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چکيده
كانسار روي - سرب تنِگ ِدزان در انتهايی ترين گوشه باختري استان اصفهان و در 22 كيلومتري باختر شهرستان بويين مياندشت، در محور كانه زايي سرب و روي مالير- اصفهان 
قرار دارد. اين كانسار يکي از كانسارهاي چينه كران )استراتاباند( در توالي كربناتي ژوراسيک --كرتاسه است. ماده معدني در اين كانسار با دو ژئومتري رخنمون دارد؛ 1( اليه اي و 
عدسي شکل و همخوان با اليه بندي؛ 2(  قطع كننده و در امتداد شکستگي ها به صورت ثانويه. در كانسار تنِگ ِدزان دو رخساره  كانه دار تشخيص داده شده است؛ 1- رخساره سنگ آهک 
دولوميتي )ميکرواسپاريت( كه داراي 3 افق اصلي كانه دار است و كانه هاي اصلي آن ساده و دربردارنده گالن، اسفالريت، پيريت هستند كه به صورت جانشيني و پركننده فضاي خالي 
و همچنين در شکستگي ها حضور دارند؛ 2- رخساره سنگ آهک بلورين مارني كه آثار كانه زايي روي و سرب به  صورت خيلي ضعيف، دانه پراكنده و بسيار ريز در آن ديده مي شود. 
كانسار دربردارنده دو بخش برون زاد در سطح و  سولفيد در ژرفاست و همبود كانه اي آن گالن، اسفالريت، پيريت، همي مورفيت، اسميت زونيت، سروزيت و كمتر هيدروزنسيت 
و باريت است. عناصر نقره و كادميم در اين كانسار عيار قابل توجهي دارند و به عنوان محصول فرعي مطرح هستند. بررسي هاي انجام شده و وجود شواهدی چون ويژگي هاي 
زمين شناسي و رخساره هاي كانه دار، گسترش پهنه هاي برون زاد و سولفيدي، ژئومتري ماده معدني، همبود كانيايي، ساخت و بافت ماده معدني در مقياس هاي مختلف، دگرساني هاي 
موجود به ويژه دولوميتي شدن و مطالعات ليتوژئوشيميايي همگي نشان از آن دارد كه كانسار روي- سرب تنِگ ِدزان در رديف كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي قرار مي گيرد.
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1-پيشگفتار
منابع  )اصلي ترين(  مهم ترين  از  كربناتي  درونگير  سنگ  با  روي  و  سرب  ذخاير 
ويژه اي  اهميت  ايران  در  ذخاير  اين  مي روند.  به شمار  جهان  در  فلزات  اين  توليد 
ميزبان  با  روي  و  سرب  معدني  انديس  و  كانسار   600 حدوده  تا كنون  و  دارند 
 .)Dixon & Pereira, 1974( است  شده  شناخته  ايران  در  رسوبي  سنگ هاي 
و  )مهدي آباد(  جهان  سرب  و  روي  بزرگ  ذخيره  دومين  حضور  ميان  اين  در 
عنوان يک  به  را  كانه زايي  نوع  اين  )انگوران(،  معدن روي خاورميانه  بزرگ ترين 
ميزبان  سنگ  با  روي  و  سرب  ذخاير  سني  ديد  از  مي كند.  معرفي   راهبردي  نوع 
ترياس، ژوراسيک و كرتاسه  پرمين،  بيشتر در كامبرين، دونين،  ايران  كربناتي در 
گزارش شده اند )Momenzadeh, 1976;Momenzadeh et al., 1973(. در حالي كه 
سنندج-سيرجان  و  مركزي  ايران  البرز،  پهنه   3 در  بيشتر  مکاني  ديد  از  ذخاير  اين 
اصفهان   – مالير  محور  اين  ميان  در   .)Rasa, 1987( مي دهند  نشان   پراكندگي 
 )Meshkani et al., 2011;Momenzadeh, 1976; Ziserman et al., 1972(
 ;Ghazban et al., 1994( ايرانکوه  چون  بزرگي  كانسارهاي  داشتن   به دليل 
هفت امارت  و   )1374 )مدبري،  راونج   ،)Rastad et al., 1980 

 Vanaei, 1998; Shojaat, 1992 ; Karimzadeh, 1992; Rahimpour-Bonab, 1991;(
Ehya et al., 2010( با سن كرتاسه از ديرباز جايگاه ويژه اي در كانه زايي سربو روي 

ايران و پهنه سنندج – سيرجان داشته است. از ديگر كانسارها در اين پهنه مي توان به 
كانسار تنِگ ِدزان اشاره كرد كه اين كانسار با مختصات 49º 57/17′ طول خاوري 
و33º 2/6′ عرض شمالي در پايانه گوشه باختري استان اصفهان و در 22 كيلومتري 

باختر شهرستان بويين ميان دشت قرار گرفته است )شکل1(.
باختر–جنوب  شمال  روند  با  بيشتر  كانسار  اين  در  مي توان  را  كانه سازي  آثار 

خاور و با سنگ ميزبان كربناتی در شمال روستاي تنِگ ِدزان با گسترشي ناپيوسته در 
طول بيش از 2 كيلومتر رديابي كرد. اين ذخيره به دليل داشتن پتانسيل روي و سرب 
)با ميانگين مجموع 5 درصد(   )با ميانگين مجموع 13 درصد( و سولفيدي  برون زاد 
به عنوان   )1660 ppm )تا  ppm 130( و كادميم  )تا  نقره  به عنوان محصول اصلي و 
محصول فرعي براي اولين بار توسط شركت خصوصي پارس گستران عقيق در سال 
معدنکاري  فعاليت  آثار  هيچ گونه  معدني  منطقه  گستره  در  است.  شده  1388معرفي 
اكتشافي  عمليات  به  كانسار  اين  در  معدني  فعاليت هاي  بيشتر  و  ندارد  وجود  كهن 

انجام شده توسط شركت ياد شده محدود مي شود.
در اين پژوهش سعي شده است با توجه به بررسي هاي زمين شناسي، كاني شناسي، 
همبود كانيايي، ساخت و بافت، ژئوشيمي و مقايسه كانسار با ديگر انواع همانند در 

دنيا، نوع كانه زايي در كانسار تنِگ ِدزان مشخص شود.

2-روشپژوهش
ميداني؛    برداشت هاي  و  بررسي ها   )1 اصلي  بخش   3 در  مطالعات  پژوهش،  اين  در 
2- انجام تجزيه هاي دستگاهي و 3( پردازش و تجزيه و تحليل داده ها صورت پذيرفته 
است. طي بررسي هاي ميداني، نقشه هاي زمين شناسي و ساختاري محدوده كانسار در 
مقياس 1:20000 و 1:1000 تهيه شد. 133 نمونه ليتوژئوشيميايي از پهنه هاي كانه دار 
سطحي و ترانشه هاي حفرشده برداشت و در آزمايشگاه شركت كانساران بينالود به 
روش XRF تجزيه شد. 330 نمونه برداشت شده از مغزه هاي به دست آمده از حفاري 
تعيين  براي  نمونه  همچنين10  و   ICP OES به روش  زرآزما  آزمايشگاه شركت  در 
شد.  تجزيه   XRD روش  به  بينالود  كانساران  آزمايشگاه  در  برون زاد  پهنه  كاني هاي 
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 SEM كانه هاي گالن و اسفالريت در 5 مقطع صيقلي و نازک-صيقلي در آزمايشگاه
دانشکده معدن دانشگاه امير كبير به روش SEM تجزيه شد.

3-زمينشناسي
كانسار تنِگ ِدزان در توالي سنگ هاي كربناتي با سن ژوراسيک- كرتاسه، در بخش 
راندگي  خاوري  شمال  كيلومتري   20 فاصله  در  و  سيرجان  سنندج-  پهنه  باختري 
كيلومتر   200 و  طول  كيلومتر   1500 از  بيش  با  پهنه  اين  دارد.  قرار  زاگرس  اصلي 
 پهنا، بيشتر از سنگ هاي رسوبي مزوزوييک و كمتر پالئوزوييک تشکيل شده است 
)Berberian, 1997(، و با روند شمال خاور - جنوب باختر، نشان دهنده كناره قاره اي 
كهن بلوک ايران مركزي است كه در پايان مرحله بسته شدن تتيس روي صفحه عربي 
قرار گرفته )Sheikholeslami et al., 2003( و همگرايي قاره اي پس از آن سبب ايجاد 
كمربند كوهزايي زاگرس و روراندگي شده است )Ghasemi & Talbot, 2006(. اين 
كانسار در گستره نقشه هاي زمين شناسي 1:250000 گلپايگان  و1:100000 اليگودرز 
باختري-  با روند شمال  ناحيه اي  با گسل هاي  قرار دارد )Soheili et al., 1992( كه 
جنوب خاوري هم روند با راندگي زاگرس مشخص مي شوند. از ديد زمين شناسي و بر 
پايه نقشه هاي 1:1000 و 1:20000 )شركت پارس گستران عقيق، 1388( از محدوده 

مورد مطالعه، بيشتر واحدهاي رخنمون يافته در منطقه از كهن به جوان عبارتند از:
دارد  منطقه  در  توجهي  قابل  گسترش  واحد  اين  :JKv آتشفشاني واحد  .1-3
شمال  روند  با   )JKv( كرتاسه   - ژوراسيک  آتشفشاني  سنگ هاي  دربردارنده   و 
دارد  بِِرشي  كاماَل  سيماي  ساختي،  ديد  از   .)2 )شکل  است  خاور  جنوب   - باختر 
دارد  رخنمون  قهوه اي  به  مايل  سبز  رنگ  با  و  است  گسل ها  عملکرد  حاصل   كه 
)شکل 3- الف(. همراه اين واحد، بخش هاي خاكستري روشن با بافت پيروكالستيکي 
از  واحد  اين  مي شود. سنگ هاي  ديده  نيز  ماسه اي  و  كربناتی  توف هاي  همچنين  و 
ديد ساخت ويژگي  سنگ هاي آذرآواري را دارند و تركيب سنگ شناسي آنها در 
محدوده آندزيت تا تراكي-  آندزيت قرار مي گيرد. تركيب كاني شناسي اين واحد 
به طور چيره پالژيوكالز، كوارتز، كلريت، سريسيت، كلسيت، كاني كدر، اكسيدها و 
هيدروكسيدهاي آهن و شيشه است )شکل 3- ب(. بررسي هاي ليتوژئوشيميايي انجام 

شده نشان از نبود كانه زايي در اين واحد سنگي دارد.
محدوده  در  را  رسوبي  واحد  كهن ترين  واحد  اين  :JKsls چينهاي واحد .2-3
دربردارنده  و  بوده   NNW-SSE واحد  اين  كلي  راستاي  مي دهد.  تشکيل  مطالعاتي 
ماسه سنگ تا ماسه سنگ آهکي نازک تا متوسط اليه به رنگ خاكستري تا خاكستري 
متمايل به كرم است )شکل 2(.  ستبراي اين واحد به دليل عملکرد زمين ساخت، در 
از  دارد.  خاوري  شمال  به سوي  چيره  اليه بندي  و  نيست  يکسان  مختلف  بخش هاي 
ساختاري  برگ وارگي  و  فراوان  ريزچين هاي  وجود  واحد  اين  آشکار  ويژگي هاي 
است  گسل ها  عملکرد  حاصل  كه  است  باختر  شمال  شمال-  چيره  شيب  سوي   با 
)شکل 4(. اين واحد كمر پايين سنگ ميزبان كانه زايي در اين كانسار است، ولي در 
برخي رخنمون ها مي توان شواهدی از حضور كانه زايي به صورت كربنات هاي سرب 
و روي در آن تشخيص داد كه با روند گسل هاي شمال باختر- جنوب خاور همخواني 
نشان مي دهد. اين واحد در اثر عملکرد گسل هاي ناحيه اي به صورت تکرار شونده در 

خاور محدوده مورد مطالعه نيز گسترش نشان مي دهد )شکل 2(.
بيشترين  تا كرم   تيره  به رنگ خاكستري  واحد  اين   :JKldl 3-3.واحدچينهاي
مورد  محدوده  در  آن  سطحي  گسترش  كه  به گونه اي  دارد؛  منطقه  در  را  گسترش 
مطالعه به بيش از 330 متر و ستبراي واقعي آن به حدود 280 متر مي رسد و از روند 
ديگر واحدهاي زمين شناسي پيروي مي كند )شکل 2(. اين واحد از ديد سنگ شناسي 
دربردارنده تناوبي از رخساره هاي سنگ  هاي آهک، دولوميت، آهک مارني، مارن 
به رخساره هاي مختلف  را  ترانشه ها مي توان آن  بررسي  پايه  بر  و كنگلومراست كه 
تبلور  تا ستبر اليه و  نازک ، متوسط   توالي عمومًا  اين  تقسيم كرد. بخش هاي آهکي 

يافته است. از ديگر ويژگي هاي اين واحد فرايند دولوميتي شدن است كه در برخي 
رخساره ها گسترش يافته است. مرز اين واحد با ديگر واحدها عموماً عادي است. اين 
واحد در بخش هاي مركزي، شمالي و خاوري روستاي تنِگ ِدزان، به عنوان سنگ 
ميزبان اصلي كانه زايي روي و سرب گسترش دارد. از ديگر ويژگي هاي اين واحد 
با چين خوردگي هاي شديد، خردشدگي  بودن شديد آنهاست كه  تکتونيزه  سنگي، 
اين واحد،  مناطق  برخي  الف(. در  فراوان مشخص مي شود )شکل 5-  و شکستگي 
شکستگي ها ماده معدني را قطع كرده است كه نشان از فعاليت اين گسل ها پس از 

كانه زايي دارد )شکل 5- ب(.
3-4.واحدچينهايJKc:اين واحد از ديد گسترش كمترين رخنمون را نسبت  به 
ديگر واحدها در منطقه دارد )شکل 2( و تركيبي از سنگ جوش ريزدانه تا متوسط دانه 
آتشفشاني  قطعات  و  سبز  و  سرخ  به  مايل  خاكستري  رنگ هاي  به  متراكم  بافت  با 
)بيشتر از جنس تراكيت، آندزيت و توف( و رسوبي )بيشتر از جنس سنگ ماسه و 
رسوبي  عوارض  ديگر  از  تدريجي  دانه بندي  الف(.   -6 )شکل  است  سنگ آهک( 
 JKsls است كه در اين واحد ديده مي شود )شکل 6- ب(. اين واحد درون واحد هاي

و JKsl با گسترش كم ديده مي شود.     
  

4-ساختارهايمنطقه
روندهاي ساختاري چيره موجود در منطقه مورد مطالعه را مي توان در 2 دسته جاي 
داد؛ روند شمال باختر- جنوب خاور، هم روند با ساختارهاي عمومي ناحيه اي، كه 
باختر كه در مقياس هاي  بيشتر گسل هاي عادي هستند و روند شمال خاور–جنوب 
صحرايي  گواه هاي  پايه  بر   .)2 )شکل  است  يافته  گسترش  كانسار  منطقه  در  محلي 
مشخص شد كه هر 2 روند ساختاري موجود در منطقه جوان تر از كانه زايي هستند 
و روند شمال باختر – جنوب خاور بيشترين تأثير را در باال آمدگي و رخنمون ماده 
باختر محلي است و در برخي  معدني دارد؛ در حالي كه روند شمال خاور- جنوب 

مناطق سبب جابه جايي كانه زايي شده است.

5-دگرسانيدرمنطقهمعدني
به طور كلي مهم ترين دگرساني هاي ديده شده در كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي 
كه دربردارنده دولوميتي شدن، سولفيدي شدن )پيريتي شدن(، تبلور دوباره و به ميزان 
كمتر سيليسي شدن است )Leach et al., 2009( در كانسار مورد مطالعه ديده شد. در اين 
كانسار دولوميتي شدن مهم ترين دگرساني مؤثر در كانه زايي به شمار مي آيد، به گونه اي 
كه بيشتر كانه زايي هاي موجود در منطقه، در بخش هاي دولوميتي شده سنگ ميزبان 
آهکي ديده مي شود )شکل 7- الف(. دولوميتي شدن نشان از چرخش شوراب ها در 
سنگ ميزبان دارد كه سبب افزايش تخلخل در سنگ آهک و تمركز قابل توجه عناصر  
روي و سرب در سنگ ميزبان شده است )Hitzman et al., 2003(. از ويژگي هاي 
دگرساني در اين كانسار كم بودن دگرساني سيليسي همراه با كانه زايي است. در اين 
كانسار گسترش دگرساني سولفيدي به صورت پيريتي شدن قابل توجه است كه در 
بيشتر بخش هاي اين توالي حضور و نشان از محيط احياء در زمان تشکيل كانسار دارد.

     نقش فرايندهاي برون زاد به عنوان فرايند سطحي در اين كانسار سبب جدايش 
است.  شده  ژرفا  در  سولفيدي  و  سطح  در  اكسيدي  پهنه  دو  به  كانه زايي  پهنه هاي 
برآمده  كه  است  اكسيدان  بخش  در  زرد  تا  رنگ سرخ  فرايند،  اين  ويژگي هاي  از 
عنوان يک كليد  به  و  است  )پيريت و ديگر كاني ها(  فاز سولفيدي  اكسيد شدن  از 
قرار  استفاده  مورد  سطح  در  اكسيده  كانسنگ  تشخيص  براي  اكتشافي  راهنماي 

مي گيرد )شکل 7-ب(.

6-پهنههايکانهدار،رخسارههاوافقهايمعدني
همان گونه كه پيش تر اشاره شد، كانه زايي در كانسار تنِگ ِدزان به دو بخش اكسيدان 
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اصلي  پهنه  اكسيدان چهار  بخش  در  تقسيم مي شود.  ژرفا  در  و سولفيدي  در سطح 
)داراي  درصد   3 و   10 به ترتيب  سرب  و  روي  ميانگين  عيار  با  پرعيار  كاني  سازي 
قرار  ِدزان  تنِگ  اول( مشخص شده )شکل 2( كه در شمال خاور روستاي  اولويت 
و سرب  درصد   28 به  روي  عيار  كانه دار  پهنه هاي  عيار  پر  بخش هاي  در  گرفته اند. 
به 8 درصد نيز مي رسد كه اين عيار باال سبب شده است رنگ سنگ هاي دولوميتي 
به  با توجه  به سفيد متمايل شود )شکل 8(.  به دليل تمركز كاني هاي روي و سرب 
نبود  منطقه،  در  برون زاد  پهنه هاي  شناسايي  از روش هاي  يکي  مشاهدات صحرايي، 
پوشش گياهي در مناطق كانه دار با عيار باالست )شکل 8(. از ويژگي هاي مشخص 
كانسارهاي به  نسبت  مي سي سي پي  دره  نوع   -سرب  روي  كانسارهاي   كننده 

 ،)VMS( آتشفشاني  ميزبان  با  توده اي  سولفيد  و   )SEDEX( بروندمي   – رسوبي 
است  برون زاد  فرايند  از  برآمده  روي(  از  )غني  اكسيدي  بخش هاي   حضور 

)Hitzman et al., 2003( كه در اين كانسار گسترش قابل توجهي دارد.
آنها  بزرگ ترين  پهنه هاي اصلي داراي كانسنگ حدود 1/2 هکتار و  مساحت 
پهنه 1 با مساحت 0/6 هکتار است. از پهنه هاي اصلي برون زاد اصلي تنها پهنه يک 
مورد اكتشاف ژرفايي قرار گرفته است. وجود كاني هاي سولفيدي همچون پيريت، 
گالن و اسفالريت در ذخاير سرب و روي سبب شده است كه روش هاي ژئوفيزيکي 
براي   .)Cox et al., 1986( باشد  داشته  كاربرد  نوع ذخاير  اين  اكتشاف  در   IP/RS

در  سرب  و  روي  سطحي  كانه دار  افق هاي  ژرفاي  و  گسترش  روند  شدن  مشخص 
از  نشان  نتايج  انجام شد،   IP/RS با روش  ژئوفيزيکي  اكتشافات  تنِگ ِدزان،  كانسار 
عدسی هاي  صورت  به  )برون زاد(  سطحي  كانه دار  افق هاي  و  عدسی ها  گسترش 
انجام شده  ژرفاي  حفريات  نتايج  به  توجه  با  دارد.  ژرفا  در  گسترش يافته  سولفيدي 
در اين بخش، پهنه سولفيدي با عيار اقتصادي )ميانگين روي و سرب 5 درصد( در 
ژرفا وجود دارد )شركت پارس گستران عقيق، 1388(. در بخش سولفيدي افزون بر 
سرب/روي، نقره با بيشينه عيار ppm 126 و ميانگين ppm  30 و كادميم با بيشينه عيار 
ppm 1613 و ميانگين ppm  166 به عنوان عناصر همراه ارزشمند عيار قابل توجهي 
دارند. در بيشتر نمونه هاي كانه دار همبستگي مناسبي ميان رفتار عياري سرب و روي 
ديده مي شود و همبستگي سرب و روي با ضريب 0/85 نشان از همبود بسيار قوي اين 
دو عنصر دارد كه در ذخاير سرب و روي بطور معمول چنين ضرايب همبستگي مورد 
انتظار است. ضريب همبستگي سيليس با سرب و روي منفي به ترتيب 0/43- و 0/47- 
است. اين ضرايب نشان از كم سيليس بودن ماده معدني دارد. كادميم و آنتيموان با 
سرب و روي همبستگي شديد )تا 9 /0( نشان داده و همبستگي نقره با سرب )0/63( 
بيشتر از همبستگي آن با روي )0/46( است. همبستگي مس، طال و باريم با عناصر 

سرب و روي در حد صفر هستند.
پايه ترانشه هاي اكتشافي حفر شده در پهنه  بر  بررسي هاي رخساره اي انجام شده 
JKLdl1 دارد  كانه دار شماره 1 بخش برون زاد، نشان از وجود 3 رخساره در واحد 

)شکل 10( كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
رخساره  اين  :)JKldl1( بلورين ستبراليه تا متوسط سنگآهک رخساره .1-6
داراي  كرم رنگ  تا  تيره  خاكستري  صخره ساز  و  ستبر اليه  سنگ آهک  دربردارنده 
الميناسيون است كه در برخي بخش ها به سنگ آهک مارني و به طور موضعي مارن 
تبديل مي شود. سنگ آهک بلورين و داراي رگه هاي كلسيتي است كه شکستگي ها 
بر  و  متر رخنمون دارد )شکل 10(  تا 300  اين رخساره حدود 250  پر كرده اند.  را 
به صورت  سرب  و  روي  كانه زايي  آثار  ترانشه ها،   از  برداشت شده  نمونه هاي  پايه 
كربنات هاي سرب و روي  )كمتر به شکل سولفيدي( به صورت خيلي ضعيف، دانه 
پراكنده و بسيار ريز در اين رخساره ديده مي شود )شکل 9- الف(. اين رخساره با 

افزايش دولوميتي شدن به رخساره سنگ آهک دولوميتي تبديل مي شود.
سنگ آهک  از  رخساره  اين  :)JKldl2( دولوميتي سنگآهک رخساره .2-6
محيط  در  كرينوييد  فسيل  داراي  ميکرواسپاريت(  تا  )بيو ميکريت  دولوميتي 

كم ژرفاي دريا تشکيل شده و داراي رگه هاي كلسيتي، تخلخل باال )تا 30 درصد( و 
شکستگي هاي ثانويه فراوان است. ستبراي اين رخساره در ترانشه هاي مختلف متفاوت 
است و از چند متر تا 90 متر گسترش دارد )شکل 10(. رنگ اين رخساره نخودي تا 
زرد است كه برآمده از عملکرد دگرساني شديد دولوميتي شدن و اكسيدهاي آهن 
رخساره  اين  در  روي  و  سرب  كربناتي  كاني سازي  پهنه هاي  ب(.   -9 )شکل  است 
اين  به شدت تکتونيزه شده اند. در  اين رخساره در منطقه كانه زا  تشکيل و اليه هاي 
بيو ميکريتي  نيز در زمينه  فراوان هستند و كوارتزهاي ريزبلور  واحد كاني هاي كدر 
آهن دار حضور دارند. گالن كه به سروزيت تبديل شده و اسفالريت، اسميت زونيت 
به صورت  پيريت  اين رخساره هستند.  از كانه هاي اصلي موجود در  و همي مورفيت 
بلورهاي فرامبوييدال در اين واحد به فراواني حضور دارد. بافت هاي رايج ماده معدني 
بافت  و  عدسي شکل  و  خالي  فضاي  پركننده  اوليه  بافت  به صورت  رخساره  اين  در 
ثانويه بصورت پر كننده شکستگي هاست. حضور پيريت هاي فرامبوييدال، ميکريتي 
بودن و حضور فسيل هاي متفاوت مانند كرينوييد و قطعات جلبکي نشان از تشکيل 

اين رخساره در يک محيط الگوني كم ژرفا دارد.
باالترين  :)JKldl3( 6-3.رخسارهکنگلومراييوسنگآهکبرشيشدهواحد
بخش واحد JKldl )شکل 10( را سنگ آهک هاي برشي با رخساره كنگلومرايي در 
شمال خاور روستاي تنِگ ِدزان تشکيل داده كه بدون آثار كانه زايي است. ستبراي اين 

رخساره تا 25 متر نيز مي رسد )شکل 9- ج(.
به طور كلي كانه زايي در منطقه به دو شکل: 1( چينه كران )اوليه( درون افق هاي 
چينه اي مشخص از واحد JKldl و هم روند با افق هاي رسوبي و 2(- قطع كننده و در 
بررسي  پايه  بر  و  اول  حالت  در  مي شود.  ديده  ثانويه  به صورت  شکستگي ها  امتداد 
داده هاي حاصل از نمونه هاي برداشت شده از درون ترانشه هاي حفر شده، 3 افق كانه 
دار با روند شمال باختر – جنوب خاور در رخساره دولوميتي واحد JKldl شناسايي شده 
)رخساره JKldl2 در شکل 10( كه نشان دهنده چينه كران )استراتاباند( بودن كانسار 
است. ژئومتري اين افق ها به صورت اليه اي تا عدسي شکل بوده و طول آنها 5 تا 55 
متر و ستبراي آنها 0/5 تا 5 متر است. گسترش اين افق ها به موازات  امتداد اليه بندي 
.)11 )شکل  است  ميزبان  سنگ  دولوميتي  سنگ آهک هاي  در  داده شده  تشخيص 

رخساره هاي  از  شکستگي ها  و  گسل ها  كه  نواحي  در  دوم،  حالت  مورد  در 
دربردارنده  سرب  و  روي  )ثانويه(  اپي ژنتيک  تمركز  مي كنند،  عبور  اوليه  كانه دار 
كانه هاي همي مورفيت، اسميت زونيت و سروزيت و تشکيل پهنه هاي برون زاد ديده 
مي شود. اين نوع تمركز با ديدن خش لغز و سطح گسل روي سطح ماده معدني و نيز 
سنگ ميزبان دولوميتي در ترانشه هاي حفر شده تأييد مي شود. )شکل 6- ب(. در پهنه 
شماره 4 در اثر عملکرد گسل، پهنه برون زاد در واحد JKsls نيز گسترش پيدا كرده 

است )شکل 2(.  

7-همبودکانيايي،ساختوبافتمادهمعدني
و  ساده  تنِگ ِدزان  سرب  روي-  كانسار  در  كانه دار  رخساره هاي  كاني شناسي 
اسميت زونيت  اسميت زونيت، همي مورفيت، سروزيت و كمتر  دربردارنده كانه هاي 
در بخش برون زاد و اسفالريت، گالن و پيريت در بخش سولفيدي است. كاني هاي 
كاني هاي  است.  باريت  كمتر  و  كوارتز  كلسيت،  دولوميت،  دربردارنده  نيز  باطله 
سولفيدي )بيشتر اسفالريت همراه با گالن( همراه با پيريت و كمتر كوارتز، فضاهاي 
برآمده از دولوميتي شدن را پر كرده اند )شکل هاي12-الف و ب(. تشکيل رگچه هاي 
و  ترک ها  پر شدن  و  كانه ها  دوباره  از حركت  نشان  باال  عيار  با  گالن  و  اسفالريت 

شکاف هاي برآمده از شکستگي ها است )شکل 13(.
ميزان كاني دولوميت بستگي به ميزان پديده دولوميتي شدن سنگ دارد و گاه 
تبديل شده اند.  به دولوميت  از 80 درصد كاني هاي كلسيت  بيش  پديده  اين  اثر  در 
فشردگي  كلسيت  كاني هاي  شده،  حفظ  اوليه  بافت  كانه زايي  بدون  بٌرش هاي  در 
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نيافته  چنداني  گسترش  بلوري  ميان  تخلخل  فضاي  و  داده  نشان  را  توجهي  قابل 
اصلي  كاني  هستند  همراه  و سرب  روي  كانه زايي  با  كه  در سنگ هايي  ولي   است، 
دولوميت است كه نشان از رخداد پديده دولوميتي  شدن به طور گسترده و عملکرد 
سيال هاي شورابه اي در سنگ كربناتي اوليه دارد )شکل 12- الف(. كوارتز و باريت 
از كاني هاي فرعي به شمار مي آيند كه كمتر ميزان آنها تا 2 درصد مي رسد و به طور 
پيريت در  تنها در برخي فضاهاي خالي ديده مي شود.  ناهمگن و  به صورت  معمول 
بسياري از بٌرش ها به صورت مجموعه هاي خرد شده و ترک دار )شکل 14- الف( به 
ميزان متفاوتي حضور دارد و بيشتر به صورت بلورهاي فرامبوئيدال )شکل 14- ب( و 
همچنين بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل ديده مي شود. بلورهاي پيريت از  قطعات 
ميکروني )كوچک تر از 10 ميکرون( تا قطعات بيشينه در حدود 2 ميلي متر هستند. 
)شکل  كانه زايي  اول  فاز  اسفالريت  كاني هاي  روي  انجام شده   SEM تجزيه  پايه  بر 
15- الف( و با توجه به نمودار به دست آمده تنها عناصر ZN و S تشخيص داده شد كه 

نشان دهنده خالص بودن اسفالريت در فاز اول تشکيل است.
بر پايه مطالعات كانه نگاري كاني هاي اسفالريت به رنگ قهوه اي تا عسلي هستند 
كه نشان از حضور آهن در اين كاني ها دارد و اين همبستگي )عنصر روي با آهن( در 
كاني اسفالريت، با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي SEM تأييد شد )شکل هاي 
16-الف و ب(. در بررسي هاي SEM روي كاني گالن، همبستگي عناصر آنتيموان 
و آرسنيک با عنصر سرب مشخص شد )شکل هاي 16-ج، د و ه( و نبود عنصر روي 
در تجزيه SEM كاني هاي گالن، نشان دهنده نوعي جدايش عناصر در سيال است. فاز 
تأخيري دربردارنده كاني گالن است كه بر پايه تجزيه SEM روي گالن فاز تأخيري 
مشخص شد كه اين گالن خلوص باالتري نسبت به گالن هاي فاز اول و دوم داشته است. 
بنابر اين بر پايه مطالعه بُرش هاي نازک، صيقلي، نازک/ صيقلي و همچنين تجزيه 
فاز اصلي  بافت كانه ها مشخص شد كه كانه زايي در دو  انجام شده و بررسي   SEM

كانه هاست،  تشکيل  اصلي  فاز  كه  اول  فاز  در  است.  داده  رخ  تأخيري  فاز  يک  و 
پيريت  و  كوارتز  با  همراه  گالن(  با  همراه  اسفالريت  )بيشتر  سولفيدي  كاني هاي 
پر كرده اند و  را  از دولوميتي شدن  و فضاهاي حاصل  ميزبان شده  جايگزين سنگ 
در فاز دوم حركت دوباره كاني هاي اسفالريت و گالن به سوي ترک ها و شکاف هاي 
موجود برآمده از شکستگي ها سبب تشکيل رگچه هاي اسفالريت و گالن با عيار باال 
شده است. تجزيه هاي بسيار SEM روي كانه هاي اسفالريت و گالن فازهاي مختلف 
نشان دهنده  تنِگ ِدزان،  كانسار  در  روي  و  همراه سرب  عناصر  همبستگي  بررسي  و 
جدايش طبيعي عناصر در يک محيط رسوبي است. خلوص اسفالريت هاي فاز اول، 
اسفالريت  و  گالن  كانه هاي  در  روي  و  سرب  با  عناصر  از  بسياري  همراهي نکردن 
حضور  نداشتن  و  اسفالريت  كاني هاي  در  سرب  نداشتن  حضور   مختلف،  فازهاي 
عنصر روي در كاني هاي گالن و همراهي نکردن عنصر طال با كانه ها همگي نشان از 
جدايش طبيعي اين عناصر در يک محيط رسوبي آرام دارد. توالي همبود كانه ها و 

كاني ها در جدول شماره 1 نشان داده شده است.
كانسار  گروه  دو  به  )سوپرژن(  غير سولفيدي  روي  كانسارهاي  معمول  به طور 
روي سرخ و كانسار روي سفيد تقسيم مي شوند كه نشان دهنده وجود يک كانسار 
 .)Reichert et al., 2008( سولفيدي روي و سرب نوع دره مي سي سي پي در ژرفاست
هيدروكسيدهاي  و  اكسيدها  سرخ  روي  كانسارهاي  گروه  در  اقتصادي  كانه هاي 
هستند  سروزيت  و  اسميت زونيت  همي مورفيت،  هماتيت،  گوتيت،   آهن، 
)Reichert et al., 2008( كه با كاني هاي شناسايي شده در نمونه هاي برداشت شده از 

پهنه اكسيدان كانسار تنِگ ِدزان، بر پايه تجزيه XRD همخواني كامل دارد.

8-نتيجهگيري
سرب  و  روي  كانسار  در  انجام شده  اكتشافي  بررسي هاي  از  برآمده  نتايج 
تنِگ ِدزان مشخص كرد كه اين كانسار به دو بخش برون زاد )اكسيدان( در سطح 
تقسيم مي شود. سنگ دربرگيرنده كانسار در هر دو بخش،  ژرفا  و سولفيدي در 
در  كانه زايي  كلي  به طور  است.  ژوراسيک  كرتاسه-  دولوميتي  سنگ آهک هاي 
 JKldl واحد  از  چينه اي مشخص  افق هاي  درون  چينه كران   )1 دو شکل  به  منطقه 
به صورت  امتداد شکستگي ها  در  و  قطع كننده   )2 و  رسوبي  افق هاي  با  هم روند  و 
ثانويه ديده مي شود. ژئومتري اصلي ماده معدني در سطح و ژرفا به صورت اليه اي 
مشخص  چينه شناسي  افق   3 در  و  زمين شناسي  اليه هاي  با  هم روند  و عدسي شکل 
زمين شناسي  بررسي هاي  به  توجه  با  دارد.  گسترش  )چينه كران(  يادشده  واحد  از 
از  كه  شکستگي هايي  و  گسل ها  كه  شد  مشخص  برون زاد  بخش  در  ساختاري  و 
رخساره هاي كانه دار عبور مي كنند، به عنوان مهم ترين كنترل كننده تمركز ثانوي 
داراي  كانسار  مي آيند.  شمار  به  منطقه  در  برون زاد  پهنه  تشکيل  و  معدني  مواد 
هيدروزنسيت  و كمتر  اسميت زونيت، سروزيت،  ساده همي مورفيت،  كاني شناسي 
دو  و  است  سولفيدي  بخش  در  پيريت  و  اسفالريت  گالن،  و  برون زاد  بخش  در 
به جاي دولوميت و پرشدگي فضاهاي خالي  اوليه جانشيني  بافت   )1 بافت اصلي 
ديده  آن  در  شکستگي ها  توسط  ايجاد شده  فضاي  پركننده  ثانويه  بافت   )2 و 
نشان  معدني  ماده  بافت  و  ساخت  زمين شناسي،  صحرايي،  گواه هاي  مي شود. 
سنگ شدگي  مرحله  از  پس  كانسار  اين  در  معدني  ماده  عمده  بيشتر  كه   مي دهد 
به صورت  ميزبان  سنگ  شدن  دولوميتي  دگرساني  گسترش  و   )Litification(
گسترش  نشانگر  سطحي  ليتوژئوشيميايي  مطالعات  است.  شده  تشکيل  اپي ژنتيک 
و تمركز قابل توجه كانه زايي روي و سرب به صورت اكسيدي در بخش سطحي 
بي هنجاري  داده ها،  پردازش  پايه  بر  و  است  13 درصد(  ميانگين  عيار  )با مجموع 
مناطق  بيشتر  در  ولي  دارد،  بيشتري  گسترش  سرب  بي هنجاري  به  نسبت  روي 
فرعي  محصوالت  عنوان  به  كادميم  و  نقره  وجود  هستند.  منطبق  هم  بر  كانسار 
رخساره هاي  و  زمين شناسي  ويژگي هاي  است.  افزوده  كانسار  اين  ارزش  بر 
كانيايي،  همبود  مشخص،  رخساره هاي  در  كانه زايي  پهنه هاي  وجود  كانه دار، 
موجود  دگرساني هاي  مختلف،  مقياس هاي  در  معدني  ماده  بافت  و  ساخت 
و  ژئوفيزيکي  بررسي هاي  ليتوژئوشيميايي،  مطالعات  دولوميتي شدن،  به ويژه 
پژوهش هاي صورت گرفته  با آخرين  تنِگ ِدزان  بررسي هاي سنگ ميزبان كانسار 
نوع دره مي سي سي پي  اقتصادي كانسارهاي  با ويژگي هاي زمين شناسي  رابطه   در 
)Ehya et al., 2010; Leach et al., 2010( در جدول 2 آورده شده است. با توجه 
به عنوان يک كانسار روي و  به جدول يادشده، كانسار روي و سرب تنگ ِدزان 
سرب با سنگ ميزبان كربناتي از مدل توصيفي كانسارهاي سرب و روي نوع دره 

می كنند.  پيروي  مي سي سي پي 
براي مطالعات دقيق تر پيشنهاد مي شود بررسي هاي سياالت درگير، ايزوتوپ هاي 
كانه زايي(  سن  تشخيص  )براي  سرب  پايدار  ايزوتوپ  و  اكسيژن  و  گوگرد  پايدار 

دراين كانسار صورت پذيرد.

سپاسگزاري
نويسندگان الزم مي دانند از همه مسئوالن و كارشناسان شركت پارس گستران عقيق 
به ويژه آقاي مهندس جاللي مدير عامل اين شركت براي در اختيار قراردادن اطالعات 

سپاسگزاري كنند. 
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شکل1- موقعيت جغرافيايي و راه هاي دسترسي به كانسار تنِگ ِدزان

شکل 2- نقشه زمين شناسي 1:1000 منطقه كانسار به همراه پهنه هاي كانه دار و افق هاي معدني موجود در پهنه 1
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JKV ؛ ب( تصوير مقطع ميکروسکوپی سنگ آندزيتی واحد JKV شکل 3- الف( سيمای برشی شده واحد

JKsls  شکل 4- ريزچين ها و برگ وارگي در واحد

شکل 5- الف( ريزچين ها و خرد شدگي شديد در واحد JKldl؛ ب( نمايي از سطح گسل در ماده معدني 

شکل 6- الف( رخنمون واحد كنگلومرايي واحد JKc با دانه بندي متفاوت؛ ب( دانه بندي ريز و تدريجي 

 الف

 الف

 الف

  ب

  ب

  ب
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شکل 7- الف( رخنمون دگرساني دولوميتي با رنگ زرد تا سرخ؛ ب( دگرساني اكسيد آهن در سطح كانسنگ

شکل 8 - رنگ سفيد بخش پر عيار افق كانه دار در پهنه شماره يک برون زاد و 
نبود پوشش گياهي به دليل عيار باال

JKldl(؛ ب(، سنگ آهک دولوميتي داراي كانه زايي سرب و روي و رگچه هاي  شکل 9- الف( سنگ آهک خاكستري داراي تخلخل )رخساره 1 واحد 
 JKldl  ؛ ج( رخساره كنگلومرايي واحد)JKldl اكسيدآهن و كلسيت ثانويه )رخساره 2 واحد

 الف

 الف

  ب

  ب

  ج
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شکل 10- ستون چينه شناسي منطقه معدني و رخساره هاي كانه دار و افق هاي معدني در پهنه شماره 1 كانسار روي و سرب تنِگ ِدزان به همراه جدايش رخساره ها 
در ترانشه اكتشافي حفر شده
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ب��رون زاد  بخ��ش  در  كان��ه دار  اليه ه��اي  از  نماي��ي   -11  ش��کل 
)ديد به سمت باختر(. 

شکل 12- الف( دولوميتي  شدن و افزايش فضاهاي خالي و جانشيني اسفالريت، فاز اول كانه زايي؛ ب( ترتيب كانه زايي به ترتيب پيريت، اسفالريت و گالن به صورت 
جانشيني در دولوميت )Gn گالن، Sp اسفالريت، Py پيريت و Dol دولوميت(.

شکاف ها  پركننده   گالن های  با  همراه  اسفالريت  كانه زايي  دوم  فاز   -13 شکل 
دولوميت(.  Dol و  پيريت   Py اسفالريت،   Sp گالن،   Gn( رگچه اي  به صورت 

  ب الف
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شکل 14- الف( خرد شدگي در كاني پيريت حاصل عملکرد زمين ساخت؛ ب( و بلورهاي فرامبوييدال پيريت  

با توجه به  شکل 15- كانه زايي به ترتيب اسفالريت و گالن و خلوص اسفالريت فاز اول 
نتايج SEM روي كاني اسفالريت )Gn گالن، Sp اسفالريت، SEM منطقه مورد تجزيه(.

اسفالريت(.  Sp تأخيري،  فاز  گالن   Gn)II( دوم،  فاز  گالن   Gn)I( سرب  با  آنتيموان  و  آرسنيک  همراهي  و  ب(  اسفالريت؛  كاني هاي  در  روي  عنصر  با  آهن  عنصر  همراهي  الف(   -16 شکل 

  ب الف
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کانسار تنِگ ِدزانکانسارهاي تیپ MVTمتغیررديف

روي- سرب- نقرهسرب- روي و نقرهمحصول1

Ag-Cd-Ge-Ba-FAg-Cdمحصول فرعي2

گالن- اسفالريت- پيريتگالن- اسفالريت- پيريت- كلکوپيريتكانه هاي اصلي3

دولوميت- كلسيت- كوارتز و باريتدولوميت- كلسيت- كوارتزباطله4

بيشتر سکوهاي قاره اي پايدار و برخي در دماغه جايگاه زمين ساختی5
كمربندهاي راندگی

سکوهای قاره اي پايدار در پهنه سنندج-سيرجان 
در زمان كرتاسه

بدون ارتباط با سنگ هاي آذرينبدون ارتباط با سنگ هاي آذرينارتباط با سنگ نفوذي6

جوان تر از كرتاسهاز پروتروزوئيک تا ترشيريسن كانه زايي7

دولوميت و سنگ آهک دولوميتيدولوميت- سنگ آهک و سنگ آهک دولوميتيسنگ ميزبان8

كانسار دربرگرفته شده سنگ دولوميت كرتاسهكانسار دربرگرفته شده با يک واحد سنگيچينه كران9

دولوميتي شدن-سيليسي شدن- تبلور دوباره و دگرسانی10
دولوميتي شدن – سيليسي شدن – تبلور دوبارهانحالل كربنات ها

گسترش اسميت زونيت- همي موفيت–هوازدگي11
هيدروزنسيت در سطح

گسترش اسميت زونيت- همي موفيت و كمتر  
هيدروزنسيت در سطح

حفره هاي موجود در واحدهاي كربناتی و شکاف كنترل كننده كانه زايي12
و ترک ها

دولوميتي شدن و افزايش فضا و تخلخل و  
پرشدگي شکاف ها و شکستگي ها

اپي ژنتيکاپي ژنتيکزايش13

)Leach et al., 2010(  MVT جدول 2- مقايسه ويژگی های كانه  زايي در كانسار روي- سرب تنِگ ِدزان با مدل هاي

جدول 1- نمودار توالي همبود كانه ها و كاني ها در كانسار تنِگ ِدزان.
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Abstract
Tangedezan Zn-Pb deposit is located in 22 km west of Booeen Miandasht city, in western part of Isfahan province and in Malayer–Isfahan Pb-Zn 
mineralization belt. This deposit is one of the stratabound deposits in a Jurassic-Cretaceous carbonate sequence. Two main ore body geometries 
have been recognized in the deposit: 1-layers and lenses, concordant with layering; and 2-discordant secondary forms along the fractures. In 
Tangedezan deposit two mineralized carbonate facies have been distinguished: 1- dolomitic limestone facies (Microsparite) containing three 
major mineralization horizons with simple ore mineral paragenesis such as galena, sphalerite and pyrite  replacing the host rock and filling 
the porosities and fractures; and 2- crystallized argillaceous limestone facies with very weak Zn-Pb mineralization in disseminated form. The 
deposit includes two parts of supergene in surface and sulfides in depth. The simple ore paragenesis comprises of hemimorphite, smithsonite, 
cerussite, galena, sphalerite and pyrite. Ag and Cd elements have noticeable grade and could be contemplated as by product. All accomplished 
investigations and evidences such as geological characteristics, mineralized facies, supergene and sulfide development, ore body geometry, 
ore minerals paragenesis, texture and structures in different scale, existing alterations specially dolomitization and lithogeochemical studies all 
reveal that Tangedezan deposit is a Zn-Pb Mississippi Valley Type (MVT) deposit.

Keywords: Zn - Pb Deposit, Mississippi Valley Type (MVT), Tangedezan, Isfahan, Iran.
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