
  كارنامه پژوهشي مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد     

 

 گل گهر 3بررسي توزيع كاني مگنتيت و درگيري آن با كاني هاي حاوي گوگرد در بخش شمالي معدن شماره : عنوان

 4831تاريخ شروع : خرداد ماه       نوع پروژه:كاربردي

 4831تاريخ خاتمه: آذر ماه     و فوالدمجري:مركز تحقيقات سنگ آهن 

 آقاي دكتر عبدالمجيد يعقوب پور استاد راهنما:      محقق: سعيده ترابيان

 تربيت معلم  دانشگاه:

 خالصه طرح:

 سيرجان - سنندج کمربند ساختاري در و ( کرمان استان) سيرجان شهرستان يغرب جنوب در گهر گل آهن سنگ يمعدن ناحيه

 يسنگها شامل مجموعه اين . است گهر گل کمپلکس يدگرگون مجموعه منطقه يسنگ واحد نيتر قديمي . تاس گرفته قرار

 و آمفيبوليت گارنت ,آمفيبوليت ,گنيس ,ميکاشيست ,دولوميتي مرمرهاي ,يدگرگون يگابروها ,نيتييسرپانت کياولتراماف

 رهيذخ تن ميليون ۳۳۱۱ حدود زيکييژئوف مطالعات اساس بر که است يمعدن توده شش يدارا گهر گل منطقه .است کوارتزيت

 به توده اين . است ه شد متمرکز آن يرو تحقيق بر اين مطالعات که آنهاست بزرگترين سه شماره يمعدن توده . دارد آهن سنگ

 تحت عدنيم توده ميزبان سنگهاي . است شده واقع دگرگوني درون سنگهاي جنوبي -  شمالي شيب با , اي اليه ايهاللي شکل

 اساس بر .است ناگهاني معدني توده با آنها تماس سطح و شده دگرگون آمفيبوليت رخساره تا اوايل اي ناحيه دگرگوني تأثير

 و پيريت , پيروتيت و است و ليمونيت گوتيت ,مارتيت ,هماتيت , مگنتيت شامل اکسيدي هاي کاني , شناسي کاني مطالعات

 دانه غالبًا که دهد مي تشکيل مگنتيت را معدني توده عمده حجم. دهند مي تشکيل را انسارک سولفيدي هاي کاني کالکوپيريت

 و مگنتيت شدن مارتيتي.است کربنات و کلينوکلر ,تالک ,سرپانتين کانسار اصلي سيمان .سيليکاته است هاي ادخال حاوي و اي

 بافت ايجاد و تر عميق هاي بخش در مگنتيت و ريتبه پي پيروتيت دگرساني و اکسيدان زون در آبدار آهن اکسيدهاي تشکيل

 درصد روي آن تأثير و ديياکس و دييسولف يفازها نحوه بررسي .است کانسار نمودهاي اکسايش , کاني دو اين بين تي ميرمکي

 با .هستند هکنستانتر درون گوگرد ورود عوامل مهمترين از ميرمکيتي بافت و پيروتيت دهد نشان مي کنستانتره گوگرد بازيابي

 (پاراگازيت)منيزيم ,(تورمالين))آلبيت بور سديم متاسوماتيزم تأثير تحت کانسار ميزبان سنگهاي , شناسي کاني مطالعات به توجه

 منيزيم و کلسيم هاي سيليکات ,تالک ,سرپانتين ,هاي )کربناته کاني حضور ,همچنين . است گرفته منگانوفيليت قرار) منگنز و

 , ندارد واکنشي حاشيه ه هيچگون که , کربناتها درون مگنتيت جانشيني بافت و (منگانوفيليت ,دار منيزيم رنبلندهو ,پاراگازيت)

 اسکارن هياول درمراحل . است کرده تحمل را زايي اسکارن پديده که است خالص نا دار منيزيم و کلسيم کربنات ک محيطيبيانگر

 يکان آبدار االتيس ريتأث تحت اسکارن اني تشکيل يپا مراحل در و شده ليکتش نوپيروکسنيکل و تيفورستر يها يکان ييزا

 است  جاد شدهيا تيمگنت همراه به تالک و کلريت ,نيسرپانت يها

 نتايج حاصله:

 حجم بيشترين . است شده تقسيم و تحتاني اکسيده بااليي، مگنتيت زون سه به گهر گل معدن سه گوگردکانسار مقدار اساس بر

 افزايش با اکسيدهاي مقاديرSiO2 و Al2O3 اکسيدهاي مقادير .دارد قرار %۲از بيش گوگرد با تحتاني مگنتيت زون در کانسنگ

 و کلسيم هاي کاني همراهي علت به دهد نمي نشان را خاصي نظم عمق افزايش با آهن عيار تغييرات •يابد مي کاهش آهن عيار

 نسبي مقدار اما است، باال منيزيم و کلسيم اکسيدهاي مقادير مگنتيت، با ها کربنات و کلينوکلر سرپانتين، تالک، مانند دار منيزيم

 ها نمونه تمام در آلکالن عناصر مقدار .است کمتر گوگرد به نسبت و پايين کانسنگ در فسفر مقدار .پايين است منگنز اکسيد

کانسارهاي  با مشابه رفتاري , گهر گل کانسار در عناصر توزيع نمودارهاي و دوتايي نسبت.است منيزيم و کلسيم از کمتر و پايين

 دهد مي نشان اسکارن و رسوبي _آتشفشاني

 

    
 

 

 

 

 

 


