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 چكيده

ترین کانسارهاي از بزرگترین و شناخته شده است و یكيگهر، احتماال چندین هزار سال قبل کشف شدهتوده معدني گل

ورد م ،به علت نزدیك بودن به سطح زمين، بيش از سایر ذخایر این کانسار شماره یك آهن در ایران است. ذخيره

ر این پژوهش، توزیع دبرداري از آن به روش استخراج روباز آغاز شده است. اکتشاف تفصيلي قرار گرفته و بهره

است. توده گهر مورد بررسي قرار گرفتهدر آنومالي شماره یك کانسار آهن گل Sو  Fe ،Pژئوشيميایي عمودي عناصر 

سه تيپ مختلف  شناسي، عيار، ميزان اکسيداسيون و ماهيت زون معدني بهبراساس کاني گهر شماره یك کانسار آهن گل

مگنتيت این  بلورهاياندک است، از این رو در رشد  داراي گوگرد "Top Magnetite"است. واحد باالیي شده تفكيك

از ده معدني ما آن (. در قسمت زیرینMartitizationبيشتر موثر بوده است ) سيون از نوع مارتيتي شدن، اکسيدازون

بخش زیرین که به نام مگنتيت زیرین هاي هماتيت، گوتيت، ليمونيت و مگنتيت است. تجمع کاني نوع اکسيدي همراه با

هر تيپ داراي ویژگي . با ميزان پيریت زیاد استبلور همراه ، مگنتيت متوسط "Bottom Magnetite" شودناميده مي

ها در جهت قائم مورد بررسي قرار نگرفته عناصر و هر کدام از این تيپ و تاکنون ژئوشيمي این هستندبفردي  منحصر

افزارهاي مناسب پراکندگي و تغييرات عيار عناصر مورد نظر از سطح تا عمق توده با استفاده از نرماست. در این تحقيق 

وزیع فراواني عيار، تغيير دهد که از نظر تاست. این بررسي نشان مي بررسي شده و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته

رو کانسار دهنده کانسنگ در جهات جانبي و عمقي )عمودي( وجود دارد و از اینزیادي در مقدار عناصر اصلي تشكيل

 توان کانساري با ویژگي ژئوشيميایي ناهمسانگرد بشمار آورد.مورد بررسي را مي

 

 

 

 

 

 


