
کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی نسار، باختر خمین، ایران مرکزی
m-yazdi@sbu.ac.irدکتر محمد یزدی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی 

mehdi-ababafi@sbu.ac.irمهدی عبابافی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی  
I-rasa@sbu.ac.irدکتر ایرج رسا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی 

Mostafa_esmaily@yahoo.comدکتر مصطفی اسماعیلی وردنجانی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

مواد و روش کار

بحث

منابع

مقدمه

نتیجه گیری

چکیده

مین همایش انجمن زمین شناسی ایرانسوو بیست
1399آبانماه 21و 20

The 23rd Symposium of Geological Society of Iran

10-11 November, 2020

تانشهرسمرکزی،استانمحدودهدرروستااین.داردقرارلكانروستایجنوبدرنساررویوسربکانسار
-سنندجزونمیانیبخشدرکانسارمحدوده.استشدهواقعکمرهبخشوخرمدشتدهستانخمین،
سنبهشیستوفیلیتشاملمحدودهایندریافتهرخنمونسنگیواحدهایعمده.گیردمیقرارسیرجان
رنگ،زردماسهایدولومیتهایژوراسیک،سنبهشیستوفیلیتشده،دگرگونماسهسنگهایتریاس،

وتاسهکرسنهبزردتاسبزرنگبهآهكیشیلهایازمیانالیههاییتودهای،خاکستریآهكیسنگهای
جنسازپایینیکرتاسهنهشتههایشاملعمدتاًمحدودهشمالینیمه.میباشندکواترنریدورهنهشتههای

خشبدر.میباشندژوراسیکماسهسنگورنگزردماسهایدولومیتمارنی،آهکتودهای،خاکستریآهک
شیستوفیلیتجنسازتریاسدگرگونشدهسنگهایوژوراسیکماسهسنگینهشتههایعمدتاًجنوبی

تربیش.استشدهپوشیدهکواترنریدورهدشتهایتوسطمحدودهشمالخاوریبخش.یافتهاندرخنمون
ساختاریزونعمومیروندباراستاهمخاوری-باختریراستایدارایمحدودهایندررخدادهگسلهای
-شمالباختریرونددارایمحدودهایندررخدادهگسلهایسایر.میباشندسیرجان،-سنندج

واشدمیبهماتیتوگوتیتاسفالریت،گالن،محدودهایندرعمدهفلزیکانیهای.میباشندجنوبخاوری
آهكینگهایسدراغلبسازیکانی.استماالکیتوپیریتکالكوپیریت،هایکانیکمتربسیارمیزانبه

باشندمیداراراکوارتزازمختلفینسلهایواندشدهسیلیسیاکثراهاسنگاین.استگرفتهصورت
دگرسانیهایردیگازنیزدولومیتیشدنپدیده.داردزاییکانهبامستقیمیرابطهسیلیسیشدنکهبطوری
نشاننمونه116ژئوشیمیاییتجزیه.استهمراهسیلیسیشدنباگاهیکهمیباشدسربکانهزاییدرمهم
درصدZn4عیارمیانگین،(درصد7اکثرحدوppm512حداقل)درصدPb3/1عیارمیانگینکهداد
Agعیارمیانگینو(درصد14حداکثروppm267حداقل) ppm9.9(حداقلppm7/0و

حداقلروینظرازاکتشافیمحدودهاینهاینمونهکهدهدمینشانعیاراین.است(ppm7/59حداکثر
وانیدگرسنوعشناسی،زمینشواهدگرفتننظردربا.باشدمیدارارارویمعدنیکاقتصادیآستانه
.دنمومعرفیایرلندینوعرویوسربکانسارهایردهدرمیتوانراکانهزاییکربناته،میزبانسنگ

وشرقیطولدقیقه44ودرجه49مختصاتباروستااین.داردقرارلكانروستایجنوبدرنساررویوسربکانسار
کمرهبخشوخرمدشتدهستانخمین،شهرستانمرکزی،استانمحدودهدرشمالیعرضدقیقه42ودرجه33
.(1شكل)میباشدکیلومتر35خمینشهرستانتاوکیلومتر65استانمرکزتاروستااینفاصله.استشدهواقع

]1[موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به محدوده نسار -1شکل 

1:100000شناسیزمینبرگهمرکزیبخشدروسیرجان-سنندجزونمیانیبخشدرنسارمعدنیمحدوده
واحدهایعمده.]4[استشدهواقعگلپایگان1:250000شناسیزمینبرگهشمالباختریگوشهدر،]2-3[ورچه
وفیلیتشده،دگرگونماسهسنگهایتریاس،سنبهشیستوفیلیتشاملمحدودهایندریافتهرخنمونسنگی
یتولین،اوربفسیلحاویتودهایخاکستریآهكیسنگهایرنگ،زردماسهایدولومیتهایژوراسیک،سنبهشیست

.(2شكل)میباشندکواترنریدورهنهشتههایوکرتاسهسنبهزردتاسبزرنگبهآهكیشیلهایازمیانالیههایی
فسیلحاویتودهایخاکستریآهکجنسازپایینیکرتاسهنهشتههایشاملعمدتاًمحدودهشمالینیمه

عمدتاًجنوبیبخشدر.میباشندژوراسیکماسهسنگورنگزردماسهایدولومیتمارنی،آهکاوربیتولین،
بخش.هاندیافترخنمونشیستوفیلیتجنسازتریاسدگرگونشدهسنگهایوژوراسیکماسهسنگینهشتههای

هممحدودهایندرناهمواریهاعمومیروند.استشدهپوشیدهکواترنریدورهدشتهایتوسطمحدودهشمالخاوری
گسلهایبیشتر.میباشدجنوبخاوری-شمالباختریسیرجان،-سنندجساختاریزونعمومیروندباراستا

رونددارایمحدودهایندررخدادهگسلهایسایر.میباشندخاوری-باختریراستایدارایمحدودهایندررخداده
]1[میباشندجنوبخاوری-شمالباختری .

نگیسیرجانمیباشدکهشاملرخنمونیازنهشتههاایسا-حوضهجنوباراک،بخشیازپهنهساختاریسنندج
-یارایانحوضاهدرکمربنادمعادنیما.مارنیکرتاسهمیباشد–ژوراسیکوواحدهایسنگیآهكی-بهسنتریاس

نگیزاییدرافقهایسا-رخدادکانه.اصفهانواقعشدهاستکهدربرگیرندهکانسارهاونشانههایمتعددیمیباشد
ماارنی-وتناوبواحدهایآهكای(Kl)،آهکضخیمالیه(Js)ماسهسنگبهسنژوراسیک-شیل(سهافقکانهدار)
(Ks)کانهزاییدرافق.مشاهدهمیشودKlدرسنگمیزباناصلیکاناهزایی.گستردهتروغنیترازسایرافقهااست

سیلیسیاسات،کاهدرآنکاناهزاییهایسارب،-آهکهایمارنی،آهکهایدولومیتیوآهکهایدولومیتیKsافق
ودهوکانهزاییهاازنظررخسارهوجایگاهچینهایدرافقمذکوربایكدیگرمتفاوتبا.روی،باریتوآهنرخدادهاست

لكاانوکانسارهایحسینآباد،.حتیدریککانسارممكناستکانهزاییدردویاچندرخسارهمتفاوترخدادهباشد
ررخادادخانآبادبهعنوانکانسارهایشاخصدرمجاورمحدودهنساروتاییدکنندهپتانسیلباالیاینمحدودهازنظ

تهمایدراینمقالهبهویژگیهایکانیشناسیوژئوشیمیاییمحدودهمعدنینسارپرداخ.]9-5[کانهزاییمیباشد
.برایاینمنظور،نمونهبرداریبهصاورتساطحیازبخاشهاایمختلافکانهزائیانجامگرفتهاست.شود

نقشه زمین شناسی محدوده -2شکل 
برگرفته از نقشه زمین شناسی)نسار 

(ورچه، با اعمال تغییرات1:100000

صیقلیازآنهاتهیهو-عددمقطعنازک25بهمنظوربررسیهایسنگشناسیوکانیشناسیوباتوجهبهامكاناتموجود،
ومهمترینسنگهایمحدودهنسارشاملفاسیسهایمختلفیازآهاک،دلومیات.کهخاصهانارائهمیشودمطالعهشاد

.ماسهسنگاستکهویژگیهایکانیشناسیهرنوعازاینسنگهابراساسمطالعاتمیكروسكوپیارائهمیشود

بهشتی،دشهیدانشگاهارشد،کارشناسینامهپایانمرکزی،استانخمین،باخترنسار،رویوسربمحدودهژنزوشناسیژئوشیمی،کانی،1397مهدی،عبابافی]1[
.ص172

.1364کشور،زمینشناسیسازمان،1:100000مقیاسباورچهچهارگوشزمینشناسینقشه،.جم،واعظیپور،]2[

.کشورزمینشناسیسازمان،1:100000مقیاسباورچهچهارگوشزمینشناسینقشهاصاح،1382،.حم،خلقی،]3[

.گلپایگان1:250000نقشهتهیه،1967،علوی]4[

.(اراک–خمین)رباطمعدنکربناتهایدرکانسارسازینحوهواولیهکانیشناسیترکیبشناسایی،1385،جمالیان،آدابی]5[

،رباطمعدنیمنطقهکرتاسهزیرینکربناتهتوالیدرباریتوسربرویکانهزاییافقهایچینهایجایگاه،1393،.پمحمودی،،.اراستاد،،.حپیرنجمالدین،]6[

.ع،درویشزاده.ایرانتهران،کشور،معدنیاکتشافاتوزمینشناسیسازمانزمین،علومگردهماییسومینوسیسیرجان،سنندجپهنهاراک،جنوب-حوضه

.صفحه901امروز،دانشنشرایران،زمینشناسی.1370

ازهاییبرداشتوجدیدهایداده:موچانوعمارترسوبیمیزبانسنگباسربورویکرانالیهکانسارهای.1391،.بشفیعی،،.فشمعانیان،،.سفضلی،]7[

.(80-67)1شمارهایران،شناسیکانیوشناسیبلورمجلهپیدایش،چگونگی

زآنالیروشکاربردگسلی،ساختارهایباآنهاارتباطواصفهان-مایرمحوردرکربناتهمیزبانبارویوسربکانسارهای.1389.برحیمی،الف،,مهدوی]8[

.مشهدفردوسیدانشگاهمشهد،ایران،اقتصادیشناسیزمینانجمنهمایشنخستینفراکتالی،

[9] Momenzadeh, M., 1976. Stratabound lead–zinc ores in the lower Cretaceous and Jurassic sediments in the Malayer–

Esfahan district (west Central Iran), lithology, metal content, zonation and genesis, Unpublished PhD thesis, University of

Heidelberg, 300 p.

[10] Daya, A. K., and Afzal, P., A comparative study of concentration-area (C-A) and spectrum-area (S-A) fractal models

for separating geochemical anomalies in Shorabhaji region, NW Iran, Arabian Journal of Geosciences, 2015. 8263–8275.

[11] Hitzman, M.W., Reynolds, N.A., Sangster, D.F., Allen, C.R., Carman, C.E., 2003. Classification, Genesis, and

Exploration Guides for Nonsulfide Zinc Deposits. Economic Geology, vol. 98, p. 685-714.

[12] Large, D., 2001. The geology of non-sulphide zinc deposits - An overview. Erzmetall, vol. 54, p. 264-276.

[13] Wilkinson Jamie J and Murray Hitzman, 2014, The Irish Zn-Pb Orefield: The View from 2014, Conference: Zinc

2010, At: Cork, Volume: Current Perspectives on Zinc Deposits

[14] Wilkinson Jamie J, 2013, Sediment-Hosted Zinc-Lead Mineralization: Processes and Perspectives, November 2013, 

DOI: 10.1016/B978-0-08-095975-7.01109-8

راکوارتزازمختلفینسلهایکهسیلیسیشدهآهكیسنگهایکهدهدمینشانشناسیکانیشواهد
باتقیمیمسرابطهسیلیسیشدندگرسانی.هستندرویوسربکانهزاییاصلیمیزبانمیباشنددارا
کانهزایی.میباشدسربکانهزاییدرمهمدگرسانیهایدیگرازنیزدولومیتیشدناگرچهداردزاییکانه
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گسل های محدوده نسار

مت پاراژنز گالن و اسفالریت به همراه گوئتیت، تصاویر با آنالیزور س
چپ و تصاویر بدون آنالیزور سمت راست
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سیلیسی شدن دولومیت و قرارگیری کانه در 
فضای خالی بین دانه های کوارتز 
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Tree Diagram for 14  Variables
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