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 چكیده

 کیلومتری 55 در 29−3 29 7و عرض جغرافیایی  55−15 55 24 با طول جغرافیایی گهرگل آهن معدن سنگ

واحدهای  شامل آن همبر های سنگ. است شده واقع سیرجان -سنندج ساختی زمین زون در سیرجان، غرب جنوب

باشند. می پالئوزوئیک سن به شیست گرافیت و مرمر میكاشیست، آمفیبولیت، از متشكل گهرلگ کمپلكس دگرگونی

گوتیت در و کانی اکسیدی اصلی این معدن مگنتیت بوده و عالوه بر آن کانیهای اکسیدی فرعی مانند هماتیت، مارتیت

های همراه بر پایه مدلهای ارائه شده برای دگرسانی د در منطقه گل گهرموجوانواع دگرسانیهای  این معدن وجود دارند.

 دگرسانى همراه با سیستم هاى اپى ترمالى از -تواند با فرآیندهاى زیر در ارتباط باشند :های ژئوترمالی مىبا سیستم

دگرسانى همراه با سیستم هاى  - دگرسانى همراه با آبهاى گرم شده توسط بخارات خروجی - نوع سولفیداسیون باال 

ناحیه معدنی شواهد دگرسانی در  .)سوپرژن( یمحلول هاى اسید دگرسانى همراه با -ون پایینژئوترمالى با سولفیداسی

دگرسانی این نوع صلی سازنده نوع سولفیداسیون باال است. کانیهای ا از ترمالاپیکانسارهای مشابه گل گهر 

محتوای عناصر فرعی همچون . باشند، کوارتز و پیروفیلیت میمونت موریلونیت، عبارتند از : پیریت سولفیداسیون باال

-نیكل، مس، روی، کروم، کبالت و وانادیوم نیز در مقایسه با انواع کانسارهای آهن ماگمایی، متاسوماتیک و آتشفشانی

باشد. ضریب همبستگی بین عناصر با ارزش و روابط رسوبی می-انسارهای آهن آتشفشانیرسوبی، مشابه با ک

وارد شده به حوضه های کالستیک فلسیک و مافیک دهنده وجود دو منشأ سیاالت گرمابی و خردهژئوشیمیایی نشان

 درقالب کوارتزمی باشد که  تکلسیو  کوارتزکانیهای  وجود ترمالاپی سازیکانی هایازویژگی باشند.تشكیل کانسار می

مشاهده می گردد که به نظر می رسد تحت تاثیر زونهای برشی منطقه ایجاد شده  هیدروترمالی برشهایو  کلسدونی

بیشترین همچنین . بر روی دیواره شمالی معدن شماره یک گل گهر کامال مشهود می باشد خصوصیات این کهباشد 

آلتراسیون  می باشد و به نظر می رسد کلیه جنوب و جنوب غربی ناحیه معدنی گل گهردر بخش پروپلیتی گسترش زون 

های موجود در منطقه از روند گسلهای موجود در منطقه تبعیت می کنند که به نوعی محل تجمع کانی های آماس پذیر 

 نیز به شمار می روند.

 


