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در زون البرز با کارنسارهاي سرب  کانسار سرب و روي چمبل بررسی ایزوتوپی

  وروي تیپ دره می سی سی پی
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   چکیده

ــل در شـــمال ایـــران و در      ــرب و روي چمبـ ــار سـ از مرکـــز اســـتان گـــیالن و در زون البـــرز     km 50کانسـ

ــانی گــــالن تغییــــرات کمــــی در نســــبت هــــاي    مرکــــزي قــــرار دارد ترکیــــب ایزوتــــوپی ســــرب در کــ
206Pb/204Pb  ,207Pb / 204Pb  ،208Pb / 204Pb      ــن ــده همگـ ــان دهنـ ــه نشـ ــد کـ ــان  میدهنـ نشـ

بــر اســاس تغییــرات نســبت هــاي      , ارائــه مــدل تکتونیــک ســرب     . .ایــن منطقــه اســت     بــودن ســرب در 

تـــا   680/19بـــه ترتیـــب   207Pb / 204Pbو  206Pb /204Pb ایزوتـــوپی در کانســـار مـــورد مطالعـــه    

در   متغیــــــر اســــــت کــــــه نســــــبت  بــــــه ایزوتوپهــــــاي ســــــرب  575/16تــــــا  161/16و  304/20

  .نشان میدهد، نزدیکی  می باشد 206Pb /204Pb ≤20که در آنها    MVTکانسارهاي

  

   

   

Isotopic comparison of Chombol pb-zn deposit Alborz zon on 

Mississippi Valley-Type Pb-Zn Deposite  

 

Eftekhari Moghadam, Tahere*. Ganji, Alireza and Ketabi Pouriya 

Lahijan of Young Researchers Club, Assistant Professor Islamic Azad University of lahija  , 

Master of Petrology 

Abstract 

 Chombol pb-zn deposit is located in north of Iran , 50 km south east of Rasht , at centeral 

Alborrz zone. small changes in isotopic composition of lead in galena,Ration 208Pb / 204Pb, 207Pb 

/ 204Pb ,206Pb/204Pb show that the homogeneity of the lead in this area. Provide a model of 

tectonic lead, based on changes in the isotopic deposit of 206Pb / 204Pb and 207Pb / 204Pb, 

respectively, 680/19 to 304/20 and 161/16 to 575/16 range that the isotopes of lead deposits 

MVT that in their 20 ≤ 206Pb / 204Pb are near shows. 
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  مقدمه

کانسارهاي سرب و روي می سی سی پی نام خود را از آن دسته از کانسارهاي سرب وروي ایالت متحده که در 

این کانسارها در .ندایاالت واقع در نزدیکی بخش هاي باالیی و میانی رودخانه می سی سی پی قرار دارند گرفته ا

کانسارهاي فلزات پایه موجود در ) 1980(سنگستر .کانادا فراوان هستند مانند پاین پونت ، پوالرمین ، راب لیک 

کانسارهاي تیپ آپاالش :2کانسارهاي تیپ دره می سی سی پی :1سنگهاي کربناتی را به دو گروه تقسیم میکند

مناطق پالتفرمی و به صورت اپی ژنتیک در سنگ استقرار می یابد  ، که گروه اول الیه کران است و در) آلپی (

کانی .و گروه دوم که الیه اي شکل میباشد و در مناطق چین خورده و همزمان با رسوبگذاري تشکیل میشود

،کلسیت و دولومیت همراه با فلوریت و باریت  شناسی این ذخایر ساده بوده و شامل پیریت ، گالن ، اسفالریت

درجه حرارت تشکیل این کانسارها پائین و اغلب دخایر با سنگ میزبان کربناتی ارتباط نزدیکی با .میباشد

سرب . میلیون تن متغیر میباشد  3تا 3000میزان ذخایر این تیپ کانسار از ).1980ایوانز(گسلش نشان میدهند

ري شده است که سرب در این موجود در این کانسار ها از لحاظ سرب رادیوژنیک غنی می باشد، لذا نتیجه گی

و گسترهMVT  موقعیت مکانی نهشته هاي  2و  1 تصویر .کانسارها داراي منشأ پوسته اي می باشد

کیلومتري  30چمبل در فاصله کانسار سرب و روي .کانسارهاي تیپ دره می سی سی پی را نشان میدهد

تصویر .( ون البرز مرکزي واقع استجنوب شرقی شهرستان رستم آباد در استان گیالن و در بخش غربی ز

–طبق شواهد صحرایی و کانی شناسی کانسنگ به صورت رگه اي و رگچه اي در سنگ میزبان آهکی )3

کانه زایی از نوع اپی ژنتیک )4تصویر .(کرتاسه تحتحانی تمرکز یافته است–دولومیتی  با سن ژوراسیک فوقانی 

  کرده است بوده و از روند عمومی گسلها در منطقه پیروي

  

   روش مطالعه

 ICP(نمونه جهت آنالیز تجزیه شیمیایی به روش طیف سنجی جرمی و نشري جفت پالسماي القایی  11تعداد .

MS,ES ( به آزمایشگاهAcme نمونه از رگه هاي کانی سازي 5براي مطالعات ایزوتوپی سرب تعداد .کانادا ارسال گردید

کانی گالن آنها به روش چشمی جدا سازي گردید و جهت آنالیز , و خردایش حاوي گالن انتخاب و پس از آماده سازي 

به ) ICP-MS(به روش طیف سنجی جرمی جفت پالسماي القایی  208Pb, 204Pb  ,206Pb ,207Pbایزوتوپ سرب  

  کشور کانادا فرستاده شد  Acmeآزمایشگاه 

 
  اصول و پارامترهاي بنیادي

که به ترتیب    Pb 208 وPb204  ،Pb 206  ،Pb207 :  رب وجود دارد که عبارتند از به طور کلی چهار ایزوتوپ پایدار س

پایدار می باشد و احتماال از تجزیه  Pb204در این میان تنها ایزوتوپ . Th233و   U235 و U238محصول نهایی واپاشی 

سربهایی که از تجزیه رادیو اکتیو . رادیو اکتیو یک عنصر پرتوزاي اولیه که هم اکنون ناشناخته است، حاصل شده است

حاصل می شوند ، به سرب هاي رادیو ژنیک موسوم می باشند که اگر از تجزیه اورانیوم حاصل شده باشندبه سرب 

برابر  235U  ،6چون سرعت واپاشی  .اورانوژنیک واگر از تجزیه توریوم حاصل شده باشند به سرب توروژنیک موسوم اند

 .بیشتربوده است U 235 است پس به طور عمده در طی تاریخ اولیه زمین میزان  238U سریعتر از سرعت واپاشی

طی .طی یک بیلیون سال اخیر ناچیز بوده که به دلیل فراوانی پایین ایزوتوپ مادر می باشد 207Pbسرعت تولید 

بنابراین هر تغییر .وده استبوده در حالی که در آرکئن بر خالف این ب 207Pbشدیدا بیشتر از  206Pbفانروزوئیک تولید

بیان کرد تنها به وقایع زمین شناسی بسیار  206Pbکه نتوان آن را بوسیله تغییرات مشابه در  207Pbمهم در فراوانی 

  .قدیمی نسبت داده می شود
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  :استفاده از ایزوتوپ سرب در کانسارهاي نوع دره می سی سی پی 

  

در .، به طور کلی به زمان فانروزوئیک مربوط می شوند MVTه نوع  کانسارهاي سرب و روي با سنگ میزبان کربنات

وجود   Pb , Znهمراه با  Ni  , Co , Cd , In , Ga , Ge  , Cu , Agاین کانسارها تغییرات متفاوت عناصر 

کامبرین تا  به طور کلی سن این کانسارها در دنیا متفاوت است ، اما سن احتمالی این کانسارها در امریکا عمدتا از.دارد

در بسیاري . این کانسارهادر حوضه هاي رسوبی منفرد داراي مشخصه هاي ایزوتوپی مشخص هستند.کربونیفر می باشد

ه نظر میرسد که فلزات هم از سنگ هاي خشکی و هم از پی سنگ حمل شده از نظریات مربوط به ژنز این کانسارها، ب

کانسارهاي سرب و روي منطقه دره می سی سی پی بوسیله ترکیبات ایزوتوپی سرب رادیو ژنیک و ناهنجار .باشند

  )5تصویر(.می باشد 206Pb /204Pb ≤20شناخته می شوند که در آنها   

وتوپی گالن به طور عمده بسیار رادیو ژنیک تر از سنگهاي کربناته میزبان می در منطقه دره می سی سی پی ترکیب ایز

  :دو مخزن احتمالی براي سرب وجود دارد.باشد

  منشأ رادیوژنیک در پی سنگ زیرین و پر کامبرین:1

حوضه ماسه سنگهاي پالئوزوئیک کمتر رادیوژنیک قابل مقایسه با سربی است که از لحاظ شیمیایی و ایزوتوپی در : 2

بیشترین حوضه هاي رادیوژنیک در منطقه بیانگر آنهایی هستند که در نزدیکی گسل .میدان نفتی تکامل یافته باشد

در حالیکه کانسارهاي با رادیوژنیک کمتر ، در فاصله .هستند  u , Co , As هاي پی سنگ قرار داشته و مرتبط با

ادیدژنیک در گالن هاي مرحله آخر وجود داردو بیانگر همچنین یک روند منظم به طرف سرب کمتر ر.دورتر هستند

  .رقیق شدگی پیاپی شورابه هاي سنگی بوسیله ابهاي سازندي جوي می باشد

برخی از نهشته هاي نوع دره می سی سی پی داراي منشأ مربوط به یک مخزن با تکامل سرب تک مرحله اي می 

فلزات مشخص می شوند که از لحاظ شیمیایی و ایزوتوپی ، سیال  باشند ، در حالیکه بقیه بوسیله منشأ چند گانه براي

تکامل یافته از پی سنگ قدیمیتر را می رساند که با سیاالت جوي مخلوط شده و با ویژگی شورابه هاي نفتی و سکانس 

  .هاي رسوبی میزبان مرتبط می باشد

ب در کانسارهاي مختلف بیان می کند که از مطالعات انجام گرفته بر روي ایزوتوپ سر (Sangster 1990)سنگستر 

قرار . )6تصویر . (اختالط سربهاي رادیوژنیک ثانویه در تشکیل کانسار دخیل بوده است  MVTدر کانسارهاي نوع 

گرفتن ایزوتوپهاي سرب کانسارها در باال و پایین خط همزمانی صفرمؤید همین مسئله است و بر اساس این بررسی ها 

  سایی شدگروه کانسار شنا 3

بنابراین ترکیب ایزوتوپی همگن بوده و .گروه اول کانسارهایی است که سرب آنها از سنگ میزبان نتیجه شده است 

  سنی قدیمی تر از سنگ میزبان است

گروه دوم کانسارهایی را شامل می شود که داراي ترکیب ایزوتوپی همگن بوده و سن آنها برابر سنگ میزبان یا حد اقل 

  .آن است جوان تر از

و گروه سوم کانسارهایی است که سرب آنها رادیوژنیک بوده و باالي خط همزمانی صفر قرار می گیرند که نمونه هاي 

  .کانسا رچمبل در این محدوده واقع می شوند

  تعیین تیپ کانسار 

با اهمیتی از   را براي نمونه هاي Doe & Zartma 1981     این دیاگرام  ها متوسط منحنی رشد پلومبوتکتونیک 

کانسارهاي  مهم دنیا که گوشته ، مناطق کوهزایی ، پوسته باالیی و پوسته پایینی را در بر می گیرد،  نشان می 

همانطور که مشخص است داده هاي ایزوتوپ سرب نمونه گالن کانسار چمبل  در محدوده هیچ کدام از تیپ هاي .دهد

 Balmet –Edwardsار رادیوژنیک تر از بخش نمونه هاي گالن بسی.کانساري قرار نمی گیرد

( Doe ,1962;Fletcher and Forquhar,1982)  ،Central  metasediments  and Rossie-
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type(Fletcher and Forquhar,1982)     است اما به Mississipy – valley (Doe & 

Delevaux,1972)  و   

Laisvall- type ( Richard et al ,1981)  7تصویر .(است و شباهت بیشتري نشان می دهد نزدیکتر(  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  )1990سنگستر(MVTموقعیت مکانی نهشته هاي  :1تصویر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2003باردلی و لیچ،(و گسترة کانسارهاي تیپ درة می سی سی پی  Ozark Domeنقشۀ ساده شدة : :2تصویر
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  راههاي ارتباطی کانسار چمبل:3تصویر

  

  .نقشه زمین شناسی کانسار مورد مطالعه:4تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Heyl et al.,1974(نسبت هاي ایزوتوپی سرب مربوط به منطقه دره می سی سی پی و منطقه آپاالش: 5تصویر

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ١٧۶

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .MVT )(Sangster 1990نسبت ایزوتوپی سرب در کانسارھای  :6تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نمودار پلومبوتکتونیک کانسارهاي مهم دنیا:7تصویر

  

   :یريگنتیجه 

طبق شواهد صحرایی و کانی شناسی و  بررسی سیاالت درگیر و نیز بررسی ایزوتوپی کانسار مورد مطالعه را نمیتوان به 

طور کامل جزء کانسارهاي تیپ دره می سی سی پی در نظر گرفت  ولی طبق اطالعات بدست آمده کانسار مورد بحث 

  .میدهداز بسیاري جهات با این تیپ کانسارها قرابت نشان 
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