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 کانی شناسی و کانی سازی روی و سرب و پتانسیل معدنی محدوده اکتشافی خوسف

 

 
 
 

چكیده :    

. راه اصلی دسترسی به این منطقه جاده ، در استان یزد واقع شده استکيلومتري باختر شهر بهاباد 35خوسف در  اکتشافی محدوده 

هاي هاي رسوبی شيميایی شامل: سنگهاي منطقه از انواع مختلف  سنگخوسف است. از نظر زمين شناسی سنگ -الته بهابادآسف

اي که هاي عمدهدار، ماسه سنگ و واحدهاي رسوبی عهد حاضر تشکيل یافته است. دگرسانیدولوميتی، آهکی ، شيل وشيل ذغال

هاي نی کلریتی، پروپيليتی، سيليسی و اکسيدهاي آهن که بر روي انواع مختلف سنگداده است، عبارتند از: دگرسادر منطقه رخ

هاي  صورت گرفته در منطقه نمونه برداري هاي دقيق و همراه با مطالعات زمين شناسی وجویینتایج پی منطقه تاثير گذاشته است.

 .( و آثار ذغال سنگ شدFe)( ،آهنPb(، سرب)Znروي) هایی از عناصردر نهایت منجر به کشف ناهنجاري

 روي، سرب ،آهن، دولوميت، خوسف اکتشافی محدوده :كليد واژه ها

 
Zinc and lead mineralization and mineralogy and mineral potential of exploratory Khoosf 

 

Abstract: 
Exploration area 35 kilometers west of the city Bahabad Khoosf, located in Yazd province. The main road 

access to the region's road Khoosf -Bhabad. The geology of rocks of different types of chemical sedimentary 

rocks including dolomitic rocks, limestone, shale, coal and shale, sandstone and sedimentary units consist 

recent. Major alterations occurred in the region include chlorite alteration, propylitic, silica and iron oxides on 

the different types of rocks affected. Prospecting results, along with detailed geological studies and samples 

taken in the area leading to the discovery of anomalies of zinc (Zn), lead (Pb), iron (Fe) and the effects of coal. 

 

Keywords :  Exploration area Khoosf, dolomitic, zinc, lead, iron 
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 مقدمه : 

. باشدیم يبخصوص آهن و سرب رو يعناصر فلز يلپتانس ياز مناطق مهم و دارا یو متالوژن شناسیيناز نظر زم يمرکز یرانپهنه ا 

-است که در برنامه يسرب وروو آهن،  سازيیاز نقاط مستعد کان یکیپهنه واقع شده است  ینخوسف که در ا یمحدوده اکتشاف

 ینبراي نوع محتمل درا يسازي آهن و سرب و روهاي مستعدکانیحوضه یدگرد ین پهنه سعیدر ا ياکتشاف منطقه ا هايیزير

از  يپت ینا يکنترل کننده يپارامترها يهمنظور کل ینبندي شوند. بداسکارن)آهن( مشخص و اولویت یا( و ياي)رومنطقه یعنی رگه

در نظر گرفته شد. بر  يرآهن و سنگ درونگ ي،سرب و رو لوژنیط با متامرتب يفازها يکی،تکتون شناسیينزم يطشامل مح سازيیکان

 یناز ا یکیشد؛  یو معرف ییشناسا سازيیمستعد کان يهااز محدوده يدر منطقه بهاباد، تعداد مطالعات صورت گرفته یجاساس نتا

 شناساییو آهن  يسرب ورو يناهنجار چند نقطه با يقدق هايجویییمطالعات و پ امهها، محدوده خوسف است که با ادمحدوده

 شد. 

 :روش تحقیقبحث و 

    هاي ارتباطيموقعيت جغرافيايي و راه -1
 یاست . راه اصل يلومترمربعک 20محدوده  ینواقع شده است. مساحت ا یزدکيلومتري جنوب بهاباد، در استان  35منطقه خوسف در  

 یمورد نظر م یاکتشاف محدودهبه  يلومترک 35 یاست که پس از طخوسف  -منطقه جاده آسفالته بهاباد یندسترسی به ا

 (.1رسد.)شکل
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 مورد مطالعه خوسف به محدوده یدسترس ي: راهها1شکل 

 يمحدوده اكتشاف يتولوژيل -2

)ماسه سنگ و یرسوب يهاسنگو ( يت)دولومکربناته يمياییش یرسوب يشامل سنگها يشترب يتولوژيمنطقه مورد مطالعه از نظر ل

 يمورد مطالعه واحدها يو عهد حاضر است . در محدوده يکواترنر يارودخانه یرسوب يو واحدها یاس،( به سن تريلش

  .رخنمون را دارند يشترینو رسوبات عهدحاضر ب يلیش واحدهاي ی،کربناته، ماسه سنگ
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بهاباد و کادر محدوده مورد مطالعه 1:100000: نقشه زمين شناسی 2شکل  

 ساختمانيزمين شناسي  -3

بوده که  یانیدر منطقه مورد مطالعه دو رژیم ساختاري مهم در دو زمان متفاوت عمل کرده است یکی رژیمهاي قبل از ژوراسيك پا

به صورت سيستم فشارشی در منطقه عمل کرده که باعث گسلش هایی ازنوع معکوس و راندگی در مقياس وسيع شده است . جهت 

جنوب غرب به طرف شمال شرق و شرق می باشد.   رژیم ساختاري دیگر مربوط به زمان  بعد از  -حرکت این راندگی ها از غرب

 کرتاسه تا عهد حاضر است که معموال با ایجاد گسله هاي عادي و امتداد لغز گردیده است .

تنش  يرکه تحت تاثاست  يجنوب خاور –بهاباد، شمال باختر  يخوسف همچون برگه يو عمده گسلشها در منطقه یروند اصل   

 . باشدیم اييهناح یاصل

 زمين شناسي اقتصادي -4

و تصاویر ماهواره  يکروسکپی،مطالعات م یی،بر اساس مشاهدات صحرا یدگرسان يهابر آن شده است تا پهنه یگزارش سع یندر ا

آن  تريقو مطالعه دق یبه بررس مختلف هايسازيیاکتشاف کان ينهآنها در زم يتتا با توجه به اهم يرندقرار گ يكاي مورد تفک

 یژهبه و باشدیم ياقتصاد شناسیيندر هر گزارش زم يدياز جمله موارد کل هاسازيیکان يلمربوط به تشک هايیپرداخته شود. بررس

 نیا تريقدق يفها، به توصاز آن يسرب و روي و آهن در معدود هاييخردشده و حضور ناهنجار يهابا توجه به گسترش پهنه

 پرداخت. يمموضوع خواه

ها و در نتيجه امکان کانی سازي روي و سرب را فراهم الزم جهت نفوذ محلول يخُردشده فضا يها، پهنههمان طور که گفته شد 

 -یليکیو آرژ یليکیآرژ هايیخود را در بعضی نقاط دگرسان کنند. دگرسان يزبانم يهااند سنگها توانستهمحلول ینکرده و ا

منطقه  یتکتونيکفراینهاي اند. عالوه بر آن ، آنها قرار گرفته يرداشته و تحت تأث يساختار يهان پهنهیبه ا یبستگ يتا حدود يليسیس

 اند.شده منطقه يهارا دستخوش تغيير قرار داده و باعث خردشدن سنگ

اند که شده يليسیس یها باعث دگرسانپهنه یناز ا ايعمده يهاکلسيتی به صورت متقاطع در بخش -يليسیس يهارگچه يتراکم باال

-و رگه یبِرش يهادر ارتباط با پهنه يشترمنطقه، ب یندر ا يليسیس يها. پهنهشوندیاز منطقه مشاهده م ییهادر بخش یبه صورت محل

 .کنندیم يرويپ يباختر -يو خاور یجنوب -یمانند شمال یخاص يساختار يهابوده که از روند يليسیس يها

موجود  يهادر امتداد درزه و شکاف يشترکرد که ب یاد يزمنطقه ن يعوس یاز هوازدگ توانیم ی،دگرسان يگسترده يهاالوه بر پهنهع 

-یبا حضور کان يشترب یشده است. هوازدگ يزن یورن يو جال یسطح یمناطق باعث آغشتگ یو در بعض شودیها مشاهده مدر سنگ

 .شودیمشخص م يمونيتلو  يت،گوت يت،انند هماتم هنآ يدروکسيديو ه يدياکس هاي

 سازييكان -5
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خوسف به صورت  يدر منطقه سازيیکان يمايکه س دهدیمختلف منطقه نشان م يهااز قسمت يبردارو نمونه ییمشاهدات صحرا

به دو صورت  سازيیمنطقه کان ین. در اشودیها کنترل میو شکستگ یگسل يتوسط ساختارها یاست و به طور عموم يارگه رگچه

( اتفاق یو زون خردشده و برش روي به صورت کاالمين يهاها و در قالب  رگهموجود در سنگ هايی)در امتداد درزه و شکستگ

 .(3)شکل افتاده است

 یطشرا ييردر اثر تغ ها،یو شکستگ یگسل هاييستمبا ورود به داخل س یهفلزات پا يها کمپلکس يحاو یگرماب يهامحلول

 اند. از جمله سرب وروي و آهن به جا گذاشته یهفلزات پا يدهايخود را به صورت سولف يعناصر فلز یناميکیرمودت

 یقطعات سنگ ينباز ب يدر فضا یها باز کرده و مواد معدنورود محلول يراه را برا ير،مس يهاها با خُرد کردن سنگدر واقع گسل 

ها برداشت شد. بر اساس پهنه یناز ا ينرالوگرافیمطالعات م يبرا یسنگ ينمونه 5ند. تعداد اکرده یجادخردشده ا ظاهرينهشته شده و 

متر و حداکثر طول آنها  100و سرب  يرو يکانه ها يخرد شده رخنمون یافته برا يهاها و پهنهحداقل طول رگه ییمشاهدات صحرا

 يدر مورد گسترش و روندي غالب برا توانیهستند، لذا نم هایکستگخردشده در ارتباط با ش يهاها و پهنهرگه ینا ینکها يلبه دل

الیه بندي سنگ ميزبان و هم راستا بودن رگه هاي کانی سازي با گسلش روند  امتداددر کل با توجه به  یآنها در نظر گرفت ول

 يشده و عناصر فلز يدياس يطمح داريژناکس يهاخصوصاً و واکنش با آب يدهاحضور سولف يلتر است . به دلجنوبی فراوان-شمالی

 يمونيتاليژیست و ل يت،آهن از جمله همات يدروکسيدهايو ه يدهااکس ماندهیها شسته شده و آنچه که در سطح باقپهنه یناوليه از ا

    است.

 سازيی. از کاناست يكقابل تفک یهو ثانو يهنوع اول دو)سرب و روي( در منطقه به يفلز سازيیکان ییبر اساس مشاهدات صحرا

می شود.  یدهاشاره کرد که آن هم همراه با کانی سازي روي در رگه ها د توانیخرد شده به گالن م هايدر منطقه و در پهنه يهاول

کاالمين( تبدیل شده و فقط  -از از حالت اوليه به صورت ثانویه)سروزیت یسطح يداسيوناکس رآیندهايدر اثر ف سازيیکان يهبق

 يمونيتو ل يتگوت يت،از جمله همات یهآهن ثانو يدهايموضوع را حضور اکس یناست که ا ماندهیباق يهاول يديسولف هايیقالب کان

 . کندیم یيدتأ

 شد گفته که طور. همان(3)شکل سروزیت، کاالمين، اليژیست، وليمونيت  است يت،در منطقه شامل همات یهثانو سازيیکان

-موضوع نشان ینرنگ آنها شده است، ا تغيير باعث که افتاده اتفاق منطقه احدهاي و و هاون رگهدر در یديشد ياربس اکسيداسيون

و اليژیست  يتاز جمله همات یهآهن ثانو هاييداکس تشکيل باعث که است، هارگه یندر ا يديسولف هايیکان يعحجم وس يدهنده

 .شده است

روي و سرب از جمله  سازيیدر منطقه کان یهثانو يفلز سازيیانک ترینمهم آزمایشگاهیو  ییبر اساس مشاهدات صحرا 

رسد که در یم نظر. به شودیکنترل م یگسل يو ساختارها یگرماب یندهايتوسط فرآ سازيیو سروزیت است. کان هيدروزنکيت

 . يممواجه باشپی(سییس)می ايخوسف با تيپ کانسار سرب و روي نوع رگه يمنطقه
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 Assروش به    Pbو  Znناليز نتایج آ : 1جدول
Element Sample No. X Y %Zn %Pb 

93-KHS-1M 1 414192 3496762 
  

93-KHS-2M 2 413210 3495703 3.83 3.56 

93-KHS-3M 3 411725 3495847 45.54 
 

93-KHS-4M 4 413953 3497259 4.21 
 

93-KHS-5M 5 410970 3497784 48.3 
 

93-KHS-6M 6 411019 3497694 28.11 
 

93-KHS-7M 7 411036 3497679 52.68 
 

93-KHS-8M 8 410958 3497503 44.6 0.25 

93-KHS-9M 9 411019 3497694 24.12 0.04 

93-KHS-10M 10 411036 3497679 11.81 0.02 

93-KHS-11M 11 
  

41.57 0.01 
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کانی سازي آهن)رگه اي(، د( نمونه دستی از کانی سازي روي، ر( یت(، ج( الف( کانی سازي روي)رگه کاالمين(، ب( کانی سازي سرب)سروز:3شکل

کانی سازي روي در داخل تونل شدادي، و( زون برشی و کانی سازي روي و تست آن با معرف روي، س( نمونه دستی از کریستالهاي 

کریستالهاي روي)همی مورفيت(، غ( تصویر ميکروسکوپی از  هاي شدادي، ع( تصویر ميکروسکوپی ازهاي معدنی از تونلروي)هيدروزنکيت؟(، ش(سرباره

 کریستالهاي روي)هيدروزنکيت(

 

 : گیری نتیجه
 يکه عمدتاً از واحدها باشدیم بهاباد یاز ورقه اکتشاف یمربع، بخش يلومترک 20به وسعت  خوسف یاکتشاف محدوده 

 ینشده است. در ا يلتشک يك، ماسه سنگ به سن ژوراسذغالدار شيل يل،ش يو واحدها یاسآهك( به سن تر -يتکربناته)دولوم

 ينکربناته رخ داده است. بر اساس مطالعات زم یسنگ ي( در درون واحدهاFe( و آهن )Pb(، سرب )Zn)يرو يساز یمحدوده کان

به  شود کهاي بوده و توسط ساختارهاي گسلی کنترل میبصورت رگهسرب  و يرو يساز یکان ، ییمشاهدات صحرا و یشناس
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هاي مورفيت، هيدروزنکيت و سروزیت بيشترین کانیهاي همیکانیباشد. پی میسیسیمی نوعی نشانگر کانسارهاي نوع دره

 است. همراه ( يتآهن)همات يدهايبا اکس یليکیآرژ - يليسیس یدگرسان باشد که باتشکيل شده می

 منابع فارسی :
 ادن استان یزداطالعات و مدارک موجود در سازمان صنایع و مع -1

 پایگاه ملی داده هاي علوم زمين -2

 بهاباد)چاپ سازمان زمين شناسی کشور(1:100000نقشه زمين شناسی  -3

 )چاپ یکم سازمان جغرافيایی نيروهاي مسلح(1:9000000استانی راهها مقياس نقشه  -4
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