
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

٢۶٨ 
 

  و توده چشمه  2-کورکورا در کانسار اسکارن ییت زایفلوگوپو  یمیژئوش یبررس

 )شرق تکاب(
  

 2یانیفرهاد آلدکتر ، 2جو یمحمد معاندکتر ، 1ید زارعیسع ، * 1یمه سالمیرح

  نایس ی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلین شناسیگروه زم 

R.salemi99@yahoo.com  

   دهیچک

شمه از توده هاي مجموعه معدنی آهن شهرك است که لحاظ ترکیب کانی شناسی و چ 2-توده هاي آهن کورکورا

عاملی  2- حضور توده نفوذي دیوریتی رخنمون یافته در جنوب چشمه و احتماالً در اعماق کورکورا. تقریباً مشابه است

گ میزبان سنگ هاي در هر دو توده سن. براي اسکارن زایی و آن هم زون غالب فلوگوپیت اسکارن در این منطقه است

کلریتی را -کربناته و آتشفشانی است که سنگ هاي آتشفشانی دگرسانی هاي شدید آرژیلی، پروپیلیتی و اپیدوتی

نشانه تشکیل کانسنگ در هر دو توده شواهد کانی شناسی از جمله کانی هاي منیزیم دار سیلیکاتی . متحمل شده اند

به ترتیب (پایین  Baو  Tiمیزان (ترکیب فلوگوپیت هاي چشمه . استطی متاسوماتیسم و از نوع اسکارن منیزیمی 

منشأ اسکارنی را براي آن نشان می ، ))3تا  Wt %0.4(متوسط تا پایین Fe و ) Wt %24(باال  Mg، %)Wt 0.3و  0.6

 . نشانه عدم منشأگیري آن از ماگما است 2-پایین در کانسنگ کورکورا  Pو  Ti. دهد

  

  

The study of geochemistry and phlogopitization in korkora-2 skarn 
deposit and Cheshmeh stock (East of Takab) 
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Abstract  

 

The bodies of Korkora-2 iron and Cheshmeh are of Shahrak iron depositwith similar mineralogy. 

The dioritic stock in south of Cheshme and perhaps in depth of korkora-2 is an agent for 

skarnization and phlogopite-dominated zone. Both stocks are hosted by carbonates and 

volcanics in which volcanic underwent argilic, propylitic and epidotization-chloritization 

alterations. Mineralogical evidences such as Mg-silicates in both stocks suggest the formation 

during Mg-skarn metasomatism. The composition of phlogopites of Cheshmeh suggest a skarn 

origin. 
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  مقدمه

هن آاست که از چند توده  یک مجموعه معدنیشرق شهرستان تکاب،  يلومتریک 60کانسار آهن شهرك واقع در 

و توده  یشمال يتوده هابه دو گروه باً متفاوت یتقر یشناس ین توده ها به طور مجزا از هم و با کانیا. ل شده استیتشک

 يسنگ ها. هستند یشمال يجز توده ها) 1- کورکورا جنوب(و چشمه  2-شود که کورکورا یم میتقس یجنوب يها

-در آن يساز یهستند که کان) تیولیت و ریت، داسیب غالب آندزیترک( یآتشفشان يتماماً سنگ ها 2-زبان کورکورایم

ن یآن گسترش دارد که نقشه زم یدر قسمت شرق 2-با فاصله از کانسار کورکورا یآهک يسنگ ها. ها رخ داده است

 یدگرسان ين اطراف کانسنگ دارایآذر يتوده هادر. دهد ی، آن را نشان م1در شکل  یمورد بررس منطقه یشناس

ز در یتوده چشمه ن. )د 2شکل ( در منطقه مورد مطالعه است یدروترمالیه ير محلول هاید شده اند که نشان از تأثیشد

ت باعث یفلوگوپ یاز کان یحضور مقدار فراوان. دارد 2-باً مشابه با کورکورایتقر یشناس یب کانی، ترک1-جنوب کورکورا

هر دو توده و  یشناس یکان ین مقاله به بررسیکه در ا ت اسکارن در هر دو منطقه شده استیل زون فلوگوپیتشک

   .میپرداز یها مل آنیط تشکیشرا

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  و چشمه 2-، کورکورا1-آهن کورکورا ياز توده ها ین شناسینقشه زم: 1شکل 

   العهروش مط

 يآن نمونه بردار یط. به عمل آمد یسنگ يمنطقه مورد مطالعه از واحدها ییجهت شناسا ییصحرا يش هایمایپ

. و توده چشمه انجام شد 2-اطراف توده کورکورا یآتشفشان يک از کانسنگ آهن، اسکارن و سنگ هایستماتیس

مقاطع . نا انجام شدیس یدانشگاه بوعل شگاهیتوسط آزما XRD يزهایتوسط شرکت صبانور و آنال XRF يزهایآنال

  .دیس دومنظوره مطالعه گردیکروسکوپ زایه و توسط مین دانشگاه تهیز در همین یقلینازك و مقاطع نازك ص

 

  يریگجهیبحث و نت

 کانی همچنین .است مهم ها انواع اسکارن تعیین و تشخیص در مهم ابزاري شناختی کانی هاي بررسی

 ارزش با شناسایی کانسارهاي و تشکیل، دماي ها، اسکارن خاستگاه شناختدر  مهم عامل یک شناسی

  .است اقتصادي غیر جالب، ولی کانیایی دستاوردهاي از اقتصادي،

 اصلی مگنتیت کانه با آهن تشکیل و چشمه، 2-کورکورا کانسار در زایی کانی هاي پدیده ترین مهم از

در کنتاکت  نواري اي و الیه میان هاي عدسی کلش به غالباً صحرایی، مشاهدات مبناي بر که است

 نفوذ اثر دردر جنوب چشمه  .)ب 2شکل ( شود می دیده اسکارن زمینه در عمدتأ و یآتشفشان يسنگ ها

 نفوذپذیر کربناته هاي سنگ و یآتشفشان يکنتاکت سنگ هادر  دار آهن گرمابی هاي محلول ،یتیورید توده
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 تغییر و دار آهن هاي محلول جانشینی شناختی، و سنگ فابریکیپترو مناسب شرایط در و شده تزریق

 جمله از آب بدون یمکلس سیلیکات هاي کانی از مختلفی انواع .داده است رخ شناسی کانی ترکیب

 هورنبلند فلوگوپیت،ت، ین، کلریتالک، سرپانت اپیدوت، جمله از دار آب سیمکل پیروکسن، سیلیکات و گارنت

 هاي کانی و مارکاسیت± ، کالکوپیریت پیریت، سولفیدي هاي کانی ،)اکتینولیت-ترمولیت(بول یآمفو 

کلریت،  مانند نامبرده، هاي از کانی یک هر دگرسانی محصوالت و دولومیت و کلسیت جمله از کربناتی

 .هستند منطقه هاي کانی از اي گسترده حجم گوتیت لیمونیت و موریلونیت، مونت کائولینیت، سریسیت،

 هاي سنگ هاي ویژگی به طبیعی طور ها به اسکارن در شده تشکیل هاي کانی مجموعه و ها واکنش

 شوند می دمایی مربوط رژیم و کل فشار نهادکننده، دگر االتیس گرفته، ترکیب قرار هجوم مورد

)Guilbert & Lowell, 1974.(  گرمابی، متفاوت هاي محیط در و باز هاي سیستم در ها اسکارن تشکیل 

 االتیس از اسکارن تشکیل در دخیل يها محلول .گیرد می صورت آبگرم هاي چشمه تا ماییماگ

 صورت به اسکارن هايذخیره).   Cook & Bowman, 1997 (است  متغیر جوي و ماگما تا یدگرگون

 گرچه ).Einaudi et al, 1981(هستند  دگرگونی ي پسرونده و پیشرونده مراحل ي دهنده نشان شاخص،

 مراحل در ولی شود، می انجام ماگمایی يها محلول ي وسیله به پیشرونده شدن اسکارنی فرآیند

  ).Meinert et al, 2003(گیرد  صورت نیز يجو هاي آب ي وسیله به تواند می عمل این پسرونده

ه است و بود یمیزیمن يت بجایاسکارن کلس ینیم دار بوده که حاصل جانشیزین منطقه از نوع منیا يها اکثر اسکارن

 .دهد ین نوع اسکارن را نشان میت وجود ایمانند فلوگوپ ییها  یر حضور کانینظ یشناس یو کان ییشواهد صحرا

شوند  یمل یتشک ییو بعد از اسکارن زا ییاز ماگما بعد ،ییسه مرحله ماگما یم دار در طیزیمن يها اسکارن

)Meinert,1995.( ا مذابیها  کاتیلیم دار و سیزیمن يها ن کربناتیبعدم تعادل  ها بر اثر، ن اسکارنیل ایتشک 

 یک حدواسط میمتاسومات يها ل زونیباشد و باعث تشک یم CO2ته یاز فوگاس یعیوس ي کاته در محدودهیلیس يها

ت ینل و فورستریاسپ ک ،یوکالز بازیپالز روکسن،ینوپیکل يها یل کانیباعث تشک ییاالت ماگماین مرحله سیدر ا .شود

ت یکلس يرومبوئدر يواژهایدر داخل کل ییسبز و طال يها گبا رن تیفلوگوپ يها ورقه یدر نمونه دست .شوند یم

  .)ج 2شکل ( اند خود گرفتهه را ب آن)  Pseudo morph(ن یشکل دروغ ل شده و کامالًیتشک

م صادره از توده یپتاسدروترمال سرشار از یاالت هیر سیثاز تأ ییزا یکان یانیم يدر مرحلهت یفلوگوپدر توده چشمه، 

 ت،یاز فلوگوپ مورد مطالعه عمدتاً يها اسکارن .اند ل شدهیتشک زبانیم یتیبر سنگ دولوم یتیوریق دیمه عمین

و هم در چشمه،  2-، هم در کورکورامعدندرون سنگ ند و در ا ل شدهیت تشکیپرهنو  تیدولوم ت،یکلس د،یوپسید

 سنگ از تجمع پولک يها ه صورت متمرکز و پراکنده در درزه و شکافت بیفلوگوپ ییسبز و طال يها روبالستیپورف

 یدچار نوع یکیتکتون يروهایت در اثر عملکرد نیفلوگوپ يبلورها یگاه ).ج 2شکل (شده است ل یت تشکیفلوگوپ يها

ده ید يک و موازیبار يها کروسکوپ به صورت پهنهیر میدر ز یختین دگر ریا .شده است )ین خوردگیچ( یختیدگرر

پس  ي در مرحله ونیزاسیتیند فلوگوپیفرآ .ندیگو یکیا ماکل مکانی )Kink band( یشکنج شود که به آن نوار یم

  .رخ داده است ییاز ماگما

از محل کنتاکت  ن عملیکه ا شوند یم یکاتیلیس يها ن سنگیدار جانش میزیمن يها یکان یمیزیمن يها در اسکارن

ند در ین فرآیا .دارد ییایمیش يها واکنشاز به ینم یزیحمل من .شود یمآغاز  يبا توده نفوذ یمیزیمن يهااسکارن

در  يادیز يها رخ داده باشد و درزه و شکاف یکید تکتونیت شدیکندکه در آن فعال یدا میامکان ظهور پ یمناطق

 يها تیو فعال یتیزبان دولومیم يها با توجه به حضور سنگ ).Aleksandero,1998( جاد شده باشدیسنگ ا

 .کند ید میآن را تائ ییدر منطقه مورد مطالعه وجود دارد و مشاهدات صحرا Mgمنطقه امکان انتقال  یکیتکتون

 .شود ین منطقه محسوب میا يها و مرمرها موجود در اسکارن ین کانیتر ت فراوانیفلوگوپ :در منطقه ییزا تیفلوگوپ

 يها یکان .باشد یم) ها کاتیلیلوسیف( يا صفحه يها کاتیلیت و جزء خانواده سیوتیگروه ب يکاهایاز م تیفلوگوپ
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 ).Deer,1991( باشند یمشخص م K(Mg, Fe2+)3(Al Si3O10)(OH,F)2 یت با فرمول عمومیوتیگروه ب

از لحاظ شعاع  Kسه با یتنها عنصر قابل مقا Ba .باشد یغن Tiو  Baتواند از  یم ییایمیب شیت از لحاظ ترکیفلوگوپ

ت و یمسکوو م،یر فلدسپات پتاسیدار نظ K يها یر شده در کانیتواند به صورت اس ین میبنابرا باشد، یم یونی

بر  یل مهمیز دلین ر شده،یبه صورت س يون اوکتاهدریناسیدر کئورد  Alيجابه  K ینیجانش .شودده یدت یفلوگوپ

در  شود، یاسفن خارج م یانبه صورت ک Ti یسیلیس داًیشد يدر ماگماها .باشد یت میفلوگوپ یحضور آن در کان

 يها که در سنگ Tiو Ba از  یغن يها تیفلوگوپ. شود یکاها میوارد ساختمان م ینیجه کمتر به صورت جانشینت

 تیفلوگوپ. )Yeates, 2001( شوند یتبلور در نظر گرفته م يریخأبه عنوان فاز ت ،شوند یافت میک ین پتاسیآذر

آلکالن  يها ها و بازالت و اسکارن یتیدولوم يمرمرها ،یتیئتولو  ییابروگ يها در سنگ Tiو  Ba راز دو عنص یغن

 تیفلوگوپ اند،شده یته Tiو از  یغن Baاز  ییه ماگمایل شده در مراحل اولیتشک يها تیفلوگوپ .اند ز گزارش شدهین

 خواهد شد یغن Tiاز  رج نشده باشد،خاسفن  یبه صورت کان Tiکه  یدر صورت يل شده در مراحل بعدیتشک يها

)Sato,1996.( ز یآنالEPMA شترخفت  يزیو کورکورا توسط عز وده چشمهت يکاهاینقطه از م 6از  انجام شده

زان یم، 1 با توجه به جدول .رندیگ یقرار م یتیمنطقه در حوضه فلوگوپ يکاهایمب یدهد که ترک ینشان م) 1382(

مقدار  .باشد یم 3/0 آن Baن یانگیمزان یو م یدرصد وزن 6/0قه مورد مطالعه منط يها تیفلوگوپدر وم یتانیتن یانگیم

باشد و کم  یم ییماگما از ها در مرحله پس ل آنیدهنده تشک نشان ن منطقه،یا يها تیدر فلوگوپ Baکم عنصر 

 هب ،)1984( یودتیده گیبه عق .باشد یم ین کانیوم در ایتانیها و تجمع ت ل اسفن در اسکارنیاز تشک Tiبودن مقدار 

ت را یوتیگروه ب يکاهایم يو .باشند یباال م  SiO2ن وییپا TiO2 يدارا باال،  Mgریها با مقاد تیفلوگوپ یطور کل

م شده یترسمطابق نمودار  .ک کردیتفک Mg/Fe=2/1نسبت به  يوم تتراهدرینیرات آلومییبر حسب تغ يدر نمودار

 يها توده يکاهایت و میو مرمرها در محدوده فلوگوپها  موجود در اسکارن يکاهایتمام مMitchell  (1995)توسط 

ت را یوتیگروه ب يکاهایم ییایمیب شیرات ترکییتغ) Angel,1995(انجل  .اند ت واقع شدهیوتیدر محدوده ب ينفوذ

 Tiو  Feاز  یو ته Mgاز  یکه غن ییکاهایم انجل معتقد است .رنده دانستیدر برگ يها سنگ يتولوژیمربوط به ل

از  یغن نسبتاً رند،یگ یقرار م یتیپگمات يها که در محدوده سنگ ییکاهایم یاند ول ل شدهیرمرها تشکهستند در م

FeO ر یو فقMnO و اسکارن کانسنگت موجود در یدرشت فلوگوپ يبلورها( ییبا توجه به شواهد صحرا .باشند یم 

  .دهد یآن نشان م يرا برات ین فلوگوپیا یاسکارن أمنش منطقه مورد مطالعه، يها تیفلوگوپ ییایمیب شیو ترک) ها

  :یمیو ژئوش ینرالوگرافیمطالعات م

دوت، یت، اپیت، کلریکاته از جمله کلسیلیگانگ س يها یت و کانیت، هماتیمونیت، لیت همراه با گوتیمگنت ینکا

مشاهده شده  يبافت ها. است یمشاهده شده در کانسنگ آهن در هر دو توده مورد بررس يها یت از جمله کانیفلوگوپ

 يت هایمگنتدر غالب است که بافت  یخال يبافت پرکننده فضا: هیاول يشامل بافت هاه شده یته یقلیصدر مقاطع 

  .است ینیبافت جانش یت نوعیریبرجامانده از پ يت در غالب هایهمات ینیجانش .شود یمنطقه محسوب م

ره، یت سرخ تیاز همات ينه ایزرد رنگ در زم يت هایمونیل. )د 2شکل ( اغلب از نوع  کلوفرم است: هیثانو يبافت ها

 ،ب در حفرات کوچکواشباع از آهن با رس يبافت کلوفرم از محلول ها. ت استیت و مگنتیهمات یحاصل هوازدگ

وندگاه سه گانه با یپ. در آن هاست یر هوازدگیت نشانه عدم تاثیمگنت يسالم در دانه ها يمرزها. ده استیحاصل گرد

ک در یت ها به علت عملکرد تکتونیدر مگنت یبرش يبافت ها. ز حاصل شودین یتواند از دگرگون یدرجه م 120 يایزوا

ن فاز کاهنده در منطقه رخ داده است که از یچند.. ت ها را پوشانده استیت اطراف مگنتیهمات يمنطقه است که نوارها

ه ین گونه عنوان کرد که، محلول سازنده اولین اد بتوایشا. مختلف در مقاطع است يت با نسل هایریآثار آن حضور پ

کوتاه مدت  يشکل شده و فاز ها یت بیریدرشت پ يها یجاد کانیحضور داشته که باعث ا یمدت طوالن ت ها،یریپ

 با همراه اندك بسیار به مقدار کالکوپیریت ).(Ixer, 1990 ده اندیل گردیت تشکیریخوش فرم پ يبلورها يبعد

 به صورت بیشتر و مشخصی نیستند شکل داراي کالکوپیریت بلورهاي. شود یم اهدهمش پیریت و مگنتیت
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 ينمونه ها XRF يزهایآنال .)ج2شکل ( دارند حضور پیریت و مگنتیته یحاش در خالی فضاي ي پرکننده

گ ار آهن در کانسنین عیهمچن درصد است 2تا  1.5ن گوگرد آن یانگیمکم بوده  در کانسنگ Mnو  Ti , P کانسنگ

        .درصد است 60تا  50

 کروپروب ازیز میج آنالینتا: 1جدول 

 چشمه- کانسار آهن کورکورا يکاهایم

  

  

  

  

  

 
 
  

 
 
 
 
 
 

برحسب درصد  یو مابقppm ستاره دار بر حسب  يدهایاکس( 2-کانسنگ آهن کورکورا  XRFزیج آنالینتا: 2جدول 

   یوزن

 
 
 
 
 
 

Point 1 2 3 4 5 6 

SiO2 39.08 39.53 33.86 39 33.58 40.24 
TiO2 0.58 0.43 0.62 0.7 0.01 0.59 

Al2O3 16.68 16.85 16.53 16.81 16.29 16.35 
Fe2O3 4.58 3.24 3.79 3.71 2.49 3.04 
MnO 0.05 0.03 0 0 0 0.08 
CaO 0.92 0.04 0.05 0.08 0 0.02 

Na2O 0 0.23 0.35 0.24 0 0.32 
K2O 6.36 9.83 9.83 9.64 0 9.84 
MgO 23.21 24.34 24.07 23.55 33.56 24.63 

Cr2O3 0.07 0 0.01 0 0.04 0 
BaO 0.12 0.07 0.04 0.27 0 0.32 
NiO 0.05 0.05 0.08 0 0 0.05 

F 1.12 0.93 0.97 1.24 0.11 1.24 
Cl 0.12 0.08 0.09 0.09 0.02 0.07 

H2O 3.59 3.77 3.76 3.57 3.98 3.56 
Sum 96.53 99.42 94.05 98.9 90.08 100.35 

samples SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 Mn* MgO CaO K2O* p* S Total 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KO2-1 6.04 0.2 1.82 90.6 0 0.84 0.28 0.04 16 0.03 99.81 
KO2-2 9.48 0.08 5.31 60.2 0 7.35 8.32 9.23 23 0.13 90.87 
KO2-3 10.66 0.22 4.63 69.9 0 8.92 1.77 0 0 1 97.1 
KO2-4 6.59 0.15 3.44 76.9 257 4.52 3.62 0.18 291 1.75 96.97 
KO2-5 6.12 0.11 3.45 72.8 167 3.93 7.37 0.18 317 2.32 96.1 
KO2-6 5.2 0.13 2.8 71.4 226 2.71 12.9 0.16 325 1.78 96.92 
KO2-7 6.89 0 1.37 65.4 214 4.13 4.82 0.21 198 6.83 89.44 
KO2-8 7.75 0 1.64 73.8 225 4.56 6.92 0.22 15 2.02 96.69 
KO2-9 4.87 0.1 2.89 69.4 0 4.27 13 0 62 2.16 96.69 

KO2-10 6.03 0.07 3.59 70.1 0 4.6 11.4 1.47 62 0.41 96.2 
KO2-11 8.73 0.08 5.14 61.8 0 6.89 11.4 4.69 44 0.49 94.53 
KO2-12 7.8 0.09 4.36 74.1 0 7.2 2.87 0 33 1.42 97.84 
KO2-13 6.08 0.06 2.98 76.5 0 5.56 3.5 0 154 2.1 96.78 
KO2-14 8.55 0.08 4.17 71.3 0 5.47 5.78 0 66 0.99 96.34 
KO2-15 6.79 0.12 3.95 83.8 0 3.16 1.79 0.35 10 0.36 99.97 
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  :يریجه گینت

 یمیزیمن ياسکارن ها جزمشابه و  باًیتقر یشناس یب کانیو چشمه از لحاظ ترک 2-آهن کورکورا يتوده ها )1

و  ییاسکارن زا يبرا یافته در جنوب چشمه عاملیرخنمون  یتیورید يحضور توده نفوذ) 2 .رندیگ یقرار م

م یها ندار ياز نفوذ یرخنمون 2- کورکورا در کانسار. ن منطقه استیدر ا ت اسکارنیآن هم زون غالب فلوگوپ

 يگسترده در سنگ ها يها یوجود دارد که هم دگرسان ياز توده نفوذ یر سطح حجم بزرگیدر ز اما احتماالً

در هر دو توده سنگ ) 3 .در ان شده است ییجاد کرده و هم عامل کانه زایا 2- اطراف کورکورا یتشفشانآ

آن  يرا برا یاسکارن چشمه منشأ يت هایب فلوگوپیترک) 4 .است یکربناته و آتشفشان يها زبان سنگیم

متوسط تا Fe و ) Wt% 24(باال  Mg، %)Wt 0.3و  0.6ب یبه ترت(ن ییپا Baو  Tiزان یم) 5 .دهد ینشان م

ن در ییپا  Pو  Ti)6 .است یل شده در منطقه اسکارنیتشک يت هاینشانه فلوگوپ ،)3تا  Wt% 0.4(ن ییپا

م یزیمن يها یاز جمله کان یشناس یشواهد کان. آن از ماگما است يریگأنشانه عدم منش 2-اکانسنگ کورکور

 .است یمیزیسم و از نوع اسکارن منیمتاسومات یل کانسنگ طینشانه تشک یکاتیلیدار س

  

) ب .)د عکس بسمت شمالید( یکیزبان ولکانیت در سنگ میمونیاز توده آهن چشمه و گسترش ل یینما) الف :2شکل 

 یتیکانسنگ مگنت )ج .)د عکس به جنوبید(اطراف کانسار  یسنگ ي، همراه با واحدها2- از کانسار کورکورا یینما

 2-در توده کورکورا) Phl(ت ی، فلوگوپ)Py( تیری، پ)Ccp( تیری، کالکوپ)Cal( تیگانگ کلس يها یهمراه با کان

  یکیولکان يد در سنگ هایون شدیآلتراس) ه .)Gth( تیت در حال دگرسان به گوتیاز مگنت یکروسکوپیمقطع م) د

سبب  یکیشدن سنگ ولکان یتیشدن و کلر یدوتیاپ. آهن در آن يدهایاکس يساز یهمراه با کان 2-غرب کورکورا

 .رنگ سبز آن شده است
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