
 

 کرمان-گهر سيرجان( شرکت سنگ آهن گل1) بررسي نحوه توزيع و رخداد عناصر با ارزش در معدن شمارهعنوان پروژه : 
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 مشاور صنعتی: مسعود عسكری دانشگاه: دامغان

 1389تاریخ شروع: استاد راهنما: دكتر نادرتقی پور

 1390تاریخ پایان:  بخش پژوهشی: زمین شناسی و معدن 

 

 :چكیده

 كیلومتری 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 پالئوزوئیك سن به شیست گرافیت و مرمر میكاشیست، آمفیبولیت، از متشكل گهرلگ كمپلكس دگرگونی

كانی اكسیدی اصلی این معدن مگنتیت بوده و عالوه بر آن كانیهای اكسیدی فرعی مانند هماتیت، مارتیت، گوتیت، 

به صورت صفحات تیتانومگنتیت  و روتیلایلمنیت،  یهایكان روتیل، تیتانومگنتیت و ایلمنیت در این معدن وجود دارند.

بدست آمده برای بر روی مگنتیت خالص طیف جذب  FTIRبا انجام آنالیز شوند. اكسلوشن در متن مگنتیت یافت می

میكروپروب آنالیز  .باشدمینانومتر  05/461و  43/570 تقریبی مگنتیت و ایلمنیت به ترتیب در محدوده كانیهای

 49-52تشكیل شده و كانی ایلمنیت حاوی  3O2FeO+Feها از مجموع % نمونه 97-100دهد كه كانی مگنتیت نشان می

كاهش  Vو  Fe, Crاكسیدهای  2TiOباشد. در كانی مگنتیت با افزایش محتوی می FeOدرصد  43-46و  2TiOدرصد 

رابطه عكس دارد. محتوی  FeOو  3O2Crرابطه مستقیم و با  Vو  Mnبا اكسیدهای  2TiOیابد. اما در كانی ایلمنیت می

عناصر فرعی نیكل، مس، روی، كروم، كبالت، تیتان و وانادیوم در مقایسه با انواع كانسارهای آهن ماگمایی، متاسوماتیك 

باشد. ضریب همبستگی بین عناصر با ارزش و رسوبی می-رسوبی، مشابه با كانسارهای آهن آتشفشانی-و آتشفشانی

وارد شده به های كالستیك فلسیك و مافیك ه وجود دو منشأ سیاالت گرمابی و خردهدهندروابط ژئوشیمیایی نشان

گهر و اكسیدهای اصلی در معدن گل ,Cr, Zn, Y Zr, Rb, Sr, Ba Mnغلظت عناصرباشند. حوضه تشكیل كانسار می

بهنجار ناصر نادر خاكی الگوی توزیع عباشد. شبیه به پراكندگی این عناصر در كانسارهای آهن نواری تیپ راپیتان می

و آنومالی  بودهشبیه به پراكندگی این عناصر در كانسارهای آهن نواری  (1)در معدن شماره ها شده نسبت به كندریت

 باشد.در كانسار میمربوط به فرآیند اكسایش Ce و  Euمنفی 

 

 

 

 

 


