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 خراسان ، زري قلعه نقره _طال _مس كانسار شيميايي زمين بررسي

 جنوبي
 دامغان پايه علوم دانشگاه -نژاد نيحس اكبر علي 

 شيراز دانشگاه - مر فريد
 

 : چكيده
 سطوح امتداد در دار كانه هاي رگه .است فلزي چند گرمابي نوع از اي رگه نهشته يك زري قلعه كانسار

 .اند شده نهشته آندزيتي عمدتاً تركيب با ترشيري آتشفشاني ميزبان سنگهاي درون در برشي وزونهاي ها گسل
 و  قاره درون آتشفشاني فعاليتهاي حاصل كه بوده باال پتاسيم با آلكالن ساب نوع از ميزبان آتشفشاني سنگهاي

 .باشد مي ايران شرق فرورانش با اربتاط در احتمال به
 تـوده  جـوار  در شدن گرم و عمق به سطحي آبهاي حركت حاصل زري قلعه ساز كاني و گرمابي سيستم

 و آمده در حركت به فشار كم و دما كم مناطق و باال سمت به مجدداً آبها اين كه باشد مي عمقي آذرين هاي
 را خـود  فلـزي  هاي همنه عمده بخش مسير، سنگهاي از عناصر از برخي آبشويي با باال به رو حركت طي در

 به منجر و شده انجام متناوب بطور منطقه تكنونيكي حركات تأثير تحت سيستم اين فعاليت .است كرده تأمين
 قلعه ديواره سنگ دگرساني كه دهد مي نشان خاكي نادر عناصر مطالعه .است شده ها كاني همپوشاني نهشت
 .است گرفته صورت C230°از باالتر دماي در و  (<w/r) سنگ به آب باالي نسبت شرايط در زري

 نهشـته  محـدودة  در بويژه و مياني هاي افق در طال تمركز كه است آن از حاكي شيميايي زمين هاي داده
 همسـنگي  ضريب از آهن هاي اكسيد و مس با فقط عنصر اين و است شده انجام بيشتر ،  2و  1 شمارة هاي
 از بـااليي  هـاي  افق سمت به اينكه ضمن نقره كه دهد مي نشان ها داده اين همچنين .است خوردار بر مثبت
 زيـ  ننقـره  عيـار  ،منطقه غرب شمال سمت به سرب عيار افزايش با اما ،است روبرو افزايش اندكي با عيار نظر

 در روي و سـرب  عيـار  كه چند هر دهد مي نشان شيميايي زمين هاي داده .كند مي پيدا توجهي قابل فزايش
 اين غلظت اما ، است نشده ثبت درصد/. 5 از فراتر رگزه دار كانه هاي رگه شرق جنوب و مياني هاي بخش
 .رسد مي درصد 14 از بيش به بااليي افقهاي در  و) 6شمارة چاه محدودة (منطقه غرب شمال بخش در عناصر
 :مقدمه
 ايران مركزي لوت در شمالي عرض °31 49׳ 43״و شرقي طول °58 55׳ 15״رد زري قلعه كانسار 

 سيسـتم  چهار تحت زري قلعه منطقه .است شده واقع بيرجند غربي جنوب كيلومتري  180فاصلة در و
 شمال و غرب جنوب _ شرق شمال ، شرقي _ غربي ، شرق جنوب _ غرب شمال روندهاي با گسلش

 برشـي  زونهـاي  و ها گسل سطوح امتداد در عمدتاً منطقه اين در زايي كانه .است گرفته قرار جنوب _
 حاليكـه  در اسـت  گرفتـه  صـورت  غربـي  _ شـرقي  تقريبـاً  روند و شرق جنوب _ غرب شمال باروند

 چـپ  گسـلش  سيستم .باشند مي برخوردار كمتري سازي كاني از جنوب _ شمال روند با ساختارهاي
 بـه  منجر نقاط برخي در بطوريكه بوده جوانتر ها روند ساير به نسبت غرب جنوب _ شرق شمال گرد

 .است شده دار كانه هاي رگه جابجايي
 كننـده  كنتـرل  تأثير تحت آن در سازي كاني كه است اي رگه هاي كانسار نوع از زري قلعه انسارك
 و بوده متغيير دار كانه هاي رگه پهناي .است گرفته صورت كني پر شكافه شرايط در و ساختماني هاي
 شـده  سازي كاني فضاهاي پهناي بيشترين .باشد مي تغيير در متر چند حدود تا سانتيمتر چند حدود از

 برشـي  زونهاي همپوشاني بدليل و كرده قطع را يكديگر گسلي هاي سيستم كه است مناطقي به مربوط
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 .است شده دار كانه هاي رگه پهناي افزايش به منجر متقاطع سيستم دو از ناشي
 اول صـدقياني  ( اسـت  گرفتـه  صـورت  زري قلعه كانسار برروي مختلفي مطالعات تاكنون چند هر    

 بـا ) 1379 زاو و كريمپـور  ، 1374 ور ديمـه  ، 1372 نـژاد  حسن ، 1976 همكاران و سوزوكي ، 1976
 وجود كانسار اين در شيميايي زمين نظر نقطه از زيادي  پرسشهاي و ناشناخته سيماهاي هنوز آن وجود
 در خـاكي  نادر عناصر شيميايي زمين بررسي با تا است شده تالش پژوهش اين در جهت اين از .دارد
 بـا  دار كانـه  هـاي  رگـه  و ميزبـان  سنگ شيميايي زمين نيز و ها رگه گرمابي هاي كاني و ميزبان سنگ

 كانسـار  ايـن  ناشـناخته  سـيماهاي  ، اتمي جذب و ICP ، ICP-MS ، XRF اي تجزيه روشهاي از استفاده
   .شود آشكار
 : منطقه شناسي زمين
 ، 1976 اول صـدقياني  (اسـت  گرفتـه  صـورت  يزر قلعـه  منطقه در تاكنون كه مطالعاتي اساس بر     

 واحد دو كلي بطور كه گفت توان مي ،)1374ور ديمه ،  1372 نژاد حسن ،  1976همكاران و سوزوكي
 ايـن  در كه سنگي هاي واحد قديميترين  ).1 شكل (دارند رخنمون زري قلعه منطقه در شناختي سنگ
 صد  (است شده ارائه آنها براي ژوراسيك سن هك باشند مي رسوبي سنگهاي دارند زدگي بيرون منطقه
 ، شـيل  ، سـنگ  ماسه شامل رسوبي شناختي سنگ واحد اين )1976 همكاران و سوزوكي ،  اول فياني

 زري قلعـه  منطقـه  رسوبي سنگهاي .باشد مي راديوالريت كم مقدار به و رنگ تيره دانه ريز كنگلومراي
 قابـل  آنها روي بر نيز دگرساني اثرات نقاط برخي در و اند شده گرفته بر در آتشفشاني سنگهاي توسط

 .است مشاهده
 توان مي بطوريكه هستند برخوردار زيادي تسلط از آتشفشاني آذرين سنگهاي زري قلعه منطقه در     
 آذريـن  هاي سنگ .باشد مي سنگها از دسته اين زري قلعه دار كانه هاي رگه اصلي ميزبان سنگ گفت

 اسـت  شـده  ارائـه  آنهـا  براي ترشيري سني محدودة و بوده جوانتر رسوبي سنگهاي از سني نظر نقطه از
 ، اسـت  شده انجام سنگي هاي واحد اين روي بر تاكنون كه مطالعاتي براساس ).1969 هوبنر و بازين(

 ، بازالـت  آندزيت ، آندزيت نوع از عمدتاً زري قلعه منطقه بيروني آذرين هاي سنگ كه گفت توان مي
 صد( باشند مي داسيتي - آندزيتي توفهاي و ريوليت ، داسيت ريو ، داسيت ، دار پيروكسن هاي تآندزي
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  مطالعـات   ).1372 نـژاد  حسن ،  1976 همكاران و سوزوكي ،  1976 اول قياني

 و ديـوريتي  عمـدتاً  تركيـب  بـا  عميق نيمه دروني سنگهاي زري قلعه منطقه در سنگهايĤذرين جوانترين
 سـن  ، اسـت  مشـاهده  قابـل  آنها از كوچكي رخنمونهاي نقاط برخي در كه است ديوريت ميكروگرانو

  ).1976 همكاران و سوزوكي (باشد مي ميوسن -اليگو نفوذي سنگها اين احتمالي
 : ميزبان سنگ شيميايي زمين
 عمقي و طحيس هاي بخش در ميزبان سنگ از شيميايي، زمين و ميكروسكوپي مطالعات منظور به     
 بررسـي  منظـور  بـه  و انتخـاب  نمونـه  20تعـداد  شده برداشت هاي نمونه از .است شده برداري نمونه

 قـرار  تجزيـه  مـورد ) X اشـعه  فلوئورسانس(   XRF  روش از استفاده با فرعي و اصلي عناصر تغييرات
 .است شده داده نشان 2 و  1جداول در فوق هاي تجزيه از حاصل هاي داده .گرفت

 ماگمـائي  سـري  تعيـين  نيـز  و ميزبـان  سنگ از شده تجزيه هاي نمونه تر دقيق نامگذاري منظور به     
 لـي  (  ها قليايي نمودار در شده ترسيم هاي داده .است شده استفاده IGPET افزار نرم از فوق سنگهاي
 داسـيت  تا يتآندز محدودة در عمدتاً شده تجزيه هاي نمونه دهد مي نشان)  1989، همكاران و مايتره
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 در حاصله هاي داده زري قلعه ميزبان سنگ ماگمائي سري تشخيص براي ).ب-2شكل  (اند گرفته قرار
   نمـودار   و)د-2شـكل   ( SiO2 در مقابل K2O، )الف-2شكل  ( SiO2   مقابل در ها قليايي نمودارهاي

AFM  ) بودن آلكاليك ساب از حاكي ترتيب به)   د (و  )الف( نمودارهاي .شدند ترسيم )ج -2 شكل 
 هـاي  محـيط  بـا  ميزبـان  سـنگ  كـه  است آن مؤيد كه باشد مي زري قلعه ميزبان سنگ باالي پتاسيم و

   AFM نمـودار  در شده تجزيه هاي نمونه گيري قرار موقعيت طرفي از .است بوده ارتباط در فرورانش
 سـنگ  بـراي  را قـاره  لبة به نزديك ساختي زمين موقعيت ،)تولئيتي و آلكان كالك محدودة فاصل حد(

  .كند مي پيشنهاد زري قلعه ميزبان
 از شده تجزيه هاي نمونه فرعي عناصر براي )1993(پيرس مبناي بر عنصري چند عنكبوتي نمودار     
 رونـد  يك تقريباً دهد مي نشان نمودار كه همانگونه ).ه-2 شكل( است شده ترسيم منطقه ميزبان سنگ
 همچنـين  .اسـت  شده گذاشته نمايش به نظر مورد هاي نمونه تمام براي عناصر توزيع يكنواخت نسبتاً

 بـودن  اي قاره نمايانگر تواند مي موضوع اين كه دهد مي نشان  Nb براي منفي هنجاري بي يك نمودار
 .باشد مي هستند دار كانه هاي رگه اصلي ميزبان كه زري قلعه منطقه آتشفشاني سنگهاي
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Sample (SiO2) (Al2O3) Fe2O3 CaO Na2O MgO K2O TiO2 MnO P2O5 L.O.I    Total
QZ-1 68.07 12.84 5.70 4.77 2.05 1.09 1.87 0.608 0.130 0.115 2.19 99.43
QZ-2 68.20 12.97 4.19 3.51 2.23 1.03 4.13 0.352 0.057 0.182 2.53 99.385
QZ-3 69.73 13.51 4.22 4.30 2.12 0.71 2.22 0.698 0.090 0.155 2.10 99.858
QZ-4 62.32 15.08 7.12 2.23 0.21 1.53 2.52 0.633 0.128 0.139 7.56 99.47
QZ-5 63.17 12.28 8.21 4.20 1.62 3.04 3.11 0.633 0.197 0.152 2.90 99.507
QZ-6 69.43 13.61 4.36 2.84 1.03 1.77 3.36 0.540 0.072 0.175 2.72 99.905
QZ-7 58.83 11.90 11.13 5.77 0.05 4.97 1.16 0.555 0.299 0.092 5.21 99.969
QZ-8 60.03 11.65 9.58 5.72 1.58 3.82 1.73 0.728 0.158 0.096 4.78 99.874
QZ-9 57.38 11.19 8.83 8.46 1.53 3.56 2.40 0.863 0.207 0.171 4.91 99.499
QZ-10 70.12 12.73 4.61 1.92 1.22 0.33 6.05 0.466 0.049 0.172 1.87 99.534
QZ-11 63.77 13.42 6.78 5.62 1.88 3.52 2.68 0.677 0.108 0.267 1.20 99.917
QZ-12 63.95 12.06 7.48 4.31 1.09 2.86 4.16 0.710 0.214 0.100 2.82 99.749
QZ-13 63.57 14.54 6.63 4.74 1.92 1.24 3.96 0.675 0.245 0.124 2.04 99.687
QZ-14 63.88 13.18 7.42 4.10 1.15 2.10 3.32 0.659 0.180 0.095 3.90 99.983
QZ-15 68.82 13.06 4.43 3.39 2.23 1.22 3.84 0.382 0.135 0.183 1.58 99.275
QZ-16 63.21 12.60 8.09 6.61 1.32 2.71 2.32 0.688 0.089 0.269 1.61 99.516
QZ-17 60.95 15.25 6.95 2.85 0.99 1.65 3.44 0.802 0.094 0.112 6.27 99.354
QZ-18 68.06 12.50 5.35 2.80 2.06 1.28 4.22 0.440 0.062 0.195 2.91 99.875
QZ-19 65.08 13.30 6.52 2.90 0.94 1.32 4.54 0.622 0.120 0.092 4.55 99.987
QZ-20 59.57 13.33 9.52 5.06 1.36 3.69 3.12 0.681 0.336 0.240 2.81 99.715
Aalyses are in percent.

 1976 همكاران و سوزوكي از اقتباس( زري قلعه منطقه شده اصالح شناسي مينز نقشه  1- شكل

 ).صد در حسب بر ( XRF روش به زري قلعه ميزبان سنگ اصلي عناصر 1-جدول

 

 .)تن در گرم حسب بر(XRF   روش به زري قلعه ميزبان سنگ عناصرفرعي 2- جدول

 

 

Sample Cl S Rb Sr V W Y Zr Zn Mo Ba Ce Co Cr Cu Nb Ni Pb U Th
QZ-1 43 12 76 293 68 181 19 142 96 4 293 13 16 1 1 2 6 10 4 1
QZ-2 127 191 117 594 39 289 23 180 45 5 610 18 15 1 5 7 8 17 2 15
QZ-3 25 10 92 289 62 102 22 178 63 4 465 10 12 1 1 10 1 11 6 11
QZ-4 77 936 92 156 107 88 18 118 86 6 420 44 16 4 14 10 13 20 1 13
QZ-5 51 14 103 461 123 110 19 105 117 5 617 30 22 6 1 6 9 7 3 9
QZ-6 78 12 122 258 81 70 23 180 63 6 579 12 7 11 1 9 14 11 15 24
QZ-7 24 10 49 258 124 47 13 71 146 8 12 11 28 13 3 3 7 18 1 2
QZ-8 50 10 72 266 125 84 17 75 91 5 258 18 19 38 24 7 26 15 1 3
QZ-9 44 16 71 318 147 104 18 81 90 8 399 15 22 16 1 6 10 10 1 5
QZ-10 113 203 191 405 42 67 27 180 63 5 760 35 5 1 1 11 1 16 8 17
QZ-11 154 14 67 679 95 172 16 128 89 5 594 44 20 15 4 5 10 17 1 9
QZ-12 99 11 138 318 115 117 24 128 136 6 508 12 23 11 1 4 23 12 8 7
QZ-13 143 68 134 293 77 139 24 119 98 7 499 16 8 1 25 4 3 9 3 6
QZ-14 47 152 139 222 91 53 20 106 100 11 567 17 17 1 1 12 12 10 1 6
QZ-15 129 18 112 842 39 351 22 182 66 5 685 13 14 1 1 9 1 20 9 21
QZ-16 93 16 56 707 114 183 16 117 46 5 597 10 28 6 34 4 18 15 1 3
QZ-17 24 12 158 137 132 11 23 112 131 6 456 36 13 9 2 3 11 11 8 9
QZ-18 53 299 119 575 40 135 22 181 39 5 624 34 8 1 1 8 3 15 1 10
QZ-19 10 13 196 178 85 60 26 111 76 8 339 12 15 1 1 4 18 14 2 9
QZ-20 85 10 86 417 130 259 18 96 134 7 526 33 36 11 13 4 10 18 4 5
Analyses are in ppm (parts per million).
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 SiO2 مقابل در K2O )د (  AFM  نمودار )ج( SiO2 مقابل در Na2O+K2O )ب( SiO2  مقابل در ها قليايي نمودار )الف(2-شكل 
  .فرعي عناصر عنكبوتي نمودار )ه( و
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 : دار كانه هاي رگه شيميايي زمين

د شـو  مي انجام زميني زير بصورت آن از برداري بهره ، زري قلعه كانسار بودن اي رگه به توجه با      
ز و بهـره بـرداري در بخشـهاي         يـ   جهت تجه   (shaft)حلقه چاه عمودي     منظور تاكنون هفت     ينو براي ا  

 چاههـاي حفـاري شـده در    ين ازنخسـت  3 و   2،  1چاههاي  . مختلف معدن حفر و آماده سازي شده است       
 مـي ) هاي شدادي در آن انجام شده اسـت       ي حفار ينشتريبخشي كه ب  (محدوده اصلي  رگه هاي كانه دار        

در طـي  . سـت ين  از رونـق چنـداني برخـوردار   اين  معدنكاري درليتفعا باشد كه مي توان گفت امروزه
، 4د از جمله    ي چاههاي جد  سازي اقدام به حفر و آماده         فعاليتهاي معدنكاري ر جهت توسعه    يسالهاي اخ 

 ايـن  حفـر و آمـاده سـازي    .  در مناطق مختلف و عمدتا در امتداد رگه هاي اصلي شده اسـت 7 و6، 5
 باعـث  ، اسـت  شده دار كانه هاي رگه طول در معدنكاري جانبي توسعه به رمنج اينكه بر عالوه چاهها
 است هايي مزيت از يكي وضعيت اين .يابد ادامه نيز متري  -240 عمق تا معدنكاري فعاليتهاي تا شده
 قبلـي  تحقيقـات  در زري قلعه منطقه در تاكنون كه بخشهايي چراكه گرديد فراهم پژوهش اين براي كه

 .گرديد مطالعه و برداري نمونه ، بود نگرفته قرار مطالعه مورد
 )دار كانه هاي رگه درون در  (عمقي جهات در توزيع نظر نقطه از عناصر رفتار بررسي منظور به       

 هاي رگه و ميزبان سنگ متقابل تأثير و  )ميزبان سنگ درون به ها رگه از و ها رگه طول در  (جانبي و
 بـرداري  نمونه به اقدام معدنكاري حال در و شده معدنكاري مختلف هاي افق از ، يكديگر بر دار كانه

 عناصـر  از برخـي  تجزيه براي و انتخاب نمونه 80 حدود شده برداشت هاي نمونه از .شد سيستماتيك
 و سـازي  جـدا  براي نمونه 18 تعداد اين از كه است توضيح به الزم .گرديد سازي آماده فرعي و اصلي
 بـا  و  ( Handpicking)   دسـتي  روش بـا  پيريـت  سـازي  جـدا  براي نمونه 2 و لكوپيريتكا كاني تغليظ
 اصـلي  هاي اكسيد از تعدادي پژوهش اين در .شدند سازي آماده  )ربينوكوال (ميكروسكوپ از استفاده

 ، Cu ، Au ، Ag ، As ، Zn ، Pb ، Te قبيل از فرعي عناصر و MnOو  CaO, Na2O, K2O, Fe2O3, MgO جمله از
Cd ، Sb ، Se ، Hg ، Bi ، Mo ، Co و Ni اتمي جذب سنجي نور_طيف هاي روش از استفاده با ( AAS ) و 

 بـر  شـده  حاصل شيميايي زمين هاي داده پژوهش اين در .شدند تجزيه ( ICP) القايي جفتيدة پالسماي
 رابطة نظر از  7 و 6، 5، 4، 2 چاههاي محدودة در مختلف هاي افق از شده برداشت هاي نمونه حسب
 بـه  اينجا در كه .گرفتند قرار بررسي مورد يكديگر با عناصر همبستگي نيز و شدگي غني و شدگي تهي
 چـاه  هـاي  نمونـه  از حاصل شيميايي زمين هاي داده به ،فقط مقاله صفحات تعداد در محدوديت دليل

 .شود مي اشاره نمونه عنوان به دارد قرار دار كانه هاي رگه غرب شمال بخش در كه   6 شمارة
 فـوق  هـاي  نمونـه  از كـه  اسـت  شده برداري نمونه متري  80 و  50هاي افق از 6 شمارة چاه در      
 داده نشـان  3 جدول شـمارة  در تجزيه اين از حاصل هاي داده .شدند تجزيه و انتخاب نمونه  20تعداد
 شـيميايي  زمـين  هاي داده با چاه اين هاي نمونه از حاصل شيميايي زمين هاي داده مقايسة .است شده
 ديگر در  آنها غلظت با 6 چاه هاي نمونه در عناصر از برخي غلظت كه سازد مي روشن ، ها چاه ديگر
 هاي نمونه در طال غلطت دهد مي نشان ها داده اين .است برخوردار آشكاري و بارز تفاوت از ها چاه
 روي و سرب عناصر عيار آنكه ضمن ، دهد مي نشان كاهش 4 و   2چاه هاي نمونه به نسبت چاه اين
 غلظت آن با همراه كه است باالتر بسيار چاهها ساير هاي نمونه به نسبت 6 چاه هاي نمونه از برخي در

 .باشد مي برخوردار توجهي قابل افزايش از نيز Te ، Cd ، Ag عناصر
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 علـت  بـه  ، 6 شـمارة  چـاه  درمحدودة روي و سرب عيار افزايش علت دهد مي نشان ها بررسي 
 وضـعيت  ايـن  و انـد  شـده  نهشته جداگانه مراحل در اساساً كه است اسفالريت و گالن كانيهاي نهشت
 نشده مشاهده زري قلعه كانسار معدنكاري حال در و شده معدنكاري هاي افق و نقاط ديگر در تاكنون
 .باشـد  مي اسفالريت كاني شبكه هب عناصر اين ورود از ناشي نيز Te ، Cd عناصر غلظت افزايش .است

 كانيهـاي  همـراه  بـه  كـه  باشد مي (Bi2Te2S) تتراديميت كاني به مربوط  Te غلظت از بخشي كه هرچند
 دو با تواند مي نيز  6چاه هاي نمونه از برخي در نقره باالي غلظت علت .است شده نهشته سولفوسالتها

 بخشي و باشد گالن كاني شبكه در جايگزيني به طمربو نقره از بخشي اينكه يكي .باشد مرتبط موضوع
 .دارد حضور سولفوسالتها كانيهاي همراه كه است (AgBiS2) ماتيلدايت كاني به مربوط ديگر

 در غلظـت  ترسـيم  از استفاده با فرعي عناصر و اكسيدها از برخي شدگي غني و شدگي تهي رابطه
 است گرفته قرار بررسي مورد خطي نمودارهاي در 6 شمارة چاه از شده تجزيه هاي نمونه شمارة مقابل

 دوتايي نمودارهاي از يكديگر با عناصر نهشت زماني ارتباط بررسي منظور به آن بر عالوه )3- شكل (
 Ag، Te با Bi عنصر كه گفت توان مي نمودارها اين اساس بر .است شده استفاده نسبي همبستگي ضريب

 همچنين .باشد مي سولفوسالتها نهشت از ناشي كه باشد مي ربرخوردا مثبت همبستگي ضريب از Cu و
 حكايـت  آهـن  اكسيدهاي و مس با طال نيز و Cd و Te با  Zn مثبت  همبستگي ضريب از نمودارها اين
 .دارد

 
 
 

 .6 شماره چاه شيميايي زمين هاي داده :3-جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصد حسب بر .غلظت
Sample CaO Na2O K2O Fe2O3 MgO MnO   Cu    Pb    Zn Ag Au    Bi   Ni  Co   Sb   Cd   As  Hg Mo    Te  Se 
w6-50-1   b.d. 0.1 0.03 20.85 0.1    b.d. 25.23 0.01 0.03 123 164 1195 328 77 1843 33 156 24 26 669 136
w6-50-2   b.d. 0.14 0.04 30.52 0.36 0.06 14.46 0.09 0.7 128 181 256 b.d. 59 898 29 210 26 16 403 76
w6-50-3 2.16 0.68 2.46 7.11 1.46 0.13   b.d. 0.01     b.d. 16 16 394 84 13 105 4 1024 35 28 96 142
w6-50-4 5.84 1.67 3.75 4.83 3.1 0.16   b.d. 0.01 0.01 20 35 143 80 52 170 2 9 42 55 529 63
w6-50-5   b.d. 0.44 0.08 17.94 2.11 0.34 12.24 10.04 5.92 819 100 797 26 93 160 437 223 27 52 551 75
w6-50-6 0.05 0.43 0.08 27.27 0.03 0.14 1.02 2.99 21.66 16 104 263 203 96 1388 126 92 17 89 552 62
w6-50-7 6.43 1.79 3.87 4.56 3.1 0.2 0.01 0.01    b.d. 18 8 275 41 76 134 3 12 31 43 324 68
w6-50-8 0.02 0.2 0.02 0.19 0.03    b.d. 0.27 10.75 0.31 975 4 675 25 48 946 64 90 4 1 581 191
w6-50-9   b.d. 0.15 0.01 28.91 0.42 0.07 16.99 1.23 0.38 69 244 1031 166 59 1108 29 963 30 32 502 67
w6-50-10   b.d. 0.09 0.01 12.86 0.75 0.09 8.68 18.84 2.98 550 62 1739 89 100 585 325 268 21 17 57 30
w6-50-11   b.d. 0.16 b.d. 2.98 0.24 0.07 2.04 12.19 43.24 193 21 385 34 170 216 3387 69 11 76 3200 57
w6-50-12 6.59 1.93 3.93 4.64 3.2 0.21 0.01 0.04 0.11 96 38 177 66 76 221 15 8 46 17 159 183
w6-50-13 0.02 0.8 4.99 2.55 0.18 0.01 0.02 0.64 0.1 18 11 95 65 58 190 2 80 42 26 134 68
w6-80-1 0.04 0.15 0.06 19.64 0.18 0.01 24.04 0.96 0.16 394 138 418 282 62 1916 29 49 33 25 319 156
w6-80-2 0.04 1.43 0.05 21.06 0.15 0.01 24.85 0.09 0.18 200 124 383 308 18 1706 20 1035 27 17 711 340
w6-80-3 0.14 0.21 0.03 19.3 0.82 0.05 4.73 0.32 0.2 654 69 1061 64 98 328 16 39 15 26 164 58
w6-80-4 2.22 0.12 0.05 21.75 2.74 0.2 11.02 0.46 0.34 70 89 165 114 83 1655 5 60 19 20 240 143
w6-80-5 0.01 0.11 0.01 20.3 0.41 0.06 14.33 1.42 0.05 262 90 398 138 88 704 7 113 18 21 608 59
w6-80-6 1.25 1.4 0.05 1.8 0.39 0.04 0.02 0.02    b.d.   b.d. 300 52 30 248 16   b.d. 11 1 11 14 7
w6-80-7 0.02 0.13 0.1 18.16 0.36 0.07 0.27 8.02 0.03 901 88 140 33 79 309 10 521 22 24 325 236

تن در گرم حسب بر غلظت
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 : ( REE) خاكي نادر عناصر شيميايي زمين
 سـنگ  دگرساني فرايند با آن رابطة و زري قلعه گرمابي سيستم در خاكي نادر عناصر ررفتا درك جهت

 قلعه كانسار ديواره سنگ و كوارتز ، كلريت ، كلسيت ، هماتيت ، كالكوپيريت شامل نمونه 12 ، ديواره

 كشـور    Amdel آزمايشـگاه  در ( ICP-MS ) جرمـي  القـايي  جفتيـده  پالسـماي  روش از استفاده با زري

 اساس  بر(C1) كندريت به نسبت شدن نرمال از پس مذكور هاي داده) 4 جدول ( گرديد تجزيه سترالياا

  نسـبت  اينكـه  بـه  توجه با .اند شده ترسيم )4شكل( عنكبوتي نمودارهاي در) 1985 (لنن مك و تيلور
La/Lu )هـاي  نمونـه  طرفـي  از و اسـت ) 1( يـك  از بيشـتر  زري قلعه هاي نمونه براي  )شده نرمال 

 مـي  نشـان  ميزبان سنگهاي مقابل در مثبت نسبتاً هنجاري بي يك Eu براي كلريت ، كلسيت ، كانسنگ

 ديـواره  سنگ و ساز كاني سيال بين هاي واكنش در كه باشد آن از حاكي تواند مي وضعيت اين ، دهند

 اسـيدي  شـرايط  در و سـطحي   جـذب  هاي كار و ساز بوسيلة بيشتر سيال در REE توزيع ، زري قلعه

 توزيع الگوي اينكه به توجه با Bau) .. (1991,است داشته حضور +Eu2 صورت به Eu و است شده كنترل

 در عناصـر  ايـن  توزيـع  الگـوي  بـا  گرمـابي  سـاز  كاني سيستم از حاصل كانهاي در خاكي نادر عناصر

 و سـيال  بين كنشوا كه گفت توان مي ، باشد مي يكسان تقريباً ) ميزبان سنگ ( كننده واكنش سنگهاي
 داده بـا  نيـز  موضوع اين . (Lewis   et al. 1997) است داده رخ C230° از باالتر دماي در ميزبان سنگهاي

 .باشد مي تأييد قابل كوارتز كاني سيال ميانبارهاي روي بر شده انجام دماسنجي زمين از حاصل هاي
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 .6 شماره چاه رعناص از برخي شدگي غني و شدگي تهي هاي نمودار 3-شكل
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 بـه  Eu و اسـت  شـده  كنتـرل  اسـيدي  شـرايط  در و سطحي  جذب هاي كار و ساز بوسيلة بيشتر سيال
 در خـاكي  نـادر  عناصـر  توزيـع  الگوي اينكه به توجه با Bau) .. (1991,است داشته حضور +Eu2 صورت
 ( كننـده  اكـنش و سـنگهاي  در عناصـر  اين توزيع الگوي با گرمابي ساز كاني سيستم از حاصل كانهاي
 دماي در ميزبان سنگهاي و سيال بين واكنش كه گفت توان مي ، باشد مي يكسان تقريباً ) ميزبان سنگ
 زمـين  از حاصـل  هـاي  داده بـا  نيـز  موضـوع  اين . (Lewis   et al. 1997) است داده رخ C230° از باالتر

 .باشد مي يدتأي قابل كوارتز كاني سيال ميانبارهاي روي بر شده انجام دماسنجي
 دارنـد  قـرار  دار كـاني  هاي رگه با تماس در كه ميزبان سنگ از شده تجزيه هاي نمونه به توجه با

 شـده  واقـع  دورتري درمسافت دار كانه هاي رگه به نسبت كه هايي سنگ با مقايسه در )شده دگرسان(
 بـه  نسـبت  رگـه  بـا  همجـوار  هاي نمونه كه گفت توان مي  )شده دگرسان كمتر و نشده دگرسان  (اند

 آن مؤيـد  توانـد  مـي  وضعيت اين .دهند مي نشان شدگي تهي ازخود (LREE) سبك خاكي نادر عناصر
 .است شده انجام (<w/r) سنگ به آب نسبت باالي شرايط در زري قلعه ديواره سنگ دگرساني كه باشد

(Bau, 1991; Whitney and Olmsted, 1998) 
 

 ).درتن گرم حسب بر (زري قلعه گرمابي هاي كاني و ميزبان سنگ اكيخ نادر عناصر هاي داده :4-جدول

 : دار كانه هاي رگه در شده نهشته عناصر تأمين در ميزبان سنگ نقش
 به كانسار اين زري، قلعه كانسار روي بر شده انجام دماسنجي زمين و ايزوتوپي مطالعات اساس بر
 عنوان به منطقه در عمقي ماگمايي هاي توده كه تاس شده گفته و شده معرفي گرمابي نهشته يك عنوان
 سـطحي  منشـاء  يـك  سـاز  كاني سيال براي همچنين .است كرده عمل زري قلعه سيستم گرمائي موتور
 داده كمبـود  و عمقـي  حفاريهـاي  انجـام  عدم دليل به چه اگر ).1382مر و نژاد حسن ( است شده ارائه
 نمـي  قطعي بطور ، زري قلعه منطقه در متري -240 از رفرات اعماق از دماسنجي زمين و ايزوتوپي هاي
 ناديـده  را منطقـه  دار كانه هاي رگه در شده نهشته عناصر از بخشي تأمين در را آذرين منشاء يك توان

 مشـاركتي  نقش ايده تقويت باعث ، شده ارائه ساز كانه سيال سطحي منشاء و گرمابي مدل اما ، گرفت
  .گردد مي كانسار اين هاي رگه در شده نهشته عناصر از بخشي تأمين در حداقل زري قلعه ميزبان سنگ
 نمونه برداشت و مختلف هاي بخش به برداري نمونه توسعه با تا است شده سعي پژوهش اين در
 دخالـت  ميـزان  زمينه در اطالعاتي ، ميزبان سنگ درون به دار كانه هاي رگه از عرضي مقاطع بصورت
 بـرداري  نمونه در مثال عنوان به .شود كسب زري هلعق ساز كاني سيستم ناصرع تأمين در ميزبان سنگ
 شده انجام ميزبان سنگ درون به رگه از 4  شمارة چاه در متري -140 افق در عرضي مقطع بصورت كه

 فاصـله  مقابل در طال عنصر مورد در تجزيه اين از حاصل نتايج ، است گرفته قرار تجزيه مورد و است

Sample    La    Ce    Pr    Nd   Sm   Eu   Gd    Tb    Dy   Ho    Er   Tm   Yb   Lu Total REE   LREE    HREE
L.L.D 0.5 0.5 0.05 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.02
Host 1 20.4 38.7 5.11 19 4.35 1.09 2.34 0.54 3.65 0.72 2.12 0.33 1.92 0.27 100.54 88.65 11.89
Chlorite 6.9 13.1 1.83 6.47 1.39 0.29 0.39 0.14 0.98 0.2 0.52 0.07 0.49 0.06 32.83 29.98 2.85
Hematite < 0.7 0.08 0.39 0.07 < < < 0.1 0.02 < < < < 1.36 1.24 0.12
Calcite 2.1 2.6 0.35 1.44 0.55 0.31 0.4 0.09 0.71 0.13 0.34 < 0.22 < 9.24 7.35 1.89
Chalcopyrite < < < 0.14 0.06 < < < < < < < < <
Quartz < < < 0.08 < < < < < < < < < <
Host 2 17.9 35.9 4.43 16.7 3.88 1.02 2.21 0.52 3.84 0.73 2.2 0.3 1.99 0.24 91.86 79.83 12.03
Ore < 0.8 0.11 0.4 0.13 0.06 0.09 0.03 0.18 0.04 0.08 < 0.05 < 1.97 1.5 0.47
Host 3 25.3 42.9 5.35 20.7 4.5 1.49 2.29 0.49 3.12 0.54 1.52 0.21 1.25 0.17 109.83 100.24 9.59
Host 4 28.4 47.5 6.35 24 4.72 1.54 2.52 0.53 3.53 0.57 1.75 0.26 1.31 0.16 123.14 112.51 10.63
Host 5 25.1 41.1 5.88 23.3 5.33 1.46 2.57 0.53 3.57 0.62 1.86 0.26 1.52 0.2 113.3 102.17 10.51
Host 6 34.1 59.3 7.56 28.6 6.01 1.66 3.26 0.74 4.71 0.95 2.79 0.41 2.29 0.29 152.67 137.23 15.44
<: Below detection limit, Analyses in ppare in ppm(parts per million).
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 دهد مي نشان نمودار اين ).5 شكل (است شده ترسيم ميزبان سنگ درون به رگه داخل از ريبردا نمونه
 نمونـه  در كمينه عيار حاليكه در است رسيده ثبت به رگه داخل كاسنگ نمونه در طال براي بيشينه عيار
 روند بـه  رگه از شدن دور با دهد مي نشان فوق نمودار .است شده ثبت رگه با تماس در ميزبان سنگ
 رگه از عنصر توزيع الگوي اين) 1950 ( بويل مبناي بر .شود مي افزوده طال عيار ميزان بر ميزبان سنگ

 .است بوده عنصر كننده تأمين ديواره سنگ كه باشد آن از حاكي تواند مي ديواره سنگ درون به

 

      
 

 .زري قلعه گرمابي يها كاني )ب( ، ميزبان سنگ )الف( خاكي نادر عناصر عنكبوتي نمودارهاي  4-شكل
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 : گيري نتيجه
 با كه است فلزي چند نهشته يك زري قلعه كانسار كه گفت توان مي شده انجام مطالعات مبناي بر
 مي داده ترجيح كانسار مختلف هاي بخش در آنها بودن فراگير و نقره و طال قيمتي فلزات عيار به توجه
 اگر .شود استفاده زري قلعه نقره – طال – مس كانسار نام از ، زري قلعه مس كانسار عنوان بجاي شود
 بـا  شـيميايي  زمـين  بندي زون ارائة ، زري قلعه هاي رگه در كانيها رسويگذاري همپوشاني دليل به چه

 محـدودة  در بيشـتر  طال كه دهد مي نشان شيميايي زمين هاي داده ، وجود اين با ، است مواجه مشكل
 هـاي  افـق  در و ) 4 شمارة چاه (2  شمارة نهشته و ) 2 و 1 شمارة هاي چاه  (1 شمارة نهشته مركزي
 رگه غرب شمال سمت به و بااليي هاي افق سمت به عمق از نيز نقره غلظت .است شده متمركز مياني
 .يابد مي افزايش) 6 شمارة چاه محدودة (دار كانه هاي
 افـق  در افـزايش  ايـن  امـا  است مواجه جزئي افزايش يك با سطح به عمق از روي و سرب عنصر عيار
 و يافتـه  افزايش اي العاده فوق بطور) 6 شمارة چاه محدودة(  زري قلعه منطقه غرب شمال بااليي هاي
 اين در كانيها رسويگذاري روند تغيير از ناشي ويژگي اين كه رسد مي% 14 از بيش به درصد/. 5 حد از

 از بعد مراحلي در واضح و مشخص بطور گالن و اسفالريت كانيهاي منطقه اين در اساساً كه بوده منطقه
 مربوط روي و سرب ، عيار كم بخشهاي در حاليكه در .اند شده نهشته منطقه سازي كاني اصلي فازهاي

 بخشي همچنين .اند شده نهشته يتركالكوپي درون در كه است گالن و اسفالريت كانيهاي ميانبارهاي به
 افـزايش  .باشـد  مـي   (PbCuBiS2)آيكينيـت  جمله از سولفوسالتها گروه هايكاني به مربوط سرب عيار از

 تشـكيل  باعـث  سولفوسـالتها  گروه كانيهاي شبكه نياز مورد ميزان بر ساز كاني سيال در Pb يون غلظت
 نشـان  هـا  داده .است شده كالكوپيريت درون در سولفوسالتها همراه و جامد ميانبار بصورت گالن كاني
 عنصـر  غلظـت  افـزايش  بـا  اسـت  گرفتـه  صـورت  بيشتر پيريت كاني نهشت كه هاييبخش در دهد مي

  .است يافته حضور پيريت شبكه در احتمال به كه است همراه آرسنيك
 كـه  گفـت  تـوان  مـي  ايزوتوپي و نگاري كانه ، دماسنجي زمين ، شيميايي زمين هاي داده تلفيق با
 اعمـاق  بـه  حركت از پس سطحي آبهاي كه ستا گرمابي سيستم يك فعاليت حاصل زري قلعه كانسار
 كم باالتر هاي افق سمت به مجدداً ، عمق در شده مدفون آذرين هاي توده جوار در شدن گرم و پايين
 عناصر آبشويي با ،باال به رو حركت طي در گرمابي هاي سيال .است آمده در حركت به فشار كم و دما

 دار كانـه  هـاي  سيال .است كرده تأمين را خود فلزي هاي همنه عمدة بخش مسير سنگهاي از مختلف
 و گسـلها  سـطوح  امتـداد  در باز فضاهاي وارد ضرباني صورت به منطقه تكتونيكي حركات تأثير تحت
 كاهش ، ديواره سنگ ساني دگر جمله از شيميايي -فيزيكو عوامل تأثير با سپس و شده برشي هاي زون
 بطـور   را خـود  فلـزي   هـاي  همنـه  دار، كانـه  سيال روي رب جوشش رخداد بويژه و فشار و دما نسبي

 شده باعث ، ها كانه رسوب و باز فضاهاي به دار كانه سيالهاي متناوب ورود .است داده رسوب متناوب
 .نمايد پيدا ( Telescoping ) همپوشاني حالت زري هلعق هاي رگه در ها كاني نهشت تا است
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 .زري قلعه ميزبان سنگ درون به رگه از طال عيار تغيير 5-شكل

 : منابع
 ، خراسان استان ، زري قلعه مس معدن در درگير سياالت و ژئوشيميايي مطالعات) 1372( ا . ع ، نژاد حسن
 .216 ص ، شيراز دانشگاه ، اقتصادي شناسي زمين ، ارشد كارشناسي رسالة ، ايران
 ، زري قاعه كانسار زايي كانه توالي و منشاء دربارة جديد هاي داده) 1382 ( ف . مر و . ا . ع ، نژاد حسن

 .57-46  ص ، اصفهان دانشگاه ، ايران شناسي زمين انجمن همايش هفتمين
 رسالة ، زري قلعه كانسار ژنز و ژئوشيمي ، شناسي كاني ، شناسي زمين بررسي) 1374 ( م ، ور ديمه

 .132ص ، مدرس ربيتت دانشگاه ، اقتصادي شناسي زمين ، ارشد كارشناسي
 و كلريت مبناي بر دار كانه محلول شيميايي-فيزيكو شرايط و دماسنجي)1379(زاد خين و . ح . م ، پور كريم

 ، هشتم سال ، ايران شناسي كاني و شناسي بلور مجلة ، زري قلعه طالي – مس معدن در درگير سياالت
 .24-3ص ،1 شمارة
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