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 های سولفوسالتی نادرکانسار طالی باریکا، شرق سردشت: خاستگاه کانی

 h.tajeddin@modares.ac.irی دانشگاه تربیت مدرس، پست الکترونیکی: عضو هیأت علم ،٭الدینتاجنویسنده مسئول: حسینعلی 

 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرسابراهیم راستاد: 

 چکیده

شناخته شده از کانسارهای سولفید  عنوان تنها نمونۀکیلومتری خاور شهرستان سردشت قرار دارد. این کانسار به 18کانسار باریکا، در 

های با سن کرتاسه تشکیل گردیده است. بخش چینه سان کانسار، که اساساً زاد غنی از طال )و نقره( در متاآندزیتای آتشفشانتوده

نیت، ستیب، ا، از نظر کانی شناسی تنوع زیادی داشته و از پیریت، اسفالریت، گالنشودرا شامل میهای باریتی و سولفیدی کانسنگ

وانترودیت از کایت و آرسنیکائیت، فردوسیچیده تشکیل یافته است. بارهای با ترکیب پیای از سولفوسالتو مجموعه ، رآلگارالکتروم

ه طبار در کانسار باریکا شناسایی شده و تاکنون رخداد آنها در هیچ نقباشند که برای اولینهای سولفوسالتی غنی از نقره میجمله کانی

 دیگر از جهان گزارش نشده است.

 های سولفوسالتی نادر، سردشت ، کانیغنی از طال ایسولفید توده طالی باریکا، کلیدواژه: کانسار

 مقدمه

کانی شامل  6، (IMA Database of Mineral Project, 2016)کانی شناخته شده در جهان  5400از میان حدود 

 ,Bariand) خادمیت، (Blass, 1883)متاولتین ، (Ertl, A., et al., 2008)پرتلیکیت  ،(Catti, M., et al. 1977)تالمسیت 

P., et al., 1973) ، ایرانیت(Bariand, P.,and Herpin, P., 1963)  دلیرانیت و(Paar, W. H., et al., 2009)  برای اولین بار

، (Topa, D et al., 2013)های باریکاییت دیگر  به نام، سه کانی 2014و  2013های سالدر ایران شناسایی و معرفی شدند. در 

، که تنها در کانسار طالی باریکا (Makovicky, E et al., 2013)کوانترودیت و آرسن (Makovicky, E et al., 2013)ایت فردوسی

 دادند. ارتقاء 9های ایرانی را به عدد رخداد دارند، به این مجموعه اضافه شده و تعداد کانی

سیرجان  –کیلومتری خاور شهرستان سردشت، در شمال باختر پهنه دگرگونه  سنندج  18کانسار  باریکا در         

(Mohajjel et al., 2003)  .طال  ای غنی ازکانسار باریکا، که تنها نمونۀ شناخته شده از کانسارهای نوع سولفید تودهقرار دارد

سان و پهنۀ (، از دو بخش کانسنگ چینه1390الدین، و تاج1387و  1384ان، کارم)و نقره( در ایران است )یارمحمدی و ه

سولفوسالتی  هایشناختی و ترکیب شیمیایی کانیهای کانیای از ویژگیاست. در این مقاله خالصه یافتهاسترینگر تشکیل 

 .شده استاند، ارائه سان کانسار مشاهده شدهکانسار باریکا، که در بخش چینه
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  مطالعهروش 

های مختلف صیقلی و صیقلی، از بخش –مقطع نازک  45های طالدار، ابتدا شناسی کانسنگبه منظور شناخت بافت و کانی

های نقطه از کانه 210ها، بالغ بر سان کانسار، مطالعه شدند. همچنین به منظور شناسایی ترکیب شیمیایی کانهچینهکانسنگ

 Camecaقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران )توسط دستگاه الکترون میکروپروب مدل سولفوسالتی انتخاب و در مرکز تح

SX–100  EPMAاتریش مورد بررسی قرار سالزبورگ های کپنهاک دانمارک و شناسی دانشگاه( و نیز در آزمایشگاه کانی

 گرفتند. 

 گیریبحث و نتیجه

رسوبی دگرگون شدۀ  -های آتشفشانی ای از سنگجموعهواحدهای سنگی رخنمون یافته در محدودۀ کانسار باریکا، م

 شوند. کرتاسه متشکل از فیلیت، اسلیت، متاآندزیت و متاتوفیت را شامل می

ای غنی از طال )و نقره( در ایران است، پس کانسار باریکا، که تنها نمونۀ شناخته شده از کانسارهای نوع سولفید توده        

ا، در اثر فرایندهای کوهزادی زاگرس، متحمل دگرگونی و دگرشکلی شده است )یارمحمدی و از تشکیل بر روی کف دری

 دهگردیسان و پهنۀ استرینگر تشکیل (. این کانسار از دو بخش کانسنگ چینه1390الدین، و تاج1387و  1384هکاران، 

 دگرگون شده است.  باشد که در رخسارۀ شیست سبزاست. سنگ میزبان کانسار، واحد گدازۀ آندزیتی می

 ,Ohmoto et al., 1983, Ohmoto)  های بخش کانسنگ سیاه از کانسارهای نوع کوروکوسان کانسار، ویژگیبخش چینه        

 -ای های سولفید و باریت توده( و شامل کانسنگ1390الدین و تاج1388الدین و همکاران، دهد )تاجرا نشان می (1996

 متر رخنمون دارند 20تا  1و ضخامت  150ای فرعی از نوارهای سیلیسی است که مجموعاً در طول هنواری همراه با بخش

گرم بر تن  260و  3/4های مختلف این بخش از کانسار، عیار متوسط طال و نقره به ترتیب . در قسمت(2و 1های )شکل

 . (1390الدین، )تاج گیری شده استاندازه

های تشکیل دهنده در بخش کانسنگ  دهد که کانههای الکترون میکروپروب نشان میو داده مطالعات پتروگرافی         

 نواعی از انیت، رآلگار، الکتروم و سان کانسار باریکا تنوع زیادی داشته و شامل پیریت، اسفالریت، گالن، استیبچینه

سان کانسار باریکا. در این تصویر در بخش چینه( ore sulfide(  و سولفیدی )ite orebarهای باریتی)نمای نزدیك از موقعیت، ژئومتری و ابعاد کانسنگ 1شکل 

 رخ داده است. mv1Kسازی در واحد متاآندزیتی )واحد کانی
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 1 سان در جدولهای سولفوسالتی موجود در کانسنگ چینه. ترکیب متوسط کانی(3)شکل  های سولفوسالتی استکانه

 آمده است.

 

 سان در کانسار باریکاهای مختلف کانسنگ چینهاز بخش گونهحطرنمای  2شکل 
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ل نهشت با باریت )شامسولفیدی هم هایتنانتیت اولیه، که با کانی –های تتراهدریت بر اساس این مطالعات، بجز کانی 

ای حاصل از ههای سولفوسالتی، که عمدتاً در شکستگیاند، دیگر کانینیت( تشکیل شدهپیریت، گالن، اسفالریت و استیب

امل های سولفوسالتی، که شای دارند. این مجموعه از کانیاند، ترکیب شیمیایی پیچیدهعملکرد پهنه برشی تمرکز یافته

، پیرارژیریت، تریچمانیت، اسمایتیت، میارژیریت،آندوریت، ژئوکرونیت، سلیگمانیت، آندوریت و تنانتیت غنی از استفانیت

Hgباشند، اساساً با مقادیر باالئی از عناصر، گتاردیت میAg, As, Pb   وSb (1)جدول  همراه هستند . 

اریکائیت های بلفوسالتی فوق، تنها محل پیدایش و رخداد کانیهای سوکانسار باریکا، عالوه بر میزبانی انواعی از کانی        

]40S19)S11As8(Sb10Pb3[Barikaite: Agایت ، فردوسی]16)S3As5(Sb8[Ferdowsiite: Ag کواتراندوریت و آرسن

]11.5As38.1Sb12.8Pb17.6[Arsenquatrandorite: Ag ای رخداد هباشد. همچنین این کانسار، یکی از معدود محلدر جهان می

طوری که ساختار کریستالین این کانی، برای اولین بار، است، به 5S2(Sb,As)2[Guettardite: Pb[کانی بسیار نادر گتاردیت 

 .(Makovicky,E., et al. 2012)های برداشت شده از کانسار باریکا شناسایی و معرفی شده است بر اساس نمونه

 ,.Topa, D et al., 2013 , *2: Makovicky, E et al :1*. فوسالتی کانسار باریکا )مقادیر به درصد می باشدمیانگین عناصر در کانیهای سول 1جدول 

2013, Makovicky,E., et al. 2012 *3: , ) 
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 منابع فارسی :

. مراحل 1388ی، ع.، تاج الدین،ح.، راستاد، ا.، یعقوب پور، ع.، محجل، م.، عابدیان، ن.، برنا، ب.، دری، م.، روزبه، س و یارمحمد -

تشکیل و تکوین کانسارسولفید توده ای غنی از طالی باریکا،بر اساس مطالعه ساخت، بافت و میکروترمومتری سیاالت درگیر، خاور 

بیست و هفتمین همایش علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. سازمان سیرجان شمالی،   -سردشت، سنندج 

 کتشافات معدنی کشور.زمین شناسی و ا

باختر پهنۀ سردشت، شمال –های دگرگون شدۀ منطقۀ سقز زایی طال در سنگ. عوامل کنترل کنندۀ کانه1390الدین، ح.، تاج -

 سیرجان، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه تربیت مدرس.   -دگرگونۀ سنندج 

، رخداد طالی باریکا: کانه زایی تیپ ماسیوسولفید  ولکانوژنیك غنی از  1384م.ج.، یارمحمدی، ع.، راستاد، ا.، محجل، م.، شمسا،  -  

 طال در ایران، خالصه مقاالت بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی  واکتشافات معدنی کشور.

ا: کانه زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیك غنی از .رخداد طالی باریک 1387یارمحمدی، ع.، راستاد، ا.، محجل، م.، شمسا، م.ج.،  -    

 .47-60، صفحات 1، شماره 34طال در ایران. مجله علوم دانشگاه تهران. جلد 

 

References:  

- Bariand, P., Herpin, P. (1963). Une nouvelle espèce minérale: l'iranite, chromate hydraté de plomb. 

Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie: 86: 133-135. 

- Blaas (1883). Konigliche Akademie der Wissenschaften, Vienna, Sitzber.: 87: 155 (Metavoltine).  

- Catti, M., Ferraris, G., Ivaldi, G. (1977). Hydrogen bonding in the crystalline state. Structure of 

talmessite, Ca2(Mg,Co)(AsO4)2•2H2O, and crystal chemistry of related minerals. Bulletin de la Société 

française de Minéralogie et de Cristallographie, 100, 230-236.  

- Ertl, A.; Dyar, M.D.; Hughes, J.M.; Brandstätter, F.; Gunter, M.E.; Prem, M.; Peterson, R.C. (2008). 

Pertlikite, a new tetragonal Mg-rich member of the voltaite group from Madeni Zakh, Iran. Canadian 

Mineralogist, 46, 661-669.  

- "IMA Database of Mineral Properties/ RRUFF Project" (2016). Department of Geosciences, University 

of Arizona. 

- Makovicky,E., Topa,D., Tajeddin, H.A., Rastad, E., Yaghubpur, A.  (2012). THE CRYSTAL 

STRUCTURE OF GUETTARDITE, PbAsSbS 4 , AND THE TWINNITE–GUETTARDITE PROBLEM. 

The Canadian Mineralogist; 50:253-265 

- Makovicky, E., Topa, D., Tajeddin, H., Putz, H., and Zagler, G. ( 2013). FERDOWSIITE: A NEW 

MINERAL FROM THE BARIKA ORE DEPOSIT, IRAN. Mineralogical Magazine, 77, 727-734. 

- Mohajjel, M., Fergusson, C.L., Sahandi, M.R. (2003). Cretaceous–Tertiary convergence and continental 

collision, Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. J. Asian Earth Sci. 21, 397–412. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://rruff.info/ima/
http://www.researchgate.net/researcher/29096805_Dan_Topa/
http://www.researchgate.net/researcher/83254490_Husein_Tajjedin/
http://www.researchgate.net/researcher/83493267_Abdolmajid_Yaghubpur/
http://www.researchgate.net/journal/0008-4476_The_Canadian_Mineralogist
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

