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چکیده
چکیده  :زون فلززایی ملوند با کانیزایی غالب روی ،سرب و باریت بخشی از بلوک طبس در خرده قاره ایران
مرکز میباشد .این زون دارای معادنی چون ملوند و نیزار با کانه زایی روی و سرب و باریت و چندین اندیس
دیگر روی ،سرب ،باریت ،فلورین ،مس است .این محدوده مابین دو گسله نایبندان و چاه نظر قرار گرفته که
عملکرد آنها سبب فعال شدن گسلهای فرعی دیگری شده که در ارتباط مستقیم با کانهزایی میباشند.
واحدهای لیتولوژیک این محدوده از سن پالئوزوئیک تا سنوزوئیک هستند که کربناتهای سازند جمال بیشترین
رخنمون را دارا میباشند .سازند جمال به طور اصلی و سازندهای قلعهدختر ،بغمشاه ،آهک پرورده و شمشک
میزبان کانیزایی در این بخش از بلوک طبس هستند .بخش میانی سازند جمال (کربناتهای ریفی ضخیم الیه)
میزبان اصلی کانهزایی روی در معدن ملوند میباشد .کانیهای اصلی شامل کلسیت ،دولومیت ،اسفالریت ،همی-
مورفیت ،باریت ،گالن ،سروزیت ،پیریت ،اکسیدهای آهن و فلورین با بافتهای گرانوالر ،المینهای ،برشی،
کلوفورم ،جانشینی و رگچهای هستند .دگرسانیهای اکسید آهن ،دولومیتی شدن و آرژیلیتی شدن در این
ناحیه و همچنین در معدن ملوند گسترش چشمگیری دارند .براساس شواهد ژئوشیمیایی و تلفیق آنها با
شواهد زمینشناسی (نوع سنگ میزبان ،بافت و ساخت ،کانیشناسی و دگرسانی و  )...تیپ کانی زایی ذخایر
روی -سرب -باریت این محدوده به احتمال باال از نوع دره میسیسیپی میباشد.

مواد و روش کار

مواد و روش کار :
مطالعه پیش رو در سه بخش مطالعه دفتری ،پیمایش و نمونهبرداری صحرایی و انجام آنالیزهای شیمیایی همراه با تجزیه و تحلیل
یافتهها انجام شده است .مرحله صحرایی با هدف بررسی واحدهای زمینشناسی موجود و نمونهبرداری آغاز شد که طی اقدام به
برداشت نمونهها پیرامون مناطقی که احتمال کانی زایی در آن بیشتر بود متمرکز گردید تا در راستای آن امکان شناخت کانی
سازی با کیفیت هرچه بهتر صورت پذیرد .نمونههای رسوب آبراههای پس از آمادهسازی به آزمایشگاه زرآزما (روش آنالیزی ICP-
 )OESارسال گردید .نمونههای کانی سنگین نیز پس از شستشو توسط محلول بروموفورم مورد آماده سازی قرار گرفت ،نمونهها پس
از آماده سازی توسط میکروسکوپ بینوکوالر مورد مطالعه قرار گرفتند .پس از پردازش نتایج دادهها ،نقشه سیمبلی عناصر آماده و
نواحی آنومالی بر پایه دادههای ژئوشیمیایی مشخص گردید .سپس بر پایه نتایج حاصل از مطالعات مرحله نخست (ژئوشیمی رسوب
آبراههای و کانی سنگین) نواحی ناهنجار یا مناطق امید بخش اولیه به ترتیب اولویت جدا گردید .پس از شناسایی مناطق دارای
کانهزایی اقدام به نمونهبرداری از ماده معدنی و سنگ میزبان ماده معدنی منطقهای شد که این نمونهها جهت انجام آنالیزهای مورد
نیاز انتخاب و به آزمایشگاه ارسال شدند که تعدادی برای تهیه مقطع نازک ،صیقلی و دوبرصیقل انتخاب ،تعدادی جهت مطالعه
ژئوشیمیایی و انجام آنالیز  ،ICP-MS-OESو سایر آنالیزهای مورد نیاز جداسازی و آماده شدند.

بحث
مقدمه
مقدمه  :ذخایر سرب و روی با میزبان رسوبی به طور ژنتیکی در ارتباط با فعالیت های آذرین نبوده ،دارای میزبان رسوبی
هستند و سرب و روی محصوالت اصلی میباشند ] .[1این نوع ذخایر به عنوان منبع اصلی سرب و روی و همچنین سورس
مهمی برای عناصری چون نقره ،مس ،آرسنیک ،باریم ،بیسموت ،ژرمانیوم ،جیوه ،منگنز ،نیکل ،فسفر ،آنتیموان و تانتالیوم
بوده و عناصر استراتژیک چون ایندیوم میباشند ] .[2,3دو طبقهبندی برای ذخایر سرب و روی با میزبان رسوبی عبارت از
ذخایر رسوبی بروندمی ( )SEDEXو ذخایر نوع دره میسیسیپی ( )MVTمیباشد که هر دوی آنها در شرایط کم دماتر از
ذخایری چون ولکانوژنیک مسیو سولفاید که به طور مستقم در ارتباط با ماگما میباشند هستند ] .[1ذخایر  MVTدر
شرایط دمای پایین و شوری باال حوضه رسوبی و یا در آبهای محبوس در طول دیاژنز رسوبات در حوضه رسوبی تشکیل
میشوند ] .[4ایران به لحاظ دارای بودن شرایط مناسب ژئودینامیکی و وسعت پالتفرمهای کربناته دارای مناطقی با
پتانسیل قابل توجهی برای ذخایر روی-سرب با میزبان کربناته است .بیشتر از  285کانسار و نشانه معدنی روی -سرب با
میزبان کربناته در ایران شناسایی شده که تعدادی از آنها همچون مهدیآباد و ایرانخواه دارای کالس بندی جهانی هستند
] .[5کانهزایی در ایران در کل در نتیجه تحوالت تکتونیکی اقیانوسهای تتیس و حوضههای دریایی مرتبط با آنها از
نئوپروتروزوئیک تا عهد حاضر میباشد ] .[6,7مقاله پیش رو سعی بر این دارد که زون فلززایی ملوند را از لحاظ پتانسیل
معدنی روی -سرب -باریت مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
زون فلززایی ملوند بخشی از زون ساختاری خرده قاره ایران مرکزی و بخشی کوچک از بلوک طبس را شامل میشود ].[8
این محدوده در بخشی از نقشههای زمینشناسی یکصدهزار بشروئیه و عشقآباد قرار گرفته است .در این زون واحدهای
رسوبی بیشترین رخنمون را دارا هستند .سازندها و واحدهای لیتولولوژیک پالئوزوئیک ،مزوزوئیک و سنوزوئیک قابل روئیت
هستند (شکل  .)1واحدها سنگ شناسی از قدیم به جدید شامل :پرمین (سازند کربناته  -تخریبی جمال) ،تریاس (شیل و
رسوبات آواری سازند سرخ شیل ،کربناتهای شتری و آهک اسپهک) ،ژوراسیک (رسوبات آواری ،تخریبی ،کربناته سازند
شمشک ،شیل و مارن و کربنات بغمشاه ،کربناتها ،شیل و مارن قلعه دختر ،آهک اسفندیار و شیل گرهدوو) ،پالئوژن
(کنگلومرای کرمان) ،رسوبات آواری تخریبی نئوژن و واحدهای کواترنری میباشند .اغلب معادن و اندیسهای معدنی روی-
سرب -باریت در این منطقه با واحدهای آهکی و یا دولومیتی شتری ،جمال ،اسفندیار ،بغمشاه ،قلعهدختر و شمشک در
ارتباط هستند که اغلب این کانسارها در همبریهای گسلیده سازندهای آهکی – دولومیتی با سازندهای تخریبی شیلی –
ماسه سنگی منطقه و شکستگیهای موجود درون واحدهای کربناتی تشکیل شدهاند .در سیلورین آغازین باز شدن
پالئوتتیس سبب جدایش صفحات رسوبی بزرگی از ایران از گندوانا شده ] .[7در پرمین و تریاس حوضه دریایی شمالی
صفحه ایران به شکل یک صفحه غیرفعال حوضه قاره ای در آمده که همراه با انباشته شدن پالتفرمهای وسیع کربناته ][9
بوده است .وجود برونزدهای گستردهی سنگهای پرمین در بخش بزرگی از ایران مرکزی و به ویژه بلوک طبس گویای
پیشروی دریای پرمین در ایران مرکزی است که در همه جا به ردیفهای رسوبی این دریای پیشرونده ،سازند جمال نام
دادهاند که عالرغم کربناته بودن آن در همه جای ایران مرکزی با ردیفهای آواری آغاز میشود ،که وجود یک ناپیوستگی
رسوبی در پایه این سازند گویای گذر تدریجی رسوبات سردر به سنگهای پرمین است .وجود فسیلهای کربونیفر پسین در
ردیفهای آواری پایه سازند جمال نشانگر آن است که پس از چرخه فرسایشی هرسینین ،در آشکوبهای پایانی کربونیفر
(مسکووین– قزلین) دریا ،به ویژه بلوک در حال نشست طبس را فراگرفته و رسوبگذاری آغاز شده در کربونیفر پایانی ،بدون
انفصال تا زمان پرمین ادامه پیدا کرده است ] .[8محدوده مورد مطالعه بین دو گسله بزرگ امتدادلغز نایبندان در شمال
شرق و چاه نظر در جنوب غرب قرار داشته و این سبب شده سنگهای منطقه به شدت خرد و تکتونیزه شوند و فرآیندهای
دولومیتی شدن ،آرژیلیتی شدن ،هماتیتی شدن به ویژه در واحد آهک دولومیتی سازند جمال که میزبان اصلی کانهزایی
سرب و روی میباشد چشمگیر است .همچنین زون فلززایی ملوند دارای گسلههای طولی و چینهای ساده با روند شمال-
شمال شرق است .افزون بر گسلههای یاد شده دسته دیگری از گسلههای شمالی -جنوبی وجود دارد که از اهمیت کمتری
برخوردارند .گسلههای نایبند و چاه نظر دارای جابجایی راست لغز راست گرد بوده و به همین علت گسلههای فرعی هم
روند با آنها در منطقه غالب بوده و اغلب باعث جابجایی و کنترل کانیسازی نیز شدهاند .در نیمه شمالی زون ،گسلها با
راستاهای متفاوتی موجب شکستگی و جابجایی واحدهای سنگی شدهاند که نقش آنها در کنترل کانهزایی آشکار است.
فعالیتهای تکتونیکی در منطقه عالوه بر ایجاد زونهای گسله و برشی ،باعث ایجاد چینخوردگیهایی به شکل تاقدیس
در منطقه شده که برخی از آنها با کانهزاییهای سرب و روی نیز در ارتباط هستند .سنگهای پرمین ،تریاس و ژوراسیک
محدوده مورد بررسی دارای نشانهها و ذخایری از مواد معدنی گوناگون از جمله سرب ،روی ،نقره ،مولیبدن ،مس و باریت
هستند.

بحث :نتایج حاصل از مطالعات زمینشناسی صحرایی نشان داد که در محدوده مورد بررسی واحدهای رسوبی بیشترین مقدار را
داشته و سازند جمال بیشترین رخنمون را دارا میباشد .بخش آهک ریفی ضخیم الیه میزبان اصلی کانهزایی اقتصادی روی در این
زون محسوب میشود به طوری که در معدن روی ملوند بیشترین حجم کانهزایی روی در این بخش واقع شده است .بخش
دولومیت باالیی تقریباً فاقد کانیزایی است و دارای بافت گرانوالر و المینهای میباشد .عالوه بر سازند جمال بخش کربناته سازند
قلعه دختر نیز در پهنه ملوند دارای کانهزایی سرب و باریت میباشد که بافت این سنگها بیشتر گرانوالر همراه با دندریتهای
فراوان منگنز میباشد .مطالعات مقاطع نازک نشان داد که کانیها اصلی سنگساز شامل آهک و دولومیت بوده و کانیهای
کانساری شامل اسفالریت ،همیمورفیت ،سروزیت ،اسمیتزونیت ،باریت ،گالن ،پیریت ،اکسیدهای آهن و فلورین میباشد که هم
به صورت اولیه ،ثانویه و رگه رگچهای با بافتهای جانشینی ،پرکنندگی فضای خالی ،المینهای ،کلوفورم ،دروزی ،گرانوالر ،برشی
تشکیل شدهاند .نتایج بررسی کانی سنگین در محدوده اکتشافی ملوند نشان از کانیهای خانواده سرب ،روی ،باریم ،استرانسیم و
جیوه داد که فراوانترین آنها عبارتند از :اسمیتزونیت ،سروزیت ،گالن ،سینابر ،مگنتیت ،ماالکیت ،سلستین ،پیریت ،گروه آهن،
باریت و  ...که گویای پتانسیل باالی معدنی زون فلززایی ملوند هستند .به طور کلی در ذخایر  MVTکانیهای سولفیدی با غالب
بودن اسفالریت و گالن ،سولفیدهای آهن ،باریت و فلوریت نیز به طور فرعی حضور دارند .بعضی ذخایر همانند (ویبورنوم) دارای
تنوعی از سولفوسالتها و سولفیدهای عناصر مس ،کبالت ،نیکل ،آهن ،نقره و آنتیموان میباشد ] ،[11در بعضی از ذخایر نیز
کادمیم ،ژرمانیوم ،گالیم ،ایندیوم ،باریت و فلوریت نیز حضور دارند .مس و نیکل در این نوع ذخایر معمول نیستند .نقره در بسیاری
از ذخایر دیده میشود .تمام ذخایر بزرگ  MVTدارای مقادیر روی باالتری نسبت به سرب میباشند و بعضی ذخایر کالً سرب
ندارند ] .[1مطالعه ژئوشیمیایی در زون ملوند نشان داد که عناصر روی ،سرب ،کبالت ،آرسنیک ،گوگرد ،نیکل ،آنتیموان ،کادمیم،
آهن و منگنز دچار غنیشدگی شدهاند .همیافتی این عناصر در اکثر سیستمهای رویدار با میزبان کربناته کامالً منطقی است.
بررسی ضرایب همبستگی بر پایه روش اسپیرمن ،نشان داد که عنصر روی بیشترین همبستگی مثبت را با عناصر آرسنیک
( ،)0.827سرب ( ،)0.783کبالت ( )0.753و آهن ( )0.705و با شدتی کمتر ( )0.585با عنصر نیکل نشان میدهد .عنصر سرب
نیز بیشترین همبستگی مثبت را روی ( )0.783و آرسنیک ( )0.741دارا میباشد .با توجه به اینکه در محدوده معدنی ملوند با
کانهزایی روی و سرب با میزبان کربناته مواجهه هستیم همبستگی مثبت این عنصر با عناصر کبالت ،آرسنیک ،نیکل ،کادمیم و
آهن دور از انتظار نیست .زیرا این عناصر به عنوان ردیابهای اصلی عناصر روی و سرب با میزبان کربناته تلقی میگردند.
همبستگی باالی سه عنصر آهن ،کبالت و آرسنیک میتواند نوید بوجود آمدن زون سوپرژنی در حوضه باالدست این نمونهها بدهد.
در ارتفاعات باالتر این مناطق کالهکهای آهنی قابل مشاهده هستند که به دلیل حضور اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن عیار
عناصر کبالت و آرسنیک نیز دچار غنیشدگی میشود .این پدیدهها ارتباط مستقیمی با کانهزایی روی داشته و در صورت مساعد
بودن شرایط  pH , Ehمحیط میتواند زون سوپرژنی خوبی را باالی زون هیپوژن ایجاد نماید .کانهزایی در زون مورد مطالعه
ارتباط مستقیمی با شکستگی و تخلخل محیط نیز دارد .نتایج بررسیهای صحرایی و ژئوشیمیایی نشان دادن که کانسار روی
ملوند به احتمال زیاد یک کانسار تیپ میسیسیپی ( )MVTمیباشد .مهمترین دگرسانی مرتبط با ذخایر  MVTتجزیه سنگ
میزبان کربناته است که این تجزیه و برشی شدن هیدروترمال سنگ میزبان کربناته درنتیجه اثر واکنش اسید تولید شده که حاصل
اختالل سیال بوده است .اسید موجود در این واکنش در نتیجه اختالط سیاالت کاهنده غنی از سولفور همراه با سیاالت غنی از فلز
و مقداری نیز از کاهش سولفات در زون کانه تولید شده است ] .[14بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی معدن ملوند و سایر
نمونههای سنگ میزبان کانهزایی در زون فلززایی ملوند شواهدی از تجزیه سنگ میزبان کربناته را به وضوح نشان میدهند.
دولومیتهای هیدروترمال در ذخایر  MVTبیشتر در اثر جانشینی کربناتهای میزبان و/یا به عنوان سیمان پرکننده تخلخل بین
دانهای و پرکننده فضاهای خالی تشکیل میشوند .کلسیت در تعدادی از این نوع ذخایر غالب بوده و بیشتر شبیه حضورش در
سنگ آهکهای حاصل از لیتولوژی هستند .دولومیتهای هیدروترمالی ممکن است قبل ،حین و یا پس از هالههای دگرسانی
پیرامون ذخیره تشکیل شوند ] .[1اگرچه که دولومیتهای هیدروترمالی معموالً مرتبط با رخداد کانیزای در ذخایر MVT
هستند ،ارتباط پیچیدهای با سولفایدها دارند و معموالً گسترش آنها به طور وسیع در اکتشاف این ذخایر بکار میرود ] .[15عالوه
بر گوسن آهنی دولومیتهای زون ملوند در مقیاس صحرایی به صورت راهنمای اکتشاف کانهزایی محسوب میشوند و در مقیاس
میکروسکوپی دولومیتها را میتوان به شکل بافت جانشینی و هم به صورت سیمان مالحظه نمود .کوارتز و سیلیسی فیکاسیون
هیدروترمال سنگ میزبان کربناته عموماً در ذخایر  MVTفرعی و کمتر رخ میدهد .ذخایر  MVTبه طور کلی از لحاظ مقیاس و
اندازه متغیر هستند اما در مقیاس مستقیم یا دید کلی استراباند هستند .هندسه و موقعیت این ذخایر نشانگر اثر متقابل مابین
گسل ،خواص و ویژگی انحالل کربناتهای اولیه قبل از کانهزایی و واحدهای اولیه چینهشناسی هستند .یکی از خصوصیات مهم این
ذخایر از لحاظ مورفولوژی برشهای انحاللی-ریزشی هستند .آنها تغییراتی از برشهای منشوری ][20, 21و برشهای ستونی ][22
دارند .ساختارهای برشی شبیه کارستهای النه زنبوری نیز در این ذخایر دیده شده است .گسل کنترل کننده این نوع ذخایر
تغییرات قابل توجهی از نظر شکل و اندازه نشان میدهند که نشانگر تاثیر تغییرات کنترلکنندههای ساختاری و لیتولوژیکی می-
باشد .گنبدهای نمکی نیز محیطی مناسب اما فرعی برای ذخایر  MVTهستند .سولفیدها در مجموعه کانیهای کپ راک تشکیل
میشوند ،این کانیها به شکلهای پرکننده فضا خالی و جانشینی ،جانشین سنگ میزبان میشوند ].[1, 20, 21

نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری :زون فلززایی ملوند بخشی از بلوک طبس در خرده قارهی ایران مرکزی است که دارای
واحدهای رسوبی پالئوزوئیک تا سنوزوئیک میباشد .این زون دارای پتانسیل معدنی باالیی برای عناصر روی،
سرب ،باریت و فلورین میباشد .این زون در حال حاضر دارای چند معدن فعال روی ،سرب و باریت میباشد که
مهمترین آنها معدن روی ملوند است .کانهزایی روی ،سرب و باریت در این زون در بخش کربناتی ریفی ضخیم
الیه سازند جمال ،بخش کربناتی ضخیم الیه دارای دندریتهای منگنز سازند قلعه دختر و به شکل غیر اقتصادی
در سازندهای بغمشاه ،شمشک و آهک پرورده تشکیل شده است .کانیهای این محدوده شامل کلسیت ،دولومیت،
اسفالریت ،همیمورفیت ،اسمیتزونیت ،سروزیت ،باریت ،گالن ،فلورین ،پیریت و اکسیدهای آهن میباشد .تقریباً
در بیشتر مناطق دارای کانهزایی ،شاهد وجود گوسن آهنی در باالدست هستیم و از دیگر خصوصیات بارز این
محدوده تشکیل کانهزایی در امتداد گسلها میباشد .عالوه بر گسلها ما شاهد طاقدیسی در معدن ملوند هستیم
که شواهدی از کارستی شدن را نیز میتوان دید که این ساختارها بر اثر فعالیت گسل کمی به همریختگی را
متحمل شدهاند .نتایج مطالعات میکروسکوپی گویای وجود بافتهای برشی شدن ،گرانوالر ،جانشینی ،المینهای،
کلوفورم و  ...میباشد .در محدوده معدن ملوند و در بسیاری از بخشهای دارای کانیزایی ،زون فلززایی مورد
مطالعه دگرسانیهای دولومیتی شدن و آرژیلیتی شدن قابل روئیت هستند .بررسیهای ژئوشیمیایی نشان دادند
که عنصر روی بیشترین همبستگی را با عناصر آرسنیک ،سرب ،کبالت ،آهن و نیکل دارد و همچنین عنصر سرب
نیز بیشترین همبستگی را با عناصر روی و آرسنیک دارا میباشد .این همبستگی های و غنی شدگی عناصری
چون آهن ،روی ،سرب ،کبالت ،نیکل ،آرسنیک ،گوگرد و آنتیموان و سایر شواهد صحرایی و کانیشناسی وجود
تیپ کانی زایی نوع دره میسیسیپی را بازگو میکند.
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