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چکیدٌ:
کا ًساس سشب ٍ سٍی فشحضاد دس ضوال غشب ضاّشٍد ،دس صٍى ساختاسی الثشص ضشلی ٍ دس هختػات جغشافیایی  54دسجِ
ٍ  40دلیمِ عَل ضشلی ٍ  36دسجِ ٍ  33دسجِ ػشؼ ضوالی ٍالغ ضذُ است .سٌگّای سخٌوَى یافتِ دس هٌغمِ
ضاهل ضیل ٍ هاسِ سٌگّای ساصًذ ضوطک ،آّک الس ،ساصًذّای کشج ٍ فجي هیتاضٌذ .هادُ هؼذًی تِ غَست ػذسی
ٍ سگِای دس داخل آّک الس تِ حالت اخیطًتیک جایگیش ضذُ است .تا تَجِ تِ جایگاُ تکتًَیکی ،ضکل ،سٌگ دسًٍگیش ٍ
کاًی ضٌاسی خاظ هی تَاى ایي کاًساس سا دس گشٍُ تیح دسُ هیسیسیخی ) (MVTلشاس داد .تشاساس هطاّذات
غحشایی ٍ هغالؼات آصهایطگاّی سِ دستِ کاًی ضٌاسایی ضذًذ کِ ػثاستٌذ اص  :دستِ اٍل ،کشتٌات ٍ سیلیکات
سٍی(اسویتصًٍیت ٍ ّویهَسفیت)  ،دستِ دٍم ،کشتٌات ٍ سَلفَس سشب( سشٍصیت ٍ گالي)  ٍ ،دستِ سَم ،کاًیّای
تاعلِ( آساگًَیت ،کلسیت ،دٍلَهیت ،اکسیذّای آّي ٍ کاًیّای سسی) .اسویتصًٍیتّ ،وی هَسفیت ،گالي ٍ سشٍصیت
کاًیّای اغلی کاًساس ّستٌذ .ػالٍُ تش کاًیّای فَقالزکش کاًی ّای ًادسی اص جولِ خالتٌشیت ،ضاتاصیت ،هگْویت،
تاسیت ٍ ٍستضیت تشای اٍلیي تاس دس ایي کاًساس ضٌاسایی ضذًذ.
ٍاطُ ّای کلیذی :کاًی ضٌاسی ،سشب ٍ سٍی ،اخی طًتیک ،فشحضاد ،ضاّشٍد.
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Abstract
Farahzad Zinc and Lead ore deposit in Northwest of Shahrood, is located within easternAlborz
structural zone between 54º 40´ easting and 36º 39´ northing. Rocks cropped out in this region
include shale and sandstones of Shemshak Formation, Lar limestone, Karaj and Fajan
Formations. The ore mineral, which is accomodated in Lar limestone, is in the form of vein and
lenses. Considering the tectonic setting, form, hostrock and lithology, this ore mineral belongs
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to MVT type. On the basis of field observations and laboratory studies, three group of minerals
have been identified. First group include Zinc carbonate and silicates, second group include
Lead sulfur and carbonate and the third group includ gangue minerals. Excluding Galena and
iron oxides, the rest the minerals were identified by X-ray only.In addition to above minerals,
other rare minerals such as Platnerite, Shabasite, Maghemite, Barite and Wortsite were
identified in this ore for the first time.
Keyword: Mineralogy, Lead and Zinc, Farahzad, Shahrood.

مقدمٍ
دٍ ػٌػش سشب ٍ سٍی تِ دلیل خػَغیات طئَضیویایی هطاتِ ،دس عثیؼت اغلة تا یکذیگش ّوشاُ تَدُ ٍ تستِ تِ ضشایظ
صهیي ضٌاسی کاًساسّای هتفاٍتی سا تطکیل هیدٌّذ .یکی اص هْوتشیي اًَاع کاًساّای سشب ٍ سٍی تیح دسُ هیسی-
سیخی است(.)MVTکاًساسسشب ٍ سٍی فشحضاد سا کِ ًوًَِ ای اص کاًساسّای سشب ٍ سٍی تا سٌگ هیضتاى کشتٌاتِ هی-
تاضذ( )Alavi, M., 1991سا تا تَجِ تِ خػَغیات صهیيضٌاسی ،کاًیضٌاسی ٍ ساختاسی آى ،هیتَاى دس ایي گشٍُ
سدُ تٌذی ًوَد.کاًساس فشحضاد دس  30کیلَهتشی ضوالغشب ضاّشٍد 6 ،کیلَهتشی ضوالضشق هجي،دس هختػات
جغشافیایی 54 ،دسجِ ٍ  40دلیمِ عَل ضشلی ٍ  36دسجِ ٍ  39دلیمِ ػشؼضوالی ٍالغ ضذُ ٍ تخطی اص صٍى
تکتًَیکی الثشصضشلی هیتاضذ(ضکل .)1
ساصًذ ضوطک تا لیتَلَطی ضیل ٍ هاسِ سٌگ لذیویتشیي سخٌوَى هٌغمِ سا تطکیل هیدّذ ٍ سٌگ آّک الس تا سي
طٍساسیک تاالیی تا هشص گسلی دس هجاٍست ساصًذ ضوطک ٍالغ ضذُ ( ًمطِ صهیي ضٌاسی  1/250000چْاسگَش گشگاى)
کِ سٌگ هیضتاىکاًساس هی تاضذ.ػالٍُ تش کاًساس فشحضاد کاًساسّای دیگشی اص جولِ خیچوتَ،تختخی ٍ یَستتاتا ًیض تا
فاغلِ اص آى لشاس گشفتِاًذ کِ احتواال تاسیخچِای هطاتِ داضتِاًذ.سًٍذ ػوَهی سٌگ دسًٍگیش دس کل هٌغمِ ضشلی-
غشتی است ٍلی دس هٌغمِ کاًساس فشحضاد ضوال ضشلی-جٌَب غشتی ا ست کِ ایي تغییش سًٍذ دس ًتیجِ ػولکشد گسل-
ّای اغلی ایجاد ضذُ است.
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ضکل  -1هَلؼیت کاًساس فشحضاد دس ًمطِ تکتًَیکی (ً ٍ )Alavi, M., 1991مطِ
جغشافیای ایشاى( .)www.Iranview.ir

ريش مطالعٍ
تِ هٌظَس هغالؼِ کاًیضٌاسی اص تخصّای هختلف کاًساس ًوًَِتشداسی غَست گشفتِ ٍ تِ سِ سٍش دستی،
هیکشٍسکَخی ٍ خشاش اضؼِ ایکس هَسد هغالؼِ لشاس گشفتٌذ.

تحث ٍ تشسسی
عی ایي هغالؼِ سِ دستِ کاًی ضٌاسایی ضذًذ کِ ػثاست اًذ اص  :دستِ کشتٌات ٍ سیلیکاتسٍی ( اسویت صًٍیت ٍ
ّویهَسفیت)  ،دستِ سَلفَس ٍ کشتٌات سشب (گالي ٍ سشٍصیت) ٍ دستِ سَم تاعلِّا ( کشتٌات کلسین ٍ هٌیضین ،کَاستض،
کاًیّای سسی ٍاکسیذّای آّي).
کاًیّای اغلی تطکیلدٌّذُ کاًساس ػوذتاً کاًیّای ثاًَیِ اسویتصًٍیت ٍ ّوی هَسفیت ّستٌذ کِ حاغل تجضیِ
اسفالشیت ٍ فشایٌذ جاًطیٌی ّستٌذ .گالي تٌْا کاًی سَلفَسُ هَجَد دس کاًساس است ٍ تشسسی تافت هیکشٍسکَخی آى
خذیذُ جاًطیٌی کاًیّای کشتٌاتِ سا دس حاضیِّا ٍ دس اهتذاد ضکستگیّا ًطاى هیدّذ .سشٍصیت تػَست ثاًَیِ تشسٍی
سغَح ضکستگیّا ٍ حفشات سضذ کشدُ است .اسفالشیت تسیاس کویاب است کِ تِ دلیل خایذاسی کن آى دس ضشایظ
ثاًَیِ(یؼمَب خَس ،ػثذالوجیذ ،)1333 ،.تغَس کاهل تِ اسویتصًٍیت ٍ ّویهَسفیت تثذیل ضذُ است.
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هادُ هؼذًی تِ ضکل سگِای ،سگچِای ٍ ػذسی ،ضکستگی ّا ٍ حفشات اًحاللی هَجَد دس سٌگ هیضتاى سا خشکشدُ است.
هْوتشیي تافتّای هطاّذُ ضذُ ػثاستٌذ اص تافتّای الهیٌِ،گلکلوی ٍ کلَفشم دس ًوًَِّای دستی ٍ تافتّای تَدُای
ٍ جاًطیٌی دس ًوًَِّای هیکشٍسکَخی .دس اداهِ خػَغیات ّشیک اص کاًیْای هَسد هغالؼِ ضشح دادُ خَاّذ ضذ.
الف -کاًیْای اغلی ساصًذُ کاًساس،کاًی ّای اغلی دس دٍ دستِ کاًیْای سٍی ٍ کاًیْای سشب هَسد تحث لشاس هی-
گیشًذ.
 - aکاویُای ريی
 - 1اسویت_صًٍیت()ZnCo3

اسویت صًٍیت کاًی اغلی ٍ فشاٍاًتشیي ساصًذُ کاًساس است کِ تِ ضکل ػذسی ٍ تَدُ ای خیلی داًِ سیض حفشات ٍ
فضاّای خالی هَجَد دس سٌگ هیضتاى سا خش کشدُ است .گاّی تػَست تلَسّای داًِ سیض ٍ گاّی تػَست الهیٌِّای
خیلی تاسیک ظاّش هیضَد .تِ دلیل داًِ سیض تَدى ایي کاًی ،هغالؼِ هیکشٍسکَخی آى اهکاىخزیش ًثَد ،لزا تِ کوک
خػَغیات ًوًَِ دستی ٍ خشاش اضؼِ ایکس هغالؼِ ٍ ضٌاسایی ضذ .ضکل (ً ،)2وَداس خشاش اضؼِ ایکس هشتَط تِ یک
ًوًَِ اص کاًساس فشحضاد سا ًطاى هی دٌّذ.

ضکل ً -2وَداسخشاش اضؼِ ایکس هشتَط تِ یک ًوًَِ اسویت_صًٍیت دس کاًساسفشحضاد.

ّ - 2ویهَسفیت ()Zn4Si2O7(OH)2,H2O

ّوی هَسفیت یا کاالهیي یکی دیگش اص کاًیْای تطکیل دٌّذُ کاًساس است کِ تػَست خیلی داًِ سیض ٍ حتی خَدس هاًٌذ
ٍ تِ سًگ سفیذ دیذُ هیضَدً .وًَِّای جوغ آٍسی ضذُ اص افكّای ّویهَسفیت تا  40دسغذ سٍی داسًذ .تطخیع آى
دس غحشا تا هطخػات ظاّشی خَدس سفیذسًگ ٍ دس آصهایطگاُ تَسظ خشاش اضؼِ ایکس غَست گشفت .ضکل(ً ،)3وَداس
خشاش اضؼِ ایکس هشتَط تِ ایي کاًی سا دس کاًساس فشحضاد ًطاى هیدّذ.
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ضکل ً -3وَداس خشاش اضؼِ ایکس هشتَط تِ ًوًَِ  ،TRF2Cکاًساس فشحضاد .کاًی ّای ضٌاسایی ضذُ:
سشٍصیتّ ،وی_هَسفیت ،تاسیت ،کلسیت ،گالي ٍ ضاتاصیت.

 - 3اسفالشیت()ZnS

اسفالشیت یا سَلفَس سٍی دس ًوًَِ ّای هغالؼِ ضذُ هشتَط تِ ایي کاًساس ،هطاّذُ ًطذُ است ٍلی دس یک ًوًَِ
هیکشٍسکَخی ٍ یک ًوًَِ خشاش اضؼِ ایکس هشتَط تِ کاًساس یَست تاتا دیذُ ضذُ است .عثك هغالؼات اًجام ضذُ ٍ
همایسِ آى تا کاًساس یَستتاتا ضثاّت صیادی تیي ایي دٍ کاًساس اص ًظش کاًی ضٌاسی ٍ ضشایظ تطکیل آًْا ٍجَد داسد،
لزا احتوال هی سٍد اسفالشیت دس کاًساس فشحضاد ًیض کاًی اٍلیِ سٍی تَدُ است کِ تِ دلیل ًاخایذاسی ضیویایی آى دس
ض شایظ اکسیذاى ،تحت تاثیش هحلَلْای تؼذی تجضیِ ضذُ ٍ تِ کاًیْای ثاًَیِ سٍی اص جولِ اسویت صًٍیت ٍ ّوی-
هَسفیت تثذیل ضذُ است(.)Hitzman, et al.2003

 -bکاویَای سرب
گالي ()PbS

گالي یا سَلفَس سشب تٌْا کاًی سَلفَسُ دس ایي کاًساس است کِ تِ غَست تَدُای ٍ گاّی خشاکٌذُ دس صهیٌِ کشتٌاتِ
هطاّذُ هیضَد .حضَس گالي دس ًوًَِ دستی ،هیکشٍسکَخی ٍ ّوچٌیي خشاش اضؼِ ایکس هطخع گشدیذ .دس ًوًَِ
دستی جالی فلضی ،سغَح ضکستِ ضذُ دس اهتذاد کلیَاطّا ٍ دس هیکشٍسکَج اًؼکاسی سًگ سفیذ ٍ حفشات هثلثی اص
هطخػِّای آى ّستٌذ .خذیذُ جاًطیٌی گالي تَسظ کاًیْای ثاًَیِ کشتٌاتِ دس حاضیِّا ٍ دیَاسُ ضکستگیّا کاهال
هطَْد است (ضکل  ، )4کِ ایي خَد دلیلی تش دٍ هشحلِای تَدى تطکیل کاًساس است .هشحلِ اٍل تطکیل کاًیْای
سَلفَسی ،اسفالشیت ،گالي ٍ احتواال خیشیت اص یک هحلَل دهای تاال ٍ هشحلِ دٍم لشاسگیشی دس ضشایظ اکسیذا ى ٍ
هجاٍست تا هحلَلْای سغحی ،دهای خاییي ،کِ سثة تجضیِ کاًیْای اٍلیِ ٍ تطکیل کاًیّای ثاًَیِ(تیطتش کشتٌاتِ ٍ
سیلیکاتِ) ضذُ است.
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ضکل  -4تػاٍیشی اص رسات داًِ دسضت گالي دس صهیٌِ کشتٌات(کلسیت) ٍ جاًطیٌی آى تَسظ کاًیّای
ثاًَیِ(سشٍصیت ٍ اسویت_صًٍیت) دس حاضیِ ّا ٍ اهتذاد ضکستگی ّا سا دس کاًساس فشحضاد ًطاى هیذّذ .سًگ
سفیذ ٍ حفشات هثلثی هطخػِ گالي .تضسگٌوایی .200

سشٍصیت()PbCo3

سشٍصیت یا کشتٌات سشب دس ایي کاًساس حاغل تجضیِ گالي تَدُ کِ اغلة تػَست تلَسّای سیض ٍ ضفاف ٍ تِ حالت تافت
کلَفشم دس سغح ضکستگیّا ٍ حفشاتّ ،وچٌیي تػَست جاًطیٌی دس حاضیِ تلَسّای دسضت گالي تطکیل ضذُ است
ضکل( .)4ضٌاسایی سشٍصیت دس ًوًَِ دستی تخَتی لاتل تطخیع است ضکلٍ .لی حضَس آى دس اغلة ًوًَِّای خشاش
اضؼِ ایکس تاییذ ضذُ است ضکل(.)3
ضوي هغالؼِ خشاشاضؼِ ایکس تؼذادی کاًیْای تسیاس ًادس تشای اٍلیي تاس دس کاًساس فشحضاد ضٌاسایی ضذًذ کِ دس
جذٍل(ً )1طاى دادُ ضذُاًذ.
جذٍل -1-کاًی ّای ًادس ضٌاسایی ضذُ دس کاًساس فشحضاد تَسظ خشاش اضؼِ ایکس.

ضواسُ ًوًَِ

کاًی جذیذ

فشهَل ضیویایی

TRF2

خالتٌشیت

ObP2

TRF2c

ضاتاصیت

Ca1.4Sr0.3Al3.8Si8.3O24(H2O)7.68

TRF3

تاسیت  +اًیذسیت

BaSo4+CaSo4

FRT 4

هگْویت

Fe2O3

TRF7

ٍستضیت

ZnS

TRF7

ضاتاصیت

Ca1/4Sr/3Al3/8Si8-3O24(H2O)7/68
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کاًی ساصی دس کاًساس فشحضاد دس دٍ هشحلِ غَست گشفتِ است .دس هشحلِ اٍل کاًیّای سَلفَسُ سشب ٍ سٍی(گالي ٍ
اسفالشیت) ٍ ،دس هشحلِ دٍم ،تا تغییش ضشایظ ٍ ایجاد هحیظ اکسیذاى کاًی ّای ثاًَیِ اص جولِ سشٍصیت ،اسویت صًٍیت
ٍ ّوی هشفیت تطکیل ضذُ اًذ .تافت جاًطیٌی دس حاضیِ گالي ٍ حضَس ًاچیض اسفالشیت(تذلیل خایذاسی ضیویایی کن)
ٍ ّوچٌیي حضَس کاًی ّای ثاًَیِ فَق ٍ کاًی ّایی هثل ّیذسٍصیٌکیت ،هگْویت ٍ ضاتاصیت گَیای کاًی ساصی دٍ
هشحلِ ای دس کاًساس هی تاضٌذ.
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