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  چکیده
شمالی شامل واحدهاي رسوبی  - Cبراساس مطالعات زمین شناسی انجام شده، محدوده بین باغک و

متاسنداستون، توده نفوذي نیمه عمیق که قدیمی تر از کانی سازي است و از لحاظ ترکیب در - نداستونس
ن مگنتیت می کانی سازي درمعدن سنگان خواف از نوع اسکار. پورفیري قرار میگیرد یتودیورمحدوده گران

ر مربوط به زون اسکارنی زون کانه دا. زون اسکارنی به دو بخش دما باال و دما پایین تقسیم می شود .باشد
ژئوشیمی توده نفوذي، زونهاي اسکارنی وکانی سازي ارتباط  .و کانه اصلی گوتیت می باشد می باشد
  .می باشدنشانگر خاستگاه مشترك براي این مجموعه با یکدیگر دارند که  تنگاتنگی

 ، ژئوشیمیمعدن سنگان،کانی سازي، اسکارن، مگنتیت :کلیدواژه

  
geology,altration  and  minealization studies of area between Baghak 

and C-North, sangan Iron mine,Khaf. 
Abaszade,A*; Mazaheri,S.A ; Heydariyan Shahri,M 

M.Sc. Student of Economic Geology 
Geology department, Ferdowsi University of Mashhad 

 
Abstract 
Based on geological studies: sedimentary unit at between  Baghk and C-North area is 
contain of Sandstone - MetaSandstone, sub-volcanic rocks are older than mineralization 
that in terms of composition is in the range granodiorit porphyry. Mineralization type is 
magnetite skarn. Skarn zone divided to low and high temperature skarn. Mineralized  
zone skarn is related to skarn and The common ore is magnetite. Based on the results of 
the analysis of ICP-MS Geochemistry intrusive rock, Skarn zones and mineralization 
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have a close relationship with each other, that Indicating origin is common for this 
complex. 

  
  

Keywords: 
Sangan mine, minealization,magnetite skarn 

  
  مقدمه
 تا 34°26'و جغرافیایی  طول 60°45' تا 60°24'موقعیت  در و تایباد 1:250000سنگ آهن خواف درنقشه  کانسار

 و مشهد شرقی جنوب کیلومتري 200 حدود فاصله در). 1361 نائینی علی(است شده واقع جغرافیایی عرض 33°34'
. میگیرد یلومتري شمال شرقی سنگان قرارک 18 خواف، شرقی جنوب کیلومتري 40تایباد، غربی جنوب کیلومتري 68

درایران این کانسار ) 1381(کریم پور و همکاران ). 1385،1377،1369کریم پور (این کانسار جزء ذخایر اسکارن است
نسار از نوع کانیسازي در این کا. بردسکن معرفی کرده اند -کاشمر-افپلوتونیکی خو -را جزئی از کمربند آتشفشانی

) R(رهنه(وشرقی )) BK(، باغک)D(دردوي(مرکزي ) A,A',B,C(شامل سه بخش غربی و  گنتیتی استاسکارن م
  .شمالی است -Cمحدوده مورد مطالعه در این پروژه محدوده بین باغک و. باشد می) فرزنه

بررسی  مورد مقطع نازك صیقل بلوك صیقلی و 9ومقطع نازك  70بیش از  کانی سازيپتروگرافی و مطالعات به منظور 
 .گردید تهیه محدوده مورد مطالعه از 1:10000نهایت نقشه زمین شناسی با مقیاس هاي دقیق قرار گرفت و در 

 بحث

 زمین شناسی

بزرگترین توده .  در منطقه سنگان مجموعه ایی از توده هاي نفوذي بصورت سیل، دایک و استوك رخنمون دارند
الیگوسن -باسن احتمالی ائوسن باالیی ) 1995(به عقیده مظاهري نفوذي گرانیت سرنوسر در شمال معدن است که 

واحدهاي شناسایی شده موجود درمنطقه شامل  .پایینی سنگهاي آهکی کرتاسه باالیی را مورد نفوذ قرار داده است
سازي می  ي نفوذي نیمه عمیق بصورت دایک، واحدهاي اسکارن وکا نی دگرگونی، توده -واحدهاي رسوبی رسوبی

قدیمیترین سازندهاي موجود در منطقه معدن واحدهاي رسوبی هستند که شامل چرت، شیل هاي سیلیسی،  .ندباش
یت و دیوربا توجه به مطالعات آزمایشگاهی، توده نفوذي شناسایی شده در منطقه گران .سنداستون است و سیلت استون

بافت این واحد  .می شودمطالعه دیده  پورفیري می باشد، که بصورت یک دایک درقسمت جنوب شرقی منطقه مورد
درصد شامل کوارتز  35تا  30میزان فنوکریستهاي آن . سنگی پورفیري با زمینه دانه درشت تا دانه متوسط می باشد

کانیهاي فنوکریست و کانیهاي ثانویه  زمینه این سنگ شامل .پالژیوکالز آلکالی فلدسپات هورنبلند و بیوتیت است
توده هاي نفوذي منطقه با سن ترشیري و همگی قدیمی تر از کانی سازي  .باشد می )ریت و اپیدوتشامل کربنات و کل(

 .به دو بخش اسکارن دما باال و اسکارن دما پایین تقسیم میشود اسکارن در محدوده مورد مطالعهواحد . باشند می
  پیروکسن گارنت اسکارن، وزوویانیت  گارنت اسکارن، پیروکسن اسکارن،اسکارن در منطقه مورد مطالعه به واحدهاي 
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  1:1000نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه از معدن سنگ آهن سنگان با مقیاس ) 1شکل 

 
گارنت اسکارن، والستونیت گارنت اسکارن، پیروکسن آمفیبول اسکارن، اپیدوت گارنت اسکارن و اپیدوت اسکارن 

 .تفکیک شدند

  

 
  )XPLنور ( پورفیري یتو دیورگرانواحد ) 2شکل 

   
  .)PPLنور عبوري (  گارنت، پیروکسن و آپاتیت دچار دگرسانی شده هاي بلور. زون گارنت اسکارن) 3شکل 

  .)XPLنور عبوري (ترمولیت  - اپیدوت، کوارتز، سرپانتین و اکتینولیت. زون پیروکسن اسکارن
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 کانی سازي

 ،گوتیت ،هماتیت، کمی برخوردار بوده که شامل مگنتیت کانیسازي در محدوده مورد مطالعه از شدت و گسترش
سازي را تشکیل می  گوتیت کانه اصلی در منطقه است و بیشتر حجم کانی .پیرولوزیت می باشد و کالکوپیریت ،پیریت

ها  سایر کانه، هاي سطحی و پرکننده حفرات و فضاهاي خالی و به صورت آغشتگی) درصد 10 -5(دهد که در مقاطع 
) درصد 2تا  1با فراوانی (کالکوپیریت و ) ی ناچیزبا فراوان(پیریت ، )درصد 2تا  1با فراوانی (بلورهاي هماتیت شامل 

ولی بقایاي پیریت قابل  پیریت و هماتیت نمونه به گوتیت اکسید شده است. شوندداراي بافت افشان هستند، می
آهن و منگنز نیز با بافت پرکننده فضاي خالی و جانشینی  ها و هیدرواکسیدهايپیرولوزیت و سایر اکسید. مشاهده است

  انددر نمونه تشکیل شده

 
  .)PPLنور انعکاسی (دار پیریت به گوتیت اکسید شده است بلور شکل) 4شکل 

  .)PPLنور انعکاسی (پیریت به گوتیت اکسید شده است 

  ژئوشیمی

ي مواد  مرکز تحقیقات فرآوردر آزمایشگاه  -MS ICPو  XRFنمونه به روش 10مطالعات ژئوشیمی،  به منظور
نمونه هاي توده  .تجزیه شدند سپس نتایچ حاصل با کمک نرم افزارهاي مختلف پردازش و تحلیل شد معدنی ایران

همچنین  .گرانودیوریت و گرانیت را نشان میدهند ،Middlemost (1994)گرانیتوئیدي محدوده مورد نظر در نمودار 
 Meinertبر اساس  .متا آلومین تا پر آلومین هستند ،Maniar and Piccoli (1989)این سنگ ها در نمودار 

توده هاي نفوذي نقش مهمی در   Meinert.(1990).Newberry rt al. (1990)و  (1995 1992 1984)
سکارن و توده هاي نفوذي همراه، ارتباط تشکیل اسکارن و تامین  ماده معدنی دارند، به گونه اي که بین کانسارهاي ا

  .تنگاتنگی حاکم است و بر اساس این تحقیقات، هر نوع اسکارنی متناظر با ترکیب شیمیایی خاصی از توده نفوذي است

   
  Picooli(1989) Maniar & Pنفوذي منطقه مورد مطالعه با استفاده از نمودارشدگی از آلومینیوم براي تودهبررسی درجه سیر :الف)5شکل
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 Middelemost(1994)رده بندي توده نفوذي منطقه با استفاده از نمودار )بشکل 

ویژگی هاي توده نفوذي منطقه، هماهنگی بسیار جالبی را با توده هاي اسکارن آهن نشان می دهند و بر اساس  این  
رفتار همچنین  ش عمده اي داشته اند، نق)آهن(نی بررسی، توده هاي نفوذي منطقه به عنوان خاستگاه تامین ماده معد

روند سازگار توزیع عناصر خاکی کمیاب در توده نفوذي، کانیسازي وسنگ اسکارنی حاکی از آن و اکسیدهاي اصلی 
که موجد زون اسکارنی است، رابطه زایشی تنگاتنگی با توده گرانیتوئیدي دارد و نشانگر  REEاست که، سیال حامل 

  .مجموعه است خاستگاه مشترك براي این
  نتیجه گیري

براساس مطالعات صورت گرفته، فرآیند اسکارنی شدن بر روي سنگهاي کربناته اولیه تاثیر گذاشته که به دو بخش 
توده ي موجود از نوع نیمه عمیق و بصورت دایک و داراي بافت پورفیري . اسکارن دما باال و دما پایین تقسیم می شود

کانیسازي در محدوده مورد مطالعه از شدت و گسترش کمی برخوردار بوده  .سازي است می باشد و قدیمی تر از کانی
که شامل مگنتیت هماتیت گوتیت پیریت کالکوپیریت پیرولوزیت می باشد که بصورت خیلی جزئی و در مرحله 

در یت کانه اصلی گوت. کانی سازي هاي منطقه در زون گارنت اسکارن حادث شده اند .دگرسانی پسرونده ایجاد شده اند
، ویژگی هاي توده نفوذي منطقه، از نظراکسیدهاي اصلی .را تشکیل می دهد یسازياست و بیشتر حجم کانمنطقه 

نشانگر خاستگاه که  هماهنگی بسیار جالبی را با توده هاي اسکارن آهن نشان می دهند برخی عناصر و نسبت ها
  .مشترك براي این مجموعه است

  
 

 یرات عناصر خاکی کمیاب در نمونه هاي مختلف سنگیروند تغی)6شکل 
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