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Hem) گوتيت ،(th

 مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، د1395ريورماه
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آ منشأ عنوان ه

عيار آهن) 1ول
O2وند تغييرات

د كه نشان دهن
 آهن در نمونه

شكل (ي باشد
Cr ،Ni  وTi

به Co/Niنسبت
ين عناصر در ك
ده اي قرار مي

Cr/V به عنوان

b

e

h

صويري از تجمعات انه
e رگچه پيرولوسيت.

) قالبيhل مگنتيت.
mط گوتيت. هماتيت (

م
بيستمين همايش 

شهر 18تا  16 

به آذرين هاي ده

جد( XRFناليز
ي رسم شده، رو
 كاهش مي يابد

SO3 در مقابل
 كاني سازي مي

،Vمقدار عناصر
از مقايسه ن ).5

(Bajw .نسبت ا
 سولفيدهاي تو

از نسبت ).6ل

b

e

h

) تصb رگچه هماتيت
 شكستگي پر شده با
لورهاي ريز و يوهدرا
ت جانشين شده توسط

تود كه است ده
  .شوند فته

حاصل از نتايج آن
رهاي همبستگي

دار اين عناصر
MnO، BaO و

 آهن در محيط
ش عيار آهن م

شكل(مي باشد
wah et al., 198

در محدوده 10
شكل( شده است

 شكستگي پرشده با
)d  از كاني گوتيت

) بلgاي. رشته -وزني
سابهدرال پيريت

شد موجب آهن 
گرف نظر در مابي

  مي
 به داده هاي ح
ا توجه به نمودار
مقدار آهن، مقد

Oروند تغييرات  

با آ ه اين عناصر
دهد كه با افزايش
عناصر با آهن مي

(87ده مي شود 

باالتر از و  10 
توزيع ش 9گين 

a

d

g

)a -1 شكل
cنمايي (

پيرولوسيت سو
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ژئوشيم
با توجه
با .مي باشد

با افزايش م
).5 شكل(

رفتار مشابه
نشان مي د
منفي اين ع
آهن استفاد

تا 1/0بين 
با ميانگ 10



  
مي  1ر از 
در  Vقدار 

شهاب (شد 
 6/0(اً باال 

سنگ مورد 
، Nbناصر ع

نيز يكي از 

A
F

M

با ست كه 
نطقه ين م

سينوآلكالي 

رمابي آهن باالتر
مق .ت آمده است

درصد مي باش 2
ي ماگمايي نسبتاً
 عنصر در كانس
نورد مطالعه از ع
ي دهد كه اين ني

  Ore-1

SiO2 0.89 
Al2O3 0.11 
Fe2O3 69.86
CaO 5.61 
Na2O 0.04 
K2O 0.05 
MgO 0.69 
BaO 1.45 
TiO2 0.01 
MnO2 7.52 
P2O5 0.01 
SO3 0.82 

L.O.I 12.76
Sr 173 
Cu 11 
Zn 20 
Pb 4 
Ni 34 
Cr 8 
V 24 
Zr 28 
Y 2 
Rb 15 
Co 8 
As 42 
U 1 
Ga 6 
Nb 4 

آناليز گرديده اس
 سنگ هاي آذري
نزوديوريت تا س

ر ذخاير آهن گر
بدست 8/0ر با 

2تا  3/0شفيلد 
در كانسار هاي 

ست مقدار اين
كانسنگ مو 7ل 

ديدي نشان مي

XR 

1 Ore-2 Or

0.98 0.
0.12 0.

6 65.34 55
5.93 13
0.02 0.
0.03 0.
0.48 2.
5.36 2.
0.01 0.
7.48 5.
0.00 0.
2.79 1.

6 11.36 18
210 2

9 
24 2
7 
31 3
11 
37 1
33 4
1 
16 1
11 
39 7
2 
2 
2 

ونه برداشت و آ
ن از قرار گيري 

در محدوده مو 

(C 

 
   شناسي ايران
   دانشگاه تهران

است و در 1/0
گ متكستانه برابر

V در كانسار بو
Tiر مقدا . باشد

اس درصد 01/0
ئه شده در شكل
غني شدگي شد

RFكانسنگ به روش 

re-3 Ore-4 

.86 1.85 

.11 0.24 
5.63 44.26 
3.00 18.96 
.03 0.02 
.03 0.03 
.11 2.86 
.19 1.02 
.01 0.04 
.86 4.87 
.00 0.02 
.02 0.64 

8.79 24.83 
59 455 
6 5 
20 18 
9 6 
33 36 
9 11 
19 16 
40 31 
2 1 
15 16 
2 4 
70 71 
1 1 
2 11 
3 1 

نمو 11ي تعداد 
نشان) TAS(س

De la Roche (

 مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، د1395ريورماه
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گمايي كمتر از
بت در كانسنگ

V2O5مثال مقدار

پي پي ام مي ب
تا 1/0حدود در

چند عنصري ارائ
 Baو از عنصر

ايج آناليز شيميايي ك

Ore-5 Ore-6

0.59 1.21
0.08 0.08

46.23 61.24
21.14 11.35
0.03 0.04
0.02 0.02
1.29 0.25
0.05 2.36
0.01 0.01
5.01 6.19
0.02 0.01
0.01 1.25

24.84 15.65
92 200
5 7 
24 43
2 11
34 30
6 5 
2 51
20 31
3 2 
16 12
9 6 
80 154
1 1 
4 4 
4 2 

ده مورد بررسي
 در برابر سيليس

 )et al. 1980

(B 

م
بيستمين همايش 

شهر 18تا  16 

ب كانسارهاي ما
ميزان اين نسب
مي باشد براي م

19سنگ حدود
برزيل د راجاس

وجه به نمودار چ
تهي شدگي ني

بخشي از نتا – 1ول

6 Ore-7 O

 1.21 0
8 0.09 0
4 63.57 69
5 10.76 6
4 0.03 0
2 0.02 0
5 0.44 0
6 0.08 0
 0.02 0

9 6.90 7
 0.01 0

5 0.02 0
5 16.69 14

105 1
5 
25 
6 
34 
5 
7 
18 
2 
16 
6 
61 
2 
24 
2 

فوذي در محدو
هاي كل قليايي
 نمودار دالروچه

 نسبت در اغلب
(Marschik an.

درصد م 1/0 از
صر در اين كانس

كا گرمابي خاير
با تو .د مي باشد

ه با پوسته فوقان
. ابي مي باشد

جد
re-8 Ore-9 

0.68 0.45 
0.07 0.06 
9.12 68.52 
6.43 6.02 
0.03 0.02 
0.03 0.03 
0.95 1.23 
0.53 0.08 
0.01 0.00 
7.34 7.22 
0.01 0.00 
0.21 0.01 
4.46 16.22 
171 144 
11 5 
23 22 
2 6 
33 39 
9 7 
18 9 
27 20 
1 3 
14 14 
8 7 
42 115 
2 1 
13 9 
4 2 

 هاي آذرين نف
 بر روي نموداره
گابرو و براساس

8.( 

ده مي شود اين
nd Fontbote, 2

 ماگمايي باالتر
مقدار اين عنص). 

و در ذخ) كايرونا
درصد 01/0ر با 

T  وP در مقايسه
كانسارهاي گرما

Ore-
10 

Ore
11 

1.98 0.89
0.68 0.11

50.68 65.2
15.42 9.92
0.02 0.04
0.14 0.03
1.99 0.34
1.57 0.86
0.10 0.00
5.32 6.70
0.02 0.01
0.66 0.14

21.04 15.4
642 153

9 7 
33 62 
1 4 
33 33 
7 8 
29 13 
36 23 
1 2 
17 16 
8 5 
68 34 
4 2 
5 10 
3 2 

ه به وجود توده
ده هاي حاصله
 مونزوگابرو تا گ

8شكل (مي گيرد

(A 

 

 

 

آهن استفاد
(2001باشد 

كانسارهاي
)1384پور، 

درصد در ك
مطالعه برابر

Zr ،Th ،Ti

ويژگيهاي ك
 

e-

9 
1 

25 
2 
4 
3 
4 
6 
0 
0 
1 
4 

40 
3 

با توجه
توجه به داد
در محدوده
گابرو قرار م

 

 
  

  

  



  

هماتيت كانسنگ در  كستانهمت ت عناصر پراكندگي وي

 
   شناسي ايران
   دانشگاه تهران

الگو مقايسه -7كل
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١٠١  Coجهت 
(Frie 

شك
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 Ni-نمودار در سنگ
(etsch, 1978ستانه

كانس هاي نمونه قعيت
شا كانسار آهن متكس

موق -6 شكل
منش تعيين

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

سنگ آهك 
ل هماتيت، 
ه پركن در 

B  و وجود
 Co/Ni  و

ه را از نوع 
حي گسله 
در ميزبان 
ميت نقش 
يك سطح 
را به شكل 

فارس،  يايي،

با استفاده از 

 و فلورين در س
متكستانه شامل
نشيني و شكافه

Mn ،Ba عناصر 

سه نسبت هاي
اتيتي متكستانه
 خصوص در نواح
 هاي پراكنده د
رنده گوياي اهم
ل آهن در نزدي
هماتيتي آهن ر

   كشور، تهران.
و ژئوشيمي  شناسي

 هماتيت هنشك با

رولوزيت، باريت
نسار هماتيتي م

رايند جانطريق ف
گي مثبت بين

T ،P  وVمقايس ،
وان كانسار هما
سطح زمين به
ه شكل عدسي
 سنگ در برگير
وشيميايي حامل
ده و كانسنگ ه

  كرمان.ر 
 اكتشافات معدني

كاني داده هاي از 

ي زايي كانسارهاي
1 -38.  

 ده ديوريت گابرو

 
   شناسي ايران
   دانشگاه تهران

يي همراه با پير
ه هاي اصلي كا
ند كه اغلب از ط
نمايش همبستگ

Tiتگي منفي با 

رد مطالعه مي تو
هن در نزديك

تيتي آهن را به
 ماده معدني و

هاي ژئوكمپلكس
ارت ناپايدار شد

انشگاه شهيد باهنر
ن زمين شناسي و

استفاده با فارس د

) بررسي كاني139
19يازدهم،  هشمار

رين منطقه در محدود

 مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، د1395ريورماه
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ي و عدسي هاي
ي شده اند. كانه
پيريت مي باشند
 همبستگي و ن
 داشتن همبست
در محدوده مور
يميايي حامل آه
ت كانسنگ هما
 بافتي، ساختي

ر اين شرايط كم
ديد فشار و حرا

  .اده است

كرمان : انتشارات دا
عقدا، سازمان 1:100

دهبيد مگنتيت سار
230.  

91ر دهكردي، ر. (
سوم، سال ولوژي،

گيري سنگ هاي آذر

م
بيستمين همايش 

شهر 18تا  16 

ده ايه صورت تو
ونه اي دولوميتي
مل مگنتيت و پ
ه به نمودارهاي
نگ هماتيتي و
سازي اسكارن د

هاي ژئوشيلكس
 ناپايدار شده و
دات صحرايي،

در. معدني است
ستي با افت شد
ولوميتي برجا نها

شناسي اقتصادي،ك
0000مين شناسي

كانس كانه زايي طالعه
0- 217، 3، جلد 2

سب، ز.، شمسي پور
فارس، پترو يميايي،

قرار گ-8شكل

بههن متكستانه
 باشد كه به گو

هاي فرعي شاه
با توجهشده اند.

ن همراه با كانسن
رتبط به كاني س
ين شرايط كمپل
فشار و حرارت

مشاه .اده است
ته شدن ماده م
ي گسله و كارس

دو -يزبان آهكي

)،مباني زمين ش138
) نقشه زم1385. (

) مط1390ي، ص. (
شماره ،1390 سال

ن، ش.، موسوي نس
شناسي و زمين شي

   گيري
در كانسار آهيي 

ن كامبرين مي
يرولوزيت، و كانه
ن جايگيري شد
باريت و فلورين

هاي مرود كاني 
در اين. ي دانست

 با افت شديد ف
وميتي برجا نها
ايشي در نهشته
صوص در نواحي
ي پراكنده در ميز

   فارسي
86ب پور، جمشيد(

دي، ع.، فودازي، م.
زاده، م.ع.، راستي ب

س شناسي اقتصادي،
زاده، م.ع.، پروين ب

گ شناسي، كاني ش

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نتيجه
كانه زاي

عقدا  به سن
گوتيت و پي
سنگ ميزبا
كاني هاي ب

Cr/V و نبو
هيدروترمالي
و كارستي

دولو -آهكي
محيط اكسا

ه خصزمين ب
عدسي هاي
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