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مطالعه کانیشناسی و کانهنگاری کانهزائی آهن در رخداد معدنی حلب (جنوبباختری زنجان) با استفاده از
)SEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی
◊◊◊◊◊◊◊

: چکیده

 کیلومتری جنوبباختری62(  سیرجان و جنوبباختری زنجان-رخداد معدنی آهن حلب در بخش شمالی پهنهی دگرگونی سنندج
 سنگ میزبان کانیزائی آهن واحدهای شیستی و کوارتزیتی معادل سازند کهر میباشد که با یک گسلش در زیر.دندی) قرار دارد
 کانهزائی آهن در رخداد معدنی حلب بهصورت چینهسان و همروند با.واحدهای مرمر و دولومیتی جانگوتاران قرار گرفتهاست
. کانههای اصلی موجود در این ذخیره به طور عمده مگنتیت و هماتیت میباشند.برگوارگی واحدهای شیستی میزبان رخ داده است
مگنتیت بهصورت ساختهای نواری و توده ای در محل رخنمون ذخیره و با بافتهای دانهپراکنده و المینهای در نمونههای دستی و
 پیریت در.) در مقاطع میکروسکوپی دیده میشودAnnealing( همچنین بهصورت دانههای منفرد و تجمعی با بافت الحاق سهگانه
. لیمونیت و باریت از محصوالت فرآیندهای سوپرژن میباشند، گوتیت.مقادیر کم حضور دارد
 سیرجان- سنندج، زنجان، حلب، مگنتیت، میکروسکوپ الکترونی روبشی:كليد واژه ها
Mineralogy and mineralography of Halab iron mineralization (SW Zanjan)
using Scanning Electron Microscopy (SEM)

Abstract:
Halab iron occurrence in the northern part of Sanandaj-Sirjan zone is located in the south-west of Zanjan (26 km
south-west of Dandy). Iron mineralization is hosted by schist and quartzite sequence. All lithologies in this area
are to be understood as metamorphic equivalents of Kahar Formation which is overlain by Jan Gutaran marble
and dolomitic unit. Their contacts are mostly faulted. The iron mineralization is stratiform within the
metamorphosed Kahar Formation and occurs as banded iron parallel to the foliation of host schist units.
Magnetite and hematite are the main ore minerals in this occurrence. The ore minerals show disseminated,
laminated, banded and massive textures. The magnetite of the Halab iron is characterized by annealing textures.
Pyrite in small amounts is the result of sulfide mineralization. Goethite, limonite and barite are products of
supergene processes.
Keywords: Scanning Electron Microscopy, Magnetite, Halab, Zanjan, Sanandaj– Sirjan

◊◊◊◊◊◊◊

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه :

رخداد معدنی آهن حلب در جنوبباختری زنجان و  62کیلومتری جنوبباختری دندی با مختصات جغرافیایی 62˚62′11″
و  62˚61′61″عرض شمالی و  14˚66′11″و  14˚64′63″طول خاوری قرار دارد .در تقسیمات ساختاری ایران ،محدوده این رخداد
معدنی در بخش شمالی پهنهی دگرگونی سنندج  -سیرجان ) )Stöcklin 1968واقع شده است و بخش کوچکی از برگه زمین
شناسی  1:133333تخت سلیمان (باباخانی و قلمقاش  (1631را تشکیل میدهد .کانسارها و رخدادهای متعددی از کانهزایی آهن
در این بخش از پهنهی دگرگونی سنندج -سیرجان وجود دارند که در سالهای اخیر مطالعات متعددی (اکتشافی و پژوهشی) بر
روی آنها انجام شده است .تاکید مطالعات یاد شده بیشتر بر ویژگیهای زمینشناسی و کانیشناسی واحدهای سنگی میزبان ،کانه-
نگاری کانهزائی آهن با استفاده از روشهای نوری و مطالعات ژئوشیمیائی بر مبنای آنالیزهای مخرب بوده است .در این نوشتار سعی
بر این میباشد تا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ) (EDSکانهنگاری کانیهای
آهن مورد بررسی و اطالعات جدیدی بدست آید.
◊◊◊◊◊◊◊

روش تحقیق:

دادههای مورد استفاده در این پژوهش بر مبنای بررسیهای صحرائی و نمونه برداری از واحدهای سنگی میزبان و کانهزائی آهن در
محدوده مورد مطالعه و سپس مطالعات آزمایشگاهی با تهیه و بررسی تعداد  62عدد مقطع نازک ،نازک -صیقلی و صیقلی از
نمونههای سنگی منطقه به دست آمده است .مطالعات سنگنگاری و کانهنگاری با استفاده از میکروسکوپهای پالریزان دو
منظوره مدل  GXدر گروه زمینشناسی دانشگاه زنجان و میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل EVO MA 10 Scaning Electron

 Microscope-Zeissمجهز به طیفسنج پراش انرژی پرتو ایکس ) (EDSدر دانشگاه مونتان لئوبن -اتریش انجام شده است.
بحث:
زمینشناسی و سنگشناسی واحدهای سنگی میزبان کانهزائی آهن

مهمترین واحدهای سنگی رخنمونیافته در منطقه شامل واحدهای شیستی و کوارتزیتی معادل سازند کهر است که با یک گسلش
در زیر واحدهای مرمر و دولومیتی (جانگوتاران) قرار گرفتهاند .واحدهای شیستی عمدهترین واحدهای سنگی منطقه هستند.
براساس مطالعات سنگنگاری واحدهای شیستی بهترتیب فراوانی ،از گارنت -میکاشیست (محمدی و همکاران  ،)1626مسکویت
شیست و بیوتیت شیست تشکیل شدهاند.
واحد میکاشیست :میکاشیستها بهصورت متناوب با کلسیت -کلریت میکاشیستها دیده می شوند و حاوی میان الیههای
کوارتزیتی ،مرمری ،دولومیت مرمریشده و متاریولیت (؟) هستند .براساس مطالعات سنگ نگاری ،میکاشیستها به دو نوع
مسکویت شیست و بیوتیتشیست قابل تفکیک هستند .مسکویت شیستها از مسکویت ،کوارتز ،فلدسپات و مقدار بسیار جزئی
بیوتیت تشکیل شدهاند و بافت غالب آنها گرانوبالستیک و لپیدوبالستیک است .بیوتیت شیستها دارای بیوتیتهای فراوان و
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مقادیر ناچیزی مسکویت هستند که در راستای شیستوزیته سنگ قرار گرفتهاند .بیوتیت ،مسکویت ،کوارتز و فلدسپات از کانی-
های اصلی تشکیلدهنده این سنگها به شمار میروند .بافت غالب در بیوتیت شیستها ،لپیدوبالستیک و گرانوبالستیک است
(شکل .)1
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شکل  -1الف و ب( توالی کانیهای کوارتز و میکا با مگنتیت در میکاشیست؛ ج و د) تشکیل کلسیت ثانویه در میکاشیست( .کوارتز  ،Qzمگنتیت ،Mag
بیوتیت  ،Btموسکویت  ،Msکلسیت  .)Calالف و ج) نور  ،XPLب) نور انعکاسی ،د) نور PPL

کوارتزیت :این واحد بهصورت میانالیه در بین واحدهای شیستی رخنمون دارد .واحد کوارتزیتی در نقشه  1:133333تخت
سلیمان معادل ماسهسنگهای آرکوزی دگرگون شده سازند کهر در نظر گرفته شده است (باباخانی و قلمقاش  )1631که بخشی از
رخساره آواری سازند کهر به شمار میرود .نهشته های آواری سازند کهر در بردارنده ماسه سنگ و گل سنگ هستند .ماسه سنگ
ها دارای دانه های کوارتز ،فلدسپار و خرده سنگ می باشند (قریب و همکاران  .)1632نتایج مطالعات سنگنگاری بر روی
کوارتزیتها بیانگر آن است که این سنگها بهطور عمده از کوارتز با خاموشی موجی و حاشیههای مضرس تشکیل شدهاند.
هرچند بافت سنگ گرانوبالستیک است اما تحت تأثیر دگرشکلی ،برگوارگی ضعیفی در سنگ قابل مشاهده است.
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کانهزایی آهن

براساس مطالعات صحرایی ،کانهزایی آهن بهصورت چینهسان و همروند با برگوارگی واحدهای شیستی میزبان رخ داده است
(شکل  )6و بهصورت تناوبی از مگنتیت و کوارتز با ساخت نواری دیده میشود .کانههای اصلی موجود در این ذخیره به طور
عمده مگنتیت و هماتیت میباشند .مگنتیت بهصورت ساختهای نواری و تودهای در محل رخنمون ذخیره و با بافتهای دانه-
پراکنده و المینهای در نمونههای دستی و همچنین بهصورت دانههای منفرد و تجمعی با بافت الحاق سهگانه ( )Annealingدر مقاطع
میکروسکوپی دیده میشوند (شکلهای  6و  1و .)5پیریت در مقادیر کم حضور دارد.
الف

ب
واحدهای شیستی

کانه زایی
آهن

شکل  -6الف( دورنمایی از رخنمون ذخیره آهن حلب (عالمت ستاره ) ،ب( کنتاکت شیستهای معادل کهر و تناوب کانه زائی آهن و کوارتزیت )دید به
سوی جنوبباختری).

براساس مطالعات کانهنگاری ،مگنتیت فراوانترین کانهی موجود در رخداد معدنی حلب است .رنگ مگنتیت در نمونههای دستی
،سیاه ،خاکستری تیره و در برخی موارد قهوهای تیره میباشد (شکل  .)6اندازهی دانههای مگنتیت در نمونههای دستی از 5تا  2میلی-
متر متغییر است .مگنتیتها بهصورت دانهپراکنده ،تودهای و باندهای نواری در نمونه دستی مشاهده می-شوند (شکلهای 6و  .)1به-
طور کلی ،مگنتیتها در مقاطع میکروسکوپی به دو صورت مشاهده میشوند .گروه اول شامل مگنتیتهایی هستند که بهصورت
دانههای منفرد در داخل شیست رشد کرده اند (شکل  -5الف) .گروه دوم از مگنتیتهایی تشکیل شدهاند که با بافت الحاق سهگانه
( )Annealingبهصورت تجمعی در متن سنگ دیده میشوند .در بافت الحاق سهگانه بلورهای مگنتیت با زاویهی  163درجه ،در
کنار یکدیگر قرار میگیرند که معرف تعادل مادهی معدنی در دمای باال میباشد (شکل  -5ج و د) .ترکیب شیمیائی مگنتیت بر
مبنای طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس ) (EDSحاوی مقادیر اندکی سیلیسیم و آلومینیم میباشد (شکل  -5ب).
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شکل -6الف) مگنتیت با بافت نواری در متن سنگ میزبان ،ب) ساخت نواری متشکل از باندهای مگنتیت و کوارتزیت در سنگ میزبان شیستی.
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شکل -1انواع بافت ماده معدنی مگنتیت( )Magدر رخداد معدنی آهن حلب .الف) مگنتیت خودشکل با بافت دانهپراکنده در کوارتزیت .ب)
مگنتیت با بافت تودهای همراه پیریت ( .)Pyج) جهتیابی دانههای مگنتیت به موازات برگوارگی سنگ میزبان شیستی .د) مگنتیت و کوارتز
با بافت نواری.
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شکل -5تصاویر  BSاز مقاطع میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( .)SEMالف) کانی مگنتیت ( )Magبهصورت منفرد با جهت-
یافتگی در امتداد برگوارگی .ب) اسپکتروگراف مربوط به کانی مگنتیت .ج و د) کانی مگنتیت بهصورت تجمعی با بافت .Annealing

هماتیتدر رخداد معدنی آهن حلب طی پدیده مارتیتیشدن در حواشی و بین بلورهای مگنتیت به وجود آمده است (شکل -2
الف) .پیریت دارای فراوانی بسیار اندکی نسبت به مگنتیت و هماتیت بوده و به صورت نیمهخودشکل و عمدتا بیشکل میباشد
(شکل-2ب).
ب
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شکل  -2الف) تصویر  BSاز آثار دگرسانی به هماتیت( .)Hemپدیده مارتیتیشدن در حواشی مگنتیت ( )Magقابل تشخیص است.ب) رشد کانی پیریت
( )Pyدر فضای بین مگنتیتها .الف -تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی،ب -تصویر در نور انعکاسی
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دگرسانی سوپرژن

دگرسانی در منطقه مورد مطالعه دارای وسعت چندانی نیست و به بخشهای گوتیتی و لیمونیتی شدهی پهنههای کانهدار محدود
میشود .گوتیت ،لیمونیت و باریت از محصوالت فرآیندهای سوپرژن می باشند .گوتیت با ساختار شیمیائی ) (FeOOHاز کانههای
آبدار اکسیدهای آهن است .گوتیت محصول اکسیداسیون مگنتیت و هماتیت در بخشهای سطحی کانسار بوده است و با رنگ-
های زرد قهوهای و متمایل به قرمز در سطح کانسار ظاهر میگردد .لیمونیت بر اثر هوازدگی و آبگیری اکسیدهای آهن و در
نواحی اکسید شدهی کانسار ) بخش هماتیتی( تشکیل شده است .این کانی در مقاطع میکروسکوپی در حواشی مگنتیت و هماتیت
به رنگ خاکستری روشن دیده میشود (شکل  .)4باریت از کانیهای سولفاته میباشد که بهصورت ثانویه نیز در اطراف مگنتیت و
همراه با کانیهای لیمونیت و گوتیت تشکیل شده است .تشکیل کانی باریت بهصورت ثانویه احتماالً در مراحل تأخیری کانی-
سازی.رخ داده است.
Ma
g

L
m

Br
t

شکل  – 4تصویر  BSاز باریت ( )Brtو لیمونیت ( )Lmدر اطراف مگنتیت ()Mag

◊◊◊◊◊◊◊

نتیجه گیری :

بافت الحاق سهگانه ( )Annealingکه معرف تعادل کانیهای فلزی در دمای باال است یکی از بافتهای شاخص در کانه مگنتیت
میباشد و بیانگر افزایش تدریجی درجه حرارت طی دگرگونی است .این بافت نشان دهنده رشد کانه مگنتیت در اثر فرآیندهای
دگرگونی میباشد و بهوضوح در نمونهها ی رخداد معدنی آهن حلب قابل تشخیص است .براساس آنالیز  EDSکانه مگنتیت دارای
مقادیر مشخصی از عناصر  Siو  Alدر ترکیب شیمیائی خود می باشد که بهعلت جانشینی  Si4+و  Al3+در موقعیت (Ghosh et Fe3+

) al. 2013یا نهشت  Si-magnetiteدر مقیاس نانو درون کانه مگنتیت است ) .(Xu et al. 2014این امر بیانگر حضور  Siدر محیط
تشکیل ،همزمان با تبلور کانههای مگنتیت میباشد .براساس مظالعات پیشین (قربانی  ،1632کوهستانی و مختاری  ،1626محمدی و
همکاران  )1626،1626،1621و شواهد بدست آمده از مشاهدات صحرایی ،ژئومتری ،ساخت و بافت و کانیشناسی سنگ میزبان
درکانیسازیهای آهن رویداده در بخش شمالی پهنهی دگرگونی سنندج -سیرجان چنین به نظر میرسد که این کانهزائیها در
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گروه کانسارهای آهن تیپ آتشفشانی -رسوبی دگرگونشده تقسیمبندی میشوند .اطالعات جدید به دست آمده بر مبنای بررسی-
های میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنج پراش انرژی پرتو ایکس ) (EDSدر این نوشتار میتواند در تائید مدلهای
احتمالی پیشین یا طرح خاستگاه جدید برای کانه زائی رخداد معدنی آهن حلب در منطقه مورد مطالعه به غیر از تیپ کانهزائی یاد
شده مورد استفاده قرار گیرد.

◊◊◊◊◊

تقدیر و تشکر:

نویسندگان از آقای مهندس رهبر ،کارشناس سازمان صنعت و معدن استان زنجان جهت در اختیار گذاشتن اطالعات پایه اکتشافی
منطقه و همچنین از گروه زمینشناسی و ژئوفیزیک کاربردی ،دانشگاه مونتان لئوبن ،اتریش بابت فراهم نمودن میکروسکوپ
الکترونی روبشی و آنالیز  EDSکمال تقدیر و تشکر را دارند.

◊◊◊◊◊◊◊
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 کوهستانی ،ح ،.مختاری ،م.ع ،1626 ،.ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آهن میانج ،جنوبباختر دندی .هجدهمین همایش انجمن زمین-شناسی ایران ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 محمدی ،ز ،.ابراهیمی ،م ،.کوهستانی ،ح ،1621 ،.ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آهن گورگور ،شمال باختری تکاب .سی و یکمینگردهمایی علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران.
 محمدی ،ز ،.ابراهیمی ،م ،.کوهستانی ،ح ،1626 ،.رخداد معدنی آهن گورگور ،شمالخاور تکاب :کانهزایی تیپ آتشفشانی -رسوبی دگرگونشده درزون سنندج -سیرجان .مجله زمینشناسی کاربردی پیشرفته ،شماره  ،16ص .63-66
 محمدی ،ز ،.کوهستانی ،ح ،.ابراهیمی ،م ،1626 ،.کانیشناسی ،ساخت و بافت و تیپ کانهزایی آهن در رخداد معدنی گورگور ،شمال خاوری تکاب .اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی معدن ،فرآوری مواد معدنی ،متالورژی و محیط زیست ،دانشگاه زنجان ،زنجان.
◊◊◊◊◊◊◊
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