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زمينشناسي ،مراحل کانيسازي و زمينشيمي هالههاي دگرساني
کانسار مس-موليبدن (±نقره) سنج (شمال کرج) ،کمان ماگمايي البرز
3

ابراهيم طالع فاضل *  ،1بهزاد مهرابي ،2معصومه حيات الغيبي
-3استادیار گروه زمينشناسي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
-2استاد گروه ژئوشيمي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمي
-1دانشجو دکتري زمينشناسي اقتصادي ،دانشگاه لرستان

پذیرش مقاله3115/5/1 :
تأیيد نهایي مقاله3116/1/24 :
چكيده
کانسار مس-موليبدن سنج واقع در بخش مرکزي کمان ماگمایي البرز و شمال استان البرز (کرج) قرار دارد .منطقه سنج
به طورکلي متشکل از سنگهاي نفوذي مافيک تا حدواسط ترشيري و انواع سنگهاي آذرآواري است .سيل نفوذي سد
کرج با ترکيب مونزوگابرو ،مونزودیوریت و دیوریت به سن ائوسن باالیي در سنگهاي آذرآواري سازند کرج نفوذ کرده و
در مجاورت آن کانيسازي استوکورک-انتشاري عناصر مس و موليبدن (±نقره و طال) ،رخداده است .کانههاي سولفيدي
(کالکوپيریت ،بورنيت ،موليبدنيت و پيریت) ،اکسيدي (مگنتيت و هماتيت) و کربناته (ماالکيت و آزوریت) مهمترین
پاراژنز کانيسازي در منطقه هستند .کانيسازي کوارتز-سولفيدي استوکورک بهعنوان غنيترین بخش کانسنگ با
متوسط عيارهاي  2/5درصد مس و  0/2درصد موليبدن همراه با دگرساني پتاسيک-فيليک در ميزبان توف پورفيري
قابل مشاهده است .کانيسازي انتشاري نيز متشکل از کانيهاي پراکنده کالکوپيریت و موليبدنيت با متوسط عيارهاي
مس  3/2درصد و موليبدن  0/04درصد همراه با دگرساني آرژیليک حدواسط در ميزبان آندزیت توف پورفيري رخداده
است .پهنه غنيسازي برونزاد با گسترش کم ،متشکل از کانسنگ اکسي-هيدروکسيدي با کانيسازي ضعيف مس و
کانسنگ سولفيدي غنيشده (جانشيني) با بيشينه عيار مس  2/4درصد مشخص ميشود .دگرسانيهاي مگنتيت-
بيوتيت (سيليکات پتاسيم) ،پتاسيک-فيليک (مجموعه فلدسپار پتاسيک-بيوتيت-سریسيت-کوارتز±پيریت) ،آرژیليک
حدواسط (مجموعه کائولينيت-ایليت±کوارتز±کلسيت) و پروپيليتيک (مجموعه اپيدوت-کلریت-المونتيت-
کلسيت±پيریت) ،دگرسانيهاي اصلي کانسار سنج هستند .براساس مطالعات زمينشيمي دگرساني ،باالترین تمرکز
عياري عناصر کانهساز مس و موليبدن در دگرسانيهاي پتاسيک-فيليک با حضور کانيسازي کوارتز-سولفيدي
استوکورک صورت گرفته و دگرسانيهاي آرژیليک حدواسط و پروپيليتيک از عيار کمتري برخوردارند.
واژههاي کليدي :استوکورک و انتشاري ،زمينشيمي دگرساني ،مس و موليبدن ،کمان ماگمایي البرز ،سنج.

* -نویسنده مسئول01341334116 :

Email: tale.fazel@gmail.com
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مقدمه
تودههاي نفوذي پراکنده در پهنه البرز مرکزي به سن
ائوسن پسين-اليگوسن ( 21تا  11ميليون سال) ،با
نفوذ در سنگهاي آذرآواري سازند کرج و معادل آن،
منجر به رخداد ذخایر و نشانههاي معدني مختلفي با
ماهيت اپيترمال (نوع رگهاي) و مجاورتي (اسکارن)،
در بخش مرکزي کمان ماگمایي البرز شده است
(قرباني3146 ،؛ وليزاده و همکاران( )3141 ،شکل
 .)3سنگهاي آتشفشاني-نفوذي در البرز مرکزي
Turkey

الف

61ºE

Caspian Sea

ميزبان ذخایر و آثار کانهزایيهاي فلزي و غيرفلزي
متعددي از قبيل مس ،آهن ،منگنز ،سرب و روي و
سنگهاي ساختماني است که رخداد مداوم
فعاليتهاي آتشفشاني و متعاقب آن رخداد
دگرسانيهاي متنوع سيليسي ،فيليک ،پروپيليتيک و
نظایر آن ،بسترساز مناسبي براي ردیابي نشانههاي
معدني شده است (خویي و همکاران.)3114 ،
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شکل  :3الف) نقشه تکتونو-ماگمایي ایران و موقعيت کمان ماگمایي البرز در آن (نقشه پایه از نوگلسادات و الماسيان)3111 ،
و ب) نقشه گسلها و پراکندگي تودههاي نفوذي اصلي و فرعي در البرز مرکزي (با تغييرات از وليزاده و همکاران )3141 ،و
موقعيت منطقه سنج در آن .حروف اختصاري شامل ،کمان ماگمایي البرز ( ،)AMAکمربند ماگمایي اروميه-دختر ()UDMB؛
مجموعه ماگمایي شرق ایران (.)IEMA

تا َ 16ْ 08عرض شمالي واقع شده است .در سال
 3166معدن سنج بهطور رسمي بهوسيله شرکت
خدمات و توسعه معادن ایران با هدف پيجویي مواد
معدني مورد اکتشاف چکشي قرار گرفته که طي آن

منطقه معدني سنج به وسعت تقریبي  10کيلومتر
مربع در فاصله  10کيلومتري شمال کرج و 30
کيلومتري شمال برغان ،در مختصات
جغرافيایي َ 53ْ 00تا َ 53ْ 01طولشرقي و َ16ْ 03
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همکاران2005 ،؛ آگارد و همکاران2033 ،؛ وردل و
همکاران 2033 ،و آلن و همکاران .)2031 ،منطقه
مورد مطالعه در برگههاي  3:300000تهران (اميني،
 )3111و کرج (مهديزاده )3115 ،قرار گرفته است.
گستردهترین واحدهاي سنگي رخنمون یافته در منطقه
مورد مطالعه متعلق به سنگهاي آذرآواري سازند کرج
و معادل آن به سن ائوسن است .براساس مطالعات
ددوال ( ،)3161سازند کرج با مقطع تيپ  1100متر
متشکل از پنج عضو به ترتيب از پایين به باال شامل،
( )3عضو شيل زیرین ( 3000متر) متشکل از شيلهاي
سيليسي تيره با درون الیههاي نازک توف سنگي)2( ،
عضو توف مياني ( 3320متر) متشکل از توفهاي
ضخيم الیه زیتوني با درون الیههاي توف بلورین)1( ،
عضو شيل آسارا ( 310متر) متشکل از شيلهاي آهکي
رسدار تيره بيتومندار با آثار گياهي )8( ،عضو توف
باالیي ( 100متر) متشکل از آندزیت توف پورفيري،
توف پورفيري و توف سنگي ریزدانه و ( )5عضو شيل و
سنگ آهک کندوان ( 450متر) که هم ارز سازند قرمز
پایيني و قم بوده و باالترین عضو سازند کرج در منطقه
است .عضو توف باالیي متشکل از واحدهاي توف
پورفيري و آندزیت توف پورفيري بهعنوان ميزبان
کانيسازي در منطقه سنج هستند (شکلهاي  2و .)1
سيل نفوذي بنيان سد کرج با ظاهر بشقابي شکل،
ضخامت  860متر و جهت شيب  60 NE–SWدر ميان
واحدهاي آذرآوراي سازند کرج جایگزین شده و در
شمال شهر کرج رخنمون دارد .براساس مطالعات
وليزاده ( )3166ترکيب سنگشناختي این سيل
نفوذي از حاشيه به سمت مرکز شامل چهار بخش؛ ()3
حاشيه انجماد سریع (گابرو پورفيري) )2( ،بخش
گابرویي (هيالوميکروليتيک پورفيري) )1( ،بخش
دیوریتي (گرانوالر) و ( )8بخش مونزونيتي (گرانوالر تا
افيتيک) است (شکل  .)2طبق مطالعات وردل و
همکاران ( ،)2033بر پایه سنسنجي  40Ar/39Arبر
روي بيوتيتهاي گابروي مبارک آباد در شرق سيل

تعدادي چاهک و ترانشه در منطقه حفر شده است.
منطقه مورد مطالعه در گزارش شرکت تحقيقات و
کاربرد مواد معدني ایران ( )3144بهعنوان منطقهاي
نویدبخش براي ردیابي عناصر موليبدن ،مس ،طال،
نقره و عناصرنادرخاکي ( )REEمعرفي شده است.
براساس گزارش اکتشافات تفصيلي بر روي منطقه
توسط شرکت مهندسين مشاور پيچابکاوش
( ،)3146کانسار سنج داراي تناژ کمتر از  3ميليون
تن و عيار متوسط  1درصد مس و  0/2درصد موليبدن
است .بررسي زمينشناسي کانسار (شامل
شکلکانيسازي ،کانيشناسي کانسنگ و باطله،
ساخت و بافت) ،زمينشيمي هالههاي دگرساني،
توزیع آماري عناصر کانهساز در دگرسانيها و
منطقهبندي کانسار از اهداف این پژوهش است.
منطقه چندفلزي سنج در کمان ماگمایي البرز
شاخصترین مجموعه کانيسازي مس-موليبدن
(±نقره) در این زون محسوب ميشود که با مطالعه
خصوصيات و شرایط رخداد کانيسازي در آن ،ارتباط
زماني-فضایي کانيسازي با سيل نفوذي سنج مورد
بررسي قرار گرفته است .بدیهي است دستيابي به این
نتایج عالوه بر جنبههاي علمي ،ميتواند نقش مهمي
در پيشبرد ادامه مراحل اکتشافي در منطقه داشته
باشد.
محدوده مورد مطالعه
رشته کوههاي البرز مرکزي بهعنوان بخشي از نوار
زمينساختي فعال آلپ-هيماليا ،بخش جنوبي تحدب
دریاي خزر را در برگرفته و داراي گسترهاي از سمنان
تا قزوین است (اشتوکلين( )3118 ،شکل  .)3طبق
مطالعات ماگماتيسم کمان ماگمایي البرز با ترکيب
حدواسط و ماهيت کالک آلکالن تا پتاسيک در محيط
تکتونيکي-ماگمایي کششي پشت قوس تشکيل شده
است (آلن و همکاران2001 ،؛ مککوري و همکاران،
2001؛ حسنزاده و همکاران2008 ،؛ وینسنت و
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نفوذي سنج ،سن این گابروها معادل 11/2±0/14
ميليونسال ( )Priabonianبدست آمده که با توجه به
شرایط تکتونوماگمایي مشابه ،سن مذکور قابل تعميم
براي سيل نفوذي بنيان کرج نيز ميباشد (مقدور
مشهور و همکاران .)2035 ،ترکيب این سيل از نظر
کانيشناختي شامل پالژیوکالز (البرادور) ،ارتوکالز،
اوژیت و به مقدار ناچيز آمفيبول است .از نظر ساختاري
51 00‘ E

N

ESh

گسلهایي با راستاي شرقي-غربي و شمالي-جنوبي
روندهاي اصلي در منطقه سنج هستند که گسلهاي
شرقي-غربي در امتداد محل تماس سيل نفوذي کرج
و در فاصله چندمتري بالفصل توده قابل مشاهده است.
گسلهاي شمالي-جنوبي نيز از ميان توده نفوذي شروع
شده و تا نزدیکي منطقه سنج-دوران واقع در شمال
منطقه امتداد دارند.
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شکل  :2الف) نقشه زمينشناسي ساده شده منطقه معدني سنج (با تغييرات از پيجاب کاوش )3146 ،و ب) نيمرخ زمينشناسي
در راستاي شمال شرق-جنوب غرب ( )A-Bاز واحدهاي سنگي و رخداد دگرسانيهاي مختلف.

عمليات ،تعداد  30گمانه اکتشافي (معادل  3000متر
مغزه حفاري) در منطقه حفر شده و نقشه
زمينشناسي محلي با مقياس  3/3000از کانسار سنج
تهيه شده است .تعداد  650نمونهسنگي از مغزهها به
روش طيفسنجي جرمي پالسماي جفت شده القایي
(( )ICP-MSتجزیه  88عنصري) در آزمایشگاه SGS

مواد و روشها
برنامهریزي اکتشافي و عمليات پيجویي در منطقه
معدني سنج در سال  3144با کارفرمایي شرکت تهيه
و توليد مواد معدني ایران و مشاوره شرکت مهندسين
مشاور پيچاب کاوش انجام شده است .طي این
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مطالعات درزهنگاري ،توازي بسيار زیادي ميان
درزههاي حاوي کانيسازي و الیهبندي در منطقه
وجود دارد که این پدیده را ميتوان بخصوص در داخل
و فراز تونل ( 3شکل  1الف) و نيز تعدادي از
ترانشههاي قدیمي منطقه مشاهده کرد .کانهزایي در
منطقه سنج با ژئومتري عدسيشکل تا رگهاي و
بيشينه عمق  320متر صورت گرفته است .ساخت و
بافت کانيسازي بصورت رگه-رگچهاي ،انتشاري و
جانشيني همراه با عناصر اصلي مس و موليبدن و
عناصر فرعي نقره ،طال ،سرب ،کبالت و نيکل مشخص
ميشود که اغلب در محل تماس توده نفوذي سيل
مونزودیوریتي با سنگهاي آذرآواري و در ميزبان
واحدهاي سنگي توف و آندزیت توف پورفيري رخ داده
است (شکل  1ب و پ) .مهمترین عناصر ساختاري
منطقه گسلهاي اصلي با درازاي تقریبي  200تا 500
متر ،راستاي  N20–40Eو شيب  50تا  40درجه به
سمت جنوبشرق و شمالغرب است که عمدتاً پس
از تشکيل سيل مونزودیوریتي سد کرج بخشهاي
زیادي از واحدهاي سنگي را بصورت ساختار مشابه
هورست و گرابن جابجا کرده است (شکل  .)2همزمان
با جایگيري سيل نفوذي در سنگهاي آذرآواري
ميزبان ،گسلها و درزههاي فرعي با راستاي شرقي-
غربي و شمالغرب-جنوبشرق ناشي از نيروهاي
جانبي حاصل از جایگيري تشکيل شدهاند که این
ساختارها کنترل کنندههاي اصلي کانيسازي رگه-
رگچهاي در منطقه هستند.

 Mineral Servicesتورنتو (کانادا) ،انجام شده است.
حد حساسيت تجزیهها بين  0/03تا  0/3گرم در تن
( )ppmبوده و براي اطمينان از ذوب کامل عناصر
قليایي از کمک ذوبهاي ليتيوم استفاده شده است.
تجزیه  ICP-MSبا هدف دستيابي به ترکيب شيمي
سنگ کل ( )whole rock chemistryو عيارسنجي
( )ore assayانجام شده که نتایج آن در این پژوهش
مورد استفاده قرار گرفته است .همچنين براي کنترل
نتایج دادهها ،تعدادي از نمونهها بصورت تصادفي به
روش طيفسنجي جذب اتمي ( )AASمورد تجزیه
قرار گرفتند .نمونهبرداري به صورت متریک (از
مغزههاي حفاري) و غيرمتریک (نمونهبرداري )Chip
از بخشهاي مختلف ذخيره شامل ،هالههاي
دگرساني ،رگه و رگچههاي کانهدار و سنگميزبان
کانيسازي انجام شد .همچنين تعداد  30نمونه
پودرسنگ از سنگ ميزبان و هالههاي دگرسان ،به
روش پراش پرتو ایکس ( )XRDدر بخش
کانيشناسي مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ایران
مورد تجزیه قرار گرفت.
کانهزايي

فعاليتهاي معدنکاري در منطقه سنج به منظور
استخراج موليبدن نخستين بار در سال  3181به
کمک  6تونل عمود بر الیهبندي ( 2تونل ریلگذاري)
با درازاي متوسط  20متر ،چند ترانشه و گزنگ انجام
گرفته و بهعنوان قدیميترین معدن متروک منطقه به
شمار ميرود (مؤمنزاده و رشيدنژاد .)3168 ،طبق
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شکل  :1تصاویر صحرایي از بخشهاي مختلف کانسار سنج شامل ،الف) مجاورت سيل مونزودیوریتي و توف پورفيري که در
محل تماس آنها تونل  )T1( 3حفر شده است ،ب) نمایي دیگر از توده نفوذي مونزودیوریتي در ميزبان واحد توف بلورین باالیي
که در ميان آن تونل حفر شده است ،پ) کانيسازي انتشاري موليبدنيت در ميزبان آندزیت توف پورفيري و ت) نمایي نزدیک
از واحد سنگي آندزیت توف پورفيري.

(شکل  8الف و ب) )2( ،کانيسازي انتشاري
موليبدنيت ،کالکوپيریت و پيریت در ميزبان آندزیت
توف پورفيري (شکل  8پ و ت) و ( )1کانيسازي
جانشيني اوليه در حاشيه کانيهاي سيليکاته (نظير
پالژیوکالز و فلدسپارپتاسيک) و ثانویه (طي
غنيسازي برونزاد) ،در منطقه رخداده است (شکل 8
ث و ج).

مراحل کانيسازي و دگرساني :همانطور که اشاره شد
کانسار سنج در محل تماس سيل مونزودیوریتي و
واحد توف سازند کرج ،با کنترل عناصر ساختاري
منطقه در راستاي تقریبي شرقي-غربي و شمالغرب-
جنوبشرق تشکيل شده است .کانيسازي عمدتاً به
سه شکل انجام شده است )3( :کانيسازي
استوکورک مس-موليبدن در ميزبان توف پورفيري
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شکل  :8تصاویر صحرایي و نمونهدستي از ساخت و بافت و دگرسانيهاي مرتبط با کانيسازي در منطقه شامل :الف) ساخت
استوکورک در ميزبان دگرساني پتاسيک-فيليک با حضور رگچههاي متقاطع کوارتز-موليبدنيت ( )QMکه توسط رگچه کوارتز-
پيریت ( )QPقطع شده است به همراه دانههاي پراکنده پيریت و فلدسپارپتاسيک در زمينه ،ب) کانيسازي استوکورک در ميزبان
توف پورفيري که در آن رگچه نسل اول کوارتز-بيوتيت-کالکوپيریت ( )QBCتوسط رگچههاي ميليمتري کوارتز-موليبدنيت
( )QMقطع شده است ،پ) ساخت انتشاري متشکل از کانههاي سولفيدي موليبدنيت و کالکوپيریت همراه با رگه تأخيري کوارتز
و دانههاي فلدسپار در ميزبان آندزیت توف پورفيري ،ت) رخداد دگرساني آرژیليک حدواسط با حضور کائولينيت در امتداد
شکستگيهاي سنگ ميزبان توف ،ث و ج) کانهزایي جانشيني اوليه شامل جانشيني کالکوپيریت در حاشيه کانيهاي آلبيت و
فلدسپارپتاسيک .حروف اختصاري :کالکوپيریت ،Ccp :موليبدنيت ،Mol :پيریت ،Py :فلدسپارپتاسيک ،Kfs :آلبيت ،Ab :کوارتز:
 ،Qzکائولينيت( Kln :حروف اختصاري کانيها از ویتني و اوانز.)2030 ،

خوشوجه ،گالن ،کالکوسيت ،کووليت و دیژنيت،
کانيهاي اکسيدي-هيدروکسيدي شامل هماتيت،
مگنتيت ،گوتيت و لپيدوکروسيت ،کانيهاي کربناته
ماالکيت و آزوریت و کانيهاي باطله از قبيل کوارتز،
کلسيت ،کلریت و المونتيت ،مجموعاً بهعنوان کانيهاي
کانسنگ و باطله در منطقه سنج هستند .همچنين
بافتهاي شکافهپرکن ،انتشاري ،استوکورک،
جانشيني اوليه (از قبيل کالکوپيریت در حاشيه

به دليل باال بودن سطح آبزیرزميني ،تأثير فرآیندهاي
برونزاد بر کانهزایي تقریباً باال بوده و کانيسازي
برونزاد سولفيدي-اکسيدي در منطقه به ترتيب از
سطح به عمق شامل سه مجموعه هيدروکسيدي-
کربناته (رخنمونهاي سطحي) ،اکسيدي-سولفيدي
(عمق  50متر) و سولفيدي درونزاد (عمق  50تا 320
متر) است (حيات الغيبي .)3110 ،کانههاي سولفيدي
نظير کالکوپيریت-بورنيت ،موليبدنيت ،پيریت
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رگه کوارتز-پيریت ( )QPاست (شکلهاي  8الف و
ب) .رگههاي فوق با ضخامت تقریبي  0/1ميليمتر تا
حداکثر  2سانتيمتر در مجموعه دگرساني پتاسيک-
فيليک با حضور کانيهاي فلدسپارپتاسيک ،بيوتيت،
سریسيت ،کوارتز و پيریت تشکيل شدهاند (شکل .)8
کالکوپيریت و بورنيت با بافت انحالل جامد بصورت
تيغههاي برون رستي کالکوپيریت در ميزبان بورنيت
در این مرحله قابل مشاهده است (شکل  5ب).
بلورهاي موليبدنيت بصورت فلسيشکل ( )flakyو
منفرد با ابعاد تقریبي  0/3ميليمتر در ميزبان کوارتز
مشاهده شد (شکل  5پ) .گالن و کلسيت نيز به مقدار
ناچيز همراه با این مرحله کانيسازي تشکيل شدهاند.
مرحله سوم) کانيسازي انتشاري :بهصورت کانيسازي
کالکوپيریت و موليبدنيت در ميزبان آندزیت توف
پورفيري قابل تشخيص است (شکل  8پ) .این
کانيسازي همراه با دگرساني آرژیليک حدواسط
(مجموعه کائولينيت-ایليت±کوارتز±کلسيت) رخداده
که اغلب همراه با ذرات پراکنده پيریت به ویژه در
شکستگيها و محل تماس سيل مونزونيتي و توفها
در منطقه تشکيل شده است (شکل  8ت) .درشت
بلورهاي پالژیوکالز با ابعاد تقریبي  0/2تا  3سانتيمتر
متعلق به سنگ ميزبان آندزیت پورفيري طي
دگرساني توسط کائولينيت و ایليت (شناسایي توسط
مطالعات  )XRDجانشين شدهاند (شکل  5ت).
مرحله چهارم) کانيسازي جانشيني اوليه :با حضور
مقادیر ناچيز کالکوپيریت در حاشيه درشت بلورهاي
فلدسپارپتاسيک و آلبيت (شکلهاي  8ث و ج) در
سنگ ميزبان توف پورفيري و همراه با دگرساني
پروپيليتيک (مجموعه اپيدوت-کلریت-المونتيت-
کلسيت±پيریت) تشکيل شده است .این مرحله با
کانيسازي فلزي ناچيز و حضور مجموعه کانيهاي
دگرسان اپيدوت ،آلبيت ،کلریت و زئوليت (المونتيت)
و پيریتهاي خوشوجه تا نيمه خوشوجه پراکنده در
فاصله دست کم  300متري از توده نفوذي در مقاطع

پالژیوکالز و فلدسپارپتاسيک) ،جانشيني ثانویه (از
قبيل کووليت ،کالکوسيت و دیژنيت در حاشيه
کالکوپيریت و بورنيت) و برونرستي (بورنيت-
کالکوپيریت) ،بافتهاي رایج در کانسنگ هستند.
براساس مطالعات ،رخداد کانيسازي و دگرساني
گرمابي مرتبط با آن در منطقه سنج با در نظر گرفتن
مجموعه کانيهاي دگرساني و سنگ ميزبان
کانيسازي در منطقه ،دست کم به پنج مرحله به شرح
زیر قابل تفکيک است.
مرحله اول) دگرساني مگنتيت-بيوتيت (سيليکات
پتاسيم) :در ابتدا با نفوذ سيل مونزونيتي در دماي باال
و در ميزبان توده و نيز در مجاورت آن در سنگ ميزبان
توف پورفيري تا فاصله  50متري رخداده است که در
آن مگنتيت بهصورت پراکنده در ميزبان بيوتيت
تشکيل شده است (شکل  5الف) .در این مرحله با
افزایش اکسيداسيون محيط طبق واکنش رابطه 3
بيوتيت به مگنتيت تبدیل شده و طي این واکنش
فلدسپار پتاسيک آزاد ميشود .آثاري از کانهزایي
سولفيدي در این مرحله مشاهده نشد.
رابطه )3
2KFe3AlSi3O10 (OH)2 + O2 → 2KAlSi3O8 +
2Fe3O4 + 2H2O
فلدسپارپتاسيک
بيوتيت
مگنتيت

مرحله دوم) کانيسازي کوارتز-سولفيدي
استوکورک :با حداکثر عيار مس ( 8/5درصد) و
موليبدن ( 0/1درصد) با حضور رگه-رگچههاي
متقاطع کوارتز-سولفيدي در ميزبان واحد سنگي توف
پورفيري و کمتر در واحد آندزیت توف پورفيري
تشکيل شده است .براساس مشاهدات پتروگرافي،
توزیع فضایي-زماني رگهها و روابط متقاطع ميان آنها
دست کم سه تيپ رگه در بخش کانهزایي
استوکورک منطقه سنج تشخيص داده شد .این
رگهها به ترتيب زماني شامل رگه کوارتز-بيوتيت-
کالکوپيریت ( ،)QBCرگه کوارتز-موليبدنيت ( )QMو
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شده است .کانيسازي جانشيني ثانویه با گسترش کم
و بيشينه عيار مس ( 2/4درصد) ،حضور کالکوسيت،
کووليت و دیژنيت بهصورت جانشيني در حاشيه
کالکوپيریت (شکل  5ج) و مجموعه کانيهاي اکسي-
هيدروکسيدي هماتيت ،گوتيت و لپيدوکروسيت
تشخيص داده شد .رخداد زماني مراحل مختلف
کانيسازي در منطقه در شکل  6نشان داده شده است.

و الگهاي حفاري قابل تشخيص است (شکل  5ث).
با استفاده از تجزیههاي شيميایي انجام شده بر روي
رگچههاي کلریتي در این مرحله ،وجود مقادیري
موليبدن و مس در این رگهها شناسایي شد.
مرحله پنجم) کانيسازي جانشيني ثانویه :بهعنوان
آخرین مرحله کانيسازي در منطقه ،طي رخداد
غنيسازي برونزاد تا بيشينه عمق  50متر تشکيل

شکل  :5تصاویر ميکروسکوپ نوري عبوري-بازتابي از رخداد کانيسازي در کانسار سنج .الف) جانشيني مگنتيت در ميزبان
بيوتيت در دگرساني مگنتيت-بيوتيت (نور بازتابي عادي) ،ب) تيغههاي برونرستي کالکوپيریت در ميزبان بورنيت (بافت
انحاللجامد) مرتبط با کانهزایي کوارتز-سولفيدي استوکورک (نور بازتابي عادي) ،پ) کانيسازي موليبدنيت بهصورت
فلسيشکل در رگه کوارتز-موليبدنيت (( )QMنور بازتابي عادي) ،ت) دگرساني آرژیليک حدواسط با حضور کائولينيت در
حاشيه پالژیوکالزهاي سریسيتيشده همراه با پيریتهاي پراکنده (نور عبوري متقاطع) ،ث) دگرساني پروپيليتيک با حضور
کلریت و پيریتهاي نيمهخودشکل (نور عبوري عادي) ،ج) کانهزایي غنيسازي برونزاد با جانشيني کووليت در حاشيه
کالکوپيریت (نور بازتابي عادي) .حروف اختصاري :کالکوپيریت ،Ccp :موليبدنيت ،Mol :کوارتز ،Qz :بيوتيت ،Bt :پالژیوکالز:
 ،Plمگنتيت ،Mag :کلریت ،Chl :کووليت ،Cv :پيریت ،Py :کائولينيت ،Kln :بورنيت( Bn :حروف اختصاري کانيها از ویتني
و اوانز.)2030 ،
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Late
Replacement Supergene
)(propylitic

Early
Qtz-sulfide stockwork Disseminated
K-silicate
)(potassic-phyllic
)(argillic

QP

QM

QBC

Hornblende
Apatite
Biotite
Albite
K-feldspar
Magnetite
Sericite
Chalcopyrite
Bornite
Molybdenite
Pyrite
Quartz
Calcite
Galena
Kaolinite
Illite
Chlorite
Epidote
Laumontite
Crysocolla
Malachite
Calcocite
Covellite
Digenite
Hematite
Goethite
Lepidocrocite

شکل  :6توالي زماني مراحل مختلف کانيسازي و دگرساني در کانسار سنج براساس شواهد ميکروسکوپي و الگهاي
حفاري

همراه با مجموعه کانههاي اکسيدي آهن (هماتيت،
گوتيت و لپيدوکروسيت) ،کربنات و سيليکات آبدارمس
بهترتيب شامل ماالکيت و کریزوکال و  )2پهنه
سولفيدي غنيشده (همراه مجموعه کانههاي
کالکوسيت ،دیژنيت ،بورنيت و کووليت) با حداکثر عيار
 2/4درصد مس (پيجاب کاوش ،)3146 ،که از حد
زیرین پهنه اکسيدي آغاز شده و تا ضخامتي حدود 20
تا  10متر را شامل ميشود (شکل  5ج) .بهطور کلي
ميتوان گفت به دليل گسترش نسبتاً کم سولفيدهاي
مس اوليه در بخش کانسنگ درونزاد و حجم پایين
محلولهاي اسيدي فروشسته حاوي مس از
سنگميزبان ،بخش غنيسازي سولفيدي برونزاد در
منطقه سنج به خوبي گسترش نداشته است.

غنيسازي برونزاد :بررسي گمانههاي حفاري (،BH-1

( )BH-4 ،BH-1-3شکل  ،)2حاکي از وجود آثار پهنه
غنيسازي برونزاد تا عمق تقریبي 50متري در منطقه
مورد مطالعه است .پدیده غنيسازي برونزاد در منطقه
همزمان با باال آمدگي تدریجي سطح آبزیرزميني رخ
داده که شاهد آن وجود شکستگيهاي نامنظم همراه با
پيریت ،کالکوپيریت و اکسيدهايآهنآبدار و ساخت و
بافت جانشيني است (فورنير3111 ،؛ ریچاردز.)2033 ،
تبادالت ميان آبهاي اکسيژندار فرورو و سنگ ميزبان
حاوي کانيهاي سولفيدهاي اوليه موجب تشکيل
محلولهاي اسيدي غني از  H+و رخداد غنيسازي
برونزاد در سنگهاي دربرگيرنده شده (هارتلي و ریچ،
2005؛ ریش و همکاران2001 ،؛ اشتوکو و همکاران،
 ،)2033که در غالب موارد این مجموعه داراي
همپوشاني با دگرسانيهاي درونزاد در منطقه است .با
توجه به شواهد آزمایشگاهي و گمانههاي حفاري ،دو
بخش مجزاي غنيسازي برونزاد در منطقه شناسایي
شده که شامل )3 ،بخش اکسيده (شستهشده) ،که
بخش فوقاني سطح آب زیرزميني تا سطح زمين را به
خود اختصاص داده و داراي ضخامت  30تا  20متر

زمينشيمي

زمينشيمي هالههاي دگرساني :در کانسار سنج
دگرسانيهاي درونزاد مرتبط با کانسنگ شامل
مجموعه پتاسيک-فيليک ،آرژیليک حدواسط و
پروپيليتيک (حاوي رگچههاي کلریت) است .طبق
مطالعات کانيشناسي ميکروسکوپي و تجزیه ،XRD
زون دگرساني پتاسيک-فيليک شامل مجموعه
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فلدسپارپتاسيک-بيوتيت-سریسيت-کوارتز±پيریت،
دگرساني آرژیليک حدواسط شامل مجموعه کائولينيت-
ایليت±کوارتز±کلسيت و دگرساني پروپيليتيک شامل
مجموعه اپيدوت-کلریت-المونتيت-کلسيت±پيریت
است .براساس توزیع آماري عناصر موليبدن و مس در
کانهزایي و دگرسانيهاي مرتبط با آنها ،بهطور کلي
تغييرات دامنه عيار موليبدن از کمتر از  0/003تا حداکثر
 0/1درصد و دامنه عيار مس از  0/02تا حداکثر 8/5
درصد در تغيير است (شکل  .)1به منظور بررسي تمرکز
عناصر کانهساز در بخشهاي مختلف کانهزایي و سنگ
ميزبان دگرساني این بخشها از یکدیگر تفکيک شده و
نمودار تغييرات عيار عناصر در آنها بهطور مجزا مورد
بررسي قرار گرفتند .بر این اساس ،باالترین جمعيت
آماري موليبدن به کالس عياري  0/04تا  0/3درصد
مرتبط با دگرساني پتاسيک-فيليک و کمترین فراواني
آن به کالس عياري  0/22تا  0/10درصد مرتبط با
کانهزایي کوارتز-سولفيدي استوکورک ،تعلق دارد
(شکل  1الف) .همچنين دامنه عياري موليبدن در
دگرساني پتاسيک-فيليک بين  0/03تا  0/31درصد،
دگرساني آرژیليک حدواسط بين  0/002تا  0/22درصد
و در کانهزایي کوارتز-سولفيدي استوکورک از  0/01تا
حداکثر  0/10درصد در تغيير است (شکل  1الف).
باالترین جمعيت آماري مس نيز به کالس عياري کمتر

از  0/1درصد در دگرساني پتاسيک-فيليک و کمترین
فراواني آن به کالس عياري  8/2تا حداکثر  8/5درصد
مرتبط با کانهزایي کوارتز-سولفيدي استوکورک ،تعلق
دارد (شکل  1ب) .همچنين دامنه عياري مس در
دگرساني پتاسيک-فيليک بين  0/05تا  2/0درصد،
دگرساني آرژیليک حدواسط بين  0/8تا حداکثر 1/2
درصد و در کانهزایي کوارتز-سولفيدي استوکورک از
حداقل  3/6درصد تا حداکثر  8/5درصد ،در تغيير است
(شکل  1ب) .در مجموع باالترین ميزان تمرکز عياري
عناصر کانهساز موليبدن و مس به ترتيب در بخش
کانهزایي استوکورک ،دگرساني پتاسيک-فيليک و
دگرساني آرژیليک حدواسط صورت گرفته است .هم-
چنين تجزیههاي انجام شده بر روي رگچههاي کلریتي
مرتبط با دگرساني پروپيليتيک حاکي از وجود مقادیر
مس و موليبدن به ترتيب با حداکثر عيارهاي  6/1و 1/5
گرم در تن در سنگ ميزبان توف پورفيري در منطقه
است (حياتالغيبي و همکاران .)3141 ،مشخصات
دگرسانيها به همراه کانيشناسي ،بافت و ساخت و عيار
مس و موليبدن در هر دگرساني بهطور خالصه در جدول
 3ارایه شده است .عالوه بر این ،نتایج تجزیه شيميایي با
استفاده از  15نمونه سنگي معرف از عناصر اصلي و فرعي
به همراه گوگرد با استفاده از تجزیه دستگاهي ICP-MS
در جدول  2ارایه شده است.
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شکل  :1نمودار ستوني توزیع عياري عناصر کانهساز موليبدن (الف) و مس (ب) در دگرسانيهاي پتاسيک-فيليک ،آرژیليک
حدواسط و کانهزایي کوارتز-سولفيدي استوکورک
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جدول  :3مشخصات دگرسانيها ،کانيشناسي و عيار مرتبط با هر دگرساني در منطقه

موليبدن-طال-روي (عامل  ،)1بدست آمد .نتایج روش
تجزیه و تحليل عاملي در جدول  1ارایه شده است.
همچنين ،بهمنظور شناخت ارتباط زایشي متقابل ميان
عناصر با استفاده از روش چندمتغيره تجزیه خوشهاي،
دست کم سه گروه زوج عنصري شامل )3 ،گروه مس-
نقره (ضریب  )2 ،)0/44گروه نيکل-آرسنيک (ضریب
 )0/42و  )1گروه طال-موليبدن (ضریب ،)0/16
شناسایي شد .همانطور که مشاهده ميشود روش
تجزیه خوشهاي نيز موید روش آماري تجزیه و تحليل
عاملي است که در شکل  4نشان داده شده است .براي
بررسي همبستگي ميان عناصر کانسارساز با یکدیگر از
ماتریس همبستگي رتبهاي پيرسون با سطح اعتماد باال
( 11درصد و باالتر) استفاده شده است که نتایج آن در
جدول  8و شکل  1آورده شده است .همانطور که در
جدول  8مشاهده ميشود مس با طال و نقره داراي
همبستگي باالیي (تقریباً  )0/4بوده و پس از آن
آرسنيک با سایر عناصر طال ،نقره ،مس و سرب
همبستگي تقریبي بيش از  0/15را نشان ميدهد .با
توجه به شواهد ژئوشيميایي و همبستگي عناصر
ميتوان گفت همبستگي گروه نخست شامل عناصر
مس-نقره-سرب مرتبط با کانهزایي کالکوپيریت در
منطقه است که شواهد تجزیه ریزکاوالکتروني نيز حضور
این عناصر در ساختمان کالکوپيریت را تایيد مينماید

زمينشيمي کانسنگ :در بررسيهاي زمينشيميایي بر
روي  15نمونه برداشت شده از بخشهاي مختلف
کانسنگ و سنگميزبان به روش متریک و غيرمتریک
( ،)chipبه منظور بررسي خصوصيات زمينشيميایي
عناصر کانسارساز با استفاده از تجزیه دستگاهي ICP-
 MSمورد تجزیه قرار گرفتند .عالوه بر آن براي کنترل
نتایج تجزیه ،تعدادي از نمونهها بهصورت تصادفي به
روش طيفسنجي جذب اتمي ( )AASمورد تجزیه قرار
گرفتند .نتایج این تجزیهها در جدول  2ارایه شده است.
پس از بررسي دقت دادهها با استفاده از نمودار تامپسون
و هاوارت ( ،)3116بهطور ویژه دادههاي  1عنصر
کانسنگساز شامل طال ،نقره ،مس ،موليبدن ،روي،
سرب ،نيکل ،کبالت و آرسنيک مورد پردازش قرار
گرفتند .پس از تعيين نحوه توزیع عناصر (غالباً
الگنرمال) با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSو تعيين
پارامترهاي آماري توصيفي از قبيل ميانگين ،ميانه،
انحراف معيار ،ضریب تغييرات و ضریب همبستگي
رتبهاي پيرسون ،بررسيهاي آماري چند متغيره شامل
تجزیه و تحليل عاملي و خوشهاي براي عناصر موردنظر
محاسبه شد .تجزیه و تحليل عاملي بهمنظور بررسي
تغييرات همزمان عناصر انجام گرفته که براساس آن سه
گروه عنصري به ترتيب شامل ،گروه مس-سرب-نقره-
طال (عامل  ،)3گروه نيکل-آرسنيک (عامل  )2و گروه
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عنصري موليبدن-طال را ناشي از وجود مقادیر طال در
رگههاي کوارتز-موليبدنيت ( )QMمرتبط با کانسنگ
استوکورک در نظر گرفت که یکي از خصوصيات بارز
در ذخایر موليبدن پورفيري است.

(حيات الغيبي .)3110 ،عالوه بر این ،گروه عنصري
نيکل-آرسنيک در منطقه سنج نيز مرتبط با حضور فاز
آرسنورنيکل یا نيکلين (ترکيب  )NiAsاست که طي
مطالعات کانهنگاري توسط فرحخواه ( )3144نيز
گزارش شده است .بر این مبنا ،ميتوان همبستگي گروه

جدول  :2نتایج تجزیه دستگاهي تعداد  15نمونه سنگي از عناصر اصلي و فرعي کانسار سنج با استفاده از روش ICP-MS

* نمونههاي کنترلشده به روش تجزیه دستگاهي طيفسنجي جذب اتمي ()AAS
 :TUنمونه برداشتشده از تونل و  :BHنمونه برداشتشده از گمانه

16

dl: detection limit
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جدول  :1نتایج تجزیه و تحليل عاملي متشکل از سه گروه عنصري بر روي  1عنصر کانهساز در منطقه سنج

شکل  :4نمودار سلسله مراتبي (خوشهاي) عناصر کانهساز منطقه سنج بر مبناي ضریب همبستگي رتبهاي پيرسون
جدول  :8نتایج ضریب همبستگي رتبهاي پيرسون براي  1عنصر کانهساز در منطقه
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شککل  :1نمودار نقطهاي ضکریب همبسکتگي رتبهاي پيرسکون در مقياس لگاریتمي بين عناصر کانهساز شامل ،الف) موليبدن-
طال ،ب) موليبدن-مس ،پ) نقره-مس ،ت) نيکل-مس ،ث) سرب-مس و ج) کبالت-مس.
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پروپيليتيک ،وجود مقادیر مس (حداکثر  6/1گرم در
تن) و موليبدن (حداکثر  1/5گرم در تن) در این
رگهها بدست آمد .کانههاي درونزاد در منطقه سنج
شامل کانيهاي سولفيدي پيریت ،کالکوپيریت،
بورنيت و موليبدنيت است که اغلب در دگرساني
پتاسيک-فيليک و کانهزایي کوارتز-سولفيدي
استوکورک مرتبط با آن گسترش دارد .کانيسازي
در پهنه برونزاد نيز با تأثير از بخش درونزاد متشکل
از کانيهاي اکسي-هيدروکسيدي آهن (گوتيت و
لپيدوکروسيت) ،کربنات و سيليکاتهاي آبدار مس
(ماالکيت و کریزوکال) و سولفيدهاي غنيشده مس
(کالکوسيت ،کووليت و دیژنيت) است .با توجه به
بررسيهاي عمقي و نمونهبرداري متریک از گمانههاي
حفاري ،تغييرات عياري مس و موليبدن در واحدهاي
سنگي دگرساني مختلف مورد بررسي قرار گرفت
(شکل  .)30نيمرخ معدني با استفاده از الگ نگاري
چهار گمانه اکتشافي  BH-1-3 ،BH-2 ،BH-1و BH-
 4که موقعيت آنها در شکل  2نشان داده شده ترسيم
شده است .در این شکل تغييرات عياري عناصر مس
و موليبدن بر حسب درصد ( ،)%بهعنوان نمونه در
گمانه شماره  BH-2نشان داده شده است .همانطور
که در شکل  30مشاهده ميشود بيشترین محتواي
فلزي عناصر مس و موليبدن در گمانه شماره BH-2
به ترتيب در واحدهاي سنگي کانسنگ کوارتز-
سولفيدي استوکورک (حداکثر عيار  0/2درصد مس
و  0/32درصد موليبدن) ،مجموعه دگرساني
پتاسيک-فيليک و واحدهاي سنگي ميزبان رخ داده
است.

بحث و نتايج
در منطقه معدني سنج ،پس از جایگيري سيل
مونزونيتي در عمق و شکلگيري فضاي شکستگي در
بخشهاي فوقاني و اطراف آن در تماس با واحدهاي
سنگي توفي منطقه ،شکستگيها و ریزشکستگيهاي
متقاطعي در واحدهاي سنگ ميزبان ایجاد شده است.
این شکستگيها اغلب مجاري مناسبي براي عبور
سياالت گرمابي در اطراف توده نفوذي فراهم ميکنند
(کيث و همکاران3111 ،؛ سيليتو و هدنکوئيست،
 .)2001در نتيجه جایگيري و صعود این محلولها در
امتداد شکستگيها و مجاري ناپيوسته در بخشهاي
فوقاني و محل تماس واحدهاي سنگي توف با سيل
مونزونيتي ،سنگ ميزبان کانيسازي که اغلب
واحدهاي سنگي توفي را تشکيل ميدهند دچار
دگرساني و رخداد کانيسازيهاي چندمرحلهاي شده
است .وجود رگه-رگچههاي متقاطع کوارتز-سولفيدي
نشاندهنده رخداد چند مرحله شکستگي و
خردشدگي ناشي از فعاليتهاي گرمابي همراه با تغيير
در خصوصيات فيزیکوشيميایي سيال کانهساز است
(فورنير3111 ،؛ ویس2035 ،؛ ریچاردز،2001 ،
 2001و  .)2033کانيسازي در کانسار سنج به دو
صورت شامل )3 ،کانيسازي مرتبط با دگرسانيهاي
درونزاد پتاسيک-فيليک ،آرژیليک حدواسط و
پروپيليتيک و  )2کانيسازي مرتبط با فرآیند
غنيسازي برونزاد متشکل از بخشهاي اکسيد-
هيدروکسيدي (شستهشده) و زون سولفيدي
غنيشده رخداده است .با استفاده از تجزیههاي انجام
شده بر روي رگچههاي کلریتي مرتبط با دگرساني
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شکل  :30ارتباط واحدهاي سنگي مختلف با هالههاي دگرساني ،منطقهبندي ژئوشيميایي و عيار عناصر کانهساز مس و موليبدن
شامل ،الف) نيمرخ شماتيک در جهت  NW-SEدر امتداد چهار گمانه اکتشافي در منطقه ،ب و ج) توزیع عياري عناصر مس
( )Cuو موليبدن ( )Moبر حسب درصد در گمانه ( 2براي مشاهده موقعيت گمانهها به شکل  1مراجعه شود) .در این شکل
هدف بررسي توزیع عيارسنجي عناصر مس و موليبدن بوده و شيب الیهها بهطور فرضي ترسيم شده است.

استوکورک ،رگههاي کوارتز-بيوتيت-کالکوپيریت
( ،)QBCکوارتز-موليبدنيت ( )QMو کوارتز-پيریت
( )QPهمراه با دگرساني پتاسيک-فيليک رخداده و
متعاقب آن کانهزایي انتشاري کالکوپيریت و
موليبدنيت مرتبط با دگرساني آرژیليک حدواسط

شروع کانيسازي در منطقه سنج با حضور مگنتيت
پراکنده در ميزبان بيوتيت (مرحله پيش از کانيسازي)
مشخص ميشود .پس از آن رخداد کانيسازي اصلي
در منطقه در قالب کانيسازي استوکورک و انتشاري
مس و موليبدن انجام شده است .طي کانيسازي
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بدست آمده از دادهها عنصر کانهساز مس با عناصر
گرانبهاي طال و نقره داراي همبستگي باالیي بوده و
پس از آن آرسنيک با سایر عناصر طال ،نقره ،مس و
سرب همبستگي نسبتاً باالیي را نشان ميدهد .با
استفاده از محاسبه مقادیر ميانگين عيار عناصر طال
( 0/05گرم در تن) ،نقره ( 3/36گرم در تن) و مجموع
عناصر فلزي پایه سرب+روي+مس ( 0/68درصد) به
همراه ترسيم  15نمونه معرف کانهساز در نمودار
سهتایي طال-نقره -فلزات پایه (سرب-روي-مس)
توسط هنينگتون و همکاران ( ،)3111پولسن و
همکاران ( )2000و برث وایت و فاور ( ،)2002کانسار
سنج در محدوده ذخایر فلزاتپایه (±نقره) گرمابي قرار
ميگيرد (شکل .)33

تشکيل شده است .به تدریج با کاهش نسبت آب به
سنگ ( )w/rو کاهش تدریجي محتواي فلزي و حجم
سيال ،مجموعه کانيهاي اپيدوت-کلریت-المونتيت-
کلسيت±پيریت در قالب دگرساني پروپيليتيک با
کانيسازي ضعيف مس و موليبدن در رگچههاي
کلریتي بهعنوان آخرین مرحله کانهزایي درونزاد
تشکيل شده است (هملي و همکاران3112 ،؛ رید،
3111؛ راسک و همکاران .)2004 ،پس از آن مرحله
غنيسازي برونزاد ،در نتيجه عملکرد آبهاي فرورو
و تشکيل مجموعه کانيهاي سولفيدي مس از قبيل
کالکوسيت ،کووليت و دیژنيت در حاشيه کانههاي
درونزاد مس به همراه کالهک هيدروکسيدهاي آهن
گوتيت و لپيدوکروسيت رخ داده است .براساس
ضرایب همبستگي عناصر و متغيرهاي زمينشيميایي
)Au (ppm

25
50

average

75

Base-metal
deposits

50

25

75

25

50

75
)Ag (ppm

Gold deposits

Cu+Pb+Zn
)(wt.%

شککل  :33نمودار سهتایي طال-نقره-فلزاتپایه (سرب-روي-مس) (با تغييرات از پولسن و همکاران )2000 ،که در آن موقعيت
 15نمونه کانهسکاز (مربع سکفيد) به همراه ميانگين دادهها (دایره سکياه) نشکان داده شکده اسکت .بر این اساس کانسار سنج در
محدوده کانسارهاي فلزاتپایه (±نقره) گرمابي قرار ميگيرد.

همبري سيل مونزونيتي سنج موازي با سنگهاي
آذرآوراي و در ميزبان واحدهاي سنگي توف تا آندزیت-
توف پورفيري و حداکثر عمق  320متري تشکيل شده

نتيجهگيري
کانيسازي مس-موليبدن در کانسار سنج با ژئومتري
عدسيشکل تا رگهاي و انتشاري (افشان) در محل
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طال (ضریب همبستگي  ،)0/44گروه نيکل-آرسنيک
(ضریب همبستگي  )0/42و گروه موليبدن-طال-روي
(ضریب همبستگي  ،)0/16بدست آمد .با استفاده از
محاسبه مقادیر ميانگين عيار عناصر طال ( 0/05گرم در
تن) ،نقره ( 3/36گرم در تن) و مجموع عناصر فلزي پایه
سرب+روي+مس ( 0/68درصد) ،کانسار سنج در
محدوده ذخایر فلزاتپایه (±نقره) گرمابي قرار ميگيرد.

است .ساخت و بافت کانيسازي اغلب بهصورت رگه-
رگچهاي (استوکورک) ،انتشاري و جانشيني همراه با
عناصر اصلي مس-موليبدن و مجموعه عناصر فرعي نقره،
طال ،سرب ،کبالت و نيکل مشخص ميشود .کانيسازي
کوارتز-سولفيدي استوکورک بهعنوان غنيترین بخش
کانسنگ با متوسط عيارهاي  2/5درصد مس و 0/2
درصد موليبدن همراه با دگرساني پتاسيک-فيليک،
کانيسازي انتشاري کالکوپيریت و موليبدنيت با متوسط
عيارهاي مس  3/2درصد و موليبدن  0/04درصد همراه
با دگرساني آرژیليک حدواسط و کانيسازي جانشيني
برونزاد با حداکثر عمق  50متر و متوسط عيار مس 3
درصد ،رخداده است .طبق شواهد ژئوشيميایي و
همبستگي ميان عناصر کانهساز در منطقه دست کم سه
گروه عنصري به ترتيب شامل ،گروه مس-سرب-نقره-

سپاسگزاري

بدینوسيله از مدیریت محترم شرکت مهندسين مشاور
پيچاب کاوش ،جناب آقاي مهندس طاهري که
اطالعات حفاري و دسترسي به مغزهها را فراهم نموده
و حمایتهاي زیادي در انجام این پژوهش بر عهده
داشتند ،صميمانه قدرداني ميشود.
شرکت تحقيقات و کاربرد مواد معدني ایران.3144 ،.گزارش عمليات حفاري اکتشاف کانسار پليمتال سنج
(استان تهران).
قرباني ،م .3146 ،.زمينشناسي اقتصادي ذخایر معدنيو طبيعي ایران ،انتشارات آرین زمين 535 ،ص.
مؤمنزاده ،م .و رشيد نژاد ،ن .3168 ،.گزارشمختصري از معدن متروکه مس و موليبدن سنج،
سازمان زمينشناسي کشور.
مهديزاده ،س .3115 ،.گزارش برگه 3:300000کرج ،انتشارات سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني
کشور.
نوگل سادات ،م.ا .و الماسيان ،م .3111 ،.نقشهتکتونيک ایران در مقياس  ،3:3000000سازمان
زمينشناسي کشور.
وليزاده ،م .3166 ،.بررسي پترولوژي توده آذرین بنيانسد کرج ،نشریه علوم دانشگاه تهران ،جلد  ،35شماره
 ،36ص .24-5
وليزاده ،م ،.عبدالهي ،ح.ر .و صادقيان ،م.3141 ،.بررسي زمينشناختي تودههاي نفوذي عمده البرز
مرکزي ،فصلنامه علوم زمين ،سال هفدهم ،شماره ،61
ص .311-342

منابع
اميني ،ب .3111 ،.گزارش برگه  3:300000تهران،انتشارات سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني
کشور.
حياتالغيبي ،م .3110 ،.مطالعات کانيشناسي،زمينشيمي و سياالت درگير کانسار مس-موليبدن
سنج (شمال کرج) ،پایاننامه کارشناسيارشد ،دانشگاه
خوارزمي تهران 310 ،ص.
حياتالغيبي ،م ،.مهرابي ،ب .و شاهرخي ،س.و،. .3141زمينشيمي و دگرساني مرتبط با کانهزایي رگه-
رگچهاي و انتشاري کانسار مس-موليبدن سنج (شمال
کرج) ،بيست و نهمين گردهمایي علوم زمين ،سازمان
زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور.
خویي ،ن ،.قرباني ،م .و تاج بخش ،پ.3114 ،.کانسارهاي مس در ایران ،طرح تدوین کتاب ،شماره ،64
سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور823 ،
ص.
شرکت مهندسين مشاور پيچاب کاوش.3146 ،.گزارش اکتشافات تفصيلي معدن موليبدن سنج.
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