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   چکیده

 با) ائوسن از قبل-کیژوراس از بعد( يدیتوئیگران توده کنتاکت امتداد در و هیاشنو درشمال گل گرده یاسکارن زون

 و تهداش یتیوریگرانود تا یتیگران یآلکال ،یتیگران بیترک نفوذي گرده گل توده. است افتهی توسعه کربناته يسنگها

 و گل گرده يدیتوئیگران يماگما نفوذ با .باشدمی دارا را نوسیمتاآلوم آلکالنکالک يماگما مشخصات که بوده I پیت

 بلور زیر روکسنیپ و گارنت يهایکانو شده زهیمرمر و افتهی مجدد تبلور يهمبر زون کربناته يسنگها حرارت، انتقال

 جدا یگرماب يمحلولها. است شده لیتشک توده از دورتر فاصله در دوتیاپ بلور زیر يهایکان کهیحال در توده سمت در

توسعه فرآیند  باعث و نمودند وارد زهیمرمر يکربناتها داخل به توده از را عناصر و حرارت تبلور حال در يماگما از شده

. اندداده رخ کنتاکت امتداد در اگزواسکارن وهم اندواسکارن هم فرآیند نیاطی  در .اندشده اسکارنیفیکاسیون

- کالک يهایکان از و است) متر 55 تا 25( ضیعر نسبتاً اگزواسکارن کهیصورت در ،)متر 2 تا 5/0( کیبار اندواسکارن

 تیمگنت( يدیاکس ،)تیکلر کوارتز،( کاتهیلیس ،)دوتیاپ ت،ینولیاکت- تیترمول ت،یهدنبرژ-دیوپسید ت،یگراندا( کاتهیلیس

 و گارنت( بلور درشت آب بدون کاتهیلیس-کالک يهایکان. است شده لیتشک) تیکلس و تیلومدو( تهکربنا و) تیهمات و

 با پسرونده کیمتاسومات مرحله. صورت گرفته است C550-420° يهادما در شروندهیپ کیمتاسومات مرحله) روکسنیپ

 لیتشک( آب بدون اتهکیلیس-کالک يهایکان و هشد شروع C420° يدما در یدروترمالیه يهامحلول حرارت کاهش

 و تیکلس کوارتز، ،)دوتیاپ ت،ینولیاکت- تیترمول( آبدار کاتهیلیس يهایکان از يسر کی به) یقبل مرحله در شده

  . نداهشد دگرسان  تیمگنت

 هاسیلیکات، کالکشدن م، اسکارنیسماتیسواُشنویه، اسکارن آهن، متا  :هاواژه دیکل
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Abstract  
Gardehgol skarn zone in north of Oshnavieh was developed along the contact of granitoid body 
(post-Jurassic to pre-Eocene) with carbonate rocks. The Gardehgol intrusive body has granitic, 
alkali-granitic, and granodioritic compositions and is I-type and possess cal-alkaline and 
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metaluminous magmatic characteristics. With intrusion of Gardehgol  granitoid magma and the 
heat transfer,   the carbonate rocks along the contact zone were recrystallized and marmarized. 
Fine-grained garnet and pyroxene formed near the intrusive and fine-grained epidote relatively 
farther away from the contact. Hydrothermal solutions separated from crystallizing magma, 
introduced heat and elements into marmarized carbonates causing the development of 
skarnification process. During this process, both endo- and exo-skarns occurred along the 
contact. Endo-skarn is thin (0.5-2 m) while exo-skarn is relatively wide (25-55 m) and contains 
calc-silicate (granndite, diopside, hedenbergite, tremolite-actinolite, epidote), silicate (quartz, 
chlorite), oxide (magnetite, hematite), and carbonate (calcite, dolomite) minerals.  Coarse-
grained anhydrous calc-silicates (garnet and pyroxene) formed during prograde metasomatic 
stage within the temperature range of 420-550C. Retrograde metasomatic stage commenced at 
temperature 420C and the early-formed anhydrous calc-silicates were altered to a series of 
hydrous silicates (tremolite-actinolite, epidote), quartz, calcite, and magnetite. 
 
Key words: Oshnavieh, Fe skarn, Metasomatism, skarnification, Calc-silicates. 

 

  مقدمه

 فاصله دریی ایجغراف عرض 37˚ 09' 35'' و ییایجغراف طول  45˚ 07' 21''به مختصات جغرافیایی گلگرده آهن کانسار

 یک فاصله در و بیل دشت محل در ارومیه شهرستان جنوب کیلومتري 58 در و اشنویه شهرستان شمال کیلومتري 21

 شـامل  دیـ جد بـه  میقـد  از بیـ ترت بـه  یشناسـ نیزم يواحدها نیبارزتر. است گرفته قرار گلگرده روستاي کیلومتري

 جنوبی بخش در بنفش و قرمز رنگ به هايشیل و دارچرت دولومیت لیتولوژي با باروت سازند( نیکامبريپر يواحدها

 يواحـدها  ،)پـرمین  سن با روته سازند دولومیتی هايآهک و آهکشامل سنگ( کیپالئوزوئ يواحدها ،)منطقه غربی و

 شـامل  يکواترنر واحد و) ائوسن از قبل و ژوراسیک از بعد سن با منطقه یشرق بخش در گرانیتی هايتوده( کیزوئسنو

 محـل  در Feیاسـکارن  زون حضـور  منطقـه،  نیا ياقتصاد یشناسنیزم يهایژگیو نیمهمتر. باشندیم یآبرفت رسوبات

 فـوق  یکیتولـوژ یل يواحـدها  يریقرارگ تیوضع .باشدیم ناخالص کربناته يهاسنگ با دیتوئیگران ينفوذ توده کنتاکت

  .است شده داده نشان) 1(شکل یشناسنیزم نقشه در گریکدی به نسبت

  

  روش مطالعه 

بازدید صحرایی به منظور مطالعه واحدهاي سنگی و تعیین محل کنتاکت توده نفوذي با سنگهاي کربناته و شناسایی 

انجام گردید و در طی آن، نقشه زمین شناسی محدوده تهیه شده و  1390 زونهاي اسکارنی در شهریور و مهر ماه سال

جهت مطالعات میکروسکوپی، تعداد . نمونه برداري از زونهاي اسکارنی، سنگهاي کربناتی و توده آذرین صورت گرفت

دانشگاه مقطع صیقلی تهیه گردید و مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی در گروه زمین شناسی  7مقطع نازك و  19

توسط شرکت زرکاوان البرز  ICP-OESنمونه به وش  4بمنظور انجام مطالعات ژئوشیمیایی نیز تعداد . تبریز انجام شد

  .تهران مورد آنالیز قرار گرفتند

 
  گیريبحث و نتیجه

  پتروگرافی توده نفوذي)الف

  و تیگران یآلکال ت،یگران حد در نفوذي توده بیترک که دهدیم نشان یکیپترولوژ و یپتروگراف يهایبررس

 فلدسپار میپتاس و وکالزیپالژ( فلدسپارها شامل آن عمده يهایکان. باشدیم گرانوالر عمدتاً بافت با تیوریگرانود

 يهایکان و تیآپات اسفن، یجزئ ریمقاد همراه به ، مسکویتتیوتیب هورنبلند، کوارتز، ،)میکروکلین با ماکل تارتن
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 وابسته نوسیمتاآلوم عمدتاً مشخصه با I پیت يدهایتوئیگران نوع از توده نیا. باشدیم رهیت يهایکان و تیکلر يهیثانو

  . باشد یم باال میپتاس با آلکالنکالک يسر به

  
نقشه زمین شناسی منطقه گرده ) ب(.  نقشه ایندکس ایران که محل تقریبی منطقه مورد مطالعه در روي آن مشخص شده است )الف( 1شکل

و   Aیک مقطع زمین شناسی در امتداد پروفیل ) ج(. که در روي آن موقعیت زون اسکارنی و محلهاي نمونه برداري نشان داده شده است گل

B که زون اسکارنی را پوشش میدهد . 
  
  

  پتروگرافی وکانی شناسی اسکارن)ب 

تشخیص نوع اسکارن و شرایط تشکیل ها و روابط بافتی و ساختی آنها زیر میکروسکوپ کمک فراوانی به تشخیص کانی

هایی مثل گارنت،  پیروکسن و حتی هورنبلند، زون اسکارنی در منطقه مورد مطالعه توسط حضور کانی. کندآنها می

-مگنتیت کانسنگ اصلی آهن در این زون می. شودمگنتیت، هماتیت، کلسیت، اپیدوت، ترمولیت، کلریت مشخص می

زایی در هاي کانیکی از شاخصهی. باشدحضور داشته که عمدتاً از نوع پیریت میسولفیدها به مقدار کم . باشد

ها رگچه(هاي پرکننده فضاي خالی بافت. مانده پس از فرایند دگرسانی قهقرایی استهاي باقیکانسارهاي اسکارنی بافت

تشکیل توالی . ل مشاهد هستندهاي گوناگون در زون اسکارنی قابهاي موزاییکی، و درهم رشدي، بافت)هاو شکستگی

هاي هم پاراژنز در کانسارهاي اسکارن به ترتیب وابسته به عواملی همچون ترکیب اولیه توده کانیایی مختلف و مجموعه

شدن و فرآیندهاي ، طول زمان فرایند اسکارنیتوده نفوذينفوذي و سنگ کربناته دربرگیرنده، میزان آب موجود در 

  .(Meinert, 1995)شکیل اسکارن است دگرسانی موثر پس از ت

  زون اندواسکارن

 2تا  2/0گسترش سطحی زون اندواسکارن در کانسار گرده گل بسیار محدود و ناواضح بوده و داراي ضخامتی متغیر از 

هاي موجود در سنگ آذرین نفوذي ها و شکستگیگسترش زون اندواسکارن تحت کنترل چگالی درزه. باشدمتر می

هایی که فضاي باز به اندازه کافی جهت حرکت سیال فراهم بوده این زون نیز به تبع داراي گسترش محلاست و در 

در طول . در زیر میکروسکوپ سنگهاي این بخش داراي بافت گرانوبالستیک و ریز بلور هستند. بیشتري شده است

هاي هم ریختگی و تشکیل بافتهاي حاصله باعث به هاي حاصل از نفوذ توده گرانیتی و محلولکنتاکت تنش
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سیلیکاته -هاي ثانویه و کالکدر کل بافت اصلی سنگ آذرین حفظ شده و تنها مقداري کانی. کاتاکالستیک شده است

  .وجود آمده استدر آن به

دار اند، بیشتر به صورت متوسط بلور و نیمه شکلدرصد این زون راتشکیل داده 45تا  40پالژیوکالزها که در حدود 

و  داراي منطقه بندي نوسانیاین کانی ). a-2شکل( اندهاي اپیدوت، سرسیت و کائولینیت دگرسان شدهبوده و به کانی

میزان دگرسانی این کانی در این زون بسیار بیشتر از توده نفوذي بوده ولی در زیر . استسنتتیک ماکل پلی

  .باشدمیکروسکوپ قابل تشخیص می

هاي بی شکل تا دهد بصورت کانیدرصد سنگهاي این زون را تشکیل می 15- 20حدود فلدسپارهاي پتاسیم که در 

هاي ریز فلدسپارهاي توده نفوذي بسیار بیشتر دگرسان شده اند و پولک پتاسیمدار ظاهر شده و نسبت به نیمه شکل

ها با وجود این کانی. غییر استها از خیلی ریز تا بسیار درشت در تاندازه این کانی .شودسرسیت در داخل آنها دیده می

  ). b-2شکل(باشنداند و در زیر میکروسکوپ قابل تشخیص میدگرسانی زیاد هنوز بافت آذرین خود را حفظ کرده

این کانی در اندازهاي ریز تا درشت . دهدتشکیل می ار هادرصد سنگ 13کوارتز، در زون اندواسکارن در حدود کمتر از 

هاي خاموشی موجی این کانی حاکی از فشار موجود در اثر تنش. شوددار دیده مینیمه شکلو به اشکال بی شکل تا 

  .باشد تکتونیکی می

  اگزواسکارن

، )آمفیبول، اپیدوت(و آبدار ) گارنت گراندیتی، دیوپسید(سیلیکات بدون آب - هاي کالکهاي متفاوتی از کانیتیپ

کلسیت و (ها و کربنات) پیریت(، سولفیدها )مگنتیت، هماتیت(کسیدها ، ا)هاي رسیکلریت، کوارتز، کانی(ها سیلیکات

در طول مراحل متوالی فرایندهاي اسکارنی شدن در زون اسکارنی در امتداد کنتاکت توده نفوذي گرده گل ) دولومیت

  .اندهاي کربناته توسعه یافتهوسنگ

اي بوده، اما در بخشی از این زون به دلیل افزایش مقدار رنگ قهوهزون اگزواسکارن عمدتاً به  هاي دستی،در نمونه

در (اسکان - این دو رنگ نماینده دو بخش گارنت. گیرداکتینولیت و کلریت رنگ سبز به خود می-اپیدوت، ترمولیت

ن گسترش زون گارنت اسکار. باشندمی) در سمت کنتاکت با مرمر(اسکارن -و اپیدوت) سمت کنتاکت توده نفوذي

  .باشدمی) رنگ سبز(بسیار بیشتر از زون اپیدوت اسکارن ) ايرنگ قهوه(

متاسوماتیکی را به خود اختصاص  سانیدر این مجموعه زون گارنت اسکارن با ضخامت قابل توجه، بیشترین بخش دگر

 زون نیا در چنینباشند و هماي روشن و داراي شکل هندسی نامنظم تا نیمه منظم میها به رنگ قهوهگارنت. دهدمی

در نزدیکی کنتاکت ). c -2شکل. (دهندیم نشان یناگهان نگیزون مرکز به هیحاش از آهن زانیم رییتغ اثر در هاگارنت

و هماتیت ) بطور غالب(سازي مگنتیت کانی. توان سنگ را گارنتیت نامیدمقدار گارنت به قدري زیاد است که می

باشد، مجموعه گارنت اسکارن و که بصورت سطحی می) ماالکیت و آزوریت(، همراه با کربناتهاي مس )بصورت جزیی(

-اي، عدسی شکل و به میزان کمتر به صورت رگهسازي بیشتر به صورت تودهکانی .کننداپیدوت اسکارن را همراهی می

  .شود اي دیده میاي و رگچه

افزاید اال که بر مقاومت سنگ در برابر هوازدگی میها با مشخصاتی از قبیل رنگ سبز، ریز بلور بودن و تراکم بهورنفلس

بسیار گسترش  و ندهستاین سنگها حاصل دگرگونی مجاورتی سنگهاي پلتیک . باشنددر صحرا قابل شناسایی می

  .شود سازي مگنتیت دیده نمیها حضور دارند کانیو در قسمتهایی که این سنگ ي در منطقه دارندمحدود

باشد اي قابل مشاهده می، به صورت فیبرهاي ریز تا متوسط و اغلب بصورت رگچه) تینولیتاک - ترمولیت(آمفیبول 

ها به پیروکسن دگرسانیدهد که آنها در اثر روابط بافتی نشان می. گرچه در متن سنگ نیز حضور دارد) d -2شکل(

به صورت نامنظم در متن سنگ و   نیز به صورت بلورهاي منشوري و کشیده )>%1( کانی هورنبلند. اندوجود آمده

  .پخش شده است
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 زون در ادیز مقدار به یموج یخاموش با و شکل یب )mm2-8/0(متوسط تا زیر يهادانه بصورت  ،%)10-15( کوارتز

 باشد آب بدون کاتهیلیس کالک يهایکان ییقهقرا یدگرسان محصول  که رسد یم نظر به و دارد، حضور اگزواسکارن

  ).e -2شکل(

). f -2شکل(شود دار دیده میبه صورت بلورهاي خیلی ریز تا درشت ، بی شکل تا نیمه شکل%) 1-10(سیت کانی کل

هاي هاي ایجاد شده در داخل کانیي فضاهاي خالی و شکستگیاگرگاتهاي این کانی عمدتاً به صورت بافت پرکننده

  .استسیلیکاته - کالک
  

 
  :گل گرده منطقه اگزواسکارن و اندواسکارن زون یکروسکوپیم ریتصاو: 2 شکل

 )a(کوارتز و وکالزیپالژ يهایکان اطراف در تیکلر هیثانو یکان)b (هافلدسپار در تیسرس یکان ادخال )c (مشخص يبند زونه با گارنت یکان  

)d (گارنت ف اطرا در تیترمول ییشعا و يبریف يبلورها )e (گارنت در یکان ادخال صورت به دار شکل مهین کوارتز )f (تیکلس بلور متوسط 

)g (هاگارنت یدگرسان از یناش یخال يفضا در تیهمات لیتشک نیهچن و تیمگنت یخال يهافضا در شدن یتیمارت صورت به تیهمات لیتشک 

  .آن اطراف در تیمگنت ینیجانش و یکان هیحاش سمت از گارنت تیتخر) h( باشدیم

  

  کانی سازي آهن -ج

سازي اکسیدي در زون اگزواسکارن، عمدتاً در دهد که کانیی اسکارن گرده گل نشان میمطالعات صحرایی و پتروگراف

این کانی داراي بافت . باشدترین کانی کانسنگی این کانسار میمگنتیت اصلی. زون گارنت اسکارن توسعه یافته است

هایی از هماتیت کروسکوپ رشتهدر زیر می. باشدو همچنین داراي حفرات ریز فراوانی در سطح خود می استاي توده

ها و نقاط ضعف کانی گسترش پیدا بیشتر در ریز درزه گیمارتیتی شد .دند حضور دارنباشکه حاصل مارتیتی شدن می

ها باشد و رسد محصول دگرسانی گارنتشود و بنظر میاین کانی عمدتاً در محل حضورگارنت دیده می. اندکرده

ها و فضاهاي هماتیت بیشتر به حالت ثانویه و در شکستگی. شودضاي خالی ظاهر میهمچنین بصورت بافت پرکننده ف

در اثر دگرسانی بتدریج تحلیل  گارنت بلورهاي ).g-2شکل( شودخالی حاصل دگرسان شدن بلورهاي گارنت دیده می

 ).h -2شکل(شوند هایی چون مگنتیت و هماتیت جانشین آنها میرفته و کانی
  

  نی شدنفرایند اسکار -د

- کانیدر مرحله پیشرونده، . پیشرونده و پس رونده صورت گرفته استفرایندهاي اسکارنی شدن در دو مرحله اصلی   

مرحله  .متاسوماتیک و متاسوماتیک تشکیل شده انديابمتامورفیک ـ هاي سیلیکات کلسیم بدون آب توسط فرایندهاي 

هاي کربناته ناخالص و انتقال یري توده نفوذي در مجاورت سنگپس از جایگ، متاسوماتیکباي -پیشرونده متامورفیک

هاي کربناته با تر و هورنفلس در الیههاي کربناته خالصحرارت به سنگها صورت گرفته و باعث تشکیل مرمر در الیه
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 ١٢٠

یکاته سیل-هاي کالکساز تشکیل کانیهاي پلتیک سنگهاي کربناته  زمینهوجود ناخالصی .شته استناخالصی رسی گ

  .ه استریز مثل گارنت و پیروکسن شدبدون آب دانه

هاي گرمابی محلولو افزایش نفوذي  هاي سیلیکاته و انجماد تودهبا پیشرفت تبلور کانیمرحله متاسوماتیک که همزمان 

در حجم  زدایی همراه بوده که معموال باعث کاهش جزییهاي کربنبا واکنش این مرحله .داده استرخ ها حاصل از آن

هاي حاصل از فرایندهاي تکتونیکی، نفوذ از طرفی هم شکستگی. ها شده استو در نتیجه ایجاد شکستگی در سنگ

هاي میزبان کربناته به عنوان معبري براي هجوم و ورود این سیال هاي مرتبط با آن در سنگتوده آذرین و فشار سیال

اند و اسکارن متاسوماتیک با نهشت مجموعه و مرمرها عمل کرده متاسوماتیک کننده به درون اسکارنوئید هورنفلس

  . هدنبرژیتی شکل گرفته است - کانیایی عمدتا گراندیتی و دیوپسید

ها به کلسیت، کوارتز، مگنتیت، هماتیت و اپیدوت دگرسان و کلینوپیروکسن به گارنترونده پیشین در مرحله پس

عقیده دارند  (Rose and Burt, 1979)رز و برت . اندوارتز دگرسان شده، کلسیت و ک)اکتینولیت-ترمولیت(آمفیبول 

- شود در طی این مرحله در واقع به فرایند هیدرولیز و کربنیا کمتر آغاز می C°400 تا  C°200که این مرحله در دماي

توان با مجموعه پسرونده را می دگرسانیشروع . گیرداسکارنی صورت می يهاي اولیهسیلیکات- گیري دوباره کالک

  .(Zharikov, 1968) نسبت داد C°450تر از اپیدوت به محدوده دمایی پایین -گارنت

جانشینی کلسیت، کوارتز، مگنتیت به جاي آندرادیت واکنشی پسرونده بوده و در حالت سولفیداسیون نسبتاً پایین در 

به صورت  اپیدوت هاي اسکارنی منطقه،مونهدر ن. (Einaudi, 1982) گیردآندرادیت صورت میاز هاي غنی اسکارن

پسرونده پسین در مرحله  .ها تمام سنگ به اپیدوت تبدیل شده استدومورف گارنت تشکیل شده و بعضی قسمتوس

هاي نسبتا دما پایین، زایی، توسط سیالهاي کلسیم آبدار و بدون آب تشکیل شده در مراحل قبلی اسکارنسیلیکات

-هاي رسی، و هماتیت تبدیل شدهریز شامل کلریت، کلسیت، کوارتز، کانیهاي دانه و به اگرگاتمتحمل دگرسانی شده 

تشکیل کلریت، کلسیت و کوارتز  از . ها صورت گرفته استدگرسانی در این مرحله بیشتر در امتداد شکستگی. اند

  ).Deer et al.,1992(باشد  گیري رخ دادههاي کربناکتینولیت احتماال در اثر واکنش - اپیدوت و ترمولیت

 شروندهیپ مرحله  در که دهدیم نشان گل گرده اسکارن کننده متاسوماتوز يمحلولها ییایمیکوشیزیف يهایبررس

 لیتشک. است بوده C550° تا C420° نیب دهایفلوئ يدما آب بدون کاتهیلیسکالک يهایکان لیتشک و شدن یاسکارن

 مطالعات. است بوده C420° از کمتر دهایفلوئ يدما پسرونده مرحله تیمگنت و آبدار کاتهیلیسکالک يهایکان

 یاسکارن زون در شده اضافه مواد شتریب یاصل منشأ که دهدیم نشان اسکارن نیا در یفرع و یاصل عناصر ییایمیژئوش

 .است بوده تیمگنت کانسنگ مولد گل گرده يدیتوئیگران توده واقع در و بوده ينفوذ توده سمت از
  

 منابع

Deer, W. A., Howie, R. A., Zussman, J., 1992. An Introduction to the rock-Forming Minerals, 

second ed. Longman Scientific and Technical, London, 696p. 

Einaudi, M. T., 1982. General features and origin of skarn associated with porphyry copper plutons. 

Advances in geology of porphyry copper deposits. S. W. North America, 185-209. 

Rose, A. W. and Burt, D. M., 1979. Hydrothermal alteration, p. 173-253, in Barnes, H. L.(ed.) 

Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. 2ndNew York/ Chichester/ Brisbane/ Toronto/ 

Singapore, 798p. 

Zharikov, V.A., 1968. Skarn Deposits. In: Smirnov, V.I., (Ed.), OP. cit. 22-302. 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

