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 مس زرندیه، شمال شرق ساوه كانسار شناسي، کانی شناسی و ژئوشيمی  زمين

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 چكيده :

ماگمایی در بخش میانی کمربند مرکزی واقع شده است. این منطقه،  در استان کیلومتری شمال شرق ساوه 24در زرندیه مس 

گدازه هستند. این واحدها شامل تناوبی از شناختی در منطقهسنگترین واحد های ائوسن قدیمیآتشفشانیدختر قرار دارد. -ارومیه

های عمیق و نیمه عمیق است. توده آتشفشانی هایهای ریولیتی تا ریوداسیتی و برشتوف با آندزیتی تا آندزیت بازالتی های

های مس به شکل رگه زائینیهای ائوسن تزریق شده است. کااولیگومیوسن به درون سنگ دیوریت و گابروئی در گرانودیوریت،

-هایی که سبب دگرسانی و کانیشود، بنابراین نفوذیدار در سنگ های آتشفشانی، دیوریتی و گابروئی مشاهده میسیلیسی مس

دار ریوداسیتی و به سن احتمالی های مسباشند، برای اینکه دایکهای دیوریتی و گابروئی میاند جوانتر از تودهای شدهسازی رگه

های اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، اولیژیست و انواع ثانویه اند. کانههای دیوریتی و گابروئی را قطع کردهمیوسن سنگ

شامل مس خالص، کالکوسیت، کوولیت، ماالکیت، آزوریت، کریزوکوال، نئوتسایت، گوتیت و لیمونیت است. در مس زرندیه 

ای، جانشینی و کلوفرم وجود دارد، که انواع پرکننده فضاهای خالی و اکنده، برشی، شانههای پرکننده فضاهای خالی، پربافت

عنصر مس را  سرب و روی /. درصد است.33کند که متوسط آن درصد تغییر می 4/3/. تا 1جانشینی غالب هستند. عیار مس از 

 گردد.ر منطقه ساوه معرفی میای دسازی نوع رگهکنند. در نتیجه، مس زرندیه نمادی از کانیهمراهی می

 

 : مس رگه ای، کالکوپیریت، پرکننده فضاهای خالی، نفوذی های میوسن، زرندیهکلید واژه ها
Geology, mineralogy and geochemistry of Zarandieh copper deposit, Northeast Saveh 

 

Abstract: 
 

The Zarandieh copper is situated 42 km to Northeast of Saveh in the Markazi province. This area located in the 

middle part of Urmieh-Dokhtar magmatic belt. The Eocene volcanics are the oldest rock units in the study area. 

This unit contain intercalations of andesite–basaltic andesite lava flows with rhyolitic to rhyodasitic tuffs and 

volcanic breccia. The plutonic and hypabyssal bodies of granodiorite, diorite and gabbro injected into the 

Eocene rocks in Oligo-Miocene. Copper mineralization is observed as copper-bearing silicic veins in the 

volcanic, dioritic and gabbroic rocks, hence the intrusive rocks caused alteration and vein mineralization are 

younger than dioritic and gabbroic bodies, because Miocene copper-bearing rhyodasitic dykes crosscut dioritic 

and gabbroic rocks. The hypogene ore minerals including pyrite, chalcopyrite, bornite, oligiste and supergene 

types are native copper, chalcocite, covellite, malachite, azorite, chrysocolla, neotocite, goethite and limonite. 

There is open space-filling, disseminated, brecciation, cockade, replacement and colloform textures in the 

Zarandieh copper, that open space-filling and replacement types are dominant. The copper grade vary from 0.1 

to 3.2 % with 0.35 % in average. Lead and zinc accompany copper. Consequently, the Zarandieh copper 

introduce veine-type mineralization in the Saveh area. 

 

Keywords :Vein-type copper, chalcopyrite, open space-filling, Miocene intrusives, Zarandieh 
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 مقدمه :

ی اولین کار انجام شده در منطقه تهیه(. 1مرکزی واقع شده است )شکل  در استان کیلومتری شمال شرق ساوه 24در دیهزرن مس 

 122222/1ی زمین شناسی ی نقشهو سپس به ترتیب تهیه (1333)نوگل سادات و همکاران، ساوه  432222/1ی زمین شناسی نقشه

و اکتشافات  (1332)سعیدی و غالمی، زاویه  122222/1ی ، اکتشافات ژئوشیمیایی در ورقه(1311شناسی کشور، ین)سازمان زمزاویه 

( بوده است، که در بررسی 1334، قیعق گستران پارس یبازرگان و یمهندس شرکت) 3222/1و   42222/1معدنی در مقیاس های 

ای اکتشافی ارزیابی شده است. با وجود این، تابحال بر روی خاستگاه و های اخیر محدوده مس زرندیه با حفر ترانشه و گمانه ه

 ، پتروگرافی بررسی مقاله این ارائه از اصلی هدفگونه تحقیقی انجام نشده است. گیری این کانسار هیچی شکلنحوه

 باشد.و ژئوشیمی کانسار مس زرندیه می شناسینیدگرسانی،کا

 
 (.کشور هایراه نقشه از )برگرفته مطالعه مورد منطقه به دسترسی هایراه و جغرافیایی موقعیت. 1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 بحث و روش تحقيق:

 زمين شناسی و سنگ شناسی

محل  .(1331و اشتوکلین؛  1332زاده، )درویشدختر قرار دارد -ماگمایی ارومیهدر بخش میانی کمربند  مطالعه مورد محدوده

نشان داده شده است.  4شناسی موجود در آن در شکل های زمینو واحد 1:122222سی شنای زمینقرارگیری محدوده در نقشه

های ریولیتی تا ریوداسیتی و آندزیتی تا آندزیت بازالتی، توف هایگدازه های محدوده مورد مطالعه تناوبی ازقدیمی ترین سنگ 

اولیگومیوسن به درون  دیوریت و گابرو در دیوریت،های عمیق و نیمه عمیق گرانوآتشفشانی به سن ائوسن است. توده هایبرش

های ائوسن تزریق شده است، که خود این توده ها بوسیله دایک های ریوداسیتی به سن میوسن قطع شده اند. تصویرهای سنگ
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 زاویه همه سنگ های 1:122222آورده شده است. در نقشه زمین شناسی  3میکروسکوپی برخی از سنگ های منطقه در شکل 

 نشان داده شده است. b و aمذکور در قالب واحدهای 

 

  
نقشه. 4شکل  از  ی مس زرندیه در آن مشخص است )سازمان زمین شناسی مین شناسی زاویه که محدودهز 1:122222قسمتی 

 (.1311کشور، 
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ه سرسیت میپالژیوکالزها در حاداسیت پورفیری، ( A.سنگ های آذرین منطقه از میکروسکپی تصاویر. 3شکل تبدیل شدن ب -ل 

بلند کانی های اصلی سنگ است که بندرت به سرسیت، Bباشند. (کوارتزدیوریت پورفیری، پالژیوکالزهای درشت بلور و هورن

اند. کانی اپیدوت دگرسان شده  ه ( گCهای رسی، کلریت و  نه، که از پالژیوکالز به همرا لورین ریزدا بافت تمام ب ا  ب ابرو 

ه اپیدوت شاخص است. های دگرسان سنگ دگرسان شده که کانی ریوداسیت،( D کلینوپیروکسن تشکیل شده است، دگرسانی ب

ین، Tur: کلریت، Chl باشد.زایی میاین سنگ عامل کانی باشد.آن کوارتز و سرسیت می : پالژیوکالز، Plسیت، : کلCal: تورمال

Epپیدوت  .: کوارتزQz، : ا

 

 زاییدگرسانی و کانی

تیک، سیلیسی و اکسید آهنی در منطقه وجود دارد، که در این میان انواع پروپیلی به طور کلی دگرسانی های آرژیلیک، پروپیلی

دگرسانی ها مشاهده می شود )تصاویر تیک و آرژیلیک گسترش بیشتری دارند، در مقاطع نازک سنگ شناسی نیز شواهدی از این 

های میزبان آتشفشانی، دیوریتی و گابروئی مس به شکل های پراکنده، رگه و رگچه ای و برشی در سنگ  زائیکانی(. 3شکل 

ق زایی مس در منطقه احتماالً توده های نیمه عمیعامل کانه شود، که نوع رگه و رگچه های سیلیسی مس دار غالب است.مشاهده می

کانی  های اولیه(.کانه2A)شکل  ریوداسیتی هستند که بصورت دایک های کوچک آغشته به ماالکیت در سطح رخنمون دارند

شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، اولیژیست و انواع ثانویه شامل مس خالص، کالکوسیت، کوولیت، ماالکیت، آزوریت،  سازی

ای، جانشینی های پرکننده فضاهای خالی، پراکنده، برشی، شانهت. در مس زرندیه بافتکریزوکوال، نئوتسایت، گوتیت و لیمونیت اس

 (.2B - F)شکل های  و کلوفرم وجود دارد، که انواع پرکننده فضاهای خالی و جانشینی غالب هستند
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ه ماالکیت که در سنگ های گابر( A. تصاویری از کانی سازی منطقه. 2شکل  تزریق شده است. دایک ریوداسیتی آغشته ب ( Bوئی 

ه در حال جانشینی بوسیله کالکوسیت و کوولیت است.  از حاشی متن Cکالکوپیریت  پراکنده در  یریت به صورت  ( پیریت و کالکوپ

بوسیله بورنیت. جانشینی ( E( شکل رگه ای کانی سازی مس. Dسنگ.  از حاشیه ها  ه ( تیغکFکالکوپیریت  یژیست به همرا ل ا های 

یریت، Pyالکوپیریت، ک :Ccpماالکیت.  لیژیست.: Oly: ماالکیت و Mlcبورنیت، : Bn: کالکوسیت، Cct: پ  ا

  

 ژئوشيمی

مقادیر متوسط عناصر طال، مس، مولیبدن، سرب و روی بر اساس نمونه های برداشت شده از گمانه  1در جدول 

کند، که تغییر می ppm 34222تا  1222ها از داده شده است. عیار مس در نمونه های گمانهاکتشافی 1های 

 مانه یک غنی شدگی دارد.  گ است. عناصر سرب و روی تا حدودی در ppm 3322مقدار متوسط آن در حدود 

بر اساس 1جدول  از عناصر  متوسط برخی  مقادیر  ه.  هنمون  .اکتشافیهای های برداشت شده از گمان

Zn (ppm) Pb (ppm) Mo (ppm) Cu (ppm) Au (ppb) عناصر 

ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES F.A. روش تجزیه 

311 133 13/2 3123 3/2 BH1 
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32 3 33/1 2321 - BH10 

 
 

 نتيجه گيري 

منطقه احتماالً دم زایی باشد. عامل کانهسازی مس، سنگ های آندزیتی ائوسن، دیوریت و گابرویی اولیگوسن میسنگ میزبان کانی

مس به شکل  زائیآغشتگی زیادی به مس دارند و سنگ های آذرین قبلی را قطع کرده اند. کانی های ریوداسیتی میوسن  هستند زیرا

دگرسانی های شود، که نوع رگه و رگچه ای غالب است. های میزبان مشاهده میهای پراکنده، رگه و رگچه ای و برشی در سنگ 

اصلی کانسار است که بوسیله پیریت، بورنیت، اولیژیست مس ت. کالکوپیریت کانه تیک اسغالب منطقه از نوع آرژیلیک و پروپیلی

خالص، کالکوسیت، کوولیت، ماالکیت، آزوریت، کریزوکوال، نئوتسایت، گوتیت و لیمونیت همراهی می شود. در مس زرندیه 

ه فضاهای خالی و ای، جانشینی و کلوفرم وجود دارد، که انواع پرکنندهای پرکننده فضاهای خالی، پراکنده، برشی، شانهبافت

 .باشدمی ایرگه نوع از زرندیه زایی مسانیدرصد است. ک 33/2مقدار متوسط مس کانسار  در حدود  جانشینی غالب هستند.
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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