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 باختر زنجانحلب، جنوب )نقره( سرب -زایی کانسار رویکانه شناسی وهای زمینویژگی
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

 در استان دندی یباخترجنوبکیلومتری  27سیرجان و -سنندج پهنه دگرگونیحلب در بخش شمالی سرب )نقره(  -روی کانسار

در زایی کانه. ، آمفیبولیت، متاریولیت و مرمر هستندیشیست واحدهایشامل این منطقه  قرار دارد. واحدهای سنگی موجود در زنجان

رخ داده است. براساس مطالعات صحرایی و  یمتاریولیت درون واحدهایشکل و عدسی ایالمینهصورت بهحلب کانسار 

گوتیت، د. ندهشناسی اصلی ماده معدنی را در کانسار حلب تشکیل میگالن، پیریت و کالکوپیریت کانی اسفالریت، ،میکروسکوپی

های باطله صورت کانیکلسیت بهو  اپیدوت، کلریت ،کوارتز اند.دهیندهای سوپرژن تشکیل شآکالکوسیت و کوولیت در اثر فر

سیلیسی، سریسیتی، کربناتی،  هایدگرسانیاست.  بِرشیو  ایای، تودهپراکنده، المینهحضور دارند. بافت ماده معدنی از نوع دانه

در  )نقره( سرب-زایی رویدهد که کانهنشان میشده مطالعات انجام نتایجشود. دار محدود میهای کانهپهنه به کلریتی و اپیدوتی

 زاد است.ای آتشفشاناز نوع سولفید تودهاحتماالً کانسار حلب 

 سیرجان.-سنندج، زنجانحلب، زاد، ای آتشفشانسولفید توده، )نقره( سرب-ایی رویز:کانهكليد واژه ها

 
Geological and mineralization characteristics of Halab Zn–Pb (Ag) deposit, SW Zanjan 

 

Abstract: 
Halab Zn-Pb (Ag) deposit is located in the northern part of the Sanandaj-Sirjan metamorphic zone, 27 km south- 

west of Dandy, Zanjan province. Rock units exposed in this area consist of schist, amphibolite, meta-rhyolite 

and marble. Mineralization at Halab deposit occurs as laminated and lenticular bodies hosted by meta-rhyolite 

units. Based on field and microscopic studies, the main ore minerals at Halab deposit consist of sphalerite, 

galena, pyrite and chalcopyrite. Goethite, chalcosite and covellite are formed during supergene prosesses. 

Quartz, chlorite, epidote and calcite are present as gange minerals. The ore minerals show disseminated, 

laminated, massive and breccated textures. Alteration is restricted to silisified, sericitic, chloritic and epidotic 

parts of the ore zones.This study indicate that Zn-Pb (Ag) mineralization in the Halab deposit seems likely as 

valcogenic massive sulphid (VMS) mineralization. 

Keywords: Zn-Pb (Ag) mineralization, volcanogenic massive sulfide, Halab, Zanjan, Sanandaj-sirjan, 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

 باختری دندی با مختصاتکیلومتری جنوب 27باختری زنجان و کیلومتری جنوب 125سرب )نقره( حلب در فاصله  -کانسار روی

در  کانسارساختاری ایران، این  هایپهنه عرض شمالی قرار دارد. در تقسیمات 36ͦ 29ˊتا  36ͦ 26ˊطول خاوری و  47ͦ 26ˊتا  47ͦ 22ˊ

تکاب  1:100000مقیاس  با شناسیزمین ورقهاز کوچکی ( واقع شده و بخشی Stöcklin, 1968سیرجان ) -سنندج پهنه دگرگونی

دندی وجود دارد که از  -تخت سلیمان -تکاب منطقهمتعددی در معدنی و رخدادهای کانسارها  ( است.1389)فنودی و حریری، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

(، Daliran et al., 1999, 2013; Gilg et al., 2006; Boni et al., 2007نقره( انگوران ) -روی )سربتوان به ترین آنها میمهم

 ,Daliranدره )(، طالی آقDaliran et al., 1999, 2002; Mehrabi et al., 1999; Asadi et al., 1999, 2000طالی زرشوران )

 -(، طالMohammadi Niaei et al., 2015؛ 1394؛ محمدی نیایی، 1387سی )شیرخانی، قلعهنقره آی -روی -(، سرب2008

 ,Daliranآهن( چیچکلو ) -روی )طال، (Daliran, 2008سرب قوزلو ) -(، طال1394زاده، ، نجف1393آرسنیک عربشاه )حیدری، 

رغم علی اشاره کرد. (1393مختاری، کوهستانی و ( و میانج )1393، 1392، 1391محمدی و همکاران، های گورگور )و آهن (2008

، تاکنون مطالعه علمی دقیقی بر روی آن انجام (1394کرباسی، ) سرب حلب -شده در کانسار رویهای اکتشافی اخیر انجامفعالیت

حلب براساس نتایج مطالعات صحرایی و )نقره( سرب  -زایی رویشناسی وکانههای زمینزگی، وینوشتارنشده است. در این 

 آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

برداری الزم های میزبان شناسایی و نمونهبا سنگ زاییکانههای در این پژوهش ابتدا در طی مطالعات صحرایی، ارتباط بین رخنمون

صیقلی مورد  -. در مرحله بعد، مقاطع نازک و نازکشدنگاری و ساخت و بافت انجام شناسی و کانهمطالعات سنگآنها جهت از 

نگاری با استفاده از نگاری و کانهشده تهیه و مطالعات میکروسکوپی بر روی آنها انجام شد. مطالعات سنگهای برداشتنیاز از نمونه

 در دانشگاه زنجان انجام شده است. GXدو منظوره مدل های پالریزان میکروسکوپ
◊◊◊◊◊◊◊ 

   :بحث

 شناسیزمين

واحدهای سنگی شده، مطالعات صحرایی انجامو با توجه به  (1389تکاب )فنودی و حریری،  1:100.000شناسی براساس نقشه زمین 

 .(1)شکل  و مرمر هستند ریولیت، آمفیبولیت، متاهاشیست انواعشامل  در منطقهموجود 

این نگاری، هستند. براساس مطالعات سنگمورد مطالعه موجود در منطقه سنگی ترین واحد اصلیشیستی  واحدهای واحدهای شيستی:

 آمفیبول-بیوتیت و شیست اکتینولیت ،میکاشیست -گارنت، شیست بیوتیت -کلسیت، مسکویت شیست -بیوتیتشامل  واحدها

است )شکل و نماتوبالستیک  لوبالستیکیکئیپو ،گرانوبالستیکها شامل لپیدوبالستیک، گغالب در این سن بافت هستند. شیست

و آثار دگرشکلی مانند  فلدسپات تشکیل شده بیوتیت، مسکویت، کوارتز و ها ازمسکویت شیست -بیوتیتشناسی، (. از نظر کانی2

 و فلدسپاتکوارتز،   کلسیت، ها دارای بیوتیت،یستـیت شبیوت -کلسیت شود.دیده میسایه فشاری در آنها  میکاماهی وساختارهای 
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 .باختر(دید به سمت شمالریولیتی در کانسار حلب )متاهای الیهبا میانواحدهای شیستی  تناوب نمایی از -1شکل 

 

 .اندشده فلدسپات تشکیل کوارتز و از بیوتیت، مسکویت، گارنت،نیز ها مقادیر ناچیزی مسکویت هستند. گارنت میکاشیست

های فلدسپات از کانی و ها دارای اکتینولیت فراوان و مقادیر ناچیزی اپیدوت هستند. بیوتیت، مسکویت، کوارتزشیستاکتینولیت

ها از آمفیبول، بیوتیت، کوارتز، اپیدوت، گارنت، کلسیت شیست آمفیبول-روند. بیوتیتها به شمار میدهنده این سنگاصلی تشکیل

 اند.شدهوکلریت تشکیل 

هورنبلند کانی  ،براساس مطالعات میکروسکوپی د.نرخنمون دارزیرین واحدهای شیستی های ها در بخشآمفیبولیت آمفيبوليت: واحد

 هاسنگاین شیستوزیته مشخصی در  .حضور داردخودشکل صورت بلورهای نیمهبه ها است که عمدتاً دهنده این سنگعمده تشکیل

ها، عمده در آمفیبولیت بافتزی قرار گرفتن بلورهای هورنبلند در راستای طول بلورها است. وجود دارد که حاصل موا

-بهکلسیت و اسفن .هستند هامفیبولیتآموجود در های کانیاز دیگر بیوتیت و  کوارتز، فلدسپات(. 2)شکل  باشدمینماتوبالستیک 

 .حضور دارندهای فرعی کانی عنوان

از  نآلکال تالیه در بین واحدهای شیستی رخنمون دارند. کوارتز، پالژیوکالز و فلدسپاصورت میانبه ااین واحده واحد متاریویت:

. از مشخصات بارز این (2)شکل  هستندها دهنده این سنگتشکیلهای فرعی های کدر از کانیکانی کلریت و های اصلی وکانی

 نیتی در آنها شده است.باشد که سبب گسترش برگوارگی میلودگرریختی می ،واحدها

ها بافت این سنگ ،رخنمون دارند. براساس مطالعات میکروسکوپیی شیستواحدهای ر بین الیه دمیانصورت این واحدها به مرمر:

 کوارتز، فلدسپاتکه با اندکی  استها دهنده این سنگکانی اصلی تشکیل گرانوبالستیک وگاه لپیدوبالستیک است. کلسیت

حدود  آنها در فراوانیدیده شده و  دارشکلشکل تا نیمهبلورهای بیصورت ها بهکلسیت. شوندهمراهی میسکویت م گاهآلکالن و 

  توزیع ناهمگن دارند. و بودهها دارای خاموشی موجی و مرز های مضرسی کوارتز(.2)شکل  باشدمیدرصد  95
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به لوبالستیک یکبافت لپیدوبالستیک و پوئی -الف. حلب منطقهشناسی موجود در میکروسکوپی از واحدهای زمین تصاویر -2شکل 

 -پها. مسکویت با بافت نماتوبالستیک در اکتینولیت شیست و پیروکسن اکتینولیت، -ها. بمیکا شیست-گارنت فشاری درسایه فابریکهمراه 

 کلسیت، کوارتز و مسکویت با بافت گرانوبالستیک در -ها. تکوارتز، فلدسپات آلکالن و پالژیوکالز با بافت گرانوبالستیک در متاریولیت

 Whitney ها از عالئم اختصاری کانی دوبار پالریزه.عبوری ها. همه تصاویر در نور نمایی از بافت نماتوبالستیک در آمفیبولیت -ثمرمرها. 

and Evans (2010) .(Act،اکتینولیت : Bt،بیوتیت : Cal،کلسیت: Grt،گارنت : Hbند: هورنبل ،Kf ،فلدسپات پتاسیم :Ms،مسکویت : Pl :

 (: کوارتزQz : پیروکسن،Px پالژیوکالز،

 

 و دگرسانی زاییکانه
رخ ریولیتی ای درون واحدهای متاالمینه شکل وصورت عدسیحلب به)نقره( سرب  -زایی رویبراساس مطالعات صحرایی، کانه

امتداد داشته و  (3شکل )متر ضخامت  50متر درازا و حدود  300بیش از  ،شدههای حفردر ترانشهزایی رخنمون اصلی کانه داده است.

های دگرسانی در منطقه به بخش. باشدمیخاور درجه به سمت شمال 70حدود با شیب جنوب خاوری  -باختریشمالآن عمومی 

 شود.دار محدود میهای کانهسیلیسی، سریسیتی، کربناتی، کلریتی و اپیدوتی پهنه

گالن، پیریت و  دهد که اسفالریت،دار نشان میهای کانهشده از بخشصیقلی تهیه -نگاری مقاطع صیقلی و نازکات کانهمطالع

صورت کلسیت بهو  اپیدوت، کلریت ،د. کوارتزندهشناسی اصلی ماده معدنی را در کانسار حلب تشکیل میکالکوپیریت کانی

مطالعات صحرایی و  اند.یندهای سوپرژن تشکیل شدهآیت و کوولیت در اثر فرهای باطله حضور دارند. گوتیت، کالکوسکانی
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 بافت (.4)شکل است  بِرشیو  ایای، تودهپراکنده، المینهبافت ماده معدنی از نوع دانهدهد که شده نشان میمیکروسکوپی انجام

های گوناگون دچار در مقیاس گاهمتر است که تا چند میلی 1ای شامل نوارهای غنی از اسفالریت، گالن و پیریت با ضخامت المینه

اندکی کالکوپیریت تشکیل شده  مقدارهمراه طور عمده از اسفالریت و گالن بهای بهاند. بافت تودهخوردگی و دگرشکلی شدهچین

 پراکنده پیریت است.پراکنده بیشتر شامل بلورهای دانهرسد. بافت دانهدرصد حجمی می 90فت تا سولفیدها در این با محتوایاست. 

 

 
نمایی نزدیک از  -. ب(باخترشمال)دید به سمت  دارهای کانهها و المینهنمایی از واحد متاریولیتی حاوی عدسی -الف -3شکل 

 ای ماده معدنی در واحد متاریولیتی.ساخت المینه
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بافت )پ( و  ایبافت توده)ب(،  رشیبافت بِ)الف(،  ایبافت المینهشامل  حلب)نقره(  بسر -رویماده معدنی در کانسار  بافتانواع  -4کل ش

 .: اسفالریت(Sp: پیریت، Py: گالن، Gn: کالکوپیریت، Ccp) .Whitney and Evans (2010)ها از عالئم اختصاری کانی)ت(. پراکنده دانه

 -5شود )شکل دیده میدار در نوارهای کانهحفره شکل با بافت حفرهشکل و بیصورت بلورهای خودشکل، نیمهبه یشترپیریت ب

کمتری از فراوانی است. کالکوپیریت نسبت به پیریت ه گوتیت تبدیل شدهدر اثر دگرسانی ب به درجات مختلفی. این کانی الف(

کوچک درون اسفالریت قابل مشاهده های ادخالصورت بهبا سولفیدهای دیگر و یا  رشدیاست. این کانی بیشتر در همبرخوردار 

-شکل در بافت نواری و تودهخودشکل تا بیصورت بلورهای درشت تا متوسط نیمهاسفالریت عمدتاً به. ب و ت( -5باشد )شکل می

-دارای ادخال بطور عمدهب و ت( و  -5داده )شکل  رشدی نشانای قابل مشاهده است. این کانی معموالً با گالن و کالکوپیریت هم

ها ها، اسفالریت از حاشیه و در امتداد شکستگیدر برخی بخشباشد. صورت بیماری کالکوپیریتی میهای فراوانی از کالکوپیریت به

خودشکل و ا نیمهتا متوسط خودشکل ت تشدرصورت بلورهای به ها معموالًگالن. ج( -5)شکل  به کالکوسیت دگرسان شده است

-رشدی نشان میب و پ(. این کانی معموالً با اسفالریت هم -5)شکل  های مثلثی دارندشکستگیشکل دیده شده و عمومًا بی گاه

باشد. هایی از گالن درون اسفالریت بیانگر تبلور زودتر این کانی نسبت به اسفالریت در توالی پاراژنزی میدهند اما وجود ادخال

 ،در برخی مواردشوند. دیده می ی این کانیاغلب در حاشیه بلورها کالکوسیت حاصل دگرسانی کالکوپیریت بوده و کوولیت و

 است.بیشتر حاصل دگرسانی پیریت و کالکوپیریت  نیز گوتیت. ث( -5)شکل  است به کوولیت دگرسان شدهخود کالکوسیت 

 

 
صورت بهپیریت خودشکل بلور درشت و  -الفسرب )نقره( حلب.  -در کانسار روی های موجودکانهانواع تصاویر میکروسکوپی از  -5شکل 

. ادخال گالن درون اسفالریترشدی با در همگالن بلور درشت  -گالن، اسفالریت وکالکوپیریت. پرشدی هم -اسفالریت. برشد با هم

 ها به کوولیت دگرسان شدهکالکوسیت که از حاشیه-. ثکالکوپیریت واسفالریترشدی نمایی از هم -. تاسفالریت نیز قابل مشاهده است

 Whitney andها از عالئم اختصاری کانی همه تصاویر در نور انعکاسی.. هادر امتداد شکستگیبه کوولیت اسفالریت  دگرسانی -. جاست

Evans (2010). (Ccpکالکوپیریت : ،Cct،کالکوسیت :Cv،کوولیت : Gn ،گالن :Py ،پیریت :Spاسفا :)لریت 
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 گیری:نتیجه

از  احتماالًدر کانسار حلب )نقره( سرب  -زایی رویدهد که کانهشده نشان میصحرایی و میکروسکوپی انجامنتایج مطالعات اولیه 

-روند الیه دار ازو تبعیت بخش کانهپراکنده در ماده معدنی دانه و ایهای المینه. وجود بافتاستزاد ای آتشفشاننوع سولفید توده

و ساخت و بافتی شناسی مطالعات کانی. باشدمینشست آنها همزمان با تشکیل واحدهای میزبان دهنده تهنشانبندی واحدهای میزبان 

 گردد. منجراین کانسار ساز در های کانهتواند به فهم بهتر فرآیندمی ،تکمیلی و ژئوشیمیایی در دست انجام

◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی :
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خاور تکاب. پایانسی، جنوبقلعهروی آی -شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار سرب، زمین1387نی، م.، شیرخا

 ص.  143تربیت مدرس، 

ری، تکاب. رساله دکت -بالغ در ناحیه قروهسنجی و خاستگاه رخدادهای طالی توزالر، عربشاه و گوزلشناسی، سنزمین ،1393حیدری، م.، 

 پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران.دانشکده علوم 

 .تکاب. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1:100000شناسی ، نقشه زمین1389حریری، ع.،  و فنودی، م.

 سرب حلب. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان. -پایان اکتشاف رویگزارش ، 1394 ع.، ،کرباسی

باختر دندی. هجدهمین همایش زایی رخداد معدنی آهن میانج، جنوبشناسی و کانهزمینهای ، ویژگی1393ختاری، م. ع.، م و کوهستانی، ح.

 انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

باختری تکاب. سی گور، شمالزایی رخداد معدنی آهن گورشناسی و کانههای زمینویژگی، 1391کوهستانی، ح.،  و محمدی، ز.، ابراهیمی، م.

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران.مینز و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان

خاوری زایی آهن در رخداد معدنی گورگور، شمالشناسی، ساخت و بافت و تیپ کانهکانی 1392ابراهیمی، م.،  و محمدی، ز.، کوهستانی، ح.

 ، دانشگاه زنجان. زنجان.هندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، متالورژی و محیط زیستالمللی متکاب. اولین کنفرانس بین

رسوبی  -زایی تیپ آتشفشانیخاور تکاب: کانهرخداد معدنی آهن گورگور، شمال، 1393کوهستانی، ح.،  و براهیمی، م.محمدی، ز.، ا

 . 20-32، ص 13شماره  شناسی کاربردی پیشرفته،سیرجان. مجله زمین -شده در زون سنندجدگرگون

بها. رساله زایی فلزات گرانسی با نگرشی ویژه بر کانهقلعهروی آی -شناسی اقتصادی کانسار سرب، ژنز و زمین1394محمدی نیایی، ر.، 

 ص. 210دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. 

نامه طال. پایان -آرسنیک ییزابر کانه یشرق تکاب( با نگرششاه )جنوبمنطقه عرب یدگرگون یهاسنگ یپتروگراف، 1394 م.، زاده،نجف

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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