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 41  1390 تابستان، دوم، شماره چهارمشی زمین و منابع واحد الهیجان، سال فصلنامه علمی پژوه

  
  
  
  )زنجان( مس گلوجه -تعیین ذخیره کانسار طال 
  

   5و سیده طیبه غفاری هاشمی4قیس بدخشان ممتاز .3، سید جمال شیخ ذکریایی2، نیما نظافتی1*امین تقی لو
  دانشجوی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات اسالمی - 1

  ه آزاد اسالمی اسالمی علوم و تحقیقات اسالمیدکتری زمین شناسی اقتصادی استادیار دانشگا -2
  دکتری پترولوژی اقتصادی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات اسالمی -3

  فوق لیسانس زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال -4
   دانشجوی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات اسالمی -5

  )SayedAmin@gmail.com -  عهده دار مکاتبات(*
 

  هدیچک
 .آباد قرار دارد مس رشتمتروک کیلومتری باختر معدن  5/1 در کیلومتری شمال زنجان و 45 مس گلوجه در - کانسار طال

جای دارد و از تحوالت تکتونیکی و  )ساختاری ایران مرکزی پهنه( آذربایجان -محدوده مورد مطالعه در بخش باختری پهنه البرز
عیار طال در تمامی ند و آباد تشکیل شده ا ترگه ها در امتداد گسل ها به ویژه گسل اصلی رش. ماگمایی آن تبعیت کرده است

وی نیز عیار قابل عناصر مس، سرب و ر ، همچنیننوسان داردppm19  تا 1 بین و بوده نمونه های رگه ها بسیار قابل توجه
استفاده  بلوک بندی برای تعیین ذخیره از روشبا توجه به رگه ای بودن کانسار طالی گلوجه بنابراین  .توجهی نشان داده اند

حجم کانسار در  ، لذاتواند به صورت روباز مورد بهره برداری قرار گیرده و نیز کانسار ب یک ترین تناژ واقعی بدست آیدنزد تا گردید
های برشی بدون  در مرحله نخست حجم کانسار و تناژ آن بر مبنای حجم رگه ها و زون .مرحله مجزا اندازه گیری گردیدچند 

 ppmمیانگین  عیاربا  تن کانسنگ 087/871 کانسار دارای کانسار دارای در این حالت ،احتساب سنگ دیواره محاسبه گردید
 با احتساب بخش ppm1  باالی در مرحله دیگر حجم کانسار با میانگین وزنی .کیلوگرم می باشد 2427 طالمیزان ذخیره و  34/3

 ارـیـا عـگ بـنـانسـن کـت 2237018 کانسار دارای در این حالت .های کم عیار بین رگه های مجاور در نظر گرفته شده است
 ppm 5/0  باالیمیانگین وزنی  و در مرحله آخر حجم کانسار با .کیلوگرم طالست 71/4081معادل و  ppm 85/1  میانگین

  .کیلوگرم طالست 27/4247و معادل  ppm 35/1  تن کانسنگ با عیار 3233453 در این حالت کانسار دارای. محاسبه شده است
  

  .بلوک بندی مس، رگه، روباز، -تعیین ذخیره، طال :کلیدیگان واژ
 

  همقدم -1
کیلومتری شمال شهر زنجان  45شمالی در  4107800و  خاوری264701مس گلوجه به مختصات  - طال کانسار

از نظر ساختاری کانسار گلوجه در زیر پهنه البرز آذربایجان . آباد قرار دارد تمعدن قدیمی رش باخترکیلومتری 5/1و در 
 کانسار گلوجه .)1355، نبوی(ساختاری ایران مرکزی قرار داشته و از ماگماتیسم و تکتونیک آن پیروی می کند از پهنه

رگه ای بوده و نمونه های برداشت شده از رگه ها مقادیر قابل توجهی از عناصر طال، مس، سرب، روی را نشان داده 
ائز اهمیت ـن لحاظ کانسار حـاز ای کهژه طال می باشد ـدارای عناصر پایه و به وی وچندفلزی بوده  کانسار است، بنابراین

ذخیره هر یک از عناصر به روش بلوک بندی محاسبه گردید، تا  به دلیل رگه ای بودن کانسار میزان. می باشد
  .نزدیکترین تناژ واقعی بدست آید
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  بررسی زمین شناسی عمومی -2
های منطقه ترکیب کل سنگ. اندبیشترین لیتولوژی منطقه را تشکیل داده های آتشفشانی و آذرآواریسنگ

های شدت و ضعف فوران. باشدانیکی متنوع در منطقه میحدواسط تا اسیدی بوده و نشان دهنده فعالیت های ولک
های ریولیتی که در توده نفوذی گرانودیوریتی گلچین و دایک. آتشفشانی دال بر ناآرامی های تکتونیکی منطقه است

اند و موجب کانی سازی در منطقه و در محدوده کانسار گلوجه شده ).1379، فریدی( اندشمال منطقه نفوذ نموده
های برشی کانی ساز و عنوان کنترل کننده زونه ها بگسل .هاستزایی صورت گرفته در ارتباط مستقیم با آن هکان
ه کانی ساز را ب رشی وهای بِلیکن می توان زون ،دنشوکه در منطقه دیده می ندستهی یهاها از مهمترین پدیده رگه

شوند که های منطقه به دو دسته  تقسیم میگسل .گرفت نظر رهای زمین ساختی دعنوان فازهای ابتدایی جنبش
  :عبارتند از

زون گسلی به ، هاگسلاین  .اندی گردیدهسبب کانی سازبوده و  قدیمی ترباختری که  -ها با روند خاوریگسل-1
 براساس شواهد صحرائی روند. اندمتر را تشکیل داده 12سانتیمتر تا  10رشی به ضخامت متر و رگه بِ 60ضخامت 

  .اندانطباق دارند و سبب کانی سازی در منطقه شده های مذکورگسلهای کانی ساز و بر روند  رگه
ها اند و سطح آینه گسل در آنها را جابجا نمودههای برشی رگهکه زون N60تا  N50ها با روند تقریبی گسل -2

   .هاسترت قشر نازکی بر روی سطوح آنصوه آهن ب های اخیر وجود اکسیدهایهای گسلاز ویژگی. خوبی پیداسته ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دهدهای منطقه را نشان می گسل های برشی و نمودار گل سرخی فراوانی زون :1شکل 
  

یندهای هیدروترمالی در منطقه آناشی از فر مشاهده شده،سریسیتی و آرژیلیتی، سیلیسی شدن  هایدگرسانی
به  باشندسازی هیدروترمال میای کانیتابع شکل رگهباشند و می ترمالیهای هیدرورشبِ و هامنطبق بر گسلو گلوجه 

سیلیسی  با توجه به مقاطع پتروگرافی، .یابدها کاهش میها، میزان آلتراسیونها و رگهطوری که با دور شدن از گسل
ی موجود در رگه و قطع ، کان)بلوری یا آمورف( براساس رنگ، نوع سیلیس. باشد، مهمترین آلتراسیون محدوده میشدن

شدگی و در مقیاس میکروسکوپی با توجه به بافت سه نوع کوارتز هیدروترمالی در محدوده گلوجه تشخیص داده 
  : که عبارتند از )1386، بدخشان ممتاز( شود می

مچنین های اولیه در سنگ میزبان و هاین کوارتز ها به صورت رگه: کوارتز هیدروترمالی و کوارتزهای خرد شده)1
ضخامت رگه هایی سیلیسی که این چنین تشکیل شده است، . شوندبه صورت قطعات خرد شده در زون بِرشی دیده می

از حد میکروسکوپی تا یک متر تغییر می کند و توسط کوارتز های هیدروترمال فاز سولفیدی و کوارتز های هیدروترمال 
  .شوندفاز اکسیدی قطع می
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 43  )زنجان( مس گلوجه -تعیین ذخیره کانسار طال 

این کوارتزها محصول دگرسانی سیلیسی در فاز اصلی : هیدروترمال فاز سولفیدی یِ اصلیکوارتز مرحله )2
این کوارتزها . باشند و سطح قطعات برشی را پوشانده و پر کرده استهیدروترمال هستند که با سولفید ها همراه می

  .ی اکسیدی قطع شده استها سفید می باشد و توسط کوارتزهای مرحلهآمورف بوده و رنگ آن
این کوارتز درشت بلور و فضاهای خالی را پر نموده و : یِ اکسیدی و فاز تاخیریکوارتز هیدروترمال مرحله )3

  .باشندای و به رنگ بنفش میبیشتر دارای بافت شانه
   

......................  
                  

     
  

        
  مطالعه زمین شناسی محدوده اکتشافی -2-1

بنابراین . اندهای بسیاری شدهکه موجب شناسایی رگه ترانشه اکتشافی حفر گردیده است 15گلوجه در محدوده 
  .شدندتقسیم  Dو  Cرگه های فرعی و  Bو  Aهای اصلی رگه کانی زایی بهضخامت و نوع  -طول  ها براساسرگه

گوتیت  –هن زیاد نظیر هماتیت های شدیداً خرد شده و برشی شده و دارای اکسید های آاین رگه از زون :Aرگه 
های در بخش جنوبی رگه و به موازات آن، رگچه. متر است 2حداقل  و متر 10 حداکثرضخامت این رگه . باشدمی

سنگ میزبان رگه . اندها نیز عیار باالی طال و عناصر همراه را نشان دادهشود که این رگ و رگچهفراوانی دیده می
عیار  ومتر  450طول رگه حداقل . د که متحمل آلتراسیون شدید سیلیسی شده استباشریوداسیت تا التیت می

  .است ppm 89/2طال در طول رگه  میانگین
از دو بخش  این رگه. باشدمیمتر  10 آن ضخامتحداکثر . باشدبرشی شده می Aاین رگه مشابه رگه : Bرگه 

یدی در سمت جنوبی رگه تشکیل گردیده و بخش بخش سولف. رشی اکسید آهن دار تشکیل شده استسولفیدی و بِ
و شیب به سمت شمال باختر  N70Eاین رگه دارای روند تقریبی . تاکسید آهن دار در سمت شمال آن قرار گرفته اس

اند و دارای عیار باالی طال نیز شود که شدیداً اکسید شدههای فرعی زیادی در اطراف این رگه دیده میرگچه. باشدمی
سنگ میزبان این رگه در قسمت خاوری ریولیت تا ریوداسیت آلتره و در شمال آن توف ها و ریوداسیت آلتره . دباشنمی

  .است ppm3/3  متر و عیار میانگین طال در طول رگه 120رگه بالغ بر  طول. باشدشده می
این رگه به ن رگه ای. باشدمیمتر  5/1ضخامت متوسط آن  ومتر  80رشی به طول این رگه یک زون بِ: Cرگه 

به رگه   GTr-5ترانشه و در های فراوان با فواصل بسیار نزدیک به هم تشکیل شدهرگچه –ای از رگ صورت مجموعه
B  و در ترانشهGTr-4  به رگهA طال در طول رگه  یانگینعیار م. متصل می شود ppm1/2 است.  

ادامه  باخترمتر به طرف  120ول تقریبی ـه طـب جدا می شود و Bه ـای از رگبه صورت شاخه هـن رگـای: Dرگه 
های ضخامت این زون برشی و رگچه. شوددیده می GTr-4 و GTr-3زون برشی و رگه مذکور در ترانشه . یابدمی

  .است ppm 9/2 طال در طول رگه یانگینمتر با عیار م 5/1ضخامت این رگه . کندمتر تغییر می 6تا  2اطراف آن از 

رگچه های متقاطع سیلیسی با بافت تداخلی : 2شکل 
)X(6.3×10)XPL.( 

  رگچه های سیلیسی فرعی نسل سوم  :3شکل 
 ).دید به سمت شمال(
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، عیار قابل توجهی از طال، مس، سرب و روی را نشان داده هااز رگه های برداشت شدهاز آنالیز نمونهنتایج حاصل 
که با  ).Gocht and et al.,1988( باشنداست که نسبت به پوسته زمین دارای ضریب غنی شدگی بسیار باالئی می

. باشدج عناصر طال، مس، سرب و روی مسجل میتوجه به ابعاد کانسار و نیز پلی متال بودن آن، اقتصادی بودن استخرا
  .لیکن برای اطمینان بیشتر نیاز به حفاری و بدست آوردن اطالعات عمقی می باشد

  
  ارزیابی و تخمین ذخیره پتانسل های محدوده معدنی گلوجه -3
  مرحله اول تهیه نقشه های هم شدت ناهنجاری ها محدوده -3-1

ها با استفاده ها و رگچهها با رگههتر از پراکندگی عناصر در منطقه و ارتباط آنبه منظور شناخت و درک بدر ابتدا 
 ArcGIS9.3ها در نرم افزار ها، نقشه زمین شناسی و نیز نتایج آنالیز نمونهاز اطالعات سطحی نظیر اطالعات ترانشه

ها به ها و ترانشهها و آنالیز آننمونه بدین منظور ابتدا موقعیت. گردیدنقشه های پراکندگی عناصر هدف اقدام به تهیه 
ترسیم شد و در  )1386، بدخشان ممتاز(ینگ جط هم عیار با استفاده از روش کرینرم افزار داده شد و سپس خطو

  .بدست آمد 7تا  4 هایشکلنهایت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در محدوده معدنی گلوجه مسآنومالی عنصر : 5 شکل                                  آنومالی عنصر طال در محدوده معدنی گلوجه  :4 شکل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   گلوجه آنومالی عنصر روی در محدوده معدنی :7شکل                           آنومالی عنصر سرب در محدوده معدنی گلوجه:  6 شکل            
    

می توان دریافت عناصر طال، نقره، مس، سرب و  نقشه های هم شدت عناصردر محدوده اکتشافیکلی به با نگاه  
دهند به طوری که بیشترین میزان غنی شدگی و کانی سازی این عناصر در بین  نشان می خوبی نسبتاً پوشانی روی هم

ها همچنین روند رگه. واقع شده و به سمت باختر میزان کانی سازی کاهش یافته است  GTr-6تا GTr-4ترانشه های 
بنابراین با توجه به عیار باالی . ها در صحرا مطابقت داردباشد و با روند آنمشخص می ها به طور واضحدر این نقشه
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 45  )زنجان( مس گلوجه -تعیین ذخیره کانسار طال 

می توان ذخیره قابل توجهی از این عناصر  GTr-6 و GTr-4های ها و به خصوص در بین ترانشهها در رگهنمونه
  .باالخص طال را در محدوده انتظار داشت

  
  ی در محدوده گلوجهمحاسبه ذخیره معدن -3-2

برای محاسبه حجم و تناژ ذخایره معدنی روش های گوناگونی وجود دارد که متناسب با انواع ذخیره و میزان 
ای بودن کانسار از روش بلوک بندی در ابن مقاله نیز با توجه به رگه. توان از آن استفاده نموداطالعات عمقی کانسار می

باشند و اطالعات عمقی کانسار کامل نگردیده است از اطالعات ی در مرحله حفاری میهای اکتشافاز آنجائی که گمانه(
، بنابراین )های سطحی صورت پذیرفته استها، مورفولوژی منطقه و نتایج نمونهها و مشخصات رگهسطحی نظیر ترانشه

گه و زون برشی بدون اساس حجم ر محاسبه حجم کانسار بر -1 تعیین ذخیره طالی کانسار گلوجه در سه مرحله
ارزیابی و تعیین ذخیره با  -3گرم در تن  1ارزیابی و تعیین ذخیره با میانگین وزنی باالی  -2احتساب سنگ دیواره 

همچنین چون . گرم در تن صورت گرفته است تا تناژ بدست آمده به واقعیت نزدیک گردد 5/0میانگین وزنی باالی 
مس، سرب و روی همراه طال وجود دارد، در نتیجه برای عناصر آنومال مس،  صرنوع پلی متال بوده و عنا کانسار از

در نهایت براساس تعیین ذخیره انجام شده . درصد انجام گرفته است5/0سرب و روی نیز تعیین ذخیره با میانگین وزنی 
  .قرار می گیرد) C2 )Gocht et al., 1988کالس کانسار از نظر درجه بندی تعیین ذخیره در 

در ابتدا برای تعیین ذخیره، میانگین وزنی عیار طال برای نمونه های مربوط به رگه ها در هر ترانشه محاسبه 
  بدین منظور از فرمول گردید

)1(                                        
بر  هایار هر یک از نمونهع Ci، (ppm)عیار میانگین بر حسب  Cکه در آن  ).1386، بدخشان ممتاز(استفاده شد 

به ) 8 شکل( های حفر شدهاز آنجایی که ترانشه.است هاجمع طول نمونه Mو  نمونه هر طول Mi، (ppm)حسب 
در نتیجه رخنمون رگه ها در  ).Gocht and et al .,1988( اندمتر حفر شده 25صورت سیستماتیک و با فواصل 

ها در و عرض بلوک برابر با عرض رگه) متر 25طول هر بلوک (میم داده شد متر به طرفین تع 5/12ها به فاصله ترانشه
عمق کانسار نیز براساس . بدست آمده است» 25 ×عرض رگه«هر ترانشه است، بنابراین مساحت هر بلوک از رابطه 

د، که باشمتر می129حدود ) از سطح دریا 1996( GTr-6و ) از سطح دریا GTr-0 )2123اختالف ارتفاع ترانشه 
حاصلضرب مساحت بلوک در عمق رگه متر در نظر گرفته شد، در نتیجه از  100برای کاهش خطای محاسباتی عمق 

میانگین وزن مخصوص  gr/cm3 72/2(حجم بلوک و با ضرب حجم در وزن مخصوص سنگ میزبان  ،)متر 100(
به عنوان مثال . ذخیره حاصل می گردد میزان ،با ضرب تناژ در عیار میانگین. تناژ بدست می آید) های منطقه سنگ

  .آورده شده است Aرگه  و برای GTR-3ترانشه در  نحوه محاسبه ذخیره طال
)2      (       

 
kg 696/237=59/3×66150=72/2×24500=25×8/9×100  
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  )دید به سمت باختر(می دهد  نشان را موقعیت ترانشه ها، رگه اصلینمای کلی  : 8شکل 

  
  محاسبه حجم کانسار براساس حجم رگه و زون برشی بدون احتساب سنگ دیواره -3-2-1

ها  های مربوط به رگهگین وزنی نمونهمیان ،هادر تعیین ذخیره در این مرحله با توجه به مقطع تهیه شده از ترانشه
 292375حجـم کانسـار برابـر    . یز به طور جداگانه تعیین گردیـد ها محاسبه و میزان ذخیره هر رگه نبه تفکیک ترانشه
کیلوگرم طال می باشد که میزان قابل توجهی می باشـد و بـا   537/2427مترمکعب و معادل 798413مترمکعب با تناژ 

  .)9 شکل( افزایش عمق انتظار می رود میزان ذخیره نیز افزایش یابد
  

  
   حجم رگه و زون برشی بدون احتساب سنگ دیواره براساسبلوک بندی معدنی کانسار گلوجه  : 9 شکل

  
  گرم در تن 1ارزیابی و تعیین ذخیره با میانگین وزنی باالی -3-2-2

هـایی از  گرم در تـن محاسـبه گردیـد و بخـش     1یدر این مرحله میزان ذخیره کانسار براساس میانگین وزنی باال
در نتیجه حجم کانسـار افـزایش یافتـه و بسـیاری از     . گرفته شد سنگ همبر بین دو رگه نیز جزء ذخیره کانسار در نظر

. )10 شـکل ( د، جزئی از ذخیـره کانسـار گردیدنـد   رگه و رگچه ها که در مرحله قبل جزء ذخیره  به حساب نیامده بودن
  5/789412مترمکعب باتنـاژ   828525حجم کانسار در این حالت  .قبل بوده استروش محاسبه ذخیره همانند مرحله 

  .کیلوگرم طال است 708/4081گرم در تن و معادل  85/1تن کانسنگ با عیار میانگین
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 47  )زنجان( مس گلوجه -تعیین ذخیره کانسار طال 

  
  گرم در تن 1با میانگین وزنی باالیبلوک بندی معدنی کانسار گلوجه : 10شکل 

    
 گرم در تن 5/0ارزیابی و تعیین ذخیره با میانگین وزنی باالی -3-2-3

 و. گـرم در تـن محاسـبه گردیـده اسـت      5/0انگین وزنـی بـاالی   در این مرحله میزان ذخیره کانسار بر اساس میـ 
باشند و نیز تمـامی سـنگ همبـر بـین دو     های طال با عیار نسبتا باال میهایی از سنگ دیواره که دارای رگه رگچه بخش

بسیاری رسد و گرم در تن می 35/1ای که عیار میانگین طال به رگه اصلی جزء حجم کانسار در نظر گرفته شده به گونه
تـن   3232353متـر مکعـب بـا تنـاژ     1197575حجـم کانسـار    .های فرعی جزء ذخیره کانسار به حساب آمـد رگچهاز 

  . )11شکل ( کیلوگرم طال است 4247گرم در تن و معادل 35/1با عیار  کانسنگ
  

  
  گرم در تن 5/0 با میانگین وزنی باالی بلوک بندی معدنی کانسار گلوجه  :11شکل 

  
باشد و طال به عنوان فلز اصلی این کانسار قلمداد شده است، عناصر مس که کانسار از نوع پلی متال می ییاز آنجا

توان به عنوان عناصر جانبی آنها را نیز استحصال نمـود و همـین   سرب و روی نیز عیار قابل توجهی دارند و بنابراین می
بـا میـزان    سـرب و روی نیـز بـرای کانسـار     عناصر مـس،  براین اساس ذخیره. گرددامر سبب اقتصادی بودن کانسار می

محاسبات انجام شده نشـان داده اسـت کـه کانسـار دارای     . محاسبه و تخمین زده شده است% 5/0میانگین وزنی باالی 
به ترتیب خالصه  2و  1جدول  .کیلوگرم روی می باشد21/15205کیلوگرم سرب و 51/14961کیلوگرم مس، 95/121

  .دهندخیره کانسار گلوجه را برای عنصر طال و عناصر مس، سرب و روی را نشان میمحاسبات تعیین ذ
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  خالصه تعیین ذخیره طال در کانسار گلوجه  :1جدول 

  )ppm(میانگین عیار طال  (M3)حجم   )Ton(تناژ   )kg(طال  ذخیره میزان

54/2427  798413  292375  34/3  
708/4081  5/789412  828525  85/1  

4227  3232353  197575  35/1  
  

  خالصه تعیین ذخیره عناصر مس، سرب و روی در کانسار گلوجه  :2جدول 

  )درصد(میانگین عیار عناصر  (M3)م حج  )Ton( تناژ  )kg( ذخیرهمیزان 

95/1221  70875  26250  72/1  Cu 

54/14961  539325  199750  77/2  Pb 

20/15209  5/495787  183625  06/3  Zn 

  
  نتیجه گیری -4
عیین ذخیره انجام شده حاکی از اقتصادی بودن کانسار طال و عناصر همراه گلوجه می باشد که با تکمیل شـدن  ت

  .شبکه حفاری عمقی اطالعات دقیقتری از میزان ذخیره بدست خواهد آمد
هـا  تعیین ذخیره رگـه . های اندازه گیری شده محاسن خود را دارا هستندارزیابی و تعیین ذخیره هرکدام از حجم

عیار میانگین در کانسار های حد فاصل دو رگه باعث کاهش ذخیره و از طرفی افزایش بدون دخالت سنگ همبر و بلوک
هـای اسـتخراج بـه طـور     لیکن هزینه ،باشدترین روش استخراج می شده که این حالت استخراج به روش تونلی مناسب

های با عیار پائین بین دو رگه در حجـم کانسـگ   ر گرفتن بخشدر حالت دوم با در نظ. یابدای افزایش میقابل مالحظه
هـای کـه در حالـت    در این حالت بسـیاری از رگـه و رگچـه   . کندعیار کاهش یافته و حجم ماده معدنی افزایش پیدا می

ای باشند و با افزایش ضخامت رگه روش روباز بـر نخست جزء ذخیره کانسار به حساب نیامده بودند، جزئی از ذخیره می
هـای دارای کـانی زایـی و نیـز     هایی از سنگ دیواره که دارای رگه و رگچـه در مرحله آخر بخش. استخراج استفاده نمود

نتیجتاً حجم کانسار افـزایش قابـل مالحظـه    . ها جزئی از حجم کانسار به حساب آمده استتمامی سنگ همبر بین رگه
از آنجایی که در این کانسار طال به عنوان فلـز   .اهد بودن پذیر خوپیدا کرده است و استخراج روباز تا عمق بیشتری امکا

باشند و میزان ذخیره عناصر مس، سـرب و  اصلی و مس، سرب و روی به عنوان فلزات جانبی بوده و قابل استحصال می
با آنکـه عنصـر   . گرددباشند، بنابراین کانسار پلی متال بوده و اهمیت اقتصادی آن دو چندان میروی نیز قابل توجه می

نقره در این کانسار وجود دارد، اما عیار باالیی ندارد و بنابراین تعیین ذخیره برای این عنصر انجام نگرفتـه اسـت لـیکن    
  .احتمال آن وجود دارد که در عمق میزان این عنصر افزایش یابد، که نیاز به مطالعات بیشتری دارد

  
  منابع -5

  . شرکت توسعه علوم زمین ،ات طال و عناصر همراه در منطقه گلوجه شمال زنجاناکتشاف ،1386 ،.ق ،بدخشان ممتاز .1
  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، تحلیل داده های اکتشافی ، 1378 ،.ا .ع ،حسنی پاک .2
  سازمان زمین شناسی کشور ،هشتجین1:100000نقشه زمین شناسی ، 1379،. ا. ، انوری.م فریدی، .3
  انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، چاپ اول، تهران، ،دیباچه ای بر زمین شناسی ایران 1355 ،.نبوی، م، ح .4
 .، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، تهرانتخمین و ارزیابی ذخایر معدنی ، .ال. ع ،، یعقوب پور.ح ،مدنی .5

6. Springer-Verlag, 271p  6.  Gocht, W. R, Zantop, H. and Eggert, R. g., 1988, International Mineral 
Economic   
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