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 چکیده
ها و سنگ ، ماسهشیلزایی درون سیرجان واقع شده است. این کانه -ساختاری سنندجزمین پهنهکیلومتری شمال شهرکرد و در  52در  محدوده اکتشافی سرب هوره

مطالعه و پیریت است. ن همراه با کالکوپیریت گال شاملزایی عمدتاً کانهشود. کران مشاهده میچینه شکل و عدسی ،جانشینی غالبافت با بکرتاسه تا  ژوراسیک هایبناتکر

گراد  با شوری سانتیدرجه  -17تا  -04ی ذوب یخ این میانبارها دارای دما غنی از مایع و غنی از گاز هستند. (L+V)میانبارهای سیال دال بر حضور، آبگین دو فازی 

نومالی سرب در آ 1های ژئوفیزیکی نمایانگر حضور باشند. دادهگراد میدرجه سانتی 423تا  2/89درصد وزنی معادل نمک طعام و دمای همگن شدگی  09/55تا  54/48

جنوبی با شیب تند به سمت غرب -شمالی متری از سطح زمین شروع شده و با امتداد تقریباً 43باشد که عالوه بر یک رخنمون در نزدیکی سطح زمین، از عمق منطقه می

ساز با کانسارهای سرب و روی تیپ سیاالت درگیر و مواد کانی منشأساختی، نوع میزبان، دگرسانی سنگ دیواره، این اندیس از دیدگاه زمینمتری ستبرا دارند.  23تا عمق 

 بیق است.قابل تط پیسیسیدره می

 شهرکرد یرجان،پهنه سنندج س پی،سیسییم یپکربناته، ت هایسرب، سنگ  کلمات کلیدی:

 
 مقدمه 

 -سنندج پهنهزائی در ایران، شناسی، زمان و تیپ کانهبر اساس پاراژنز کانه

 -الیرمزائی سرب و روی، تحت عنوان محور کانه محور 7در یکی از  سیرجان،

کانسار و نشانه معدنی سرب و  453بیش از ست که تاکنون واقع شده ا ،اصفهان

 ،ترین کانسارهای سرب و روی هیپوژن ایرانگزارش شده است. مهماز آن روی 

ران تیانجیره ، Ghazban et al., 1994) ) نظیر کانسارهای ایرانکوه

سنگ میزبان آهکی  باهمگی ،  (4095، زمانیانآهنگران )و  (4095، )طاهریان

( 4082شهاب پور )اند.  در این زون جای گرفته ،یتی کرتاسه پایینیو دولوم

-سنندج پهنه میانی بخش در اصفهان واقع -زائی کمربند مالیرمعتقد است کانه

های های کربناتـه و در کنار گسلدر زمان تریاس، در سکانسسیرجان عمدتا 

ر بستن نئوتتیس وه بالرامید در ایران عالرخداد کوهزایی روی داده است. عمیق 

ف الگرد و اختهای معکوس با مولفه کمی امتداد لغز راستسبب ایجاد گسل

ایران مرکزی شده است  پهنهسیرجان نسبت به  -سنندج پهنهارتفاع در 

(Mohajjel et al., 2003). ت العامل حرکت حجم عظیمی از سیا ترینمهم

در نظر ب توپوگرافی شیپی، سیسیمی و روی تیپ دره سرب زایی برای کانه

 Leach et al., 2005, 2003, 2001; Appold and)  شودمی گرفته

Gruven, 1999).  از کانسارهای این تیپ همزمان با فرآیندهای بسیاری

 سیرجان نیز مشابه دیگر کانسارهای -سنندج پهنهدر  اند.کوهزایی ایجاد شده

رامید عاملی برای حرکت ال شیب توپوگرافی ایجاد شده در اوایل کوهزایی، دنیا

 شروع تر و به درون رسوبات کرتاسه بوده است.ت به سمت ارتفاعات کمالسیا

 شامل که گردد باز می 4091 سال بهاندیس معدنی هوره  در معدنی فعالیت

گیری و سطحی، گمانه زنی و مغزه اکتشافی کارهای از مختصری هایبرداشت

  خصوص در جامعی مطالعات تاکنون ال،ح هر به. است های چاهک بودهحفاری

 این سیال میانبارهای و ژئوفیزیک ژئوشیمیایی، و شناسی کانی های ویژگی

 جامع های داده ارائه مطالعه، این از هدف. است نگرفته صورت معدنی اندیس

 .باشد می مطالعه مورد منطقه در سرب کانسار ژنز نیتعی جهت فوق

 شناسیزمین

 یاشناسی ناحیهزمین
طول  º24 33´ تا º23 12´جغرافیایی  مختصاتمنطقه مورد مطالعه با 

کیلومتری شمال شرق 52ی در عرض شمال º05 12´تا  º05 59´و شرق

 433333/4و در نقشه  شهرکرد  523333/4شهرکرد و در نقشه چهارگوش 

 -ساختاری سنندج پهنهدر بخش میانی واقع شده است. این اندیس چادگان 

 4شکل( واقع شده است. در اصفهان -الیرممحور زایی ر زون کانهو د  سیرجان

 فلز ایالت و ایران رسوبی میزبان با روی و سرب کانسارهای توزیع نقشه ،)الف

 سیرجان -سنندج  پهنه (.4076همکاران، و مغفوری) است شده آورده آنها زایی

 آغاز فتنکا با پسین پرکامبرین از که است اصلی ساختاری زمینه یک دارای

ساختی پایان یافته و  زمین وارونگی با پیشین سیمرین کوهزایی در و شده

های توربیدیتی مزوزوییک در تریاس پسین شکل گرفته و در فاز  سپس حوضه

 -سنندج پهنه های  سیمرین میانی و یا الرامید بسته شده است. همه سنگ

تی پرکامبرین نگاش چینه -ساختی  توان در سه واحد زمین می را سیرجان

 داد جای ترشیری مجموعه و کرتاسه - باالیی تریاس میانی، تریاس -پسین

مورد مطالعه محدوده شناسی ترین واحدهای زمین قدیمی .(4080)آقانباتی، 

باشند که با رنگ کرمی تا زرد در منطقه های پرمین میشامل دولومیت و آهک

 های سنگژوراسیک توسط  یهاشیلو  ماسه سنگ ،کنگلومرارخنمون دارند. 
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های  آهکی، سنگ آهک و دولومیتهای  مارننازک الیه، شیل و  ای ورقهآهکی 

جوان و عهد حاضر در منطقه به خوبی های  . آبرفتاند ضخیم الیه پوشیده شده

ب(. به واسطه دخالت عوامل تکتونیکی و 4)شکل باشند قابل تشخیص می

)شیست( در منطقه قابل  های درجه ضعیف دگرگونی دگرگونی، رخساره

هکی آهای  سازی سرب در اندیس معدنی هوره درون سنگمشاهده است. کانی

ای کرتاسه،  های آهکی ستبر الیه تا توده است. سنگ ژوراسیک و کرتاسه رخ داده

های  شوند. پادگانه های خاکستری در منطقه دیده می ا و سیلتستونهماسه سنگ

های رسوبی  ترین نهشتهای عهد حاضر، جوان نههای رودخا آبرفتی جوان و نهشته

شناسی ساختاری، ناحیه هوره نسبتا ناحیه مورد مطالعه هستند. از دیدگاه زمین

ساده است. در نواحی پیرامون اندیس معدنی، روند اصلی ساختارها شمال غرب 

سیرجان و گسل زاگرس -سنندج پهنهجنوب شرق همانند روند اصلی  –

-ن عوارض ساختاری منطقه، حضور سه گسل اصلی التان تریباشد. مهم می

 باشند های اصلی میهای فرعی با امتداد عمود بر گسلبن و گسل -شیدا

(.5)شکل

  

ساده شده محدوده مورد نظر، اقتباس از شناسی (، ب( نقشه زمین4076ها )مغفوری و همکاران،زایی آنالف( نقشه توزیع کانسارهای سرب و روی با میزبان رسوبی ایران و ایالت فلز -4شکل

 (.4081شهرکرد)زاهدی و رحمتی، 523333/4نقشه زمین شناسی 

 

 .(4098مطالعه )بابااحمدی،  مورد های محدودهگسل نقشه -5شکل
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 روش مطالعه

و بررسی وضعیت  بازدید مقدماتی از منطقهانجام پس از در این تحقیق 

و  Arc view) افزارهای مرتبط ای و نرم های ماهواره با استفاده از داده ،منطقه

Envi)، منطقه مورد مطالعه صورت گرفته و  با توجه های مناسب در  پیمایش

نمونه برداشت شد. مطالعات میکروسکوپی  02زائی در منطقه،  به وضعیت کانه

های معرف کانسنگ  مقطع صیقلی تهیه شده از نمونه2نمونه مقطع نازک و  43

 فاده از میکروسکوپ پالریزان المپیوس انجام شد.با است

با دستگاه  کانسنگنمونة2همچنین برای تشخیص عناصر اصلی و جزئی، 

XRF( 1480 PW-PHILIPS )  مورد آنالیز قرارگرفت. مطالعات میانبارهای

ها با استفاده از میکروسکوپ  گیری نمونه از کانی کلسیت و اندازه 0تهیه سیال، با

شناسی  لینکام در از مایشگاه زمین THMS-600گرمایش  زایس با میز

صورت گرفت. مطالعات ژئوفیزیک نیز در منطقه شامل ن دانشگاه اصفها

سازی و گستردگی ان مورد  های الکترمغناطیس برای تعین عمق کانسار داده

 استفاده قرار گرفت.

 شناسی سنگ میزبان نگاری و کانی سنگ

آهک،  ،های کربناته تخریبی سنگ سنگ میزبان کانسار سرب هوره،

های کرم تا خاکستری هستند که دارای ها و ماسه سنگدولومیتی و سیلتستون

باشد. با اینحال روند عمومی  ای می الیه بندی متوسط تا ستبر و تقریبا توده

 12جنوب شرق با زاویه تقریبی  –زایی دارای شیب و امتداد شمال غرب کانه

یندهای کوهزایی در آساختی در طی فره حرکات زمینباشد. بواسط درجه می

شدگی و ها، خردهای مهم منطقه، در امتداد گسلمنطقه و عملکرد فعال گسل

ها منجر به ها و سنگشود. وضعیت فرسایشی الیه شدگی به وفور دیده میبرش

سازی سرب حضور غالب ژئومورفولوژی تپه ماهوری در منطقه شده است. کانی

ای با ستبرای چند س معدنی هوره به صورت تودهای عدسی شکل و رگهدر اندی

(. در بین الف0)شکل متر تا چندین متر در سنگ میزبان رخ داده استسانتی

 0)شکل شود های روشن از کلسیت با ضخامت کم دیده می رگه یکانسنگ بعض

ضور شدن و حشدن، آلترهشدن، دولومیتیهای تبلور دوباره، برشی ب(. پدیده

اکسیدهای آهن ناشی از اکسیده شدن در سطح زمین و یا مناطق برش و 

 پ و ج(. 0)شکل شود ترانشه به وفور دیده می

 هایبرش یا و داردرزه مناطق در سازیکانی تمرکز ها،قسمت برخی در 

. است میزبان سنگ در خالی فضای پرکننده و جانشینی صورت به ریزشی

 ماده ستبرای افزایش بر دال اکتشافی کارهای و ها ترانشه در موجود شواهد

های لیتارنایت و سنگسنگ میزبان عمدتا ماسه. باشدمی عمق افزایش با معدنی

 اکسید (.د تا الف1)شکل  باشند های کربناته تخریبی میرکوزی به همراه سنگآ

 ندهست ایثانویه هایکانی اغلب ای، قهوه تا قرمز رنگ با آهن هیدروکسیدهای و

 (.ب 1شکل) اندشده حاصل اولیه هایکانی اکسایش از که

 

 
دار، ج، حضور های اکسیدی و هیدروکسیدی آهنهای کلسیت در سنگ میزبان و کانسنگ، پ: کانیسازی سرب در منطقه در اندیس معدنی هوره، ب: حضور رگهالف : وضعیت کانی -0شکل 

 .های ثانویه ایلیتی و کلریتیآلتراسیون
 

 
های  سنگ ریز بلور با رگهسنگ درشت بلور ، ت: ماسههای کربناته غنی از گوتیت، پ: ماسهسنگ، ب: سنگ، الف: ماسهXPLتصویر سنگ میزبان اندیس معدنی هوره در نور  -1شکل 

 .های کربناته تخریبیکلسیتی ثانویه، ج و د : سنگ
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 با همراه لنگا از متشکل سولفیدی نوع از هوره معدنی اندیس کانسار

  و باشند. ماالکیت، کلسیت پیریت و کالکوپیریت می شناسی کانی ترکیب

دیده می شوند. گالن به صورت  باطله های کانی عنوان به اغلب آهن اکسیدهای

متر با  میلی 6شکل تا حدود  دار تا بی بلورهای دانه ریز تا دانه درشت و شکل

انشینی توسط سروسیت های رخ سه گوش که از حاشیه در حال ج حفره

الف و ب ، پ(. پیرت و کالکوپیریت به صورت 2) شکل.هستند، دیده می شوند

 ت و ت، ج(.  2شوند )شکل  ریز تا درشت بلور مشاهده می

ای درون  ای و رگه کلسیت به صورت پرکننده فضای خالی و بافت شانه

و های پیریت شود. ماالکیت  اغلب در شکستگیها دیده میسایر سنگ

ت تا ج(. در برخی 2) شکل شود کالکوپیرت بواسطه اکسیداسیون دیده می

ایلیت، دولومیت و کوارتز به صورت گوتیت، هماتیت، مگنتیت،  هاقسمت

 .ده حضور دارندنپراک

نگاری  های سنگ شناسی آورده شده است. دادهتوالی پاراژنز کانی (6شکل)در 

اندیس معدنی هوره در طی دو شناسی دال بر توالی کانیشناسی در  و کانی

های سولفیدی گالن در محیط احیایی  باشد. در مرحله اولیه کانی مرحله می

های اولیه در محیط اکسیدان به انواع  اند، در مرحله دوم، کانی نهشت کرده

 اند.ها و سیلیکاته و اکسیدی و هیدروکسیدی تبدیل شدهکربنات

 ژئوشیمی سنگ کل
نمونه از اندیس معدنی سرب هوره در  XRF ،2یمی نتایج آنالیز ژئوش    

 .تآورده شده اس (4جدول)

در مقایسه با که بوده  04/08در منطقه مورد مطالعه  SiO2 مقدار میانگین 

 ; Taylor and McLennan, 1985)  باشد تر میکم ییالپوسته با

SiO2=64.8) یمنطقه مهای رسوبی سنگبافتی بلوغ بودن  پاییندال بر   و-

 برابر مقدار 2)حدود  =CaO 52/55 همچنین مقدار میانگین .(9)شکلباشد

CaO ی خردهالبا ادیرکه نشان از مقد( درص 47/1) است ییالای با پوسته قاره 

و SiO2کاهش نسبی  طوری که سبب ها و سیمان کربناته دارد؛ بهسنگ

Al2O3 از آنجا که شده است .Al2O3 ونی در طی هوازدگی، دیاژنز و دگرگ

تواند به عنوان عاملی برای مقایسه با دیگر عناصر  می ،ماند تقریبا بدون تغییر می

 .اصلی به کار رود

همینطور بررسی همبستگی اکسید آلومینیم با سایر اکسیدها با استفاده از 

های اکسید در مقابل اکسید دال بر روند مشخص سایر اکسیدها نمودارترسیم 

ومینیم با تمامی اکسیدهای دیگر دارای ارتباط و (. اکسید آل8)شکل باشد می

دارای ارتباط منفی می باشد. رابطه مثبت  CaOهمبستگی مثبت و با مقادیر 

Al2O3 های رسی و میکای و حضور فاز کانی با اکسیدها به واسطه حضور کانی

 ;Das et al., 1999)شناسی غنی از آلومینیم به خصوص ایلیت می باشد

Lee, 2006)تباط منفی مقدار . ارCaO   باAl2O3  دال بر حضور ترکیب

. (Das et al., 2006) باشدهای کربناته در منطقه میسیمان و خرده سنگ

  بیانگر حضور فیلوسیلیکاتها می باشد SiO2با  Al2O3ارتباط مثبت 

(Dabard, 1990). 

 

 
، ت( پیریت و ریت و اکسیدهای اهنسریسیت د رحاشیه همراه با اکسیدهای آهن، پ، کالکوپیریت در متنی از پیالف تصویر میکروسکوپی از گالن، ب( گالن در حال تبدیل به  -2شکل 

 ت.حضور ماالکیت درون کالکوپیری کالکوپیریت، ث و ج(

 

 کانی ها کانی سازی اولیه کانی سازی ثانویه

 گالن  

 اسفالریت  

 کلسیت  

 اراگونیت  

 دولومیت  

 دهای آهناکسی  

 کانی های رسی  

 کوارتز  
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 .سازی در اندیس معدنی سرب هورهتوالی پاراژنتیکی کانی -6شکل

 

 .های اندیس معدنی سرب هورهنتایج آنالیز ژئوشیمی نمونه -4جدول

.Sample H1 H2 H3 H4 H5 .Sample H1 H2 H3 H4 H5 

W% 
     

SO3 18/5 34/3 04/1 90/3 89/3 

SiO2 34/55 55/15 34/08 08 2/16 PbO 58/54 34/3 30/54 34/3 34/3 

Al2O3 4/5 72/45 78/1 44/44 08/1 MnO 02/3 0/3 34/3 4/3 0/3 

TiO2 44/3 464/0 27/4 100/3 08/3 ZnO 35/3 34/3 34/3 34/3 34/3 

MgO 1/3 78/5 07/3 48/5 1/4 CuO 36/3 34/3 41/3 42/3 34/3 

Fe2O3 30/0 15/41 86/3 28/1 34/2 FeO 34/3 35/2 34/3 34/3 34/3 

Cao 52/19 35/8 8/46 78/53 55/48 ppm      

Na2O 05/3 9/5 14/3 27/3 18/4 S 34/3 34/3 34/3 34/3 34/3 

K2O 5/3 2/3 48/3 4/5 47/4 Fe 34/3 50/44 34/3 34/3 34/3 

L.O.I 10/3 36/9 8/8 8/48 28/41 Au 34/3 78/44 72/11 34/3 34/3 

total 82/92 34/78 35/95 99/78 41/78 Cu 34/3 34/3 34/3 79/11 87/16 

 

 

 

 

منطقه های ژئوشیمیایی رسوبات  بر پایه داده UCC)) (Taylor and McLennan, 1985) ای یی قارهاالبهنجارسازی اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی نسبت به ترکیب پوسته ب -9شکل

 هوره.
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 .بستگی و ارتباط درصد اکسیدآلومینیم در مقابل سایر اکسیدهاترسیم هم -8شکل 

 

 

 میانبارهای سیال
تر با اشکال نامنظم در اندازه میانبارهای سیال موجود در کانی کلسیت بیش     

های میکروترمومتری در جدول  . داده(7)شکل شوندمیکرومتر دیده می43تا  1

غنی از مایع و  (L+V)گین اغلب دوفازی های آبآورده شده است. ادخال 5

باشند. دماهای همگن شدن میانبارهای سیال اندیس معدنی غنی از گاز می

الف(.  43)شکل گراد استدرجه سانتی 423تا  2/89هوره در محدوده دمای 

-53تا  -2/41گیری شده در میانبارهای سیال اولیه بین  دمای ذوب یخ اندازه

تا  2/48ب(. شوری میانبارهای سیال از  43)شکل اشدبگراد میدرجه سانتی

ج(.  43)شکل کند تغییری می Naclدرصد وزنی معادل  42/53با میانگین  55

به  Bodnar(1993)شوری سیال بر پایه دمای ذوب یخ و با استفاده از معادله 

 69/406دست آمده است. میانگین دمای همگن شدگی میانبارهای سیال 

شدگی میانبارهای د است. محدوده گسترده دماهای همگنگرادرجه سانتی

سیال دال بر اهمیت ساز و کار سرد شدگی سیال در ته نشست کانی های 

شوری  -توزیع تقریبی دماهای در نمودار باشد. پالت داده ر منطقه میکانسار د

-محدوده شورابه، (Bodnar, 1999)های گرمابی با منشاء گوناگون در محلول

 (.44)شکل  دهدای را برای اندیس معدنی سرب هوره نشان میضههای حو
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 .بخار–دو فازی مایع   درگیر سیاالت - 7شکل 

 

 داده های بدست آمده از ریز دماسنجی نمونه های اندیس معدنی سرب هوره. -5جدول

Sample 

 

تعداد 

 میانبارها

 

 

Tice ( دمای

 انجماد(

TFM دمای ذوب(

 اولیه(

TLM ( دمای ذوب

 نهائی(

 تعداد فازها

 

TH ( دمای همگن

 شدن(

)نوع همگن  شوری

 شدن(

4 7 24- 18- 46- L+V 453 5/91 به مایع 

5 8 24- 18- 46- L+V 453 19 به مایع 

0 1 28- 12- 53- L+V 407 5/91 به مایع 

1 1 29- 17- 53- L+V 408 91 به مایع 

2 0 20- 05- 5/46- L+V 401 11 به مایع 

6 7 20- 

 

00- 1/46- L+V 412 1/91 به مایع 

9 53 25- 04- 4/46- L+V 423 12 به مایع 

8 1 20- 05- 2/41- L+V 2/89 11 به مایع 

7 6 22- 05- 8/41- L+V 4/73 5/19 به مایع 

 

 
 .وب یخ سیاالت درگیر: هیستوگرام شوری سیاالت درگیر، ج: هیستوگرام دمای ذ شدن سیاالت درگیر، بالف :هیستوگرام دمای همگن -43شکل 
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 .(Bodnar, 1999)های گرمابی با منشاء گوناگون شوری در محلول -توزیع تقریبی دما -44شکل 

 

 

 بخار فشار میزان ،(Ahmad  and Rose, 1980)نمودار از استفاده با

 (. الف45)شکل باشد می اتمسفر 433 از ترکم درگیر سیاالت تشکیل زمان در

 اندگرفته قرار هالیت شدگیمنحنی اشباع زیر در درگیر این شکل سیاالت طبق

 اشباع غیر همگن سیال یک ( از NaClبه  )با توجه میانبارها است ممکن که

شده توسط  ارائه نمودار براساس .باشند افتاده دام به پایین فشارهای و دماها در

Roedder ( 1984)  ،سیستم انواع که شدن دمای همگن و شوری پایه بر 

 و لحاظ دمایی از هوره های نمونه است، نموده هم تفکیک از را زاییکانه های

 ب(.45شکل باشند) می پی  سی سی تیپ دره می مشابه شوری

نظر میرسد که  بر اساس دماهای محاسـبه شـده منطقـی بههمچنین  

سیاالت هیدروترمال بـا شـوری زایی در اندیس معدنی سرب هوره، عامل کانه

-ند، میاتوسـط سیاالت جوی رقیق شده کهگرمابی -نشأ ماگماییمو کـم 

تواند به دما و شوری می کم بودن پ(. 45)شکل (Wilkinson, 2001)باشد

های گرم های سرد جوی یا آبتر با آبها و آمیختگی بیشدلیل صعود سیال

 Kodera)دهستن  ترمال رایجهای اپیکه هر دو در محیط، شده با بخار باشد

et al., 2004)  . با مقدار شوری  غالبترمال نوع عنصر در شرایط اپی

 Simmons et al., 2004, 2005; Albinson)  دهد یم همبستگی نشان

et al., 1988) کلریدی  هایبه صورت کمپلکس غالب عناصر پایه .  بطوریکه

 و سرب کانسارهای . در(Seward and Barnez, 1997)  شوند حمل می

 تواند می اولیه سولفیدی کانسنگ اکسایش ، فرایندپی سی سی می تیپ روی

 جانشینی باعث اغلب که گردد غیرسولفیدی های نهشته تشکیل به منجر

 Sangster, 1990; Leach et). شد خواهد های کانی سایر توسط اسفالریت

al., 2005)   سولفیدی ثانویه کانسنگ دگرسانی و اکسایش در موثرفاکتور 

 کانسنگ هندسی موقعیت منطقه، تکتونیکی موقعیت هوا، و آب شامل

 .(Reichert, 2007) دارد بستگی زمین سطح به نسبت مادر سولفیدی

 مطالعات ژئوفیزیک

مطالعه از ترکیب  های ژئوفیزیکی بکار گرفته شده در محدوده مورد بررسی

همان دوقطبی یا -ی قطبی  دوقطبی و آرایه-های دوقطبی دو آرایه شامل آرایه

پروفیل با فاصله  0دایپل استفاده شده است. در این مطالعات مجموعاً -پل

 ایستگاه برداشت شدند 42متر در  43های  متر و پرش 43الکترودی 

 روش طریق از تحقیق این در شده برداشت صحرایی های(. داده40)شکل

 هک IPI2win افزار نرم در بعدی دو هایمقطع شبه و بعدی یک سازیمعکوس

 الیه 03حداکثر تا سونداژ هایداده تفسیر برای مسکو ایالتی دانشگاه توسط

 پذیرفت.   صورت است یافته توسعه

های فلزی و سولفوری داشتن شارژپذیری  یکی از خصوصیات فیزیکی کانی

نتایج باشد.  ی الکتریکی پایین )و یا هدایت الکتریکی باال( می باال و مقاومت ویژه

ی الکتریکی  (، مقاومت ویژهIPسه پارامتر شامل شارژپذیری ) به دست آمده از

(Rsو نقشه ) ( ی ضریب فلزیMF در هر پروفیل بطور جداگانه ) نمایش داده

ی الکتریکی  ی شارژپذیری و مقاومت ویژه تلفیق نقشهبا  (. 41شده است)شکل 

یی دهند را شناسا هایی که دارای خاصیت فلزی از خود نشان میتوان بخش می

ها در  (. مجموع داده 47ی فاکتور آنومالی و نقشه 48ی فاکتوری فلزی ) نقشه نمود

باشد -نومالی سرب در منطقه میآ 1دال بر حضور  RSو در نقشه  MFنقشه 

متری از سطح زمین شروع شده و با امتداد آن تقریبا  43که اغلب از عمق 

 ی ستبرا دارندمتر 23جنوبی و شیب تند به سمت غرب تا عمق -شمالی

 (.41)شکل
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کانی  های مختلفسیستم به مربوط سیاالت قرارگیری ، ب: محل(Ahmad  and Rose, 1980)شوری  میزان و شدنهمگن دمای اساس بر بخار فشار تعیین الف: نمودار  -45 شکل

 Wilkinson, 2001). براساس(همگن سازی  دمای - شوری نمودار  میزان ،پ: (Roedder, 1984)زایی
 

 
 .موقعیت ایستگاه های بردداشت داده های ژئوفیزیک -40شکل

 

 
 .نمایش آنومالی های معدنی  با استفاده از پارامترهای ژئوفیزیکی در امتداد سه پروفیل اندیس معدنی هوره -41شکل
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 نتیجه گیری 

، همراه با مقادیری گـالن صورت تشکیلبه  در منطقه هورهسرب زائی هکان

و آزمایشگاهی بر اساس مشاهدات صحرایی  باشد.میکالکوپیریـت و پیریـت 

های کانـه ماالکیت و کالکوپیریـت ت،پیریـکه  در حالی بوده گالن کانه اصـلی

گیرند. بر همین اساس  های جزیی قرار می ها در دسته کانیسایر کانی .اند فرعی

باطله ، دولومیت و کوارتز و کلسیت بودهشناسی متنوع به لحاظ ترکیـب کـانی

ای و جانشینی  چینهزایی در این کانسار از نوع  کانه. شوند یاصلی آن محسوب م

ژوراسیک تا کرتاسه بواسطه حضور و دخالت درون سازندهای  و برشی

های صحرائی و آزمایشگاهی،  تلفیق داده. رخ داده استای،  های حوضه شورابه

در رده کانسارهای یائی و ژئوفیزیک دال بر مشابهت، کانسار سرب هوره ژئوشیم

که در طی دو مرحله اولیه  باشد می پی سی یس تیپ می با میزبان رسـوبی سرب

 ها( تشکیل شده است. ها و سیلیکات تشکیل سولفیدها و ثانویه )تشکیل کربنات

متر از یکدیگر به  43 پروفیل موازی با هم و با فواصل 0ژئوفیزیک از  های  داده

متر از سطح  43تر از آنومالی  در اعماق بیش 1متر دال بر  533طول متوسط

 23توپوگرافی مرتبط با عمق رگه سرب با شیب به سمت غرب  و با ستبرای  

  .متری می باشد

 تشکر و قدردانی

بروی  شده کارهای تحقیقاتی و اکتشافی انجام از بخشی حاصل مقاله این

 مجله محترم سردبیر و از داوران باشد. نگارندگان عدنی سرب هوره میاندیس م

 کنند.می سپاسگزاری ارزنده صمیمانه بواسطه پیشنهادات
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