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وارؼىاظی ارؼد رظًب ؼىاظی داوؽگاٌ آزاد اظالمی ياحد خًراظگان
اظسادیار داوؽگاٌ آزاد اظالمی ياحد خًراظگان
اظسادیار گريٌ زمیه ؼىاظی داوؽگاٌ اـفُان
وارؼىاظی ارؼد رظًب ؼىاظی ،عمً تاؼگاٌ خصيَؽگران جًان داوؽگاٌ آزاد اظالمی ياحد خًراظگان
چکیده
واوعار ظرب ي ريی وُريیٍ در  25ویلًمسری جىًب غرب ؼُرلاا لارار دارد .ایاه واوعاار مسقلاك تاٍ
ایالر مسالًشوی اـفُان -مالیر اظر .واوٍ زائی در مرز زؽىیالذ شيراظیه ( ؼامل ؼایل ،ظیلسعاسًن ي
ماظٍظىگ تا ظىگ َای آَىی ورزاظٍ ) تٍ ـًرذ رگٍ ي رگچٍ می تاؼد واٍ حاايی گااله ي مماادیر
اودن اظفالریر َمراٌ تا تاولٍ ولعیر ي وًارزس اظر .تازرظیم ومؽٍ َای شئًؼایمیائی ،آوًماالی ،محال
واوٍ زائی ي زمرواس عىاـار ظارب ي ريی درایاه مىىماٍ مؽايؿ گردیاد .ؼاًاَد ـاحرایی تار راتىاٍ
زىگازىگ تیه خیدایػ رگٍَای واوٍ دار تا گعلٍَا ي فرآیىدَای دگرؼىلی داللر دارد .دماای زؽاىیل
رگٍَا ي مادٌ مقدوی وثك يلقیر ماولَاای دگرؼاىلی ولعایر ي مىالقاٍ ظایاالذ درگیار  ،تایػ از
 252°cزيمیه زدٌ ؼدٌ اظر ،لااا زؽاىیل واوعاار ظارب ي ريی وُريیاٍ را مایزاًان تاٍ ـاًرذ
اخیشوسیه خیؽىُاد ورد وٍ زیح آن از وًع درٌ می ظی ظی خی می تاؼد .
كلمات كلیدی  :وُريیٍ ،واوعار  ،ایسيزًخی ،اخی شوسیه
مقدمه
مىىمٍ وُريیٍ در  25ویلًمسری جىًب غرب ؼُرلا يالع ؼدٌ اظار ي از ورار اخاایر مقادوی ظارب ي ريی
حائس اَمیر می تاؼد .محديدٌ مًرد مىالقٍ  ،ميسفاذ تا وًل جغرافیاایی ؼارلی "5ي َ47ي˚  51الای" 12يَ49
ي˚ 51ي عرق جغرافیایی " 35يَ 45ي˚ 31الی" 5يَ 47ي˚ 31دارد ي مسقلك تٍ ایالار مساالًشوی اـافُان -مالیار
اظر  .ياحد ظىگ َای ورتىازٍ ایالر مسالًشوی اـفُان – مالیر تا ظه ورزاظٍ زیریه دارای واوعارَای فلاسی تاا
ارزؼی َعسىد وٍ از ایه محديدٌ  ،تیػ از 2 42واوعار فلسی ي غیر فلسی گاسارغ ؼادٌ اظار .واوعاار ظارب ي
ريی وُريیٍ ؼُرلا از مقادن لدیمی ایه ایالر مسالًشویه می تاؼد .مادٌ مقدوی تیؽسر در وىساور ظاىگ َاای
آَىی ورزاظٍ تا ماظٍظىگ َا ي ؼیلَاای شيراظایه زمرواس دارد.محایه رظاًتی ایاه مىىماٍ تار اظااض ريغ

فلًگل ( )2224یه رمح ورتىازٍ زؽيیؿ دادٌ ؼدٌ اظر .واوٍ زائی در ایه محديدٌ تا گعل َاای مقىاًض ي
گاٌ امسداد لغس تا ريود ؼمال غرب -جىًب ؼرق َمراٌ اظر .مىالقاذ ـحرایی ي میىريظىًخی وؽاان مایدَىاد
وٍ مىىمٍ تٍ ؼدذ زىسًویسٌ تًدٌ ي گعلَای زیادی تا ريود َای ميسلف در ایه محديدٌ ثثر ؼدٌ اظر.
روش تحقیق
در ایه زحمیك  ،خط ازجمع آيری اوالعااذ لثلای ي اومااط مىالقااذ ـاحرایی  ،ومًواٍ تارداری تاٍ ـاًرذ
ظیعسمازیه اوماط گرفر ي 112ممىع وازن  -ـیملی زُیٍ وٍ تا میىريظىح عثًری -اوقىاظی مىالقاٍ گردیاد
 .ومًوٍ َا تر اظاض ظىگ ؼىاظی رظًتی ي وثمٍ تىدی فًله  ،داوُاط ي رایر وامگااری ؼدود .درـد آلاًوم َاا
 ،تا چارذ َای ممایعٍ ای فلًگل ) 1982( ،زقییه ي تا اظسفادٌ از وثمٍ تىدی داوُااط( )1962وامگاااری ـاًرذ
گرفر .زقاداد  12ومًواٍ ویاس تاا ريغ  XRFآواالیس ؼادود ي تاا وماه وارط افاسار  Excelي  ، Surfer8ومؽاٍ
شئًؼیمیائی زًزیع عىاـر ظرب ي ريی جُر زقییه آوًمالی ي محل واوٍ زائی زُیٍ ي َیعسًگراط آوُاا ویاس زرظایم
گردید .ظیاالذ درگیرواوی ولعیر ویس ،تا دظسگاٌ  Linkham 600مىالقٍ ؼدود .تادیه ـاًرذ واٍ تاا زًجاٍ
تااٍ تررظاای َااای اوماااط ؼاادٌ يؼااًاَد ـااحرایی ،تُسااریه واااوی لاتاال مىالقااٍ تاارای مىالقااٍ ظاایاالذ درگیاار ي
شئًزرمًمسری ،واوی ولعیر زؽيیؿ دادٌ ؼد وٍ ایه واوی ظىگ میستان ایه واوعاار را زؽاىیل مای دَاد .زُیاٍ
ومًوٍ ترای اوماط ایه مىالقاذ تا ظاخسه مماوع ديتر ـیمل اومااط گرفار .مىالقااذ میىريظاىدی در آزمایؽاگاٌ
زمیه ؼىاظی داوؽگاٌ اـفُان ي تا اظسفادٌ از یه دظاسگاٌ میىريظاىًج زایاط( )ZIESSاومااط ؼادَ .مچىایه
آزمایؽاااذ ظااردوردن يگاارط وااردن تًظاایلٍ دظااسگاٌ  Linkhamماادل THM600تااا وساارل وىىاادٌ حرارزاای
يظردوىىدٌ وٍ تر ريی میىريظىًج وفة ؼدٌ ،اوماط خایرفر.
بحث
غالثاً تلًرَای ولعیر درؼر ي تقماًَ مسًظه َعسىد واوی َای وًارزس تیؽسر ریس تلًر ي تٍ ودرذ درؼر تلاًر
میتاؼىد ي آثاری از زحمل اظسرض را وؽان می دَىد تٍ وحًی واٍ ماوالَاای دگرؼاىلی تلاًر ولعایر ،واامالً
ؼاخؿ َعسىد .از ورف دیگر تلًرَای وًارزس ویس دارای خامًؼی مًجی ؼدید میتاؼىد ایاه تلًرَاای ولعایر
ي وًارزس وٍ َمراٌ مادٌ مقدوی َعسىد رگٍَا ي رگچٍَایی را زؽىیل میدَىد وٍ َمسمان تا ماادٌ مقادوی تًجاًد
آمدٌاود.
ماولَای زیح  Iدارای تاریىٍَای معسمیم تًدٌ ي درجٍ حرارذ زیر  222°cرا وؽان میدَىد در حالی واٍ
ماولَای زیح  IIعریكزر تًدٌ ي حاداورر درجاٍ حارارذ  322 °cرا مؽايؿ مایوىاد & (Passchier
).Trouw, 1998

ماولَای مسماوع زیح  IIIدر درجاٍ حارارذ تااالی  222 °cحماًر دارواد واٍ خمیادگی آوُاا واؼای از
فقالیر لغسغ ريی ظىًح  f,rاظر( . (Burkhard,1992ماولَای تا مرز دوداوٍ دار زیح  IVدر دماای تایػ
از  252 °cي در وسیمٍ مُاجرذ ،ایماد میؼًود(.(Burkhard,1993
غالثاً واوی َای ولعیر درؼرتلًر مًجًد در رگٍَا  ،ماولَای دگرؼىلی زیاح  IIدارواد .ترخای دیگار از
تلًرَای ولعیر رگاٍای ویاس درماوال َاای دگرؼاىلی خاًد دارای خمیادگی مایتاؼاىد واٍ جاسء ماوالَاای
دگرؼىلی زیح  IIIتا درجٍ حرارذ تاالزر از  222°cمحعًب میؼًودَ .مچىیه ترخی از تلًرَاای ولعایر
در رگٍَا ویس ماولَای دگرؼىلی زیح  IVرا وؽان میدَىد وٍ در ایاه ماوال لثان آن دوداواٍ دار اظار ي دماای
زؽىیل آن تیػ از  252°cمیتاؼد(ؼىل.)2
مادٌ مقدوی ویس تیؽسر تٍ ـًرذ گاله دیدٌ میؼًد وٍ دارای رخ مرلری وؽیدٌ ي جُرداراظر وٍ حالر ظار
ویسٌای ي وؽیدگی رخَای مرلری در ایه واوٍ َاا دلیلای تار زا ثیر زیااد دگرؼاىلی تار واواٍ زایای در ایاه مىىماٍ
میتاؼد .تىًر ولی زؽىیل ایه واوعار میزًاود مرزثه تا فرایىد وؽؽی در یاه محایه زىساًویىی فؽااری تاؼاد
).(Fernondez, el. Al. 2000تراظاض مىالقاذ ـحرایی ي واوی ؼىاظای ،زؽاىیل ماادٌ مقادوی در ارزثاان
معسمیم تا گعلَای مىىمٍ تًیصٌ گعل َاای تاا امساداد ؼامالی ا جىاًتی ي َمچىایه ؼامال ؼارق – جىاًب غارب
میتاؼد وٍ مادٌ مقدوی از وریك درزٌَا ي ؼىعسگیَا  ،ظىگ میستان ورتىازٍ را لىاع ي تاٍ ـاًرذ رگاٍ زمرواس
یافسٍ اظر تا زًجٍ تٍ حمًر ماولَای دگرؼاىلی زیاح  IV,III,IIدر تلًرَاای ولعایر  ،دماای زؽاىیل تلاًر
ولعیر ي مادٌ مقدوی َمراٌ آن تیه  252زا  322درجٍ ظاوسیگراد زيمیه زدٌ میؼًد.
َمچىیه میزًان وسیمٍ گرفر وٍ تا زًجٍ تٍ ؼًاَد ظاخساری ي دمای زؽىیل مادٌ مقدوی تر اظاض ماوالَاای
دگرؼىلی تلًرَای ولعیر ي رخَای مرلرای وؽایدٌ در گااله ،شواس واوعاار ظارب ي ريی وُريیاٍ تاٍ ـاًرذ
اخیشوسیه میتاؼد.
مطالعه سیاالت درگیر
از آومایی وٍ واوعارَا در حرارذ ي فؽارَای تعیار تاال زؽىیل می ؼًود ،آگاَی از درجاٍ حارارذ واوعاار
وٍ زىُا از جُر زقییه مىؽا حائس اَمیر اظر ،تلىٍ از لحاي اَداف اوسؽافی ویس لريری اظر .یىای از راٌ َاای
زقییه درجٍ حرارذ زؽىیل واوعار ،حرارذ ظىمی ي مىالقٍ ظیاالذ درگیر مًجًد در ظاىگ مای تاؼاد .لامه
زثلًر واویُا ،چٍ وثیقی ي چٍ مفىًعی ،ممداری از ظیالی وٍ تلًر از آن زثلًر یافسٍ اظار ،در داخال تلاًر تاٍ داط
می افسد .ایه ظیاالذ محثًض تٍ ظیاالذ درگیر مًظًمىد ي اودازٌ آوُا از یه میىرين زاا چىاد ظااوسی مسار مسغیار
اظر( ؼُاب خًر.)1382،
ترای مىالقٍ ظیاالذ درگیر از مماوع وازن ديتر ـیمل تٍ ليامر حديد  52زا  252میىرين ،اظاسفادٌ ؼاد.
اـلیزریه تيػ تررظی ،مىالقٍ دلیك خسريگرافی ایه مماوع مایتاؼاد .در ایاه مرحلاٍ  ،ظایاالذ درگیار از ورار

راتىٍ تافسی تا یىدیگر ي واوی میستان ،زرویة فازی ،ریير ؼىاظی ي خراوىادگی مىالقاٍ ؼادود .در مرحلاٍ تقاد،
مىالقاذ دماظىمی تٍ ـًرذ وىسرل ؼدٌ در ؼرایه گرمایػ ( )Heatingي ظرمایػ ( )Freezingتاا دظاسگاٌ
 Linkham600اوماط ؼد .از ورر زایؽی ،ظیاالذ در گیر واوی تاولٍ ولعیر  ،در ایه مقدن را میزًان تاٍ ظاٍ
دظسٍ ايلیٍ ،ثاوًیٍ وااب ي ثاوًیٍ زمعیم ورد .از ورر اودازٌ ،اتقااد ظایاالذ در گیار از  5میىارين زاا تایػ از 22
میىارين زغییاار مایوىىاد .ظاایاالذ در گیار از وراار ؼاىل تااٍ اوااًاع ،میلاٍای ،ـاافحٍای ،تیماًی ي تلااًر مىفاای
( )Negative crystalزمعیم خایرود .تٍ ـًرذ فمایی ،داخل تلًرَا خراوىدٌ َعاسىد ي وعاثر تاٍ آوُاائی واٍ
گعسرغ دي تقدی دارود مىرمزر میتاؼىد.از ورر خراوىدگی ،ظیاالذ در گیر درين واوی میستان تٍ ـاًرذ مماسا
 ،خًؼٍ ای ،ردیف ؼدٌ در امسداد ظىًح ؼىعسگی َای ریس ،ي ردیف ؼدٌ در امسداد زين َای رؼد لاتل زمعایم
میتاؼىد.
مىالقاذ حاوی از آن اظر وٍ عمدٌ ظیاالذ در گیر وااوی ولعایر از واًع ديفاازی ( ماایع  +تياار) ي ظاٍ
فازی (مایع+تيار+جامد ) ي فمه مقديدی از آوُا از وًع زه فازی(مایع) مایتاؼاىد .در اداماٍ ایاه مىالقاٍ زقاداد
 35از ومًوٍَای ظیال درگیر ميسلف زحر تررظی َای گرمایػ لرار گرفسىد .وٍ وؽان میدَد ظایاالذ مااوًر
دارای دي دامىٍ دمای َمگه ؼدگی ترای ایه زقداد ظایاالذ در گیار از  135cزاا  253 cتارای گاريٌ ايل ي
حديد  252زا  325ترای گريٌ ديط در زغییر میتاؼد .میاوگیه دماای َمگاه ؼادگی ظایاالذ درگیار 252C
میتاؼد(ؼىل.)3
توزيع عناصر سرب و روی
تا اظسفادٌ از وسایج حاـل از آوالیس ومًوٍ َای ظىگی واٍ ميسفااذ جغرافیاایی محال ترداؼار آوُاا مؽايؿ
اظر ي تا ومه ورط افسار  Excelي  Surfer8ومًدار َیعسًگراط يومؽٍ َاای شئًؼایمیائی تارای زقیایه آوًماالی
يمحل واوٍ زائی ظرب ي ريی در ایه مىىمٍ جداگاوٍ زرظیم ؼدٌ اظرَ .ماوىًر وٍ ومؽٍ َای شئًؼایمیائی وؽاان
می دَىد تیؽسریه زمروس عىاـر ظرب ي ريی مرتًن تٍ مىاوك مؽاتُی می تاؼد.
در ایه واوعار  ،ريغ لیسًشئًؼیمیایی ترای وؽف َالٍ َای ايلیاٍ تاٍ خفاًؾ تارای اواًاع مارزثه تاا وااوی
ظازی خىُان يزؽيیؿ آوًمالی تعیار ظًدمىداظر .در ایه مًرد ،زمرتٍ وؽان دادٌ اظر وٍ ترداؼر ومًواٍ َاای
خردٌ ظىگی  ،در وؽف واوعار خىُان )  (Blind ore depositزیح درٌ مای ظای ظای خای مرال وُريیاٍ ي
مًارد مؽاتٍ می زًاود مفید يالع ؼًد.
نتیجه گیری
تر اظاض مىالقاذ ي ؼًاَد ـحرائی  ،زمیه ؼىاظای ظااخساری ي دگرؼاىلی  ،میىرالاًگرافی  ،شئًؼایمیائی ،
ظیاالذ درگیر می زًان اوسؽافاذ مقادوی را در مىااوك ممااير يمؽااتٍ ایاه مىىماٍ گعاسرغ داد .در ایاه مىااوك
زمروس مادٌ مقدوی در ارزثان تا گعل َای مقىًض ي گاٌ امسداد لغس تا ريود ؼامال غارب -جىاًب ؼارق اظار.

 ي زلٍ مًرفًلاًشیىی درين حًلاٍ َاای،يجًد حًلٍ َای رظًتی يظیع وٍ تٍ يظیلٍ گعل َا وىسرل می ؼًود
ٍمی تاؼاىد تاٍ عىاًان مىااوك مىاظاة تارای زغایا

وًچىسر ایه گعل َا وٍ َمسمان تا رظًب گااری فقال

واوعار عمل می وىىد َمچىیه دمای زؽىیل رگٍَا ي مادٌ مقدوی وثك يلقیر ماولَای دگرؼاىلی ولعایر ي
 لاا زؽىیل واوعاار ظارب ي ريی وُريیاٍ را، زيمیه زدٌ ؼدٌ اظر252 °c  تیػ از، تررظی ظیاالذ درگیر
.میزًان تٍ ـًرذ اخیشوسیه خیؽىُاد ورد وٍ زیح آن از وًع درٌ می ظی ظی خی می تاؼد
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