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مقدمه
دربند  ناحيه  در  طال  و  مس  روى،  سرب،  كانى سازى  وجود 
(پس قلعه) در شمال تهران به عنوان يگانه اثر معدنى (معدنكارى) 

ذهن  در  را  پرسش  اين  همواره  مركزى،  البرز  جنوبى  بخش  در 
چرا  و  چگونه  چيست؟  كانى سازى  اين  وجود  دليل  كه  مى سازد 
در  پيدايشى  چنين  پتانسيل  شرايط  آيا  و  است؟  آمده  وجود  به 
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فصلنامه زمين شناسي ايران، سال هفتم، شماره بيست و پنجم، بهار 1392، صفحات 94-81

بررسي پتانسيل كاني سازي تيپ ماسيوسولفايد در 
پهنة جنوبي البرز مركزي (شمال تهران)

كيميا سادات عجايبي(1و*) و بهمن رشيدي2 
1. استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج
2. كارشناس ارشد شركت خدمات معدن كاري اسپير، تهران

چكيده
رشته كوه البرز  است. اين محدوده بخشى از  استان تهران قرار گرفته  محدوده مورد مطالعه در شمال 
مركزى محسوب مى شود. توده هاى نفوذى (با تركيب بازيك) و خروجى موجود در اين منطقه با سن 
ائوسن پسين سبب بروز دگرسانى در منطقه شده است. در اين محدوده كانى زايى فلزى به طور جزئى 
صورت گرفته و آثارى از كانى سازى طال، مس و سرب در حوالى دربند و پس قلعه وجود دارد. ميزان 
كانى سازى سرب و روى در منطقه (پس قلعه) به ترتيب تا 5 درصد و تا 3 درصد و طال و نقره به طور 
متوسط 600 و 10 پى پى ام مى باشد. ميزان طال و نقره به ترتيب 25 و 65 گرم در تن نيز گزارش شده 
است. سنگ شناسي غالب اين منطقه شامل سنگ هاي آذرآوارى سازند كرج با سن ائوسن مي باشد، با 
درنظر گرفتن اين مهم كه بين دو بخش شيل هاي پاييني و ليتيك توف هاي موجود، افق چينه شناسي 
مناسبي جهت كاني سازي وجود دارد و نيز با توجه به موقعيت ساختاري منطقه، شرايطي مناسب جهت 

تشكيل كانسارهاي ماسيوسولفيد تداعي مي شود.
حضور دگرسانى  هاي سريسيتي، رسى و پروپيليتيك در منطقه، نحوه قرارگيري اين دگرسانى ها نسبت 
به يكديگر، نحوه و نوع كاني سازي (پيريت، كالكوپيريت، گالن و اسفالريت به صورت غالب در كنار 
ژاسپروئيدها در مركز محدوده و كانه هاي منگنز و باريت در نواحى كنارى)، توالي و زون بندي كانه و 
كاني هاي نامبرده، همچنين وجـود اليه بـندي ظـريف در توف هـاي دگرسان شده سيليسي  ـ فلدسپاتي 
حاوى كاني سازي، كاني سازي نواري ظريف اليه پيريت در اين توف ها، پتانسيل كانى سازى طال به همراه 
كانى هاى سولفيدى و حضور فازهاي گرمابى به عنوان يك فاز كانى سازى تاخيرى، با افزايش ناگهانى 
عيار طال، وجود پديده هايى همانند برش هاى گرمابى و رگه- رگچه هاى سيليسى، كه بخش ماسيوسولفيد 
كه  ژئوشيميايى  هاله هاى  همچنين  مي باشند.  موضوع  اين  صحرايى  شواهد  عمده ترين  كرده اند،  قطع  را 
گسترشى در حدود 150 متر دارند نيز، نشانه هاي غير قابل انكاري بر اين واقعيت هستند كه كاني سازي 
پلي متاليك در منطقه مى تواند از نوع ماسيوسولفيد باشد و روندي مشابه با روند كانسارهاي ماسيوسولفيد 

نوع كروكو داشته باشد.

واژه هاي كليدي: ماسيوسولفيد، كروكو، تهران، پس قلعه 

تاريخ دريافت: 90/11/3
تاريخ پذيرش: 91/9/7

kimiya.ajayebi@kiau.ac.ir نويسنده مرتبط *
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مناطق پيرامونى آن وجود دارد يا خير؟ بدين منظور بناشد تا در 
چهارچوب يك طرح پژوهشى، كانى سازى هاى فلزى شمال تهران 
كه پيشتر نيز تحت عنوان سولفيدهاى توده اى (ماسيوسولفيد) نام 
گذارى شده است (مهندسين مشاور زركوه، 1388)، مورد بررسى 

قرارگيرند. 

روش كار
درمرحله اول داده هاي ماهواره اي محدوده مورد نظر از منطقه 
كيلومتر)   14 تقريبى  طول  (به  دارآباد  منطقه  تا  داوود  امامزاده 
مورد پردازش قرارگرفته و نواحى مستعد جهت بازديد صحرايي 

مشخص شدند. 
با  تهران  شمال  ناحيه  دگرساني  الگوي  مطالعه  براي 
تا   51°،18'،40/7" مختصاتي  محدوده  در  ماهواره اي،  داده هاي 
"33/3،'31،°51 طول شرقى و "38/9،'48،°35 تا "45/6،'54،35° 
عرض شمالى با مساحت 17/2، داده هاي سنجنده استر1 انتخاب 
دليل  به  دورسنجي  داده هاي  با  منطقه  اين  مطالعه  اهميت  شدند. 

توپوگرافي نسبتا خشن توجيه مضاعف پيدا مي كند. 
داده هاي سنجنده استر با 14 باند طيفي (سه باند مرئي با طول 
موج بي 0.86μm-0.52 به نام VNIR، شش باند طول موج كوتاه 
مادون قرمز بين 2.43μm-1.60 به نام SWIR و پنج باند حرارتي 
وضوح  با   (TIR نام  به   8.125-11.65μm موج  طول  محدوده  در 
نقشه  براي  مطلوبي  گزينه  متر   90 و   30  ،  15 ترتيب  به  مكاني 
برداري سيستم هاي گرمابي و تفكيك زون هاي دگرساني محسوب 
با  كيلومتر  جاروب 60  پهناي  با  سنجنده  اين  منظرهاي  مي شود. 
فرمت HDF در سطوح مختلفي پردازش مي شود كه مطلوب ترين 
آن سطح 1b است. براي پوشش محدوده فوق يك منظر از داده 
AST_L1B_00309132003072457_2007112 شماره  به  استر 

آرشيو  در  موجود   2003 سپتامبر   13 تاريخ  و   7235830_2418
انتخاب شد.

نمونه هاي  نمونه بردارى،  و  صحرايى  مطالعات  انجام  از  پس 
سنگي،  خرده  روش  به  شده  كانى سازى  مناطق  از  شده  برداشت 
كان پژوه  آزمايشگاه  به  اتمي  جذب  روش  به  عيارسنجي  جهت 

ارسال شدند و در نهايت تعبير و تفسير داده ها انجام پذيرفت.

زمين شناسي عمومي منطقه 
محدوده مورد مطالعه در شمال استان تهران در حد فاصل طول 
شرقى 00 °51 تا '30 °51 و عرض شمالي '30 ° 35 تا 00 ° 36 
، در برگه زمين شناسي با مقياس يكصدهزار تهران واقع شده است 

(شكل 1). 
منطقه مورد نظر شامل بخشي از رشته البرز مياني مي شود. در 
اين زون سازندهاي عمده از نوع آتشفشاني و شامل مجموعه هاي 
گستره  در  بااليي  و  مياني  ائوسن  سن  به  آذرآواري  و  آتشفشانى 
ليتولوژيكي  واحدهاي  مي باشند.  مركزي  ايران  و  مركزي  البرز 
موجود در برگه تهران  شامل مجموعه هاي رسوبي و آبرفت هاي 

آندزيتي،  توف هاي   – توف  مجموعه  هاي  كواترنري،  رودخانه اي 
آندزيت و تراكي آندزيت هاي دوره ائوسن، آهك  و دولوميت هاي 
متعلق به كرتاسه، ترياس، پرمين و كربونيفر و سازندهاي متعلق به 
پركامبرين مي باشند و محدوده مورد مطالعه در واحدهاي ائوسن 

قرارگرفته است (شكل2) (احدنژاد، 1381).
و  كوهستاني  مركزي،  بخش  البرز  محدوده  ساختاري،  نظر  از 
مرتفع منطقه را تشكيل مي دهد. بر اساس نظريه اشتوكلين، ناحيه 
البرز حاشيه منطقه كوهزايي ايران مركزي است و توسط گسل هاي 
مهمي كه بيشتر به موازات راستاي كلي كوه هاي البرز هستند به 6 
منطقه ساختماني تقسيم ميشود. محدوده مورد مطالعه در منطقه 5 
و 6 قرار دارد كه منطقه 5 شامل ناحيه جنوبي ترسير بوده و داراي 
رسوب هاي  و  ائوسن  آتشفشاني  سنگ هاى  از  زيادي  ضخامت 
منطقه  و  شده اند؛  رانده  جنوب  طرف  به  كه  است  نئوژن  قاره اي 
قسمت  اين  در  و  است  جنوبي   – جلويي  باالآمدگي  شامل    6
رسوب هاي سكويي (پالت فرمي) و آتشفشاني  از كرتاسه زيرين 
به بعد چين خورده اند. محدوده البرز شامل تاقديس هاي فشرده 
همراه با ناوديس هاي  باز با راستاي محوري  WW-SEE  است و 
آن را ميتوان مجموعهاي از چند پنجره رورانده  دانست كه براثر 
حركات كوهزايي از شمال شرق به جنوب غرب حركت كرده اند 
و  (امينى  ميشوند  جوان تر  كلي  طور  به  نيز  جهت  در   همين  و 

امامي، 1372).                         

مطالعه داده هاي ماهواره اي 
مربوطه)،  (تصحيحات  پردازش  پيش  مراحل  انجام  از  پس 
مشخص  مختلف  دگرساني  مناطق  و  شد  انجام  داده ها  پردازش 
دگرساني  پراكندگي  كه  تصويرى  نمونه،  عنوان  به  گرديدند. 

سريسيتي را نشان مي دهد در شكل 3، ارائه شده است.
اين دگرساني ها عبارتند از : 

الف - دگرساني رسى: مهمترين كاني اين دگرساني، كائولينيت 
و به مقادير كمتر آلونيت و ايليت است. پراكندگي اين دگرسانى 
بيشتر در شمال غرب منطقه دركه، شمال منطقه دربند و در جنوب 

شرق منطقه دارآباد مي باشد (شكل 4).
كوارتز  كاني هاي  با  دگرساني  اين  سريسيتي:  دگرساني  ب- 
سريسيت، پيريت و به مقادير كمتر كائولينيت و ديكيت مشخص 
مي شود. اين دگرسانى در شمال مناطق دربند و دركه پراكندگي 
بيشتر و در مناطق دارآباد و امامزاده داوود پراكندگي نسبتًا كمتري 

نشان مي دهد (شكل 4).
ج- دگرساني پروپليتيك: دگرساني پروپليتيك شامل مجموعه 
استر  داده هاي  كه  آنها  مهمترين  كه  است  كاني ها  از  پيچيده اي 
البته  است.  اپيدوت  و  كلريت  مي باشند،  آن  نقشه برداري  به  قادر 
بايد دقت شود كه وجود اين دو كاني لزوما به معناي دگرساني 
پروپليتيك نيست و در بسياري مواقع كاني هاي مافيك سنگ كه 
شامل اين دو كاني هستند نيز در نقشه تأثير مي گذارند. بيشترين 
پراكندگي اين دگرسانى در مناطق دركه و دربند و بعد از آن در 

1. ASTER
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شكل 1. موقعيت محدوده مورد مطالعه (1- دارآباد، 2- دربند، 3- دركه، 4- امامزاده داوود).

منطقه دارآباد مشخص است (شكل 4).
شدن  سيليسي  يا  سيليسي  دگرساني  سيليسي:  دگرساني  د- 
چرت،  (مثل  بلورين  نهان  سيليس  يا  كوارتز  نسبت  افزايش  با 
كلسدوني يا اپال) در سنگ تعريف مي شود. سيليس ممكن است 
دگرساني  جانبي  يا محصول  و  شده  وارد  از محلول هاي گرمابي 
كاني هاي  باشد.  محيط  از  عناصر  برخي  خروج  و  فلدسپارها 
سيليسي نقشه برداري شده با داده هاي حرارتي بيشترين پراكندگي 
ساير  در  كمتر  و   (4 شماره  (منطقه  داوود  امامزاده  منطقه  در  را 

مناطق نشان مي دهند (شكل 4).
در اين مرحله بر اساس مطالعه داده هاي ماهواره اي، در منطقه 

شمال تهران، چهار محدوده اولويت دار (كه به ترتيب با شماره هاي 
بازديد،  جهت  شده اند)،  مشخص  شده  ارائه  تصاوير  در   4 تا   1
چهار  اين  شدند.  تعيين  تكميلي  مطالعه هاي  و  صحرايي  مطالعه 
داوود  امامزاده  و  دربند،دركه  دارآباد،  محدوده هاى  شامل  منطقه 
در  دربند  و  دركه  محدوده  در  دگرسانى ها  پراكندگي  كه  هستند 
اولويت اول و به ترتيب امامزاده داوود و دارآباد در اولويت هاي 

دوم و سوم مي باشند. 
همچنين با دركنار هم قرار دادن اين داده ها، الگوي قرارگيري 
كروكو  مدل  با  مقايسه  قابل  يكديگر  به  نسبت  دگرسانى ها  اين 
مى باشد. اگر مناطق دركه و دربند (2 و 3 در شكل 4) به عنوان 
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شكل 2. موقعيت محدوده مورد مطالعه در نقشه تغيير يافته زمين شناسى تهران بر اساس سن واحدها (احدنژاد، 1381. با تغيير) (جايگيري محدوده مورد مطالعه 
در واحدهاي ائوسن مشهود است). 

شكل 3. پراكندگي دگرساني سريسيتي استخراج شده از داده هاي استر در محدوده شمال تهران(1- دارآباد، 2- دربند، 3- دركه، 4- امامزاده داوود).
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شكل 4. نقشه دگرساني محدوده شمال تهران

مركز اين سيستم و همچنين دگرسانى هاى پروپيليتيك، سرسيت 
و  رسى  كلريتى،  دگرسانى هاى  با  هم ارز  ترتيب  به  كوارتز  و 
سريسيت در مدل كروكو درنظر گرفته شوند، نحوه قرارگيري اين 
دگرسانى ها نسبت به هم، به شكلى است كه دگرسانى پروپيليتيك 
دگرسانى سريسيتي و رسى قرار  در اطراف و در بخش مركزى 
دارد، همچنين يك بخش سيليسى - ژاسپروئيدى نيز در حدفاصل 
مى تواند  قرارگيري  نحوه  اين  مى شود.  ديده  دگرسانى ها  اين 
تداعي كننده الگوي دگرسانى كانسارهاي ماسيوسولفيد نوع كروكو 

 باشد (شكل 5) (كريم پور و سعادت، 1381).

مطالعه صحرايي و آزمايشگاهي 
در محدوده  تعيين شده توسط داده هاي ماهواره هاي، كه در بين 
گسل هاى معكوس آهار و امامزاده داوود واقع شده است، توده هاى 
و  آتشفشانى  واحدهاى  در  پسين  ائوسن  سن  با  موجود  نفوذى 
آذرآوارى ائوسن نفوذ كرده و سبب دگرسانى اين واحدها شده اند. 
در اين محدوده، كانى زايى فلزى به طور جزئى صورت گرفته و 
آثارى از كانى سازى طال، مس و سرب در حوالى دربند و پس 
قلعه وجود دارد. در شمال دربند توف هاى سيليسى، كائولينيتى و 
ضخيم  آندزيتى  گدازه هاى  كنار  در  پيريت  حاوى  شده  سرسيتى 
برونزد دارند. در اين منطقه توده هاى نفوذى كوچك و دايك هاى 
زيادى مشاهده مى شوند كه فازهاى گرمابى ناشى از آنها در امتداد 
گسل و شكستگى هاى منطقه اثر كرده و سبب دگرسانى و تشكيل 

پيريت در توف ها شده است. در اين مبحث اطالعات مربوط به 
ارائه  منطقه  هر  آزمايشگاهي  داده هاي  تفسير  و  صحرايي  مطالعه 

شده است:
ساير  از  دگرسانى ها  پراكندگي  و  حضور  دارآباد  محدوده  در 
نقاط كمتر مي باشد (شكل 4). اما در بازديد از منطقه، قسمت هاي 
نوع  از  بيشتر  كه  مي خورند  چشم  به  بيش  و  كم  شده،  دگرسان 
رسى مي باشند. همچنين شواهدي از كاني سازي ماالكيت كه ناشي 
از تبديل شدگي كاني هاي سولفيدي است نيز مشاهده شد (شكل 
6-ب). حضور اكسيد و هيدروكسيدهاي آهن نيز كه مي تواند ناشي 
از تبديل شدگي سولفيدهاي آهن باشد در كنار رگه هاي سيليسي 
رگچه هاي   – رگه  شده  ذكر  موارد  بر  عالوه  مي شود.  مشاهده 
(شكل  مي شوند  ديده  پراكنده  صورت  به  منطقه  در  نيز  سيليسي 
6-الف). از اين رگه ها جهت آناليزهاي عيارسنجي نمونه برداري 

شده است.
از  كامل تر  بسيار  دگرسانى ها  پراكندگي  دربند  محدوده  در 
كاني سازي  نظر  از  همچنين   .(4 (شكل  مي باشد  دارآباد  محدوده 
نيز تنها كاني سازي موجود در منطقه شمال تهران (پس قلعه) در 
اين محدوده وجود دارد. به دليل اهميت اين محدوده، مشخصات 

كامل كانسار پس قلعه ارائه مي گردد: 
طول   51° تا΄35   51° مختصات΄25  بين  در  پس قلعه  كانسار 
و  تهران  شمال  در  شمالي  عرض   35°  55΄ تا   35° و΄50  شرقى 
در خاور روستاي پس قلعه قرار گرفته است. در خاور و جنوب 
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پس قلعه آثار قديمي وجود دارد. معدن در فاصله سال هاي 1320 
تا 1330 فعال بوده ولي پس از 4 الي 5 سال فعاليت تعطيل شده 
است. عمليات اكتشافي و استخراجي شامل حفر يك ترانشه بزرگ 
و تعدادي كارهاي زيرزميني و چندين تونل كوتاه است. معدن در 
سال هاي اخير مجدداً در چارچوب طرح پي جويي سراسري طال 
در وسعتي معادل 6 كيلومتر مربع مورد بررسي و شناسايي مجدد 
و  مومن زاده  و   1384 همكاران،  و  است  (مقصودى  گرفته  قرار 

همكاران، 1373).

از نظر زمين شناسي، بخش عمده رخنمون هاي منطقه از واحد 
تشكيل  (ائوسن)  كرج  سازند  به  مربوط  تراكي آندزيتي  آندزيتي  ـ 
شده است. واحدهاي توف سبز، توف هاي اسيدي دگرسان شده، 
و  ديابازي  سنگ هاي  همچنين  و  آتشفشاني  خاكسترهاي  و  شيل 
اليه ها  عمومي  روند  دارد.  وجود  جاها  بعضي  در  نيز،  دولريتي 
تقريبًا خاوري  ـ باختري تا خاور، شمال خاورـ باختر، جنوب باختر 
همكاران،  و  است  (مقصودى  جنوب  طرف  به  عمومي  شيب  و 

 .(1384

شكل 5. نحوه قرارگيري دگرساني ها در محدوده دربند و دركه، شمال تهران (الف) و مقايسه آن با 
الگوي پراكندگى دگرساني در كانسارهاي ماسيوسولفيد نوع كروكو (ب) (كريم پور و سعادت، 1381).

شكل 6. الف) رگه - رگچه هاي سيليسي و ب) كاني سازي ماالكيت در منطقه دارآباد.

بالف

الف

ب
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شكل 7. الف) برش گرمابى و ب) ژاسپروئيد در منطقه دربند (پس قلعه).

شكل 8. الف) رگه هاي سيليسي و ب) دگرسانى هاي رسى و اكسيدهاي آهن در منطقه دربند.

پيريت  با  همراه  توف  از  اليه هايي  و  عدسي ها  در  كاني زايي 
پيريت،  شامل  كاني ها  است.  داده  رخ  آندزيتي  طبقات  بين  در 
ماالكيت،  تترائدريت،  كووليت،  گالن،  اسفالريت،  كالكوپيريت، 
آهن  هيدروكسيدهاي  و  رآلگار  اورپيمان،  ژاروسيت،  آزوريت، 

است (مقصودى و همكاران، 1384).
حضور  نيز  و  منطقه  در  موجود  سيليسي  رگه هاي  طرفي  از 
كاني سازي  بر  نشاني  مي توانند  گرمابى  برش هاي  و  ژاسپروئيدها 

طال در منطقه باشند (شكل  7- الف و ب و 8- الف). 
گسترش كاني سازي در حدود 100×200 متر بوده و محدود به 

بخش متروكه مي باشد. مقدار طال در يك نمونه با عيار مس 1/5 
درصد، حدود 4/6 گرم در تن گزارش شده است. كانسنگ هاي 
حدود  متروكه  استخراجي  كارگاه  باطله  و  خاك ريز  در  موجود 
0/27 درصد مس، 1/7 درصد سرب، 0/6 درصد روي و حدود 
3/4 گرم در تن طال و 65 گرم در تن نقره دارند. در نمونه هاي 
كارگاه ها  يا  و  سطحي  شده  كانى سازى  بخش هاي  از  پراكنده 
تن  در  گرم   25 و   1 به  ترتيب  نقره  و  طال  مقدار  ترانشه ها  و 
هوبر  و  بازن  گزارش  در   .(1373 همكاران،  و  (مومن زاده  است 
در  كانسار  اين  نقره  و  طال  عيار   (Bazen and Huber, 1962)

الفالف

الف

بب

ب
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كانسنگ كنسانتره كه از طريق سنگ جوري تغليظ شده، به ترتيب 
6 و 750 گرم در تن و در گزارش مهندسين مشاور زركوه (1370) 
عيار متوسط طال كمي كمتر از 1 گرم در تن و نقره حدود 25 گرم 

در تن ذكر شده است.
دگرسانى با ابعاد حدود 1200×250 متر در نيمه باختري و دو 
زون كوچكتر در بخش هاي شمال خاوري و شمال باختري محدوده 
گسترش دارند (مقصودى و همكاران، 1384). دگرسانى ها شامل 
تصاوير  بر  عالوه  كه  مي باشند  رسى  و  سرسيتي  پروپيليتيك، 
مشاهده  وضوح  به  نيز  مطالعه  مورد  محدوده  در  ماهواره اي 
مي شوند. شواهد دگرسانى پروپيليتيك كه شامل حضور كاني هاي 
اپيدوت و كلريت مي باشند، در قسمت شمال شرق محدوده پس 
قلعه ديده مي شوند (شكل 9- الف). همچنين اليه هاي دگرسان 
شده رسى و سريسيتي در دامنه هاي شمال شرقي كانسار به چشم 
و  آهن  هيدروكسيدهاي  و  اكسيد  ب).   -8 (شكل  مي خورند 
كربنات هاي آبدار مس نيز كه نشان از تبديل شدگي سولفيدهاي 
آهن و مس مي باشند نيز در جاي جاي اين محدوده ديده مي شوند 

(شكل  9- ب).
دربند  منطقه  به  نسبت  دگرسانى ها  پراكندگي  دركه  منطقه  در 
كمتر بوده اما از دو منطقه دارآباد و امامزاده داوود بيشتر مي باشد. 
دگرسانى هاي رسى و سريسيتي بيشتر و پروپيليتيك به مقدار كمتر 
در داده هاي ماهواره اي اين محدوده ديده مى شوند (شكل 4). در 
همچنين  و  سيليسي  رگه هاي  محدوده،  اين  از  صحرايي  بازديد 
چشم  به  پرشده اند  كانه دار  سيليس هاي  توسط  كه  درزه هايي 

مي خورند (شكل10- ب). همچنين حضور برش هاي آتشفشانى 
نيز در منطقه مشهود است (شكل10- الف).

در محدوده امامزاده داوود، رگه هاى سيليسى بيشترين تمركز 
بازديد  در   .(4 (شكل  مي دهند  نشان  ماهواره اي  تصاوير  در  را 
صحرايي از منطقه، عالوه بر حضور رگه و رگچه هاي سيليسي و 
نيز رگه هاي كاني سازي شده (شكل هاي11- الف و 12)، شواهد 
اسيدشويي  فرآيند  توسط  كه  پيريت  خودشكل  دانه هاي  حضور 
از بين رفته اند نيز مشاهده شد (شكل11- ب). همچنين در اين 
سطحي  اثرات  نيز  و  آهن  هيدروكسيدهاي  و  اكسيد  محدوده 
كانه هاي منگنز نيز به چشم مي خورند. حضور كانه هاى منگنزدار 
كانادا  در  كروكو  نوع  ماسيوسولفيد  كانسارهاى  از  گروهى  در 
(Barrett et al., 1993 متداول است كه مى تواند قابل استناد باشد

.(Galley et al, 2007 و

ژئوشيمى
نمونه هاي  ژئوشيمي  و  كاني شناسي  مطالعات  از  حاصل  نتايج 
برداشت شده از هر منطقه در جدول 1 ارائه شده اند و خصوصيات 

مربوط به هركدام در ذيل شرح داده مى شوند:
در ناحيه پس قلعه، توالى زون بندى زير قابل تشخيص است:

1- زون ژاسپروئيدى
2- زون كانه دار سياه شامل اسفالريت و گالن

3- زون كانه دار زرد شامل پيريت و كالكوپيريت (اسفالريت-
كوارتز)

شكل 9. الف) دگرساني پروپيليتيك و ب) هيدروكسيدهاي آهن در منطقه دربند.

بالف
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Ima 1Dar01Dar2Pas6Pas5Pas4Pas3Pas2Pas1
شماره نمونه پس قلعهدارآباددركهامامزاده داوود

24614589324736231012325734Au (ppb)

23253379216Ag (ppm)

611633011452561132As (ppm)

613921121746Sb (ppm)

801985678621235653123998698Cu (ppm)

376183691232568Mo (ppm)

11898% 5/681893232412846Pb (ppm)

261126% 3/512011140718959Zn (ppm)

شكل 10. الف) برش  گرمابى و ب) درزه هاي كاني سازي شده از منطقه دركه.

شكل 11. الف ) درزه هاي كاني سازي شده و ب) اثرات به جامانده از پيريت در توف از منطقه امامزاده داوود.

جدول 1. نتايج آزمايش عيارسنجي تعدادى از نمونه هاي برداشت شده در محدوده مورد مطالعه 

الف

الف

ب

ب
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4- زون پيريت شامل پيريت و كالكوپيريت به صورت افشان 
5- زون سيليسى شامل رگچه هاى استوك وركى واجد پيريت و 
گاه كالكوپيريت كه به تدريج به توف هاى اسيدى منتهى مى شود.

كانسارهاي  شاخص  منطقه بندي،  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 
ماسيوسولفيد نوع كروكو مى باشد. همچنين هاله هاى دگرسانى و 
به تبع آن ژئوشيميايى نيز گسترشى در حدود 150 متر دارند كه 
با مدل كالسيك نوع كروكو مطابقت دارد. به نظر مى رسد شواهد 
كانى سازى در ناحيه پس قلعه، محدود به بخش ميانى ماسيوسولفيد 
باشد كه از نظر دگرسانى، به طور عمده به دگرسانى هاى سيليسى 
مس،  عناصر  شدگى  غنى  همچنين  است.  شده  محدود  رسى   -

سرب و روي نيز مؤيد همين موضوع است.
عالوه  مى رسد  نظر  به  ناحيه  اين  در  طال  كانى سازى  مورد  در 
سولفيدى،  كانى هاى  شبكه  در  عنصر  اين  كانى سازى  پتانسيل  بر 
تحوالت كانى سازى گرمابى به عنوان يك فاز كانى سازى تأخيرى، 
پديده هايى  وجود  است.  شده  طال  عيار  ناگهانى  رفتن  باال  سبب 
همانند برش هاى گرمابى و رگه- رگچه هاى سيليسى كه بخش 
اين  صحرايى  شواهد  عمده ترين  كرده اند،  قطع  را  ماسيوسولفيد 
موضوع است. همين موضوع سبب گشته تا عيار طال در برش هاى 
عناصر  شدگى  غنى  برسد.  تن  در  گرم  يك  از  بيش  به  گرمابى 
عنصر  دو  اين  است.  شواهد  ديگر  از  نيز  آنتيموان،  و  آرسنيك 
همبستگى قابل توجهى با طال دارند و مى تواند مؤيد غنى شدگى 

ناشى از كانى سازى گرمابى باشند.
و  سرب  معدنى  كانسنگ  از  كه  محدوده  نمونه هاى  اكثر  در 

و  است  روى  عيار  از  بيشتر  مس  عيار  است،  شده  گرفته  روى 
اين روند به سمت محدوده هاى دارآباد و امام زاده داوود كاهش 
مى يابد كه كاهش سيستماتيك ميزان كالكوپيريت به مجموع گالن 
و اسفالريت و نيز نسبت مس به روى، از مركز منطقه دگرسانى 
مشخص ترين  از  ماسيوسولفيد  كانسارهاى  در  خارج  طرف  به 
مى باشند  كانسارها  از  تيپ  اين  به  مربوط  منطقه اى  ساخت هاى 

(شهاب پور، 1380)
منطقه  اين  در  كانى زايى  اصلى ترين  عنوان  به  روي  و  سرب 
شناخته مى شوند. شواهد و گزارش هاى قديمى نيز مؤيد معدنكارى 
محدود براى استخراج سرب و روى (گالن و اسفالريت) درمنطقه 

است. 
و  گالن  بلورهاي  منطقه،  از  شده  مطالعه  صيقلي  نمونه هاي  در 
حدود  تا  تا 500 ميكرون و  اندازه هاي 3  با  اسفالريت به ترتيب 
يك ميليمتر مشاهده شده و تقريبًا 15 تا 20 درصد كل نمونه ها را 
تشكيل مي دهند. پيريت با اندازه هاي 5 تا 250 ميكرون و درصد 
فراواني 13 تا 15 درصد ديده مى شود. كالكوپيريت نيز در بعضي 
مقاطع مشاهده شده است. از كانه هاي اكسيدي و سولفيدى ثانويه، 
روتيل و بورنيت در نمونه ها مشاهده شده اند. كانه هاى اصلى با 
بافت پركننده فضاي خالي به صورت شكل دار و نيمه شكل دار تا 

بى شكل ديده  مي شوند (شكل هاي 13 و14). 
به  عمًال  كه  داوود  امامزاده  و  دركه  دارآباد،  محدوده هاي 
ترتيب در انتهايى ترين بخش هاى شرقى و غربى ناحيه پس قلعه 
عمدتًا  دگرسانى  به  محدود  كانى سازى  شواهد  شده اند،  واقع 

شكل12. الف و ب) رگه و رگچه هاي سيليسي از منطقه امامزاده داوود.
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شكل 13. تجمع كانه هاي فلزي در نمونه هاي مطالعه شده از منطقه پس قلعه با بافت پركننده فضاي خالي. 

شكل 14. كانه هاي فلزي در نمونه هاي مطالعه شده از منطقه پس قلعه.

شكل 15. نمودار مقايسه عيار مس با مجموع سرب و روى.
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سيليسى و كانى سازى سولفورى و رگچه هاى سيليسى است. در 
اين محدوده ها، نمونه ها از بخش هاى سيليسي برداشت شده است 
و عيار طال در آنها غنى شدگى نشان مى دهد. همچنين عيار مس 
نيز بيشتر از مجموع سرب و روى است (شكل 15). كاهش عيار 
در مناطق مذكور مؤيد فاصله از بخش ميانى ماسيوسولفيد است. 
كانه هاي  نيز  محدوده ها  اين  شده  مطالعه  صيقلي  نمونه هاي  در 

پيريت به مقدار كمتر و مگنتيت و روتيل به چشم مي خورند. 
همچنين با بررسي متغيرهاي آماري نمونه ها مشخص شد كه 
و  موليبدن  آنتيموان،  عنصر  به  مربوط  تغييرات  ضريب  باالترين 
عناصر  داده هاى  در  تغييرات  ضريب  باالترين  وجود  است.  طال 
داده هاى  ميان  در  بزرگ  بازه هاى  وجود  از  حاكى  طال  كانسارى 
اين عناصر است كه مى تواند دال بر كانى سازى نيز باشد. همچنين 
طال  كه  ديد  مى توان  نيز  اسپيرمن  ناپارامتري  روش  به  آناليز  در 
همبستگي قوي با آرسنيك دارد. همچنين بين عنصر مس با عناصر 
سرب و روي همبستگى قوى برقرار است كه مي تواند نشان از 
كاني زايي هم زمان اين عناصر با هم باشد (جدول2). عالوه بر آن 
نقره همبستگي متوسط با سرب و روي و مس نشان مي دهد كه 
مي توان به پاراژنز بودن اين عناصر با نقره مربوط باشد. سرب و 

روى همبستگى بسيار قوى  با يكديگر دارند و مى تواند نشان از 
احتمال وجود ذخاير اين عناصر (با توجه به مقادير باالى آن ها) 

داشته باشد.
منطقه  نمونه هاي  قرارگيري  نحوه  نمودار  مقايسه  با  همچنين 
سرب و روي و نمودار حاصل  در دياگرام هاي سه تايي مس – 
در   (Franklin et al., 1996) همكاران   و  فرانكلين  مطالعات  از 
 ،(VMS) كانسارهاي ماسيوسولفيد با ميزباني سنگ هاي آتشفشاني
مشخص  نمودارها  اين  در  نمود.  تأييد  را  فوق  مطالب  مي توان 
 - مس  قطبين  به  مطالعه  مورد  محدوده  نمونه هاي  كه  است 
مى شوند،  واقع  محل  آن  در  ماسيوسولفيد  كانسارهاي  كه  روي 
نزديك تر هستند (شكل16). عالوه بر آن در مقايسه اين محدوده 
كروكو  نوع  از  اكثرا  كه  تركيه  كشور  ماسيوسولفيد  كانسارهاى  با 
كشور  اين  كانسارهاى  و  منطقه  اين  بين  مشابهت هايى  مى باشند، 

.(Moonm et al., 2001) وجود دارد
فازهاي  در  آمده  به دست  اطالعات  كليه  مقايسه  با  نهايت  در 
مختلف مطالعاتي با داده هاي موجود از كانسارهاي ماسيوسولفيد 
چنين  مي توان   (3 (جدول   (1380 (شهاب پور،  كروكو  نوع 
با  مشابه  كاني سازي  داراي  محدوده  اين  كه  نمود  نتيجه گيري 

Au Ag As Sb Cu Mo Pb Zn 

Au  0/264 0/854 0/252 0/150 0/142 0/100 0/050
Ag 0/264  0/167 -0/155 0/570 -0/308 0/579 0/511
As 0/845 0/167  0/405 0/285 0/487 0/226 0/159
Sb 0/252 -0/155 0/405  -0/076 0/616 0/084 0/134
Cu 0/150 0/570 0/285 -0/076  0/126 0/950 0/900
Mo 0/142 -0/308 0/487 0/616 0/126  0/192 0/151
Pb 0/100 0/579 0/226 0/084 0/950 0/192  0/983
Zn 0/050 0/511 0/159 0/134 0/900 0/151 0/983  

 جدول 2. نتايج آناليز همبستگي ناپارامتري اسپيرمن

جدول 3. مقايسه اطالعات مربوط به منطقه مورد مطالعه با كانسارهاي ماسيوسولفيد نوع كروكو  (شهاب پور، 1380با تغيير)

وضعيت منطقه موقعيت تكتونيكينوع سنگ همراهكانه هافلزاتنوع كانسار
رگه اي

مس + سرب كانسار نوع كروكو
+روي+ طال +نقره

پيريت، 
كالكوپيريت، گالن، 

اسفالريت

توف هاي اسيدي و 
گدازه هاي ريوليتي 
مربوط به اواخر 
مراحل كالك آلكالن

بازوهاي ناموفق 
مربوط به گسترش 
حوضه هاي پشت 

كماني

كمتر از منطقه 
توده اي اهميت دارد

مس + سرب+ كانسار پس قلعه
روي+ طال

پيريت، 
كالكوپيريت، گالن، 

اسفالريت

توف هاي اسيدي و 
گدازه هاي ريوليتي

نياز به مطالعات 
دقيق تر دارد

حضور گسترده در 
منطقه
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شكل 16. نمودار مقايسه اي از نمونه هاي كانسارهاي مختلف ماسيوسولفيد (Franklin et al., 1996) و محدوده مورد مطالعه.

ماسيوسولفيدهاي كروكو مي باشد.

نتيجه گيري
براساس مطالعات انجام شده در محدوده مورد مطالعه نتايج زير 

حاصل شده است:
آذرآوارى  سنگ هاي  شامل  منطقه  اين  غالب  سنگ شناسي   •
سازند كرج با سن ائوسن مي باشد، با درنظر گرفتن اين مهم كه بين 
دو بخش شيل هاي پاييني و ليتيك توف ، افق چينه شناسي مناسبي 
جهت كاني سازي وجود دارد و نيز با توجه به موقعيت ساختاري 
ماسيوسولفيد  كانسارهاي  تشكيل  جهت  مناسب  شرايطي  منطقه، 

تداعي مي شود.
دگرسانى  هاي  حضور  ماهواره اي،  داده هاي  مطالعه  براساس   •
در  اپيدوت)  و  كلريت  (حضور  پروپيليتيك  و  رسى  سريسيتي، 
منطقه به اثبات رسيده است. با دركنار هم قرار دادن اين داده ها، 
الگوي قرارگيري اين دگرسانى ها نسبت به يكديگر قابل مقايسه 
است. نحوه قرارگيري اين دگرسانى ها نسبت به هم تداعي كننده 

الگوي دگرسانى كانسارهاي ماسيوسولفيد نوع كروكو مي باشد.
• نحوه و نوع كاني سازي در قالب پيريت، كالكوپيريت، گالن و 
اسفالريت به صورت غالب در كنار ژاسپروئيدها، كانه هاي منگنز و 
باريت، توالي زون بندي كانه و كاني هاي نامبرده، همچنين وجـود 

اليه بـندي ظـريف در توف هـاي دگرسان شده سيليسي ـ فلدسپاتي 
حاوى كانه سازى و كاني سازي نواري ظريف اليه پيريت در اين 
توف ها و حضور بافت استوك ورك و افشان نيز نشانه هايي ديگر 
بر ادعاي مطرح شده است. به نظر مى رسد شواهد كانى سازى در 
ناحيه پس قلعه، محدود به بخش ميانى ماسيوسولفيد باشد كه از 
رسى   - سيليسى  دگرسانى هاى  به  عمده  طور  به  دگرسانى  نظر 
و  سرب  مس،  عناصر  غنى شدگى  همچنين  است.  شده  محدود 

روى نيز مؤيد همين موضوع است. 
• عالوه بر پتانسيل كانى سازى طال در شبكه كانى هاى سولفيدى، 
تحوالت كانى سازى گرمابى به عنوان يك فاز كانى سازى تاخيرى، 
سبب باال رفتن ناگهانى عيار اين فلز شده است. وجود پديده هايى 
همانند برش هاى گرمابى و رگه - رگچه هاى سيليسى كه بخش 
سولفور توده اى را قطع كرده اند، عمده ترين شواهد صحرايى اين 

موضوع مي باشند. 
• همچنين همبستگى قابل توجه دو عنصر آنتيموان و آرسنيك با 
طال مى تواند مؤيد غنى شدگى ناشى از كانى سازى گرمابى باشد. در 
محدوده هاي دارآباد و امامزاده داوود، عيار طال غنى شدگى نشان 
مى دهد. همچنين عيار مس بيشتر از مجموع سرب و روى است. 
اين امر از ويژگي هاي كانسارهاي تيپ كروكو بوده و اين كاهش 
عيار در مناطق مذكور مؤيد فاصله از بخش ميانى ماسيوسولفيد 
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است. 
نيز  ژئوشيميايى  آن  تبع  به  و  دگرسانى  هاله هاى  همچنين   •
گسترشى در حدود 150 متر دارند كه با مدل كالسيك نوع كروكو 

مطابقت دارد.
كانسارهاي  با  آن  مقايسه  و  الذكر  فوق  موارد  به  توجه  با   •
ماسيوسولفيد نوع كروكو، مي توان نتيجه گرفت كه شواهد موجود، 
نشانه هاي غير قابل انكاري بر اين واقعيت هستند كه كاني سازي 
پلي متاليك در منطقه از نوع ماسيوسولفيد است و روندي مشابه با 

روند كانسارهاي ماسيوسولفيد نوع كروكو دارد.

سپاسگزاري
بدينوسيله از دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرج كه حمايت مالى 

اجراى اين پروژه را برعهده داشتند تشكر و قدردانى مى گردد.
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