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 چکیده
اطراف کانسار  یسنگ یواحدها قرار دارد.شرق تکاب  دختر در -کانه اصلی مگنتیت در زون ارومیهبا کانسار آهن سراب 

-تیداس ت،یولی)ر یآتشفشان هایو سنگآهک توده نفوذی نیمه عمیق )مونزودیوریت، گابرو تا کوارتز دیوریت(، شامل 

عدسی رخ داده است -سنگ کربناته در منطقه به صورت الیه ایکانی سازی آهن بین توده نفوذی و است. توف (و تیآندز

از  XRFو شواهد اسکارنی شدن و تأثیر محلول های دگرسان کننده در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. نتایج آنالیز 

لومین آلکالن بوده و تمام نمونه ها متاآسنگ میزبان کانسار آهن سراب نشان می دهد  سری ماگمایی این سنگها کالک

گیرند که با توجه به فرورانش قرار می های زونبوده و در تقسیم بندی محیط تکتونیکی گرانیتوئیدها، در محدوده گرانیت

نمودار عنکبوتی عناصر فرعی و کمیاب .طبق ، این نتیجه تایید می شود(دختر–زون ارومیه )واقع در موقعیت منطقه 

فقیر شدگی اندکی  Nbو  P, Tiغنی شدگی و  Kو   Pb, Zrه اولیه، عناصر نمونه های کانسنگی سراب نرمالیز به گوشت

به دلیل ورود این دو عنصر به داخل کانسنگ باشد.  Pو Tiرا نشان می دهد. دلیل فقیر شدگی سنگ میزبان نسبت به 

سبت دار و ایجاد دگرسانی سرسیتی در سنگ های آذرین منطقه ن Kورود محلول هایدلیل به  هم Kغنی شدگی 

، MgO، FeOt ،P2O5 در سنگ های آذرین میزبان منطقه، مقادیر SiO2داد.طبق نمودارهای هارکر، با افزایش مقدار 

CaO ،Al2O3 وK2O   کاهش و مقادیرNa2O  وTiO2 نیز منشأ اسکارن شواهد ژئوشیمیایی کانسنگ  .یابدافزایش می

 را تائید می کند.

 

 میزبان، آهن، سراب، تکاب.ژئوشیمی، سنگ های کلیدی:  واژه
 

Study of geochemistry in deposit and host rock of Sarab 

iron deposit(Takab) 
 

Abstract 
Sarabiron deposit with Magnetite as the main mineral, is located 60 Km east of Takab on the 

Urmia-Dokhtar volcanic belt. The host rocks consist of semi deep intrusive rocks (Monzodiorite, 

Gabbro and Quartz Diorite), Lime, igneous rocks (Riolite, dacite- Andesite) and Tuff. Iron 

mineralization has occurred between intrusive rocks and limestone as the layer-lens forms and 

there are some evidences of skarnization and influence of alteration solutions at studied area. 

Obtained results from XRF Analysis of “Sarab iron deposit host rock” indicate that the magma 

series of these rocks is “calc_alkaline” and all samples are “Meta alumina”, also in partitioning of 

Granitoids base on tectonic environment, these rocks belong to subduction zone that is in 
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compliance with their location on the Urmia-Dokhtar zone. According to the spider diagram of 

trace elements from Sarab deposit samples which are being normalized to primary mantle, Zr, Pb 

and K show slight enrichment whereas Ti, P and Nb show slight depletion. The entrance of Ti and 

P to the deposit is the reason why host rock has lost these elements. K enrichment can be 

addressed by the “K solution influx” and “sericitic alteration” in igneous rocks. According to the 

Harker diagram, with an increase in SiO2 content of igneous host rock, the amounts of MgO, FeOt, 

P2O5, CaO, Al2O3 and K2O have decreased and simultaneously the amounts of Na2O and TiO2 

have increased. Therefore the skarn genesis of deposit can be confirmed by geochemical 

evidences. 

Keywords: mineralogy, mineralography, iron deposit, Sarab. 

 

 همقدم
 22 06"ییاو عرض جغرافی 74° 02 06"ییایطول جغراف باشرق تکاب  یلومتریک 06دختر در  -کانسار آهن سراب در زون ارومیه

گسل  بین فواصل در گاه توده ای و رگه و رگچه ها ای ازشبکه و گسلها داخل در ایرگه صورت به آهن کانه زایی است. واقع شده °00

اپیدوت، کلریت،  پیروکسن، کالکوپیریت، پیریت، مگنتیت،پیروتیت، حضور نفوذی، با توده مجاورت در اسکارنی صورت به نیز و مجاور های

هر سه نوع سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی در منطقه دیده می شود. واحدهای  .است داده رخ غیره و تالک، سرپانتین

آهک، کنگلومرا، ماسه سنگ و مارن های مربوط به سازند قم و  سنگ های دگرگونی با ترکیب اسلیت، رسوبی شامل سنگ 

فیلیت و به مقدار کمی اکتینولیت شیست های کرتاسه است. واحدهای سنگی آذرین در منطقه نیز شامل توده های نفوذی 

 .(1)شکل هکی سبب قطع شدگی آن ها شده استدیوریتی که با نفوذ در سنگ های دگرگونی و آ-گرانیتی و گرانودیوریتی

 های سازی کانی و ذخیره این در کانه تمرکز و تشکیل چگونگی از با ارزشی اطالعات تواند می آهن سراب دقیق کانسار مطالعه

 و درونگیر در سنگ آن تمرکز علل و میزبان سنگژئوشیمی  بررسی همچنین نماید. غربی ایران ارائه بخش این مشابه در

 متالوژنی وضعیت روشن شدن جهت در مهمی اطالعات تواند می مجاور، منطقة در آهن کانسارهای میزبان سنگ با آن مقایسه

 .گذارد اختیار در ایران از بخش این

 
سپاهان، شناسی منطقه مورد مطالعه همراه با موقعیت گمانه های حفاری در معدن )جعفری، شرکت معادن زمین 1: 1111: نقشه 1شکل 

1931) 

 

 بحث
مطالعات ژئوشیمیایی در کانسار سراب جهت شناخت 

همبستگی ژنتیکی بین عناصر مختلف از کانه اصلی ماده معدنی 

نمونه به صورت  16)مگنتیت( صورت گرفت که برای این منظور 

سیستماتیک از نمونه های سطحی و مغزه های حفاری از سنگ 

در شرکت کانساران بینالود میزبان )سنگ های آذرین( انتخاب و 

که نتایج آن در جدول  عنصری( قرار گرفت 00) XRFمورد مطالعه 

 آورده شده است. 1
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 مطالعه همبستگی عناصر با آهن در نمونه های آنالیز شده
الف( که دلیل آن را می توان به  2در کانسنگسراب همبستگی منفی با آهن نشان می دهد )شکل  Mg:منیزیم و منگنز-

، که دارای منیزیم زیادی است، سایر نقاط از نمونه های P6حضور کانی های منیزیم دار در کانسنگ نسبت داد. بجز نمونه 

ب دیده می شود دو دستگی  2با آهن طبق آنچه در شکل  Mnدرصد است. همبستگی  0/6تا  61/6دیگر دارای منیزیمی بین 

( تقریباً همبستگی خاصی با B( و سایر نمونه ها )دسته Aمعنا که برخی نمونه ها دارای همبستگی مثبت )دسته  دارد. به این

است که دارای منگنز و منیزیم باالیی  P6، مربوط به نمونه Aعنصر آهن در کانسنگ سراب ندارند. همبستگی مثبت گروه 

باشد زیرا منگنز در کانسنگ  Bد دلیلی برای همبستگی کم گروه حضور ندول های منگنز در سطح سنگ میزبان می تواناست. 

 کاهش یافته و به صورت تجمع ندول منگنز در منطقه دیده می شود.

در کانسنگ کمی مثبت و Zn. همبستگی هستندجزء عناصر مفید در کانسنگ های آهن Cuو  Zn:مس و روی-

 .ج(2)شکل  مثبت استCuهمبستگی 

درصد است. دو  07/6تا  61/6در مگنتیت در نمونه های گرفته شده از کانسار سراب، بین Tiمیزان: تیتانیوم و وانادیوم -

در شبکه مگنتیت Tiاست.نمونه ن نقاط مربوط به حضور کانی ایلمنیت در آدرصد است که  10تا  Ti، 11نقطه نیز دارای

د( است. بدلیل 2گی منفی با آهن است )شکلدارای همبستTi به همین دلیل است. Tiجایگزین شده و مقادیر متفاوت عنصر

Feکه می تواند در ساختار مگنتیت جانشین یون Vتشابه شیمیایی وانادیم و آهن، 
، مقدار وانادیوم P1گردد. در نمونه  3+

در سایر درصد را دارد. اما  70/6تا  22/6حداکثر مقدار خود را نشان می دهد به طوری که در آنالیز نقطه ای کانه، مقداری بین 

ه( دو دسته داده دیده می شود. 2درصد دارد. به همین دلیل در نمودار همبستگی )شکل 61/6نمونه و نقاط آنالیز متوسط 

است. نیستروموهنریکنز  V، و دسته دوم بدون همبستگی خاص و با مقدار باالی Vدسته اول همبستگی مثبت و با مقدار کم 

های ال الکو، تیپ اسکارن، هیدروترمال و کایرونا انجام دادند نموداری را از نسبت (طبق مطالعاتی که برروی کانسار1997)

(. نمونه های کانسار سراب در نزدیکی منطقه اسکارن و هیدروترمال پالت 0در کانسنگ آهن ارائه دادند )شکل Vو  Tiعناصر 

 شده است.

 

 ژئوشیمی سنگ میزبان
نمودارهای مربوطه برای  GCDKITافزار عنصری( و با استفاده از نرم 00سنگ ) XRFهای حاصل از آنالیز با توجه به داده

گرانودیوریت و مونزوگرانودیوریت ترسیم و  -های سنگ میزبان )آذرین درونی نیمه عمیق( با ترکیب غالب کوارتزدیوریتنمونه

، MgO، FeOt ،P2O5زبان منطقه، مقادیردر سنگ های آذرین میSiO2با افزایش مقدار  :است.ژئوشیمی عناصر اصلیتفسیر شده

CaO ،Al2O3  وK2O  کاهش و مقادیرNa2O  وTiO2 (. در نمودار 7یابد )شکلافزایش میSiO2-K2O شود روند خاصی دیده نمی

 ، CaO ،FeOtمقدار کاهش باشد. و پراکندگی این روند احتماالً به دلیل متاسوماتیسم و دگرسانی در سنگ های منطقه می

MgO می باشد. کلسیک و پیروکسن در اوایل تبلوره علت تبلور پالژیوکالزب 
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نمونه های مربوط به سنگ میزبان کانسار سراب)عناصر اصلی به درصد و عناصر فرعی )ستاره دار(   XRF: نتایج مربوط به آنالیز 1جدول 

 (.بیان شده است ppmبه 
Sample G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

SiO2 56.53 60.25 61.35 60.68 61.52 49.63 59.81 66.21 49.21 62.86 

Al2O3 16.86 12.63 16.96 16.52 16.99 11.86 17.03 15.88 18.69 16.03 

Fe2O3 5.21 4.86 2.7 3.35 4.89 7.82 2.77 1.22 4.66 4.09 

CaO 9.91 8.26 9.63 7.42 6.34 12.12 7.86 5.21 19.52 6.02 

Na2O 4.96 4.21 5.86 5.63 5.12 2.69 6.03 6.87 2.49 3.98 

K2O 0.39 1.59 0.15 0.23 0.32 1.63 0.49 0.05 0.11 2.42 

MgO 4.26 6.47 2.42 2.86 2.63 8.53 2.59 0.91 3.42 2.15 

TiO2 0.896 0.281 0.511 0.529 0.535 0.417 0.532 0.548 0.567 0.485 

MnO 0.065 0.045 0.069 0.068 0.092 0.094 0.065 0.018 0.157 0.061 

P2O5 0.084 0.096 0.096 0.063 0.064 0.048 0.073 0.066 0.102 0.06 

S 0.401 0.754 0.022 0.013 0.015 0.028 0.011 0.016 0.674 0.398 

L.O.I 0.12 0.21 0.12 2.31 1.16 4.94 2.46 2.67 0.14 0.68 

*Cl 204 126 209 290 280 542 220 262 490 285 

Ba 280 183 39 188 152 159 250 268 134 433 

Sr 1504 1475 428 948 620 140 506 862 307 3787 

Cu 106 67 153 20 24 22 41 24 42 24 

Zn 65 55 104 117 166 1258 55 25 1269 34 

Pb 55 142 98 102 87 296 42 55 968 68 

Ni 41 71 37 37 41 37 106 34 41 87 

Cr 4 10 2 6 4 5 6 7 5 7 

V 179 58 123 123 143 83 122 98 77 105 

Ce 53 9 8 5 4 5 9 27 32 63 

La 15 5 5 2 2 2 5 14 16 22 

W 2 4 5 7 5 6 4 8 5 2 

Zr 211 187 124 165 154 104 201 211 124 215 

Y 22 25 20 23 22 32 31 21 12 29 

Rb 21 33 13 15 19 81 24 14 20 33 

Co 17 5 4 3 12 14 4 5 6 9 

As 142 71 5 4 7 21 8 5 7 5 

U 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 

Th 4 2 4 5 2 5 4 2 14 5 

Mo 4 5 2 4 3 6 7 5 6 5 

Ga 17 17 16 18 18 8 17 21 11 15 

Nb 1 2 4 2 4 3 2 4 2 2 

 
 



 
 

5 
 

 

 Ni,Cr ی(Vه( Tiد(  Cu,Zn ج(   Mnب(  Mg: نمودارهای همبستگی عنصر آهن در نمونه های کانسنگی سراب با الف(2شکل

 Alخ(   Ca,Siح(
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 های مگنتیت مطالعه در شده رسم : نمودار9شکل

 حسب بر شیلی الکوی ال و سوئد کایرونای کانسارهای

(. نمونه 1331هنریکنز ) و نیستروم توسط اکسیدهای تغییرات

 قرار آن به نزدیک و اسکارن محدوده در های منطقه سراب

 .می گیرد
 

 

 

 

 

 

 

 
 

باشد. همانطور که در نیز در ارتباط با عدم تبلور اسفن و آمفیبول در اوایل تبلور می TiO2روند کمی افزایشی  در مقدار 

گفته شد، آمفیبول های موجود در مقاطع نازک تهیه شده از سنگ میزبان ثانویه بوده و از تبدیل پیروکسن ها به وجود  2فصل 

نیستروم و نیز در نمونه های سراب به حاللیت کم فسفات در مذاب های اسیدی ارتباط دارد ) P2O5آمده است. روند کاهشی 

نشان می دهد، روند  SiO2که تغییرات عناصر فرعی را در مقابل با  7با توجه به شکل :(.ژئوشیمی عناصر فرعی1997هنکریز، 

در مقابل سیلیس دیده می  A/CNKو Ba, Crصر و روند افزایشی عنا SiO2نسبت به  Rb, Y, Mg, K/Na, Zrکاهشی عناصر 

، به دلیل جایگیری این عنصر در ساختار Baشود. عناصر نیکل، کبالت و النتانیوم روند خاصی را نشان نمی دهد. روند افزایشی 

 (.1990فلدسپاتها در مراحل پایانی تبلور می باشد )رولینسون، 

 2نمودار عنکبوتی عناصر فرعی و کمیاب نمونه های کانسنگی سراب که به گوشته اولیه نرمالیزه شده است، در شکل 

فقیر شدگی اندکی را نشان می دهد.  Nbو  P, Tiغنی شدگی و  Kو   Pb, Zrنشان داده شده است. طبق این نمودار، عناصر 

فر می تواند به دلیل ورود این دو عنصر به داخل کانسنگ باشد. غنی دلیل فقیر شدگی سنگ میزبان نسبت به تیتانیوم و فس

دار و ایجاد دگرسانی سرسیتی در سنگ های آذرین منطقه نسبت داد. همچنین غنی Kشدگی پتاسیم نیز به ورود محلول های 

ز عناصر متحرک و شدگی از زیرکانیوم نیز به عدم تشکیل کانی زیرکن در سنگ میزبان منطقه ربط داده می شود.نیکل ج

سازگار است و بنابراین در مراحل انتهایی تبلور در ساختمان کانی ها جای می گیرد. از طرفی به علت تحرک زیاد به راحتی می 

وجود ناهنجاری درنمودار عنکبوتی مربوط به نمونه های سنگ آذرین سراب تواند از ترکیب شیمیایی سنگ حذف شود. 

ه آثار متشکله های فرورانش یعنی سیاالت )یا مذاب( که از رسوبات فرورانده شده مشتق شده ( می تواند نشان دهند2)شکل

(. در زون های فرورانش سیاالت و مذاب های ناشی از لیتوسفر اقیانوسی فرورو با 2664اند، باشد)احمدی خلیجی، 

 (.1999ل، می شوند )چپ Nbمتاسوماتیسم نمودن گوشته باالیی خود سبب ایجاد آنومالی منفی 
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 : نمودارهای هارکر )عناصر اصلی و فرعی در برابر سیلیس( مربوط به سنگ های آذرین میزبان کانسار آهن سراب1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

: نمودار عنکبوتی عناصر فرعی و کمیاب 5شکل

در نمونه های کانسنگی سراب که به گوشته 

 .باالیی نرمالیزه شده است
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شوند. (، گرانیتوئیدها به دو گروه بزرگ کوهزایی و غیرکوهزایی تقسیم می1999ماینر و پیکولی )بر اساس این نمودارهای 

، گرانیتوئیدهای (CAG)ای های قاره، گرانیتوئیدهای قوس(IAG)گرانیتوئیدهای کوهزایی به انواع: گرانیتوئیدهای جزایر قوسی 

شوند. گرانیتوئیدهای غیر کوهزایی به انواع: تقسیم می (POG)و گرانیتوئیدهای بعد از کوهزایی  (CCG)ای برخورد قاره

زایی و گرانیتوئیدهای همراه با باالآمدگی خشکی (OP)های اقیانوسی ، پالژیوگرانیت(RRG)گرانیتوئیدهای مرتبط با ریفت 

توئیدهای مرتبط با ، نمونه های آذرین منطقه سراب مربوط به گرانی0شوند. با توجه به شکل تقسیم می (CEUG)ای قاره

دختر )فرورانش صفحه عربستان به زیر ورقه ایران( نیز می توان این -کوهزایی است. با توجه به نحوه شکل گیری زون ارومیه

-های قوس آتشفشانی یا گرانیتگروه: گرانیت7(به 1990ها طبق نمودار پیرس )نتیجه را تایید کرد. محیط تکتونیکی گرانیت

و  (ORG)اقیانوسی های پشته، گرانیت(WPG)ای های درون صفحه، گرانیت(VAG)فرورانش  های کمربندهای زون

تمام نمونه Nb-Y و  Rb-(Y+Nb)(.در نمودار 4شود )شکل تقسیم می (Syn- COLG)ای های همزمان با برخورد قارهگرانیت

–ه با توجه به موقعیت منطقه در زون ارومیه گیرند کهای زون فرورانش قرار میهای آذرین منطقه سراب در محدوده گرانیت

 دختر این نتیجه تایید می شود.

 

 

 
: پالت داده های مربوط به 6کل ش

نمونه های سنگ میزبان کانسار 

سراب در نمودار ماینر و پیکولی 

(. طبق این شکل نمونه های 1393)

سراب مرتبط با کوهزایی است که 

 نتیجه برخورد قاره ای است.

 
 
 
 
 
 

و   نمودار  Rb-(Y+Nb): الف( نمودار 7شکل 

Nb-Y  جهت تعیین موقعیت تکتونیکی

(. طبق این نمودارها، 1336گرانیتوئیدها از پیرس )

نمونه های سراب در محدوده گرانیت های زون 

 فرورانش پالت شده اند.

 گیرینتیجه
نمونه های انتخابی جهت آنالیز شیمی 

آلکالن و تولئیتی را در نمودارهای مربوطه نشان می کانسار سراب،  سری ماگمایی کالک( از سنگ میزبان آذرین XRFسنگ )
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های زون دهند. همچنین تمام نمونه ها متاآلومین بوده و در تقسیم بندی محیط تکتونیکی گرانیتوئیدها، در محدوده گرانیت

دختر )فرورانش صفحه عربستان به زیر ورقه ایران( –گیرند که با توجه به موقعیت منطقه که در زون ارومیه فرورانش قرار می

 قرار گرفته، این نتیجه تایید می شود.

 نمونه های آذرین منطقه سراب مربوط به گرانیتوئیدهای مرتبط با کوهزایی هستند.  -

نمونه در  طبق نامگذاری شیمیایی سنگ میزبان آذرین منطقه، نمونه ها در محدوده دیوریت، گابرودیوریت گابرو و یک -

 تونالیت و طبق نموداری دیگر در محدوده کوارتزمونزودیوریت، کوارتزدیوریت و گرانودیوریت قرار گرفتند.

و روند افزایشی عناصر  SiO2نسبت به  Rb, Y, Mg, K/Na, Zrدر نمونه های سنگ میزبان آذرین، روند کاهشی عناصر -

Ba, Cr  وA/CNK ر در مقابل سیلیس دیده می شود. عناصNi ،Co  وLa .روند خاصی را نشان نمی دهد 

و  Pb, Zrطبق نمودار عنکبوتی عناصر فرعی و کمیاب نمونه های کانسنگی سراب نرمالیز شده به گوشته اولیه، عناصر  -

K  غنی شدگی وP, Ti وNb فقیر شدگی اندکی را نشان می دهد. دلیل فقیر شدگی سنگ میزبان نسبت بهTiوP  می تواند به

دار و ایجاد دگرسانی Kورود این دو عنصر به داخل کانسنگ باشد. غنی شدگی پتاسیم را نیز می توان به ورود محلول های دلیل

 سرسیتی در سنگ های آذرین منطقه نسبت داد.

، MgO، FeOt ،P2O5 ،CaOدر سنگ های آذرین میزبان منطقه، مقادیر SiO2طبق نمودارهای هارکر، با افزایش مقدار  -

Al2O3 وK2O  کاهش و مقادیرNa2O  وTiO2 یابدافزایش می. 
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