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 چکیده

دارد. در  سیرجان قرار-ساختی سنندج و در پهنه زمین،ی هوره و بن در ناحیه حدفاصل روستا د مطالعههای مور سنگ

شود که تحت تاثیر آلتراسیون سیلیسی و کربناته  مشاهده می)ماسه سنگ، آهكی( منطقه مورد مطالعه دو واحد سنگی 

ها  ی در اين سنگاتا رگچه یابه صورت رگه یكروسكوپیم اسیدر مقه تابنو کر  یسیلیس یدگرسانقرار گرفته است. 

کانسارسازی آهن )پیريت، مگنتیت، گوتیت، هماتیت و در اثر آلتراسیون در هر دو واحد سنگی  شود.  مشاهده می

وسوپرژن  دروترمالیمنطقه دردو مرحله ه يیکانه زا شود. لیمونیت( و مس )پیريت و کالكوپیريت و ماالکیت( مشاهده می

 یها یوشكستگ یشكل گرفته اند. خرد شدگ تیمگنت و تيریپ یها یکان دروترمالیصورت گرفته است. در مرحله ه

سوپرژن را فراهم  يیزا وکانه یموجبات گسترش دگرسان زبانیدر سنگ م یدیسولف یها یحضور کان نینهمچ و فراوان

 نموده است.

 

 شهرکردشمال تخريبی،هایسنگ پتروگرافی، مس،-زايی آهنکانهکلید واژه : 

 

Evidence of iron and copper mineralization in rocks destructive 

Howrah district, North Branch 
 

Abstract: 

Studied rocks are located in interval of Horeh and Ben villages. They are 

apart of sanandaj-Sirjan Zone. In the studied area, there are two lithologic 

units (sandstone, limestone) that  were effected by silica and carbonate 

alternation. Microscopically, silica and carbonates alterations are as vein to 

veinlets. In two lithological units are abserved Fe (pyrite, magnetite, goethite, 

hematite) and copper(pyrite and chalcopyrite and malachite) mineralization 

by alteration process. The mineralization is done two stage as hydrothermal 

and supergen. In hydrothermal stage has been formed pyrite and magnetite. 

Great fractures, as well as the presence of sulfide minerals cause to alteraion 

and supergen mineraliztion is develped in the host rock.  

 
Key words: Fe-Cu mineralization, Petrography, Clastic rocks, North of Shahrekord 
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 مقدمه
 ۳۲° ۳۹́ ۹/۵۵˝ و عرض جغرافیايی ۵۵° ۹۴́ ۱/۵˝ یی بین طول جغرافیايمحدودهدر  شمال شهرکرد در مطالعه مورد منطقه

هوره –متری از جاده بن   ۳۵۵منطقه مورد نظر در فاصله  (.۱۳۳۵ ،یآقانبات) سیرجان قرار دارد-سنندج ساختاری زمین پهنه در

به سمت پايین امتداد دارد، در ساحل سمت چپ  باالی جاده واقع قرار دارد،رخنمون اصلی در امتداد يک دره قرار داشته که از

. در منطقه استهای از مواد معدنی نظیر ماالکیت شود که دارای انديسمخلوط ديده می های متفاوت وهای ازسنگرخنمون

ها به برخی محل در اما طبقات ماسه سنگی و سنگ آهک است. های تخريبی وکربناته ديده می شود که اين واحد شاملسنگ

د .  سیمان طبقات کنگلومرايی اين واحمی خوريمای نیز برنگ قرمز قهوهای به رهای ماسهطبقات کنگلومرايی و سنگ آهک

های دگرگونی و ماسه سنگ است که های خاکستری و قرمز  آجری سنگها سنگ آهک های اين اليهازجنس آهكی و قلوه

 مربوط به ژوراسیک فوقانی است. 

دگرسان شده  و سالم های نمونه منطقه، های سنگ ازGPS ه در اين مطالعه همراه با ثبت مختصات جغرافیايی به وسیله دستگا 

ها در مقاطع توسط يی کانیو شناسا یروابط بافت نییشد. تع هیته یكروسكوپیو سپس از آنها مقاطع نازک م ديبرداشت گرد

  صورت گرفت. Olympusمیكروسكوپ پالريزان

 ونیآلتراس، شودیم جاديها ادر سنگ یگرماب اي و يیماگما یها آب ریأثکه تحت ت یشناس یکان و يیایمیش راتییتغ هیکل

-یرا در بر م عیوس یمنطقه یریحال آنكه در کانسارها پورف محدود به رگه است، یارگه یدر کانسارها ونی. آلتراسنديگو یم

مهم  یهاونیاز آلتراس .نديگو یزون م يکبه هربخش  کنند و یم کیمهم تفك ینکا اچندي کي یرا بر مبنا ونیآلتراس .ردیگ

 نام برد را یتیلبآ و یتيکلر ،یتیزئول ،یسیلیس زن،يگرا ،یتیآلون ک،یليژآر ک،یتیسرس ک،یتیپروپل ک،یپتاس ونیتوان آلتراس یم

 . )۱۳۳۵پور،  مي)کر

 .یکربنات ونیآلتراس(۲ یسیلیس ونیلتراسآ (۱است.  يیشناسا درمنطقه قابل مشاهده و ونیآلتراس دونوع

 .صورت گرفته است یماسه سنگ یواحدها و یآهك یدر واحدها ونیدونوع آلتراس نيا

 یسیلی( را در سنگ اصطالحآ سی)چرت، اپال، کلسدون سیلیس یدهایاکس اي و مقدار درصد کوارتز شي: افزایسیلیس ونیآلتراس

هرمورد نشان دهنده  هدکهیدار رخ محفره سیلیوس یک،اپالی،کلسدونیزترکوا شدن به چهار صورت سیلی. سنديگویشدن م

 نيیپا یدر فشارها سیلیاشباع از س االتیاز سرد شدن سی ناش یزتراکو ونیكاسیفیلسیاست.س یخاص يیمایش كويزیف طيشرا

 یدر دماها یاپال گراد،نوعیدرجه سانت۱۵۵تا۱۴۵ يیدر بازه  دما کینوع کلسدون گراد، یدرجه سانت ۳۵۵کمتر از  یدماها و

،  (۱۴۳۳دبا ش یم PH<2در یقو یدیاس یاز شستو یحفره دارناش یسیلیگراد ونوع س یدرجه سانت۱۱۵تراز نيیپا
(Fournier and Marshall.  

 ی( در طتيدریوس تيمگنز ت،یدولوم ت،یکلس)کربناته  یهایکان یریشدن شامل شكل گ یکربنات: یکربنات ونیآلتراس

از  کيهر  لیبوده که تشك يیایقل pH کربن در دیاکس ید يیباال يیبا فشار جز يیهاسنگ توسط محلول کيدر  یدگرسان

پتروگرافی واحدهای  شواهد صحرايی و براساس  Robb)،(2005شدبایم زبانیسنگ م بیاز ترک یکربناته تابع یهایانواع کان

 .هنواحدهای آهكی فاقد کانه سازی آو  نهای آههكی واجد رگچهآواحدهای واحدهای ماسه سنگی، سنگی منطقه عبارتند از: 

  شود.  های آهكی تخريبی پرداخته می زايی آهن و مس در اين سنگ در اين مقالعه به بررسی کانه
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 (۱۳۴۳امامی و خلیلی،  ( موقعیت جغرافیايی منطقه هوره )شمال شهرکرد( )برگرفته از۱شكل 

 

 بحث
 

. آهكیسنگ  یواحدها وماسه سنگی  یقابل مشاهده هستندکه شامل واحد سنگ رسوب یواحد سنگ مورد مطالعه دو درمنطقه

 و تیهمات ت،یبصورت مگن یهن در واحد رسوبآ یشود. کانه ساز یم دهيد  یرسوب در هر دو واحدو مس آهن  یکانه ساز

 .شود یمشاهده م و  به صورت ماالکیت تیگوت

. شودیم دهيمتقاطع دی هادرزه همراه با یاتوده ساختار با بصورت رشته کوه ممتد يیدر مشاهدات صحرا یآهك یرسوب واحد

-هايی از آن در اثر آغشتگی به آهن به رنگ قرمز شود و در بخش های مورد مطالعه به رنگ خاکستری ديده می سنگ آهک

 های صدف وتوان ماکروفسیل بلمنیت، خرده ی اين واحد میخاکستری تیرههای سنگ آهک  در اليهشود.  ای ديده می ه قهو

در مطالعات  .را يافت های چرتی آهن دارهای وابسته به ژوراسیک پايانی و هم چنین نودلمیكروفسیل ی کرينوئید وساقه

قطعات سنگ دگرگونی،  ارتوکم آهک میكرايتی تا میكرواسپاريتی و آلوکم آنها شامل  ،سنگ آهک تخريبی میكروسكوپی

های کوارتز  اند. دانه باشد. قطعات فسیلی گاهی اسپاريتی شده های کوارتز تخريبی، چرت، مسكويت، کلريت  و  فسیل می تكه

خاموشی های کوارتز دارای  ( و با توجه به اين که تكهرسدآنها به هفت میلی متر می دابعادارای اندازه متفاوت دارند )گاهی 

باشند. قطعات دگرگونی از نوع شیست و میكا  باشند، دارای منشاء دگرگونی می و موجی شطرنجی و موجی جارويی می موجی

  SN1, SN+1ن نسل فولیش دو . همچنین اين قطعات دگرگونی دارای دهند نشان میکه فولیاسیون فضا دار باشند  شیست می

آهن بطور عمده به  یساز کانه  )شكل(.  تشكیل شده است SNبه موزات سطح محوری چین خوردگی  SN+1 کهباشد  می

 دهيد کلسیت یرمبوئدر یدر امتداد رخ ها دآهنیاکس ینیجانش. شودیمنقطع مشاهده م یها به صورت رگه و تیشكل همات

 .شودیم

 یهاماسه سنگ نيآن متفاوت است .در ا یجنس دانه ها که ابعاد و تيتارنایمنطقه بصورت ل نيا یسنگ: ماسه سنگ ها ماسه

. در اين شود )شكل(  ايی ديده می ی به صورت شانهکوارتزهای  کانی  رگه نيادر  شده که  قيتزرو کلسیت از کوارتز  یهارگه
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بطور های کدر  اند. همچنین کانی دار پر شده های آهن شود که توسط رس و کانه های استیلولیتی مشاهده می ها شكاف سنگ

شود که  می دهيد تياسفن وکلرهای کدر  . گاهی در اطراف اين کانیشود یمشاهده م متن سنگدر  وها  یفراوان در شكستگ

 شود. های متفاوت ديده می های کدر در اندازه اند. کانی شكل غالبا بی
 

 

 
 

 منطقه هوره )شمال شهرکرد( XPPL( تصاوير میكروسكوپی با نور ۲شكل 

 پتروگرافی
 

 درمنطقه قابل مشاهده و ونیآلتراس دونوعبا توجه به مطالعات صحرايی و پتروگرافی انجام گرفته در محدوده مورد مطالعه 

 .یکربنات ونیآلتراس(۲ یسیلیس ونیلتراسآ(۱:است يیشناسا

درمنطقه مورد به طوری که  .صورت گرفته است یماسه سنگ یواحدهاهم در  و یآهك یدر واحدهاهم  ونیدونوع آلتراس نيا

محدوده  یماسه سنگ و یآهك یدر واحدها یاتا رگچه یابه صورت رگه یكروسكوپیم اسیدر مق یسیلیس یدگرسانمطالعه 

 یماسه سنگ و یهكآ یدر واحدها یتیکلس یهاکربناته در منطقه بصورت رگچه یرساندگدر حالی که  .کانسار مشاهده است

 . شود مشاهده می

پراکنده  ويا ها بوده و غالبًا به صورت رگه، ريز رگچه های دگرسانی و شكستگی هیدروترمال در منطقه، عامل ايجاد زونزايی کانه

و بصورت  شكل بی باشد و به صورت بلورهای بسیار دانه ريز و ترين سولفید منطقه می در متن سنگ ديده میشود. پیريت فراوان

بافت مارتیزاسیون ديده  با شود. مگنتیت به میزان کم و اغلب روکسیدهای آهن ديده میآثار باقیمانده همرا با اکسیدها و هید

 .است ینیجانش و یتی(، مارتی)کاتاکالستیبرش ،یا هتود هایبافت ت،یمشاهده شده در مگنت یبافت ها نيعمده تر .شود می

 هماتیت توجه به مشاهدات میكروسكوپی اين که با شكل با بافت جانشینی در منطقه وجود دارد به صورت پولكی و بی هماتیت

هماتیت پولكی به صورت  (Anderson.1982) ها میباشد. طبق نظر اندرسون پولكی کانی حاصل دهیدراته شدن گوتیت

 .شود ای نازک ناشی از دهیدراسیون گوتیت در مناطق گرم و خشک حاصل میه هالي

 باشد. در مقیاس میكروسكوپی های سوپرژن در توالی کانه سازی میوردهآيک کانی ثانويه بوده و از اولین فر بصورت گوتیت

آن در  فراوانی ها قرار گرفته و شكل بین مگنتیت باشد. گوتیت در منطقه عمدتاً به صورت بی بافت اسكلتال )جانشینی( می دارای

تبديل شدن به  و از دست دادن آبيندهای هوازدگی درحال آدرصد است. اين کانی دراثر فر ۳تا  ۲اکثر مقاطع کمتر از 

 .باشد هماتیت می
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باقیمانده، همراه با  ژن به صورت آثاردار حضور دارد و در زون سوپر شكلدار تا نیمه بلورهای ريزدانه، شكلبه صورت  پیريت

به اکسیدها و  پیريت های اکسیدان شود. در اثر فرآيندهای سوپرژن و محلول اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن ديده می

 .هیدروکسیدهای آهن )هماتیت و گوتیت( تبديل شده است

 شود.  یمشاهده م تيریپ و تیاندک همراه با مگنت رياست که در مقاد یفرع و هيثانو یدیسولف یاز فازها تيریکالكوپ

 حاصل (گوتیت و هماتیتبه صورت مخلوطی از کانیهای کانی در اثر دگرسانی پیريت و ديگر سولفیدهای آهن ) اين لیمونیت

 .های دستی قابل مشاهده است ای در نمونه شده و غالباً به رنگ زرد مايل به قهوه

 شده و یساز یبه سطح ومناطق کان کينزد یهامنطقه مورد مطالعه است وعمدتا در بخش در یهاکانه نيفراوان تر تیهمات

کانه محصول  ني. ااسترخنمون گسترده  یدارا، اندشده یشكستگ دچاری كیحرکات تكتون اثر که در یهادر محل نیهمچن

 یپس از سردشدن توده ندکهيفرآ یودر ط دانیاکس یجو یهاتوسط آب تیمگنتی اثر دگرسان در سوپرژن بوده و یندهايفرآ

 شودیم نیجانش تیهمات لهیخود به وس یواژهایدر امتداد کل تیمگنت هد،یم یرو نيیدما پا االتیوهمزمان باهجوم س یذفون

(Ramdhor, 1980) .الزم   یمنبع خارج کيامر نيا یکند برا دایپ شيافزا ژنیکسا تهیفوگاس ديبا تیهمات لیتشك یبرا

که باعث  یجو یهااست که در اثر چرخش اب یجو های منبع اب نيترمحتمل و را فراهم کند ژنیاکس زانیم نياست تا ا

 (Haynes et ,1995).شودیمنطقه م يیشده قسمت باال دهیاکس

 زایی سوپرژن کانه

در سنگ میزبان موجبات گسترش )مثل پیريت( های سولفیدی  های فراوان و همچنین حضور کانی و شكستگی هاخردشدگی

 های اکسیژن دار فرورو با اين کانه زايی سوپرژن را فراهم نموده است. سولفیدهای هیپوژن فراوان و واکنش آب و دگرسانی

 ا به تمام اجزای های فراوان، اين محلول ها و شكستگی های اسیدی شده که با وجود ترک گیری محلول باعث شكل ها، سنگ

سازی  کانی ، به طوريكهاند گیری کانی سازی سوپرژن در منطقه شده میزبان دسترسی داشته و باعث شكل تشكیل دهنده سنگ

که  یتیمگنت یهاتیاز فعال یاریبس .باشدونیت، پیريت و مگنتیت میهای سطحی عمدتاً شامل هماتیت، گوتیت، لیم در بخش

کاهنده رخ داده   اياکسنده  کي است بدون حضور ممكن التيتبد نيا شودکهیم هيثانو تیبه همات هیاول تیهمات ليباعث تبد

 ردرهم در محل حضو تيریپ یوکان اشديداده   رخ ایاح -ونیداسیاکس ایه دراثر واکنش تیبه همات تیمگنت ليباشد اگر تبد

 حتما شودیم دیاکس تیتواند به همات یم تیمگنت یکه کان یطيدر شرا رايز شود، یم دیاکس تیبه همات تماما باشد،داشته 

 .(Kamei and ohmoto, 2000)د گردیم دهیاکس تیمگن شترازیب یشدت با زین تيریپ یکان
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. C وجود داردکوارتز  . کانیB، (Mمگنتیت )کانی . A منطقه هوره )شمال شهرکرد( XPPLتصاوير میكروسكوپی با نور  شكل 

 هماتیت-مگنتیتE.(، Pyپیريت ) D موسكويت،
 

 گیرینتیجه
 

فاصل روستای هوره و بن قرار  در حد قرار دارد و رجانیس-در محدوده سنندج ساختینیزم دگاهيمنطقه مورد نظر که از د

در منطقه شمال  یدگرسان حادث شده است.سنگی  آهكی و ماسهآهن دردو واحد کربناته  یمنطقه کانه ساز نيدر ادارد. 

در  دآهنیاکس ینیالف( چون جانش یمنطقه موارد ني. دراشودیم دهيشدن د یکربنات شدن ویسیلیشهرکرد به دوصورت س

 یوجود بافت برش(۳. تيریمثل پ یدیسولف یها یکان یبه جا دآهنیاکس ینیجانش(۲.شودیم دهيد یرمبوئدر یامتداد رخ ها

شكل گرفته  یمرحله اصل دو در يیها با توجه به عوامل ذکر شده کانه زایشكستگ درون سیلیس شدن کربنات و نیوجانش

مشاهده  یماسه سنگ و یآهك یقابل مشاهده است در واحدها یها کربناته بصورت شاخص بصورت رگچه یاست . دگرسان

منطقه دردو مرحله  يیمنطقه اتفاق افتاده است. کانه زا یها در سنگ ایورگچه ایبه صورت رگه یسیلیس ی. دگرساناند شده

 و یشكل گرفته اند. خرد شدگ تیمگنت و تيریپ یهایکان دروترمالیوسوپرژن صورت گرفته است. در مرحله ه دروترمالیه

سوپرژن را  يیوکانه زا یموجبات گسترش دگرسان زبانیدر سنگ م یدیسولف یها یحضور کان نینمچوه فراوان یها یشكستگ

 باشد.یم تیمونیل و تیت،هماتیمنطقه شامل گوت نيدرا یزا یفراهم نموده است.کان

 

A B 
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 تشکر و قدردانی

 .اند کمال تشكر را داريماز همكاری معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد که در بخشهای مختلف اين پروژه ما را ياری کرده 
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