Ppm 

801 74 157 235 66 110 42 8 18 1 2 2 16 4 

802 100 142 327 25 42 437 11 4 1 1 1 22 5 

805 81 219 266 28 129 968 9 86 1 7 4 19 4 

806 154 257 230 16 231 5124 5 498 1 9 2 25 2 

 
 

 دارای ویژگی های زیر می باشد: 818مقطع شماره برای نمونه 

 های فلزی اولیه:مگنتیتکانی

 های فلزی ثانویه: گوتیت، هماتیتکانی

ن دیده عددی با ابعاد ریز در آهای متدهد که شکستگیای مگنتیت را نشان میسنگ تودهمقطع در نمای ماکروسکوپی کان

های غیر فلزی قابل مشاهده است. قسمتی از سطح مقطع متشکل از یک ها یا سطوح انحاللی کانیشود. درون شکستگیمی

های غیر فلزی است که به اکسیدهای آهن آغشتگی پیدا کرده و با رنگ قرمز تیره مشخص است. تعدادی بخش حاوی کانی

Sample  Ni  Cr  V  Ce  La  W  Zr  Y  Rb 

  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm 

801 47 38 137 56 21 2 165 28 39 

802 42 8 110 72 27 7 323 40 41 

805 38 2 98 40 16 1 160 35 52 

806 40 7 104 34 14 4 185 41 60 
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نمای میکروسکوپی  خورند. درآبی تا سبز با ابعاد ریز و به صورت پراکنده در بخش غیر فلزی به چشم می کانی غیرفلزی به رنگ

انی شود. در مناطقی که کای و در مناطق کوچکی به صورت پراکنده دانه مشاهده میکانی مگنتیت عمدتاً به صورت توده

. کانی شودهدرال با ابعاد ریز مشاهده میهای آنشکل دانه سازی بهمگنتیت به صورت پراکنده دانه وجود دارد شکل کانی

ی طور فراگیر و با شدت متوسط تا زیاد مارتیتی و نیز با شدت کم تا متوسط و به طور فراگیر گوتیتی شده است. گوتیتمگنتیت به

 شود.یآهن در زمینه دیده م ها آغشتگی به هیدروکسیدهایها رخ داده است. در اطراف گوتیتشدن عمدتاً در امتداد شکستگی

 
 اینمایی از مگنتيت توده-1شکل 

 
ها با آهن در اطراف آن و پر شدن شکستگی ها و آغشتگی به هيدوركسيدهایگوتيتی شدن در امتداد شکستگی-2شکل

 گوتيت
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 های گوتيتیتصویری از مگنتيت، هماتيت و پچ-4شکل

 

 
 

 

بازماندی در زمينه هماتيتی های مگنتيت به صورت جزیره-3شکل

 شده
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 نتيجه گيری :
 

وده و دختر ب-آتشفشانی ارومیه-بررسی جزئی از ایالت ساختاری ایران مرکزی در مجاورت کمان ماگماییمحدوده مورد  -0

رز گسلی دهشیر، در م-سازی آهن رخداده در این ناحیه، در امتداد زون ساختاریدر زون گسله دهشیر قرار گرفته است. کانی

وب به ائوسن آتشفشانی منس-های آتشفشانی و آواری( و سنگبین مجموعه آمیزه رنگین افیولیتی )واقع در زون گسله مذکور

های ها، ماسه بادی و نهشتهقرار دارد. به طور کلی به دلیل پوشیدگی گسترده منطقه با رسوبات نامتراکم عهد حاضر )آبرفت

 .توان در محدوده مورد بررسی یافتهای محدودی را میبرجای مانده حاصل از فرسایش( رخنمون

معدنی عمدتاً از مگنتیت تشکیل یافته است. الزم به ذکر است، در برخی مناطق سطحی، مارتیتی شدن موجب تشکیل  ماده -2

 .هماتیت ثانویه در قالب مگهمیت به صورت محصول جنبی در منطقه شده است که آنها نیز مورد استخراج واقع می شوند

دهد بیشتر آهن در فازهای اکسیدان و سو لفیدی ک نشان میهای مختلف معدن آهن سورنتیجه مطالعات بر روی بلوک -3

تر شدن تشکیل شده است و میزان فسفر نیز با افزایش مقدار آهن در هر بلوک کاهش پیدا کرده است که این امر به اقتصادی

 03011111 با میزان ذخیره 2Cکند بیشترین میزان ذخیره در معدن آهن سورک را مربوط به بلوک کانسار نیز کمک می

با  1Dدرصد تخمین زده شده است. بلوک 33/03تن مشخص کرده است متوسط  عیار آهن در این بلوک دارای بیش از 

 .باشددرصد آهن دارای بیشترین عیار آهن می 00/50تن و عیار متوسط  235111میزان ذخیره 
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