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 چكیده

 -گهر در جنوب غربي شهرستان سیرجان )استان کرمان( و در کمربند ساختاري سنندج ناحیه معدني سنگ آهن گل

گهر است. اين مجموعه سیرجان قرار گرفته است. قديمي ترين واحد سنگي منطقه مجموعه دگرگوني کمپلكس گل

شامل سنگهاي اولترامافیک سرپانتیني، متاگابرو، مرمرهاي دلومیتي، میكاشیست، گنیس، آمفیبولیت، گارنت 

 1136گهر داراي شش توده معدني است که براساس مطالعات ژئوفیزيكي حدود آمفیبولیت و کوارتزيت است. منطقه گل

نهاست که مطالعات اين تحقیق بر روي آن متمرکز میلیون تن ذخیره سنگ آهن دارد. توده معدني شماره سه بزرگترين آ

جنوبي درون سنگهاي دگرگوني واقع شده است. سنگهاي  -اي، با شیب شماليشده است. اين توده به شكل هاللي يا اليه

اي تا اوايل رخساره آمفیبولیت دگرگون شده و سطح تماس آنها با توده میزبان توده معدني تحت تاثیر دگرگوني ناحیه

هاي اکسیدي شامل مگنتیت، هماتیت، مارتیت و لیمونیت دني ناگهاني است. براساس مطالعات کاني شناسي، کانيمع

هاي سولفیدي کانسار را تشكیل مي دهند. حجم عمده توده معدني را است و پیروتیت، پیريت و کالكوپیريت کاني

كاته است. سیمان اصلي کانسار سرپانتین، تالک، هاي سیلیاي و حاوي ادخالمگنتیت تشكیل مي دهد که غالباً دانه

هاي زياد در پیت معدن مشخص است. کلینوکلر و کربنات است. نقش عامل ساختاري در تشكیل کانسار با وجود گسل

گهر و براي تشكیل هاي دو تايي عناصر، منشاء احتمالي اسكارن براي کانسارگلبا توجه به کاني شناسي، ژئوشیمي نسبت

رسوبي است که در مراحل بعدي تحت تاثیر اسكارني شدن و متاسوماتیسم حاصل از آن قرار  -مدل آتشفشانيآن يک 

هاي رسوبي هاي متصاعدي آتش فشاني زير دريايي آهن را با عیار پايین در بین تواليگرفته است. بطوريكه چشمه

هاي گرانیتي عالوه بر ايجاد دگرگوني حرارتي، توده اند. پس از آن و در طي کوهزايي فاز سیمرين پیشین نفوذتمرکز داده

هاي برشي تشكیل داده است. در حین حرکت رو به باالي مذاب گرانیتي و مقادير فراواني سرپانتین و تالک را در زون

هاي آهن دار سرد شدن آن، سیاالت باقي مانده از مراحل تاخیري تبلور بخشي، باعث تحرک دوباره آهن در توالي

 گهر و ته نشست مگنتیت با حجم و ذخیره باال مي گردد. پلكس گلکم

 

 

 

 


