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 چکیده

های هیپوژن شامل گالن، اسفالریت، پیریت، های کربناته کرتاسه زیرین واقع شده است. کانهکیلومتری غرب اصفهان، در سنگ 40 سورمه درکانسار سرب و روی خانه      

ی کربناته و ماالکیت هستند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی الیه شیلی تریاس فوقانی و به ویژه توال کوولیت سروزیت، آنگلزیت، های سوپرژنتنانتیت، کالکوپیریت و کانی

درجه سانتیگراد و  240تا  210ساز دمای سیال کانه اند. بر اساس مطالعات میکروترمومتری،سازی نقش داشتهکرتاسه پایینی در تأمین عناصر سرب و روی برای کانی

رمه وسهکانسار خان یاالت،شدن س شوری و دمای همگن، های هیپوژن و سوپرژندرصد وزنی معادل نمک طعام دارد. با توجه به نوع سنگ میزبان، کانی 8تا  7شوری حدود 

های شیلی تریاس و توالی کرتاسه در امتداد یرد. در این کانسار، سیاالت گرمابی پس از شستن و حمل فلزات از الیهگ یقرار ممیزبان کربناته  با MVT کانسارهای جزء

توان تخمین زد که در نشین کردند. با استناد به نتایج پژوهش میهای گسله ته روی را در امتداد زونسازندی و جوی، سرب و های درون های عمیق و اختالط با آبگسل

 سازی سرب و روی را دنبال کرد.توان کانیهای بیشتر میعمق

 .شناسی، ژئوشیمی، میکروترمومتریسورمه،  کانیسرب و روی، خانه: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

کیلومتری  40کیلومتر مربع، در  18عت محدوده مورد مطالعه به وس

در بخش میانی  آباد،کیلومتری شمال غرب شهرستان نجف 10غرب اصفهان، 

طول  14o51َ 38ًبه مختصات جغرافیایی  سیرجان -زون ساختاری سنندج

عرض شمالی واقع شده است. این کانسار متروکه در بخش  42o32َ 53شرقی و ً

د. راه دسترسی به محدوده معدنی از طریق سورمه قرار دارمیانی کوه خانه

تیران به سمت -الیگودرز است که در میان راه نجف آباد-محور اصلی اصفهان

 کیلومتر راه خاکی به منطقه مورد مطالعه  6شمال منشعب شده و پس از 

 (.1رسد )شکلمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترسی به آن.. موقعیت کانسار خانه سورمه و راه دس1شکل 
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کانسار و  120بیش از اصفهان -، محور مالیرسیرجان-در زون سنندج

نشانه معدنی سرب و روی گزارش شده است. مهمترین کانسارهای سرب و 

(، Ghazban et al., 1994کانسارهای ایرانکوه )نظیر روی هیپوژن ایران 

آهنگران  و (Ehya et al., 2010(، عمارت )1372 ،)طاهریانتیران انجیره 

در (، همگی در سنگ میزبان آهکی و دولومیتی کرتاسه پایینی 1372 )زمانیان،

کاری باستانی است و این کانسار دارای پیشینه معدن اند.جای گرفتهاین زون 

کاری امروزی، در این های معدنشود. فعالیتدر آن آثار شدادی دیده می

  تعطیل شده است. 1351کانسار از اوایل سال 

با تکیه بر  1968شناسی در سال سازمان زمین 11ورنل در گزارش ب

شناسی این کانسار شناسی کانسار خانه سورمه، شرح مختصری از زمینکانی

شناسی معدنی، ( در چارچوب مطالعه زمین1976زاده )ارائه کرده است. مؤمن

 اصفهان، یک-طرز تشکیل کانسارهای سرب و روی جای گرفته در محور مالیر

( 1975سورمه ارائه کرده است. زاهدی )مقطع لیتواستراتیگرافی از کانسار خانه

با مطالعه در این پژوهش   آباد را تهیه کرده است.نجف 1:100000چهارگوش 

 میانبارهای و ژئوشیمی دگرسانی، ،توالی پاراژنزی شناسی،کانی خصوصیات

ضمن بررسی نحوه  ،سورمهکانسار خانه محدوده در دارکانه هایرگه سیال

در این  سازیکانی برای پیشنهادی مدلکانسارسازی و منشاء احتمالی کانسار، 

 .است شده ارائهکانسار 

 روش مطالعه
از رخنمون رسوبات نیمرخ رمه، یک وسخانه کانساربه منظور مطالعه در 

 50به ترتیب در  نیمرخ چهارو  کانسارکیلومتری غرب  2تریاس تا کرتاسه در 

به ضخامت  کانسارمتر، در محل  110به ضخامت بیش از  کانساری شرق متر

 800و  متر 70 به ضخامت حدود کانسارمتری غرب  650در ، متر 100حدود 

تهیه شده است. در مجموع با  متر 85متری غرب کانسار به ضخامت حدوداً 

، کانسنگ ،نمونه از سنگ میزبان 146 توجه به تغییرات لیتولوژیک و رنگ

دار، به ترتیب برای تفکیک های کلسیتی و سیلیسی کانهناطق دگرسانی و رگهم

شناسی و فراوانی و واحدهای سنگی و مطالعه سنگ دربرگیرنده، مطالعات کانی

سازی و مطالعات های مرتبط با کانیپیوستگی عناصر، شناسایی دگرسانی

  برداشت شد. میکروترمومتری

دار به منظور سنگ میزبان و زون کانهمقطع نازک از  60از این میان 

های تیپ مقطع صیقلی از 12صیقلی و  -مقطع نازک 6مطالعات پتروگرافی، 

مقطع دوبر صیقل از کوارتز،  6به منظور مطالعه بافت و پاراژنز و  هامختلف کانه

کلسیت و دولومیت به منظور مطالعات میکروترمومتری تهیه شد. به منظور 

دار و زون کانهنمونه از سنگ میزبان  21و جزئی فرعی ی،لشناسایی عناصر اص

و  نمونه از سنگ میزبان 16کانادا و  Acmeدر آزمایشگاه  ICP-MSبه روش 

در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  ICP-OESبه روش دار زون کانه

مونه ن 1ها، نمونه مربوط به رگه 1نمونه ) 6مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. 

های نمونه از رخنمون 2نمونه از سنگ دربرگیرنده و  2های ثانویه، از کانی

دار به نمونه از زون کانه 6( و XRDدگرسان شده( به روش پراش پرتو ایکس )

، به منظور تعیین غلظت عنصر سرب مورد تجزیه  (AAS)روش جذب اتمی 

گسل و  28قرار گرفتند. همچنین طی عملیات صحرایی، شیب و امتداد 

 گیری شد.شکستگی با کمپاس در کانسار مورد مطالعه اندازه

 نگاری منطقه معدنیزمین شناسی و چینه
شناسی و تکتونیکی ایران در زون این کانسار از نظر تقسیمات زمین

 اصفهان، -سیرجان و از نظر متالوژنی در بخشی از ایالت متالوژنی مالیر -سنندج

 آباد قرار گرفته است نجف 1:100000هان و اصف 1:250000در چهارگوش 

 

 

های کرتاسه سازی در سنگدر محدوده کانسار خانه سورمه کانی (.2)شکل 

 5میلیون تن، با عیار 1پایینی انجام شده است و مقدار ذخیره کانسار کمتر از 

قدیمی (. 1976زاده، مومن(درصد روی گزارش شده است  1درصد سرب و 

سازند نایبند با لیتولوژی  رمه،وزده در منطقه معدنی خانه سنترین سازند بیرو

های آهک مرجانی و ماسه های خاکستری تیره با میان الیهاز شیل متشکل

آباد با کنگلومرا و ماسه است. کرتاسه تحتانی در حوضه شمال غرب نجف سنگ

بر سن بارمین  هبشود که با دگرشیبی ( شروع میK1های قرمز رنگ )سنگ

گیرد. ضخامت این کنگلومرا ( قرار میTهای تریاس)ها و اسلیتوی شیلر

تر از های قدیمیها و ماسه سنگمتر بوده و قطعات آن از اسلیت 2حداکثر 

 تریاس است. 

( K2ای زرد رنگ )بر روی کنگلومرای قاعده، یک واحد دولومیت ماسه

رسد. بر روی ر میمت 120قرار دارد که ضخامت آن متغیر بوده و حداکثر به 

های ضخیم الیه خاکستری حاوی اوربیتولین فراوان ها، آهکاین دولومیت

(K3قرار می )های ضخیم الیه توسط تناوبی از آهک، شیل و آهک گیرند. آهک

( K5شوند که بر روی آنها یک واحد آهک نازک الیه )( پوشیده میK4مارنی )

دهند. رسوبات ضه را تشکیل میگیرد که ارتفاعات جنوب و غرب حوقرار می

 . (Zahedi, 1975)آبرفتی کواترنری نیز سطح دشت را فرا گرفته است 

کیلومتری کانسار، توده نفوذی مشاهده  10الزم به ذکر است تا شعاع 

ای و میزبان دارای پتانسیل مادۀ معدنی اعم از رگه سنگ(. 3نشده است )شکل 

لومیت و آهک دولومیتی است. از آنجا های کم عیار، از جنس دوهمچنین افق

ها است، بنابراین ها و گسلکه تمرکز ماده معدنی پرعیار در محل شکستگی

نگاری به عنوان عامل مهم کنترل کنندۀ عامل ساختاری بعد از عامل چینه

شود. گسترش کارهای معدنی انجام شده در سازی در نظر گرفته میکانی

سازی به صورت یک افق حاوی متر است ولی زون کانی 300300محدودۀ 

کیلومتر به سمت غرب و شرق  2های قرمز رنگ هماتیتی در طول بیش از لکه

و شمال کانسار گسترش دارد که بخش کوچکی از آن برداشت شده است. به 

 پذیر نیست ولی با هر حال اگرچه تخمین ذخیره این کانسار امکان

 های بیرون آورده شدهشده و باطلههای انجام توجه به میزان برداشت

بایستی ذخیره باالیی داشته باشد که بخش زیادی ها، کانسار میاز داخل تونل 

 باقیمانده آنمتری استخراج شده و بخش  100-150 از آن تا اعماق

 (.4نامشخص است )شکل  

 یمنطقه معدن یساختار شناسی نیزم

-غرب¬با روند شمال سیتاقد کی کانسار به صورت یعموم ساختمان 

 محور یگسل مواز کیآن با  شمالی دامنه که است شرق¬جنوب

-غرب شمال سازی کانه یحاو هیال یقطع شده است. روند عموم س،یتاقد 

در دامنه  رسد می نظر به و است غرب آن به سمت جنوب بشی و شرق جنوب

 یدر بخش جنوب نتوا یم نیباشد. بنابرا داشتهآبرفت قرار  ریدر ز یجنوب

 پنهان را داشت.  ازیس کانی انتظار ها آبرفت ریکانسار و در ز

روند به نام گسل شازند  نیبه موازات ا یتراست یسراسر ایه یشکستگ

(Nadimi and Konon, 2012 به طول ،)یو دارا لومتریک 140 

 دارد ادامه آباد از شازند تا شمال غرب نجف NE 70-320/60و امتداد  بیش 

  های یشکستگ ستمینام برده، س های¬شکستگی بر افزون(. 2 شکل)

 یجنوب غرب -یو شمال شرق یجنوب -یشمال ،یجنوب شرق -غربیشمال 

 شده هیته سرخی کرده است. نمودار گل ختیمنطقه را دگرر زین 

در محل  یفرع شکستگی و  گسل 28مربوط به امتداد  Dipsنرم افزار  لهیبوس 

 .نشان داده شده است (لفا-5شکل )کانسار در 
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 ورمه ومتروکه سرب و روی خانه س کانسار. موقعیت (Zahedi, 1975) نجف آباد 1:100000 رمه در شمال غرب نجف آباد، به نقل از نقشهوخانه س کانسارزمین شناسی  . نقشه2شکل 

 در نقشه مشخص است.ها محل برداشت پروفیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان داده شده است(. 3های چینه شناسی  برداشت شده از کانسار خانه سورمه )موقعیت در شکل تون. س3شکل 

 -آهکی واحدهای کیلومتر 2 تقریبی طول به گسلی سورمه در کانسار خانه      

 ادامه توان می ای ماهواره تصاویر به توجه با که است کرده قطع را کرتاسه شیلی

احدهای تریاس نیز مشاهده کرد. در طول این گسل شمال در و سمت به را آن

دهد این گسل یکی از  های قدیمی صورت گرفته است که نشان می حفاری

 .فاکتورهای تجمع ماده معدنی بوده است

 این سطح روی شواهد. است 70/340 سورمه مشخصات صفحه گسل خانه

 این. حرکت اول است مختلف های زمان در آن حرکت دو دهنده نشان گسل

 ریک به توجه با دوم حرکت و نرمال سازوکار با و لغز گسل به صورت شیب 

نرمال  های (. گسل1392 ،ینناکی) است بوده چپگرد امتدادلغز ای، درجه 40

 امتداد با غرب جنوب -شرق ( شمال1 یدو روند اصل یکانسار دارا دودهدر مح

N60E تا N85E  یجنوب شرق با امتداد کل -( شمال غرب2و N135E  که با

 ی. بخش عمده کاندهد یرا نشان م یمنطقه انطباق خوب یتراست های گسل

با روند  ینرمال و تراست های منطقه با گسل نیدر ا یسرب و رو یها زایی

 های در گسل زایی جنوب شرق همراه است. عالوه بر آن کانه -غرب شمال

 (.ب-5کل )ش شود یمشاهده م زیجنوب غرب ن -با روند شمال شرق یعاد
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 های حفر شده در واحدهای دولومیتی کانسار خانه سورمه )دید به سمت جنوب غربی(.. تونل4شکل     

  

 

 

 

 

 

(. نمودار گل سرخی تهیه شده Zahedi, 1975آباد، نجف 1:100000های کانسار خانه سورمه بر روی نقشه مشخص شده است )برگرفته از نقشه ها و شکستگیروند گسل -. الف5شکل 

ها نمای کلی از قسمت شمالی کانسار، قسمت اعظم ماده معدنی در این بخش همراه با سنگ میزبان دولومیتی در محل گسل خوردگی -دهد. بها را نشان میها و شکستگیامتداد گسل

 شود.دیده می

 ، دگرسانی و توالی پاراژنزشناسیکانی
 حالت سطح به در عمده طور به معدنی هماد لعهمطا مورده محدود در

دولومیتی  هایآهک در سنگ زرد تا لیمویی رنگ به ایشده دگرسان نواحی

 آهک سنگ هایالیه روی باالترین بر همواره نوار این .است یافته گسترش شده

 در .دارد قرار هامارن زیر در ودار های دولومیتها و آهکدرون دولومیت

 سبب دگرسانی ،دارد رخنمون زمین سطح در دارکانه که نوار هاییقسمت

 دهمحدو سازی درکانیاست.  شده آن در موجود سولفیدهای اکسیده شدن

-می محدود توالی کرتاسه پایینی هب و استکران به صورت چینه مطالعه مورد

برش انحاللی ریزشی  نوع از عمدتاً دگرسانی مطالعه مورد همنطق در. دشو

 آنها توضیح به زیر در که است شدن سیلیسی دولومیتی وزبان، سنگ می

  :شودمی پرداخته

ترین دگرسانی برش انحاللی ریزشی رایج برش انحاللی ریزشی:

-مشاهده شده در محدوده کانسار خانه سورمه است. این فرآیند نتیجه واکنش

های تولیدکننده اسید است که عموماً مرتبط با امتزاج سیاالت است 

(Corbella et al., 2004 مهمترین عامل ایجاد کننده اسید امتزاج .)

سیاالت غنی از گوگرد با یک سیال غنی از فلز و یا در مقادیر کمتر ناشی از 

  (.Leach et al., 2005کاهیده شدن سولفات در زون معدنی است )

دولومیت هیدروترمال در بیشتر کانسارهای سرب و  ی شدن:دولومیت

یزبان کربناته به صورت جانشینی سنگ میزبان، سیمان بین ذرات و روی با م

شود. این دولومیت ممکن است پرکننده منافذ و فضاهای خالی مشاهده می

زایی ایجاد شود و معموالً با مقادیر قبل، همزمان و یا بعد از مرحله اصلی کانه

ی اهدولومیت مطالعهد موره منطقبسیار کمی سولفید همراه است. در 

های سولفیدی ریز همراه با کانه C-و گزنوتوپیک C-هیدروترمالی ایدیوتوپیک

های سولفیدی در فواصل دورتر از کانسار بلور در محل کانسار و بدون کانه

 (. 1، نیمرخ شماره 3)شکل  شوندمی مشاهدهکیلومتری(  2)فاصله 

سیلیسی شدن سنگ بستر کربناته در کانسار مورد  سیلیسی شدن:

 در کربنات همزمان انحالل دلیل به هم سیلیسشود. العه به ندرت دیده میمط

 باز و فضاهای هاشکستگی ها،حفره در هم و است یافته تشکیل سنگ میزبان

 .است شده نشینته

های کلسیت اسپاریتی، دولومیت دار، رگهکلسیت میکریتی فسیل

-ایدیوتوپیک ،S-پیک، ایدیوتوP-یا دولومیکرایت، ایدیوتوپیک A-گزنوتوپیک

C  گزنوتوپیکو-C  همراه با ذرات کوارتز آواری پراکنده در  ،زین اسبییا

های سازنده سنگ ها، از کانیماتریکس و جای گرفته در حفرات و شکستگی

های منطقه دولومیت (.6)شکل  میزبان کانسار سرب و روی خانه سورمه است

رنگ آمیزی با آلیزارین رد اس و  دار هستند و پس ازمورد مطالعه از نوع آهن

های سیمانی گیرند. دولومیتفروسیانید پتاسیم رنگ آبی تیره به خود می

های ( همزمان با ماده معدنی توسط محلولC-گزنوتوپیکو  C-ایدیوتوپیک)

 هیدروترمالی تشکیل شده است. 
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دار ریز بلور تا های شکلدولومیت -دهد؛ بها کانی کوارتز را نشان می، فلشS110 ،PPLبلور )دولومیکریت(، نمونه های خیلی ریز تا ریزتصویر میکروسکوپی دولومیت -الف .6شکل 

درشت بلور های دولومیت  -؛ دS102 ،PPLدار متراکم ، نمونه های متوسط بلور نیمه شکلدولومیت -؛ ج S125،PPLبندی در زمینه کلسیت اسپاری، نمونه متوسط بلور همراه با زون

، S141های زین اسبی یا باروک، نمونه دولومیت -دار دارای خاموشی مستقیم تا موجی هستند؛ هبلور شکل های درشت، دولومیتS105 ،XPLحفره پرکن )سیمان دولومیتی(، نمونه 

PPL.مرزهای انحنادار و شمشیری بلورهای دولومیت با عالمت فلش مشخص شده است ، 

 خانه کانسار در هیپوژن موجود فلزی هایکانه شده انجام مطالعات اساس بر

 های سوپرژنشامل گالن، اسفالریت، تنانتیت، پیریت، کالکوپیریت و کانه سورمه

 (. 7و ماالکیت است )شکل  کوولیت سروزیت، آنگلزیت،

 خانه کانسار در سازیکانی سولفیدی فاز مهمترین عنوان به گالن گالن:

 بلور ریز، متوسط و درشت شکلای و بیدار، تودهشکل رتصو به غالباً سورمه

نسل اول گالن به صورت  .شودمی مشاهده سانتیمتر( 1میلیمتر تا  1/0)

-ها و دولومیتخودشکل است و تماماً درون آهک بلورهای خودشکل تا نیمه

اند، اندازه بلورها جای گرفته C-و گزنوتوپیک C-های هیدروترمالی ایدیوتوپیک

های همزمان خود رشد میلیمتر( و نسبت به دولومیت 5/0تا  1/0ز است )ری

-گیری نسل دوم گالن ایجاد شدهدهند و ظاهراً پیش از شکلتماسی نشان می

ای به صورت تراوشی و شکل و تودهاند. نسل دوم گالن به صورت بلورهای بی

کلسیت و های کلسیتی و بین بلورهای خالی درون رگه فضای پرکننده بافت

ای نفوذ کرده و آنها را در بر ها و کلسیت رگهقطعات برشی شده دولومیت

 گرفته است.

 آن، متعاقب ( وZnروی ) میزان سورمه،خانه کانسار در اسفالریت:

شود. و در نمونه دستی دیده نمی است پایین بسیار اسفالریت فراوانی درصد

نسل دوم در مقاطع صیقلی  گالن همراه اسفالریت محدود نمونه چند در فقط

  .است مشاهده قابل
در کنار  کیحاوی آرسن یسولفوسالت  یبه عنوان کان تیتنانت :تیتنانت

 مشاهده یقلیدر مقاطع ص تیریو پ تیریگالن، کالکوپ های یمجموعه کان

 در گالن پراکنده است. زری های اغلب به صورت ادخال تیشوند. تنانت یم 

منفرد خودشکل  یور هستند و به صورت بلورهابل زیر ها تیریپ :تیریپ

 زایی )همراه با کانه ها یو شکستگ یتیکلس های درون رگه خودشکل، مهیتا ن

منطقه مشاهده  های لیو ش ها تدولومی ها، (، درون آهکزایی بدون کانه ای

 یشدگخرد نیخرد شده هستند و ا تیریپ ی. در اغلب موارد بلورهاشود یم

 زایی کانه یمرحله اصل یشدن است که ط یبرش یندهایفرآاز  یاحتماالً ناش

 شده است. جادیا

 مشاهده دار تنها در زون کانه تیریکالکوپ سازی یکان :تیریکالکوپ

 

در چند نمونه به صورت  تیریاست. کالکوپ نییآن پا یفراوان زانیشود و م می 

 مهیتا ن کلش یب یبه صورت بلورها متریلیم 8/0تا  5/0های با اندازه -ادخال

 درون رگه یدر موارد نیگالن قابل مشاهده است، همچن زبانمی در دار شکل

 حضور دارند. تیو دولوم تیکلس های

 لیگالن تشک یبلورها یاز هوازدگ هیبه صورت ثانو تیسروز :تیسروز

است.  ییایقل طیمح کیگالن در  کیکربن ونیداسیو حاصل اکس شود یم

آن به  های گالن و محل رخ یحواش بخصوص یخال یدر فضاها تیسروز

 .شود یم جادیا ای هیبا بافت ال یو گاه شکل یصورت ب

. با شود یم دهید سازی یبه ندرت در محدوده کان تیآنگلز :تیآنگلز

 لیتشک یدیاس طیگالن در مح ونیداسیدر اثر اکس تیکه آنگلز نیتوجه به ا

 در منطقه است. ییایته نشست قل طینادر بودن آن معرف غلبه مح شود، یم

 نکهی. با توجه به اشود یم دهیگالن د هیاغلب در حاش تیکوول :تیکوول

که مقدار  دهد ینشده است، نشان م دهید تیبه همراه کوول تیریکالکوپ اییبقا

شده  لیتبد تیسوپرژن به کوول سازی یغن ریتماماً تحت تأث تیریاندک کالکوپ

 است.
 یبه وفور در دپوها تیماالک هیوثان یکانسار کان نیدر ا :تیماالک 

 های در سال یکان نیا لیکه نشان دهنده تشک شود یم دهیاطراف کانسار د

 است. یجو های تیفعال ریتحت تأث ریاخ

 های یکان ،یشگاهیو آزما یکروسکوپیم ،ییصحرا های یبررس براساس

 های تیدولوم ،ای رنگ رگه دیدرشت بلور و سف های تیباطله شامل کلس

 است. تیو بار تیکوارتز، مسکو ،یمانیس

در کانسار  زایی با توجه به شواهد ذکر شده و مطالعات کانه یکل بطور

داد  صیتشخ ریبه شرح ز سازی یسه مرحله کان توان یخانه سورمه حداقل م

 عبارت است از: سازی یآمده است. مراحل کان (8)که مراحل آن در شکل 

 یآهک های سنگ یوبگذارشامل رس سازی یاز کان شیمرحله پ -1

 تیدولوم ت،یکرودولومیم لیتشک دار، لیفس های و آهک یتیکرایم

کوارتز در  ت،یرینسل اول، پ تیکلس های ، رگهS-کیوتوپیدی، اP-کیوتوپیدیا

 .یاژنزیمرحله د
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 -د ؛S153 ،PPLهای ریز تنانتیت درون گالن، نمونه ادخال -ج ؛S11 ،XPLاسفالریت، نمونه  -؛ بS137 ،PPL گالن اولیه ریز بلور افشان در زمینه دولومیتی، نمونه -. الف7شکل 
، S140شکل در زمینه کلسیت، نمونه کالکوپیریت بی -؛ وS26،PPLدار در زمینه گالن، ، نمونه شکلکالکوپیریت نیمه -ه ؛S137،PPLهای افشان در زمینه دولومیتی، نمونه پیریت
PPLای تشکیل شده است، نمونه بلورهای گالن سروزیت الیه در حاشیه -؛ زS140 ،PPL؛  ح- ( کوولیتCv در حاشیه گالن، نمونه )S15 ،PPL؛ ط- ( ماالکیتMal با بافت شعاعی در )

 .XPLماالکیت با انعکاس داخلی سبز، همان نمونه،  -؛ یS36 ،PPLزمینه دولومیت، نمونه 

  

 شامل مراحل اولیه و تأخیری است. ژنتیکاپی سازیکانی مرحله -2

و گالن نسل اول در  C-، گزنوتوپیکC-های هیدروترمالی ایدیوتپیکدولومیت

مرحله اولیه و گالن نسل دوم، اسفالریت و کوارتز در مرحله تأخیری تشکیل 

 باطله کانی تنانتیت و پیریت، کالکوپیریت، های هیپوژنکانه اند. مجموعهشده

 اند.لسیت در هردو مرحله تشکیل شدهک

کوولیت،  سوپرژن هایکانه مجموعه با همراه زاییکانه از پس مرحله -3

.و ژیپس گوتیت، ماالکیت قبیل از آهن سروزیت، آنگلزیت، هیدروکسیدهای



 

78 

 

17، شماره 94 پاییز مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها در کانسار خانه سورمه.توالی پاراژنزی کانی .8شکل 

 ژئوشیمی

هایی از نمونه کانسار، ژئوشیمیایی خصوصیات به یابیستد منظور به 

 های دستگاهیروشبه  سازی،آماده از پس وهای برداشت شده انتخاب نیمرخ

ICP-MS (21  نمونه در آزمایشگاهAcme  ،)کاناداICP-OES (16  نمونه

نمونه در مرکز تحقیقات فرآوری  AAS (6در آزمایشگاه دانشگاه خوارزمی( و 

 از استفاده با آمده دست به نتایجدنی ایران( مورد تجزیه قرار گرفت. مواد مع

 بررسی منظور به .قرار گرفت آماری تحلیل و تجزیه مورد SPSSافزار  نرم

 ایرتبه همبستگی ماتریس از سازکانه متغیرهای بین آماری همبستگی

 رعناص اغلب با سازکانه اصلی عنصر عنوان به سرب استفاده شد. پیرسون

 آن همبستگی میزان باالترین و باال بوده تا متوسط همبستگی دارای کانسنگ

روی با  ( است. همبستگی54/0( و روی )58/0(، آهن )62/0کادمیوم ) عناصر با

است  (80/0( و نقره با آرسنیک )95/0آنتیموان ) با (، نقره82/0کادمیوم )

 روش از عناصر، میان ژنتیکی ارتباط شناخت رایب برآن عالوه(. 1)جدول

)شکل  نمودار این اساس بر که شد استفاده ایخوشه آنالیز متغیره چند آماری 

 قابل زیر اصلی چهار گروه به سورمه کانسار خانه در ژئوشیمیایی متغیرهای ،(9

 :اندتقسیم

 خانه سورمه. اصلی، فرعی و جزئی در کانسار سرب و روی عنصر 23 برای پیرسون همبستگی ضرایب . ماتریس1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo Cu Pb Zn Ag Ni Co Mn Fe As Sr Cd Sb V P Mg Ba Al Na K Sn La Yb

Mo 1

Cu 0.83 1

Pb 0.48 0.40 1

Zn 0.05 0.01 0.54 1

Ag 0.15 0.00 0.27 -0.11 1

Ni 0.80 0.72 0.36 -0.14 0.14 1

Co 0.78 0.71 0.32 -0.14 0.11 0.97 1

Mn -0.13 -0.13 0.33 0.40 -0.14 -0.24 -0.23 1

Fe 0.10 0.11 0.58 0.42 -0.03 0.02 0.02 0.91 1

As 0.33 0.20 0.39 0.23 0.80 0.13 0.10 -0.24 -0.16 1

Sr -0.49 -0.30 -0.66 -0.09 -0.04 -0.49 -0.47 -0.52 -0.66 0.06 1

Cd 0.26 0.23 0.62 0.82 0.35 0.05 0.06 0.31 0.45 0.58 -0.12 1

Sb 0.31 0.24 0.34 -0.07 0.95 0.22 0.19 -0.11 0.04 0.82 -0.05 0.46 1

V 0.33 0.19 0.09 -0.38 0.58 0.48 0.51 -0.56 -0.31 0.40 0.07 -0.03 0.55 1

P 0.31 0.07 0.06 -0.32 0.54 0.54 0.55 -0.53 -0.33 0.36 0.01 -0.06 0.45 0.94 1

Mg 0.01 0.07 0.54 0.39 0.10 -0.18 -0.19 0.80 0.91 -0.03 -0.42 0.51 0.21 -0.23 -0.36 1

Ba -0.06 -0.08 -0.25 -0.33 0.32 0.17 0.27 -0.58 -0.49 0.17 0.43 -0.18 0.25 0.83 0.80 -0.43 1

Al 0.16 0.07 -0.09 -0.43 0.43 0.46 0.52 -0.66 -0.48 0.27 0.17 -0.19 0.35 0.93 0.94 -0.49 0.90 1

Na 0.62 0.69 0.25 -0.14 -0.05 0.93 0.92 -0.21 0.00 -0.04 -0.37 -0.03 0.03 0.36 0.44 -0.24 0.21 0.43 1

K 0.18 0.08 -0.07 -0.43 0.46 0.48 0.53 -0.65 -0.46 0.28 0.14 -0.17 0.38 0.94 0.94 -0.47 0.89 1.00 0.45 1

Sn 0.30 0.11 0.23 0.18 -0.16 0.36 0.43 0.21 0.10 -0.04 -0.50 -0.05 -0.25 -0.12 0.10 -0.25 -0.07 0.00 0.43 0.01 1

La -0.49 -0.33 -0.49 -0.05 -0.13 -0.45 -0.33 -0.37 -0.50 0.01 0.78 -0.15 -0.16 0.21 0.13 -0.37 0.64 0.36 -0.28 0.32 -0.21 1

Yb -0.26 -0.32 -0.04 0.39 -0.36 -0.25 -0.17 0.26 -0.02 -0.13 -0.01 -0.03 -0.48 -0.41 -0.23 -0.24 -0.04 -0.22 -0.09 -0.24 0.69 0.30 1
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 ای عناصر اصلی، فرعی و جزئی کانسار سرب و روی خانه سورمه.نمودار درختی آنالیز خوشه .9شکل 

 

زیر شاخه  شود.این خوشه خود به دو زیر شاخه تبدیل می خوشه اول:

 عناصر منگنز، منیزیم، آهن که از مهمترین عناصر تشکیل دهنده اول شامل

 سنگ میزبان آهکی و دولومیتی است. زیر شاخه دوم شامل عناصر

 ساز در روی، کادمیوم، سرب است که از مهمترین عناصر کانه 

 ;Leach et al., 2005کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته هستند ) 

Cox and Singer, 1986بندی وجود دولومیت آهن(. براساس این خوشه-

تواند یک مدل ژنتیکی برای کانسارهای دار بخوبی نشان داده شده است که می

 سرب و روی با میزبان کربناته باشد.

شامل عناصر قلع و ایتربیم است. این دو عنصر با روی  دوم: خوشه

ساز رابطه بسیار ضعیفی همبستگی متوسطی دارند و با دیگر عناصر کانسنگ

های دارای روی قرار رسد این دو عنصر در شبکه کانیایی کانیبه نظر می دارند.

 گیرند که تشخیص آن به تجزیه با الکترون میکروپروب نیاز دارد. می

استرانسیم و النتانیم است. این دو عنصر در  شامل عناصر سوم: خوشه

 رند.حضور دارند و همبستگی خوبی با یکدیگر دا های میزبان کانسنگکربنات

پتاسیم، وانادیم، فسفر، باریم،  آلومینیم، عناصر شاملخوشه چهارم: 

نقره، آنتیموان، آرسنیک، نیکل، کبالت، سدیم، مولیبدن و مس است که به طور 

ای تمرکز و سولفید توده MVT ،SEDEXعمده در کانسارهای سرب و روی 

 (. این خوشهBerger, 2000; Sangster and Leach, 1995دارند )

، Ni ،Co ،Na ،Moدارای سه زیر شاخه است. زیر شاخه اول شامل عناصر 

Cu دار حضور دارند. زیر شاخه های مساست که بیشتر در شبکه کانیایی کانی

شوند. است که احتماال در کانی کالکوپیریت یافت می As ،Sb ،Agدوم شامل 

ای فرعی که همگی از اجز است   Ba و Al،K ،V ، Pزیر شاخه سوم شامل 

 سنگ میزبان کربناته منطقه هستند. 

اند نمایان شده 4و  1های که در خوشه Pb, Sb, Ag, Zn, Cdعناصر 

توانند به عنوان ردیاب در اکتشافات ژئوشیمیایی برای کانسارهای کشف می

نشده مشابه کاربرد داشته باشند. این عناصر به عنوان عناصر اصلی و فرعی 

 ,.Leach et alشوند )با میزبان کربناته محسوب می کانسارهای سرب و روی

2001.) 

 زایی سرب و رویمیزبان کربناته بر کانه تأثیر الیه شیلی و سنگ
 مقدارمتوسط  با مطالعه مورد هاینمونه و روی سرب مقدار همقایس با

و  Pb=24ppm) شیلی هاینمونه دردر مقیاس جهانی  زمینه و روی سرب

Zn=100ppm  )بناتیکر و (Pb=5ppm  وZn=20( )Maynard, 

 مقدار از باالتر هانمونه هکلی در و روی سرب مقدار که شودمی مشاهده( 1983

ها (. شیل2)جدول است شیلی و کربناتی هایسنگ دراین عناصر  زمینه

برابر مقدار زمینه روی دارند. در  5/1برابر مقدار زمینه سرب و حدود  10تقریبا 

 2برابر مقدار زمینه سرب و بین  100تا  10های منطقه بیش از حالیکه کربنات

-برابر مقدار زمینه روی دارند. همانطور که نتایج تجزیه شیمیایی نشان می 6تا 

زایی مستقل قابل توجهی را داشته دهد مقدار روی کمتر از حدی است که کانه

های کلی نمونهکند. به طور باشد، مطالعات میکروسکوپی نیز آن را تأیید می

اند، حاوی زایی برداشت شدهو نزدیک به محل کانه 4ای که از نیمرخ کربناته

های مقادیر بیشتری سرب هستند که ممکن است تحت تاثیر فروشویی الیه

با توجه  (.1393غنی از ماده معدنی اکسیدی و کربناتی باشد )قدیمی ونباتیان، 

ه شیلی تریاس فوقانی و توالی به غلظت باالی عناصر سرب و روی در الی

در مقیاس جهانی،  کربناته کرتاسه پایینی نسبت به حد زمینه این عناصر

احتماالً الیه شیلی و توالی کربناته هر دو )بیشتر توالی کربناته( در تأمین این 

  اند.سازی نقش داشتهعناصر برای کانی

 ریدرگ االتیس

در درک زایش کانسارها  یهمتواند نقش م یم الیس یانبارهایم مطالعه

مطالعه  نیمنظور در ا نی( به هم1393و همکاران،  یساع یفیداشته باشد )لط

و کوارتز هم  ای¬رگه تیکلس ،یدروترمالیه ¬تیاز دولوم قلیمقطع دوبر ص 6

مطالعات  االت،یبودن س زیر لیبدل تیشد. در نها هیته زایی¬پاراژنز با کانه

در  قلیمقطع دوبر ص 2در  ریدرگ الیس 17تعداد  یبر رو ریدرگ االتیس

 یئیش یبا عدس ZEISS کروسکوپیتهران با استفاده از م یدانشگاه خوارزم

LWD50X سرمایش -و سکوی گرمایشLinkam  مدلTHM600  و

که نتایج حاصل در جدول انجام شد. TMS- 93واحد کنترل کننده حرارتی 

 ( آمده است.2)
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 ,Maynardهای منطقه مورد مطالعه و مقایسه آنها با حد زمینه این عناصر در مقیاس جهانی )اقتباس از ها و کربناتدر شیل ppmو روی بر حسب  .  مقادیر غلظت سرب2جدول 

1983.) 

 

Zn میانگین Pb میانگین روش تجزیه Zn حد زمینه استاندارد Zn (ppm) Pb حد زمینه استاندارد Pb (ppm) محل برداشت نمونه شماره نمونه جنس نمونه

ICP-MS 100 150.50 24 128.03 نیمرخ 1 S106

ICP-MS 100 175.40 24 326.35 نیمرخ 1 S107

ICP-OES 100 73.29 24 149.77 نیمرخ 1 S157

ICP-OES 100 134.84 24 366.89 نیمرخ 1 S158

ICP-OES 20 28.00 5 147.00 نیمرخ 1 S109

ICP-MS 20 55.40 5 57.91 نیمرخ 1 S110

ICP-MS 20 98.10 5 105.75 نیمرخ 1 S112

ICP-MS 20 164.50 5 1078.22 نیمرخ 1 S113

ICP-MS 20 58.90 5 207.57 نیمرخ 1 S117

ICP-MS 20 58.20 5 731.94 نیمرخ 1 S105

ICP-MS 20 72.20 5 255.19 نیمرخ 1 S120

ICP-MS 20 92.00 5 1264.74 نیمرخ 4 S123

ICP-MS 20 24.50 5 162.87 نیمرخ 4 S139

ICP-OES 20 61.00 5 49.00 نیمرخ 5 S56

ICP-OES 20 71.72 5 528.66 نیمرخ 5 S57

ICP-OES 20 95.54 5 883.67 نیمرخ 5 S72

ICP-OES 20 155.11 5 466.86 نیمرخ 5 S77

ICP-OES 20 13.00 5 1185.00 نیمرخ 4 S18

ICP-OES 20 43.00 5 50.00 نیمرخ 1 S121

ICP-OES 20 26.00 5 53.00 نیمرخ 4 S138

ICP-OES 20 49.00 5 149.00 نیمرخ 4 S139

ICP-OES 20 27.00 5 379.00 نیمرخ 4 S151

یل
ش

ت
بنا

کر

430.8566.28

242.76133.50

 

 FLINCORاز نرم افزار PVTXهمچنین به منظور رسم ایزوکرهای  

(Brown, 1989استفاده شد. مطالعات بر روی سیاالت درگیر اولیه ) (P و )

و در  (P) اولیه درگیر سیاالت روی بر مطالعات (Psکاذب ) هیثانو یدر موارد

های کلسیت و دولومیت هیدروترمالی انجام ( در کانیPsمواردی ثانویه کاذب )

شکلدار  نیمه بیضوی، کروی، هایشکل بهشد. سیاالت درگیر اندازه گیری شده 

 هستند. میکرون 7 میانگین میکرون و بطور 18تا  5 اندازه با شکلبی و

 Roedder, 1984; Shepherd et) متداول هایبندی تقسیم برمبنای

al.,1985،)  و هستند مایع غالب فاز با گاز+مایع فازهسیاالت درگیر از نوع دو 

 از سیاالت زیادی حجم آن بر عالوه. نشد مشاهدهدر آنها  مستقل جامد فاز

 شد داده تشخیص هادر نمونه میکرون 5 زیر ابعاد در کاذب نیز ثانویه ثانویه و

 (. 10)شکل  هستند تک فازه مایع و تک فازه گاز که بیشتر به صورت

 

رز بلور را قطع ج( سیاالت ثانویه که م. سیاالت درگیر در بلورهای کلسیت و دولومیت کانسارخانه سورمه؛ الف( سیال اولیه دوفازی با فاز غالب مایع، ب( سیاالت تک فازی مایع، 10شکل 
 شکل و کروی شکل.کرده است، د( سیاالت کشیده، بی
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 سیاالت مطالعات میکروترمومتری از آمده بدست هایداده به توجه با

 متغییر سانتیگراد درجه 274تا  6/125از  نهایی شدنهمگن دمای درگیر،

 سانتیگراد درجه 240تا  210 دمایی تغییرات فراوانی در بیشترین و است

 074/4از  نیز درگیر سیاالت شوری الف(. همچنین-11شود )شکل اهده میمش

 در فراوانی و بیشترین درصد وزنی معادل نمک طعام متغیر است 583/9تا 

 ب(.-11شود )شکل می درصد مشاهده 8 تا 7 هایشوری

های کلسیت و دولومیت نسبت شوری به دمای همگن شدن برای کانی

دهد لف نشان داده شده است. این نمودار نشان میا-12هیدروترمالی در شکل 

ای است. های رگههای هیدروترمالی بیش از کلسیتکه دما و شوری دولومیت

زایی در کانسار خانه سورمه طی دو فاز اولیه و تأخیری رخ داده از آنجا که کانه

های هیدروترمالی نشان است، لذا دمای همگن شدن سیاالت در دولومیت

زایی و دمای همگن شدن سیاالت در مای سیال در مرحله اول کانهدهنده د

زایی هیپوژن ای نشان دهنده دمای سیال در مرحله پسین کانههای رگهکلسیت

است. با مقایسه روند شوری در مقابل دمای همگن شدن سیاالت درگیر کانسار 

ک توان یب( می -12(، )شکل Wilkinson, 2001خانه سورمه با نمودار )

ساز منطقه های سطحی را در سیاالت کانهروند رقیق شدگی و اختالط با آب

 مورد مطالعه مشاهده کرد.

 

 

 

 

 -اند. بدرجه سانتیگراد قرار گرفته 210-240کانسار خانه سورمه. بیشترین دمای همگن شدن سیاالت در محدوده  درگیر سیاالت همگن شدن دمای هیستوگرام -. الف11شکل 
 درصد وزنی نمک طعام قرار گرفته است. 7-8و  4-5ها در محدوده خانه سورمه. بیشترین شوری کانسار درگیر سیاالت شوری امهیستوگر

 

 دار نشانمقایسه این دو نمو wilknson,2001شوری، الف( در کانسار سرب و روی خانه سورمه، ب( نمودار مرجع  مقابل در درگیر سیاالت همگن شدن دمای . نمودارهای12شکل 
 زایی کانسار  سرب و روی خانه سورمه شده است.های سطحی، سبب کانهای با آبسیاالت هیدروترمال و درون حوضه شدگی رقیق عاملدهد که می 

 کانسار تشکیل چگونگی
 با و مختلف های تیپ سایر با سورمه خانه کانسار مقایسه به توجه با

 کردن شوری و دمای همگن یادهپ و( Wilkinson, 2001)نمودار  از استفاده

دره  یپت رمه در محدوده کانسارهایوس هکانسار خان یاالت،شدن س

یرد. رخداد کوهزایی الرامید در ایران گ یقرار مپی با میزبان کربناته  سی سی یم

های معکوس با مولفه کمی امتداد  عالوه بر بستن نئوتتیس سبب ایجاد گسل

سیرجان نسبت به زون ایران  -در زون سنندج لغز راستگرد و اختالف ارتفاع

(. شیب توپوگرافی مهمترین Mohajjel et al., 2003مرکزی شده است )

زایی سرب و روی تیپ دره عامل حرکت حجم عظیمی از سیاالت برای کانه

 Leach et al., 2005, 2003, 2001; Appoldپی است ) سی سی می

and Garven, 1999; Garven et al., 1998 و به همین دلیل بسیاری )

اند. در زون  از کانسارهای این تیپ همزمان با فرآیندهای کوهزایی ایجاد شده

دنیا شیب توپوگرافی  MVTسیرجان نیز مشابه دیگر کانسارهای  -سنندج

ایجاد شده در اوایل کوهزایی الرامید عاملی برای حرکت سیاالت به سمت 

تاسه بوده است. چرا که رسوبات کرتاسه ارتفاعات کمتر و به درون رسوبات کر

در این زمان در حال شکل گیری بوده و در ارتفاع بسیار کمتری نسبت به 

 کوهزایی مجاور خود قرار داشته است. 

-عمق، رخسارههای کمدر رسوبات کربناته کرتاسه زیرین، وجود رخساره

فوذپذیری زایی سبب افزایش ندار و دولومیت پیش از کانههای عمیق فسیل

سنگ میزبان شده و لذا بخشی از سیاالت هیدروترمال توانایی چرخش درون 

اند. قسمت اعظمی از سیاالت هیدروترمال نیز به حرکت  این ناحیه را داشته

تر توالی های نفوذ ناپذیر و عمیق ها ادامه داده تا به بخش خود در امتداد گسل

های باالیی به دلیل عدم  سمت( رسیده است. در قK4کربناته کرتاسه )واحد 
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زایی، سیاالت هیدروترمال نفوذپذیری سنگ میزبان و نبود دولومیت قبل از کانه

اند. چرخش سیاالت هیدروترمال ها رسوب داده مواد محلول خود را درون گسل

های جانشینی مواد معدنی به  های ژئوشیمیایی، بافت دار سبب ایجاد هالهکانه

دولومیت میزبان و دولومیت هیدروترمال شده است. دار، جای آهک فسیل

توان سنگ میزبان را در این ناحیه عامل مهمی در ایجاد شرایط  بنابراین می

 قلیایی و پایین آوردن دما دانست.

 یارسوبات و  یفشردگاثر  در است ممکن رسوبی حوضه های شوراب

 Graven) هبه حرکت درآمد یحوضه رسوبیی، درون از کوهزا یفشارهای ناش

and Freeze, 1984 )موجود، به سمت  های یها و شکستگ و در امتداد گسل

. همچنین آب جوی با آنها امتزاج یافته و از شوری آنها اند باال صعود کرده

 خالل در زمین طبیعی گرادیان احتماالً هم گرماین منبع تأم کاسته است.

 با سیاالت این یفلز(. محتوای Graven, 1985است ) بوده حوضه تکامل

 سپس رفته، باال هاهای تریاس فوقانی و به ویژه کربناتشیل شستشوی

 ناپایدار جوی های آب با شدن مخلوط اثر در شده حمل های فلزی کمپلکس

 صورت ها شکستگی و ها گسل درون سازی و کانی اند کرده رسوب فلزات و شده

تکتونیکی در این ناحیه،  های گسلی و در ادامه فعالیت (.13است )شکل  گرفته

عمق در معرض سیاالت و شرایط جوی قرار گرفتند. های سطحی و کم بخش

حرکت این سیاالت درون واحدهای کربناته و دولومیتی میزبان کانسار خانه 

زا و دیگر عناصر همراه درون بستر  سورمه سبب پراکندگی بیشتر عناصر کانه

 ر این ناحیه ایجاد کرده است.   زایی سوپرژن را د کربناته شده و کانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوند. در مرحله بعد که مرحله کوهزایی را ها نهشته میهای آزاد سرب و روی همزمان با کربنات. مدل تشکیل کانسار خانه سورمه. در مرحله اول که مرحله کششی بوده است، یون13شکل 
های دهد؛ بدین صورت که سیاالت هیدروترمال از طریق شکستگیشوند. مرحله سوم تشکیل کانسار در کوه خانه سورمه را نشان میآب خارج شده و سنگ می دهد رسوبات ازنشان می

ه و کانسار نهشت یافته است.های جوی سرد شدهای سرب و روی هستند مخلوط شده و پس از اختالط با آبای که حاوی یونهای میان الیهعمیق باال آمده و با شورابه
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 نتیجه گیری

دار، آهک های فسیل)سنگ آهک میزبان سنگ یختشناسنگهای یژگیو

 هایمحلول عبور برای مناسب هایشکستگی وجود دار و دولومیت( ودولومیت

 ، از عوامل مهم تاثیرگذار در تشکیل کانسار خانه سورمه بوده است. سازکانه

 برشی باعث ساختزمین عملکرد از حاصل یکیفیز یندهایآفر همچنین

  و های گرمابیمحلول عبور برای را زمینه و اندشده افزایش تخلخل و شدن

های  . کانیاندکرده مهیا کانسار نشستته نتیجه در و شیمیایی یندهایآفر

اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت و تنانتیت است و هیپوژن کانسار شامل گالن، 

کران  زایی تماماً به صورت چینه دهند. کانه ای را نشان می ز سادهدر کل پاراژن

سازی هیپوژن در دو  شود. کانهسان مشاهده نمی زایی چینه بوده و اثری از کانه

های هیدروترمالی  فاز اولیه و تاخیری رخ داده که در فاز اول همراه با دولومیت

های باطله نیز شامل  یهای کلسیتی بوده است. کان و فاز دوم همراه با رگه

 کلسیت، دولومیت و کوارتز هستند.

بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی و بررسی همبستگی عناصر موجود در کانسنگ، 

 همبستگی دارای کانسنگ عناصر اغلب با سازکانه اصلی عنصر عنوان به سرب

کادمیوم، آهن و روی  عناصر با آن همبستگی بیشترین و باال بوده تا متوسط

 آنتیموان و نقره با آرسنیک نیز با روی با کادمیوم، نقره . همبستگیاست

دارد. با توجه به مقادیر باالی عناصر سرب و روی در الیه شیلی  باالیی اهمیت

برابر مقدار  5/1برابر مقدار زمینه سرب و حدود  10تریاس فوقانی )تقریبا 

ابر مقدار زمینه سرب بر 100تا  10های کرتاسه )بیش از  زمینه روی( و کربنات

شود که مقدار  گیری میبرابر مقدار زمینه روی( چنین نتیجه 6تا  2و بین 

سرب و روی از ابتدای رسوبگذاری در الیه کربناتی باال بوده است. بنابراین الیه 

شیلی تریاس فوقانی و به ویژه توالی کربناته کرتاسه پایین در تأمین عناصر 

 اند. ی نقش داشتهسازسرب و روی برای کانی

ساز حدود  با توجه به مطالعات میکروترمومتری انجام گرفته، دمای سیال کانه

درصد وزنی معادل  8تا  7گراد و شوری آن حدود  درجه سانتی 240تا  210

نمک طعام بوده است. شوری پایین سیال کانه ساز احتماال به دلیل رقیق 

 سرب کانسار هایویژگی همقایس با های سطحی است. شدگی و اختالط با آب

 از نظر مورد کانسار توان گفتمی گرمابی کانسارهای با خانه سورمه روی و

این  نبود ژنتیکاپی-زیر دیاژنتیک شواهد .است ژنتیکاپی تا دیاژنتیک نوع

 دهدمی نشانو نمونه دستی  صحرایی مطالعات( 1 :دهدمی نشان را کانسار

 در سازی پرعیارکانی زیرا وجود دارد، ارتباط یزایکانه و هاگسل بین که

 یا بافت گونههیچ مطالعات، این در( 2ها رخ داده است. و شکستگی هاگسل

سازی دیده کانی با ارتباط دربندی و لودکست( )مانند الیه رسوبی ساخت

آهکی  هایسنگ شدن دولومیتی موجبدولومیتی  دگرسانی( 3 نشده است.

های زین اسبی با ماده معدنی نشانه همراهی دولومیت. همچنین است شده

 در شده تشکیل ساختارهای در سازیکانی( 4 است. بودن کانسار ژنتیکاپی

 صورت به کانسار بافت است. داده روی دیاژنز و رسوبگذاری از پس زمان

 ها( رخ داده است.ها و رگچه)حفرات، رگه خالی یهافضا هپرکنند

اختی، چینه شناسی و سن رسوبات، کانی شناسی، ستمامی شواهد زمین

ژئوشیمیایی و میکروترمومتری کانسار خانه سورمه با کانسارهای تیپ دره 

توان این کانسار را از نوع  پی قابل مقایسه است و بر این اساس می سی سی می

معرفی کرد. با توجه به  شواهد موجود در ارتباط با  MVTکانسارهای 

توان گفت در اثر ایجاد  خانه سورمه به طور خالصه می گیری کانسار شکل

های زمان اختالف توپوگرافی ناشی از مراحل اولیه کوهزایی الرامید و فعالیت

-زایی سرب و روی در زون سنندج کرتاسه میانی، حجمی از سیاالت برای کانه

طور کانسار مورد مطالعه به طرف ارتفاعات کمتر و به درون  سیرجان و همین

گرمایی تبدیل به سیال  اند و توسط گرادیان زمین رسوبات کرتاسه حرکت کرده

ها به حوضه  اند. سیاالت هیدروترمالی دماباال توسط گسل هیدروترمالی شده

اند و در مسیر خود  ای مخلوط شده ورود پیدا کرده و با سیاالت درون حوضه

احتماالً طی  اند و در نهایت فلزات را از واحدهای مختلف رسوبی شسته

آمیختگی با سیاالت جوی میزان شوری این سیاالت کمی کاسته شده و نهشت 

های بیشتر دهد که در عمقماده معدنی انجام شده است. این پژوهش نشان می

 سازی سرب و روی را دنبال کرد.توان کانیدر منطقه معدنی خانه سورمه می
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