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 چکیده

و در زون ساختاری استان کردستان شمال شرق در  ،تکابکیلومتری شرق شهرستان  06در  شهرککانسار آهن 

صحرایی و سنگ نگاری، ترکیب سنگ شناختی توده نفوذی مورد شده است. بر اساس مشاهدات واقع سیرجان -سنندج

، مونزونیت، گرانودیوریت تا گرانیت می باشد که به لحاظ ویژگی تونالیت ،بررسی )به سن میوسن( در محدوده دیوریت

متا آلومین  (ASIبا ماهیت کالک آلکالن و از نظر درجه اشباع از آلومینیوم ) ،Iهای ژئوشیمیایی جز گرانیتوئیدهای تیپ 

کانه اصلی کانسار مگنتیت است که همراه با هماتیت، پیریت، پیروتیت، کالکوپیریت، آرسنوپیریت، کوولیت و  .هستند

کالکوسیت مهم ترین کانی های فلزی منطقه را تشکیل می دهند. عمده ترین کانی غیر فلزی منطقه کلسیت می باشد 

د، اکتینولیت، اپیدوت، آندرادیت همراه با کلریت، کوارتز، سرپانتین و که همراه با کانی های کالک سیلیکاته دیوپسی

فلوگوپیت مهمترین کانی های باطله کانسار شهرک را تشکیل می دهد. مهمترین دگرسانی های مشاهده شده در منطقه 

لیمونیتی شدن و به شامل اپیدوتی، سریسیتی، کربناتی، آرژیلیک، کلریتی، اورالیتی، سرپانتینی، دولومیتی ، هماتیت، 

انجام شده بر روی بلورهای  EPMA (Electron probe micro-analysis)نتایج مطالعات  مقدار کم سیلیسی شدن است.

و  Mn% وزنی و  662/6طور میانگین به Vدرصد( و  2/6تا  60/6)  Tiدهد که مقدار عناصرمگنتیت و هماتیت نشان می

Al مطالعات  گیرند.نمونه ها در محدوده اسکارن قرار می و % وزنی( باالست 32/5و  33/6ترتیب  طور میانگین به)به

 سیاالت درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد نیز منشأ اسکارنی را تأیید می نماید. 

 

 .کانی شناسی، سنگ شناسی، ژئوشیمی، کانسار آهن، شهرک، تکابهاي كلیدي:  واژه
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Study of iron skarn mineralization in Shahrak region, 

Takab (West Iran) 

 

Abstract 

Shahrak iron deposit is located at 60 km East of Takab (North East of Kurdistan province) in 

Sanandaj-Sirjan structural zone. Based on field observations and petrographic, lithologic 

composition of intrusion (Miocene age) ranges within the diorite-leucodiorite, monzonite, 

granodiorite to granite that in terms of geochemical features of granitoides they are I-type, with 

calc-alkaline affinities and the degree of saturation of aluminum (ASI) in them are metaluminous. 

The main ore mineral is magnetite, and hematite, pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, arsenopyrite, 

covellite and chalcocite are the main metallic ore minerals in the area. Calcite is the main 

nonmetallic mineral in the area that formed  main gangue mineral in the Shahrak deposit with calc 

silicate minerals like diopside, actinolite, epidote, andradite, with chlorite, quartz, serpentine and 

phlogopite. The main alternations observed in the area, are epidotization, sericitic, cabonatization, 

argillic, chloritic, uralitization, serpentization, dolomitation, hematization, and minor 

silicification. The results of EPMA (Electron probe micro - analysis) on magnetite and hematite 

suggests that the amount of Ti (0.04 to 0.2  wt%) and V are average 0.002 % and Mn and Al 

(averages 0.33 and 3.32 wt%) by which the ore deposit locates in skarn area in discrimination 

diagram of iron ore deposit. Fluid inclusions and sable isotope studies also confirm the skarn 

origin. 

 

 مقدمه

 25´و  35° 26´های ایران و در محدوده استان آذربایجان غربی، در حد فاصل طولشمال غرب  شهرک در معدن آهن

شامل  توده مشخص آهن 9از کانسار شهرک  شمالی واقع شده است. 04° 35´و  04° 36´های جغرافیایی شرقی و عرض °35

در است. این کانسار  3 و سراب 2، سراب 1، چشمه، سراب 2، کورکورا 1، گل زر، کورکورا 3، شهرک 2، شهرک 1شهرک 

 0کیلومتری غرب زنجان و  106کیلومتری شمال بیجار، 166 کیلومتری شرق تکاب، 06شمال شرقی استان کردستان و 

بر اساس گزارش باشد، قرار دارد. کیلومتری جنوب روستای شهرک که از توابع شهرستان بیجار، بخش حسن آباد یا سوکند می

راه   می باشد.درصد آهن  0/09با عیار میانگین تن  04963666مجموع ذخایر کانسار شهرک، به مقدار  1336 سال اکتشافی

کیلومتر جاده شنی از  30کیلومتری جاده آسفالته حسن آباد یاسوکند بیجار است که پس از طی  3ارتباطی معدن منشعب از 

 شود.میطریق روستای شیخ بشارت، آق بالق و سراب به معدن منتهی 
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با توجه به اهمیت زیاد آهن در اقتصاد کنونی کشور و تمرکز کانسارهای متعدد آهن در غرب و شمال غرب ایران، تالش

های دور از انتظار نیست که مطالعه کانسارهای موجود در این مناطق و بررسی .های زیادی برای کشف منابع جدید شده است

 تواند کمک شایانی در اکتشافات جدید داشته باشد.میراژنز و ژئوشیمی آن با مطالعه کانی شناسی، پادقیق ژنزی 

 زمین شناسی:

در محدوده استانهای زنجان و کردستان قرار  تکاب 256666و  یاسوکند )قجور( 10166666در ورقه  شهرکدن امع

 آذربایجان و طبق تقسیم بندی-البرز نهپهمنطقه در  (،1355) نبوی از دیدگاه ساختاری طبق تقسیم بندی گرفته است.

Berberian and King (1981)، بیشتر، های منطقه  سیرجان و ایران مرکزی جای گرفته است. سنگ-در زون های سنندج

شامل سنگ های دگرگونی اسلیت، فیلیت و به مقدار کمی اکتینولیت شیست های کرتاسه، واحدهای گوناگون سازند قم 

( می باشد. همچنین توده های نفوذی مارن، کنگلومرا و توفو واحدهای سنگی پلیوسن )، (ولکانیکی مارن، آهک و سنگ های)

گرانیت با سن میوسن آغازین در چند نقطه دگرگونه های کرتاسه و سازند قم را -گرانودیوریت –با ترکیبی در حد دیوریت 

باشد که بخش کوچکی از زون های غربی زنجان میکوه ای ادامهشهرک از لحاظ زمین شناسی و چینه منطقه قطع نموده اند.

(، 1تهیه شده از منطقه مورد مطالعه )شکل  1026666طبق نقشه  .(1359 )افتخار نژاد، دهدمیشو را تشکیل می-سلطانیه

های رسوبی، آتشفشانی و پیروکالستیک هستند. این واحدهای سنگی از دوران کرتاسه تا واحدهای چینه ای شامل سنگ

 کواترنری گسترش زمانی دارند. 

 سنگ نگاري

  0پردازیممی واحدهای سنگی رخنمون دار در سطح و اطراف کانسار شهرکطور خالصه به بررسی مهم ترین به

 آندزیت 

در مناطق دور از توده آهن، نسبتاً تازه و  ،روشنهای آندزیتی محدوده معدن آهن شهرک با رنگ غالب خاکستری سنگ

% کل  3متر، سانتی 5/6تا  2/6دار و ابعاد دهد. کانی پیروکسن با بلورهای شکلآهن دگرسانی شدیدی را نشان میدر کنتاکت 

دار، دار تا نیمه شکلمتر و بلورهای شکلسانتی 3/6های نیز با اندازه های پالژیوکالز و آمفیبولدهد. کانیسنگ را تشکیل می

ها، پالژیوکالز و آمفیبول به کلریت دگرسان شده دهند. در این سنگفیری را نشان میبافت پورفیری و در مواردی گلومروپور

ها کانی سازی کرده های دگرسان شده آنهای فلزی که اغلب پیریت و مگنتیت و اکسیدهای آهن هستند، در قسمتاند. کانی

 است. 

 داسیت  

های تشکیل دهنده آن در مقاطع رخنمون دارند. کانیهای داسیتی با رنگ روشن تا خاکستری در توده آهن دایک

میکروسکوپی شامل0 کوارتز با بافت خلیج خوردگی، پالژیوکالز و گاهی همراه با کلریت، اپیدوت و کلسیت ثانویه است. عملکرد 

در زمینه متر، میلی 2تا  1های پالژیوکالز با ابعاد سیاالت هیدروترمال سبب اپیدوتی شدن پالژیوکالزها شده است. فنوکریست

های و آمفیبول )ارتوپیروکسن( درشت بلورهای پیروکسن ارتوکالز، سانیدین،شود. دیده می ای ریز دانه از کوارتز و فلدسپات

 شود.نیز گاهی در مقاطع دیده می کشیده
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؛ 1330پورنیک،  منطقه مورد مطالعه و مجموعه معدن آهن شهرک )با تغییر از 01026666 نقشه زمین شناسی 1شکل  

 (1392سالمی، 
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 (Skt) و اسکارن (LT)  واحدهاي توف و لیتیک توف

طور پراکنده هم در سطح زمین و هم است به (Skt( و واحدهای اسکارنی )LTاین واحدها که شامل توف و لیتیک توف )

 شود. دیده می 1-های حفاری اطراف کانسار کورکورادر مغزه

 می توان به دو بخش تقسیم کرد0های اسکارنی منطقه را سنگ

 های کربناتی است. هایی که سنگ اولیه آن عمدتاً سنگالف( اسکارن

 ها به علت دگرسانی شدید غیر قابل تشخیص است.هایی که سنگ اولیه در آنب( اسکارن

متحمل دگرگونی های کربناته با ترکیب آهک تا دولومیت است که های با سنگ اولیه کربناتی شامل سنگاسکارن

های دستی شده است. در مقاطع مجاورتی شده اند. اپیدوتی شدن و کلریتی شدن در این واحد سبب رنگ سبز آن در نمونه

گارنت ±های تیره و اکسیدهای آهن و میکروسکوپی این واحد اپیدوت، کلریت، کلسیت، اکتینولیت، آلبیت، دیوپسید، کانی

های کلسیت و هیدروکسیدهای آهن های تهیه شده از این واحد، گرانوبالستیک است. رگههشود. بافت غالب در نموندیده می

 شود.های مرمری ختم میاند. قسمت پایین این واحد اسکارنی به سنگاین سنگ را قطع کرده و سبب دگرسانی در آن شده

ها صورت گرفته است، هم در ر آند 1-های آتشفشانی که عمده کانی سازی آهن کانسار کورکوراواحدهای توف و سنگ

شود. رنگ این واحد سنگی به علت حضور دار در سطح به خوبی مشاهده میهای رخنمونهای حفاری و هم در نمونهمغزه

هایی مانند کلریت، سرپانتین و اپیدوت  سبز است. کانی سازی آهن در این واحد گسترش زیادی دارد و در کانسنگ کانی

های کانه ساز قرار گرفته اند، غیر قابل تشخیص -اصلی به علت دگرسانی شدید سنگ اولیه میزبان که مورد هجوم محلول

 است. 

 هاي نفوذي واحد سنگ

به علت ابعاد  های آتشفشانی رخنمون کمی دارند ودر منطقه شهرک نسبت به سنگ های نفوذیبه طور کلی سنگ

هایی با ابعاد کوچک در های نفوذی اکثراً به صورت دایک، سیل تا استوکتوان نشان داد. سنگنمی( 1)شکل کوچک در نقشه 

، رخنمون زیادی از توده نفوذی 1-شود که قابل نقشه برداری نیست. در محدوده کانسار کورکورامنطقه شهرک یافت می

رخنمون و چند جای دیگر  3درسراب ، 1شهرک ، )نزدیک به توده آهن چشمه( 1-شود. در جنوب کورکورامشاهده نمی

های واقع در نزدیکی این توده در بخش که دهدمیمطالعات سنگ نگاری و سنگ شناسی نشان شود. ها مشاهده مینفوذی

به  است. مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت ، تونالیت،دیوریتکوارتز دیوریت،های کربناتی، دارای ترکیب محل همبری با سنگ

متا  (ASIبا ماهیت کالک آلکالن و از نظر درجه اشباع از آلومینیوم ) ،Iتیپ لحاظ ویژگی های ژئوشیمیایی جز گرانیتوئیدهای 

 .توضیح داده می شود تعدادی از این سنگ های نفوذی بیشتر.آلومین هستند

 دیوریت  

و  2-الف(، در کانسار کورکورا 2دیوریت اغلب به صورت دایک با رنگ خاکستری روشن تا سفید در نمونه دستی )شکل 

های نیمه عمیق و پورفیری )نزدیک به توده آهن چشمه( رخنمون دارد و در مقاطع میکروسکوپی با بافت 1-جنوب کورکورا

ه(. کانی  2آمفیبول، کلسیت ثانویه و کانی فرعی اسفن است )شکل  ±وکالز، فلدسپار )ارتوز(، پیروکسن، های پالژیشامل کانی

ها در سطح زمین کم بوده و اغلب زیر توده های آهن و در مغزه طور کلی رخنمون آنفلزی در آن مگنتیت و پیریت است. به

دهد. متری نشان می 13حضور دیوریت را در اعماق  1-کورکورا شوند. مطالعه مغزه های حفاری در تودههای حفاری دیده می
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دار با منطقه بندی دیوریت در مقطع میکروسکوپی کامالً متبلور و به طور غالب از درشت بلور پالژیوکالز به صورت نیمه شکل

 دهد. کلیتیک از خود نشان میترکیبی شکل گرفته است که بافت پوئی

 تونالیت

های دستی به رنگ رخنمون دارد. تونالیت در نمونه 2-کانسار و در نزدیکی توده کانسار کورکورااین واحد در شمال 

های اصلی آن پالژیوکالز، کوارتز، پیروکسن )ارتوپیروکسن(، فلدسپار شود. کانیج( دیده می 2روشن متمایل به سبز )شکل 

 ی(. پالژیوکالزها تحت دگرسانی قرار گرفته اند. د و  2)ارتوز( و هورنبلند همراه با مقداری اکسیدآهن است )شکل 

 

0Px 0 کوارتز، 0Qz پالژیوکالز، Plهای نفوذی منطقه مورد مطالعه )0 نمونه دستی و مقاطع میکروسکوپی از سنگ2شکل 

 Whitneyها از 0 فلدسپار(. عالئم اختصاری کانیFdهای اپک، 0 کانی0Opq هورنبلند، 0Hbl پتاسیم فلدسپار، Kfd پیروکسن، 

and Evans (2010) (2616نمونه دستی از سنگ )نمونه شماره (. الف( های تونالیتیKO2 نمونه دستی از دیوریت )ب و ج .)

(. ی و د( تصویر KO3نمونه شماره  -XPL(. ه( تصویر میکروسکوپی از دیوریت  )KO4و  KO3ترتیب نمونه شماره )به

 (.KO2، نمونه شماره 2-)نزدیک به کانسار کورکورا 1-مال کورکورامیکروسکوپی از نفوذی تونالیت در ش

 كانی شناسی و توالی پاراژنزي

مطالعه شده اند. در یک بررسی PPL و  XPLصیقلی توسط میکروسکوپ هایی با نور انعکاسی در -مقاطع صیقلی و نازک

نوع سولفیدی و اکسیدی هستند و محدود به چند عمدتا از  کلی می توان اظهار داشت که کانی های مشاهده شده در مقاطع،

متنوع  نوع کانی خاص می شوند. از میان کانی های اکسیدی مگنتیت و هماتیت را می توان نام برد و از میان کانی های

. همچنین کانی (1)جدول  سولفیدی پیریت، کالکوپیریت، پیروتیت، کالکوسیت، کوولیت و آرسنوپیریت را می توان ذکر کرد
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هیدروکسیدی آهن شامل، لیمونیت، لپیدوکروسیت و گوتیت نیز در مناطق فوقانی کانسنگ گسترش یافته است -ای اٌکسیه

که هریک از این کانی های فلزی بافت مخصوص به خود را دارند. مگنتیت به عنوان کانه اصلی بخش عمده کانسار را تشکیل 

سولفیدی کانسار، به شمار می آید که علت آن نیز وجود یون مشترک آهن  داده است و پیریت نیز به عنوان فراوان ترین کانی

های باطله شامل دیوپسید، اپیدوت، کلریت، تالک، سرپانتین، آمفیبول، کلسیت و کانی در بین این کانی و هماتیت می باشد.

 کوارتز است.

 شهرکتوالی پاراژنزی کانی ها و کانه ها در کانسار پاراژنز و 0 1جدول

 

 ژئوشیمی مگنتیت

به دانشگاه نیوبرونزویک  EPMAجهت انجام آنالیز  برای مطالعه ژئوشیمیایی در روی مقاطع نازک صیقلی مشخص شد و

 ±های اکسیدآهن )مگنتیت و هماتیت آنالیزها بر روی کانی .ها صورت گیردتا مطالعات دقیق تر بر روی آن کانادا ارسال گردید

گیری از دستگاه الکترون های آمفیبول، تالک، سرپانتین و کلریت( با بهرهکانسنگ )شامل کانیهای باطله گوتیت( و کانی

 ، 15KVمورد استفاده شتاب دهنده الزم به ذکر است ولتاژ .صورت گرفت  JEOL Microprobe 733-JXAمیکروپروب مدل

و  660/6کم )میانگین آن و به ترتیب  Vو   Tiکه مقدار عناصر باشد.می ثانیه30 حداکثر  شمارش زمان و ، nA 30جریان

ها در محدوده اسکارن درصد وزنی( باالست که این امر سبب قرارگیری نمونه 32/5)میانگین  Alو  Mnوزنی( و  درصد662/6

دیاگرام  کند.باشد. میزان تیتانیم و وانادیم در مگنتیت های منطقه پایین بوده و منشأ کایرونا را در تشکیل کانسار رد میمی

دهد که نمونه های مگنتیت  در کانسار شهرک، در محدوده های ترسیم شده که بر مبنای ترکیب شیمی مگنتیت نشان می
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با شیمی  2و شهرک  3، سراب 1-مقایسه ترکیب شیمیایی مگنتیت در کانسار کورکورا .(3)شکل  گیرنداسکارنی قرار می

های منطقه مورد دهد که منشأ مگنتیتبررسی دقیق قرار گرفته اند نشان میمگنتیت چندین کانسار آهن در ایران که مورد 

 مطالعه اسکارنی است.

 

در ساختار هماتیت و  Tiو  Ni, Cr, Mn, Ca, Al, Vنمودار تفکیک کننده انواع کانسارهای آهن بر اساس عناصر0  3شکل 

که از پروب مگنتیت و هماتیت است در  1-کورکورانمونه های مربوط به کانسار . Beaudoin et al. (2011)مگنتیت از 

 .محدوده اسکارن پالت شده اند

 

 مطالعه سیاالت درگیر:

 حرارتی کنترل کننده با TMS دستگاه از استفاده با پویا زمین آذین پژوهش و مطالعات در شرکت سیاالت درگیرمطالعه 

94 THM  600  مدل Linkam شده نصب زایس میکروسکوپ روی بر که  LNP صحت و سردکننده انجام گرفت. دقت و 

های است. مطالعات انجام شده در میکروسکوپ با عدسی ± 1/6گراد، + درجه سانتی 066تا  -190 دمایی محدوده در استاندارد

صورت پذیرفت. الزم به ذکر است که تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل توسط همان شرکت تهیه شد و  10و چشمی  56شیئی 

طبق بررسی و مطالعات  ز مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی، مطالعات میکروترمومتری بر روی مقاطع انجام پذیرفت.بعد ا

( و NaClدرصد وزنی  33، وجود دو نوع سیال کانه ساز محرز است. الف( سیاالت گروه اول با شوری باال )میانگین انجام شده

( سبب کانه زایی شده است. با توجه به شواهد تکتونیکی از NaClدرصد وزنی  22تا  5ب( سیاالت با شوری کم تا متوسط )

ها در کانی سازی، پدیده جوشش در های متعدد در محدوده کانسار و نقش برجسته آنها و شکستگیجمله حضور گسل

دهد جوشش یکی از عوامل موثر در ته نشست کانه نجی سیاالت نشان میشود. مطالعات پتروگرافی و دماسسیاالت توجیه می

 بوده است.

 مطالعه ایزوتوپ هاي گوگرد

از آنجایی که کانی های سولفیدی مثل پیریت یکی از اجزای تشکیل دهنده سنگ معدن آهن در شهرک است، از این رو 

نمونه های سنگ معدن را خرد نموده و در . برای این کار تصمیم گرفته شد که ترکیب ایزوتوپی گوگرد در آنها مطالعه گردد
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ارسال در کانادا  نمونه پودر شده جهت آنالیز ایزوتوپی به دانشگاه کوئینزده مرحله بعد کانی های پیریت را از آنها جدا نمودیم. 

قرار گرفته و بیانگر آن است که در محدوده نزدیک به مقادیر ماگمایی  2 کورکوراو  3گردید. نتایج حاصله از معادن سراب 

 گوگرد دارای منشأ ماگمایی در این کانسارهای آهن است.

 نتیجه گیري

ی کانسار آهن شهرک جایگیری توده نفوذی با سن میوسن آغازین در سنگ های کربناته به سن در محدوده

به سه مرحله قابل  شهرکدر کانسار آهن اُلیگومیوسن باعث کانه زایی آهن به صورت اسکارن شده است. مرحله متاسوماتیسم 

تفکیک است که به ترتیب عبارتند از0مرحله پیشرونده، پسرونده و مرحله رگه ای. مرحله پیشرونده شامل دو زیر مرحله 

دگرگونی مجاورتی و مرحله پیشرونده اسکارن زایی می باشد طی مرحله دگرگونی مجاورتی در اثر تزریق توده نفوذی در آهک 

ای متاسوماتیک در سنگ های درونگیر به وجود هنطقه در ابتدا در اثر شار حرارتی، دگرگونی ایزوشیمیایی و دگرسانی های م

تدریجی توده نفوذی و کاهش فشار ماگما و در ادامه جدایش  در مرحله پیشرونده اسکارن زایی همزمان با تبلور. می آید

با ورود محلول های گرمابی به درون  .گهای کربناتی مجاور می شودسیاالت گرمابی، باعث بروز شکستگی هایی درون سن

به درون این سنگ ها  باعث کربن زدایی و گسترش سیلیکات   Mgو Fe ،SiO2 سنگ میزبان کربناته و آزاد شدن حجم زیادی

های کلسیمی غنی از آهن بدون آب از جمله گارنت )آندرادیت( و پیروکسن )دیوپسید( می شود. مرحله پسرونده نیز خود 

به  شامل مرحله پسرونده پیشین و پسین می باشد. همزمان با کاهش تدریجی دمای سیستم و احتماالً ورود آبهای جوی

چرخه سیستم اسکارنی موجب دگرسانی پسرونده در مجموعه کانی های سیلیکات کلسیم بدون آب و تشکیل کانی های 

و شکل  )دولومیت–کلسیت( پیریت + کالکوپیریت پیروتیت وآرسنوپیریت( کربناتی ((، سولفیدی  مگنتیت، هماتیت(اکسیدی 

 اکتینولیت، هورنبلند( می شود.  –اپیدوت، ترمولیت(گیری کانیهای سیلیکات کلسیم آبدار با کلسیم کمتر 
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