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 25  1389تان فصلنامه علمی پژوهشی زمین و منابع واحد الهیجان، سال سوم، شماره چهارم، زمس

  
  
  

  سمنان مهران کالتهای  رگهکانسار مس در ی یوشیمیایژلیتونگاری و  کانهمطالعات 
 

  3میمند امید ابراهیمی ،2د خاکزادماح ،1*اردشیر پور شعبان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد زمین - 3و1

  شمال  سالمی، واحد تهرانآزاد ا دانشگاهشناسی،  گروه زمینعضو هیات علمی  -2
  ) ardshirp@yahoo.com - عهده دار مکاتبات(*

  
  چکیده

و نیز مطالعه مقاطع های لیتوژیوشیمی  متال با استفاده از بررسی نتایج حاصل از آنالیز نمونه ای پلی در کانسارهای رگه
و نیز های لیتوژیوشیمی  نتایج حاصل از برداشت در این نوشتار هدف بررسی. ها پی برد سازی در این توان به روند کانی میصیقلی 

رگه موجود در این کانسار نشانگر  8مطالعات بر روی . باشد مهران سمنان می ای کالته در کانسار مس رگهنگاری  مطالعات کانه
 دری یوشیمیایبررسی همبستگی ژ .باشد میهای مینیرالیزه  ها و زون در برخی از رگهدرصد  5/7تا  5 حضور عیار مس در حدود

مطالعات  .ک و جیوه وجود داردیآرسن، منگنر، معدنی نشانگر این است که همبستگی بسیار خوبی بین عناصر مس های رگه
 دار نشان های کانه تولید عناصر در زون ضریبدر نهایت . های مس در منطقه موردنظر است نگاری نمایانگر حضور گسترده کانه کانه

  .است داده شده
  

  .، ضریب تولیدای رگه مسنگاری،  کانه، لیتوژیوشیمی، مهران کالته: یکلید واژگان
  
  مقدمه -1

 شناسی زمیناز نظر  و )1شکل (جنوب شرق سمنان واقع شده کیلومتری  100در سمنان  مهران کالتهکانسار 
از  ).1375 ،قانباتیآ( چاه شیرین است–ساختاری این کانسار در زون ایران مرکزی و قسمتی از کمان ماگمائی ترود 

ز این محدوده به همراه یکسری ا ).1375 ،عابدیان(متالوژنی این کانسار در خوشه معدنی معلمان قرار دارد  دیدگاه
و گسل درونه در  در شمال آباد و غیره در بین دو گسل انجیروچاه  چاه فراخ، ،معادن دیگر از قبیل چشمه شیرین

 –های با راستای شمالی  های مذکور موجب بوجود آمدن گسل ا لغز چپگرد گسلکه ساز و کار امتدجنوب قرار دارد 
 دار کانههای  و زون ها رگهمطالعه گردیده که عامل کنترلی  جنوب غرب در داخل محدوده مورد –جنوبی و شمال شرق 

 ).1388پی،  آب شرکت مهندسی مشاور زمین( باشند داخل محدوده می های موجود در س گسلم
برداری قرار گرفته است و آثار  د بهرههای گذشته مور اکثر کانسارهای مس ایران در دهه نسار نیز هماننداین کا

طرح  1385در سال . )1388پی،  آب شرکت مهندسی مشاور زمین( باشد میمشهود  Fمعدنکاری شدادی بر روی رگه 
ه گردید که بر اساس این ئاد معدنی ایران اراهای مختلف توسط شرکت تهیه و تولید مو اکتشاف معادن متروکه در استان

  .اقتصادی مورد بازبینی قرار گرفت سمنان نیز جهت ارزیابی پتانسیل مهران کالتهطرح معدن مس 
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 موردمطالعهموقعیت محدوده : 1شکل

  
  شناسی و سنگ شناسی زمینمطالعات  -2

ی در یهای ماگما فعالیت. مرکزی قرار داردساختاری در زون ایران  شناسی زمیناز نظر  مطالعه موردمحدوده 
اصلی که اسکلت  رسد میبه اوج خود  در دوران سوم اول و دوم در ضمن حوداث تکتونیکی به تدریج آغاز شده و دوران

ی از آندزیت و غالب محصوالت ماگمای ).1371، رشیدنژاد(دهد  میشیرین را تشکیل  چشمه - ارتفاعات حد فاصل ترود
که به مرور زمان به حالت اسیدی و تراکیتی گرایش پیدا کرده است و در نهایت فراوردهای  شده بازالت تشکیل

تا پایان  که احتماالً شود میهای آندزیتی تبدیل  ها و توف برش ها، به گدازه و گرفتهبه خود  تر بازیکماگمایی حالت 
ساختی  ثیر فاز زمینأکرده که نشان از ت ر را قطعهای ائوسن و کهنت سنگ بیشترهای نفوذی  سنگ. یابد میائوسن ادامه 

معدنی از  های رگهها و  دگرسانی به صورت محدود در اطراف گسل ).1373، جعفریان( پیرینه بر روی این منطقه دارد
   .باشد مینوع آرژیلیکی 

توف با مطالعه بر روی مقاطع نازک چهار گروه عمده سنگی در محدوده کانسار مشخص گردید که شامل 
مختلف  های رگهاز  صیقلیعدد مقطع  21تعداد  .باشد میهای کواترنر  آندزیت و نهشته تراکیت، ،آندزیت تراکی آندزیتی،

کالکوسیت، پیریت، هماتیت  مقاطع شامل کالکوپیریت،این های اصلی  کانی. قرار گرفت مورد مطالعه کانسار تهیه و
های  های غالب در نمونه بافت .باشد میدهای آهن یو هیدواکس های فرعی شامل کوولیت، گوتیت و کانه باشد می

است و  ها پیریت به گوتیت تبدیل شده در اکثر نمونه .باشد میپرکننده فضای خالی  ،جانشینی، شامل افشان موردمطالعه
ه آهن سیدهای ثانویو اکبورنیت  کوولیت، ،قوی به کالکوسیتنسبت   به دگرسانیثیر أهمچنین کالکوپیریت تحت ت

  ).1389 ،پورشعبان( است تبدیل شده
و های محدوده  مطالعه بر روی گسل .قرار دارد آندزیت  تراکیبر روی واحد  مهران  کالتهمینیرالیزه  های رگهعمده 

های  گسلهنیز باشند و  ها می معدنی گسل های رگهکه عامل محدودکننده  نماید مشخص میسرخی  نیز ترسیم نمودار گل
 های رگه بیشتر .)2  شکل( باشند جنوب غربی می –جنوبی و شمال شرقی  –در راستای شمالی  ماًمحدوده عمو

د جنوب شرق قرار دارن –های با راستای شمال غرب  در درجه دوم گسل .ها قرار دارند این گسل در راستایمینیرالیزه 
در محدوده کالته . )1388 پی، آب زمینشرکت مهندسی مشاور و  1389 ،پورشعبان( مس می باشند ییاز که فاقد کانه

ها شمالی  که روند اغلب آن طوریه شکل گرفته ب A,B,C,E,F,H,Z,Yهای  های رگه رگه اصلی بنام 8تعداد  مهران
  .جنوبی است

های ولکانیکی آندزیتی و آندزیت به شکل دایک و سیل  داخل سکانس  ولکانیک تراکیتی به های ساب نفوذ توده
تحت  مطالعه موردعد منطقه در مرحله ب. های دگرسانی وسیعی در واحدهای آندزیتی شده است زونمنجر به ایجاد 

 محدوده مطالعاتی
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 27   ... ای نگاری و لیتوژیوشیمیایی در کانسار مس رگه مطالعات کانه

های  ها و زون قرار گرفته که نتایج آن شکستگی وهای ترود و انجیر های فشاری زیادی ناشی از عملکرد گسل نشتأثیر 
  ).1388 پی، آب اور زمینشرکت مهندسی مش( در منطقه و پیرامون آن وجود داردبرشی مختلفی است که 

  
  های کانسارکالته مهران روند گسلرزدیاگرام  :2شکل

  

  ییوشیمیایژلیتونگاری و  کانهمطالعات  -3
در محدوده کانسار تشخیص داده  1شماره به شرح جدول  دار کانهی تعداد چهار زون یبا توجه به مطالعات صحرا

شامل  ی موجودها رگه کانه غالب مس در .انجام پذیرفته است اه بر روی این لیتوژیوشیمیاییشده است که مطالعات 
  .)3شکل ( باشد میماالکیت و کالکوسیت ، کالکوپیریت

   
  موردمطالعهمحدوده  دار کانههای  و زون ها رگهمشخصات  :1جدول 

نام 
  زون

نام 
  رگه

ضخامت 
  )متر( رگه

طول 
رخنمون 

  )متر(رگه 

راستای 
عیار متوسط   شیب رگه  رگه

  )درصد(مس
بیشترین 

  )درصد(عیار
کمترین 

  )درصد(عیار

  B 1-5/0  400  N-S W75  0429/0  6/4  0056/0  یک
C 1  200  N-S  E85 -80  0283/0  3/6  0098/0  

  H 1  100  NW-NW80  0081/0  0185/0  0029/0  دو
F 1  200  NW-NW80  5/2  7/2  3/1  

  E 1  500  N-S  W80  026/0  04/4  0054/0  سه
  A 1< 50  N-S  E80  0122/0  9/3  0014/0  چهار
  Y 1  100  N-S    817/0  4  0065/0  یک
  Z 1  60  N-S    0156/0  3/1  0011/0  دو

-NW      زون مرکزی
SE    0051/0  9/4  0064/0  
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و هیدروکسیدهای (AZ)، آزوریت (Mal)ماالکیت تصویری از
  )گوتیت(آهن

 
 
 
 
 
 

  ها توسط ماالکیت پرشدگی حفرات و شکستگی تصویری از

  
  

  
  

  زایی مس بصورت کوولیت یی از کانهنما

 
 
 
 
 
 

  پرشدگی حفرات توسط ماالکیت  تصویری از
  های مس در مقاطع صیقلی نمایی از کانه :3شکل 

  
به حجم نیم تا  ای تکهبه روش  لیتوژیوشیمیایینمونه  143 دسمنان تعدا مهران کالتهمحدوده کانسار مس کل  در

پس از انجام آنالیز و  .برداشت گردید ICP-OESمس و عناصر پاراژنز به روش یک کیلوگرم به منظور آنالیز شیمیائی 
  : نتایج زیر حاصل گردید Excelو  SPSSانجام محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار 

ن ییمیزان آنومالی بسیار پا  Hدهد و تنها در رگه آنومالی مثبت نشان می ها رگهعیار عنصر مس بر روی تمام 
عنصر مس  تولید ضریب دهد میعناصر انجام گرفت که نشان  تمامو برای  ها رگهبر روی که تولید  سبات ضریبمحا. است

در بین  Fتولید رگه  همچنین ضریب. روی و سرب قراردارند، باریم، منگنزاز تمام عناصر باالتر است و بعد از آن عناصر 
معدنی  های رگهبرای  به منظور بررسی روابط زایشی یییمیاشیوبررسی همبستگی ژ .)2جدول ( باالتر است ها رگهتمام 

در نهایت . و جیوه وجود داردک یآرسن، منگنر، انجام گردید و نشانگر این است که همبستگی خوبی بین عناصر مس
 عنصر دراین نگر این است که انقشه ناهنجاری مس بی .)4شکل ( برای عناصر تهیه گردید ژیوشیمیایی توزیعهای  نقشه
  .دهد مینشان  مهران کالتهکانسار در محدوده  Hرگه  بجز ها رگهتمام 

  

 
  مهران  در محدوده کالته نقشه ناهنجاری ژیوشیمیایی مس :4شکل 

C

H

0.2mm
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 29   ... ای نگاری و لیتوژیوشیمیایی در کانسار مس رگه مطالعات کانه

  دار منطقه های کانه مقادیر ضریب تولید محاسبه شده برای هر عنصر در زون :2جدول 
 Z-رگه  Y-ه رگ H-رگه  F-رگه  E-رگه  C-رگه  B-رگه  A-رگه  نام عنصر

Cu 25239317 175010412 165478575 25724153 431842102 6598 140510023 8365168 

Mn 513319 657839 754644 1314804 1316714 524028 569489 1072194 

Ba 369646 328649 1928806 2491 15619 338 15894 9718 

Zn 14181 11944 34089 2816542 30522 71309 17967 4447 

Pb 639 82 682 9637 15205 4547 149 43 

As 161 99 134 1619 3352 36 56317 26 

Fe 8 9 7 8 10 836 10 5 

Ag 2 4 1 1 27 0 98 0 

Mo 1 2 2 2 6 1 2 1 

Sb 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cd 0 0 0 615 6 1 9 0 

Hg 0 0 0 4 2 0 0 0 

W 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
   گیری نتیجه -4

  :صورت گرفته می توان نتایج زیر را استخراج نمود با توجه به مطالعات
های ولکانیکی آندزیتی و آندزیت مگاپورفیری به شکل  داخل سکانس  های ساب ولکانیک تراکیتی به نفوذ توده •

در مرحله بعد منطقه . های دگرسانی وسیعی در واحدهای آندزیتی شده است دایک و سیل منجر به ایجاد زون
های ترود و چاه انجیر قرار گرفته که نتایج  های فشاری زیادی ناشی از عملکرد گسل یر تنشتحت تأث موردمطالعه

های بزرگ منطقه از  گسل. های برشی مختلفی است که در منطقه و پیرامون آن وجود دارد ها و زون آن شکستگی
ها و نفوذ  این گسل عملکرد. جنوبی است -جنوب باختری و شمالی -نوع فشاری با راستای عمومی شمال خاوری

های دگرسانی منطقه مورد  دار و گسترش زون های مس سبب ایجاد رگه SiO2و گاهی   CO2سیاالت غنی در
 .اکتشاف گشته است

 . کربناته سیاالت است-های چرتی، ژئودهای سیلیسی، کلسیت مؤید طبیعت سیلیس حضور نودول •
 . ه جا یکسان نیستها بوده و شدت آن در هم دگرسانی محدود به اطراف رگه •
 . جنوب باختری شکل گرفته است-خاوری جنوبی و شمال-ای و باروند شمالی زایی مس به صورت رگه کانه •
  .زایی مس در سطح به صورت ماالکیت و در عمق به صورت کوولیت، کالکوپیریت، کالکوزیت است کانه •
 F، Bهای  رگهکه دار مشخص شد  زونهای کانههای مینرالوگرافی و ژئوشیمی  های اکتشافی، بررسی با تلفیق داده •

 . دارای اهمیت باالیی هستند2مهران  در منطقه کالته Y و
دهد، عناصر مس، منگنز، روی و نقره در محدوده کالته  های مینرالیزه نشان می بررسی مقادیر آنالیز تمایز نمونه •

، As ،Cd ،Wدر این محدوده عناصر . ار دارندمهران  دارای باالترین امتیاز بوده و در اولویت اول اکتشافی قر
Mo و Hg سازی عقیم است در حد کانی.  

. دهد، عنصر مس دارای باالترین مقدار ضریب تولید بوده دار نشان می های کانه بررسی ضریب تولید عناصر در زون •
س، سرب، منگنز، روی و باریم عالوه بر م. دارای باالترین مقدار ضریب تولید است Fدار رگه  های کانه در میان رگه

مقدار ضریب تولید . ها در این عناصر است رگه  شدگی نیز دارای مقادیر ضریب تولید باالیی است که نشان از غنی
  .در نقره است Yشدگی رگه  این بدلیل غنی. بسیار قابل توجه است Yنقره در رگه 
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  منابع  - 5
  .و اکتشافات معدنی کشور شناسی زمینزمان ، ساایران شناسی زمین ،1383 ،.ع.س، آقانباتی .1
روی در استان سمنان، سازمان های سرب و  ارزیابی اکتشافی کانسارها و اندیس ،1376، .آبادی، م عشقو  .برنا، ب .2

 .شناسی کشور زمین
،دانشگاه آزاد سمنان ،پایان نامه کارشناسی ارشد مهران کالتهاقتصادی کانسار مس  شناسی زمینبررسی  ،1389، .ا ،پورشعبان .3

 .اسالمی تهران شمال
 .گزارش نقشه زمین شناسی یکصدهزارم کالته رشم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،1373، .جعفریان، م .4
  .طرح اکتشاف مس در استان سمنان ،مهندسین مشاور توسعه علوم زمین ،1375، .م دری،و  .، نعابدیان .5
زایی مس و طال در جنوب و جنوب  شناسی و ماگمایی و ارتباط آن را با کانه الت سنگبررسی تحو ، 1371، .ع ،رشیدنژاد .6

 .باختر دامغان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
 .مهران کالتهاکتشاف معادن متروکه استان سمنان محدوده ، 1388، زمین آب پیمهندسین مشاور  .7
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