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:چكیده

گرانودیوریتی در سنگ هاي -وریتی، یکی از معادن آهن مگنتیتی غرب کشور است که در نتیجه نفوذ توده دی3معدن آهن سراب 
مطالعات بر روي آلتراسیون هاي رخداده در سنگ میزبان نشان میدهد که محلول هاي گرمابی ایجاد . آهکی منطقه حادث شده است

براساس شواهد صحرایی کانه زایی در ارتباط مستقیم با. اپیدوتی، سیلیسی و آرژیلی کرده است- دگرسانی هاي پروپیلیتی، کلریتی
. این آلتراسیون ها بوده است و بعد از کانی زایی و همزمان با آن، تاثیر محلول هاي گرمابی سبب آلتراسیون هاي فوق شده است

در نزدیکی کانسنگ آهن، دچار دگرسانی پروپیلیتی شدید شده است که کانی زایی آهن در آن ) توده دیوریتی(واحد نفوذي منطقه 
از کانسنگ آهن، سنگ هاي دیوریتی آلتراسیون متوسط همراه با کانی زایی سولفیدي را نشان می در مناطق دورتر. دیده می شود

عنوان عامل اصلی و تسهیل کننده حضور گسل هاي منطقه و درزه و شکستگی هاي وسیع در سنگ هاي اطراف کانسنگ به. دهد
هايآلتراسیونتاثیرتحتکربناتهمیزبانسنگ. استرخداد دگرسانی ها بوده و نشانه عملکرد فعال تکتونیک در منطقه بوده 

فراهممیزبانسنگدرکانی سازيتشکیلبرايرازمینههاآلتراسیوناین.استقرار گرفتهشدندولومیتیوشدنکلسیتی
.تاسشدهتشکیلکربناتهمیزبانسنگدرجانشینیورگه ايبه صورتوداشتهکنترل گسلیکانی سازي.استنموده

.آلتراسیون، کانه زایی، معدن آھن، سراب:كلید واژه ھا

Abstract:

Sarab-3 iron deposit is one magnetite iron ores of west iran. this mine is the result of intrusive
diorite - granodiorite into limestone. Studies on alteration of host rock show that hydrothermal
fluids  generated  has  the  propylitic  alteration  ,  chlorite  -  epidote  ,  silisification  and  argilic  .
According of field evidence, the mineralization is associated with the alteration of the minerals
and the influence of hydrothermal alteration above is dissolved. The presence of faults and joints
and fractures in the rock mass surrounding the ore as the main factor facilitating the alteration
event marks the active tectonics of the region. The carbonate rock (host rock) altered to
Carbonatization and Dolomitization. These alterations helps as suitable processes prior to
mineralization. Mineralization is controlled by fault and is found both as vein and replacement
with in carbonate rocks

Keywords: alteration, mineralization, iron mine, Sarab.
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:قدمه م
در استان تکابشهرستان شرقکیلومتري 60زنجان و درغرب شهرستانغرب و جنوبکیلومتري 130معدن آهن سراب در

واحدهاي رسوبی شامل سنگ آهک، . هر سه نوع سنگ هاي رسوبی، آذرین و دگرگونی در منطقه دیده می شود.واقع استکردستان
سازند قم و  سنگ هاي دگرگونی با ترکیب اسلیت، فیلیت و به مقدار کمی اکتینولیت کنگلومرا، ماسه سنگ و مارن هاي مربوط به 

دیوریتی که با نفوذ - واحدهاي سنگی آذرین در منطقه نیز شامل توده هاي نفوذي گرانیتی و گرانودیوریتی. شیست هاي کرتاسه است
طالعه به لحاظ تکتونیکی فعال بوده و شواهد منطقه مورد م. در سنگ هاي دگرگونی و آهکی سبب قطع شدگی آن ها شده است

مشاهده گسلهاي متعدد در منطقه نیز فعال بودن تکتونیک منطقه را تایید می . رخداد فازهاي کوهزایی متعددي در آن دیده می شود
.کند

مزوزوئیک -نوزوئیک فعالیتهاي تکتونیکی الرامین بعد از کرتاسه پیش از ائوسن، چین خوردگی نهشته هاي کرتاسه را در مرز س
. همراه با دگرگونی در درجات گوناگون، در پی داشته است

تخریبی ائوسن شده که -فعالیتهاي تکتونیکی پیرنه نیز پس از ائوسن پیش از الیگوسن، سبب چین خوردگی مالیم واحدهاي رسوبی
.قرار گرفته استبه دنبال آن کنگلومراي قرمز الیگوسن به صورت دگرشیب بر روي سنگ هاي ائوسن 

قاره اي و ناپایداري کف حوضه خود را -فعالیت هاي تکتونیکی الیگومیوسن نیز با تغییرات عمق دریاي کم عمق تا محیط کوالبی
همین فعالیت ها در طی الیگوسن، سبب فوران هاي آتشفشانی به صورت نسبتاً گسترده اي به خصوص در بخش هاي . نشان می دهد

گرانو دیوریتی در -این فعالیت ها سبب تغییر رژیم رسوب گذاري و نفوذ توده دیوریتی. ل خاور منطقه شده اندشمال باختر و شما
. واحد هاي سنگی مربوط به الیگومیوسن و ائوسن در شمال باختر منطقه در میوسن پایانی شده باشد

، 1در شکل . وذي می تواند دلیلی براي این ادعا باشدنفة عدم مشاهده واحدهاي سنگی سازند قرمز باالیی، در نزدیکی و اطراف تود
.نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه دیده می شود

باه نفوذيتودوآهنسازيکانهبینژنتیکیارتباطیکشناسی،کانیوزاییکانهدگرسانی،صحرایی،شواهدکلی،بطور
سببآن هاحاصل ازسیاالتونفوذيتودهجایگزینیمی رسدنظربه.دهدمینشان3-سرابمنطقۀدررادیوریتترکیب

ازبا ارزشیاطالعاتتواندمیآهن سرابدقیق کانسارمطالعه.استشدهآهکی سازند قم سنگ هايدرزاییکانهودگرسانی
بررسیهمچنین.نمایدغربی ایران ارائهبخشاینمشابه درهايسازيکانیوذخیرهایندرکانهتمرکزوتشکیلچگونگی

درآهنکانسارهايمیزبانسنگباآنمقایسهودرونگیردر سنگآنتمرکزعللوکانسارایندرزاییکانیمیزبانسنگ
.گذارداختیاردرایرانازبخشاینمتالوژنیوضعیتروشن شدنجهتدرمهمیاطالعاتتواندمیمجاور،منطقۀ

گزارش (1000/1منطقه مورد مطالعه با مقیاس نقشه زمین شناسی–1شکل 
)1390معدن، 
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:بحث 
مکانیسم تشکیل این کانسار این گونه است که نفوذ . تشکیل شده است) دیوریت(کانسار آهن سراب بین سنگ هاي آهکی و نفوذي 

هاي اصلی تشکیل دهنده کانسنگ شامل کانی). 2شکل (توده آذرین در سنگ هاي آهکی منطقه سبب کانی زایی آهن شده است 
کانی هاي باطله کانسنگ شامل فلوگوپیت، کلسیت، کوارتز، . مگنتیت، هماتیت، پیروتیت، لیمونیت همراه با پیریت، کالکوپیریت است

به طوري نقش شکستگی ها و درزه و شکاف ها در واحدهاي سنگی منطقه در کانه زایی موثر بوده. سرپانتین، کلریت و اپیدوت است
همچنین محلولهاي گرمابی بعد از کانی زایی آهن . که کانی زایی سولفیدي را در رگچه هایی در درون سنگهاي دیوریتی میتوان دید

همراه با سیاالت جوي در دگرسانی و هوازدگی کانسنگ مگنتیت نقش داشته و سبب لیمونیتی و هماتیت شدن واحدهاي سطحی 
جنوبی -غربی و شمالی- شمال شرق دارند اما گسلهاي شرقی- قه مورد مطالعه اغلب روند جنوب غربگسلهاي منط.کانسار شده است

خرد شدگی بخشهاي غربی منطقه مورد مطالعه نتیجه گسلهاي امتداد لغز بوده و راندگی مارنهاي میوسن بر روي . نیز دیده شده است
.مت هاي شماب غربی منطقه استنتیجه عملکرد گسلهاي معکوس در قس) پلیوسن(سازندهاي جوانتر 

.دید عکس به شمال شرق. نماي کلی از معدن آهن سراب همراه با واحدهاي سنگی اطراف کانسنگ-2شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


.واحدهاي سنگی دیوریتی و آهکی منطقهچاه حفاري در معدن سراب که نشان می دهد کانی سازي آهن در بین 3الگ مربوط به : 3شکل 

موقعیت چاه هاي حفاري- 1جدول 

هاي دیوریتی در مناطق دور ازسنگ. هاي دیوریتی منطقهین الیه هاي آهکی و سنگکانی زایی آهن در ب-4شکل 

.را نشان می دهد) اپیدوتی و پروپیلیتی- کلریتی(کانی زایی سالمتر و در نزدیکی کانسنگ آلتراسیون شدیدي 

Final depth (m)ElevationNorthingEastingBorehole
422193.74024582727668DN1

44.821884024565727672DN2
4121834024531727688DN5
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وتاثیرتحتاست کهبافتیتغییراتوشناسیکانیترکیبشیمیایی،ترکیبدرتغییرگونههرازعبارتدگرسانییاآلتراسیون
باعثجويآب هايشدن بامخلوطوماگماازشدهمشتقمحلول هايفعالیتویژهبهوفیزیکوشیمیاییفرآیندهايعملکرد

گردش محلولهاي گرمابی در منطقه سبب آلتراسیون هاي . شودمیمختلفآلتراسیونزون هايتشکیلوسنگ هاشدنآلتره
اغلب آلتراسیون هاي منطقه از نوع . اپیدوتی و آرژیلی در سنگ میزبان کانسنگ آهن شده است- پروپیلیتی، کلریتیسیلیسی، 

در . خرد شدگی در سنگ هاي منطقه و فعال بودن تکتونیک در این منطقه، سبب تسهیل این آلتراسیون شده است. پروپیلیتی است
لتره شده اند و در مقاطع میکروسکوپی پالژیوکالزها به سرسیت تبدیل شده نزدیکی الیه هاي آهکی سنگ هاي دیوریتی بشدت آ

متر عمق دارند، نشان می دهد که کانه زایی آهن بین سنگ هاي آهکی 40اطالعات از سه مغزه حفاري که بطور متوسط . است
ه می شود که کف کانسار در این چاه مشاهد3با توجه به شکل ). 3شکل (و دیوریت هاي آلتره شده است ) مرمري شده(متبلور شده 

ها از سنگهاي آهکی است که در نمونه دستی به رنگ سفید تا کرمی دیده می شود و به علت گرماي حاصل از جایگیري توده نفوذي 
.مرمري شده است

:شددادهتشخیصهدر منطقزیرشرحبهآلتراسیونزون هايانواع،میکروسکوپیمقاطعبررسیصحرائی ومطالعاتبهتوجهبا

کلریتی –دگرسانی اپیدوتی 
رنگ سبز در . این دگرسانی با حضور کانی اپیدوت و کلریت در نمونه هاي دستی و در مقاطع میکروسکوپی به وضوح دیده می شود

5شکل (نمونه هاي دستی که بصورت چین خورده در بین سنگ میزبان و کانسنگ آهن قرار گرفته است در منطقه دیده می شود 
. خرد شدگی در این واحد سبب گسترش لیمونیتی شدن ناشی از نفوذ آبهاي جوي در شکستگی هاي کانسنگ مگنتیتی است). ت

نامگذاري سنگ به علت دگرسانی شدید . کلریت به صورت کانی هاي سوزنی کشیده و به رنگ سبز در مقاطع نازك دیده می شود
).الف6شکل (مشکل است 

تالک- دگرسانی سرپانتین
نشان دهنده تاثیر محلولهاي منیزیم دار ) پ5شکل (حضور کانی سرپانتین و تالک به رنگ سبز و با جالي چرب در اطراف کانسنگ 

.در منطقه است که با حضور آهن ایجاد این کانی ها را کرده است

دگرسانی آرژیلی
بهاسیديشرایط شدیدًاوپائیندماییاست که درسیلیکاتهسنگدریرسجدیدکانی هايآرژیلی شامل تشکیلآلتراسیون

و هیدرواکسیدهاياکسیدهاکلسیت،کائولن، سریسیتبویژهرسیکانی هايوکوارتزواسطهبهآلتراسیوناین.می آیدوجود
تري در سنگهاي آذرین آلتره تا م3این دگرسانی به رنگ سفید با ضخامت ).2009راك ول و همکاران، (می شود مشخصآهن

XRDدر این زون توسط آنالیز ) کائولینیت(حضور کانیهاي رسی . الف دیده می شود5شده دیده می شود که نمایی از آن در شکل 
.به اثبات رسید

دگرسانی پروپیلیتی
در ) کلریتی(پروپیلیتی سانیدگرتشکیلبهمنجرگرمابیفرآیندفعالیت دي اکسید کربن درافزایشباهمراهسیالافزایش

بازونخارجی ترینوگرفته اندقرارقلیاییهايمحلولتاثیرتحتکهاستشدهمتفاوتبا شدتدر منطقهدیوریتیواحدهاي
دستینمونهدرسنگ هاعمومیرنگشدنبا سبزمنطقههايسنگدرآلتراسیوناین.آورده اندبه وجودراوسیعیگسترش
وپراکندهبه صورتکلریتکانیبهفرومنیرینکانی هايکلریتی شدنباابتدازونایندرکانی هاآلتراسیون.دمی شومشخص
بهمربوطحجم کلریت زائیبیشترین.می شوددیدهفرومنیزینکانی هايدرجانشینیصورتبهنیزوخالیفضايپرکننده

بهواستآهن داراز نوعمعدوديموارددرجزکلریت.استژیوکالزهاپالبهمربوطکمترمقدارو بهفرومنیزینکانی هاي
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کلریتاما) 1995ولده، (شود واقع مییکسانشیمیاییشرایطتحتکلریتیآلتراسیونکهچرامی شوددیدهرنگآبیصورت
ازیاثانویهکلریتتشکیل.شودمیمحلول تشکیلپایینpH و اکسیدانشرایطدردار،آهنکلریتخالفبرمنیزیم دار
مافیککانیهايآلتراسیون

میناشیهمباپدیدهدواینوقوعیاوگرمابیمحلول هايتوسطسنگبهو منیزیمآهنورودواسطهبهو یاسنگدرموجود
پالژیوکالز تجزیههتج.نموداشارهاپیدوتبهورگچه هاي کلسیتوکربناتبهتوانمیزونایندررایجهايکانی. شود

).1384، .آفتابی ع(مهیا باشد T=350°C , CO2/H2O≤1 شرایط بایداپیدوتوکلسیتبهسیالدرکلسیک
از شواهد رخداد این دگرسانی در منطقه که در مقاطع میکروسکوپی دیده می شود، حضور کانیهاي اپیدوت و کلریت و کلسیت در 

ه تمامی پالژیوکالزهاي سنگ به سرسیت تبدیل شده و تنها آثاري از غالب اولیه پالژیوکالزها سنگهاي آذرین نزدیک به توده است ک
پروپیلیتی شدن در سنگهاي آذرن دور از کانسنگ آهن کمتر بوده و پالژیوکالزها به نسبت سالمتر ).ث و ج6شکل (دیده می شود 

عملکرد تکتونیک در منطقه سبب خمیدگی در . می شودهستند و تنها در شکستگیها و مرزهاي بلوري آن سرسیتی شدن دیده
کلسیت ناشی از . پالژیوکالزهاي دیوریت ها شده که احتماال ضمن باالآمدن تکتونیکی توده بعد از سرد شدن صورت گرفته است

).ب6شکل (آلتراسیون پروپیلیتی در فضاي ایجاد شده ناشی از خمیدگی پالژیوکالزها رشد کرده است 

سرسیتیدگرسانی
نظر جانشین پالژیوکالزهايموردو در محلآیدمیبه وجودفلدسپات هاتجزیهازکهاستآب دارموسکویتنوعیکسرسیت

وکلریتاز پیریت،مقادیريومسکویتکوارتز،کانی هايمجموعهباآلتراسیوناین. استشدهقلیاییو فلدسپات هاياسید
تحت تاثیر محلول هاياز آلومینیمغنینوعویژهبهآذرینسنگ هاي). 1998و همکاران، .دییلس(می شود شناختههماتیت
تشکیل کانی هايسببوشدهحملمحلول هاتوسطK ,Na, Ca, Mg, Fe, SO4 یون هاي هیدرولیز شده،اسیدي

کانی شناسی،میکروسکوپیوییصحرامطالعاتبهتوجهبا).1388،.پور مکریم(است شدهرسیکوارتز و کانی هايسرسیت،
از آلتراسیونبیشترکهاستسرسیتشاملزونایندراصلی

می نظربهاستو پتاسیمآبسرشار ازمحلول هاىوجودنیازمندسرسیترشداینکهبهتوجهبااستآمدهوجودبهپالژیوکالز
آلکالی انتخابیآلتره شدنسرسیت حاصلکانیموارديدر.استبودهفراهمنیزمطالعهموردمنطقهدرشرایطىچنینرسد

باال ازنشاناینکهاستخالیپرکننده فضاهايصورتبهکانیایندیگرموارديدر.می شوددیدهنازكمقاطعدرفلدسپارها
.استهیدروترمالیسیالترکیبدرپتاسیمنظرقلیاییترکیباتمیزانبودن

دگرسانی دولومیتی شدن
ها مرتبط با کانی هاي آهکی و تبلور مجدد آنها سبب رشد کلسیت هاي نسل جدید شده است که این کلسیتمیتی شدن سنگدولو

).پ6شکل (زایی بوده است 
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.تصاویر صحرایی از دگرسانیهاي رخداده در منطقه مورد مطالعه-4شکل 

خرد شدگی و ) ب. هاي گرمابی در منطقه استر واحدهاي آذرین منطقه طی عملکرد محلولزون آلتراسیون کائولینیتی که دگرسانی د) الف

حضور ) پ. هاي آن به رنگ نارنجی دیده می شودهاي دیوریتی منطقه که حضور اکسیدهاي آهن در سطح شکستگیآلتراسیون در سنگ

هاي کربناتی به اپیدوتی که به رنگ سبز در میان سنگ- ریتیهاي کلدگرسانی) ت. سرپانتین و تالک در سنگهاي آذرینی نزدیک به کانسنگ

هاي ایجاد شده طی این چین خوردگی نشانه عملکرد تکتونیک در منطقه است که وجود درزه و شکاف. صورت چین خوردگی دیده می شود

.گوتیت دید می شود-چین خوردگی از اکسید آهن پرشده و در غالب کانی هاي لیمونیت

:نتیجه گیري
.در نتیجه نفوذ توده آذرین با ترکیب عمده دیوریت تا گرانودیوریت در واحدهاي آهکی منطقه رخ داده است3- کانسار آهن سراب -
.کانه اصلی کانسار مگنتیت همراه با پیروتیت، هماتیت، لیمونیت، گوتیت، پیریت و کالکوپیریت است-
نفوذي با گردش در سنگهاي منطقه سبب آلتراسیون هاي متعدد در منطقه شده گردش محلولهاي گرمابی ناشی از سرد شدن توده -

.است
تالک، آرژیلی و -اپیدوتی، سیلیسی، سرپانتینی- آلتراسیونهاي مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه شامل پروپیلیتی، کلریتی-

.دولومیتی شدن است
.یتی منطقه دیده می شودبیشترین دگرسانی پروپیلیتی شدن است که در سنگهاي دیور-
.واحدهاي سنگی اطراف کانسار اغلب سنگهاي آهکی، ماسه سنگی و توده نفوذي با ترکیب غالب دیوریتی است-
.سنگ هاي آهکی منطقه مورد مطالعه در کنتاکت با توده نفوذي تبلور مجدد یافته و مرمري شده است-
.ف کانسار و معموالً زیر کانسنگ آهنی و دیوریت ها استطبق مطالعه مغزه هاي حفاري، سنگ هاي آهکی در ک-
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سبب تسهیل چرخش محلول هاي ) از شواهد آن می توان به حضور گسلهاي منطقه اشاره کرد(فعال بودن تکتونیک در منطقه -
.استجوي و گرمابی در درزه و شکستگی هاي واحدهاي سنگی منطقه  شده و گسترش آلتراسیون را در پی داشته 

سنگ هاي دیوریتی نزدیک به کانسنگ به شدت دگرسان شده و تبدیل شدگی در برخی قسمت ها به حدي زیاد است که -
.  ایجاد کانی هاي رسی با ظاهري سفید و پودري کرده است به طوري که کانی هاي اولیه سنگ غیر قابل تشخیص است

هاي آهکی و دیوریت هاي منطقه دیده می شود که مطالعه مغزه کانی زایی آهن به صورت الیه اي و عدسی در بین سنگ-
.هاي حفاري این ادعا را ثابت می کند

.مقاطع میکروسکوپی از واحدهاي آلتره شده منطقه مورد مطالعه- 6شکل 
)Pl : ،پالزیوکالزChl : ،کلریتOrt : ،اورتوکالزCal :همگی تصاویر در نور ) یتکلسXPLگرفته شده است.

. کلریتی شدن در واحدهاي آذرین منطقه که بلورهاي سوزنی و کشیده کلریت به رنگ آبی در مقطع نازك دیده می شود) الف

نشانه عملکرد خمیدگی در پالژوکالز. خرد شدگی در پالژیوکالزهاي اولیه سنگ میزبان و پرشدگی شکستگیهاي آن با بلورهاي کلسیت) ب

. تکتونیک در منطقه و تنش فشاري است
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. هاي مجاور توده نفوذي دیوریتیتبلور مجدد کلسیت در آهک) پ

. رشد نواري بلورهاي پیریت در متن سنگ میزبان که کانی سازي سولفیدي را در آن نشان می دهد)ت

.دگرسانی پروپیلیتی در واحدهاي آذرین منطقه استسرسیتی شدن پالژیوکالزها که ظهور کلریت در مقطع نشانه رخداد ) ث

.کلریتهاي سوزنی با بافت شعاعی در کنار پالژیوکالزهاي سرسیتی شده) ج

◊◊◊◊◊◊◊

:منابع فارسي 

.، گزارش پایانی عملیات اکتشافات تکمیلی معدن سنگ آهن سراب)1390(شرکت کیمیا معادن سپاهان، -١
.، زمین شناسی ایران، تهران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)1382(، .آقانباتی، ع-2

.صفحه535 ،ارسالنانتشاراتکاربردي،اقتصادي، زمین شناسی)1388(،.سسعادت،،.مپور،کریم-3
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