
 )١٢/٧/٩٥ : نسخه نهايي،٥/٤/٩٥ :دريافت مقاله(

÷ 
  
  
  
  

- سرب کويرو، شمالجويي پيگسترهها درگير  شاره ودگرسانيزايي،  کانههابررسي
  خراسان جنوبياستان، غرب بشرويه

، محمدحسن کريم ، بهنام رحيمي، آزاده ملک*پورزهرا کريمي سعيدآباد   زاده شفارود

  شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد گروه زمين
  

، پرکننده فضا خالي و سيمان رگچه-، به شکل رگهقرار دارد سرب کويرو که در شمال غرب بشرويه جوييپي نطقهم: چکيده ا
ساز شامل ها کانيمنطقه .ژوراسيک مياني سازند بغمشاه تشکيل شده است) اسليت(ها گسلي در واحد شيل دگرگون شده برش

شدن شدن و سيليسيدولوميتي. و مقدار اندکي پيريت، کوارتز و کلسيت است)  درصد٥/٢ تا ٥/٠(، گالن )درصد ٨٥ تا ٧٠(دولوميت 
) مايع و بخار(ها درگير دوفاز ها ريزدماسنجي شارهگيراندازه.  در منطقه کويرو استدگرسانيترين فرآيند سنگ ميزبان مهم

 تا ٥(و شور کم تا متوسط )  سانتيگراد درجه٢٥٠ تا ١٦٨ ( با دما متوسطها از يک شارهدهد دولوميت، کوارتز و کانهنشان مي
ا بلوک لوت و با توجه به دگرساني رگهديگر  کويرو با ذخاير جوييپي  منطقهاز مقايسه. اندتشکيل شده) NaCl درصد وزني ٥/١٢

ها  شارهبررسيشناسي و ها کانيويژگي فضا خالي، ها آذرين، بافت پرکنندهدولوميتي سنگ ميزبان، عدم ارتباط با فعاليت
       .استترمال ساز از نوع اپيدرگير، احتماال کاني

  . بلوک لوت؛ منطقه اکتشافي کويرو؛ها درگير شاره؛دگرساني ؛سازکاني :ها کليدواژه

  مقدمه
ا بين  شرق ايران و در گستره درکويرو جوئيپي منطقه

 شرقي و ۵۷ ˚۱۹ '۴۴" تا ۵۷ ˚۱۷ '۵۸ "ها جغرافياييطول
 شمالي و ۳۴˚ ۲۳' ۱۷" تا ۳۴˚ ۲۱' ۴۱" ها جغرافياييعرض

استان غرب بشرويه در  کيلومتر شمال۵۵ در فاصله
 در شمال گسترهاين  .)۱شکل (واقع شده است جنوبي خراسان

شمال نيگنان به دليل حضور . روستا نيگنان قرار گرفته است
نيگنان، پيرحاجي، قهستان، چاه (سرب  ارگه هاسازکاني

شکل (، آنتيموان )آهن، قره شيرعلي، خرمايو، کوه سياه و کويرو
ها ، وجود حفار)۲شکل ( و آهن محبي ]۱ [، آهن طوسي)۲

ها ها و گسلها فراوان و سيستم شکستگيقديمي و سربار
-همقدماتي، نيم جوئيپي هاپروژهتاکنون  .داردمتعدد اهميت 

 از سو سرب کويرو مربوط به منطقهتفصيلي تفصيلي و 
 گسترهدر . شرکت احيا صنايع خراسان انجام شده است

 توسط جوئيپي تونل ۲کانسار چندين ترانشه و چاهک و 
 است که در اين يادآورالزم به . شرکت احيا حفر شده است

د نشو متر نيز مشاهده مي۳۰ شفت به عمق تقريبي ۲ گستره
که به دليل باالآمدن آب زيرزميني وخطر ريزش، ورود به آنها 

دگرساني،  هابررسيهدف از اين کار پژوهشي، . ستمقدور ني
ساز گالن و دماسنجي ها و ارتباط آنها با کانيتفکيک رگچه

ساز در  کانهآبگونها درگير اوليه و تعيين ميزان شور شاره
  .استکويرو جوئي پيمنطقه 

  سيبرر روش
 اکتشافي منطقه در سازکاني ماهيت شناخت منظور به 

. شد انجام آزمايشگاهي و صحرايي بخش دو در هابررسي کويرو،
و  و بافتي ساختي هاويژگي تمامي صحرايي بخش در

وزيرسطحي سطحي هارخنمون در هاپديده ارتباط چگونگي
  

پست الکترونيکي،۰۵۱۳۸۷۹۶۴۱۶ : نمابر،۰۵۱۳۸۸۰۴۰۵۱: نويسنده مسئول، تلفن  : karimpur@um.ac.ir  

 

  ٣٤٠ تا ٣٢٩ ، از صفحة٩٦ تابستان، دوم، شمارة پنجمسال بيست و 
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، کريم ، رحيميپور، ملککريمي سعيدآباد ٣٣٠  شناسي ايرانمجله بلورشناسي و کاني               زاده شفارود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .کويرو در ايران و بلوک لوت جوئيپي موقعيت جغرافيايي منطقه ١شکل
  

  
  

. سرب کويروعيت منطقه همراه با موق]٢[آباد  عشق شمال نيگنان با تغييرات از نقشه١:٥٠٠٠٠شناسي  زميننقشه  ٢شکل
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 ٣٣١ . . . ها درگير گسترهزايي، دگرساني و شارهها کانهبررسي               ١٣٩٦تابستان ، ٢، شماره ٢٥جلد 

 و ميزبان سنگ معدني، هارگچه -رگه از و شدند بررسي
. شد بردارنمونه تصادفي صورت به دگرساني دارا هابخش

 و نگارسنگ بررسي شامل آزمايشگاهي دقيق هابررسي
 دگرسان هامجموعه و ميزبان و سنگ کانسنگ شناسيکاني
 مرسوم هاروش به شناسيانيک و بافتي هابررسي. شد انجام

 صيقلي نازک مقطع ۱۵ و نازک مقطع ۵۰ رو ميکروسکوپي
 و ها صحراييبررسي از حاصل نتايج تلفيق با. شد انجام به

  .شد ترسيم کانسار پاراژنز دنباله آزمايشگاهي،
 دوبر مقطع ۷ تعداد درگير، هاشاره هابررسي برا
 اصلي پاراژنز که دولوميت و زکوارت هاکاني از) ويفر (صيقل

 سنجش و دماسنجي با و شد تهيه هستند، سولفيد هاکانه
، . ندشد مشخص سازکانه محلول در موجود امالح نوع شور
 کنندهگرم و سردکننده يک از استفاده با مربوطه هاآزمايش
 فردوسي دانشگاه در THM600 مدل لينکام شرکت ساخت
 گرم و سرد مرحله در دستگاه ارک دقت. گرفت صورت مشهد

 تا) -۱۹۰ (بين دستگاه گرمايي گستره و ±C °1 کردن 
 شاره ۴۰ مجموع در. است بوده سانتيگراد درجه+) ۶۰۰(

 آنها رو شور تعيين عمليات و شدند دماسنجي اوليه درگير
 و H2O-NaCl سيستم در] ۳ [بنابر شور مقدار. گرفت انجام
 افزارنرم از استفاده با درگير هاشاره چگالي مقدار

FLINCOR محاسبه] ۴ [بنابر دماسنجي هاداده اساس بر و 
 SPSS افزار نرم از استفاده با مناسب نمودارها سپس و شدند

  .شدند ترسيم 23

  شناسيزمين
سنگ، ا و سن پيها پوستهبر اساس اختالفات در ويژگي

جنوب به شمال تقسيم  ساختار اصلي از منطقهايران به سه 
ايران مرکز و ) ۲خورده زاگرس، کمربند چين) ۱: شودمي
ها کوه فروافتادگي جنوب دريا خزر و) ۳ها البرز و کوه
 اصلي بر اساس نوع ساختارها، سن و منطقهاين سه . داغکپه

-منطقهها و سن و ماهيت ماگماتيسم به زيرمقدار دگرشکلي
کانسار سرب کويرو بر اساس  ].۵[شود  تقسيم ميهايي

 ايران منطقه در بخش مياني ]۶[تقسيمات ساختار ايران 
 در بررسي مورد منطقه. )۱شکل (است مرکز واقع شده

  نقشهشرق بخش و در )۱شکل (بشرويه غرب شمال
 .عشق آباد قرار دارد ۱۰۰۰۰۰/۱

   اگسترده  گسترهکي با کيژوراسواحدها سنگي 
  

 است و دهي جنوب پوشانتاقه را از شمال ور يانيخش مسرتاسر ب
.  کرده استجادي عشق آباد را ادر واقع مجموعه ارتفاعات ورقه

  شمال نيگنانگسترهترين واحد رخنمون يافته در قديمي
شمشک با روند شمال شده  دگرگونالتي تشکميخضطبقات 

که  معروف به بغمشاه التيتشک. است يجنوب غرب -يشرق
دار همراه اسليت مارنشامل ، استساز سرب يزبان کانيم
 شمال شرق ي از نواحيعي از گچ، بخش وسيکي بارهاهيال

سازند بغمشاه به سن . )۲شکل  ( استدهيورقه را پوشان
 نامگذار ]۷[ژوراسيک مياني توسط اشتوکلين و همکاران 

ها ضخيم اليه سازند از آهکاين بخش بااليي . شده است
اين سازند . ت شده که به نام آهک اشلون معروف استدرس

بيد در بخش قابل مقايسه با سازندها دليچا در البرز و چمن
ضخامت سازند بغمشاه در برش الگو در بغمشاه . داغ استکپه

-ها از مهم متر بوده و آمونيت۴۹۵ها شتر در شمال کوه
ه در اين واحد ک. ]۸[ها اين سازند هستند ترين فسيل

ا قرار گرفته  تحت تاثير دگرگوني ناحيهبررسي مورد منطقه
 شمال نيگنان به خود است، بيشترين گسترش را در منطقه

 ميزبان ،شود مشاهده مي۲که در شکل چناندهد و اختصاص مي
واحد اسليتي در صحرا به . استساز گالن و استيبنيت کاني

 نيا. شودست ديده ميپ نيمهنگارموضعشدت خرد شده و با 
آهک تبلور سنگ  واحدهاري زمي مستقي با ارتباطيواحد سنگ

 التيمعروف به تشک) ادر اثر دگرگوني ناحيه( مجدد يافته
-به بغمشاه التي تشکسمتقلعه دختر قرار گرفته و در واقع دو 

 دهي پوشانسي تاقدکي قلعه دختر به صورت التيتشک وسيله
  . شده است

  ساز کاني ودگرساني
تــرين شــدن مهــمشــدن، سيليــسي دولــوميتيهــادگرســاني
هـا  منطقه هستند که در اطـراف رگـه و رگچـه        ها  دگرساني

-ساز و به ندرت در واحـدها ميزبـان آن مـشاهده مـي     کاني
 دگرسـاني ساز مـرز خاصـي بـين     کاني در داخل رگه  . شوند

د اسليتي شود به طوريکه واحسيليسي و دولوميتي مشاهده نمي   
دولوميت و سيليس  وسيلهبه گسلي برشي شده و   منطقهدر  

گـالن در سـيمان     ).  الـف  ۳شـکل   (اسـت   ريز بلور سيماني شده   
-شدن به صورت رگچه   سيليسي. شودها گسلي ديده مي   برش

-ميها همراه با دولوميت مشاهده    ها کوارتز و يا سيمان برش     
   ). ب۳شکل (شود 
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، کريم ، رحيميپور، ملککريمي سعيدآباد ٣٣٢  شناسي ايرانمجله بلورشناسي و کاني               زاده شفارود

  
 برش گسلي با قطعاتي از اسليت و سيمان دولوميت، - الف). XPL( سازرگچه کاني-در رگه دگرسانها روسکوپي از کانيتصاوير ميک  ٣ شکل

  .]٩[  دولوميت=Dol کوارتز، =Qz گالن، =Gn شکل رگچه سيليسي در سنگ ميزبان اسليتي سيليسي بهدگرسان -کوارتز و گالن، ب
  

 درصـد در    ۲۰ تـا    ۵ کوارتز با فراوانـي   ها  دگرسانيدر اين   
. شـود  ميليمتر مشاهده مـي    ۵/۰ها چند صدم تا حداکثر      اندازه

 اين کاني قبل و همزمان بـا  ، ميکروسکوپيهابررسيبر اساس  
با دو ه شد دولوميتيدگرسان. گالن در منطقه تشکيل شده است 

دار ها کامال شـکل  دولوميت -۱:شودنوع دولوميت مشخص مي   
ميزان گـالن همـراه بـا    . ها ريز بلوريت دولوم-۲و درشت بلور  
شدن که آخرين   کلسيتي. استها کمتر از نوع اول      اين دولوميت 

ها کلسيت تاخير مـشاهده      غالبا همراه با رگچه    استمرحله  
  . شودمي

 وابسته بـه ا رگچه-ساز در کانسار کويرو از نوع رگه    کاني
ر همه جا   ها د رگه. استخوردگي در سنگ ميزبان اسليتي      چين

 درجـه رخ   ۹۰ تا   ۴۵ با زاويه    تقريباًشيب نزديک به قائم دارد و       
ها معدنکار ضـخامت    بر اثر فعاليت  . کننداسليتي را قطع مي   

 هابررسي اصلي در سطح مشخص نيست ولي بر اساس       رگه
متـر   سـانتي  ۲۵ و ضـخامت آن از       N40E آن   راسـتا ا  گمانه

ها و سنگ ميزبان نشان      رگچه رابطه بين رگه و   . کندتجاوز نمي 
 دهنده بوده و سن تشکيل      روزادساز کامال   دهد که کاني  مي

کـاني  . اسـت ) سن سـنگ ميزبـان    (آن پس از ژوراسيک مياني      
- و پيريت به مقدار کمتر مـشاهده مـي      استاصلي ذخيره گالن    

ها ثانويه عبارتند از ماالکيـت، کووليـت، هماتيـت،         کاني. شود
ها باطله شـامل دولوميـت،      کاني.  انگلزيت گوتيت، سروزيت و  

  .استکوارتز و کلسيت 

   بافتيهابررسي
  ها متنوعي مشاهده  بافتبررسيمورد جويي  پيگسترهدر 

  

  :بند کردردهبه صورت زير آنها را توان د که مينشومي

  بافت پراکنده
سـاز،  هـا کـاني  هايي که همـراه بـا رگچـه       اين بافت در پيريت   

ولي ارتباط بافتي دقيق بين آنها )  الف۴شکل  (شود   مي مشاهده
 تا  ۵/۰ اين بلورها پيريت بين      اندازه. و گالن مشخص نيست   

اين بافت در کـاني گـالن نيـز مـشاهده           .  ميليمتر متغير است   ۳
هـا پراکنـده بـه همـراه دولوميـت و کـوارتز در             گالن. شودمي

  ). ب۴کل ش( ها گسلي قابل رويت هستندسيمان برش

  بافت فرامبوئيدال
اين دسته از .  استمشاهدهاين بافت در کاني پيريت قابل 

ها  و فرامبوئيد کامال گرد با حجرهنددارها کامال شکلپيريت
 ۰۲/۰ آنها حداکثر اندازه).  پ۴شکل(کامال مشخص است 

ها در برخي قسمت.  شده استميليمتر در واحد شيل دگرگون
اند و به دنبال يکديگر قرار گرفته جيرهها به صورت زنحجره

  .]۱۰[ دهندا را از خود نشان ميبافت جزيره

  )کاتاکالستيکي(بافت شکسته شده 
دهد که شود، نشان ميها مشاهده مياين بافت که در پيريت

اند ساختي و دگرگوني قرار گرفته فرآيندها زميندرها پيريت
  ).  ت۴شکل (دهند و حالت برشي از خود نشان مي

  بافت دندريتي
-ها محدود مشاهده مياين بافت در کاني پيريت در بخش

ها ها به صورت تاخير همراه با رگچهشود که اين نوع پيريت
  ). ث۴شکل (کلسيتي قابل رويت هستند 
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 ٣٣٣ . . . ها درگير گسترهزايي، دگرساني و شارهها کانهبررسي               ١٣٩٦تابستان ، ٢، شماره ٢٥جلد 

  
  

 بافت -  بافت پراکنده در پيريت، ب-الف. ها موجود در پيريت و گالن دستي از انواع بافتو نمونه (XPL)تصاوير ميکروسکوپي   ٤شکل
، ج پيريت رگچه-  بافت دندريتي در پيريت، ث- بافت کاتاکالستيکي در پيريت، ت-فرامبوئيدال در پيريت، پ  بافت -ا در گالن، چ بافت توده-ا

  . گالن در سيمان برش گسلي بافت پراکنده-  فضا خالي در گالن، حپرکننده
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، کريم ، رحيميپور، ملککريمي سعيدآباد ٣٣٤  شناسي ايرانمجله بلورشناسي و کاني               زاده شفارود

  ابافت رگچه
-ها قابل مشاهده است و سبب شده تا رگچهافت در پيريتاين ب

-ها با کانيرگچه-ها پيريتي در مراحل تاخير بر رو رگه
 ۲ تـا    ۱/۰ها بين   ضخامت اين رگچه  . گيرندساز سرب قرار مي   
  ). ج۴شکل (ميليمتر متغير است 

  ابافت توده
هـا  اين بافت در کـاني گـالن در بخـشي از گـستره در گمانـه        

  ). چ۴شکل (فار مشاهده شده است ح

   فضا خاليبافت پرکننده
-ها گالن، دولوميت و کـوارتز مـشاهده مـي   اين بافت در کاني  

هـا  رگچه-اين سه کاني همراه با يکديگر فضا داخل رگه        . شود
  ). ح۴شکل (کنند را پر مي

  شناختيها کانيبررسي
، ) درصد۸۵تا  ۷۰(ها شامل دولوميت شناسي رگه و رگچه  کاني
و پيريـت   )  درصـد  ۲۰ تـا    ۱۰(، کوارتز   ) درصد ۵/۲ تا   ۵/۰(گالن  

  . است)  درصد۲ تا ۵/۰(
اين کاني فراوانترين کاني سولفيد منطقه است که در : گالن

شکل اين کاني به صورت بي. شودنمونه دستي نيز مشاهده مي
متر   سانتي۱دار با اندازه چند صدم ميليمتر تا بزرگتر از تا شکل

ها درشت بلور بيشتر به صورت گالن. قابل مشاهده است
ها ريزبلور به ها و گالن رگچه-پرکننده فضا خالي در رگه

-دار شده ديده ميشکل سيمان بين قطعات سنگ ميزبان برش
تغيير شکل . شودنفوذ خاصي در گالن مشاهده نمي. شود

- پس از ته دگرشکليدهندهها گالن، نشانپيچشي در حفره
  ). الف۵شکل (نشيني است 

ها پراکنده، کاني سولفيد ديگر است که با بافت :پيريت
ا در منطقه قابل فرامبوئيدال، کاتاکالستيکي، دندريتي و رگچه

 ۲ تا ۵/۰ فراواني اين کاني در حدود ). ب۵شکل (مشاهده است 
ساز قابل رويت  مراحل کانياين کاني در همه. استدرصد 

در . است ولي ارتباط دقيق آن با کاني گالن مشخص نيست
ها سطحي پيريت کامال به گوتيت و هماتيت تبديل بخش

  .شده است
ترين کاني باطله کانسنگ است که به  دولوميت مهم:دولوميت
ها  دولوميت-۱شود  ميديدهريزبلور و درشت بلور : دو صورت

 ا لوز شکلدار و درشت بلور به شکل بلورهکامال شکل
 با اندازه) دارا خاموشي موجي(دار موزائيکي تا نيمه شکل

ها  درصد در برخي قسمت۵۵ تا ۳۰ ميليمتر که از ۵/۰ تا ۱/۰
ها مشاهده متغير است که اين نوع دولوميت بيشتر در رگچه

 و همزمان با پيش ميکروسکوپي هابررسيشود و بر اساس مي
ها ريز بلور با  دولوميت-۲ ). پ۵شکل (اند گالن تشکيل شده

شکل هستند و غالبا درسيمان  ميکرون که بي۵۰اندازه حداکثر 
 درصد ۶۰شوند و مقدار آنها گاهي به برش گسلي ديده ميبا 

ها ميزان گالن همراه با اين دولوميت. ) ت۵شکل (رسد نيز مي
 تفکيک هرچه بهتر بلورها برا. استکمتر از نوع اول 

ت از کلسيت، از روش رنگ آميز با محلول آليزارين دولومي
 استفاده شد که در اين روش بلورها کلسيت کامال به سرخ

  .رنگ صورتي درآمدند و رمبوئدرها دولوميتي رنگ نگرفتند
ها باطله است که دارا اندازه از ديگر کانياين کاني : کلسيت

- از کاني پساين کاني در مرحله. است ميليمتر ۳ تا ۰۶/۰
 ۲از کمتر از (ها متفاوت ها با ضخامتساز به صورت رگه
ها  رگچه-شود و رگهمشاهده مي)  متر۵/۳ميليمتر تا بيش از 

    ). ث۵شکل (کند ساز سرب را قطع ميکاني
 ۵/۱ ميليمتر تا ۵بين ( به دو صورت درشت بلور : کوارتز

از و به صورت س کانياز مرحلهپيش ها در رگه) سانتيمتر
-ها مرحله کانيرگچه-در رگه)  ميليمتر۱/۰در حد (ريز بلور 

  .شودساز همراه با دولوميت و گالن مشاهده مي
 ميکروســکوپي هــابررسـي  بـر اســاس  :سـروزيت وانگلزيــت 

ا در حاشـيه گـالن   سروزيت و انگلزيت بـه شـکل بافـت تيغـه      
متغيـر  % ۲۵ تـا  ۵ميزان ايـن جانـشيني بـين       . اندجانشين شده 

  ). ج۵شکل (است 
کووليـت در مـرز بـين گـالن و دولوميـت       :کووليت و ماالکيـت  

در مقاطع ميکروسکوپي کالکوپيريت مـشاهده      . شودمشاهده مي 
ها ثانويه کووليـت و ماالکيـت بـه ميـزان کـم             نشد ولي کاني  

 کالکوپيريـت   تواننـد محـصول تجزيـه     مشاهده شدند که مـي    
   ). ج۵شکل (باشند 

 شناسي و بافتي، دنبالهها صحرايي، کانيبررسيبراساس 
ساز سـرب، مرحلـه     پاراژنز دارا چهار مرحله پيش از کاني      

سـاز سـرب و     ساز سـرب، مرحلـه بعـد از کـاني         اصلي کاني 
ساز  پيش از کاني   مرحله. )۶شکل   ( اکسيد است  مرحله
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 ٣٣٥ . . . ها درگير گسترهزايي، دگرساني و شارهها کانهبررسي               ١٣٩٦تابستان ، ٢، شماره ٢٥جلد 

 ۲تا (ها کوارتز درشت بلور به همراه کمي پيريت با حضور رگه
ها فرامبوئيدال در بخش شيل دگرگون شـده        و پيريت ) درصد

هـا  سـاز کـاني   در مرحلـه اصـلي کـاني      . شـود مشخص مـي  
دولوميت، کوارتز ريز بلور، گالن و به ندرت پيريت قابـل رويـت             

هـا پيريـت و   ساز شاهد کاني پس از کاني در مرحله . است
هـا   اکسايـشي، کـاني  کلسيت هستيم و در نهايت در مرحله   

هماتيت، گوتيت، سروزيت، انگلزيت، ماالکيت و کووليـت قابـل          
  .اندمشاهده

  

  
 - ب ،)بازتابينور (ها گالن تغيير شکل پيچشي در حفره -الف. بررسي مورد منطقه در موجود هاکاني انواع ميکروسکوپي از تصاوير  ٥شکل

رگچه  -ث، (XPL)دولوميت ريزبلور به همراه پيريت  -ت ،(XPL)بلور به همراه گالن ولوميت درشتد -پ ،)بازتابينور (دار پيريت کامال شکل
  .(XPL)سروزيت، انگلزيت و کووليت در حاشيه گالن  -ج ،(XPL)کلسيت تاخير 

Gn= ،گالن Dol= ،دولوميت Py= ،پيريت  Cv= ،کووليت Cer=    ،سروزيتAng=٩[  انگلزيت[   
 

 
.ها فلز و غيرفلز در منطقه کويروراژنز کانيدنباله پا  ٦شکل
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، کريم ، رحيميپور، ملککريمي سعيدآباد ٣٣٦  شناسي ايرانمجله بلورشناسي و کاني               زاده شفارود

  ها درگيرشاره
که (ها کوارتز و دولوميت ها درگير بر کانيشارهاثر بررسي 

-وسيلهبه ميکروسکوپي و رنگ آميز هابررسيقبال از طريق 
 از صحت بلورها دولوميت اطمينان سرخ محلول آليزارين 

 سولفيد انجام گرفت که سازهمراه با کاني) ديمکرحاصل 
-ها سنگبررسي.  ارائه شد)۱(جدول  نتايج آن در خالصه

ها درگير در کوارتز و دولوميت نشان داد که اغلب نگار شاره
ها شکل شاره. ها از نوع اوليه و به ندرت ثانويه هستندشاره

، استوانه ا و بي شکل بوده و درگير اوليه به صورت بيضو
)  ميکرون۶ميانگين ( ميکرون ۸ تا ۴آنها در کوارتز بين  اندازه

. است)  ميکرون۵ميانگين ( ميکرون ۷ تا ۳و در دولوميت بين 
، نوع آنها دوفاز غني ]۱۱،۱۲[ها متداول بندبر اساس رده

 تا ۱۰ درصد و بخار ۹۰ تا ۸۰ مايع  با مقدارLVنوع (از مايع 
 و فاز دختر در است )L(و به ندرت تک فاز مايع )   درصد۲۰

 مشاهده هابررسيشواهد از جوشش در اين . آنها مشاهده نشد
ها اوليه نوع با دماسنجي نوع محلول و مقدار شور شاره. نشد
LV ۱جدول ( تعيين شد.(  

ها درگير اوليه در کوارتز  شاره(Th)دما همگن شدن 
 ۲۲۸ سانتيگراد با ميانگين دما  درجه۲۵۰ تا ۲۱۲بين 
دما همگن ).  الف۷ و شکل ۱جدول ( سانتيگراد است درجه

 ۲۱۴ تا ۱۶۸ها درگير اوليه در دولوميت بين شدن شاره
.  سانتيگراد است درجه۱۸۹ سانتيگراد با ميانگين درجه

اين دما معرف حداقل دما تشکيل کاني است زيرا اين دما 
  د نظر  مورتصحيح فشار در منطقه. استتحت تاثير فشار 

   اگر يک فشار هيدرواستاتيک ]۱۳[ مقدور نبود ولي به عقيده
  

 درجه ۳۳۰تواند بيشتر از ساز نميفرض شود، دما کاني
بنابراين دما همگن شدن خيلي نزديک به . سانتيگراد باشد

تصحيح بسيار کوچکي نياز به فقط  دما واقعي تشکيل است و
ها موجود  در شاره(Tfm)نخستين دما ذوب شدگي در . دارد

ميانگين ( سانتيگراد  درجه-۸/۵۹ تا -۸/۵۵در کوارتز بين 
ها متغير بود که اين دما برا شاره)  سانتيگراد درجه-۶/۵۷

 سانتيگراد  درجه-۱/۶۰ تا -۴/۵۶موجود در دولوميت بين 
نخستين . در تغيير است)  سانتيگراد درجه-۳/۵۸ميانگين (

 مستقيمي با ترکيب نمک موجود در رابطهشدگي دما ذوب
ها  بدست آمده، نمکTfmبر اساس . ]۱۲[محلول گرماب دارد 

CaCl2 و NaClاين نوع . ها درگير اوليه وجود دارند در شاره
ها دار در سنگ کانهتواند در اثر چرخش شارهنمک مي

 نيز (Tm)دما نهايي ذوب . رسوبي منطقه حاصل شده باشد
ها موجود  در شارهTmمقدار . کندر شور را مشخص ميمقدا

 -۴/۷ سانتيگراد با ميانگين  درجه-۹/۸ تا -۲/۵در کوارتز بين 
 -۱/۳ها موجود در دولوميت بين  سانتيگراد و در شارهدرجه

 سانتيگراد  درجه-۸/۴ سانتيگراد باميانگين  درجه-۵/۶تا 
 مقدار ]H2O-NaCl ]۳ بر اساس سيستم ). ب۷شکل  (است

 ۵/۱۲ تا ۸ها موجود در کوارتز بين شور بر اساس شاره
 درصد و بر اساس دولوميت بين ۸/۱۰ با ميانگين NaClدرصد 

 ۷شکل  (است درصد ۵/۷ با ميانگين NaCl درصد ۸/۹ تا ۵
 تا ۹۰۵/۰ها درگير اوليه در کوارتز بين چگالي شاره). پ

 تا ۹۱۳/۰ دولوميت بين  گرم بر سانتيمتر مکعب و در۹۶۶/۰
  ). ت۷شکل  (است گرم بر سانتيمتر مکعب ۹۵۹/۰

  جوئي کويرو پيها درگير اوليه در کوارتز و دولوميت منطقه نتايج ريزدماسنجي شاره  ١جدول

  شماره نمونه کاني ميزبان  تعداد Tm(°C) Th(°C) (.NaCl wt.% equiv) شور (gr/cm3) چگالي

 BH4-1  کوارتز  ٥  ٢٢١ تا ٢١٤  -١/٦ تا -٢/٥  ٥/٩  تا١/٨  ٩٢٤/٠ تا ٩١/٠

 BH15-3  کوارتز  ٩  ٢٤٧ تا ٢١٢  -٦/٨ تا -٦/٦  ٥/١٢ تا ٣/١٠  ٩٤٥/٠ تا ٩٠٥/٠

 P5  کوارتز  ٦  ٢٥٠ تا ٢٢٧  -٩/٨ تا -٩/٦  ٤/١٢ تا ٣/١٠  ٩٦٦/٠ تا ٩٤٥/٠
 BH16-6  دولوميت  ٥  ١٨٦ تا ١٦٨  -٣/٥ تا -٩/٤  ٢/٨ تا ٦/٧  ٩٥٩/٠ تا ٩٤/٠

 BH1-9  دولوميت  ٥  ٢١٤ تا ١٨٥  -٥/٦ تا -٧/٥  ٨/٩ تا ٧/٨  ٩٥٤/٠ تا ٩٢٣/٠

 BH4-2  دولوميت  ٦  ١٩٥ تا ١٧٣  -٩/٣ تا -١/٣  ٦ تا ٥  ٩٣٣/٠ تا ٩١٣/٠

 BH10-5  دولوميت  ٤  ٢٠١ تا ١٩٣  -٣/٥ تا -٣/٤  ٢/٨ تا ٤/٧  ٩٣٣/٠ تا ٩٢٧/٠
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 ٣٣٧ . . . ها درگير گسترهزايي، دگرساني و شارهها کانهبررسي               ١٣٩٦تابستان ، ٢، شماره ٢٥جلد 

 
نمودار دما آخرين ) ب. نمودار دما همگن شدن)  کويرو الفجوئي پيها درگير اوليه در منطقهها شارهنمودارها حاصل از بررسي   ٧شکل

  .ها درگيرنمودار مقدار چگالي شاره) ت. نمودار شور) پ. ذوب يخ
 

  بحث و برداشت
مقاالت متعدد پيرامون ذخاير سرب و رو با ميزبان رسوبي 

 گروه متنوعي از ذخاير هستند که سنگ ميزبان ]۱۴-۲۱[
آوار است که جز   چند استثنا، - و يا سيليسيآنها کربناتي

فلزات ]. ۲۲[ها آذرين ندارند  ژنتيکي با فعاليتهيچ رابطه
-نشست همزمان با رسوبطي فرآيندها متنوعي مانند ته

، جانشيني روزاد و دگرگوني  گذار بر بستر دريا، درونزاد
   ]۲۲[شوند درجه پايين، برجا گذاشته مي

  اسفالريت، گالن وبيشتر عبارتند ازفيد ها سولکاني
به ها گانگ معموال مقادير کمي سولفيدها آهن و کاني

و )  کلسيت،دولوميت، سيدريت، آنکريت(ها کربناتصورت 
 ]. ۲۲[مقادير متفاوتي باريت 

ساز کويرو، شيل دگرگون شده سنگ ميزبان کاني
گ پس سن. ژوراسيک مياني سازند بغمشاه است) اسليت(

رو با ميزبان -ميزبان آن متفاوت با سنگ ميزبان دخاير سرب
دهد که ساز و سنگ ميزبان نشان ميرابطه کاني. رسوبي است

برخالف آنچه در دخاير (ژنتيک بوده ساز از نوع اپيکاني
Sedexکند و در ، رخ اسليتي را قطع مي)شود مشاهده مي

-ن سن رگهبنابراي. استها تشکيل شدهخورگيمحل چين
اگرچه . استساز جوانتر از ژوراسيک مياني ها کانيرگچه

ا وجود ها ماگماتيسمي گستردهکه در بلوک لوت فعاليت
نزديکترين .  کويرو با فاصله از آنها قرار دارددارد ولي منطقه

 ۱:۱۰۰۰۰۰ ها آذرين به محدوده براساس نقشهسنگ
يلومتر شمال غرب  ک۲۵آباد، يک توده گرانيتي در عشق

-ساز هيچ ارتباطي با فعاليتبنابراين اين کاني.  استگستره
ها و سولفيدها به در کانسار کويرو، کربنات. ها ماگمايي ندارد

ها رگچه، پرکننده فضا خالي و سيمان برش-شکل رگه
-ها به وجود آمده در رگهدگرساني. اندگسلي تشکيل شده

  .باشدشدن ميدن، سيليسيشها شامل دولوميتيرگچه
ها درگير اوليه کوارتز  ريزدماسنجي شارههابررسينتايج 

دهد که  کويرو نشان ميجوئي پيو دولوميت در منطقه
دار دما متوسط، شور کم تا متوسط و چگالي محلول کانه

ها درگير اوليه که در نتايج شارهچنان. متوسط داشته است
ها درگير شد، دما و شور شارهده کوارتز و دولوميت مشاه

ها اوليه موجود در دولوميت اوليه کوارتز کمي باالتر از شاره
- رقيق شدگي سيال در مرحلهتواند نشان دهندهاست که مي
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-گير دما يوتکتيک نشاناندازه. نشت دولوميت باشد ته
  شارهآبگون در فاز +Ca2 و +Naها  حضور کاتيوندهنده

ها احتماال از واحدها رسوبي اين کاتيون. گير اوليه استدر
 )۸شکل (سولفيد  همبافت بيشسته شده و به وسيله

ها منتشر نشده ايزوتوپي بر اساس داده. ]۲۳[اند منتقل شده
سرب در منطقه، فاز کوهزايي کيمرين مياني ) توسط اينجانب(

 گستره ساز سرب دردر ژوراسيک مياني سبب تشکيل کاني
 دما و شور  گستره)۹(شکل .  کويرو شده استجوييپي

در اين . دهدها درگير کانسارها مختلف را نشان ميشاره
ها درگير کوارتز و دولوميت کويرو نمودار اغلب شاره

حضور کانسار . گيرندترمال قرار مي کانسارها اپيدرگستره
ا مانند ر سرب رگها کويرو همراه با ديگر ذخايرگچه-رگه

 حوض رئيس  و]۲۵[، چاه سربي ]۲۴[شوراب -چاهچوپان، گله
در بلوک لوت حاکي از پتانسيل باال اين منطقه از شرق  ]۲۶[

-پي از مقايسه منطقه. ا داردايران برا تشکيل ذخاير رگه
ا بلوک لوت و با توجه به رگهديگر  کويرو با ذخاير جويي

ها نگ ميزبان، عدم ارتباط با فعاليتدگرساني دولوميتي س
-ها کاني فضا خالي و ويژگي بافت پرکنندهزآذرين و ني

   .استترمال ساز از نوع اپيشناسي، احتماال کاني

  

 
  

-ر در منطقهها درگي حريم شاره رنگ نشان دهندهسرخ که مربع ]٢٣[ها درگير اوليه شدن نسبت به شور شارهنمودار دما همگن  ٨شکل
  . است کويرو 

  

 
  

  ]٢٨،٢٧ [گستره کانسارها مختلف از.  منطقه کويروها درگير اوليهشدن نسبت به شور شارهنمودار دما همگن  ٩شکل
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