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 31  1389فصلنامه علمی پژوهشی زمین و منابع واحد الهیجان، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 

  
  
  

غیرسولفیدی با سرب و روی دولومیتی شدن اپی ژنتیک، راهنمای اکتشافی کانسارهای 
  )سیرجان( کانسار روی و سرب چاه تلخ: سنگ میزبان کربناته، مطالعه موردی

  
  5، خسرو خسروتهرانی4، علی امیری3، محمدرضا جعفری2، ایرج رسا1*عبدالکریم رضائیان
 اسالمی واحد ابرکوه گروه اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد -1

 بخش زمین شناسی دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی -2

 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -3

 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند -4

  گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -5
  )  krezaeian@yahoo.com - کاتباتعهده دار م(*

  
  چکیده
های روی و سرب غیرسولفیدی به علت آلودگی زیست محیطی کمتر و کم بودن میزان انرژی الزم برای فرآوری کانسار

های کربناته  سنگ میزبان اکثر این کانسارها سنگ. اندمورد توجه قرار گرفته  بسیار نسبت به کانسار های سولفیدی، امروزه
ها را  توان آن های اکتشافی ژئوشیمیایی می دهند ولی با روش های اکتشافی ژئوفیزیکی جواب نمی این کانسارها به روش. دباش می

جهت  .دانند های غیرسولفیدی روی در صحرا می ارشناسان اساس اکتشاف این کانسارها را تشخیص کانیاکثر ک. ردیابی کرد
ها به منظور کاهش وسعت مناطق دارای پتانسیل این تیپ کانسارها، به کانسار شناسی مشترک در این زمین تشناسایی خصوصیا

نکته قابل توجه دولومیتی شدن سنگ . های روی و سرب غیر سولفیدی ایران و جهان اقدام شدمقایسه تعدادی از مهمترین کانسار
کانسار چاه تلخ سیرجان نیز به عنوان نمونه . ا بودهن در تعداد معدودی از این کانسارمیزبان در اکثر این کانسارها و دولومیتی بود

با  .سازی روی و سرب غیر سولفیدی با دولومیتی شدن ارتباط مستقیم دارد رسی قرار گرفت و مشخص شد که کانیمورد بر
دند، آثار سازی بو در مناطق اطراف که فاقد کانی) ینهای کرتاسه پس آهک( های معادل سنگ میزبان کانسار چاه تلخبررسی واحد

   . ها دیده نشد دولومیتی شدن در آن
  

  دولومیتی شدن روی و سرب غیر سولفیدی، چاه تلخ،: کلیدی گانواژ
 

  مقدمه -1
روی  های سیلیکاته و کربناته کانی از  که غالباًهستند گروهی از کانسارها کانسارهای روی و سرب غیر سولفیدی 

دید های ج پیشرفت با .نسارهای روی و سرب سولفیدی ایجاد می شوندو سرب تشکیل شده و بیشتر از اکسیداسیون کا
روی  فلز طی قرن هیجدهم تا اوایل قرن بیستم بیشتر. ها آینده اکتشافی جذابی دارنددر هیدرومتالورژی این کانسار

 روش وری باآهای مختلف فر بعد از توسعه شیوه. آمد دنیا از کانسارهای غیر سولفیدی روی به دست میمصرفی 
های سولفیدی به دست  اسفالریت، قسمت عمده روی از کانهتصفیه کنسانتره فلوتاسیون در اوایل قرن بیستم و توانایی 

ی روی وجود های اکسید ال متالورژیکی روی از کانهمشکالتی که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در استحص .آید می
های اخیر در  پیشرفت. ن منابع روی فراموش شوندروی به عنوا های بزرگ غیر سولفیدی داشت باعث شد که توده

غیر  های وری کانهآهیدرومتالورژی مانند شستشوی اسیدی، استخراج با حالل و تکنولوژی الکتروواینینگ برای فر
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های غیر سولفیدی روی در قرن بیست و یکم به عنوان پتانسیل مناسب و دارای اعث شد کانسارسولفیدی روی ب
  .)Hitzman and et al., 2003( شوندت تجاری مطرح جذابی

تری در صنعت دارند زیرا در مقایسه با کانسارهای  با کانسارهای سولفیدی آینده جذاباین کانسارها در مقایسه 
مورد نیاز برای استحصال روی دارند و میزان انرژی  )کم بودن سرب و گوگرد( سولفیدی آلودگی زیست محیطی کمتری

  .)Sangster, 2003( کمتر است، بنابراین ارزش اقتصادی باالتری دارند ها از آن
) سوپرژن و هیپوژن( های روی غیر سولفیدیکه پتانسیل میزبانی کانسارهای کربناته  با توجه به گستردگی سنگ

لومیتی شدن ی با دوسازی روی و سرب غیرسولفید ن دادن ارتباط کانیرا دارند در این تحقیق سعی شده است تا با نشا
برای این منظور . مناطق اکتشافی را کاهش داد وسعت بتوان های کربناته و شناسایی این مناطق، اپی ژنتیک سنگ

  .کانسار روی و سرب غیر سولفیدی چاه تلخ سیرجان جهت مطالعه موردی انتخاب شده است
  
  های روی و سرب غیر سولفیدیبندی کانسار طبقه -2

ارائه شده  1962بندی جامع این کانسارها توسط هیل و بازین در سال  اولین طبقه )2003( طبق گفته هیتزمن
گروه  بندی کانسارهای روی و سرب غیر سولفیدی تحت عنوان کانسارهای اکسیدی روی به دو در این طبقه .است

یم، جانشینی کانسارهای اکسیدی سوپرژن به سه شاخه جانشینی مستق اند و مجدداً سوپرژن و هیپوژن تقسیم شده
  .اند ره و تجمعات ساپرولیتی تقسیم شدهسنگ دیوا
  کانسارهای کاالمین دار  -1: کانسارهای روی غیرسولفیدی را به سه گروه تقسیم کرد) 2001( الرج

  .)Dejonghe and Boni, 2004( کانسارهای تیپ گوسان -3 لمیت دار کانسارهای وی -2
در : اند بندی جدیدتری را ارائه نموده ل و بازین را تغییر داده و طبقهیبندی ه طبقه) 2003( هیتزمن و همکاران

کانسارهای سوپرژن به سه . اند گروه سوپرژن و هیپوژن تقسیم شده بندی کانسارهای روی غیر سولفیدی به دو این طبقه
ها تقسیم  ه کارستی برجامانده و پر کنندزیر گروه کانسارهای جانشینی مستقیم، جانشین سنگ دیواره و کانسارها

  .شوند و کانسارهای استراتیفرم تقسیم میکانسارهای هیپوژن نیز به دو گروه کانسارهای کنترل شده ساختمانی . اند شده
شوند هر چند کانسارهای سوپرژن ممکن است از اکسیداسیون  های کربناته ایجاد می تمام این کانسارها در سنگ

  .ع سنگی تشکیل شوندکانسارهای دارای اسفالریت در هر نو
یت زونیت و همی از اسم شوند و اساساً از اکسیداسیون کانسارهای سولفیددار تشکیل می کانسارهای سوپرژن

های روی هستند و دیها و اکس شامل سلیکات کانسارهای روی غیر سولفیدی هیپوژن عمدتاً. اند مورفیت تشکیل شده
هیدروترمال  علت تشکیل کانسارهای هیپوژن که غالباً. )Hitzman and et al., 2003( کمی اسفالریت دارند معموالً

 ,Dejonghe and Boni( باشد و باال بودن فوگاسیته اکسیژن می پایین بودن فوگاسیته گوگرد هستند احتماالً
2004(.  

  
  کانسارهای روی و سرب غیر سولفیدیاکتشاف  -3

شناسی مناسب برای  ینسوپرژن باید ابتدا مناطق زم های اکتشافی برای کانسارهای روی غیرسولفیدی برنامه
کانسارهای اگزاالتیو  .را اثبات کند) های کربناته با تاکید بر سنگ( سولفیدی روی اولیه تشکیل و حضور کانسارهای

ضعیفی برای کانسارهای روی و سرب  منشأ والًلکانوژنیک معم رسوبی پیریتیک و کانسارهای ماسیوسولفید و
آهکی به عنوان سد ژئوشیمیایی باشند امید بخش  های د ولی در صورتی که در مجاورت سنگهستن غیرسولفیدی

قی هوازده مقدار زیادی اسفالریت به صورت عمبرای تشکیل کانسارهای غیر سولفیدی سوپرژن با اهمیت باید . هستند
های کربناته متمرکز  ده و در سنگسولفیدی مولد حرکت کرهای زیرزمینی غنی از روی به بیرون از توده  شده و آب

هر منطقه حاوی سولفید روی با سنگ میزبان کربناته که  .های جانشینی سنگ دیواره را تشکیل دهندشده و کانسار
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هوازدگی یکنواخت شیمیایی در شرایط آب و هوایی نیمه خشک تا معتدل قرار گیرد و از نظر تکتونیکی  تحت شرایط
ی های روی و سرب غیرسولفیدینی پایین باشد جهت تشکیل کانسارد یا سطح آب زیرزممنطقه در حال برخاستگی باش

ی داشته باشند نفوذ موضعهای کربناته میزبانی نیاز دارند که قابلیت  چنین کانسارهایی به سنگ. سوپرژن مناسب است
وپرژن تا حد زیادی به کشف رخنمون کانسارهای روی س .های زیرزمینی غنی از روی را بدهند تا اجازه تمرکز آب

   .)Hitzman and et al., 2003( های روی سوپرژن بستگی دارد تشخیص کانی
های اکتشافی  ها به روش و به علت غیر سولفیدی بودن کانه دارای سنگ میزبان کربناته هستند این کانسارها غالباً

شناسی مناسب  ها، شناسایی مناطق زمین آنهای اکتشافی  ترین روشبنابراین یکی از مهم. دهند جواب نمی ژئوفیزیکی
ت ژئوشیمیایی برای اکتشافا. باشد های روی سوپرژن روی زمین می ضور این کانسارها و شناسایی کانیبرای تشکیل و ح
ی های روی غیر سولفیدی مؤثر است ولی تشخیص ژئوفیزیکی مستقیم کانسارهای روی غیر سولفیدجستجوی کانسار

از  توان ، بسیار مشکل است ولی میهای مغناطیسی یا الکتریکی های تولید کننده بازتاب یبه علت عدم حضور کان
 گرفتسازی هستند کمک  اطق هوازدگی عمیق که میزبان کانیهای کارستی و من ژئوفیزیک برای شناسایی سیستم

)Hitzman and et al., 2003(. شناسایی سنگ میزبان،  های کربناته های اکسیدی روی با کانی به علت تشابه کانی
 گیرد صورت می Zinc Zapهای اکسیدی روی نظیر همی مورفیت و اسمیت زونیت در صحرا توسط محلول  کانی

)Hitzman and et al., 2003( ) 2شکل-f( ) نحوه تهیه محلولZinc Zap  در منبع)Hitzman and et al., 
  .)شرح داده شده است )2003

  
  )هیپوژن و سوپرژن(سرب غیرسولفیدیکانی سازی روی و ارتباط دولومیتی شدن با  -4

مناطق دارای پتانسیل  یکی از مسائلی که در اکتشاف کانسارهای روی و سرب غیرسولفیدی وجود دارد گستردگی
های کربناته هستند،  سنگ سازی که معموالً تشخیص مناطق دارای پتانسیل کانی در صورت .باشد این کانسارها می

سارها تا حد با توجه به اینکه اکتشاف این نوع کان( مام این مناطق را به طور دقیق و جزیی اکتشاف کنیمتوانیم ت نمی
جهت شناسایی  ).)Hitzman and et al., 2003( های روی سوپرژن بستگی دارد زیادی به تشخیص کانی

سنگ میزبان و ط تشکیل، خصوصیات مشترک بین کانسارهای روی و سرب غیر سولفیدی به مقایسه شرای
ها پرداخته شد و کانسار روی و سرب غیر سولفیدی چاه تلخ سیرجان به عنوان نمونه مورد  های موجود در آن آلتراسیون

. بررسی شد) سوپرژن و هیپوژن( مهم دنیا های روی و سرب غیرسولفیدیدر این مطالعه اکثر کانسار .مطالعه قرار گرفت
البته . سازی با دولومیتی شدن هیدروترمال در اکثر این کانسارها بود رها، ارتباط کانیمورد این کانسا نکته قابل توجه در

سنگ میزبان چندین کانسار مهم ایران و جهان و ارتباط  .شود ارد که دالیل آن در ادامه بحث میاستثنائاتی هم وجود د
   .آورده شده است 1دول آلتراسیون مورد بررسی قرار گرفت که خالصه آن در ج نوع سنگ میزبان، سن و

آهک  )تایناق، سیلورماین، گالموی و لیشین( سنگ میزبان در کانسارهای روی و سرب غیرسولفیدی ایرلند
رمال در این کانسارها ارتباط تدولومیتی شدن هیدرو. باشد با سن کامبرین می waulsortianدولومیتی شده سازند 

ینی در آهک و به عنوان سیمان های سیاه رنگ به صورت جانش ومیتکه دول تنگاتنگی با کانی سازی دارد به طوری
کانسار  .)Simandl and Paradis, 2008( هستندمیزبان کانی سازی  waulsortian  ها در سازند آهکی برش

های  رژن است که در سنگدر قزاقستان یک کانسار روی و سرب غیر سولفیدی سوپ )Shaimerden( شایمردن
اسیون دولومیتی های کربناته دارای آلتر سنگ. سن کربونیفر تشکیل شده است های ولکانیکی با سنگ رسوبی کربناته و

 ههای دولومیتی شد در لهستان آهک upper Silesiaدر کانسار  .)Boland and et al., 2003( و هماتیتی هستند
رت استراتیفرم و عدسی شکل در تمام سازی غیر سولفیدی روی به صو کانی. سازی هستند با سن کامبرین میزبان کانی

در ساردینیای  )Iglesia( لزیامنطقه ایگ .)Coppola and et al., 2007( شود دار دیده می دولومیتی کانه ستون
های کامبرین  کانسارها کربنات سنگ میزبان این وجود دارد که های روی و سرب غیر سولفیدیکانسار گروهی از ایتالیا
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 ,.Boni and et al( اند با سن احتمالی پرمین قرار گرفته ر دولومیتی شدن هیدروترمال قویتحت تأثی وباشد  می
در تایلند با حدود پنج میلیون تن ذخیره با  )Padeng( معدن روی و سرب غیر سولفیدی سوپرژن پادنگ. )2005
، ماسه سنگ دولومیتی سنگ میزبان این کانسار دولومیت .شروع به کار کرده است 1984روی از سال % 29عیار 
های هیدروترمال در محدوده  دولومیت .باشد با سن ژوراسیک می Doi Yotای از سازند  دولوستون ماسه و هوازده

 400به طول  )Kootenay( کمربند کوتنای .)Reynolds and et al., 2003( دارندمعدن گسترش زیادی 
ل های دگرگونی و تغییر شکل یافته تشکی انادا و امریکا از سنگمرز ککیلومتر در جنوب شرق بریتیش کلمبیا در امتداد 

سنگ میزبان مرمرهای دولومیتی . باشد روی و سرب غیر سولفیدی سوپرژن میهای شده و میزبان یک سری از کانسار
ای، ند کوتندر اکثر کانسارهای جنوب کمرب. شود ای با مرمر دیده می باشد و شیست به صورت بین الیه و کلسیتی می

کانسار . )Sangster, 2003( اند شدهلومیتی درون واحد آهکی احاطه های دو سازی به وسیله مجموعه های کانی زون
این . گون شده تشکیل شده استآتشفشانی دگر -های رسوبی در جنوب نامیبیا در سنگ) Skorpion( اسکورپیون

 ,.Borg and et al( باشد کالستیک می های سیلیسی های فلسیک و مافیک و سنگ واحدها شامل متاولکانیک
تشکیل شده   Apurimacهای کربناته کرتاسه در مجاورت باتولیت  در پرو در سنگ) Accha( کانسار اکچا .)2003
 .)Boni and et al., 2009( استدر این کانسار که در ارتفاعات آند قرار دارد، دوولومیتی شدن گزارش نشده . است
. های کرتاسه تشکیل شده است لومیتهای آهکی دولومیتی شده و دو جنوب یزد در سنگار مهدی آباد در کانس

ها با  است و به علت همراهی این دگرسانیسازی شده  ی باعث ایجاد فضای الزم جهت کانیدگرسانی دولومیتی و انکریت
طورکه  همان. )1387مکاران، و ه قاسمی( توان جهت استفاده به عنوان راهنمای پی جویی استفاده نمود سازی می کانی

ناته های کرب سنگ میزبان، سنگ های روی و سرب غیر سولفیدی هیپوژن نیز غالباًشود در کانسار دیده می 1در جدول
  .باشد دولومیتی شده یا دولومیت می

باشد که  میکانسار اسکورپیون در نامیبیا  شود که اولین مورد آن ه سه مورد استثناء در این کانسارها دیده میالبت
های سیلیسی  های مافیک و فلسیک و سنگ لکانیکآتشفشانی و متاو -های رسوبی سنگسازی،  سنگ میزبان کانی

های سولفیدی را به  وجود نداشته است و هوازدگی کانه ای برای دولومیتی شدن و سنگ کربناته کالستیک بوده
های کربناته در مجاورت یک  کچا در پرو است که در سنگانسار امورد دوم ک. های غیر سولفیدی تبدیل کرده است کانه

در  )Johnson and Skinner, 2003( مورد سوم کانسار فرانکلین. باتولیت در ارتفاعات آند تشکیل شده است
آمریکا است که در واقع یک کانسار آهن غنی از روی است و به مدت طوالنی از سنگ آهن آن جهت تولید سیمان 

های روی و سرب غیرسولفیدی کانسار. نی هوازده تشکیل شده استهای دگرگو سنگ این کانسار در. تاستفاده شده اس
های کانسار. لومیتی شده ارتباط دارندبا سنگ میزبان کربناته سوپرژن به میزان قابل توجهی با سنگ میزبان کربناته دو

. شوند کربناته دولومیتی شده تشکیل می یها ها و سنگ در دولومیت روی و سرب غیرسولفیدی هیپوژن نیز غالباً
جهت شناسایی . ها به عنوان یک راهنمای اکتشافی استفاده کرد ومیتهای دولومیتی و دول توان از آلتراسیون بنابراین می

یتی و دولومیتی های دولومواحد. ای استفاده نمود شناسی و تصاویر ماهواره های زمین توان از نقشه مناطق دولومیتی می
لکترومغناطیس با توجه به تفاوت میزان جذب و انعکاس امواج ا. اند شناسی مشخص شده های زمین ه در اکثر نقشهشد

و در  )1384کریم پور،( ها استفاده کرد ای جهت شناسایی آن های ماهواره توان از داده های دیگر می بین دولومیت و کانی
  .ها را معرفی کردکانسار عنوان مناطق امید بخش ایننتیجه این مناطق را به 

دیده می شود، سنگ میزبان این کانسارها متعلق به دوره کرتاسه و قبل  1از نظر زمانی نیز همانطور که در جدول 
این موضوع نشان می دهد که . از آن می باشد و هیچ یک از این کانسار ها دارای سنگ میزبان ترشیری نمی باشند

علت آن احتماال این است که زمان کافی برای . ندانی برای این کانسار ها نیستندسنگ های ترشیری دارای پتانسیل چ
  .هوازدگی کانسار های سولفیدی موجود در این سنگ ها وجود نداشته است
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  ها های روی و سرب غیر سولفیدی مهم دنیا و نوع و سن سنگ میزبان آنکانسار :1جدول 
  کانسار نوع  سن سنگ میزبان  سنگ میزبان  نام کانسار

  سوپرژن  کامبرین  آهک دولومیتی شده  ]23[)ایرلند(تایناق
  سوپرژن  کامبرین  آهک دولومیتی شده  ]23[)ایرلند(سیلورماین

  سوپرژن  کامبرین  آهک دولومیتی شده  ]7[ )ایرلند(گالموی
  سوپرژن  کامبرین  آهک دولومیتی شده  ]23[ )ایرلند(لیشین

دارای   و ولکانیکی کربناتهسنگ های رسوبی،   ]8[)قزاقستان(شایمردن
  آلتراسیون دولومیتی

  سوپرژن  کربونیفر

  سوپرژن  کامبرین  آهک دولومیتی شده  ]13[)لهستان(سیلزیا
  سوپرژن  کامبرین  آهک و دولومیت هیدروترمال هوازده  ]9[)ایتالیا(ساردینیا
  سوپرژن  ژوراسیک  دولومیت و ماسه سنگ دولومیتی هوازده  ]20[)تایلند(پادنگ
  سوپرژن  کامبرین زیرین  شده مرمر دولومیتی ]22[ )بریتیش کلمبیا( ایکوتن

آتشفشانی و متاولکانیک های  - سنگ های رسوبی  ]12[)نامیبیا(اسکورپیون
  مافیک و فلسیک و سنگ های سیلیسی کالستیک

  نئوپروتروزوئیک
  )میلیون سال 750سن (

  سوپرژن

  سوپرژن  تاسهکر Aqurimacآهک در مجاورت باتولیت  ]11[)پرو(اکچا

و  اردوویسین کامبرین،  آهک دولومیتی شده  ]14[کانسار های بلژیک
  کربونیفر و پرمین

  سوپرژن

  سوپرژن  کرتاسه پسین  آهک های دولومیتی شده  )سیرجان(چاه تلخ
  سوپرژن  کرتاسه  آهک دولومیتی و دولومیت  ]5[مهدی آباد

  سوپرژن    آهک دولومیتی شده  ]1[)کوهبنان(تاجکوه
  سوپرژن    آهک دولومیتی شده  ]1[)وهبنانک(گوجر

  سوپرژن  تریاس میانی  )سازند شتری(دولومیت و آهک  ]3[)بهاباد(احمد آباد
  سوپرژن  کرتاسه زیرین  شده آهک دولومیتی  ]1[)کوهبنان(گیچرکوه

  ]10[انگوران
مرمر کمی دولومیتی شده به همراه یک کمپلکس 

و  دگرگونی شامل آمفیبولیت، سرپانتینیت،گنایس
  ...و  شیست

  سوپرژن  کامبرین

  هیپوژن  کامبرین تحتانی  واحد آهکی و دولومیتی وودندینا  ]16[)استرالیا(بلتانا

  نئوپروتروزوئیک  سکانس کربناته دولومیتی شده  ]19[)برزیل(وازانته
  )میلیون سال 600(

  هیپوژن

  هیپوژن  پروتروزوئیک پسین  دولومیت  ]15[)استرالیا(رلیانس
  هیپوژن  مزوپروتروزوئیک  مرمر،گنایس و کوارتزیت  ]18[)یکاامر(فرانکلین
  هیپوژن  نئوپروتروزوئیک  دولومیت  ]12[)نامیبیا(برگĤکاس

  هیپوژن  پروتروزوئیک  آهک و دولومیت  ]12[)نامیبیا(ابناب
  هیپوژن  کامبرین  آهک و دولومیت  ]16[)استرالیا(آرونا

  ژنهیپو  کامبرین  آهک و دولومیت  ]16[)استرالیا(مولولو
  هیپوژن  کامبرین  آهک و دولومیت  ]16[)استرالیا(آریستوتل

  
  )سیرجان( دولومیتی شدن در کانسار روی و سرب غیرسولفیدی چاه تلخ - 5

کیلومتری شرق معدن آهن گل  15کیلومتری جنوب غرب شهر سیرجان و در فاصله  45این کانسار در فاصله 
تا  کهشروع شده  1337نیست ولی آخرین فعالیت آن از سال زمان شروع فعالیت آن مشخص  .گهر واقع شده است

این کانسار در ایالت  .و علت تعطیلی آن مشخص نیست ادامه داشته است و در حال حاضر متروکه است 1351سال 
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 سیرجان -سیرجان واقع شده است و روند کلی عناصر ساختاری در این کانسار از زون سنندج -ساختاری سنندج
  . پیروی می کند) نوب شرقج -شمال غرب(

   
  چینه شناسی کانسار روی و سرب چاه تلخ -1- 5

به شدت  که )1 شکل(باشند می) Pd( پرمین دولومیتی های کربناته قدیمی ترین سنگ های منطقه سنگ
ها و  ها ماسه سنگ در زیر این سنگ. ای دارند ها مشخص نیست و حالت توده کریستالیزه بوده و شیب و امتداد آن

های پرمین قرار  سه پسین با مرز گسله در کنار سنگهای کربناته کرتا سنگ .قرار دارد )Pc( پرمیننگلومرای ک
  .اند گرفته

این . تشکیل دهنده ناودیس چاه تلخ هستندبا فسیل اربیتولین ) سنومانین( های کربناته کرتاسه پسین گسن
 )میزان فرسایش و ضخامت( ظاهریرن و خصوصیات رسوبات بر اساس میزان دولومیتی بودن و همچنین مقدار ما

ها از پایین به باال این واحد .شناسی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند واحدهای تفکیک شده از نظر فسیل .اند تفکیک شده
  :عبارتند از
Kc :شود که به صورت گسله در  نوب غربی ناودیس چاه تلخ دیده میرخنمون کوچکی از این واحد در بخش ج

این کنگاومرا متوسط تا ریز . باشد متر می 5تا  3ین واحد در رخنمون ضخامت ا. قرار گرفته است Kld1 مجاورت واحد
های کرتاسه را  و تبدیل تدریجی کنگلومرا به آهک شود و حالت پیشروی دریا تر می انه بوده و به سمت باال ریز دانهد

  . دهد نشان می
Kld1 :2شکل ( واحد آهک دولومیتی زیرینa (ها  یم الیه تشکیل شده و در بعضی بخشهای ضخ که از آهک
در . تا کرم و گاهی صورتی استمتر و رنگ آن خاکستری  130ضخامت این واحد حدود . سازی هستند میزبان کانی

. شود روی و سرب غیر سولفیدی دیده می) 2e شکل( های فوقانی این واحد در زون های برشی آثار کانی سازی بخش
  .جود فسیل اربیتولین در این واحد سن آن را سنومانین تعیین می کندو

Klm1 :شود این واحد میزبان  دیده می) 1شکل ( شناسی همانطور که در نقشه زمین: ینواحد آهک مارنی زیر
در . متر تشکیل شده است 100های خاکستری رنگ با ضخامت حداکثر  و از آهک) 2b شکل( باشد سازی می اصلی کانی

تری را نسبت به وجود مارن در این واحد باعث شده است که فرسایش بیش. شود واحد هم فسیل اربیتولین دیده می این
ها  این واحد نیز در بعضی بخش. باشد تری داشته خود تحمل کرده و توپوگرافی مالیمهای زیرین و باالیی واحد

  ).2c شکل( دولومیتی شده است
Kld2 : های دولومیتی خاکستری رنگ تا کرم رنگ تشکیل شده  این واحد از آهک: نیدولومیتی میاواحد آهک

  .سازی است این واحد فاقد کانی). 2d شکل( دارد Kld1که شباهت زیادی با واحد 
Klm2 :متر است و شباهت زیادی با واحد  60ضخامت این واحد حدود : واحد آهک مارنی فوقانی Klm1دارد .

  .باشد شخص میسازی م این واحد فاقد کانی
Kld3 :ضخامت آن بیش از . ارداین واحد بیشترین ضخامت را در منطقه چاه تلخ د: واحد آهک دولومیتی فوقانی

های دولومیتی  این واحد که از آهک. ه قرار داردشناسی این منطق باشد و در باالترین بخش ستون چینه متر می 270
  .باشد سازی می اکستری روشن تشکیل شده فاقد کانیشده کرم تا خ

های فوق شباهت زیادی با یکدیگر دارند و اکثرا بیومیکرایت هستند که فسیل در مقاطع میکروسکوپی واحد
  .شود اطع دولومیتی شدن ثانویه دیده میهاست و در اکثر مق اربیتولین فسیل شاخص آن
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  ))1369ف تهران پادیر( شدهنقشه اصالح ( )سیرجان( منطقه چاه تلخ 5000/1نقشه زمین شناسی : 1شکل 

 
  شناسی ساختمانی منطقه زمین -2- 5
باعث جابجایی و تکرار واحدها های اصلی و فرعی  موع ساختار ناودیسی دارند که گسلهای این منطقه در مج سنگ
  .)1 شکل( اند شده
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کانه همی مورفیت با آغشتگی اکسید های : b )برابر Kld1()20 واحد (یکرایتیدر زمینه م بلورهای درشت دولومیت اپی ژنتیک: a: 2شکل 
بلور دولومیت هوازده در زمینه همی مورفیت و : c )برابر 20(که احتماال ناشی از وجود پیریت زیاد در کانسنگ سولفیدی اولیه است آهن

های  رگه: e )برابر20(  Kld2واحد ی ها در زمینه میکرایتیدولومیتی شدن در امتداد شکستگ: d )برابرKlm1( )20واحد( های آهنکسیدا
این ( در کار صحرایی Zinc Zapهای اکسیدی روی به وسیله محلول  شناسایی کانی: kld1  f واحد کاالمین در سنگ آهک دولومیتی شده

  )کنند ثیر این محلول رنگ قرمز ایجاد میها تحت تأ کانی
  

گسل سعیدآباد در شرق ناودیس چاه تلخ قرار دارد . ای اصلی منطقه هستنده ه تلخ و سعیدآباد گسلهای چا گسل
رسد نقشی در  شود و به نظر می سازی در اطراف آن دیده نمی باشد و هیچگونه آثار کانی می N30Wو راستای آن 

باشد و  می N20Wگذرد و دارای راستای  از محور ناودیس چاه تلخ می گسل اصلی چاه تلخ تقریباً. سازی ندارد کانی
. های مختلف شده استفعالیت این گسل باعث تکرار واحدها و همبری واحد .درجه به سمت شرق است 80شیب آن 

فعالیت این . است N35Wگسل غربی چاه تلخ دارای راستای . شود سازی دیده نمی در امتداد این گسل نیز آثار کانی
اکثر . شده است kld1در مجاورت ) KC( ی قاعده کرتاسهو رخنمون واحد کنگلومرای Kld1گسل باعث تکرار واحد

های  جنوب شرق دارند و بعضی از گسل -بهای اصلی هستند و راستای شمال غر های فرعی هم راستا با گسل گسل
  .باشند جنوب شرق می -ای راستای شمال غربها نیز دار اکثر درزه. های اصلی هستند فرعی عمود بر گسل

  
  انسار چاه تلخسازی در ک کانی-3- 5

وزینکیت، همی های اسمیت زونیت، هیدر در کانسار چاه تلخ شامل کانه سوپرژن سازی غیر سولفیدی کانی
باشد که به صورت بسیار ریز و  شامل پیریت، اسفالریت و گالن می سازی سولفیدی کانی. باشد مورفیت و سروزیت می

های کانسنگ سولفیدی اولیه  های سولفیدی، باقیمانده کانی .دباش سولفیدی پراکنده میدر زمینه کانسنگ غیر پراکنده
  .اند های غیرسولفیدی تبدیل شده هستند که در اثر هوازدگی به کانی

به علت هم راستا بودن . کند های غالب منطقه پیروی می ای است و از سیستم شکستگی سازی به صورت رگه کانی
تر متوجه  کند ولی با بررسی دقیق ودن را برای این کانسار ایجاد میفرم ببندی در ابتدا شبهه استراتی ها با الیه رگه
های اصلی در  صورت گرفته و رگه) جنوب شرق -غربشمال ( بندی ها به موازات امتداد الیه شویم فعالیت گسل می

ضخامت  تشکیل شده و Kld1و Klm1 هایرگه زیرین بین واحد. اند ها تشکیل شده ها و شکستگی امتداد این گسل
در واحد  رگه میانی. باشد که در بعضی نقاط قطع شدگی دارد متر می 40متر و طول آن حدود  5/2تا  5/1آن بین 

b

d e f
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 39   ... دولومیتی شدن اپی ژنتیک، راهنمای اکتشافی کانسارهای روی و سرب

Klm1  امتداد آن. باشد متر می 2متر و ضخامت آن  50حدود قرار دارد و طول آن N45Wرگه باالیی که . باشد می
متر  5/2تا  1ر و ضخامت مت 850سازی را دارد، با طول حدود  نیوده و بیشترین مقدار کابزرگترین رگه در این کانسار ب

بیشترین  .باشد و شیب آن به سمت شمال شرق می N40Wامتداد این رگه . قرار دارد Kld2 و Klm1 بین واحدهای
   . نوب شرق تشکیل شده استج-های شمال غرب سازی در امتداد درزه کانی

سازی دیده  و در یال شرقی هیچگونه آثار کانیتلخ تشکیل شده سازی فقط در یال غربی ناودیس چاه  کانی
 .سازی به وسیله گسل چاه تلخ در شرق و گسل غربی چاه تلخ در غرب محدود شده باشد رسد کانی به نظر می .شود نمی

ر صورت گرفته است، وجود های اخیر که توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این کانسا با حفاری
یزان ذخیره این کانسار توسط م .متری در زیر رسوبات آبرفتی دره شرق معدن محرز شده است 90سازی تا عمق  انیک

  .هزار تن برآورد شده است 720حدود ) 1368( ای و افروز سبزه
آهک دولومیتی شده  Kld1واحد . هستند  Kld1و   Klm1های سازی واحد همانطور که ذکر شد میزبان کانی

های کرتاسه پسین در  با مطالعه آهک. واحد آهک مارنی است که تا حدی دولومیتی شده است Klm1د است و واح
ترین محل به  نزدیک. ها صورت نگرفته است مناطق دور از کانسار چاه تلخ مشخص شد که دولومیتی شدن در آن

 کیلومتری جاده 2خ و در فاصله کیلومتری شمال کانسار چاه تل 7، در فاصله رخنمون دارندها  کانسار که این آهک
تهیه شده از کانسار  در مقاطع نازک. شود از دولومیت در این محل دیده نمی باشد که هیچگونه اثری شیراز می –کرمان 
   .  سازی با دولومیتی شدن به وضوح مشخص است ارتباط کانی چاه تلخ
  
   گیری نتیجه -6

ناته با سنگ میزبان کرب) سوپرژن و هیپوژن( یرسولفیدیهای روی و سرب غن کانساربا مقایسه سنگ میزبا -1
ها هم سنگ در بعضی از این کانسار. اط دارندها با دولومیتی شدن اپی ژنتیک ارتبمشخص شد که اکثر این کانسار

 .میزبان، واحدهای دولومیتی هستند
سازی  و کانی باشد ی شده مین واحدهای کربناته دولومیتدر کانسار روی و سرب چاه تلخ سیرجان نیز سنگ میزبا  -2

 .ارتباط تنگاتنگی با دولومیتی شدن دارد
 باشد ها مرتبط می ی شدن اپی ژنتیک با سیستم شکستگیکانی سازی غیر سولفیدی و دولومیت چاه تلخ کانساردر   -3

  .باشد ها می ان دولومیتی شدن در اطراف شکستگیو بیشترین میز
ته دولومیتی شده نسبت به کل واحدهای کربناته، های کربناندگی واحده محدودتر بودن وسعت و پراکبا توجه ب -4

 های کربناته به عنوان یک راهنمای اکتشافی در جهت کاهش وسعتاز دولومیتی شدن اپی ژنتیک واحد توان می
  .ها استفاده کردمناطق دارای پتانسیل این کانسار

های آهکی دولومیتی یپوژن نیز دولومیت و واحدهای روی و سرب غیر سولفیدی هنسارسنگ میزبان در اکثر کا -5
ها در ایران  ، احتمال اکتشاف آنکنونتا ها در ایرانجه به عدم پیدایش این تیپ کانساربا تو باشد ولی شده می

 .پایین است
 .های سوپرژن ممکن است در زمان تشکیل کانسار سولفیدی اولیه صورت گرفته باشددولومیتی شدن در کانسار  -6
های سنوزوئیک، به نظر  ای روی و سرب غیر سولفیدی در سنگهعدم یا نادر بودن پیدایش کانسار ه بهبا توج  -7

  .ها دارندکمی جهت میزبانی این تیپ کانسارها پتانسیل  رسد این سنگ می
  

  منابع -7
یه و سرب در ناح های استراتاباند غیرسولفیدی رویکانسار شناسی های زمین ، بررسی ویژگی1385 ،.ا رسا، و. امیری، ع .1

  .صفحه 9شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، سال دوم، شماره اول،  بهاباد، فصلنامه زمین-کوهبنان
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