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  چکیده 

انجام شده بر روي کانسنگ  ،آنالیز  ي نقطه 57تعداد . قرار دارندسیرجان  -کانسارهاي آهن باباعلی و گاللی در باختر همدان و در زون ساختاري سنندج

شیمی کانسنگ نتایج جالب  -شناسی و کریستال ، در راستاي شناخت بهتر ترکیب کانیمیکروسکوپ الکترونی روبشیآهن منیتیتی این دو کانسار به روش 

وانادیم، کبالت، نیکل، مس، کروم، تیتـان، طـال و عناصـر     کمیاب نظیرتمرکز برخی از عناصر میزان رسی برّدر این راستا با . بر داشته است ی را درتوجه

ی از عنصـر  توجهداراي تمرکزهاي جالب  اولیههاي  هاي سولفور و فسفر در کانسنگ مشخص شد که تنها بخشی از پیریت ناخالصی گروه پالتین و برخی

سـازي   هیدروترمال تاخیري که باعث کانی سیاالت. اند یریت و منیتیت از نظر عناصر کمیاب مذکور تهی شدههاي پ رسد سایر نسل نظر می هب. هستند پالتین

شناسـایی  . است هکرد عنوان حامل خوبی براي عنصر طال عمل هت بوده و کانی پیریت بیاهم از نظر طال نیز با شوند، کوارتز می -پیریت در گانگ کلسیت

.ت داده استاسکارن نوع منیزیم ولکانوژن را قو ي نی فلوگوپیت و الگوي تمرکز عناصر کمیاب در کانسنگ آهن گاللی، نظریهی از کاتوجهمقادیر قابل 
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   Abstract      
   Baba-Ali and Galali iron deposits are located west of Hamadan, within the Sanandaj-Sirjan geo-structural zone. 
Mineralogy and crystal-chemistry of the ore bodies using 57 analyses on the magnetite iron ore by SEM-EDAX method 
lead to some interesting results. Detecting the concentration of some trace elements such as V, Co, Ni, Cu, Cr, Ti, Au, 
PGE (Platinum Group Elements) and some impurities of S and P in the ore bodies indicates that only primary pyrites 
have concentrations of Pt. Other generations of pyrite and magnetite are depleted in these trace elements. The late stage 
of hydrothermal fluids that leads to mineralization of pyrite in calcite-quartz veins is important for Au mineralization 
and therefore pyrite is the best carrier for Au. Detection of abundant phlogopite crystals and trace element concentration 

patterns in the Galali iron ore has strengthened the acceptance of volcanogenic magnesium skarn type hypothesis.   
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