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چكيده
معدن سرب و روی دره زنجیر در جنوب باختر يزد و در فاصله  2کیلومتری جنوبخاوری شهرستان تفت قرار دارد .سنگهای مختلف از سن پالئوزوئیك و مزوزوئیك
به صورت دوبخشی و برون نهشته راندگی در اين منطقه مشاهده می شوند .جهت جابجايی آنها به سمت جنوب باختر است .واحدهای ماسهسنگی به سن دونین،
سنگهای دولومیتی به سن پرمین و نهشتههای کربناتی کرتاسه در ساختار راندگیها قرار دارند .بیشترين واحدهای رخنمون يافته شامل سنگ آهكهای خاکستری
تیره ،تودهای تا ضخیم اليه اربیتولیندار دولومیتی شده متعلق به سازند تفت است که بر روی نهشتههای جوانتر شامل شیل نازک اليه با دروناليه آهكی سازند درهزنجیر
رانده شده است .گسلش نرمال با روند عمومی  N70Eبا جهات شیب به سمت جنوبخاور و شمالباختر و گسلش کم شیب با جهت شیب به سمت جنوب-جنوبخاور
روندهای اصلی کانهزايی معدن دره زنجیر در ورق تراستی دولومیتی شده از سازند تفت را کنترل میکنند.

كلمات كليدي :برون نهشته راندگی ،دوبخشی ،گسلش نرمال ،معدن دره زنجیر ،تفت

سنگآهك ،سنگآهك مارنی ،شیل آهكی و سنگآهك تیرهرنگ بوده و ويژگی
آن داشتن چرت فراوان است .همچنین در جنوب شهرستان تفت ،توالی
همگنی از شیلهای سبز مايل به زيتونی وجود دارد که با سنگآهكهای
سازند تفت ارتباط پیوسته دارد ولی مرز بااليی آن با يك راندگی پوشیده است.
با وجود نداشتن ويژگیهای الزم ،به نهشتههای شیلی موردنظر سازند دره
زنجیر نام داده شده که به فراوانی دارای آمونیت ،دوکفهای ،مرجان ،شكمپا و
بلمنیت است (.)Nabavi et al., 1972
اين رديف شیلی – مارنی در بیشتر موارد بخشهايی از آشكوب آلبین را در
بر می گیرد ولی در مواردی ممكن است تا آپتین زيرين و حتی میانی پايین
رود (سیدامامی .)1375 ،واحدهای قديمیتر شامل شیل و ماسهسنگ که هم
ارز سازند کهر در نظر گرفته میشود  ،واحدهای کوارتزيت و ماسهسنگ ()D
به سن دونین و همچنین واحدهای دولومیتی ( )Pبه سن پرمین در سمت
شمالخاور و جنوبباختر منطقه مورد مطالعه رخنمون دارند .عملیات
معدنکاری در اين معدن در چهار نقطه به نامهای بدخش ،دره فراز ،غارپلنگ
و تفتکوه انجام پذيرفته است(شكل  .)1کانی سازی سرب و روی عمدتا کربناته
بطور عمده به صورت کربنات سرب و روی (سروزيت ،اسمیتسونیت) و
کاالمین (همیمورفیت) همراه با سولفورههای سرب و روی (گالن و اسفالريت)
است که به صورت رگچههای نازک قطعکننده يا پرکننده حفرات در سنگ
میزبان دولومیتی و آهك کريستاله تفت قرار گرفته است ( Ghasemi,
 .)2006بیشترين گسترش در چهار منطقه ديده میشود که منطقه مرکزی را
معدن بدخش  ،منطقه جنوبی را معدن غارپلنگ ،منطقه شمالی را معدن دره
فراز و منطقه باختری معدن تفتکوه نامگذاری کردهاند.

مقدمه
معدن سرب و روی دره زنجیر در  25کیلومتری جنوبباختر يزد و در
فاصله  2کیلومتری جنوبخاوری شهرستان تفت قرار دارد .واحدهای سنگی

رخنمونيافته در اين معدن واحدهای کرتاسهزيرين است )حاج مالعلی و
همكاران )1379 ،که شامل سنگ آهكهای خاکستری تیره ،تودهای تا ضخیم
اليه اربیتولیندار متعلق به سازند تفت ( )Ktبا سن آپتین-آلبین و همچنین
نهشتههای شیلی نازک اليه سازند دره زنجیر( )Kdzبا سن آلبین میباشد
( .)Nabavi et al., 1972سازند آهكی تفت يك واحد سنگی غیر رسمی و
معرف سنگآهكهای اُربیتولیندار بلوک يزد – پشت بادام است .نام اين سازند
توسط نبوی ( )1972و با اقتباس از نام شهرستان تفت انتخاب شده ولی واحد
سنگی تفت ،برش الگو ندارد .در همه جا ،سازند تفت توالی همگنی از
سنگآهكهای ستبراليه ،خاکستری – خاکستری تیره ،کرم رنگ و ستیغ ساز
با نمای ظاهری النه زنبوری و حفرههای انحاللی است .اُربیتولین ،شاخصترين
سنگواره است که در زمینهای از سنگآهكهای میكرايت ،اينترامیكرايت و
ائواسپارايت ديده میشود .به باور سیدامامی ( )1350شروع اين آهكها در
بارمین بوده و به طور متناوب تا آپتین ادامه يافته و در موارد اندک ،ممكن
است تشكیل اين آهكها تا آغاز آلبین ادامه داشته است .ويژگیهای
سنگشناختی و زيستی سازند تفت همانند سنگآهكهای اُربیتولیندار ديگر
نواحی ايران مرکزی است .در ضمن ،بخش آهكی سازند تیزکوه ( البرز) ،سازند
تیرگان (کپه داغ) ،مجموعة دو سازند فَهلیان و داريان با سازند تفت قابل قیاس
است .گفتنی است که در شمال ناحیة معدنی مهدیآباد ،بخش بااليی
سنگآهكهای تفت ،به ضخامت  334متر ،شامل توالی کربناتهای از
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شكل .1نقشه زمینشناسی ساده شده از ورقه  1:100000يزد (حاج مالعلی و همكاران )1379 ،و موقعیت مناطق کانهزايی معدن دره زنجیر.

در بخش بدخش کانیسازی در واحد دولومیتی -آهك کريستاله ضخیم
اليه سازند تفت صورت گرفته که پهنه کانیسازی در يك روند شمالخاوری-
جنوبباختری گسترش دارد .معدن دره فراز در بخشهای آهكی-دولومیتی
سازند تفت قرار دارد و برداشت از آن نیز به طور سطحی و تونلی و بصورت
حفرات روباز است .معدن غارپلنگ در دولومیتهای قهوهای رنگ سازند تفت
در مرز گسله بین سازند تفت و شیلهای سازند درهزنجیر ديده میشود .معدن
تفت کوه نیز در داخل واحد دولومیتی تفت است که به علت کم عیار بودن و
ذخیره کم ،کارهای استخراجی زيادی بر روی آن صورت نگرفته است.
اکثر معادن سرب و روی با میزبان سنگ کربناته در کشور در ارتباط با
ساختارهای زمینشناسی (مانند چینخوردگی و گسلها) میباشند (قربانی،
 ; 1381مهدوی و رحیمی ;1389 ،ابراهیمی و همكاران ;1389 ،محمدى
نیايى ;1386 ،ناکینی و همكاران ;1392 ،ناکینی و همكاران1392،
;  .)Ghazban et al., 1994يكی از مطالعات ضروری که برای اکتشاف و
همچنین پیگیری ماده معدنی صورت میگیرد ،شناخت سازوکار ساختارهای
زمینشناسی از جمله چینخوردگیها و گسلها میباشد .شناخت اين
ساختارها میتواند راهنمای مناسبی برای مناطقی باشد که کانهزايی در آن
صورت گرفته است (قادری و همكاران .)1392 ،هندسه ،سیستم گسلها و
همچنین شناخت سازوکار آنها برای دنبال کردن ماده معدنی در اين معادن
اهمیت زيادی دارد .عالوه بر اين شناخت ساختار در معادن با میزبان کربناته
میتواند راهنمای مناسبی برای تعیین تیپ کانهزايی باشد .هدف از اين مطالعه
شناخت ساختار محدوده معدن دره زنجیر و همچنین ارتباط کانهزايی با
ساختارهای موجود در منطقه میباشد.

گسلهاي راندگي
گسل های راندگی مهمترين ساختار موجود در منطقه مورد مطالعه هستند.
قطعات باقی مانده واحدهای قديمی بصورت برون نهشته راندگیKlippe
شناخته میشوند ( .)Pluijm and Marshak., 2004زمانی که يك
راندگی در سطح زمین ايجاد شود فرسايش ورقه رورانده موجب میشود يك
بخش جدامانده از سنگ های رانده شده بر روی مجموعه زيرين که جابجا
نشده اند ،باقی بماند .قطعه باقی مانده کلیپ نامیده میشود .وجود کلیپ حاکی
از حداقل پیشروی يا گسترش ورقه رانده اولیه است .ساختارهای دو بخشی يا
دوپلكس از ديگر ساختارهای موجود در منطقه است .ساختار دوپلكس
رانده ،يك سیستم گسلهای رانده فلسی است که بین راندگی کف و راندگی
سقف قرار دارند ( Boyer and Elliott., 1982; McClay and Price.,
.)1981
با توجه به برداشتهای صورت گرفته از منطقه معدنی دره زنجیر ،نقشه
بزرگ مقیاس به همراه برش ساختاری شمالخاور -جنوبباختر برای شناخت
بهتر راندگیها ترسیم شد (شكل )2قديمیترين واحد رخنمون يافته در سمت
شمال خاوری منطقه مورد مطالعه ،واحدهای شیل و ماسهسنگ میباشد که
هم ارز سازند کهر معرفی شده است (حاج مالعلی و همكاران.)1379 ،
شواهدی از دگرگونی ضعیف در اين واحدها ديده میشود .شواهد ساختارهای
دوپلكس در مقیاس کوچكتر در اين واحدها به خوبی مشاهده میشود که
حرکت راندگی آنها به سمت جنوب باختر است .در بخش شمالی منطقه مورد
مطالعه  ،واحدهای ماسه سنگی دونین و دولومیتی پرمین به صورت رانده بر
روی واحدهای سازند کهر قرار گرفتهاند (شكل.)3
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شكل  .2نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه به همراه برش ساختاری.

شكل .3الف -نمايی از واحدهای قديمی ( pєkپرکامبرين D ،دونین P ،پرمین) در سمت شمالخاور منطقه که توسط راندگی بر روی واحدهای کرتاسهزيرين قرار گرفتهاند .ب -ساختارهای
دوپلكس در واحدهای شیل -ماسه سنگ همارز کهر .ج -تصوير استريوگرافیك صفحات  sو  . cجهت راندگی به سمت جنوب باختر میباشد.
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دولومیتی-کريستاله سازند آهكی تفت در چند نقطه از امتداد برش ساختاری
منطقه توسط گسلش راندگی بر روی واحدهای شیلی دره زنجیر قرار گرفتهاند.
يكی از اين راندگیها در منطقه بدخش ديده میشود که گسلش راندگی
با مشخصات  )Dip-Dip direction( 20/013ديده میشود (شكل -4الف،
ب).

منطقه بدخش
اين منطقه قسمت مرکزی منطقه مورد مطالعه محسوب میشود و از لحاظ
کانهزايی و ارتباط ان با ساختارهای منطقه اهمیت زيادی دارد .حفاریهای
صورت گرفته در اين منطقه به صورت تونلی و در ترازهای مختلف انجام گرفته
است .هم اکنون استخراج ماده معدنی از اين منطقه صورت میگیرد .واحدهای

شكل  .4الف :نمايی از راندگی واحدهای دولومیتی -کريستاله شدن ( )Kdتفت بر روی واحدهای شیلی دره زنجیر ( .)Kdzب :در زير واحدهای شیلی ،آهك سازند دره زنجیر ديده میشود.

سازند تفت بر روی راندگی مشاهده میشود و واحدهای آهكی تفت که در زير
شیلهای دره زنجیر قرار گرفتهاند ،آثاری از حالت دولومیتی-کريستاله شدن را
از خود نشان نمیدهند.

در سمت باختر و خاور معدن بدخش واحدهای دولومیتی تفت بر روی
واحدهای سازند دره زنجیر قرار گرفتهاند (شكل .)5در اين منطقه همانند
منطقه بدخش و سمت خاور آن ،حالت دولومیتی-کريستاله شدن آهكهای

شكل  .5الف -تصوير ماهوارهای از منطقه بدخش و باختر آن .ب -نمايی از راندگی واحد دولومیتی سازند تفت ( )Kdبر روی واحدهای شیلی دره زنجیر ( .)Kdzموقعیت عكس بر روی
تصوير ماهوارهای به صورت کادر خطچین مشخص شده است .ج -تصوير سطح گسل به همراه استريوگرام آن در سمت باختر منطقه بدخش .جهت ديد شمال باختر
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بصورت تونلی بوده است .در اين منطقه واحدهای ماسه سنگ به سن دونین و
واحدهای دولومیتی پرمین در کنار واحدهای دولومیتی تفت بر روی واحدهای
شیلی دره زنجیر به صورت برون نهشته راندگی قرار گرفتهاند (شكل.)6

منطقه غارپلنگ
اين منطقه در  500متری جنوب منطقه بدخش واقع شده است .کانه
زايی در واحدهای دولومیتی-کريستاله سازند تفت ( )Kdصورت گرفته است.
اين منطقه در حال حاضر به صورت متروکه میباشد و حفاریهای قديمی

شكل .6نمايی از واحدهای قديمی در سمت جنوبباختری منطقه که به صورت برون نهشته راندگی بر روی واحد شیلی دره زنجیر قرار گرفتهاند.

تونلی حفاری شده است همكنون به صورت متروکه میباشد .روند گسل اصلی
در داخل تونل N80E/63 NWمیباشد.

گسلهاي نرمال
دسته دوم از گسلهای منطقه مورد مطالعه ،گسلهايی با روند شمالخاور-
جنوبباختر میباشند که با سازوکار نرمال ديده میشوند .در محدوده بدخش
اثر اين گسلها بر روی تصوير ماهوارهای بخوبی ديده میشود (شكل -7الف) .با
توجه به اهمیت اين گسلها در محدوده بدخش و ارتباط آنها با کانهزايی،
مطالعات دقیقتری بر روی آنها صورت گرفته است .حفاریهای صورت گرفته
در محدوده بدخش به صورت تونلی و در ترازهای مختلف صورت میگیرد .با
توجه به برداشت ساختاری و کانهزايی از تمام تونلهای اين منطقه ،ارتباط بین
گسلهای موجود در هر تراز با يكديگر مشخص شد.

 .4گسلهاي امتدالغز
گسلهای امتدادلغز در اين منطقه با روند شمالی-جنوبی موازی گسلش
راستگرد دره زنجیر میباشند که اين گسل بر روی نقشه يكصد هزار ورقه يزد
مشخص شده است .از ويژگی اين دسته گسلها ،جوان بودن فعالیت آنها
میباشد.
اين گسلها تمامی واحدهای موجود در منطقه را قطع کردهاند (شكل .)2در
شكل -7الف اثر اين گسل را بر روی تصوير ماهوارهای با نشانههای مثلث
مشخص شده است .در شكل ( )8تصوير سطح گسل امتدادلغز راستگردی در
سمت باختر منطقه بدخش نشان داده شده است .در محدوده غار پلنگ نیز اين
گسلها ديده میشوند.

گسل  :NF1اثر سطحی اين گسل در جنوب منطقه بدخش با طول  400متر
ديده میشود (شكل -7الف) .در راستای اين گسل حفاریهای سطحی به
صورت پراکنده ديده میشود که حاوی کانهزايی سولفیدی گالن و اکسید روی
میباشد .روند اين گسل در داخل تونل شماره  1که به نام ايستگاه طاق آجری
مشخص میباشد N70E/65SE،با ريك  67درجه به سمت شمال خاور
سازوکار نرمال را نشان میدهد (شكل -7ب).
اين گسل يكی از مهمترين گسل های نرمال از لحاظ پیگیری ماده معدنی
در منطقه بدخش میباشد که اثر آن را میتوان در ترازهای مختلف تونلها
مشاهده کرد .حفاریهای صورت گرفته بیشتر در فراديواره گسل میباشد.

مطالعه درزهها
در اين بخش با رسم دياگرام های گل سرخی از نقاط مختلف مناطق
بدخش و غارپلنگ ،روندهای مختلف درزها و ارتباط آنها با هم مشخص شده
است .مهمترين ساختاری که کانهزايی را در اين منطقه کنترل میکند گسلها
و شكستگیها میباشد.
درزه نگاری سیستماتیك در کلیه نقاط معدنی انجام شده است .با توجه به
اينكه منطقه بدخش قسمت اصلی کانهزايی میباشد و هم اکنون نیز ماده
معدنی از اين منطقه استخراج میشود ،بیشتر درزه نگاریها در اين منطقه
صورت گرفته است.

گسل  :NF2اين گسل در قسمت مرکزی منطقه بدخش ديده میشود
(شكل -7الف) .طول اين گسل حدود  500متر میباشد که با روند
 N75E/73NWدر تونل شماره  1در ايستگاه تاالر اصلی ،از جمله مهمترين
گسلهای اين منطقه محسوب میشود (شكل -7ج).کانهزايی در اين گسل نیز
بیشتر بر روی فراديواره آن ديده میشود که میتوان آن را در ترازهای مختلف
دنبال کرد.

منطقه  :aدر اين قسمت سه دسته درزه با روندهای N60،N70وN320
ديده میشود.
همچنین بیشترين جهت شیب نیز در راستای N340-330است .از لحاظ
فراوانی بیشترين شیب  60درجه میباشد ( شكل -11الف) .در اين قسمت
کانهزايی سولفوره (گالن) و همچنین کانهزايی اکسیده بر روی سطح
شكستگیها ديده میشود (شكل)9

گسل  :NF3اثر اين گسل بر روی تصوير ماهوارهای با طول  250متر در
قسمت دره فراز مشاهده می شود (شكل -7الف) .منطقه دره فراز که به صورت
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شكل  .7الف -تصوير ماهوارهای از منطقه بدخش به همراه موقعیت تونلهای آن و گسل های نرمال با روند شمال خاور -جنوب باختر .ب -نمايی از گسلش نرمال  NF1در تونل شماره .1
ايستگاه طاق آجری .جهت ديد جنوبباختر ج– نمايی از گسلش نرمال  NF2در تونل شماره  .1ايستگاه تاالر اصلی .جهت ديد شمالخاور.

شكل  .8نمايی از سطح گسل امتدادلغز راستگرد به همراه تصوير استريوگرام آن در سمت باختر منطقه بدخش .جهت ديد جنوبخاور.

شكل  .9نمايی از رگه و رگچههای گالن در واحد دولومیتی-کريستاله سازند تفت ( .)Kdکانهزايی بر روی سطوح شكستگی ديده میشود.
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تاکنون حفاری برای اکتشافات صورت نگرفته است .در اين منطقه نیز
واحدهای دولومیتی سازند تفت بر روی واحدهای شیلی دره زنجیر رانده
شدهاند .در اين منطقه دو دسته غالب با روندهای N300 ،N10-20ديده
میشود (شكل .)10بیشترين جهت شیب با شیب  60درجه و از لحاظ فراوانی
بیشترين شیب در راستای  N300ديده میشود (شكل.)11

منطقه  :bدر اين منطقه سه دسته غالب با روندهای N340،N80 ،N40و
يك دسته با روند N300که فراوانی کمتری دارد ،ديده میشود (شكل.)10
بیشترين جهت شیب با شیب 70درجه و از لحاظ فراوانی بیشترين شیب در
راستای N300ديده میشود (شكل.)11
منطقه  :cدر اين منطقه دو دسته غالب با روندهای N340 ،N60ديده

منطقه  :fاين منطقه در منطقه غارپلنگ واقع شده است .واحدهای قديمی

میشود (شكل .)10بیشترين جهت شیب با شیب  50درجه و از لحاظ فراوانی
بیشترين شیب در راستای N150ديده میشود (شكل.)11

به صورت کلیپ بر روی روی واحد شیلی دره زنجیر قرار گرفتهاند .اين منطقه
با قسمت بدخش در ارتباط میباشد و ادامه راندگی بدخش محسوب میشود.
در اين منطقه يك دسته غالب با روند  N300ديده میشود (شكل.)10
بیشترين جهت شیب با شیب N60و از لحاظ فراوانی بیشترين شیب در
راستای N340ديده میشود (شكل.)11

منطقه  :dدر اين منطقه دو دسته غالب با روندهای N100،N 50-60
ديده میشود .روند عمومی شمال خاور میباشد (شكل .)10بیشترين جهت
شیب با شیب  40-30و  70درجه و همچنین از لحاظ فراوانی بیشترين شیب
در راستای N120ديده میشود (شكل.)11
منطقه  :eاين منطقه در سمت خاور منطقه بدخش واقع شده است و

شكل  .10تصوير ماهوارهای منطقه بدخش و غار پلنگ به همراه دياگرامهای گلسرخی و کانتوری برداشتی در سنگ میزبان کربناته سازند تفت به همراه موقعیت آنها.

شكل  .11دياگرام های گل سرخی فراوانی مقدار شیب (نمودارهای باال) و فراوانی جهت شیب (نمودارهای پايین).
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درزه ها نیز از لحاظ وجود کانه اهمیت زيادی دارند .درزهايی که روند
شمالخاوری -جنوبباختر دارند از لحاظ کانهزايی غنیتر از ديگر روندها
میباشند .در شكل ( )12مدل ساختاری و موقعیت کانه زايی مشخص شده
است.
معدن دره زنجیر در کمربند معدنی يزد -انارک ( Rajabi et al.,
 )2012واقع شده است Rajabi et al., 2012 .کانه زايی در اين کمربند را
در ارتباط حوزههای کشش معرفی میکند .در اين کمربند معادن ديگری
همچن منصورآباد (فرحآباد-امرآباد) و معدن مهدیآباد ديده میشود .با توجه
به مطالعات زيادی که در اين معدن صورت گرفته است ،تیپ کانهزايی اين
معدن دارای ويژگیهای از نوع همزاد ( )Syngeneticو ديرزاد
( )Epigeneticمعرفی کردهاند (قاسمی و همكاران.)1386 ،مهمترين
ساختاری که نقش کنترل کننده ماده معدنی را دارد ،شكستگیها و گسلها
میباشد .گسلها راندگی به ندرت کانهزا هستند ،اگر چه کانه در بخشهای باز
شده توسط گسلها و درزههای ايجاد شده جايگزين میشوند .ماده معدنی در
اين مورد ممكن است در فضاهای باز شده ناشی از گسل نرمال و يا در زونهای
کششی در خمشهای مسیر گسلش راستالغز تشكیل شود .در اين منطقه
هیچگونه شواهدی از گسلش نرمال همزمان با رسوبگذاری مشاهده نشد .اين
تیپ کانهزايی که در ارتباط با گسلها و شكستگیها باشند از نوع MVT
معرفی شدهاند ( .)Leach and Sangster, 1993; Leach, 2005با توجه
به شواهد موجود تیپ کانهزايی اين معدن دارای ويژگیهای ديرزاد
( )Epigeneticمیباشد .پیشنهاد می شود مطالعاتی در زمینه بافت و ساخت
سنگ میزبان و همچنین آنالیزهای مربوطه صورت بگیرد و نتايج کار با معادن
منصور آباد و مهدی آباد مقايسه گردد.

تحليل و نتيجهگيري
مهم ترين ساختار منطقه معدنی دره زنجیر گسلش راندگی میباشد که در
نقاط مختلف واحدهای قديمی را بر روی واحدهای جديدتر رانده است .يكی از
اين شواهد ،ساختار برون نهشته راندگی میباشد که در سمت جنوبباختر
منطقه معدنی می توان آن را مشاهده کرد .در اين نقطه واحدهای دونین و
پرمین و همچنین واحدهای دولومیتی سازند تفت بر روی واحدهای شیلی
سازند دره زنجیر قرار گرفته اند .با توجه به برش ساختاری رسم شده،
ساختارهای راندگی نشان از دوبخشی بودن آنهاست.
دولومیتی -کريستاله شدن آهكهای سازند تفت ارتباط نزديكی با ورقهای
تراستی از اين سازند نشان میدهد .اين موضوع در نقاط مختلف منطقه
مشاهده میشود که دولومیتی-کريستاله شدن واحدهای آهكی تفت بر روی
ورقههای تراست شدت بیشتری دارند.
گسلش تراستی مجموعه آهكی سازند تفت را بر روی سازند شیلی دره
زنجیر رانده و اين راندگی در منطقه حاکم است .بخش دولومیتی شده از آهك
تفت در ورق تراستی توسط گسلش تراستی کنترل شده به طوری که
بخشهای فراديواره ای در ورقه تراستی دولومیتی شده است .گسلش نرمال در
ادامه گسلش راندگی در منطقه صورت گرفته بطوری که گسلش نرمال،
گسلش تراستی را قطع کرده است (شكل .)2گسلهای امتداد لغز شمالی
جنوبی حرکات بسیار جوان دارد و هردو نوع گسلش تراستی و نرمال را جابجا
کرده است .با توجه به برداشت های صورت گرفته ،عالوه بر روندگسلش نرمال
با شیب متوسط تا زياد،گسلشی تقريبا موازی روند گسلش نرمال و با
مشخصات شیب  20تا 30درجه به سمت جنوب-جنوبخاور برای ادامه
اکتشافات اهمیت زيادی در معدن بدخش دارد .اين موضوع را میتوان در تمام
گالری های معدن بدخش مشاهده کرد .عالوه بر کانهزايی موجود در گسلها،

شكل  .12شكل سه بعدی برای نشان دادن موقعیت گسلش و ارتباط ماده معدنی با آن در منطقه معدنی دره زنجیر.

برای در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز و همچنین مساعدتهای فنی و
تدارکاتی ،صمیمانه سپاسگزاری میشود.

سپاسگزاري
از معاونت محترم شرکت کانی فراوران در فراهم ساختن امكانات اسكان و نیز
از آقای مهندس کرمسلطانی ،مهندس دهقان و تمام کارکنان معدن دره زنجیر
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