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تیپ Redbed

تریان

امر میتواند با خروج این عناصر طی فرایندهای شستهشدن و کانهزایی تفسیر شود .با توجه به ویژگیهایی مانند محیط زمینساختی ،محیط

کانسارهای مس با میزبان رسوبی تیپ  Redbedقرار گرفته و قابل مقایسه با دیگر کانسارهای مس و سرب -روی تیپ  Redbedدر محور

 -1پیشنوشتار
در بخش شمالباختری پهنه ایران مرکزی و در محور آوج -زنجان -تبریز -خوی،
کانسارها و نشانههای متعددی از کانهزاییهای مس و سرب -روی با سنگ میزبان
رسوبی قابل مشاهده است (رجبزاده و همکاران1399 ،؛ .)Maghfouri et al., 2020
از مهمترین این کانهزاییها که درون واحدهای ماسهسنگی سازند قرمز
باالیی رخ دادهاند ،میتوان به کانسارها و نشانههای معدنی زاغهلو و آوج
(سپهریراد و فتحیجو ،)1390 ،اورتاسو (حقیقی و همکاران ،)1398 ،چهرآباد
(رجبزاده و همکاران ،)1399 ،چرالنقوش ( ،)Azizi et al., 2018قزلجه
(Azizi et al., 2018؛ میرحسینی ،)1398 ،حمزهلو (قاسملو و همکاران،)1398 ،
ساریکند (شکورینکو ،)1397 ،حلب (ملکیکهنگی ،)1396 ،تازهکند
(عنایتیکوالیی و همکاران ،)1395 ،نهند  -ایوند ( )Sadati et al., 2016و تسوج
( )Rajabpour et al., 2017اشاره کرد .وجود کانهزاییهای متعدد مس و
سرب -روی با میزبان ماسهسنگی در سازند قرمز باالیی بیانگر پتانسیل باالی این
سازند برای این نوع کانهزاییها است .کانسارها و اندیسهای مس و سرب -روی با
میزبان ماسهسنگی در استان زنجان و در محور قیدار -ماهنشان -میانه ،ارتباط فضایی

* نویسنده مسئول :حسین کوهستانی؛ E-mail: kouhestani@znu.ac.ir
حقوق معنوي مقاله براي فصلنامه علوم زمين و نويسندگان مقاله محفوظ است.

نزدیکی با گنبدهای نمکی موجود در سازند قرمز باالیی (مانند چهرآباد ،حمزهلو و
ساریکند) دارند که این امر میتواند بهعنوان راهنمای اکتشافی حائز اهمیت باشد.
رخداد معدنی سرب و روی تریان در فاصله حدود  120کیلومتری
شمالباختر زنجان قرار دارد .بررسیهای قبلی انجامشده در این منطقه شامل تهیه
نقشههای زمینشناسی  1:100000میانه (خدابنده و همکاران )1377 ،و هشترود
(امینیآذر و قدیرزاده )1382 ،و همچنین فعالیتهای اکتشافی محدود موضوعی در
ارتباط با اکتشاف سرب و روی بوده است .در مطالعات یادشده ،به نوع کانهزایی
و سازوکار تشکیل آن توجه چندانی نشده است .در پژوهش حاضر ،ویژگیهای
زمینشناسی ،کانهزایی و ساخت و بافت رخداد معدنی تریان مورد بررسی قرار
گرفته و تیپ کانهزایی و نحوه تشکیل آن بررسی شده است .با توجه به گسترش
زیاد سازند قرمز باالیی در نواحی ایران مرکزی و شمالباختر ایران ،نتایج حاصل
از این تحقیق میتواند اطالعات سودمندی را جهت درك منشأ و شناخت عوامل
کنترلکننده این نوع از کانهزاییهای سرب و روی ارائه داده و برای اکتشاف
ذخایر جدید سودمند باشد.

doi: 10.22071/GSJ.2021.263678.1874
dor: 20.1001.1.10237429.1401.32.1.6.6
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 -2روش مطالعه
اين پژوهش شامل دو بخش مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي است .در مطالعات
صحرايي ،نقشه زمینشناسی با مقیاس  1:5000منطقه تهیه شد .طی برداشتهای
صحرایی ،امتداد ،شیب و ستبرای الیههای ماسهسنگی و مارنی اندازهگیری و وجود
و یا عدم وجود آثار گیاهی و ساختهای رسوبی در آنها بررسی شد .افزون بر
آن ،ستون سنگچینهای منطقه ترسیم و جایگاه ماده معدنی بر روی آن مشخص
شد .در این راستا 50 ،نمونه از واحدهای سنگی و رخنمونهای کانهزایی براي
مطالعات سنگشناسي و کانهنگاری برداشت شد .سپس ،تعداد  16مقطع نازک
و  15مقطع نازک -صیقلی برای مطالعات سنگشناسی ،کانهنگاری و ساخت و
بافت ،تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت .برای انجام بررسیهای زمینشیمیایی ،تعداد
 5نمونه از ماسهسنگهای کانهدار و  9نمونه از ماسهسنگهای بدون کانهزایی
شامل یک نمونه از ماسهسنگهای قرمز و  8نمونه از ماسهسنگهای خاکستری با
کمترین میزان هوازدگی و سیمان کلسیتی انتخاب شد .پس از آمادهسازی ،میزان
 20گرم از پودر نمونهها برای تعیین میزان عناصر کمیاب و کمیاب خاکی به روش
 ICP-MSبه آزمایشگاه شرکت زرآزما در تهران ارسال و مورد تجزیه قرار گرفت.

شکل  -1نقشه زمینشناسی مقیاس  1:5000تهیهشده از منطقه تریان.
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برای تعیین میزان عناصر کمیاب خاکی ،حدود  0/2گرم از هر نمونه در لیتیم
متابورات/تترابورات ذوب و سپس در اسید نیتریک حل گردید .برای تعیین میزان
فلزات پایه ،بهصورت جداگانه حدود  0/5گرم از هر نمونه در تیزاب سلطانی داغ
( 95درجه سانتیگراد) حل شد .حد پایین دقت اندازهگیری برای عناصر مختلف
در جدول  1ذکر شده است.
 -3زمينشناسي منطقه تریان
از نظر زمینشناسی ،واحدهای سنگی موجود در محدوده رخداد معدنی تریان به
سازند قرمز باالیی تعلق دارند .این واحدها که بهطور همشیب بر روی یکدیگر
قرارگرفتهاند ،از قدیم به جدید شامل واحدهای  Mms ،Msm ،Mmgو  Mmبوده و توسط
رسوبات پلیوسن ( )Plcو کواترنری ( )Qalپوشیده شدهاند (شکل  .)1واحد  Mmgدر
بخشهای جنوب تا جنوبخاور و بخشهای مرکزی منطقه رخنمون داشته و شامل
تناوب مارنهای سبز و قرمز با الیههای نازک مارن گچدار است که بیشتر شیب  70تا
 78درجه به سمت شمالباختر و جنوبباختر دارند (شکل  -2الف).
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شکل  -2تصاویر صحرایی از واحدهای سنگی موجود در محدوده رخداد معدنی تریان .الف و ب) واحدهای سنگی  Mmg ،Mgm ،Msm ،Mmsو ( Plcدید تصاویر به سمت

خاور -جنوبخاور)؛ پ) واحدهای سنگی  Ms ،Mms ،Mmو ( Plcدید به سمت خاور -جنوبخاور)؛ ت) واحد سنگی  Plcکه بهصورت ناهمساز واحد  Msmرا پوشانده است
(دید به سمت خاور -جنوبخاور).

چینخوردگیهای موجود در این واحد منجر به تشکیل تاقدیس و ناودیسهای
متوالی با روند محوری غالب شمالباختر -جنوبخاور شده است .در برخی از
بخشها مانند بخشهای مرکزی و خاوری منطقه ،ستبرای الیههای گچدار این واحد
ضخیمتر شده و گاه با الیههای نمک همراهی میشود بهطوری که میتوان آن را
بهصورت یک واحد مجزا (واحد  )Mgmتفکیک کرد (شکل  .)1واحد  Msmشامل
تناوب مارنهای قرمز -قهوهای و الیههای ماسهسنگی خاکستری و قرمز رنگ است.
ماسهسنگها عمدتاً متوسط تا ستبرالیه هستند (شکل  -2الف و ب) .این واحد در
بخشهای شمالباختر تا خاور و جنوب تا بخشهای مرکزی منطقه گسترش دارد.
در بخشهای شمالی و در اطراف روستای تریان ،این واحد سنگی بهصورت یک
تاقدیس با روند محوری خاوری -باختری رخنمون داشته و شیب الیههای سنگی
آن بین  75تا  80درجه به سمت شمال و یا جنوب میباشد .واحد  Msmمیزبان
کانهزایی سرب -روی منطقه است .واحد  Mmsشامل تناوب مارنهای قرمز و سبز
همراه با میانالیههای ماسهسنگی قرمز -خاکستری است که در آن مارنهای قرمز،
واحد سنگی غالب میباشند (شکل  -2الف تا پ) .رخنمون چیره این واحد در
بخشهای شمالباختر تا شمالخاور بوده و شیب الیههای سنگی آن 60 ،تا  65درجه
به سمت شمال میباشد .واحد  Mmاز مارنهای سبز با میانالیههای نازک سیلتسنگی
سبزرنگ تشکیل شده است (شکل  -2پ) .این واحد در بخشهای شمالی منطقه
گسترش داشته و شیب الیههای سنگی آن  50درجه به سمت شمال میباشد .رسوبات
پلیوسن ( )Plcشامل کنگلومرای سختشده به رنگ قرمز آجری است که بهطور
ناهمساز رسوبات میوسن را میپوشانند (شکل  -2الف تا ت) .این رسوبات بیشتر در
بخشهای جنوبباختری و بهصورت محدود در بخش خاوری رخداد معدنی تریان
قابل مشاهده هستند .واحدهای کواترنری ( )Qalشامل رسوبات آبرفتی گراولی حاشیه
آبراههها است.

 -4چینهنگاری منطقه تریان
با توجه به ستون سنگچینهای تهیهشده (شکل  -3الف) ،سازند قرمز باالیی در منطقه
تریان حدود  1010متر ضخامت داشته و به  4بخش قابل تفکیک است .این بخشها
از پایین به باال بهترتیب شامل تناوب مارنهای سبز ژیپسدار و الیههای ژیپس و
گاهی نمک با ستبرای  300متر ،تناوب مارنهای قرمز و ماسهسنگهای خاکستری
و قرمزرنگ با ضخامت  275متر ،تناوب مارنهای قرمز و سبز با میانالیههای
ماسهسنگی به ضخامت  210متر و تناوب مارنهای سبز با میانالیههای سیلتسنگ
سبز با ضخامت  225متر میباشد .در محل رخداد معدنی سرب -روی تریان ،بخش
دوم دارای  5الیه ماسهسنگی خاکستری و قرمز رنگ است که بهصورت متناوب با
الیههای مارنی قرمز رنگ قرار گرفتهاند (شکل  -3ب) .الیههای ماسهسنگی این
بخش بین  1/5الی  10متر ضخامت دارند .توالی سنگشناسی این بخش از قاعده به
سمت باال شامل  7متر مارن قرمز رنگ 2 ،متر ماسهسنگ قرمز ریز تا متوسطدانه با
الیهبندی متوسط 20 ،متر مارن قرمز ستبرالیه تا تودهای 3/5 ،متر ماسهسنگ قرمز ریز
تا متوسطدانه با الیهبندی متوسط 100 ،متر مارن قرمز تودهای 6 ،متر ماسهسنگ قرمز
ریز تا متوسطدانه با الیهبندی متوسط 42 ،متر مارن قرمز ضخیمالیه تا تودهای10 ،
متر ماسهسنگ قرمز ریز تا متوسطدانه با الیهبندی متوسط تا ضخیم حاوی کانهزایی
سرب و روی 77 ،متر مارن قرمز تودهای 1/5 ،متر ماسهسنگ قرمز ریز تا متوسطدانه
با الیهبندی نازک تا متوسط و  5متر مارن قرمز تودهای است.
براساس مطالعات میکروسکوپي ،ماسهسنگهاي سازند قرمز بااليي در منطقه تریان،
عمدتاً دانهريز تا دانهمتوسط بوده و حاوی كوارتز ( 16درصد) ،فلدسپات ( 7درصد
ارتوز و  3درصد پالژیوکالز) ،خُ ردهسنگ ( 27درصد رسوبی 7 ،درصد دگرگونی
و  3درصد آتشفشانی) ،کانیهای کدر ( 7درصد) ،کانیهای فرعی و اکسیدهای
آهن ( 9درصد) ميباشند (کبودمهری .)1399 ،زمینه این ماسهسنگها (حدود 20
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درصد) از سیما نهای کلسیتی و تبخیری ،فضای خالی و ماتریکس تشکیل شده
است .با توجه به اجزاي تشکیلدهنده ماسهسنگها و براساس نا مگذاري آنها
به روش فولک (  ،)Folk, 1980ماسهسنگهاي سازند قرمز باالیی در منطقه
تریان بیشتر از نوع لیتآرنايت و بهمیزان كمتر از نوع فلدسپاتیک لیتآرنايت

هستند .جايگاه زمینساختی سنگ منشأ این ماسهسنگها با توجه به اجزای
تشکیلدهنده آنها ،حوضههای فورلندی بوده و دارای سنگ منشأ حدواسط تا
فلسیک هستند که تحتتأثیر آب و هوای نیمهخشک تا خشک قرار گرفتهاند
(کبودمهری.)1399 ،

شکل  -3الف) ستون سنگچینهای سازند قرمز باالیی در منطقه تریان؛ ب) ستون سنگچینهای بخش دوم سازند قرمز باالیی در محدوده رخداد معدنی
تریان و موقعیت افقهای ماسهسنگی کانهدار و نمونههای مطالعهشده بر روی آن.

 -5کانهزایی و پهنهبندی دگرسانی در رخداد معدنی تریان
كانهزايي سرب و روی در رخداد معدنی تریان به شکل سولفیدهاي جانشینی،
شبهالمینهای و عدسيشکل درون واحد ماسهسنگی با امتداد خاوری -باختری و
شیب حدود  80-75درجه به سمت شمال رخ داده است (شکل  -4الف) .افق
کانهدار طولی حدود  350متر و پهنایی تا  1متر دارد که در سینهکار اکتشافی ،به
علت عملکرد گسلها ،ستبرای آن تا  10متر نیز میرسد .سنگ میزبان کانهزایی،
ماسهسنگهای خاکستری رنگ است که در تناوب با مارنهای قرمز قرار دارند.
براساس مطالعات سنگشناسی ،این رخساره ماسهسنگی ترکیب لیتآرنایت داشته
و دارای کانیهای کوارتز ،فلدسپات آلکالن ،پالژیوکالز و خُ ردهسنگهای
آتشفشانی ،دگرگونی و رسوبی و قطعات فسیلی وآثار گیاهی با سیمانهای کلسیتی
و به میزان کمتر ،تبخیری میباشند (شکل  -4ب و پ) .کانهزایی در این افق شامل
گالن ،اسفالریت و پیریت با بافتهای سیمان بیندانهای ،دانهپراکنده و رگچهای
(ب ِرشی) است (شکل  -4ت).
براساس مطالعات انجامشده ،در افق ماسهسنگي میزبان كانسار تریان سه پهنه مجزا
شامل پهنه قرمز اكسیدان ،پهنه شستهشده و پهنه احیايي كانهدار قابل تشخیص است
(شکل  .)5اين پهنهها از نظر نوع دگرساني ،شرايط احیايي و اكسیدي ،رنگ و نحوه
پراكندگي عناصر با يکديگر متفاوت ميباشند .پهنه قرمز اکسیدان در بخشهای باال
و پایین پهنه شستهشده قرار دارد (شکل  -5الف تا ت) .این پهنه شامل مارنهای قرمز
و ماسهسنگهای قرمز رنگ دانهریز است که در اطراف ماسهسنگهای خاکستری
رنگ پهنه شستهشده قرار گرفتهاند .در رخداد معدنی تریان ،ستبرای این پهنه بین
 10تا  70متر متغیر میباشد .از نظر ترکیب سنگشناسی ،ماسهسنگهای این پهنه
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از نوع لیتآرنایت بوده و ذرات تشکیلدهنده آنها دارای جورشدگی متوسط تا
ضعیف ،گردشدگی زاویهدار تا نیمهزاویهدار و جهتیافتگی ضعیف میباشند.
این ماسهسنگها دارای خُ ردهسنگهای آواری دگرگونی (شیست) ،رسوبی
(چرت) و به مقدار کمتر ،خُ ردهسنگهای آتشفشانی هستند .کوارتز ،فلدسپات
(ارتوز و پالژیوکالز) و به مقدار کمتر بیوتیت ،مسکوویت و کلریت ،کانیهای
تشکیلدهنده این ماسهسنگها میباشند .پهنه قرمز اكسیدان دارای مقدار بااليی
اكسید آهن است كه بهصورت سیمان و يا پوشاننده ذرات آواري تشکیلدهنده
رسوبات سیلیسي -آواري ديده ميشود .پهنه قرمز اكسیدان فاقد هرگونه كانهزايي
سولفیدي ميباشد .پهنه شستهشده در بخش مرکزی پهنهبندی دگرسانی در افق
کانهدار قرار گرفته و از دو طرف توسط پهنه قرمز اکسیدان محصور شده است
(شکل  -5الف ،ب و پ) .ماسهسنگهاي اين پهنه بیشتر از نوع لیتآرنايت و
به مقدار کمتر فلدسپاتیک لیتآرنایت ميباشند .در رخداد معدنی تریان ،پهنه
شستهشده ستبرایی حدود  4الی  8متر دارد .برخالف پهنه قرمز اکسیدان ،در پهنه
شستهشده ،اکسید آهن حضور نداشته و تحت تأثیر سیاالت ،رنگ قرمز ماسهسنگها
به خاکستری یا سبز تبدیل شده است .پهنه احیایی کانهدار بخشی از پهنه شستهشده
میباشد که کانهزایی در آن رخ داده است .این پهنه به شکل عدسی و گاهی نوارهای
باریک درون پهنه شستهشده قرار دارد (شکل  -5پ و ت) .ماسهسنگهای این پهنه
لیتآرنایتهای درشت تا متوسطدانه بوده و دارای قطعات فسیلهای گیاهی هستند.
کانهزایی سرب و روی در رخداد معدنی تریان رابطه نزدیکی با تجمعات قطعات
فسیلهای گیاهی دارد.
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شکل  -4الف) نمایی از واحدهای ماسهسنگی و افق کانهدار واقع در بخش دوم از سازند قرمز باالیی در رخداد معدنی تریان (دید به سمت
جنوبباختر)؛ ب و پ) تصاویر میکروسکوپی (نور عبوری پالریزه متقاطع )XPL ،از رخساره ماسهسنگی میزبان افق کانهزایی در رخداد معدنی
تریان با ترکیب لیتآرنایتی؛ ت) نمایی نزدیک از ماسهسنگ خاکستری رنگ دارای گالن در افق کانهزایی رخداد معدنی تریان .عالئم اختصاری

کانیها از ( Whitney and Evans (2010اقتباس شده است :Cal( .کلسیت :Cht ،چرت :Or ،ارتوز :Qz ،کوارتز)

شکل  -5الف تا ت) نماهایی از پهنه قرمز اکسیدان ،پهنه شستهشده و پهنه احیایی کانهدار در افق کانهزایی رخداد معدنی تریان (دید تصاویر الف تا پ به سمت شمال و
تصویر ت به سمت جنوبباختر).
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 -6بحث و بررسی

 .1-6کانیشناسی و ساخت و بافت مواد معدنی

گالن ،اسفالریت ،پیریت و آرسنوپیریت کانیشناسی اصلی ماده معدنی را در
رخداد معدنی تریان تشکیل میدهند .سروزیت و گوتیت طی فرایندهای برونزاد
تشکیل شدهاند .بافت مواد معدنی از نوع دانهپراکنده ،فرامبوییدال ،سیمان بین
دانهای ،عدسیشکل ،شبهالمینهای ،جانشینی و رگه -رگچهای میباشد .گالن
معموالً بهصورت بلورهای بدون شکل تا نیمهشکلدار بوده و به دو نسل قابل
تفکیک است .گالن نسل اول بهصورت بلورهای با بافت دانهپراکنده ،سیمان بین
دانهای ،عدسیشکل و شبهالمینهای دیده میشود .در بافت سیمان بین دانهای،
گالن بهصورت سیمان ،فضای بین ذرات آواری سنگ میزبان را پُر کرده است
(شکل  -6الف) .تشکیل این بافت را به جانشینی سیمان کربناتی موجود در اطراف
کانیهای کوارتز و فلدسپات توسط گالن ( )MacIntvre, 2005و یا تهنشست گالن
در خلل و فرج موجود در بافت سنگ در اثر ورود سیال کانهدار نسبت میدهند
( .)Kirkham, 1996بافت دانهپراکنده در مرحله دیاژنز تأخیری و پس از احیایی شدن
محیط ناشی از دگرسانی شستهشدن ،در اثر برخورد سیال اکسیدان با بخشهای احیایی
و دارای نفوذپذیری باال تشکیل میشود (Woodward et al., 1974; Torres-Ruiz et
 .)al., 2020در این بافت ،گالن بهصورت پراکنده در فضاهای خالی بین دانههای

آواری سنگ میزبان تشکیل شده است (شکل  -6ب) .بافت دانهپراکنده نشاندهنده
حضور ماده معدنی در محیط رسوبی و تبلور آن در دیاژنز آغازین است .گالنهای
نسل اول عموماً بهصورت همرشد با اسفالریت و پیریتهای نسل دوم دیده میشوند
(شکل -6پ).دربرخیازنمونهها،ایننسلازگالنشواهدیازجانشینیبهجایپیریتهای
فرامبوییدال نسل اول را نیز نشان داده و دارای ادخالهایی از پیریتهای فرامبوییدال
هستند (شکل  -6پ).
در بافت شبهالمینهای ،گالن نسل اول بهصورت نواری،
درزههای موجود در بین الیهبندی سنگ میزبان را پُر کرده است
(شکل  -6ت) .این بافت شاخص شرایط رسوبی -دیاژنزی اولیه
بوده (مهدوی و همکاران1390 ،؛ رجبزاده و همکاران)1399 ،
و بهصورت نوارهای موازی با الیهبندی سنگ میزبان تشکیل میشود .این
نوارها ،درزههای انحاللی هستند که پس از دیاژنز اولیه و قبل از دیاژنز
تأخیری ،در سطوح موازی با الیهبندی سنگ و در جهت عمود بر فشار
لیتواستاتیک تشکیل میشوند (مهدوی و همکاران .)1390 ،در اثر فشار بار
لیتواستاتیکی طی دیاژنز تدفینی ،ذرات قابل حل بهصورت شیمیایی انحالل
مییابند و در صورت وجود اجزای غیر قابل انحالل از جمله کانیهای
سولفیدی و مواد آلی ،این ذرات در میان دانههای انحاللیافته (فضای درون
درزههای انحاللی) باقی مانده و بافت شبهالمینهای را بهوجود میآورند
(  .)Durieux and Brown, 2007; Torres-Ruiz et al., 2020بافت عدسیشکل
محصول جانشینی گالن بهجای قطعات فسیل گیاهی و مواد آلی است .قطعات فسیلی
و مواد آلی باعث احیاییشدن محیط و ایجاد شرایط مناسب برای تهنشینی مواد
فلزی بهصورت عدسیشکل میشوند .در این بافت ،گالن بهصورت عدسیهای
تیره رنگ در ماسهسنگهای میزبان حضور دارد (شکل  -6ت) .گالن نسل دوم
بهصورت رگچههایی به ابعاد میلیمتر تا  10سانتیمتر حضور داشته و معموالً گالن
نسل اول و المیناسیون ماسهسنگها را قطع کرده است (شکل  -6ج و چ) .این
رگچهها تنها به افق کانهزایی محدود بوده و حالت چینهکران دارند .معموالً تشکیل
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این بافت را همزمان با دیاژنز تأخیری تا سنگشدگی در نظر میگیرند زیرا در
این مراحل بهعلت افزایش فشار (تدفین) ،درزه و شکافهای مناسب جهت ورود
سیال و تهنشست مواد فلزی همراه آن بهوجود میآید (مهدوی و همکاران1390 ،؛
رجبپور و همکاران1394 ،؛ رجبزاده و همکاران .)1399 ،اسفالریت همراه با گالن
نسل اول و پیریت نسل دوم دیده میشود (شکل  -6ح و خ) .این کانی بدون شکل
تا نیمهشکلدار بوده و اغلب اندازهای کمتر از  1/5میلیمتر دارد .اسفالریت نسبت به
گالن فراوانی کمتری داشته و بافت غالب آن ،دانهپراکنده (شکل -6ح) و سیمان بین
دانهای (شکل  -6خ) میباشد .پیریت در همراهی با گالن و اسفالریت دیده میشود.
براساس مطالعات بافتی ،پیریتهای موجود در رخداد معدنی تریان را میتوان به
سه نسل تفکیک کرد .پیریت نسل اول بهصورت پیریت فرامبوییدال قابل مشاهده
است .این نسل از پیریت در مراحل اولیه دیاژنز (;Durieux and Brown, 2007
 )Rushton et al., 2020و پس از تهنشست ژل سولفیدی بهصورت فرامبوییدال از ژل
سولفیدی متبلور میشود ( .)Love and Brockley, 1973این بافت بیانگر تهنشست
همزمان با رسوبگذاری تا ابتدایی مرحله دیاژنز با درجه حرارت  20الی 60
درجه سانتیگراد و  pHنزدیک به خنثی است ( .)Love and Brockley, 1973این
پیریتها در اثر فرایندهای باکتریایی تولید شده و از لحاظ زمانی قبل از مرحله اصلی
کانیسازی قرار دارند .این نسل از پیریت در مراحل بعدی کانهزایی توسط دیگر
سولفیدها جایگزین شده و یا در اثر فرایندهای برونزاد ،اکسیده میشوند .پیریتهای
فرامبوییدال در رخداد معدنی تریان بهصورت بلورهای ریز کروی شکل در اندازه
حدود  40میکرون حضور داشته (شکل  -6د) و در بیشتر موارد توسط پیریتهای
نسل دوم (شکل  -6ذ و ر) و گاه گالنهای نسل اول (شکل  -6پ) جایگزین شدهاند.
پیریت نسل دوم طی دگرسانی شستهشدن و احیاییشدن محیط تشکیل
میشوند .این نسل از پیریت در مرحله دیاژنز و دگرسانی شستهشدن ،جانشین
مواد آلی ،فسیلهای گیاهی و پیریتهای فرامبوییدال شده و معموالً در مرحله
کانهزایی بهوسیله دیگر سولفیدها مانند گالن و اسفالریت جانشین میشوند.
پیریت نسل دوم بهصورت دانهریز ،شکلدار و نیمهشکلدار با بافتهای
دانهپراکنده و سیمان بین دانهای مشاهده میشود (شکل  -6ز و ژ) .این نسل
از پیریت معموالً به اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن دگرسان شده است.
پیریتهای نسل سوم بهصورت رگچههایی به ابعاد تا  1میلیمتر حضور داشته
و همانند گالنهای رگچهای نسل دوم ،المیناسیون ماسـهسنگها را قطع کرده
است (شکل  -6س) .این رگچهها چینهکران بوده و تنها به افق کانهزایی محدود
میشوند .بنابراین باید همزمان با مرحله دیاژنز تأخیری تا سنگشدگی تشکیل
شده باشند (مهدوی و همکاران .)1390 ،آرسنوپیریت به مقدار کم و بهصورت
بلورهای نیمهشکلدار تا شکلدار دانهپراکنده در اندازههای تا  50میکرون در
مقاطع میکروسکوپی قابل مشاهده است .این کانی معموالً بهصورت بلورهای
تیغهای بر روی پیریتهای نیمهشکلدار نسل دوم رشد کردهاند (شکل  -6ش).
این امر میتواند بیانگر تشکیل آرسنوپیریت بعد از پیریتها در توالی پاراژنزی
باشد .سروزیت و گوتیت مهمترین کانیهای ثانویه موجود در افق کانهزایی
رخداد معدنی تریان هستند .سروزیت محصول اکسیداسیون گالن از حاشیهها
است که بیشتر در بخشهای سطحی افق کانهدار دیده میشود .گوتیت محصول
دگرسانی برونزاد پیریت میباشد.
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شکل  -6کانیشناسی و ساخت و بافت کانهها در رخداد معدنی تریان .الف) گالن نسل اول با بافت سیمان بین دانهای؛ ب) گالن نسل اول با بافت دانهپراکنده در کنار پیریتهای نسل دوم

دانهپراکنده؛ پ) گالن نسل اول همرشد با اسفالریت و پیریت نسل دوم .ادخالهای پیریت فرامبوییدال نسل اول داخل گالن و جانشینی پیریت نسل دوم بهجای پیریتهای فرامبوییدال نسل
اول نیز در تصویر دیده میشود؛ ت) گالن نسل اول با بافت شبهالمینهای؛ ث) گالن نسل اول با بافت عدسیشکل؛ ج) گالن نسل دوم با بافت رگچهای؛ چ) تصویر میکروسکوپی از تصویر ج؛

ح) اسفالریت با بافت دانهپراکنده .به همراهی اسفالریت با گالن نسل اول و پیریتهای نسل دوم توجه شود؛ خ) اسفالریت با بافت سیمان بین دانهای؛ د) پیریتهای فرامبوییدال کرویشکل با
بافت دانهپراکنده؛ ذ و ر) پیریتهای فرامبوییدال نسل اول در حال جانشینی توسط پیریتهای نیمهشکلدار نسل دوم؛ ز) پیریت نسل دوم با بافت دانهپراکنده در کنار پیریتهای فرامبوییدال

نسل اول؛ ژ) پیریت نسل دوم با بافت سیمان بین دانهای؛ س) پیریت نسل سوم با بافت رگچهای؛ ش) بلورهای شکلدار آرسنوپیریت که بر روی پیریتهای نسل دوم رشد کردهاند .تصاویر
میکروسکوپی در نور بازتابی تهیه شدهاند .عالئم اختصاری کانیها از ( Whitney and Evans (2010اقتباس شده است :Apy( .آرسنوپیریت :Gn1 ،گالن نسل اول :Gn2 ،گالن نسل دوم،

 :Py1پیریت فرامبوییدال نسل اول :Py2 ،پیریت نسل دوم :Py3 ،پیریت نسل سوم :Sp ،اسفالریت).
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 .2-6دادههای زمینشیمیایی

نتایج تجزیههای شیمیایی بهدست آمده از نمونههای رخداد معدنی تریان در
جدول  1آمده است.
الگوی عناصر کمیاب و کمیاب خاکی برای ماسهسنگهای کانهدار و ماسهسنگهای
قرمز (پهنه اکسیدان) و خاکستری (پهنه شستهشده) بدون کانهزایی در کانسار
تریان که نسبت به کندریت ()Thompson, 1982; Sun and McDonough, 1989
و شیل استرالیا ( )Taylor and McLennan, 1985بهنجار شدهاند ،در شکل 7
نشان داده شده است .همانطور که در این شکل دیده میشود ،الگوی این عناصر
برای نمونههای کانهدار و ماسهسنگهای بدون کانهزایی مشابه است با این تفاوت
که نمونههای کانهدار نسبت به ماسهسنگهای بدون کانهزایی ،تمرکزهای به
نسبت پایینتری از عناصر کمیاب و کمیاب خاکی دارند .غلظت عناصر کمیاب از
ماسهسنگهای میزبان به سمت نمونههای کانهدار کمتر شده است (شکل  -7الف)

که این امر میتواند با خروج این عناصر طی فرایندهای شستهشدن و کانهزایی
تفسیر شود .در مقایسه با نمونههای ماسهسنگی ،نمونههای کانهدار آنومالی
مثبت استرانسیم نشان میدهند که میتواند به حضور ژیپس در نمونههای
کانهدار و تمرکز استرانسیم در این کانی مرتبط باشد .نمونه مربوط به گالن
نسل دوم در مقایسه با سایر نمونههای کانهدار در برخی از عناصر (مانند باریم،
توریم ،النتانیم و سریم) تهیشدگی نشان میدهد که میتواند نشانگر شرایط
متفاوت تشکیل رگه -رگچههای گالن نسل دوم در مقایسه با مرحله اصلی
کانهزایی باشد .الگوی عناصر کمیاب خاکی برای نمونههای ماسهسنگی
قرمز و خاکستری بدون کانهزایی و نمونههای کانهدار مشابه با غنیشدگی از
عناصر ( LREEنسبت باالی  )LREE/HREEو آنومالی منفی یوروپیم میباشد
(شکل  -7ب).

شکل  -7الف) نمودارهای چند عنصری بهنجار شده به کندریت ( )Thompson, 1982برای نمونههای کانهدار و ماسهسنگهای قرمز و خاکستری در رخداد معدنی تریان؛ ب و پ) الگوی
عناصر کمیاب خاکی بهترتیب بهنجار شده به کندریت ( )Sun and McDonough, 1989و شیل استرالیا ( )Taylor and McLennan, 1985برای نمونههای کانهدار و ماسهسنگهای قرمز و
خاکستری در رخداد معدنی تریان.
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جدول  -1نتایج آنالیزهای شیمیایی نمونههای ماسهسنگی و کانهدار در رخداد معدنی سرب -روی تریان .دادهها بر حسب گرم در تن ( )ppmمیباشند.
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 :T-18ماسهسنگ قرمز بدون کانهزایی؛  :T-20میانگین  8نمونه ماسهسنگ خاکستری بدون کانهزایی؛  :T-25ماسهسنگ غنی از سولفید (بافت تودهای) :T-37 ،ماسهسنگ
دارای سولفید کم با بافت دانهپراکنده :T-48 ،ماسهسنگ کانیسازی شده با آغشتگی هیدروکسیدهای آهن :T-54 ،گالن نسل دوم :T-61 ،ماسهسنگ با سولفیدهای
المینهای.

در مقایسه با نمونههای ماسهسنگی ،تهیشدگی مشخصی در غلظت عناصر کمیاب
خاکی در نمونههای کانهدار دیده میشود .آنومالی منفی یوروپیم در نمونههای
کانهدار میتواند در ارتباط با شرایط احیایی تهنشست ماسهسنگها ،سیال کانهساز
و محیط نهشت کانهها باشد ( .)Dokuz et al., 2005; Wang et al., 2006به اعتقاد
( ،Alderton et al. (1980تهی و یا غنیشدن عناصر کمیاب خاکی طی دگرسانی
توسط چند عامل كنترل میشود -1 :تمرکز عناصر کمیاب خاکی در كانیهای
واكنشدهنده -2 ،پایداری نسبی كانیها در برابر سیال -3 ،جذب عناصر کمیاب
خاکی توسط كانیهای ثانویه -4 ،غلظت عناصر کمیاب خاکی در سیاالت و
 -5توانایی سیال در تحرک عناصر کمیاب خاکی .بر این اساس ،به نظر میرسد در
منطقه تریان ،کانیشناسی كانیهای ثانویه تشکیلشده طی دگرسانی و ماهیت احیایی
سیاالت کانهساز و محیط (وجود بیهنجاری منفی یوروپیم) در تمرکز و تحرک

عناصر کمیاب خاکی نقش داشته است .نمونه مربوط به رگه -رگچههای گالن نسل
دوم ،در عناصر النتانیم ،سریم و پراسودیمیم تهیشدگی مشخصی نشان میدهند که
بیانگر شرایط تشکیل متفاوت آنها در مقایسه با دیگر نمونههای کانهدار میباشد.
نسبت به شیل استرالیا ،نمونههای کانهدار در مقایسه با نمونههای ماسهسنگی بدون
کانهزایی ،تهیشدگی مشخصی در غلظت عناصر کمیاب خاکی را نشان میدهند
(شکل  -7پ) .در مقایسه با سایر نمونههای کانهدار ،نمونه گالن نسل دوم تهیشدگی
بیشتری در عناصر کمیاب خاکی سبک دارد.
 .3-6توالی پاراژنتیک و مراحل تشکیل و تحول کانهها

با توجه به تأثیر فرایندهای برونزاد ،بسیاری از کانیهای اولیه و بافت آنها در رخداد
معدنی تریان از بین رفته است .از این رو ،ارائه یک سکانس پاراژنزی دقیق برای این
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رخداد معدنی تا حدودی مشکل است .عدم دسترسی به نمونههای عمقی نیز به این
مسئله دامن زده است .با این وجود ،با در نظر گرفتن اثرات این فرایندها و بررسی
بخشهایی که کمتر دچار دگرسانی شدهاند ،توالی پاراژنتیک کانیها در رخداد
معدنی تریان را میتوان به  3مرحله قبل از کانهزایی ،کانهزایی و پس از کانهزایی
تفکیک کرد (شکل .)8
مرحله پیش از کانهزایی شامل مراحل همزمان با دیاژنز و دیاژنز اولیه در فرایند
تشکیل ماسهسنگهای میزبان کانهزایی میباشد .کمی پس از تهنشست رسوبات،
در مراحل اولیه دیاژنز ،ژلهای سولفیدی همراه با ذرات آواری تهنشست مییابند
( .)Durieux and Brown, 2007این ژلهای سولفیدی اندکی بعد متبلور شده و
پیریتهای فرامبوییدال نسل اول را بهوجود میآورند .در مراحل ابتدایی تدفین
رسوبات ،کانیهای آهنداری مانند بیوتیت هیدرولیز میشوند و آهن موجود

در ساختار شبکهای آنها آزاد شده و اطراف ذرات آواری را احاطه میکند .این
عمل باعث قرمز شدن رسوبات میگردد (;Walker, 1989; Azizi et al., 2018
 .)Xie et al., 2021فرایند قرمزشدگی تا اواخر مرحله دیاژنز اولیه ادامه دارد .این
فرایند نسبتاً طوالنی با گذر زمان باعث تیرهتر شدن رسوبات قرمز رنگ میشود
( .)Walker, 1989کربنات کلسیم موجود در آبهای درون حفرهای با ادامه روند
فرایند دیاژنز ،در مرحله دیاژنز اولیه باعث تشکیل سیمان کلسیتی و سیمانی شدن
رسوبات خواهد شد ( .)Flint, 1989; Durieux and Brown, 2007در اواخر مرحله
دیاژنز اولیه pH ،محیط کاهش پیدا کرده و باعث انحالل اسیدی سیمان بین آنها و
ایجاد تخلخل و نفوذپذیری میشود (.)Walker, 1989; Aehnelt et al., in press
اسیدیشدن محیط در اثر تخریب قطعات آواری گیاهی موجود در توالی رسوبی و
اکسیداسیون این مواد آلی میباشد (.)Flint, 1989

شکل  -8توالی پاراژنتیک و ساخت و بافت مواد معدنی و باطله در رخداد معدنی تریان.

مرحله کانهزایی مربوط به مرحله پیش از تدفین عمیق در دیاژنز میانی و تأخیری
میباشد که با توجه به نفوذپذیری ایجاد شده ،خلل و فرج مناسب برای حرکت
سیاالت بینسازندی بهوجود آمده است .در این مرحله از فرایند دیاژنز ،سیاالت
بینسازندی اکسیدان و گرم با شوری باال و کلر که از واحدهای تبخیری (وجود
الیههای گچ و نمک موجود در توالی سنگی سازند قرمز باالیی) منشأ گرفتهاند ،هنگام
عبور از بین رسوبات قرمز ،مس (سرب و روی) و دیگر فلزات آزادشده از دانههای
سیلیکاته ناپایدار را شسته و همراه خود به درون افقهای احیایی حمل مینمایند
( .)Hitzman et al., 2005; Cox et al., 2007مهمترین شکل انتقال عناصر فلزی
در محلولهای کانهدار ،بهصورت کمپلکسهای کلریدی میباشد (;Rose, 1976
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 .)Rushton et al., 2020این سیال ضمن عبور از بخشهای غنی از مواد آلی
(فسیل گیاهی) ،تحتتأثیر احیای باکتریایی سولفات موجود در آن و تولید ،H2S
باعث گسترش شرایط احیایی و در نتیجه سبب دگرسانی شستهشدن (رنگ سبز و
خاکستری) سنگ میزبان میگردد ( .)MacIntyre, 2005; Azizi et al., 2018این
فعالیت باکتریایی باعث تولید اسید و کاهش  pHمحیط گشته ،در نتیجه سیمان
کلسیتی و حتی کانیها تجزیه میشوند و تخلخل در رسوبات افزایش مییابد .این
سیال احیایی که دارای کمپلکسهای بیسولفیدی  H2Sو  HS-است ،اکسیدهای
آهن موجود در اطراف ذرات را شسته و در مجاورت  ،H2Sپیریت دیاژنتیکی
(پیریت نسل دوم) دانهپراکنده را بهوجود میآورد .در مرحله کانهزایی ،شرایط
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مناسب جهت کانهزایی و تهنشست سولفیدها ایجاد شده و سولفیدهایی نظیر گالن
(نسل اول) ،اسفالریت ،پیریت (نسل دوم) و آرسنوپیریت با بافتهای دانهپراکنده،
شبهالمینهای ،عدسیشکل ،جانشینی و سیمان بین دانهای تهنشست مییابند .این
کانیها جانشین ساختارهای سلولی و آوندهای قطعات فسیل گیاهی و پیریتهای
فرامبوییدال جانشینشده در این ساختارها میشوند و این جانشینی باعث استحکام
ساختار درونی این فسیلها میگردد .رگچههای گالن (نسل دوم) و پیریت
(نسل سوم) در مراحل پایانی مرحله کانهزایی ،در طی دیاژنز تأخیری تشکیل میشوند.
مرحله پس از کانهزایی شامل مرحله باالآمدگی و هوازدگی است .در این مرحله،
درزه و شکستگیهای ثانویهای که همروند با سیستمهای گسلی منطقه طی فرایندهای
زمینساختی (باالآمدگی) ایجاد میشوند سبب تسریع حرکت آبهای جوی و
افزایش اثر فرایندهای برونزاد میشوند .طی این مرحله ،کانیهای تشکیلشده در
مراحل قبلی به کانیهای ثانویه اکسیدی و کربناتی تبدیل میشوند.
 .4-6تیپ کانهزایی

رخداد معدنی تریان از نظر موقعیت زمینساختی ،محیط تهنشست ،سنگ میزبان،
ژئومتری ،ساخت و بافت ،کانیشناسی ،دگرسانی و عوامل کنترلکننده کانهزایی،
تشابه زیادی با کانسارهای مس رسوبی تیپ  Redbedدارد (جدول  .)2از نظر
محیط زمینساختی ،کانسارهای مس رسوبی تیپ  Redbedمعموالً در باالی توالی
رسوبات تخریبی قارهای موجود در ریفتها ،حوضههای کششی ،حوضههای

(;Cox et al., 2007

فورلندی و حوضههای موالسی پیش و پس از کوهزایی
 )Hayes et al., 2015تشکیل میشوند .براساس مطالعات انجامشده در منطقه
تریان و با توجه به آنالیزهای مودال و زمینشیمی عناصر اصلی و کمیاب
(کبودمهری )1399 ،و حضور مقدار باالی خُ ردهسنگ (بهویژه خُ ردهسنگهای
رسوبی) و کوارتزهای چندبلوری میتوان اظهار داشت که ماسهسنگهای میزبان
کانهزایی در رخداد معدنی تریان ،در یک حوضه فورلندی حاشیه فعال قارهای
تهنشست پیدا کردهاند .این نتایج با مطالعات باالتو و همکاران ()Ballato et al., 2016
که محیط زمینساختی فورلندی حاشیه فعال قارهای را برای ماسهسنگهای
سازند قرمز باالیی در شمالباختر ایران پیشنهاد کردهاند ،مطابقت دارد.
معموالً کانسارهای مس رسوبی در محیطهای رودخانهای ،دلتایی ،ساحلی،
دریاچهای و یا دریایی کمعمق و حوضههای تبخیری مرتبط با آنها در شرایط
آب و هوایی گرم و خشک تا نیمهخشک تشکیل میشوند (;Cox et al., 2007
 .)Hayes et al., 2015ویژگیهایی مانند حضور قابل مالحظه مارنهای قرمز
رنگ ،ماسهسنگهای نابالغ ،بلوغ شیمیایی پایین ،حضور بقایای گیاهی و حضور
واحدهای تبخیری در منطقه تریان ،محیط تشکیل سنگ میزبان این رخداد
معدنی را میتوان محیطهای رودخانهای در شرایط اقلیمی نیمهخشک تا خشک
در نظر گرفت (کبودمهری .)1399 ،کانهزایی در این رخداد معدنی ،در قسمت
زیرین کانالهای قدیمی رودخانهای ،در قسمتهایی که مواد آلی وجود دارد،
رخ داده است.

جدول  -2مقایسه ویژگیهای رخداد معدنی تریان با تیپهای مختلف کانسارهای مس با سنگ میزبان رسوبی.
Sediment-hosted stratiform copper deposit
Reduced-facies
سن

Late-middle Neoproterozoic

Sandstone deposits
)(Revett

Redbed

Neoproterozoic-late Mesozoic-early Cenozoic

Toryan occurrence
Miocene

االکوژن یا ریفت قارهای

محیطهای کششی

محیطهای کششی ،حوضههای موالسی
قبل و بعد از کوهزایی

حوضههای فورلندی

جزر و مدی

محیطهای ساحلی ،حوضههای دلتایی
و پالیا

محیطهای ساحلی و کمعمق ،محیطهای
رودخانهای و دلتایی

محیط رودخانهای مئاندری نزدیک به
ساحل و جزر و مدی

شیل تیره تا خاکستری و سبز رنگ،
سیلتسنگ ،گلسنگ ،دولومیت

توالی ضخیم ماسهسنگی و تا حدودی
سیلتسنگ و شیل

سکانس تخریبی شامل ماسهسنگ ،مارن
و کنگلومرا

ماسهسنگ خاکستری

ورقهای ،الیهای و عدسی

مسطح تا عدسیشکل و همروند با
الیهبندی

افقهای عدسی و همروند با الیهبندی

افقهای عدسی و همروند با الیهبندی

ساخت و بافت

دانهپراکنده ،جانشینی ،گلکلمی ،شبه
المینهای ،سیمان بین دانهای و بازماندی

دانهپراکنده ،جانشینی

دانهپراکنده ،جانشینی ،سیمان بین دانهای،
شبهالمینهای و بازماندی

جانشینی ،دانهپراکنده ،سیمان بین دانهای،
رگچهای

کانیشناسی

کالکوسیت ،بورنیت ،کالکوپیریت،
پیریت ،مس طبیعی ،اسفالریت ،گالن

کالکوسیت ،کالکوپیریت ،بورنیت،
نقره طبیعی ،گالن ،اسفالریت

کالکوسیت ،بورنیت ،پیریت ،مس و نقره
طبیعی ،گالن ،اسفالریت

گالن ،اسفالریت ،پیریت ،آرسنوپیریت

 Bleachingو دولومیتیشدن

Bleaching

Bleaching

Bleaching

مقادیر فراوان پیریت و مواد آلگی

واریزههای فسیل گیاهی و مواد
هیدروکربوری

واریزههای فسیل گیاهی و پیریت

واریزههای فسیل گیاهی و پیریت

رسوبات Redbed

توالی Redbed

توالی Redbed

توالی Redbed

محیط احیاء شامل شیل سیاه پیریتی ،مواد
آلگی و سولفید بیوژنیک ،نفوذپذیری
رسوبات کمرپایین

نفوذپذیری الیهها ،وجود عامل احیاء و
گسلخوردگی

نفوذپذیری الیههای ماسهسنگی و وجود
واریزههای فسیل گیاهی

وجود عامل احیاءکننده ،نفوذپذیری سنگ
میزبان ،الیههای تبخیری ،گسل

Kupferschiefer, Zambia,
Kamoto

Dzhezhazgan, Spar Lake

موقعیت تکتونیکی
محیط تهنشست
سنگ میزبان
ژئومتری

دگرسانی غالب
عامل احیاء
منبع تأمینکننده عناصر
فلزی
عامل کنترلکننده
مثال

منبع

;Annels, 1989
;Oszczepalskim 1999
;Hitzman et al., 2005
;Cox et al., 2007
Hayes et al., 2015

;Adkins, 1993
Cox et al., 2007

Nacimiento, Corocoro
;Woodward et al., 1974
;Avila-Salinas, 1990
;Thorson, 2004
;Hitzman et al., 2005
Torres-Ruiz et al., 2020
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سنگ میزبان کانسارهای مس رسوبی تیپ  Redbedمعموالً کنگلومرا و
ماسهسنگها (بهویژه آرکوز خُ ردهسنگدار و آرکوز) مرتبط با محیطهای با انرژی
باال با منشأ قارهای هستند ( .)Cox et al., 2007; Hayes et al., 2015این دسته از
کانسارها در فصل مشترک ماسهسنگ و کنگلومرای قرمز اکسیدان و خاکستری
احیایی تشکیل میگردند ( .)Hitzman et al., 2005کانهزایی سرب و روی در
رخداد معدنی تریان درون ماسهسنگهای خاکستری احیایی سازند قرمز باالیی
رخ داده است .این ماسهسنگها از نوع لیتآرنایت و به میزان کمتر ،فلدسپاتیک
لیتآرنایت هستند (کبودمهری .)1399 ،در اغلب کانسارهای مس رسوبی ،ماده
معدنی بهصورت سیمان بین دانهای ،شبهالمینهای و عدسیهای چینهکران همروند با
الیهبندی سنگهای میزبان در اطراف بقایای گیاهی متمرکز شده و معموالً جانشین
قطعات تنه گیاه یا سلولهای گیاهی میشوند (;Brown, 2003; Cox et al., 2003
 .)Hayes et al., 2015; Torres-Ruiz et al., 2020; 2007کانهزایی در رخداد معدنی
تریان نیز بهصورت المینهای و عدسیشکل همروند با الیهبندی ماسهسنگهای
میزبان رخ داده و دارای بافتهای دانهپراکنده ،سیمان بیندانهای ،شبهالمینهای،
جانشینی ،رگه و رگچهای و فرامبوییدال است .در کانسارهای مس با میزبان
رسوبی ،حرکت سیاالت کانهساز عامل اصلی دگرسانی در این کانسارها میباشد
( .)Hayes et al., 2015دگرسانی اصلی مشاهدهشده در بیشتر این كانسارها ،دگرسانی
شستهشدن سنگ میزبان میباشد که بهصورت سبز ،سفيد و يا خاكستری رنگ
مشاهده میشود ( .)Hitzman et al., 2005; Cox et al., 2007در رخداد معدنی تریان
نیز پهنه دگرسانی شستهشده در ماسهسنگهای میزبان کانهزایی رخ داده است .این
پهنه با ستبرای  4تا  8متر ،بهوسیله الیههای قرمز رنگ پهنه اکسیدان احاطه شده
است .بر این اساس میتوان گفت که رخداد معدنی سرب و روی تریان در دسته
کانسارهای مس رسوبی تیپ  Redbedقرار گرفته و از این نظر شباهت زیادی با دیگر
کانسارهای مس رسوبی تیپ  Redbedایران مانند چهرگان ،تازهکند ،نهند -ایوند،
تسوج ،چهرآباد ،حمزهلو ،چرالنقوش ،قزلجه ،اورتاسو ،زاغهلو ،آوج و مارکشه
(سپهری راد و فتحیجو1390 ،؛ عنایتی کوالیی و همکاران1395 ،؛
حقیقی و همکاران1398 ،؛ قاسملو و همکاران1398 ،؛ میرحسینی1398 ،؛
رجبزاده و همکاران1399 ،؛ Sadati et al., 2016; Rajabpour et al., 2017
 )Azizi et al., 2018; Maghfouri et al., 2020دارد.
از ویژگیهای مهم کانسارهای مس رسوبی تیپ  Redbedمنطقهبندی فلزی
شامل منطقه بدون سولفید (اغلب هماتیت) ،الیههای مسدار ،الیههای غنی از سرب
و روی و الیههای پیریتدار است ( .)Brown, 1984; Jowett et al., 1987کانسار
کوپرشیفر در اروپا ( ،)Oszczepalski, 1999کمربند مس زامبیا در آفریقای مرکزی
( )Garlick, 1989و کانسار ژورامنتو در آرژانتین (،)Durieux and Brown, 2007
از جمله کانسارهایی هستند که در آنها منطقهبندی فلزی دیده شده است .در
کانسار کوپرشیفر ،الیههای غنی از سرب و روی در باالی الیههای مسدار قرار
دارند ( .)Hayes et al., 2015در رخداد معدنی تریان ،کانهزایی شامل افق سرب
و روی بوده و الیه مسدار در رخنمونهای سطحی دیده نمیشود .کانسارها
و نشانههای متعددی از کانهزاییهای مس و سرب -روی با میزبان رسوبی درون
ماسهسنگهای خاکستری سازند قرمز باالیی در منطقه ماهنشان وجود دارد .در برخی
از این کانسارها مانند چرالنقوش ( ،)Azizi et al., 2018قزلجه (میرحسینی1398 ،؛
 )Azizi et al., 2018و چهرآباد (رجبزاده و همکاران ،)1399 ،پهنهبندیهای
شیمیایی از مس تا سرب و روی قابل مشاهده است .اما در برخی دیگر از آنها مانند
حلب (ملکی کهنگی )1396 ،و حمزهلو (قاسملو و همکاران ،)1398 ،فقط کانهزایی
مس مشاهده میشود .در کانسارهایی مانند اورتاسو (حقیقی و همکاران )1398 ،و
ساریکند (شکوری نکو )1397 ،نیز فقط افقهای سرب و روی دیده میشود .نبود
همه افقهای کانهزایی در برخی از این کانسارها را میتوان به فرایندهای تکتونیکی
مرتبط دانست که سبب ایجاد چینخوردگیها و گسلشهای فراوان در سازند قرمز
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باالیی در این ناحیه شده است .فعالیتهای اکتشافی و استخراجی جدید انجامشده
در کانسارهای چرالنقوش و قزلجه نشان داده است که گسترش افقهای مسدار در
این کانسارها در بخشهای عمقی بیشتر است .بنابراین انجام فعالیتهای اکتشافی
عمیق در رخداد معدنی تریان و دیگر کانسارهای سرب و روی موجود در محور
آوج -زنجان -تبریز -خوی میتواند حضور و یا عدم حضور افقهای مسدار در این
کانهزاییها را مشخص سازد.
 .5-6الگوی تشکیل رخداد معدنی تریان

طی میوسن با ادامه روند بستهشدن اقیانوس نئوتتیس در ایران ،حوضههای برخوردی
و کمانهای ماگمایی تشکیل شده است .در این زمان ،همزمان با ادامه روند
کوهزایی و شکلگیری کمان ماگمایی ارومیه -دختر ،ارتفاعات بلند و حوضههای
کششی پشت کمان ماگمایی بهوجود آمده است ( .)Ballato et al ., 2016در اثر
فرایندهای هوازدگی و فرسایش ،رسوبات آواری فراوانی از این ارتفاعات جدا
شده و در حوضههای فورلندی بهصورت واحدهای تخریبی و تبخیری سازند قرمز
باالیی تهنشست یافتهاند .این رسوبات در محیطهای رودخانهای بهصورت توالیهای
ریزشونده همراه با قطعات آواری چوبی و گیاهی تشکیل شده است .با آغاز دياژنز
اولیه ،آهن موجود در شبکه كانيهاي ناپايدار سیلیکاته (مانند بیوتیت) موجود
در اين رسوبات در اثر فرايند هیدرولیز بهصورت هیدروكسید آهن فريک آزاد
ميشود .هیدروکسیدهای آهن در پیرامون ذرات آواری تجمع پیدا کرده و موجب
قرمز شدن رسوبات در مراحل اولیه دیاژنز میشود .همچنین ،بافت قطعات آواری
گیاهی حاوی مقدار قابل توجهی  H2O ،Cو  Sاست ( .)Azaraien et al., 2017در
اثر تجزيه اين قطعات ،اسید هومیک تولید شده و اين اسید باعث انحالل و تبديل
ذرات آواري فلدسپات و ديگر سیلیکاتها به كانيهاي رسي ميشود .از آنجايی که
اين كانيهاي سیلیکاته در ساختار خود داراي مقاديري مس و سرب و روی هستند
( ،)Walker, 1989اين فرايند موجب خروج عناصر مزبور از شبکه اين كانيها شده
و توسط هیدروكسیدهاي آهن و اسمکتیت موجود در رسوبات جذب ميشود
(مهدوی و همکاران .)1390 ،وجود بافت جانشینی بیانگر این است که کانهزایی در
مرحله دیاژنز اولیه رخ نداده است.
با افزايش دياژنز و تدفین رسوبات ،قطعات آواري گیاهي موجود در رسوبات
باعث احیايي شدن محیط ( )Azaraien et al., 2017و افزايش تخلخل و نفوذپذيري
ماسهسنگها ميشود ( .)Thorson, 2004در مراحل بعدي دياژنز ،اكسیدهاي آهن
آمورف به هماتیت تبديل شده و اسمکتیت نیز با گذشت زمان و افزايش درجه
حرارت به ايلیت تبديل ميشود .اين عمل سبب آزادسازي مجدد فلزات ميشود
( .)Brown, 2003اين عناصر فلزی توسط سیال اكسیدان كانهساز حمل ميگردند.
اين سیال در اثر آبزدايي و انحالل كانيهاي تبخیري و فشار اليههاي فوقاني حاصل
شده است .سیال اكسیدان كانهساز ،غني از كمپلکسهاي كلريدي و شوري متوسط تا
باال بوده و در اثر گراديان حرارتي ايجادشده توسط دياپیريسم گنبدهای نمکی منطقه،
از طریق گسلهای همزمان با رسوبگذاری و تخلخل و نفوذپذیری سنگهای
میزبان در رسوبات سازند قرمز به چرخش در ميآيند ( .)Azizi et al., 2018وجود
كمپلکسهاي كلريدي كمک شاياني به حمل و جابهجايي عناصر فلزی توسط اين
سیال ميكند .در اثر فشار اليههاي بااليي ،آب درون سازندي خارج شده و تمركز
باالي مواد آلي باعث احیاييشدن اين سیال ميشود .باكتريهاي بيهوازي ،سولفات
موجود در آب درون سازندي را به  H2Sاحیا كرده و باعث دگرساني شستهشدن
در افقهاي غني از فسیل گیاهي شده و گوگرد تولید ميشود .همچنین ،نهشتههاي
دانهريز با ايجاد اليه پوششي مانع تبادل اكسیژن شده و شرايط را براي احیايي كردن
محیط فراهم ميكنند .اين دگرساني سبب میشود كه اكسیدهاي آهن از سنگ شسته
شده و يا بهصورت پیريت دياژنتیکي تهنشست پیدا كنند.
در مرحله دیاژنز میانی و کمی پس از شروع فرایند شستهشدن ،سیال اكسیدان
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كانهساز وارد افقهاي احیايي غني از مواد آلي و فسیل گیاهي شده و در اثر
برخورد با سیال احیايي اين بخش ،كمپلکسهاي كلريدي حامل فلزات آن
ناپايدار و سولفیدهاي فلزي تهنشست مییابند .تهنشست كانيهاي سولفیدي
در اثر برخورد شورابههاي حاوی فلز با محیط احیايي با  Ehپايین ميباشد
( .)Rose, 1976; Brown, 2003بهعلت شرايط احیايي ايجادشده توسط بقايايي
گیاهي در مرحله شستهشدن ،سولفیدهاي فلزي جايگزين بافتها و سلولهاي گیاهي
ميشوند .حفظشدگي ساختمان بافتها و سلولهاي گیاهي جانشین شده توسط

سولفیدهاي فلزي بیانگر اين است كه كانهزايي قبل از تدفین عمقی و باالآمدگي
رسوبات ايجاد شده است زيرا تدفین عمقی باعث از بین رفتن شبکه سلولي در
فسیل گیاهي بدون كانهزايي ميشود ( .)Woodward et al., 1974در مرحله بعد از
كانهزايي ،تدفین عمقی صورت گرفته و در اثر باالآمدگي ،واحدهاي سنگي در
سطح زمین برونزد مييابند .اين برونزدها در معرض فرسايش و هوازدگي قرار
ميگیرند و باعث تشکیل كانيهاي برونزاد و اكسیدي ميگردند .مدل تشکیل
رخداد معدنی تریان در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  -9مدل شماتیکی از مراحل تشکیل کانهزایی در رخداد معدنی تریان .الف) تهنشست رسوبات تبخیری و آواری سازند قرمز باالیی همراه با
قطعات گیاهی؛ ب) افزایش فشار لیتواستاتیکی الیههای باالیی و ادامه دیاژنز و تدفین عمقی باعث خارج شدن آب بین سازندی شده و این سیال در

مجاورت آثار و قطعات فسیل گیاهی احیایی شده و باعث دگرسانی  Bleachingدر الیهها میگردد؛ پ) در اثر فشار بار لیتواستاتیکی و دیاپیریسم
واحدهای تبخیری ،سیال اکسیدان با کمپلکسهای کلریدی تشکیل شده و این سیال با چرخش در میان رسوبات قرمز باعث شستهشدن مس ،سرب
و روی و حمل آنها میشود؛ ت) در اثر برخورد سیال اکسیدان با سیال احیایی در مجاورت فسیلهای گیاهی ،کمپلکسهای کلریدی ناپایدار شده
و سولفیدهای فلزی در الیههای شستهشده تهنشست پیدا میکند.

 -7نتيجهگيري
رخداد معدنی تریان از نظر محیط زمینساختی ،محیط تشکیل ،سنگ میزبان،
ژئومتری ،ساخت و بافت و کانیشناسی ،شباهت فراوانی با کانسارهای مس رسوبی
تیپ  Redbedدارد .كانهزايي در این كانسار به شکل سولفیدهاي جانشینی ،شبهالمینهای
و عدسيشکل درون واحدهاي ماسهسنگي خاكستريرنگ سازند قرمز باالیی رخ
داده و توسط نفوذپذیری سنگ میزبان و وجود بقایای فسیل گیاهی کنترل شده است.
کانسارها و اندیسهای متعددی از کانهزاییهای مس و سرب -روی با میزبان رسوبی
درون ماسهسنگهای خاکستری رنگ سازند قرمز باالیی در محور آوج -زنجان-
تبریز -خوی وجود دارد .در برخی از این کانسارها پهنهبندیهای شیمیایی از مس تا
سرب و روی قابل مشاهده است .اما در برخی دیگر فقط کانهزایی مس و یا سرب و

روی مشاهده میشود .تمامی این کانسارها ،ارتباط فضایی نزدیکی با واحدهای تبخیری
و گنبدهای نمکی موجود در سازند قرمز باالیی دارند .این امر در اکتشاف این نوع از
کانهزاییها حائز اهمیت بوده و میبایست در مطالعات اکتشافی مورد توجه قرار گیرد.
سپاسگزاری
نويسندگان از حمايتهاي مالي دانشگاه زنجان براي انجام اين پژوهش تشکر
مينمايند .همچنين نويسندگان از سردبیر و داوران محترم فصلنامه علوم زمین بهخاطر
راهنماييهاي علمي ارزنده که منجر به غناي بيشتر مقاله حاضر گرديده است ،کمال
تشکر را دارند.
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The Toryan occurrence is located in the Central Iran zone, 120 km northwest of Zanjan. Pb–Zn
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fragments of the plant fossils, and shows disseminated, replacement, solution seems, intergranoular

Keywords:
Pb – Zn mineralization
Redbed type
Upper Red Formation
Toryan
Zanjan

cement, framboidal, and vein-veinlet textures. At Toryan, ore horizon has 1 m thickness and
approximately 350 m length and contains three zones include the red oxidized zone, the bleached
zone and the mineralized reduced zone. Galena, sphalerite, pyrite and arsenopyrite are the main ore
minerals at Toryan occurrence. Cerussite and goethite are formed during supergene and wethering
processes. Comparison of trace elements and REE patterns of barren red and grey host sandstones and
mineralized samples indicate that mineralized samples show lower concentrations of trace elements
and REE. This signature indicates mobility of these elements during bleaching and mineralization
processes. Based on tectonic setting, sedimentary environment, host rock, presence of plant fossils,
geometry, ore texture and mineralogy and alteration, Toryan occurrence can be classified as sedimenthosted Cu deposits of Redbed type, and is comparable with another Redbed type of Cu and Pb–Zn
deposits in the Avaj-Zanjan-Tabriz-Khoy belt.

* Corresponding author: Hossein Kouhestani; E-mail: kouhestani@znu.ac.ir
E-ISSN: 2645-4963; Copyright©2021G.S. Journal & the authors. All rights reserved.
doi: 10.22071/GSJ.2021.263678.1874

dor: 20.1001.1.10237429.1401.32.1.6.6

This is an open access article under the by-nc/4.0/ License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

118

