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 :چكیده

عرض جغرافیایی  55° 10´ - 55° 24´ ییطول جغرافیاگهر در جنوب غربی شهرستان سیرجان با ناحیه معدنی گل

گهر قدیمی سیرجان قرار گرفته است. مجموعه دگرگونی کمپلكس گل –در زون ساختاری سنندج  °29 3´- 7°29´

های عمده کانی گهر درون این مجموعه دگرگونی قرار دارد.آهن گلباشد و کانسار سنگترین واحد سنگی منطقه  می

سنگ به ویژه باشند. کانی پیریت به مقدار زیاد در کانگهر پیریت، پیروتیت و کالكوپیریت میسولفیدی در کانسار گل

کانی اقتصادی معدن گل گهر است و مهمترین بافت کانسنگ زون مگنتیت تحتانی تشكیل شده است. مگنتیت مهمترین 

. کانی پیریت تبلور پیریت است جانشینی و سولفیدی و های اکسیدی نواری کانی کانسار بافت دانه ای مگنتیت و این در

های نسل اول در پاراژنز با مگنتیت و به صورت ادخال درون از: پیریت در چندین مرحله تشكیل شده است که عبارتند

-ای ممتد، پیریت خوش شكل تبلور مجدد یافته درون عدسیای منقطع، پیریت با بافت رگهمگنتیت، پیریت با بافت رگه

کمتر از پیریت در  های کوارتزی و پیریت با بافت کاتاکالستیكی قابل مشاهده است. پیروتیت و کالكوپیریت به مقدار

های های مگنتیت و تبدیل پیریت به اکسیداند.تأثیر فرایند هوازدگی باعث مارتیتی شدن دانهتشكیل شده کانسنگ

پیریت  –ها تبدیل به نوعی بافت همرشد مگنتیت ثانویه آهن شده است. کانی پیروتیت با گرفتن اکسیژن از حاشیه

کانی پیروتیت به علت خاصیت مغناطیسی و به علت تشكیل بافت دانه ریز  باشد.شده است که بافتی دانه ریز می

باشد.بافت های مختلف کانی های سولفیدی نشان دهنده پیریت از عوامل اصلی ورود گوگرد به کنسانتره می –مگنتیت 

ی ساده، قفل شد که عبارتند قفل شدگچهار نوع قفل شدگی در بین کانی های سولفیدی و کانی اصلی مگنتیت می با

های مختلف پیریت شدگی پراکنده، قفل شدگی رگه ای و قفل شدگی مرکزی. مطالعه ترکیب ایزوتوپی گوگرد در سیما

باشد که با کامبرین  می –های دریایی مرز پرکامبرین گهر بیان کننده منشأ سولفاتتشكیل شده در درون کانسار گل

های سولفیدی و تعیین نسبت کبالت به نیكل ز الكترون میكروپروب کانیآنالیگهر هم خوانی دارد. سن پیشنهادی گل

باشد.بر اساس شواهد ساختی، های سولفیدی نشان دهنده محیط تشكیل رسوبی تا ولكانوژنیک این کانی ها میدر کانی

ی، مدل ژنزی کانسار های سولفیدبافتی و نتایج حاصل از آنالیزهای ایزوتوپی گوگرد و الكترون میكروپروب بر روی کانی
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