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 :چکيده

تخت به صورت توده های كوچك و عدسي های مجزا از هم است كه گاهي هم روند  آهنشكل كاني سازی در كانسار

كاني های  گسل جابجا شده اند. با اليه بندی سنگ میزبان آهكي ديده مي شوند و در برخي قسمت ها به وسیله ی

،شامل مگنتیت ،گوتیت،پیريت، هماتیت،و كالكوپیريت به مقدار كم و كاني 2-اصلي تشكیل دهنده ی كانسار آهن تخت

های گانگ سیلیكاته از جمله كلسیت ، كلريت، اپیدوت ،فلوگوپیت و گارنت از جمله كاني های مشاهده شده 

م ترين پديده های كاني زايي در كانسار تخت تشكیل آهن با كانه ی اصلي . از مهدركانسنگ آهن معدن تخت است

مگنتیت است كه بر مبنای مشاهدات صحرايي، غالبا به شكل عدسي و رگه مي باشد.هم چنین كاني سازی در كانسار 

انسار نوع كاني سازی در ك. ل شده است تخت در مرز همبری میان توده ی نفوذی گرانیتوئیدی و سنگ آهك تشكی

،اسكارني حضور منیتیت در توده ی نفوذی گرانیتوئیدی و سنگ های آهكي و دگرگونه كرتاسهآهن تخت با توجه به 

كه در فرآيند تفريق سیلیس آن ،سیلیكات ها را مي سازد و آهن است.آهن در اين نوع كانسارها منشا ماگمايي دارد 

 انوديوريت( انباشته مي شود.باقي مانده  در حاشیه ی توده ی نفوذی )در اينجا گر

 
 

 

 ،كاني شناسي،مینرالوگرافي، آهن،اسكارن، تخت :كلیدواژه
 

Abstract:The  Mineralization Of  Takh Fe Deposite in The Case Of  Small Stands And 

Lenses Separately That Some Times Are Slope To Stratification Calcareous Host 

Rock .And In Some Section Move By Fault.The Main Minerals Comprising Of Takht-2 

Fe Deposite Are:Magnetite, Hematite,Goethite,Pyrite,Chalcopyrite(Slightly). And 

Silicate Gangue Minerals:Calcite,Chlorite,Epidote,Phlogopite,Garnet. 

The Most Important Phenomena Of Mineralization In Deposite Takht Is Formation Fe 

With Magnetite. Base On Field Observations Often Is Lens And Streak. 

Mineralization In The Takht Are In The Granitoid Intrusive Mass And Limestone. 

Type Of Mineralization In Takht Fe Deposite Is Skarn. 

The Origin Of Fe Is Magmatic. 
 

 با رگه و رگچه های كلسیت. )رگه های سیاه( به شكل توده ی كوچك معدني همبری ماده ی
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 :مقدمه

 است رسوبي چرخه های و ماگمايي -زمین ساختي مختلف فازهای با ارتباط در زمین، ايران پهنه در آهن كانه زايي

 پالئوزوئیك زيرين، پالئوزوئیك یشین،پ كامبرين -پسین پروتروزوئیك كانه زايي فازهای به مي توان آن جمله كه از

كرد )قرباني م.،  اشاره كواترنر -ترشیاری و زيرين پالئوژن -پسین كرتاسه پیشین، كرتاسة -ژوراسیك ترياس،-پسین

 كاني و صحرايي مطالعات های داده از استفاده با و منطقه اين در آهن معرفي با تا مي كوشد مقاله (. اين2831

 عوامل از بهتری شناخت يكديگر، با كانه زايي مناطق ارتباط دادن نشان ضمن دگرساني، و شناسي شناسي، سنگ

 .نمايد ارائه زايي كنترل كننده كانه

میلیون تن با عیار متوسط  261،162،1واقع در غرب رزن با ذخیره ی قطعي كل محدوده 1-معدن آهن تخت 

تن از نوع هماتیتي مي  116189،از نوع مگنتیتي و  تن1،76277درصد برآورد مي گردد كه از اين مقدار 1،.83

تهیه شده 2019111و نقشه ی زمین شناسي منطقه به مقیاس باشدو در حال حاضر در حال بهره برداری مي شود.

است.در فعالیت های صحرايي و تهیه ی نقشه ی زمین شناسي واحدهای سنگي تفكیك شده اند كه از قديم به جديد 

شامل سمي شیست، ماسه سنگ های كمي دگرگون شده و سنگ های  د ترياس بااليي و ژوراسیكواح-2عبارتند از:

 .ولكانیكي دگرگون شده

 .سنگ های آهكي اربیتولین داركرتاسه زيرين شامل سنگ آهك خاكستری مايل به آبي متوسط تا ضخیم اليه-1

 
 

 

 افق هايي از آهك نومولیت داراست. واحد های ائوسن شامل توف تراكي آندزيت و آگلومرا همراه با -8

 
 

 

 ديد به شمال. -واحد های آهكي كرتاسه در شمال شرق منطقهنمايي از 

 ايي از واحدهای توفي ائوسن در مركز منطقهنم
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سنگ های كواترنری شامل نهشته های قاره ای و گ قم.واحد الیگومیوسن شامل تشكیالت سبز رنگ و خاكستری رن-7

 نگ های آتشفشاني شامل نهشته های پادگانه ای،آبرفتي،تراورتني،و الواهای بازالتي جوان است.س

است كه هم راستا با روند محور چین  711-29 1با شیب عموميN300-330Wروند عمومي گسل های منطقه 

 خوردگي های موجود در منطقه است.

است.از ساختمان های NW-SEچین ها بیشتر در واحد های سنگي الیگومیوسن و هم جهت با روند گسل ها يعني 

 چین خورده ی منطقه مي توان به تاقديس كوه بوقاني اشاره كرد.

 منطقه:نقشه ی زمین شناسي 

 
 

 :بحث

 لیمونیت به عنوان كاني های اصلي و كاني هایمگنتیت همراه با گوتیت ،پیريت ،هماتیت و  های كاني در اين كانسار

مشاهده شده در كانسنگ  باطله ی سیلیكاته از جمله كلسیت،كلريت ،اپیدوت،فلوگوپیت و گارنت از جمله كاني های

های كاني زايي در كانسار تخت تشكیل آهن با كانه ی اصلي مگنتیت است اهن در معدن تخت است.از مهمترين پديده 

در ادامه به توضیح تعدادی ازاين كاني ها مي كه بر مبنای مشاهدات صحرايي ، غالبا به شكل عدسي و رگه مي باشد.

 پردازيم.

 كاني هاي فلزي 

 مگنتيت :

ب( و  تصوير1شكل ای )الف( ،حفره  تصوير1شكل تخت است كه به صورت توده ای ) مگنتیت كاني اصلي كانسنگ

درصد دارد.كانسنگ مگنتیت در بخش های سطحي )زون اكسیدی ( دچار  06تا  33پراكنده عیاری نزديك به 

دگرساني شده است.شدت دگرساني در نقاط مختلف منطقه به يك اندازه نیست. نمونه های بخش های پايیني 

به علت گردش آب های جوی در شكستگي های آن گنتیت های سطح زمین كانسنگ دارای هوازدگي اندك است اما م

ج و د(.مقداری از مگنتیت به صورت ريز دانه با بافت اسفنجي  تصوير1شكل تبديل به ساير كاني های آهن شده است.)

ل دار با كاني های گانگ هم رشد است.در مقاطع میكروسكوپي ،مگنتیت های مناطق عمیق تر كانسنگ معموال نیم شك

الف(. آن دسته از مگنتیت  تصوير1شكل يكديگر قرار گرفته اند.)ند ضلعي(با ابعاد مختلف در كنار و گاهي موزائیكي )چ

هايي كه دارای بافت توده ای هستند عیار بااليي دارند و معموال مرزهای بلوری سالم تری دارند. مگنتیت های مناطق 

 تصوير1شكلی بافت جانشیني )جانشین شده با هماتیت( نیز مي باشد)متری از سطح زمین دارا 4تا3عمق متوسط )

درصد است.اما در نمونه های كانسنگي تهیه شده از سطح زمین 06ب (و تبديل شدگي مگنتیت به هماتیت حدودا 

ج   تصوير1شكل میزان تبديل شدگي مگنتیت زياد بوده و قسمت اعظم نمونه به لیمونیت و گوتیت تبديل شده است.)

 و د (.
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 هماتيت:

د(.  تصوير1شكلاليه های به شدت هماتیتي و لیمونیتي به رنگ قرمز تا نارنجي در نمونه های صحرايي ديده مي شود.)

تمامي هماتیت های منطقه ی مورد مطالعه ثانويه بوده و حاصل از هوازدگي و دگرساني مگنتیت است . به طور كلي 

كمتر است. هماتیت به صورت بافت مارتیت حاصل از دگرساني مگنتیت ايجاد شده  فراواني هماتیت از مگنتیت

همچنین در مقاطع میكروسكوپي دگرساني پیريت به هماتیت در منطقه ديده مي (.تصويرالف 2شكلاست.)

 (.بتصوير2شكلشود.)

 ليمونيت و گوتيت:

اني های لیمونیت و گوتیت حاصل فرآيند به طور نسبي فراواني كاني گوتیت در منطقه  كمتر از هماتیت است .ك

هوازدگي و اكسیداسیون كاني های آهن به خصوص مگنتیت و هماتیت مي باشند .اين دو كاني تنها در بخش های 

سطحي كانسار و به ضخامت چهار متر در حفرات و سطوح شكستگي تشكیل شده است و اغلب به رنگ زرد تا قهوه ای 

میكروسكوپي همچنین نشان دهنده ی وجود بافت پر كننده ی فضای خالي و كلوفرم  ديده مي شود.مطالعه ی مقاطع

( ديده مي شود گوتیت به صورت اليه تصوير د 2شكل تصوير )(.همانطور كه در جتصوير 2شكل )برای گوتیت است.

اوير دارد كه ناشي های نازك اطراف كاني هماتیت و مگنتیت را گرفته است .بافت جانشیني نمود آشكاری را در اين تص

 از تاثیر محلول های جوی وگرمابي بعد از تشكیل كانسنگ در منطقه است.

 

 

 )ديد به شرق(2الف : بافت توده ای در كانسنگ پر عیار آهن تخت رتصوي

 ب :  بافت حفره ای در كانسنگ كم عیار لیمونیتي شده كه در اثر نفوذ سیاالت جوی حفره دار شده. تصوير

ج و د : تصوير میكروسكوپي از دگرساني مگنتیت به هماتیت در نمونه های سطحي كه فاقد آثار كمي  تصوير

گوتیت.  Gthهماتیت. XPL .Hemو شكل د در نور  PPL.شكل ج در نور یت باقي مانده استاز مگنت

Mt.مگنتیت 
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 : پيريت

الف(.اين كاني در دو نسل ايجاد شده است و تصوير3پیريت است .)شكل 2فراوانترين كاني سولفیدی در كانسار تخت 

 میكروسكوپي شاهد اين مدعاست .روابط بافتي مطالعه شده بین دانه های پیريت در مقاطع 

 نسل اول:

میلیمتر مي باشند كه در بین كاني های مگنتیت 6.3تا  6.1پیريت های اين نسل شامل بلورهای بي شكل  با ابعاد

( .بلور های پیريت در اين  تصوير ب3ديده مي شوند و در حال تبديل به ساير گونه های اكسید آهن مي باشند.)شكل 

طحي و اكسیدان از طريق شكستگي های موجود توسط هیدروكسید های آهن از جمله گوتیت نسل تحت شرايط س

 جانشین شده و تنها بقايايي از بلور های اولیه پیريت باقي مانده است .

 :نسل دوم

ب مي دارند كه با پیوند های سه گانه سبكمعموال تبديل شدگي  واين نسل از پیريت ها دارای بلورهای تمام شكل بوده 

(.عواملي نظیر دماو فشار مناسب و همچنین رشد آهسته و فضای تصوير ج  3يجاد بافت موزايیكي شده اند.)شكل ا

میلیمتر مي  6.0تا 6.1كافي همگي سبب به وجود آمدن كاني هايي خوش فرم مي شوند.ابعاد پیريت های اين نسل 

 ي شوند.باشند و بین بلورهای مگنتیت و كاني های باطله كانسنگ ديده م

 2شكل

 .PPLتصويرالف : تصوير میكروسكوپي ازبافت موزائیكي در مگنتیت های منطقه مورد مطالعه در نور 

شده است. همان طور كه تصوير ب : تصوير میكروسكوپي از نمونه ی كانسنگي كه از مناطق عمیق توده گرفته 

 (PPLمشاهده مي شود تبديل شدگي مگنتیت به هماتیت بسیار كم است.)

تصوير ج و د : تصوير میكروسكوپي از نمونه ی كانسنگ آهن  در اعماق متوسط كه تقريبا نیمي از مگنتیت به 

 .XPLو تصوير د در PPLگوتیت و هماتیت تبديل شده است. تصوير ج در 
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 :2در كانسار آهن تخت كاني هاي باطله  

فلوگوپیت ، اپیدوت ، كلريت ، سرپانتین ، گارنت ،كلسیت كاني های باطله ی كانسنگ كه در منطقه مورد مطالعه ديده 

 شده اند .در زير به اختصار به شرح اين كاني ها مي پردازيم.

 فلوگوپيت:

گ آهن مگنتیتي ديده مي به رنگ سبز در كانسنمیلي متری 36تا16با ابعاد ورق هايي فلوگوپیت های منظم به صورت 

الف(.فلوگوپیت از نظر تركیب شیمیايي مي تواند از باريوم و تیتانیوم غني باشدباريوم تنها عنصر  تصوير4شود.)شكل

ده در كاني های پتاسیم دار نظیر قابل مقايسه با پتاسیم از لحاظ شعاع يوني است بنابراين مي تواند به صورت اسیر ش

فلدسپات پتاسیم،مسكوويت و فلوگوپیت ديده شود.جانشیني پتاسیم به جای آلومینیوم  در كئورديناسیون اكتاهدری به 

تیتانیوم  كه صورت سیر شده نیز دلیل مهمي بر حضور آن در كاني فلوگوپیت مي باشد.فلوگوپیت های غني از باريوم و 

پتاسیك يافت مي شوند به عنوان فاز تاخیری تبلور در نظر گرفته مي  در سنگ های آذرين

(فلوگوپیت های غني از باريوم و تیتانیوم كه در سنگ های آذرين پتاسیك يافت مي شوندبه عنوان 2661شوند.)يتاس

ز دو عنصر باريوم و تیتانیوم در سنگ های (.فلوگوپیت غني ا2661فاز تاخیری تبلور در نظر گرفته مي شوند.)يتاس

گابرويي و تولئیتي ،مرمرهای دولومیتي،اسكارن ها،و بازالت های آلكالن نیز گزارش شده اند.فلوگوپیت های تشكیل 

شده در مراحل اولیه ی ماگمايي غني از باريوم و تهي از تیتانیوم اند. فلوگوپیت های تشكیل شده در مراحل بعدی در 

(.به عقیده ی گیودتي 1000تیتانیوم به صورت كاني اسفن خرج نشده باشد از تیتانیوم غني خواهد شد)ساتو صورتي كه

(به طور كلي فلوگوپیت ها با مقادير منیزيوم باال دارای اكسید تیتانیوم پايین و اكسید سیلیس باال مي باشند. 1034)

وم تتراهدری نسبت به آهن /منیزيوم تفكیك كرد.مطابق وی میكاهای بیوتیت را در نموداری برحسب تغییرات آلومینی

(تمام میكاهای موجود در اسكارن ها در محدوده ی فلوگوپیت و میكاهای توده 1000نمودار ترسیم شده توسط میشل )

.مي توان تغییر تركیب شیمیايي میكاهای گروه بیوتیت (1000های نفوذی در محدوده ی بیوتیت واقع شده اند.)انجل 

ربوطه به لیتولوژی سنگ های در بر گیرنده دانست.انجل معتقد است میكاهايي كه غني از منیزيوم و تهي از آهن و را م

تیتانیوم هستند در مر مر ها تشكیل شده اند ولي میكاهايي كه در محدوده ی سنگ های پگماتیتي قرار میگیرندنسبتا 

ي باشند. با توجه به شرايط صحرايي )بلورهای درشت ( مMno(و فقیر از اكسید منگنز)Feoغني از اكسید آهن )

 

 (.PPLبافت مارتیتي )تصوير الف :

تصويرب :تبديل شدگي پیريت به 

 (.PPLهماتیت)

تصوير ج: بافت كلوفرم گوتیت در اطراف دانه 

 (.XPLهای مگنتیت )

 3شكل 
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فلوگوپیت های منطقه ی مورد مطالعه منشا اسكارني فلوگوپیت موجود در كانسنگ و اسكارن ها(و تركیب شیمیايي 

 اين فلوگوپیت را برای آن نشان مي دهد.

  كلسيت :

ب ( هم زمان يا كمي بعد از  تصوير4)شكل كلسیت فراوان ترين كاني كربناته در منطقه است كه هم در متن كانسنگ 

كاني زايي آهن تشكیل شده است و هم به صورت يك فاز تاخیری حاصل عملكرد محلول های هیدروترمال ،شكستگي 

(ارتباط بافتي كه در مقاطع  تصوير ب 0تصويرالف  وشكل 0)شكلهای كانسنگ و سنگ میزبان را پر كرده است.

نگ مشاهده مي شود.بیانگر آن است كه كلسیت های متن كانسنگ ارتباط مستقیم با میكروسكوپي تهیه شده از كانس

كاني زايي آهن دارند و در مرحله ی اسكارن زايي شكل گرفته اند.كلسیت های تشكیل شده در فاز تاخیری اغلب به 

وسیع در نزديكي  د(.با توجه به حضور سنگ های كربناته نسبتاتصوير 4ئود در كانسنگ ديده مي شود.)شكلصورت ژ

 كانسنگ مي توان اسكارن زايي را عاملي برای تشكیل كلسیت و به طور كلي كانسار تخت دانست.

 
 

 
 

 

 

 

 گارنت:

متر تا يك متر همراه با كاني های كلريت،كلسیت  6.0واحد اسكارني و به صورت رگه های افقي به طول گارنت در 

ابي بعدی به واحد اسكارني سبب دگرساني اين واحد و خرد شدگي ،مگنتیت ديده مي شود.نفوذ محلول های گرم

گارنت در منطقه شده است به طوری كه تهیه ی مقطع نازك از نمونه های برداشت شده بسیار مشكل بود. گارنت در 

ر كنار میلي متر با زمینه ای از كلسیت د 6.0تا  6.3مقاطع میكروسكوپي به صورت شكل دار تا نیم شكل دار در ابعاد 

كلینوزوئیزيت ديده مي شود. در نمونه ی دستي اين گارنت ها به رنگ قهوه ای تا قرمز هستند. اين كاني در طي 

فرآيند اسكارن زايي توسط كاني های هیدروترمالي جانشین شده است.اين كاني طي مراحل بعدی و تغییرات 

ر تركیب گارنت در حاشیه مي شود. محلول های سیته ی اكسیژن سبب تغییر د فیزيكوشیمیايي مانند شرايط فوگا

هیدروترمال طي مراحل بعدی متاسوماتیسم از آهن فقیر و از آلومینیوم غني تر مي شوند.بنابراين حاشیه ی آندراديت 

 4شكل 

 ورقه های درشت فلوگوپیت در زمینه ی مگنتیت همراه با كلسیت.تصوير الف :

 ط به كانه زايي است.تصوير ب :كاني باطله ی كلسیت در متن كانسنگ آهن كه مربو

 تصوير د : ژئود های كلسیتي كه بعد از كانه زايي آهن شكاف های كانسنگ راپر كرده اند.
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و حتي مگنتیت به گراسوالر تغییر تركیب مي دهد فقیر شدگي محلول از آهن توسط تشكیل ساير كاني های آهن دار 

(. با كاهش دما عناصر 1001ود.تاثیرات دمايي نیز نقش مهمي در اين تغییر تركیب دارد.)ديیر و همكاران توجیه مي ش

آهن در محلول كمتر حمل مي شودو عناصر دما پايین مانند آلومینیوم بیشتر حمل مي شود. اين امر سبب تشكیل 

 از واكنش زير حاصل مي شود. گراسوالر در مراحل بعدی به دور آندراديت های قبلي مي شود.آندراديت

 

3CaCo3+3H2O+3SiO2+2FeCl3=Ca3Fe2(SiO4)+3Co2+6Hcl. 

 

Ore Solution                                      Andradit 

با كلسیت واكنش داده و آندراديت تشكیل شده است.همچنین H2Oو SiO2طبق واكنش باال كلريد آهن به همراه 

داده و كلريد كلسیم به همراه آب و مقداری فضای خالي ايجاد مي شود.)ديیر و همكاران با كلسیت واكنش Hclمحلول 

1001.) 

 
از يك نمونه كانسنگ آهن  حاوی گارنت )همانطور كه مشاهده مي شود نوع آندراديت را نشان مي XRDآنالیز 

 كوارتز.:Qzكلسیت.:Calهماتیت.:Hemكالكوپیريت.:Cpy:آندراديت.Andدهد.
 ر پانتين :كلريت و س

و در مقاطع میكروسكوپي تهیه شده از سنگ آهن با بافت  كلريت حاصل از دگرساني پروپیلیتي شدن به وجود مي آيد

 شعاعي در بین بلور های مگنتیت ديده مي شود.

 اپيدوت:

میزبان  كه در منطقه ی مورد مطالعه با رنگ سبز در سنگ هایاپیدوت ازجمله كاني های مرحله ی اسكارن زايي است 

 دگرسان شده ديده مي شود.

 توالي پاراژنزی در منطقه ی مورد مطالعه برمبنای مطالعات بافتي و كاني شناسي.

 

 
 نتيجه گيري :

ل آهن با كانه ی اصلي مگنتیت است كه به صورت توده ای ،حفره تشكی2پديده ی مهم كانه زايي در كانسار تخت _ 

 درصد دارد. 06تا 33ای ،پراكنده ،عیاری نزديك به 
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شكل كاني سازی در كانسار تخت  به صورت توده های كوچك و عدسي های مجزا از هم است كه گاهي هم روند  _ 

 با اليه بندی سنگ میزبان آهكي ديده مي شود و در برخي قسمت ها به وسیله ی گسل جابجا شده اند.

كالكوپیريت و كاني های گانگ سیلیكاته از جمله كاني مگنتیت همراه با گوتیت ،پیريت ،هماتیت،و به مقدار كم _ 

 كلريت اپیدوت ،فلوگوپیت و گارنت از جمله كاني های مشاهده شده در كانسنگ آهن معدن تخت است.كلسیت،

منشا آهن در اين نوع كانسارها ماگمايي است كه سیلیس آن در فرآيند تفريق سیلیكات ها را مي سازد.و آهن باقي _ 

 ی توده ی نفوذی )در اينجا گرانوديوريت ( انباشته مي شود.مانده در حاشیه 

شواهد كاني شناسي و زمین شناسي و هم چنین حضور منیتیت در توده ی نفوذی گرانیتوئیدی و سنگ های آهكي _ 

 و دگرگوني كرتاسه  منشا اسكارني را برای تشكیل كانسار پیشنهاد مي كند.

های دگرگوني در اطراف توده ی نفوذی گرانیتوئیدی ايجاد شده كه در  دگرساني در اين كانسار به صورت هاله_ 

باطله های  همبری با آهك ها است كه در آن كاني سازی هماتیت و مگنتیت به همراه مقدار بسیار جزيي مس و

 سیلیسي ديده مي شود.
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