Geology, geochemistry, fluid inclusion and genesis of the Arabshah magnetiteapatite mineralization, SE Takab
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Introduction
Iron oxide-apatite deposits (IOA) are considered as Kirune-type iron ores which were formed since Protrozoic
to Tertiary in different parts of the world. Apatite occurs as a major constituent of these deposits which is
accompaniment with magnetite and some actinolite. Higher concentration of REEs is one of the important
features of these deposits (Frietsch and Perdahl, 1995).
Arabshah Fe mineralization is the only konwn magnetite-apatite mineralization at the Takab–Takht-eSoleyman–Angouran subzone within the Sanandaj-Sirjan zone which is located about 15 km southeast of
Takab. During the past yaers, some exploration works were done on the Aranshah Fe mineralization, but its

1

geological characteristics, mineralogy, texture, geochemistry, charctersitics of mineralized fluids and genesis
were not studied yet. Recognitaion of characteristics of the Arabshah magnetite-apatite deposit as the first
explorated deposit of the Kirona type mineralization in the Takab area, is usful for exploration of this type of
mineralization in NW Iran.

Materials and methods
This research can be divided into two parts including field and laboratory studies. Field works include
recognition of different lithological units and ore veins along with sampling for laboratory studies. During
field works, 34 samples were selected for petrographical, mineralogical and analytical studies. 10 thin sections
and 5 thin-polished sections were used for petrographical and mineralogical studies. For geochemical studies,
6 samples from ore vein were analyzed by ICP–MS methods at the Geological Research Center, Karaj, Iran.
Microthermometric measurements were performed on 2 samples using a Linkam THMS-600 heating–freezing
stage attached to a ZIESS microscope in the fluid inclusion laboratory of Iran Minerals Processing Research
Center.

Results
The oldest rock units in the Arabshah area include Oligo-Miocene sedimentary succession of the Qom
Formation that was intruded by E–W-trending Pliocene Ayoub Ansar volcanic dome. Based on petrographic
studies, Ayoub Ansar volcanic dome has porphyritic, felsophyric and glomeroporphyritic textures and
composed of plagioclase, amphibole and some quartz and K-feldspar phenocrysts set in a quartz-feldspatic
groundmass and compositionaly classified as dacite-rhyodacite. These rocks have medium-K calc-alkaline
affinity and classified as metaluminous I-type granitoids, and were formed in an active continental margin to
post-collosional tectonic setting and demonstrate geochemical characteristics like as high-silica adakites (Sabzi
et al., 2018).
Fe mineralization at the Arabshah occurs as vein-veinlets of magnetite-apatite within the Ayoub Ansar dacitic
dome. Brecciated zones occur at footwall and hangingwall of the main vein. The ore vein has east- west trend
and crops out in 50 m length and maximum 1 m width. Coarse-grained euhedral apatite crystals mainly present
at the margins of the main vein. Hydrothermal alterations around the mineralized veins include sodic-calcic,
silicification and argillic alterations. Mineralogicaly, the ore mineral includes magnetite along with apatite,
clinopyroxene, albite and quartz as gangue minerals. Goethite was formed during supergene alteration.
Mineralization textures in the Arabshah deposit include vein-veinlet, brecciated, disseminated, and
replacement form. Apatite crystals have high concentrations of REEs (about 1%). Condrite-normalized REE
patterns for apatite crystals, magnetite-apatite ores and magnetite ore without or with minor apatite demonstrate
LREE enrichment with high LREE/HREE ratio and distinctive negative Eu anomalies.
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Based on phase relationships at room temperature, three types of fluid inclusion including two-phase (LV and
VL), three-pahse (LVH and LVS) and polyphase (LVHS) are present within the apatite crystals at Arabshah.
Microthermometric measurements indicate that LV and VL fluid inclusions homogenized between 253-550
°C and 363-490 °C, repectively. Tree-pahse LVH fluid inclusions homogenized between 278-508 °C and have
salinities between 35-59.8 wt.% NaCl equiv. Tree-pahse LVS fluid inclusions homogenized between 240-520
°C. Polypahse LVHS fluid inclusions homogenized between 230-520 °C and have salinities between 36-59
wt.% NaCl equiv.

Discussion
Similar REE patterns of apatite crystals and mineralized samples with samples from host dacitic dome
demonstrate gentic link between magnetite-apatite mineralization and dacites. Furthermore, REE patterns of
the Arabshah mineralization is similar to other iron oxide-apatite deposits from the Tarom–Hashtjin
metallogenic belt (Mokhtari et al., 2017), and those of Central Iranian iron ores (Mokhtari et al., 2013).
Moreover, REE patterns of the Arabshah deposit are similar with REE patterns of the Kiruna-type iron ores
(Frietsch and Perdahle, 1995).
Fluid inclusion data indicates that Arabshah magnetite-apatite mineralization originated from magmatic fluids.
Positive correlations between salinity and homogenization temperatures indicate that mineralization at the
Arabshah involved mixing of magmatic fluids and a dilute, cooler meteoric fluid.
Totally, based on mineral assemblages, hydrothermal alteration, textures, geochemical characteristics and fluid
inclusion data, the Arabshah magnetite-apatite mineralization can be classified as the Kiruna-type iron ores.
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این نسخه "پذیرفت شخده پی
تشخهی

از انتشخار" مقال اسخت ک در نشخری زمینشخناسخی اصتدخادی ،پس از طی فرایند داوری ،برای چاپ ،صابلپذیرش

داده شخده اسختا این نسخه پس از اعالم پذیرش و صبل از فرایند ویراسختاری ب وخورت آنالین منتشخر میشخودا مقال پس از طی فرایند

آمادهسازی و انتشار نهایی ،از نسه پذیرفت شده پی

از انتشار خارج و در شمارهای مشه

در وبسایت نشری منتشر میشودا وفح آرایی و

ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات ووری در مقال خواهد شدا

چکیده
کان زایی آهن عربشاه تنها کان زایی شناخت شده از نوع مگنتیت -آپاتیت در زیرپهن تکاب -تهتسلیمان -انگوران ،در جنوبخاور شهر
تکاب میباشدا صدیمیترین واحد سنگی در منطق کان زایی عبارت از توالی رسوبی معادل سازند صم میباشد ک گنبد داسیتی ایوب اندار ب
سن پلیوسن ب داخل آن نفوذ کرده استا کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه ب وورت رگ  -رگچ ای با راستای خاوری -باختری در داخل
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گنبد داسیتی رخنمون داردا پهن برشی حاوی رگ  -رگچ های باریک مگنتیتی در کمرپایین و کمرباالی رگ اولی مشاهده میشودا
دگرسانیهای موجود شامل انواع سدیک -کلسیک ،سیلیسی و آرژیلیک استا مگنتیت تنها کان موجود در کان زایی است ک با کانیهای
باطل آپاتیت ،کلینوپیروکسن ،آلبیت و کوارتز همراهی میشودا ساخت و بافتهای موجود شامل رگ  -رگچ ای ،برشی ،دان پراکنده و
جانشینی هستندا محتوای مجموع عناور کمیاب خاکی در بلورهای آپاتیت بی

از یک درود بوده و یک الگوی پرشیب غنی از عناور

کمیاب خاکی سبک با نسبت باالی  LREE/HREEب همراه آنومالی منفی  Euرا نشان میدهند ک از مشهد های کانسارهای آهن نوع
کایرونا میباشدا دادههای حاول از مطالع میانبارهای سیال بیانگر حضور میانبارهای دوفازی و چندفازی نوع  LVH ،LVS ،VL ،LVو
 LVHSبا دمای همگنشدن بین  230-550درج سانتیگراد میباشدا شوری میانبارهای چندفازی حاوی هالیت بین  35-60درود وزنی
وزنی معادل نمک طعام متغیر استا دادههای میانبارهای سیال بیانگر سیال ماگمایی برای تشکیل کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه میباشندا
شواهدی نظیر مجموع کانیشناسی ،دگرسانی سنگ دیواره ،ساخت و بافت ماده معدنی ،زمینشیمی و دادههای میانبارهای سیال نشان میدهد
ک کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه در دست کانسارهای آهن نوع کایرونا صرار میگیردا

واژههای کلیدی :کان زایی مگنتیت -آپاتیت ،عناور کمیاب خاکی ،نوع کایرونا ،عربشاه ،تکاب

مقدمه
کانسارهای اکسید آهن -آپاتیت معرف کانسارهای آهن نوع کایرونا هستند ک از پروتروزوئیک تا ترشیری در مناطق مهتلف جهان تشکیل
شدهاند و ب طور معمول در ارتباط با سنگهای آتشفشانی کالکآلکالن میباشند ()Hitzman et al., 1992; Hitzman, 2000ا آپاتیت
از اجزاء اولی تشکیلدهنده این کانسارها است ک با مگنتیت و مقادیر مهتلفی اکتینولیت همراه استا علیرغم مطالعات فراوان بر روی این
کانسارها ،در مورد منشاء آنها اختالف نظر وجود داردا اغلب محققین از منشاء ماگمایی آنها و جایگزینی ماگمای غنی از مواد فرار و
نهشت شدن مواد معدنی از سیال باصیمانده حمایت کرده و فرایند عدم امتزاج سیالها را ب عنوان منشاء این کانسارها در نظر گرفت اند ( Hitzman

)et al., 1992; Hitzman, 2000ا برخی دیگر از مطالعات ،مدل جانشینی متاسوماتیک توسط سیاالت گرمابی غنی از آهن با شوری باال و
همچنین مدل سیال ماگمایی را برای تشکیل تودههای معدنی اکسید آهن -آپاتیت نوع کایرونا معرفی کردهاند ( ;Hildebrand, 1986

)Gleason et al., 2000; Boumeri, 2013; Nabatian et al., 2014ا یکی از ویژگیهای این گروه کان زاییها ،تمرکزهای باالی
عناور کمیاب خاکی در آنها است ()Frietsch and Perdahl, 1995; Harlov et al., 2016ا
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کان زاییهای متعددی از اکسید آهن -آپاتیت در پهن ایران مرکزی (مانند چغارت ،چادرملو ،میشدوان ،چاهگز و لک سیاه) و کمربند
ماگمایی -متالوژنی طارم -هشتجین (مانند سرخ دیزج ،مروارید ،ذاکر و گلستانآباد) تشکیل شده است ک توسط محققین مهتلفی مورد
مطالع صرار گرفت اند ( Forster and Jafarzadeh, 1994; Jami et al., 2007; Torab and Lehman, 2008; Bonyadi et al.,
;2011; Nabatian, 2012; Mokhtari et al., 2013; Boumeri, 2013; Nabatian et al., 2014; Heidarian et al., 2017

)Majidi et al., 2017ا مطالعات انجامشده نشان داده است ک عناور کمیاب خاکی ب عنوان یکی از شاخ

ترین عناور همراه در

کان زاییهای اکسید آهن -آپاتیت مناطق یادشده حضور دارند ( Nabatian, 2012; Boumeri, 2013; Nabatian and Ghaderi,

)2014; Mokhtari, 2015; Mokhtari et al., 2017ا
کان زایی آهن عربشاه تنها کان زایی شناخت شده از نوع مگنتیت -آپاتیت در زیرپهن تکاب -تهتسلیمان -انگوران میباشد ک در فاول
حدود  15کیلومتری جنوبخاور شهر تکاب و در حد فاول روستاهای عربشاه ،دورباش و سبیل ،در داخل گنبد آتشفشانی ایوب اندار
رخنمون دارد (شکل )1ا از دیدگاه فلززایی ،منطق تکاب -تهتسلیمان -انگوران یکی از ایالتهای فلززایی مهم در ایران محسوب میشودا
کانسارهای طال آرسنیک زرشوران ( ،)Daliran et al., 2003, 2013; Mehrabi et al., 1999; Asadi et al., 1999طال آنتیموان
آقدره ( ،)Daliran 2008, Daliran et al., 2013طالی توزالر ( )Heidari et al., 2015و طال -آرسنیک عربشاه ( Najafzadeh et

 ،)al., 2017همراه با کانسار روی -سرب انگوران ( )Daliran et al., 2013; Gilg et al., 2006; Boni et al., 2007در این منطق
صرار دارند (شکل )1ا از دیگر کانسارها و نشان های معدنی موجود در این منطق میتوان ب سرب -روی -نقره آیصلع سی ( Mohammadi
 ،)Niaei et al., 2015روی -سرب -نقره حلب ( ،)Karami et al., 2021طال -سرب صوزلو ( Daliran, 2008; Daliran et al.,
 ،)2013سرب -روی (طال -آهن) چیچکلو ( ،)Daliran et al., 2013آنتیموان آقدره باال ،بلدرصانی و پهیربوالصی ( Daliran et al.,

 ،)2013جیوه شیرمرد ،یارعزیز و کوه شاخشاخ ( ،)Daliran et al., 2013کانسارهای آهن آتشفشانی رسوبی دگرگونشده گورگور
( ،)Mohamadi et al., 2014میانج (  )Pourmohamad et al., 2019و حلب ( ،)Tofigi et al., 2019کانسارهای آهن اسکارنی
شهرک ( )Maanijou and Khodaie, 2018و علمکندی ( )Nouri et al., in pressو کانسار مس بایچ باغ ( Lotfi and Karimi,

 )2004اشاره کرد (شکل )1ا
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شکل  .1نقش زمینشناسی سادهشده منطق تکاب -تهتسلیمان -انگوران همراه با موصعیت ذخایر و اندیسهای معدنی ()Daliran et al., 2013ا موصعیت
کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه در به

جنوبی نقش نشان داده شده استا

Fig. 1. Symplified geological map of the Takab–Takht-e-Soleiman–Angouran region showing location of ore deosits and
occurrences (Daliran et al., 2013). Location of the Arabshah magnetite- apatite mineralization indicated on the southern
part of the map.

در سال های اخیر ،مطالعات اکتشافی شامل مطالعات ژئوفیزیکی و حفر ترانش های اکتشافی بر روی کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه انجام
شده است ،لیکن مطالعات پژوهشی دصیق بر روی آن انجام نشده استا این کان زایی برای اولینبار در این به
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از ایران معرفی شده و مطالع

شرایط تشکیل آن میتواند برای شناسایی کان زاییهای مشاب در این به

از ایران مفید واصع گرددا بر این اساس در این نوشتار ،ویژگیهای

زمینشناسی ،کان زای ،زمینشیمی ،ویژگیهای میانبارهای سیال بر روی کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه مورد بررسی صرار گرفت و نوع
آن مشه

شده استا شناخت ویژگیهای کانسار مگنتیت -آپاتیت عربشاه ب عنوان اولین کانیسازی کشفشده نوع کایرونا در منطق

تکاب میتواند ،جهت اکتشاف این نوع کان زاییها در شمالباختر ایران مفید باشدا
روش مطالعه
این پژوه

با انجام بازدیدهای وحرایی طی نوبتهای متوالی و متناسب با کان زایی ،شروع و طی آن مشهدات و پدیدههای زمینشناسی

مرتبط با موضوع مورد پژوه

ثبت شدا همچنین ،از به های مهتلف کان زایی ،ب منظور مطالعات آزمایشگاهی نمون برداری شدا از

نمون های برداشت شده ،تعداد  10مقطع نازک و  15مقطع نازک -ویقلی تهی و از آنها برای مطالعات سنگشناسی و کان نگاری استفاده
گردیدا پس از مطالعات میکروسکوپی ،تعداد  2نمون جهت مطالع میانبارهای سیال در بلورهای آپاتیت انتهاب شدا اندازهگیریهای
ریزدماسنجی با استفاده از دستگاه میانبار سیال مدل  Linkam THMS-600متدل ب میکروسکوپ  ZEISSو مجهز ب کنترلکننده حرارتی
 TP94و سردکننده  LNPدر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در کرج انجام شده استا دامن حرارتی دستگاه -196 ،تا +600

درج سانتیگراد میباشدا کالیبراسیون دستگاه در مرحل گرمای
سانتیگراد و در مرحل سرمای

با دصت  ±0/6درج است ک با نیترات سزیم با نقط ذوب  414درج

با دصت  ±0/2درج سانتیگراد و با ماده استاندارد ان هگزان با نقط ذوب  -94/3درج سانتیگراد انجام

شدا محاسب شوری در میانبارهای حاوی فاز جامد هالیت با استفاده از دمای انحالل هالیت (Sterner et al., 1988; Lecumberri-

 )Sanchez et al., 2012و برنام  HOKIEFLINCS_H2O-NaClارائ شده در محیط )Steele-MacInnis et al., 2012( Excel
انجام و ب وورت معادل وزنی نمک طعام ( )wt. % NaCl equiv.محاسب شدا همچنین ،ب منظور انجام مطالعات زمینشیمیایی ،تعداد 6
نمون از به های کان دار انتهاب شدا برای این منظور ،ابتدا نمون ها توسط خُردکننده فوالدی تا اندازه حدود  5م
و سپس با استفاده از آگات ب مدت  2دصیق تا اندازه حدود  200م

( 4میلیمتر) خُرد شده

( 74میکرون) پودر شدندا پس از آمادهسازی ،میزان  20گرم از پودر

نمون ها برای تعیین میزان عناور کمیاب و کمیاب خاکی ب روش  ICP–MSب آزمایشگاههای مرکز پژوه های کاربردی علوم زمین
کرج ،ارسال و مورد تجزی صرار گرفتا برای تعیین میزان عناور کمیاب خاکی ،حدود  0/2گرم از هر نمون در لیتیم متابورات/تترابورات
ذوب و سپس در اسید نیتریک حل گردیدا
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زمینشناسی
در تقسیمبندی پهن های زمینساختی -رسوبی ایران ،محدوده مورد مطالع در محل تالصی پهن های ساختمانی ایران مرکزی و سنندج -سیرجان
صرار گرفت است و با واحدهای زمینشناسی ایران مرکزی (واحدهای الیگومیوسن معادل سازند صم) تناسب بیشتری نشان میدهدا لیکن ،وجود
مجموع های دگرگونی مشاب با پهن سنندج -سیرجان در به

شمال منطق مورد مطالع (انواع سنگهای دگرگونی نظیر آمفیبولیت ،شیست

و مرمر) باعث شده تا بسیاری از محققین این منطق را بهشی از پهن سنندج -سیرجان صلمداد نمایندا این منطق به

کوچکی از نقش

زمینشناسی با مقیاس 1:100000تکاب ( )Fonoudi and Hariri, 2000را در صسمتهای میانی آن تشکیل میدهدا
صدیمیترین سنگهای رخنمونیافت در منطق مورد مطالع عبارت از توالی رسوبی شامل سنگ آهک (واحد  ،)OMlتوالی مارن ،مارن
ماس ای و توفی با میانالی های سنگ آهک نازکالی (واحد  )OMmlب همراه مارنهای صرمز رنگ با میانالی های ماس سنگ صرمز (واحد
 )OMmsمربوط ب الیگومیوسن و معادل سازند صم میباشد (شکل )2ا به

عمده منطق توسط توالی رسوبی مزبور پوشیده شده و ب شکل

تپ ماهوری و توپوگرافی مالیم رخنمون دارندا گنبدهای آتشفشانی اسیدی (مانند گنبد آتشفشانی ایوب اندار؛  ،)Pldaواحدهای سنگی رسوبی
الیگومیوسن را صطع کردهاند (شکل )A-3ا این گنبدها در ادام تکوین فاز ماگمایی میوسن زیرین ،ب وورت تودههای نیم عمیق فلسیک در
 10الی ( 12میانگین  )11میلیون سال صبل پدید آمدهاند ()Heidari et al., 2017ا گنبد آتشفشانی ایوب اندار با راستای تقریبی خاوری-
باختری در طول حدود  4/5کیلومتر و پهنای  2/5کیلومتر رخنمون دارد (شکل  2و )A-3ا در محل تماس گنبد داسیتی با توالی رسوبی میزبان
الیگومیوسن ،حالت پهت شدن در سنگهای میزبان مشاهده میشود ک با رنگ زرد آجری از دور مشه

میشود (شکل )B-3ا همچنین،

در نتیح حرکت گدازه در دامن های گنبد بر روی واحد مارنی -ماس سنگی الیگومیوسن ،صطعاتی از این سنگها در داخل گدازهها ب دام
افتاده و منظره برشی را ب وجود آوردهاندا گنبد آتشفشانی داسیتی ایوب اندار ،میزبان کان زایی مگنتیت -آپاتیت مورد مطالع میباشدا
به های مهتلف گنبد آتشفشانی ایوب اندار ،در نمون دستی و در مقیاس رخنمون دارای بافتهای حفرهای و پورفیریتیک بوده و متشکل
از درشتبلورهای کوارتز ،فلدسپار و ورص هایی از بیوتیت در زمین دان ریز میباشندا ظاهر سنگهای مورد نظر ،غالباً یکدست و فاصد حفره
بوده اما در بعضی نقاط دارای سطوح حفرهدار میباشندا شکل حفرهها تقریباً کروی بوده اما گاهی اوصات نیز ب دلیل جریان گدازه در حال
انجماد ،اشکال کشیده ب خود گرفت و ب وورت بیضویهای نامنظم درآمده و منظرهای حفرهحفره ب سنگ داده استا
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Fonoudi and Hariri, (  تکابا با کمی تغییرات از فنودی و حریری1:100000  نقش زمینشناسی کان زایی آهن عربشاه برگرفت از نقش.2 شکل

)ا2000
Fig. 2. Geological map of the Arabshah Fe mineralization based on Takab 1:100000 geologic map. Modified after
Fonoudi and Hariri (2000).
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شکل  .3تداویری از واحدهای سنگی منطق کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها  :Aدورنمایی از گنبد آتشفشانی ایوب اندار (دید ب سمت شمالخاور)ا
 :Bنمایی از دگرگونی مجاورتی توالی رسوبی الیگومیوسن با رنگ زرد در محل تماس با گنبد آتشفشانی ایوب اندار (دید ب سمت شمالخاور)ا :C

نمایی از توالی توفی پلیوسن ک متحمل دگرسانی آرژیلی شده است (دید ب سمت شمالخاور)ا
Fig. 3. Field photos from the geological units in the Arabshah magnetite- apatite mineralization area. A: View from the
Ayoub Ansar volcanic dome (looking to the northeast). B: A view from contact metamorphism of Oligo-Miocene
sedimentary alternation with yellowish colour in contact with Ayoub Ansar volcanic dome (looking to the noetheast). C:
View from the Pliocene tuffs whith argillic alteration (looking to the northeast).

در به های شمال ،شمالخاور و جنوب گنبد داسیتی ایوب اندار ،رخنمونهایی از توالی لیتیک توف تا کریستال لیتیک توف (واحد )Plt
مشاهده می شود ک با درجات متغیری متحمل دگرسانی آرژیلیکی شده و با رنگ سفید و زرد از دور خودنمایی میکنند (شکل )C-3ا در
به های با شدت دگرسانی بیشتر ،توالی توفی مزبور ب عنوان خاک ونعتی مورد بهرهبرداری صرار گرفت استا در به های باختری و
جنوبباختری منطق  ،کنگلومرای پلیژنتیک حاوی میانالی های ماس سنگ مربوط ب پلیوسن (واحد  )Plcبر روی توالی رسوبی الیگومیوسن
صابل مشاهده هستندا رسوبات تراسهای آبرفتی عهد حاضر نیز در به های باختری منطق گسترش دارندا
نتیج مطالعات سنگشناسی نمون های برداشتشده از گنبد آتشفشانی ایوب اندار بیانگر ترکیب داسیتی -ریوداسیتی با بافتهای پورفیری،
فلسوفیری و گلومروپورفیری در این سنگها میباشد (شکل )A-4ا درشتبلورها شامل پالژیوکالز ،آمفیبول و ب مقدار کمتری کوارتز و
فلدسپات آلکالن میباشند ک در زمین ای نسبتاً دان ریز متشکل از کوارتز ،پالژیوکالز ،کانیهای کدر ،فلدسپات آلکالن و آمفیبولهای
اکتینولیتیشده ریز صرار گرفت اندا گاهی اوصات بافتهای بادامکی و حفرهای نیز مشاهده میشوند (شکل )B-4ا درشتبلور غالب این سنگها
عبارت از بلورهای پالژیوکالز شکلدار تا نیم شکلدار میباشدا برخی بلورهای پالژیوکالز دارای منطق بندی هستندا بلورهای پالژیوکالز
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مربوط ب دو نسل مهتلف هستند -1 :بلورهای درشت پالژیوکالز حاوی شواهد غیرتعادلی نظیر بافت غربالی (شکل  ،)C-4خوردگی حاشی
بلورها ،منطق بندی و دگرسانی ک مربوط ب نسل اول میباشندا  -2بلورهای پالژیوکالز کوچکتر ک کامالً سالم بوده و مربوط ب نسل دوم
هستندا کانی شاخ

بعدی در گدازههای داسیتی -ریوداسیتی مورد مطالع  ،کوارتزهای گردشده گاه با خاموشی موجی ،حاشی های واکنشی

و مضرسی و گاه خلیجیشده میباشد (شکل )D-4ا درشتبلور دیگر این سنگها ،هورنبلند است ک اشکال کشیده و باریک و گاه
حاشی های اوپاسیت داشت و متحمل دگرسانی اکتینولیتی و کلریتی شدهاندا بلورهای فلدسپات آلکالن در اندازههای متفاوت درشت و کوچک
تا حدود  2میلیمتر ،ب وورت نیم شکلدار تا کامالً گردشده با حاشی های واکنشی و ب مقدار خیلی کم در زمین سنگ پراکنده هستند (شکل
)E-4ا بیوتیت شاخ

ترین کانی فرعی این سنگها میباشد ک ب وورت بلورهای ورص ای کوچک حضور داردا این کانی در برخی موارد،

حاشی های اوپاسیت شده نشان میدهندا دیگر کانیهای فرعی سنگ شامل کانیهای کدر ،زیرکن ،آپاتیت و اسفن میباشندا در برخی نمون ها،
بیگان سنگهایی با بافت میکروگرانوالر ب اشکال گردشده مشاهده میشود ک متشکل از کانیهای مافیک از جمل بیوتیتهای با حاشی
اوپاسیت و آمفیبول بوده و متحمل فروپاشی شده و توسط کانیهای کدر و کلریت جانشین شده است (شکل )F-4ا همچنین ،پالژیوکالزهای
نسبتاً درشت در این بیگان سنگها حضور دارندا
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شکل :4تداویر میکروسکوپی (نور عبوری پالریزه متقاطع )XPL ،از گنبد داسیتی ایوب اندار در منطق کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها  :Aبافت
پورفیری در گنبد داسیتی ایوب اندارا  :Bبافت حفرهای در گنبد داسیتی ایوب اندارا  :Cدرشتبلور پالژیوکالز با بافت غربالی در گنبد داسیتی ایوب
اندارا  :Dدرشتبلور گردشده کوارتز ب همراه درشتبلورهای پالژیوکالز در زمین دان ریز در گنبد داسیتی ایوب اندارا  :Eدرشتبلور گردشده آلکالی
فلدسپار در زمین دان ریز حاوی بلورهای منشوری هورنبلند و کوارتز در گنبد داسیتی ایوب اندارا  :Fآنکالو با بافت میکروگرانوالر متشکل از پالژیوکالز،
اکتینولیت و بیوتیت در گنبد داسیتی ایوب اندارا عالئم اختداری کانیها از ویتنی و اوانز ( )Whitney and Evans, 2010اصتباس شده استا (:Afs
آلکالی فلدسپار :Bt ،بیوتیت :Pl ،پالژیوکالز :Qz ،کوارتز :Ves ،حفره)
Fig. 4. Photomicrographs (transmitted light, XPL) of Ayoub Ansar dacitic dome in the Arabshah magnetite- apatite
mineralization area. A: Prophiritic texture in Ayoub Ansar dacitic dome. B: Vesicular texture in Ayoub Ansar dacitic dome. C:
Plagioclase phenocryst with sieve texture in Ayoub Ansar dacitic dome. D: Rounded quartz phenocryst along with plagioclase
phenocrysts within fine grained matrix in Ayoub Ansar dacitic dome. E: Rounded quartz phenocryst within fine grained matrix
composed of prismatic hornbelvde and quartz in Ayoub Ansar dacitic dome. F: Micro-granular enclave composed of
plagioclase, actinolite and biotite in Ayoub Ansar dacitic dome. Mineral abbreviations follow Whitney and Evans (2010). (Afs:
)alakli feldspar, Bt: biotite, Pl: plagioclase, Qz: quartz, Ves: vesicul

براساس شواهد زمینشیمیایی ،گنبد آتشفشانی ایوب اندار ،ترکیب داسیتی -ریوداسیتی داشت و دارای ماهیت کالکآلکالن پتاسیم متوسط
است ()Sabzi et al., 2018ا این سنگها از لحاظ درج اشباع از آلومینیم ،متاآلومین با گرای

ب سمت پرآلومین بوده و در زمره

گرانیتوئیدهای نوع  Iطبق بندی میشوند ()Sabzi et al., 2018ا براساس نمودارهای تمایز محیط تکتونیکی ،گنبد داسیتی ایوب اندار در
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محیطهای کمان صارهای و همزمان با برخورد تا پس از برخورد تشکیل شده و مشهدات زمینشیمیایی مشاب با آداکیتهای غنی از سیلیس
را نشان میدهد ()Sabzi et al., 2018ا

کانهزایی
کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه ب وورت رگ  -رگچ ای با راستای تقریبی خاوری -باختری و ب ضهامت حداکثر یک متر و طول
رخنمون حدود  50متر در داخل گنبد آتشفشانی ایوب اندار صابل مشاهده است (شکل )A-5ا این رگ  ،رخنمون ضعیفی در سطح زمین
داشت و توسط عملیات حفر ترانش توسط به

خدووی ،رگ کان دار آن آشکار شده استا الزم ب ذکر است ک مطالعات ژئوفیزیکی در

این منطق منجر ب شناسایی آنومالیهای مغناطیسی صابل توجهی شده است ک میبایست عملیات حفاری عمقی ب روش مغزهگیری بر روی
آن انجام شودا ویژگی بارز رگ کان دار رخنمونیافت  ،همراهی بلورهای شکلدار آپاتیت در ابعاد تا یک سانتیمتر ب ویژه در به های
حاشی ای رگ میباشد (شکل )B-5ا در کمرپایین و کمرباالی رگ اولی ،رگ  -رگچ های باریک مگنتیتی (ضهامت کمتر از یک سانتیمتر)
در داخل پهن برشی صابل مشاهده است (شکل  C-5و )Dا ضهامت پهن برشی در هر دو سمت کمرباال و کمرپایین تا یک متر میرسدا کان
اولی در این کان زایی مگنتیت است ک با مقادیر متغیری از بلورهای آپاتیت همراهی میشودا
براساس مطالعات وحرایی و میکروسکوپی انجامشده ،دگرسانیهای گرمابی موجود در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه شامل
دگرسانیهای سدیک -کلسیک ،سیلیسی و آرژیلیکی استا دگرسانی سدیک -کلسیک عبارت از تشکیل بلورهای پیروکسن و آلبیت در
حاشی رگ  -رگچ های کان زایی مگنتیت -آپاتیت میباشد (شکل )A-6ا دگرسانی سیلیسی در منطق مورد مطالع ب وورت سیلیسیشدن
سنگ میزبان حاشی رگ مشاهده میشود (شکل  A-6و )B-6ا دگرسانی آرژیلیکی ب سمت بیرون رگ  ،ب وورت هال ای در اطراف
دگرسانیهای سدیک -کلسیک و سیلیسی و رگ  -رگچ های کان دار مشاهده میشود (شکل )C-6ا در مقیاس وحرایی ،این دگرسانی با
رنگ سفید در حاشی رگ مگنتیت -آپاتیت ب سادگی صابل تشهی

استا عالوه بر این ،دگرسانی آرژیلیکی گستردهای در واحد توفی

اطراف گنبد داسیتی ایوب اندار صابل مشاهده است ک ب عنوان خاک ونعتی در برخی نقاط بهرهبرداری شده است (شکل )C-3ا
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 نمایی نزدیک از بلورهای درشت:B  آپاتیت (دید ب سمت باختر)ا- نمایی از رگ مگنتیت:A  آپاتیت عربشاها- تداویری از کان زایی مگنتیت.5 شکل
 نمایی نزدیکتر از:D  آپاتیتا- رگچ های مگنتیت در کمرباالی برشیشده رگ مگنتیت-  رگ:C  آپاتیتا-و شکلدار آپاتیت در حاشی رگ مگنتیت
) اصتباس شدهWhitney and Evans, 2010(  آپاتیت با ساختار برشیا عالئم اختداری کانیها از- رگچ های مگنتیت کمرباالی رگ مگنتیت- رگ
) مگنتیت:Mag ، آپاتیت:Ap( استا
Fig. 5. Photos from the Arabshah magnetite- apatite mineralization. A: View from the magnetite-apatite vein (looking to
the west). B: Coarse-grained euhedral apatite crystals at the margin of magnetite atite vein. C: Magnetite vein-veinlets in
the brecciated hanging wall of magnetite-apatite vein. D: Close view from the magnetite vein-veinlets in the hanging wall
of magnetite-apatite vein with brecciated texture. Mineral abbreviations follow Whitney and Evans (2010). (Ap: apatite,
Mag: magnetite)
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شکل  .6تداویر میکروسکوپی (نور عبوری پالریزه متقاطع )XPL ،از دگرسانیهای گرمابی در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها  Aو  :Bدگرسانی
سیلیسی و سدیک -کلسیک حاشی رگچ های مگنتیت -آپاتیتا  :Cدگرسانیهای سیلیسی و آرژیلی حاشی رگچ های مگنتیت -آپاتیتا عالئم اختداری
کانیها از ( )Whitney and Evans, 2010اصتباس شده استا ( :Abآلبیت :Clay ،کانی رسی :Cpx ،کلینوپیروکسن :Opq ،کانی کدر :Pl ،پالژیوکالز،
 :Qzکوارتز)
Fig. 6. Photomicrographs (transmitted light, XPL) from the hydrothermal alterations in the Arabshah magnetite-apatite
mineralization. A: Sodic-calcic alteration around the magnetite-apatite veinlet. B: Silicic and sodic-calcic alterations around the
magnetite-apatite veinlet. C: Silicic and argillic alterations around the magnetite-apatite veinlet. Mineral abbreviations follow
Whitney and Evans (2010). (Ab: albite, Clay: clay minerals, Cpx: clinopyroxene, Opq: opaque minerals, Pl: plagioclase,
)Qz: quartz

بحث و بررسی
کانیشناسی و ساخت و بافت کانسنگ
براساس مطالعات کان نگاری ،مگنتیت تنها کان موجود در کان زایی عربشاه است ک با کانیهای باطل آپاتیت ،کلینوپیروکسن ،آلبیت و
کوارتز همراهی میشودا گوتیت در نتیج فرایندهای برونزاد تشکیل شده استا مگنتیت ب وورت بلورهای شکلدار تا بدون شکل با
بافتهای تودهای (شکل  ،)B-5رگ  -رگچ ای (شکلهای  A-6 ،A-5و  ،)A-7 ،Bبرشی (شکلهای  C-5و  )B-7 ،Dو دان پراکنده
(شکل  )C-7حضور داردا برخی بلورهای مگنتیت در نتیج فرایند برونزاد از حاشی بلور و شکستگیها ب گوتیت تبدیل شده است (شکل
)D-7ا آپاتیت شاخ

ترین کانی همراه با کان زایی مگنتیت در کان زایی عربشاه است ک ب وورت بلورهای درشت شکلدار تا ریز

نیم شکلدار در متن مگنتیت و ب ویژه در به

حاشی ای رگ مشاهده میشود (شکلهای  B-5و )E-7ا از نظر رنگی ،بلورهای آپاتیت ب

رنگ سفید صابل مشاهده هستندا بلورهای شکلدار آپاتیت با بافت دان پراکنده در متن مگنتیت حضور دارندا کلینوپیروکسن دیگر کانی
شاخ

همراه با کان زایی اکسید آهن -آپاتیت در این منطق میباشد ک ب وورت بلورهای شکلدار تا نیم شکلدار در حاشی رگ -
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رگچ های مگنتیت مشاهده میشود (شکل  A-6و )F-7 ،Bا کوارتز عمدتاً ب وورت بلورهای ریز در سنگهای میزبان اطراف رگ -
رگچ های مگنتیت -آپاتیت ب وورت دگرسانی سیلیسی سنگ میزبان مشاهده میشود (شکل  A-6و )Bا

شکل  .7تداویر میکروسکوپی از بافتها و کانیهای موجود در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه :A .رگچ مگنتیت در متن سنگ میزبان (نور بازتابی
)PPLا  :Bبافت برشی حاوی صطعات سنگ میزبان سیلیسیشده و رگچ های مگنتیت (نور عبوری )XPLا  :Cمگنتیت ب وورت دان پراکنده در مسیر
شکستگی سنگ میزبان (نور بازتابی )PPLا  :Dدگرسانی برونزاد مگنتیت ب گوتیت در مسیر شکستگی (نور بازتابی )PPLا  :Eبلورهای درشت و
شکلدار آپاتیت در داخل مگنتیت (نور عبوری )XPLا  :Fبلورهای کلینوپیروکین و آلبیت تشکیلشده در حاشی رگچ های مگنتیت (نور عبوری )XPLا
عالئم اختداری کانیها از ( )Whitney and Evans, 2010اصتباس شده استا ( :Abآلبیت :Ap ،آپاتیت :Cpx ،کلینوپیروکسن :Gth ،گوتیت:Mag ،
مگنتیت :Opq ،کانی کدر :Qz ،کوارتز)
Fig. 7. Photomicrographs from textures and minerals of the Arabshah magnetite-apatite mineralization. A: Magnetite
veinlet within host rock (PPL reflected light). B: Brecciated texture containing silicified host rock clasts and magnetite
veinlets (XPL transmited light). C: Disseminated magnetite crystals along the fracture of host rock (PPL reflected light).
D: Supergene alteration of magnetite to goethite along the fracture (PPL reflected light). E: Coarse-grained euhedral
apatite crystals within the magnetite (XPL transmited light). F: Clinopyroxene and albite around the magnetite veinlets
(XPL transmited light). Mineral abbreviations follow Whitney and Evans (2010). (Ab: Albite, Ap: apatite, Cpx:
)clinopyroxene, Gth: goethite, Mag: magnetite, Opq: opaque mineral, Qz: quartz

نتیج مطالعات وحرایی و میکروسکوپی حاکی از اینست ک ساخت و بافتهای موجود در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه شامل رگ -
رگچ ای ،تودهای ،برشی ،دان پراکنده و جانشینی میباشدا بافتهای رگ  -رگچ ای و برشی ،شاخ

ترین بافتها در منطق هستندا بافت

برشی محدول فشار هیدرواستاتیک سیاالت گرمابی کان ساز میباشد ک منجر ب شکستگی و برشیشدن سنگ میزبان داسیتی شده و کان زایی
مگنتیت -آپاتیت در داخل این شکستگیها نهشت شده استا بافت دان پراکنده حاول حضور آپاتیت در متن مگنتیت میباشدا همچنین،
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بلورهای مجزای مگنتیت در مسیر شکستگیها ب وورت دان پراکنده تشکیل شده استا گوتیت حاول از فرایندهای برونزاد در مسیر
شکستگیهای مگنتیت بوده و بافت جانشینی را ب وجود آورده استا
مراحل کانهزایی و توالی پاراژنتیک
شواهد متعددی برای ترسیم توالی پاراژنتیک در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه مد نظر صرار گرفت است ک مهمترین آنها عبارتند از-1 :
حضور بلورهای شکلدار آپاتیت در متن مگنتیت و همچنین تمرکز بلورهای آپاتیت در حاشی رگ های مگنتیت بیانگر تبلور زودتر تا همزمان
آپاتیت با مگنتیت استا  -2حضور کلینوپیروکسن در حاشی رگ  -رگچ های مگنتیت بیانگر تبلور این کانی صبل از مگنتیت میباشدا -3
کوارتز موجود در سنگ میزبان سیلیسیشده حاشی رگ  -رگچ های مگنتیت -آپاتیت وکلینوپیروکسنها نشانگر تشکیل کوارتز صبل از
کانیهای مزبور استا  -4کانیهای رسی عمدتاً در نتیج عملکرد سیاالت دما پایین و دگرسانی فلدسپارها در حاشی رگ  -رگچ های
کان زایی و همچنین در سنگ های توفی اطراف گنبد داسیتی ایوب اندار تشکیل شده استا الزم ب ذکر است ک بهشی از کانیهای رسی
نیز در نتیج فرایندهای برونزاد تشکیل شده استا  -5در مرحل دگرسانی برونزاد ،مگنتیت توسط گوتیت جانشین شده استا بر این اساس،
توالی پاراژنتیک کانیها و کان های موجود در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه در شکل  8نشان داده شده استا

شکل  .8توالی پاراژنتیک کان ها و کانیهای باطل در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها
Fig. 8. Paragenetic sequence of ore and gangue minerals in the Arabshah magnetite-apatite mineralization.

زمینشیمی عناصر کمیاب خاکی در پهنههای کانهدار
در این به  ،الگوی عناور کمیاب و کمیاب خاکی در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه مورد مطالع صرار گرفت استا این مطالعات
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براساس نتایج آنالیز شیمیایی  6نمون شامل دو نمون کانسنگ مگنتیت فاصد آپاتیت یا با مقادیر ناچیز آپاتیت ،دو نمون از کانسنگ مگنتیت-
آپاتیت و دو نمون از بلورهای آپاتیت تفکیکشده از کانسنگ مگنتیت -آپاتیت میباشد ک ب روش  ICP–MSدر آزمایشگاه مرکز
پژوه

های کاربردی علوم تجزی شدهاند (جدول )1ا همچنین ،از میانگین نتایج آنالیزهای مربوط ب گنبد داسیتی ایوب اندار ( Sabzi et

 )al., 2018برای مقایس استفاده شده استا الگوی عناور کمیاب خاکی برای نمون های پهن های کان دار مهتلف نسبت ب کندریت
( )McDonough and Sun, 1995ب هنجار شدهاند (شکل )9ا
جدول  .1نتایج تجزی های شیمیایی عناور کمیاب و کمیاب خاکی برای نمون های کان دار کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها دادهها بر حسب گرم
در تن ( )ppmمیباشندا
Table 1. Geochemical data of trace and rare earth elements for ore samples of the Arabshah magnetite- apatite
mineralization. Data in ppm.
S.N.
Ar.1
Ar.2
Ar.3
Ar.4
Ar.5
Ar.6
Average
S. Type
Mag-Ap Mag-Ap Mag±Ap
Mag±Ap
Ap
Ap
da
Mag±
Ba
4
4.5
10
7
<1
<1
868.1
Co
24.3
23.7
26.2
23.7
3.7
3.5
3.6
Cr
14
14.1
16
15
17
13
47.9
Cu
18
19.4
14
24
42
16
3.4
Fe
)62.2 (%) 61.3 (%) 67.3 (%
)64.6 (%
5426
6512
14931.7
Hf
0.5
0.6
0.1
0.4
1.7
1.9
1.7
Nb
7.2
6.8
4.0
3.6
7.4
8.7
11.7
Ni
32
31
39
41
7
6
7.1
P
7862
8264
684
847
)>3 (%
)>3 (%
554.6
Pb
8
9
4
5
14
18
114
Sc
1.4
1.3
1.1
1.2
1.5
1.6
8.3
Sr
54.2
65.4
5.4
6.7
156.2
150.4
442.4
Ta
0.5
0.4
0.1
0.2
0.7
0.6
0.7
Th
30.5
28.4
6
8.4
36.7
24.3
4.7
Ti
4628
4432
8864
8407
12
26
2192.4
U
1.2
1.8
0.3
0.7
13.4
12.1
1.2
V
1284
1178
2814
2346
46
92
30.5
Y
114.7
134.6
27.7
68.2
1423.2
1457.1
7.1
Zn
132
124
172
146
18
14
551.3
Zr
11.2
12.4
3.1
8.7
18
21
66.1
La
267.7
281.4
44.1
64
1468
1542
24.4
Ce
606.1
710.2
102.8
132
3594
3779
39.5
Pr
80
91.2
14.1
16.7
441.2
487.6
4.3
Nd
372.4
391.2
59
76.4
2118.2
2138.4
14.6
Sm
59.4
62.8
10.9
13.7
423.6
434.2
2.3
Eu
2.7
2.9
0.4
1.1
26.4
27.2
0.8
Gd
51.9
57.2
9.8
12.4
396.2
402.1
2.1
Tb
8.4
9.1
1.5
2.4
44.2
48.4
0.3
Dy
33.3
34.2
6.2
13.2
316.4
328.2
1.2
Ho
5.3
5.8
1
2.2
48.4
52.1
0.3
Er
11.2
12.1
2.1
5.6
176.4
182
0.6
Tm
1.3
1.5
0.3
0.6
21.2
20.4
0.1
Yb
5.9
6.4
1.2
3.6
76.4
82.7
0.4
Lu
0.7
0.8
0.2
0.4
18.2
18.6
0.1
REEt
1621.1
1801.4
281.3
412.5
10592.0
11000.0
97.9
Mag-Ap: Apatite-bearing magnetite ore, Mag±Ap: Magnetite ore without or with minore apatite, Ap: Apatite crystals
with minor magnetite accumulation, da: Ayoub Ansar dacitic dome.
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با توج ب شکل  ،9هم نمون ها یک الگوی پرشیب غنی از عناور کمیاب خاکی سبک با نسبت باالی  LREE/HREEرا ب همراه آنومالی
منفی  Euنشان میدهندا تفاوت این نمون ها در مقدار غنیشدگی از عناور کمیاب خاکی میباشد ک نمون های آپاتیت ،تمرکز باالتر و
نمون های کانسنگ مگنتیت بدون آپاتیت یا با مقادیر جزئی آپاتیت ،تمرکز پایین این عناور را نشان میدهند (شکل )9ا الگوی غنی از
 LREEبا نسبت باالی  LREE/HREEرا همراه با آنومالی منفی  Euاز مشهد های کانسارهای آهن نوع کایرونا میباشد ( Frietsch and

)Perdahle, 1995ا الگوی عناور کمیاب خاکی میانگین گنبد داسیتی ایوب اندار برای مقایس با الگوی عناور کمیاب به های مهتلف
کان زایی این کانسار در شکل  9نشان داده شده استا گنبد داسیتی ایوب اندار دارای یک الگوی غنی از  LREEبا نسبت متوسط
 LREE/HREEو بدون آنومالی منفی  Euمیباشدا عدم وجود آنومالی منفی  Euدر داسیت را میتوان در ارتباط با عدم تفریق پالژیوکالز
و تمرکز این کانی در سنگ در نظر گرفت ،این در حالی است ک آنومالی منفی شاخ

 Euدر نمون های کان زایی میتواند در ارتباط با

تفریق پالژیوکالز از ماگمای مولد سیاالت گرمابی سازنده کان زایی باشدا ب طور کلی میتوان گفت ک گنبد داسیتی ایوب اندار و مجموع
نمون های کان زایی یک الگوی تقریباً مشاب هم را ب نمای

میگذارند (شکل  )9ک میتواند بیانگر ارتباط زایشی کان زایی مگنتیت -آپاتیت

عربشاه با گنبد داسیتی ایوب اندار باشدا

شکل  .9الگوی عناور کمیاب خاکی ب هنجارشده ب کندریت ( )McDonough and Sun, 1995برای نمون های کان دار کان زایی مگنتیت -آپاتیت
عربشاها
Fig. 9. Chondrite-normalized (McDonough and Sun, 1995) REE patterns for mineralized samples of the Arabshah
magnetite-apatite mineralization.
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همچنانک در جدول  1صابل مشاهده است ،تمرکز مجموع عناور کمیاب خاکی در نمون های آنالیزشده از به های مهتلف کان زایی در
کان زایی عربشاه باال بوده و در نمون های آپاتیت ب بی

از یک درود میباشدا مجموع عناور کمیاب خاکی در نمون های مگنتیت -آپاتیت

و کانسنگ مگنتیت فاصد آپاتیت یا با مقادیر جزئی آپاتیت نیز ب ترتیب  0/16 -0/18درود و  281 -412گرم در تن میباشد (جدول )1ا

میانبارهای سیال
پتروگرافی
میانبارهای سیال موجود در نمون های کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه ب س شکل اولی  ،ثانوی و ثانوی کاذب ( )Roedder, 1984مشاهده
میشوندا اگرچ میانبارهای موجود ب شکلهای متنوع حضور دارند ،اما شکلهای منفی بلور ( ،)Shepherd et al., 1985در میانبارهای
سیال مطالع شده ،متداولتر استا اندازه میانبارهای سیال صابل بررسی در نمون های مطالع شده بین  5تا  17میکرون متغیر میباشدا براساس
ویژگیهای سنگنگاری در دمای اتاق ( 25درج سانتیگراد) و با توج ب معیارهای ارائ شده توسط رودر ( ،)Roedder, 1984میانبارهای
سیال اولی موجود در کانی آپاتیت در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه شامل انواع زیر میباشند:
 -1میانبارهای آبگین دو فازی :این میانبارهای سیال در دمای اتاق ( 25درج سانتیگراد) دارای فازهای مایع و بهار و بدون فاز جامد
(کانی های نوزاد) بوده و براساس نسبت فاز مایع ب بهار ب دو زیرگروه غنی از مایع ( )LVو غنی از بهار ( )VLصابل تفکیک هستندا میانبارهای
نوع  LVفراوانترین میانبارهای دو فازی در کان زایی عربشاه هستندا این میانبارها غنی از فاز مایع بوده و در بیشتر آنها ،فاز مایع بی

از 90

درود و فاز بهار کمتر از  10درود حجم کل سیال را تشکیل دادهاند (شکل )A-10ا میانبارهای نوع  LVب وورت مجزا و یا مجموع
سیال در کانی آپاتیت حضور داشت و در مرحل گرمای  ،ب فاز مایع همگن میشوندا حجم فاز بهار در میانبارهای نوع  VLمعموالً بی

از

 85درود است (شکل )B-10ا این میانبارها در مرحل گرمای  ،ب فاز بهار همگن میشوندا میانبارهای نوع  VLاز فراوانی کمتری در
کان زایی عربشاه برخوردار هستندا در مرحل سرمای

(تا دمای کمتر از  100درج سانتیگراد) ،در هیچ یک از میانبارهای سیال دو فازی،

کالتریت تشکیل نشد ک این امر بیانگر عدم حضور فاز کربنیک در سیال استا
 -2میانبارهای سیال س فازی :این میانبارهای سیال در دمای اتاق دارای فازهای مایع ،بهار و یک فاز جامد بوده و براساس نوع فاز جامد ب دو
زیرگروه دارای هالیت ( )LVHو دارای کانی کدر ( )LVSصابل تفکیک هستند (شکل  C-10و )Dا حجم فاز بهار و بلور هالیت در
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میانبارهای نوع  LVHدر مجموع کمتر از  50درود حجم کل سیال را شامل میشودا اندازه کانیهای کدر در میانبارهای نوع  LVSبسیار
ریز (معموالً کمتر از  0/5میکرون) بوده و لذا تشهی

نوع کانی کدر مقدور نمیباشدا

 -3میانبارهای سیال چندفازی ( :) LVHSاین میانبارهای سیال در دمای اتاق دارای فازهای مایع ،بهار ،هالیت و یک فاز جامد (کانیهای
کدر  ±سیلویت) هستندا حجم فاز بهار و فازهای جامد در میانبارهای نوع  LVHSدر مجموع حدود  40درود حجم کل سیال را شامل
میشود (شکل  E-10و )Fا

شکل  .10تداویر میکروسکوپی (نور پالریزه وفح ای )PPL ،از انواع میانبارهای سیال اولی در کانی آپاتیت در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها :A
میانبار سیال دوفازی نوع LVا  :Bمیانبارهای سیال دوفازی نوع  VLو LVا  :Cمیانبار سیال س فازی نوع LVHا  :Dمیانبار سیال س فازی نوع LVSا E
و  :Fمیانبارهای سیال چندفازی نوع LVHSا ( :Hهالیت :L ،مایع :S ،کانی کدر :V ،بهار)ا
Fig. 10. Microphotographs (plane poloarized light; PPL) from the primary fluid inclusions within the apatite from the
Arabshah magnetite- apatite mineralization. A: LV two-phase fluid inclusion. B: LV and VL two-phase fluid inclusions.
C: LVH three-phase fluid inclusion. D: LVS three-phase fluid inclusion. E-F: LVHS polyphase fluid inclusions. (H:
halaite, L: liquid, S: opaque mineral, V: vapor).

مطالعات ریزدماسنجی
دادههای ریزدماسنجی بررسیشده بر روی میانبارهای سیال اولی ( 50عدد) موجود در کانی آپاتیت در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه
در جدول  2خالو و در شکل  11نشان داده شده استا در مطالعات ریزدماسنجی ،دماهای اولین نقط ذوب یخ ( )Teو ذوب آخرین صطع
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یخ ( )Tm-iceدر هیچ یک از میانبارهای سیال صابل اندازهگیری نبودا از این رو ،مقدار شوری آنها تنها برای میانبارهای سیال حاوی فاز هالیت
(میانبارهای نوع  LVHو  )LVHSمحاسب شده استا تمامی میانبارهای سیال نوع  ،LVبا درج های پُرشدگی نسبتاً ثابتی ب فاز مایع همگن
میشوند ک نشان میدهد سیال اولی موجود در میانبارها یک سیال همگن ( )Buchanan et al., 1981بوده استا

جدول  .2خالو دادههای ریزدماسنجی میانبارهای سیال اولی موجود در کانی آپاتیت در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها
Table 2. Summury of microthermometric data of primary fluid inclusions within the apatite crystals in the Arabshah
magnetite-apatite mineralization.
Density
)(g/cm3

Salinity
)(wt. % NaCl equiv.

)Th (°C

)Tm-h (°C

)Tm-ice (°C

)Te (°C

)Size (µm

Incl. type

-

-

253–550
(371)1

-

-

-

7–15

)LV (n=10

-

-

363–490
)(433

-

-

-

8–10

)VL (n=5

0.87–1.2

35–59.8
)(42.9

278–508
)(395

255–500
)(345

-

-

8–12

)LVH (n=10

-

-

240–520
)(487

-

-

-

5–12

)LVS (n=17

0.89–1.2

36–59
)(42.4

230–520
)(375

260–500
)(340

-

-

8–17

)LVHS (n=8

1دادهها محدوده اندازهگیری شده را نشان داده و اعداد داخل پرانتز ،عدد میانگین استا  :Teاولین نقط ذوب یخ :Tm-ice ،ذوب آخرین صطع یخ:Tm-h ،
دمای ذوب هالیت :Th ،دمای همگن شدن

دمای همگنشدن نهایی () )Th(totalمیانبارهای سیال دوفازی نوع  LVبین  253تا  550درج سانتیگراد (میانگین  371درج سانتیگراد) و
میانبارهای سیال نوع  VLبین  363تا  490درج سانتیگراد (میانگین  433درج سانتیگراد) متغیر است (جدول  2و شکل )A-11ا در
میانبارهای سیال س فازی نوع  ،LVHهالیت در دماهای بین  255تا  500درج سانتیگراد (میانگین  345درج سانتیگراد) ذوب میشود
(جدول  2و شکل )B-11ا این دماها بیانگر شوری بین  35تا  59/8درود وزنی معادل نمک طعام است (جدول  2و شکل )C-11ا محدوده
دمای همگنشدن نهایی در این میانبارهای سیال بین  278تا  508درج سانتیگراد (میانگین  395درج سانتیگراد) تغییر میکند (جدول  2و
شکل )A-11ا دمای همگنشدن نهایی در میانبارهای سیال س فازی نوع  LVSبین  240تا  520درج سانتیگراد (میانگین  487درج
سانتیگراد) متغیر است (جدول  2و شکل )A-11ا دمای ذوب هالیت در میانبارهای سیال چندفازی نوع  ،LVHSبین  260تا  500درج
سانتیگراد (میانگین  340درج سانتیگراد) تغییر میکند (جدول  2و شکل )B-11ا بر این اساس ،میزان شوری در این میانبارهای سیال بین
 36تا  59درود وزنی معادل نمک طعام است (جدول  2و شکل )C-11ا دمای همگنشدن نهایی در این میانبارهای سیال بین  230تا 520
درج سانتیگراد (میانگین  375درج سانتیگراد) تغییر میکند (جدول  2و شکل )A-11ا دادههای ب دست آمده از دمای همگنشدن و
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شوری میانبارهای سیال حاوی فاز هالیت در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه همخوانی زیادی با دادههای میانبارهای سیال کانسارهای آهن
مروارید ( 212 -560درج سانتیگراد و شوری  8/8 -16/5درود وزنی نمک طعام) ،ذاکر ( 200 -416درج سانتیگراد و شوری -22/1
 13/7درود وزنی نمک طعام) ،علیآباد ( 210 -499درج سانتیگراد و شوری  11 -18درود وزنی نمک طعام) ،خانلیق ( 253 -521درج
سانتیگراد و شوری  57/7 -61/7درود وزنی نمک طعام) ،چغارت ( 370 -385درج سانتیگراد و شوری  20 -39درود وزنی نمک طعام)
و چادرملو ( 333 -452درج سانتیگراد و شوری  40 -56درود وزنی نمک طعام) نشان میدهد ( ;Asadi and Khorshidian, 2013

)Nabatian et al., 2014; Malekzadeh Shafaroudi and Karimpour, 2015; Asadi et al., 2019ا
روند تحول سیال کان ساز در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه براساس نمودار تغییرات دمای همگنشدن در برابر شوری در میانبارهای سیال
نوع  LVHو  LVHSدر شکل  12نشان داده شده استا براساس این شکل ،تحول سیال کان ساز در این کان زایی با فرایندهای اختالط همدما
و رصیقشدگی سیاالت ( )Wilkinson, 2001مطابقت دارد ک در این بین ،فرایند دوم (رصیقشدگی سیال) نق

مهمتری داشت استا

ب طورکلی میتوان گفت ک سیال کان ساز در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه عمدتاً دارای منشاء ماگمایی بوده ک در ادام در اثر اختالط
با سیاالت جوی رصیق شده استا
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 شوریا:C  دمای ذوب هالیت و:B ، دمای همگنشدن:A  آپاتیت عربشاها- نمودار فراوانی برای میانبارهای سیال اولی در کان زایی مگنتیت.11 شکل
Fig. 11. Frequency histograms for primary fluid inclusions in the Arabshah magnetite-apatite mineralization. A:
homogenization temperature, B: halite melting temperature, and C: salinity.
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شکل  .12نمودار دوتایی دمای همگنشدن در مقابل شوری برای دادههای میانبارهای سیال نوع  LVHو  LVHSدر کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاها
روندهای موجود نشاندهنده فرایندهای اختالط همدما و رصیقشدگی حین تحول سیال کان ساز میباشندا نمودار شماتیک داخلی بیانگر روندهای معمول
میانبارهای سیال طی فرایندهای مهتلف تحول سیال ( )Wilkinson, 2001میباشدا
Fig. 12. Th vs. salinity diagram for LVH and LVHS fluid inclusion data in the Arabshah magnetite-apatite mineralization.
The trends of fluids indicative for isothermal mixing and dilution of fluids during the evolution of mineralized fluids.
Internal schematic diagram indicative for common trends of fluid inclusions during the different processes of fluid
evolution (Wilkinson, 2001).

نوع کانهزایی
لوبرگ و هورندال ( )Loberg and Horndal, 1983با استفاده از مقادیر  V ،Ni ،Feو  Tiب ردهبندی انواع کانسارهای آهن پرداخت اندا با
استفاده از تغییرات  Vدر مقابل  Niمیتوان کانسارهای آهن آپاتیتی و تیتانیمدار را از کانسارهای آهن رسوبی جدا کردا همچنین ،از تغییرات
نسبت  V/Tiب  Ni/Tiمیتوان کانسارهای آهن -آپاتیت را از کانسار آهن تیتاندار و کانسار آهن نواری شناسایی کردا در نمون های آنالیزشده
از منطق مورد مطالع  ،دو نمون از کانسنگ مگنتیتی فاصد آپاتیت یا حاوی مقادیر جزئی آپاتیت در همراهی با دو نمون کانسنک مگنتیت-
آپاتیت مورد آنالیز صرار گرفت است (جدول )1ا براساس مقادیر  Ti ،V ،Niو  Coموجود در این نمون ها ،کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه
در محدوده کانسارهای آهن آپاتیتدار صرار میگیرد (شکل  A-13تا )Cا در نمودار  Yدر مقابل  )Belousova et al., 2002( Srنیز دو
نمون برداشتشده از آپاتیتهای موجود در کان زایی عربشاه در صلمرو سنگهای مافیک و کانسارهای آهن نوع کایرونا واصع میشوند (شکل
)D-13ا
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مقایس الگوی توزیع عناور کمیاب خاکی در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه با دیگر کانسارهای آهن -آپاتیت در منطق زنجان
( )Nabatian and Ghaderi, 2014; Mokhtari et al., 2017; Kordian et al., 2020و ایران مرکزی ( ;Mokhtari et al., 2013

 ،)Mokhtari, 2015بیانگر شباهت کامل آنها با یکدیگر میباشد (شکل  A-14تا )Eا از طرف دیگر ،مقایس الگوی توزیع عناور کمیاب
خاکی کان زایی اکسید آهن -آپاتیت عربشاه با الگوی کانسارهای آهن نوع کایرونا در دیگر نقاط جهان نظیر کانسارهای کایرونا ( Frietsch

 ،)and Perdahle, 1995شباهت بین آنها را نشان میدهد (شکل )F-14ا
براساس تقسیمبندی دیل ( )Dill, 2010و با در نظر گرفتن ویژگیهای زمینشناسی ،کانیشناسی و زمینشیمیایی در کان زایی مگنتیت-
آپاتیت عربشاه ،میتوان این کان زایی را در زمره کانسارهای آهن ماگمایی و زیرمجموع کانسارهای آهن حاوی آپاتیت -عناور کمیاب
خاکی در نظر گرفتا

شکل  .13موصعیت نمون های کانسنگ مگنتیت -آپاتیت و کانسنگ مگنتیت فاصد آپاتیت یا حاوی مقادیر جزئی آپاتیت در کان زایی مگنتیت -آپاتیت
عربشاه بر روی نمودارهای لوبرگ و هورندال ()Loberg and Horndahl, 1983ا  :Aنمودار  Vدر مقابل  :B ،Niنمودار  Ni/Tiدر مقابل  V/Tiو :C
نمودار  Ti/Feدر مقابل V/Feا  :Dموصعیت نمون های آپاتیت کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه بر روی نمودار  Yدر مقابل Belousova et al., ( Sr

)2002ا
Fig. 13. Location of magnetite-apatite and magnetite withiout or with negligible apatite samples from the Arabshah
magnetite- apatite mineralization on Loberg and Hrondahl (1983) diagrams. A: V vs. Ni diagram, B: Ni/Ti vs. V/Ti
diagram and C: Ti/Fe vs. V/Fe diagram. D: Location of apatite samples of the Arabshah magnetite- apatite mineralization
on Y vs. Sr diagram (Belousova et al., 2002).
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 الگوی عناور کمیاب خاکی در آپاتیتهای کانسارهای:B  آپاتیت عربشاها- الگوی عناور کمیاب خاکی در نمون های کان زایی مگنتیت:A .14 شکل
Mokhtari (  آپاتیت سرخ دیزج- الگوی عناور کمیاب خاکی در کانسار اکسید آهن:C )اNabatian et al., 2012(  آپاتیت منطق زنجان-اکسید آهن

 الگوی عناور کمیاب خاکی:E )اMokhtari et al., 2017(  آپاتیت علیآباد- الگوی عناور کمیاب خاکی در کانسار اکسید آهن:D )اet al., 2017
 الگوی عناور کمیاب خاکی در کانسارهای آهن نوع کایرونا:F )اMokhtari et al., 2013(  آپاتیت اسفوردی در ایران مرکزی-در کانسار اکسید آهن
)اFrietsch and Perdahle, 1995(
Fig. 14. A: Chondrite-normalized REE patterns of the Arabshah magnetite-apatite mineralization samples. B: Chondritenormalized REE patterns in apatites of the iron oxide-apatite deposits from the Zanjan district (Nabatian et al., 2012). C:
Chondrite-normalized REE patterns in samples of the Sorkheh Dizaj iron oxide-apatite deposit (Mokhtari et al., 2017).
D: Chondrite-normalized REE patterns in samples of the Ali Abad iron oxide-apatite deposit (Mokhtari et al., 2017). E:
Chondrite-normalized REE patterns in samples of the Esphordi iron oxide-apatite deposit, Central Iran (Mokhtari et al.,
2013). F: Chondrite-normalized REE patterns in samples of the Kiruna-type iron deposits (Frietsch and Perdahle, 1995).
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نتیجهگیری
کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه در زیرپهن تکاب -تهتسلیمان -انگوران ب وورت رگ  -رگچ ای در داخل گنبد داسیتی ایوب اندار
ب سن پلیوسن تشکیل شده استا کان اولی در این کان زایی ،مگنتیت است ک با مقادیر متغیری از بلورهای آپاتیت و کلینوپیروکسن و
آلبیت همراهی میشودا ویژگی بارز کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه ،تمرکز باالی عناور کمیاب خاکی بوده و محتوای مجموع عناور
کمیاب خاکی در بلورهای آپاتیت بی

از یک درود میباشدا بلورهای آپاتیت موجود در این کان زایی یک الگوی پرشیب غنی از عناور

کمیاب خاکی سبک با نسبت باالی  LREE/HREEرا ب همراه آنومالی منفی  Euنشان میدهند ک از مشهد های کانسارهای آهن نوع
کایرونا میباشدا مقایس الگوی توزیع عناور کمیاب خاکی در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه با دیگر کانسارهای آهن -آپاتیت منطق
زنجان ،کانسارهای آهن -فسفات ایران مرکزی و کانسارهای آهن نوع کایرونا در نقاط مهتلف جهان ،شباهت بین آنها را نشان میدهدا
دادههای حاول از مطالع میانبارهای سیال نشان میدهد ک کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه از سیاالت ماگمایی منشاء گرفت استا بر
اساس این دادهها ،تحول سیال کان ساز در این کان زایی با فرایندهای اختالط همدما و رصیقشدگی سیاالت مطابقت داشت و نشانگر اختالط
سیاالت ماگمایی و جوی میباشدا دادههای ب دست آمده از دمای همگنشدن و شوری میانبارهای سیال در کان زایی مگنتیت -آپاتیت عربشاه
همخوانی زیادی با دادههای میانبارهای سیال کانسارهای آهن نوع کایرونا در دیگر نقاط ایران نشان میدهدا
ب طور کلی ،شواهدی از صبیل مجموع کانیشناسی ،ساخت و بافت ماده معدنی ،دگرسانی سنگ دیواره و زمینشیمی در کان زایی مگنتیت-
آپاتیت عربشاه نشان میدهد ک این کان زایی را میتوان در دست کانسارهای آهن نوع کایرونا تقسیمبندی کردا با توج ب سن سنگ میزبان،
کان زایی عربشاه جوانترین کان زایی آهن شناخت شده از نوع کایرونا در ایران میباشدا بر این اساس ،تعمیم شواهد ب دست آمده از این
مطالعات ب مناطق مشاب در زیرپهن تکاب -تهت سلیمان -انگوران و گنبدهای داسیتی جوان میتواند کاربرد فراوانی در شناسایی و اکتشاف
کانسارهای نوع کایرونا در این دوره زمانی داشت باشدا

سپاسگزاری
نویسندگان از حمایتهای مالی دانشگاه زنجان برای انجام این پژوه

تشکر مینمایندا همچنین نویسندگان بر خود الزم میدانند از سردبیر

و داوران مجل زمینشناسی اصتدادی ب خاطر راهنماییهای علمی ک منجر ب غنای بیشتر مقال حاضر گردیدهاند ،تشکر نمایندا
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