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 چکیده

-کیلومتری شمال شرق خمین، نزدیک روستتای خوگتان و در زون ستنند     02و روی سنگل، در کانسار سرب 

 زایی سرب و روی کانستار ستنگل  در این منطقه، واحدهای کربناته کرتاسه زیرین میزبان کانه سیرجان واقع شده است.

زایتی  باشتد کته کانته   شیل می های خاکستری تا سفید وهای نازک تا ضخیم الیه، مارنهستند. این واحدها شامل آهک

کران است و چینه دیرزادزایی به صورت کانه ،در این کانسار های دولومیتی شده رخ داده است.ها و آهکعمدتأ در آهک

رخ داده  کربناتته  جانشینی درون سنگ میزبان بافتای، پراکنده و ای، پرکننده فضای خالی، تودهرگهو عمدتأ به صورت 

بته میتزان   زایی عمدتأ شامل گالن و اسفالریت به عنوان کانه اصلی، و دهد که کانهشناسی نشان مینیاست. مطالعات کا

اهد باشتد. بتا توجته بته شتو     پیریت، سروزیت، انگلزیت و اکسیدهای آهتن متی   کلسیت، دولومیت، باریت، کوارتز،کمتر، 

 پتی ستی ستی دره متی ی کانسارهای نوع در رده کانسار سنگل، رسدشناسی و بافتی، به نظر میصحرایی و مطالعات کانی

(MVT) .قرار گیرد 

 MVTکلیدواژه: کانسار سرب و روی، سنگل، خوگان، 
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        The Sangol Pb-Zn deposit is located in 20 Km northeast of the khomain city, near the 

khogan village in the sanandaj-sirjan zone. In this region the lower cretaceous carbonate 

sequence are the host rock of Pb-Zn mineralization. These carbonate sequences consist of thin 

to thick bedded limestone, grey to white marl and shale, nevertheless mineralization is mainly 

occurred in limestone and dolomitic limestone. In this deposit mineralization seems to be 

epigenetic and stratabound occouring mainly as veins, open space filling massive, disseminate 

and replacement textures in carbonate host rocks. Mineralogical studies indicate that the main 

ore, are barite, quartz, calcite, dolomite, pyrite, cerussite, anglesite and Fe-oxides. Based on the 

field observation and mineralogical textural studies, it seems that the sangol deposit placed in 

the category MVT deposits. 

 

 مقدمه

باشد، سیرجان، ایران مرکزی و ناحیه البرز میتهای مهم فلززایی سرب و روی در ایران شامل: زون سنند ایالت

در این  .(Ehya et al., 2010)کانسار و رخداد معدنی سرب و روی در ایران شناخته شده است  022از  و درمجموع بیش

 (.1831اصفهان واقع شده است )احیا، تفلززایی سرب و روی مالیر کانسار و رخداد، در کمربند 102از  بیش میان

-غربکیلومتر با روند شمال 02و عرضی بیش از  022اصفهان با طولی بالغ بر تکمربند فلززایی سرب و روی مالیر
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های سرب و هبه طور کلی نهشت . (Rajabi et al., 2012)سیرجان قرار دارد تشرق، در بخش مرکزی زون سنند جنوب

های موجود در سنگ (MVT)پی سیسیهای نوع دره میشوند. نخست نهشتهروی رسوبی به دو گروه عمده تقسیم می

سنگ، با میزبان شیل، ماسه (SEDEX)بروندمی تهای رسوبیکربناته مانند آهک و دولومیت و دسته دوم شامل نهشته

ترین نوع از ذخایر سرب و روی نوع رسوبی این دو گروه مهم .باشدیهای آواری ماستون یا ترکیباتی از سنگسیلت

های به خصوص نهشتههستند و  (Stratabound) کرانو چینه دیرزادشوند. این کانسارها عمدتأ به صورت محسوب می

MVT های آذرین ندارند ارتباط مستقیمی با فعالیت(Leach et al., 2010) .سن  0 ایران،در  از نظر حوادث تکتونیکی

گونه کانههیچ و(  (Rajabi and Rastad., 2013( کرتاسه0و  تریاست( پرمین1اند: ها درنظر گرفتهنشستبرای این ته

در این مناطق نهشته گذاری تابع عوامل  .(Leach et al., 2010)زایی از سرب و روی در آرکئن مشاهده نشده است 

شرق شهرستان کیلومتری شمال 02کانسار سرب و روی سنگل در  Fernandes and Glesson, 2011).) ساختاری است

و   02° 23' 80"خمین و در استان مرکزی واقع شده است. این کانسار در نزدیکی روستای خوگان، با طول جغرافیایی 

 ت)شکلته است اصفهان قرار گرفتسیرجان و در محور مالیرتدر زون ساختاری سنند   88° 01' 00"عرض جغرافیایی 

های کربناته آهک و دولومیتی کرتاسه زیرین رخ داده زایی در کانسار سنگل، تابع عوامل ساختاری و در سنگکانه .(1

ها، مطالعه برروی این کانسارها را با است. فراوانی کانسارها و رخدادهای سرب و روی در ایران و اهمیت اقتصادی آن

به عنوان اولین گام از مطالعه کانسار سرب و روی سنگل، هدف از نگارش این استا، تر کرده است و در همین راهمیت

 باشد.کانسار می این شناسی و مطالعه بافتیشناسی، کانیبررسی زمین مقاله،

 

 
 

 های دسترسی به منطقهموقعیت جغرافیایی و راه -1شکل 
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 شناسیزمین

غترب  شرق است که از جنتوب جنوبتغربمالنیکی با روند شزاگرس، ترکیبی از سه زون تکتو کوهزایی کمربند

-دختتر متی  سیرجان و کمان ماگمایی ارومیهترورانده زاگرس، زون سنند تخوردهزون چین ؛شرق شاملبه سمت شمال

 کیلومتر که بتا  102کیلومتر و عرض  1022ایست به طول سیرجان باریکهتزون دگرگونی سنند  .(Alavi, 2007) باشد

آقانبتاتی،  )شرق، از غرب دریاچه ارومیه تا گسل میناب در شمال بندرعباس گسترش یافته است جنوبتغربروند شمال

عربی و میکروقاره ایران مرکتزی شتکل   ترتاسه تا ترشیاری، بین صفحه آفروای از ک. این زون در طی برخورد قاره(1830

ربتی شتده استت    عاز صتفحه آفروتت   مرکتزی  یش بلوک پایدار ایرانو سبب جدا (Davoodian et al., 2008) گرفته است

(.(Stöcklin, 1968 (0 تت شکل)های زدگیدهد. بیرونشناسی منطقه مورد مطالعه و نواحی اطراف را نشان می، نقشه زمین

-متی ژوراسیک، کرتاسه و رستوبات عهتد حاضتر     هایمربوط به زمان شامل واحدهای ایدر مقیاس ناحیه سنگی منطقه

 به سن ژوراستیک  ماسه سنگی و آهکی شمشک ،، سازند شیلیواحد سنگی رخنمون یافته در منطقهترین باشد. قدیمی

های خاکستتری  های نازک تا ضخیم الیه، مارنهای کرتاسه زیرین شامل آهکباشد. در محدوده مورد مطالعه، نهشتهمی

هتای  هتا و آهتک  زایی اصلی عمدتأ در آهکدر منطقه هستند. کانه زاییباشد که میزبان اصلی کانهمی هاتا سفید و شیل

-های کوارتزیتی و آهتک ماسه سنگ ،های اوربیتولینی ضخیم الیههای باالتر، آهکدولومیتی شده رخ داده است. در افق

وبات عهتد  ، رسهای جنوبی منطقه مورد مطالعهبه سمت قسمتاند. های دولومیتی به سن کرتاسه میانی رخنمون یافته

های ای از سنگسیرجان رخدادهای گستردهتشوند. اگرچه در زون سنند حاضر به صورت ساختارهای بادبزنی دیده می

، امتا ناحیته   (Mazhary et al., 2011)این زون است  بارز هایماگمایی پالئوزوئیک تا مزوزوئیک وجود دارد که از ویژگی

های نفوذی و ولکانیکی دیده زدگی از سنگهیچ بیرون کهبه نحوی هاست وعالیتخوگان و کانسار سنگل، عاری از این ف

کنتد و ناشتی از   شرق بوده که از روند کلی زاگرس تبعیت متی جنوبتغربشمال های منطقه عمدتأند گسلشود. رونمی

 (Stratabound)کتران  چینته  زایی در این منطقه به صورتکانه .(Ehya et al., 2010)همگرایی پلیت عربی و ایران است 

 باشد.می

 
محالت، سازمان زمین  1:122222شناسی ساده شده محدوده معدنی کانسار سرب و روی سنگل )با تغییرات از نقشه نقشه زمین -0شکل  

 شناسی کشور(
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 روش مطالعه

ستار متورد مطالعته و    . مرحله اول شامل مطالعات صحرایی و بازدیتد از کان گردیددر دو مرحله انجام  این مطالعه

-هتای کانته  شناسی و انواع فرمباشد. در مرحله دوم به منظور مطالعه و بررسی کانیبرداری از منطقه میهمچنین نمونه

 10و  نظور بررسی سنگ میزبان به همراه نمونه فلزی و مطالعات بتافتی ممقطع نازک به 9زایی و تعیین توالی پاراژنزی، 

پس از آن, از گیری دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه شد. لعه کانه فلزی در آزمایشگاه مقطعمنظور مطامقطع صیقلی به

 میکروسکوپ پالریزان برای مطالعه مقاطع نازک و از میکروسکوپ نور انعکاسی برای مطالعه مقاطع صیقلی استفاده شد.
 

 مطالعات صحرایی

هتای  دهتد کته، واحتدهای آهکتی و آهتک     متی مشاهدات صحرایی انجام شده از محدوده معدنی ستنگل نشتان   

های موجود در منطقه تتا حتدودی   . شکستگی(A-8)شکل باشند زایی در منطقه میدولومیتی کرتاسه زیرین میزبان کانه

باشتد. ایتن درز و   کنند که این موضوع تأیید کننده دیرزاد بودن کانسار ستنگل متی  جایگزینی ماده معدنی را کنترل می

هتای  ها و واکنش آن با ستنگ فضای مناسب برای عبور محلول نین فرآیند دولومیتی شدن، احتماألچها و همشکستگی

بندی و فضتاهای ختالی   ها، سطوح الیهها، درزهاطراف را فراهم آورده است. ماده معدنی در طول انواع مختلف شکستگی

-A,B)شتکل  باشتند  خصی با سنگ میزبان میناشی از انحالل و دولومیتی شدن رخ داده است. این ذخایر دارای مرز مش

 (.C,D,E-3)شتکل  باشد به وفور قابل مشاهده می ای و پراکندهسرب به صورت توده  زایی. در منطقه مورد مطالعه کانه(3

هتای تتوده ای   باریتت  -0زایتی سترب و روی و   های همراه با کانهباریت -1صورت رخ داده است،  0باریت در منطقه به 

هتا قابتل مشتاهده    ها و در کنار گالن. فرآیند سروزیتی شدن در منطقه به صورت گسترده در درز و شکستگی(F-8)شکل 

انتد و در بیشتتر متوارد بته     ها به صورت بلورهای بزرگ و خودریخت در سنگ میزبتان پراکنتده  . پیریت(G-8)شکل  است

. اکستیدهای آبتدار آهتن در    (H-8)شتکل   اندحفظ کردهای که قالب خود را اند، به گونهاکسیدهای آبدار آهن تبدیل شده

 .  (I-8)شکل شود منطقه در متن سنگ میزبان نیز دیده می
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زایتی  ( کانته C,Dای و شتکاف پترکن، )  زایی گالن به صورت الیه( کانهB( سنگ میزبان آهک و دولومیت و جایگیری گالن در آن، )A) -8شکل 

( H( دگرستانی ستروزیت، )  Gزایی سرب، )ای بدون کانهتوده ( باریتFایی پراکنده گالن درمیزبان دولومیتی، )ز( کانهEای، )گالن به صورت توده

 Dol، ستروزیت Cer باریتت،  Brt( اکسید آهن در میزبتان دولتومیتی.   Iاند، )دار آهن جانشین آن شدههای خودشکل که اکسیدهای آبپیریت

 پیریت. Pyگالن،  Gnدولومیت، 

 

 شناسی و بافتیانیمطالعات ک

باشتند  های دولتومیتی متی  ها و آهکدهد که سنگ میزبان در این ناحیه، آهکمطالعات میکروسکوپی نشان می

-اسفالریت, باریت و پیریت متی  قه شامل گالن به عنوان کانه غالب و به میزان کمتر،زایی در منط. عمده کانه(A-0)شکل 

هتای فرعتی و باطلته را    ، انگلزیت و اکسیدهای آهن بیشتترین حجتم از کتانی   باشد. کوارتز، کلسیت، دولومیت، سروزیت

ای یا پرکننده جانشینی الیه -1شود که عبارتند از: ن دیده میهای مختلفی در سنگ میزبااند. گالن با بافتتشکیل داده

شتود  از سنگ میزبان دیده می ها، بعضأ قطعاتی در اینجا درون گالن (.B-0)شتکل  های دولومیت فضای خالی در بین دانه

بلورهای بزرگ گالن به  -0زایی است. ژنتیک بودن کانهتواند نشان دهنده جانشینی ثانویه گالن و اپیکه این موضوع می

تواند مبین فضتای مناستب و زمتان کتافی بترای واکتنش       ای در زمینه ای از سنگ میزبان، این شاخصه میصورت توده

زمتان  هتایی هتم  به صورت المینه های گالنکانه -8. (C-0)شکل باشد ف، و رشد آرام این بلورها های اطرامحلول با سنگ

های دولومیتت در  رخداد گالن به صورت سیمان در بین دانه -0. (D-0)شکل ها های ثانویه کلسیت در برخی نمونهبا رگه

انتد  ز به صورت ثانویه در حفترات جتایگیری شتده   اند، کوارتزهای دانه ریز نیهایی که  دستخوش برشی شدن شدهنمونه

ای و هتم  . اسفالریت به صورت تتوده (F-0)شتکل  میزبان دولومیتی سنگ  گالن در زمینه های پراکندهدانه -0 (.E-0)شکل 

. پیریتت بته صتورت    (G,H-4)شتکل  های دستی قابل تشتخی  استت   به صورت پرکننده فضای خالی در مقاطع و نمونه

باشند شود که اکثرأ از حاشیه در حال تبدیل به گوتیت میها دیده میر مقیاس میروسکوپی در برخی نمونهپراکنده و د

شود، که وجود تکه هایی از باریت ای و بلورهای بزرگ خودشکل در کنار گالن دیده می. باریت به صورت توده(I-0 )شکل

هتای  کتانی  (PbSO4)و انگلزیتت   (PbCO3) . ستروزیت (J-0)شکل دهنده تقدم باریت نسبت به گالن است در گالن، نشان

. جانشینی سروزیت بته جتای گتالن در    (K -0)شکلاند ها تشکیل شدهثانویه سرب هستند که حاشیه گالن و در طول رخ

ه ها وجود دارند، به طوری که بت .  اکسیدهای آهن در اکثر نمونه(L-0)شکل  امتداد رخ ها، بافت رخی را ایجاد کرده است

هتایی کته بته    . در نمونته (M-0)شتکل  انتد  ها تجمع پیدا کردهها، عمدتأ در درز و شکستگیدلیل خاصیت فشارگریزی آن

ها جانشین شده شدت آهنی شده، این زمینه آهنی توسط فشارهای تکتونیکی شکسته شده و کلسیت در این شکستگی

هتای موجتود در متتن ستنگ     . شکستتگی (N-0)شکل  باشدزایی میدهنده فعال بودن کانسار سنگل پس از کانهکه نشان

دهنده فعالیتت تکتتونیکی منطقته و تتأثیر     های گالن، نشانمیزبان دولومیتی شده و همچنین خمیدگی در راستای گوه

توان گفت، دولومیتی شدن، سیلیستی  طور کلی می. به(O,P-4)شکل  باشندهای گالن مینیروهای فشارشی بر روی نمونه

 باشد.رشی شدن و تبلور مجدد از فرآیندهای مهم صورت پذیرفته در این کانسار میشدن، ب
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ای ( جتایگیری تتوده  Cای و پرکننده فضای خالی گالن در میزبان دولومیتی، )( جانشینی الیهB( سنگ میزبان آهک و دولومیتی، )A) -0شکل 

ریتز در  ( نمونته برشتی شتده، جتایگیری کوارتزهتای دانته      Eهای ثانویه کلستیت، ) ههای گالن همراه با رگ( المینهDگالن در میزبان دولومیتی، )

زایی اسفالریت به صورت پرکننده فضای خالی بته همتراه   ( کانهHاسفالریت، ) زایی( کانهGزایی پراکنده گالن، )( کانهFحفرات به صورت ثانویه، )

( بلورهای بتزرگ باریتت در   Jتبدیل به گوتیت هستند، به همراه گالن و سروزیت، ) های پراکنده که از حاشیه درحال( پیریتIگالن و سروزیت، )

( Mها و ایجاد بافتت رختی در زمینته گتالن، )    ( جانشینی سروزیت در طول رخL( جانشینی سروزیت و انگلزیت در کنار گالن، )Kزمینه گالن، )

-های کلسیت در شکستتگی ( نمونه به شدت آهنی شده و جایگیری رگهNی دولومیتی، )ها در زمینهتجمع اکسیدهای آهن در درز و شکستگی

های گالن براثر نیروهای فشارشی بته  ( انحنا در راستای گوهPهای ثانویه موجود در متن سنگ میزبان دولومیتی، )( شکستگیOهای ثانویه آن، )

 اسفالریت. Spکوارتز،  Qtzپیریت،  Pyلن، گا Gnدولومیت،  Dolسروزیت،  Cerکلسیت،  Calباریت، Brtانگلزیت،  Angگالن. 

 

 زاییکانهتوالی 

تقسیم است کته شتامل مرحلته    قابل مرحله  0به  زاییکانه شناسی، توالیا توجه به مطالعات پتروگرافی و کانیب

پتیش از   باشتد. مرحلته  زایی متی و مرحله پس از کانه تأخیری زاییکانه زایی، مرحلهیی، مرحله اصلی کانهزاپیش از کانه

استت. مرحلته    و باریتت  های کلستیت و کتوارتز  نشینی سنگ میزبان آهک و دولومیتی به همراه کانیزایی شامل تهکانه

کانته   ،باشد. در مرحلته بعتد  های اصلی گالن، اسفالریت و همچنین باریت و پیریت میزایی شامل تشکیل کانهاصلی کانه

فرآیندهایی همچون دگرسانی در  ،زاییادامه دارد. در مرحله پس از کانهزایی سنگ میزبان و همچنین کلسیت و کوارتز 

 .اندکردهایجاد را سروزیت، انگلزیت و همچنین اکسیدهای آهن  هایمنطقه، کانی
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Mineral Pre-

Mineralization 

Main-

Mineralization 

Late-

Mineralization 

Post-

Mineralization 

Calcite     

Quartz     

Dolomite     

Galena     

Sphalerite     

Pyrite     

Barite     

Cerussite     

Anglesite     

Fre-Oxide     

 زایی کانسار سرب و روی سنگلتوالی کانه -0شکل 

 

 گیرینتیجه

هتای نتازک تتا    شامل آهکزیرین است که  کرتاسهزایی در کانسار سرب و روی سنگل، واحدهای سنگ میزبان کانه -1

هتای دولتومیتی   ها و آهکزایی اصلی عمدتأ در آهکباشد و کانهمی هاهای خاکستری تا سفید و شیلضخیم الیه، مارن

 شده رخ داده است.

هتای  فرآیندهایی همچون دولومیتی شدن و برشی شدن، با افزایش تخلختل، بستتر مناستب را بترای عبتور محلتول       -0

 نشینی کانسار شده است.های شیمیایی فراهم آورده و درنتیجه موجب تهگرمابی و فرآیند

ای، پرکننده فضای خالی، توده ای، ژنتیک( بوده و عمدتأ به صورت رگه)اپی دیرزادزایی در این کانسار به صورت کانه -8

 پراکنده و به صورت جانشینی درون سنگ میزبان رخ داده است.

و  تتأخیری  زایتی کانته  زایتی، مرحلته  یی، مرحله اصلی کانهزاکانسار شامل مرحله پیش از کانهدر این  زاییکانهتوالی  -0

گالن و اسفالریت به عنوان کانه اصلی، و همچنتین باریتت، کتوارتز، کلستیت،      که شامل باشدزایی میمرحله پس از کانه

 باشد.دولومیت، پیریت، سروزیت، انگلزیت و اکسیدهای آهن می

های آذریتن، ستنگ میزبتان کربناتته آهتک و      زایی و فعالیتبودن، نبودن ارتباط بین کانه دیرزادز جمله شواهدی ا  -0

کتران بتودن و همچنتین ستن     زایتی، چینته  های تکتونیکی منطقه و ارتباط آن با کانته دولومیتی، توالی کانیایی، فعالیت

اند تا حدودی مشخ  کننده زایش کانسار از نتوع دره  توزایی مربوط به کرتاسه زیرین میواحدهای کربناته میزبان کانه

 باشد. (MVT)پی سیسیمی
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 صفحه. 113تهران،  تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه
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