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چکیده
کانسار سرب و روی اورس کوه در فاصله  79کیلومتری شمال خاور شهر سمنان قرار دارد .این کانسار بهصورت چینه کران و در دولومیت و سنگآهک دولومیتی بخش باالیی
سازند الیکا به سن تریاس قرار دارد .ساختار اورس کوه شامل یک تاقدیس عادی با امتداد محوری شمال خاوری -جنوب باختری است و از روند عمومی البرز خاوری پیروی

می کند .چین خوردگی در این منطقه سبب شکل گیری سه دسته درزه شده است :درزه های هم راستا با محور تاقدیس ،درزه های کششی عمود بر محور تاقدیس و سامانه درزه های

مزدوج .دو دسته اول میزبان کانسارسازی به فرم رگه ای هستند .افزون بر این ،کانه زایی به فرم های برشی و پرکننده حفرات کارستی نیز قابل مشاهده است .کانه های اولیه در این
کانسار گالن ،اسفالریت و پیریت هستند که در اثر فرایندهای برونزاد به کانه های ثانویه همچون سروزیت ،گوتیت ،هیدروهتارولیت و روزاسیت دگرسان شده اند .کانی های باطله
شامل دولومیت ،کلسیت ،باریت ،کوارتز و به میزان کمتر فلورین است .مطالعه میانبارهای سیال موجود در کانی های کلسیت و باریت نشان دهنده سیالهایی است که بیشتر دامنه

دمایی میان  298تا  323درجه سانتی گراد دارند .دمای به نسبت باالی این سیالها به احتمال زیاد از یک توده نفوذی ژرف تأمین می شده که برداشت های ژئومغناطیس هوایی وجود
این توده را مشخص کرده است .شوری سیالها نیز محدوده وسیعی از  0/6تا  15درصد وزنی معادل  NaClرا شامل می شود که احتماالً ناشی از آمیختگی شورابه های حوضه ای با
سیالهای جوی است .در مجموع با توجه به شواهد یادشده می توان کانسار اورس کوه را در ردیف کانسارهای  MVTقرار داد که پس از کانه زایی در اثر فرایندهای برونزاد ثانویه،

کانی شناسی و نسبت عناصر در آن دستخوش تغییر شده است.

کلیدواژه ها :سازند الیکا ،کانسار  ،MVTمیانبار سیال ،اورس کوه ،البرز خاوری.
*نویسنده مسئول :محمد لطفی

 -1پیشنوشتار
کانسارهای فلزات پایه با سنگ میزبان کربناتی یکی از مهم ترین منابع سرب و روی
جهان به شمار می روند .این ذخایر در ایران از دید سنی در کامبرین ،دونین ،پرمین،
تریاس ،ژوراسيك وکرتاسه گزارش شده اند (مهری و همکاران.)1389 ،گستره
البرز با دارا بودن توالی های کربناتی ستبر ،توانایی باالیی برای پی جویی این گونه
از کانسارها را دارد .کانسار اورسکوه یکی از مجموعه کانسارهای حوضه معدنی
تاش -شهمیرزاد در گستره البرز خاوری است (رسا و کاظمی مهرنیا )1384 ،که در
دولومیت ها و سنگآهک های دولومیتی سازند الیکا به سن تریاس میانی تشکیل شده
است .بیشتر کانسارهای سرب و روی گستره البرز در سنگآهک های دولومیتی و
سیلیسی شده شکل گرفته اند که با پدیده هایی همچون تبلور دوباره ،کارستی شدن و
برشی شدن سنگ میزبان همراه هستند .معادن فلورین پاچی میانا (گرجی زاد)1375 ،
و شش رودبار (شریعتمدار )1377 ،نیز در گستره البرز از جمله معادن نوع MVT
هستند که سن آنها تریاس میانی است .رخداد کانهزایی اورس کوه به مختصات
جغرافیایی ˝ 53° 49´ 51طول خاوری و ˝ 35° 56´ 39عرض شمالی در فاصله
 79کیلومتری شمال خاور شهر سمنان قرار دارد (شکل )1و پیش از این به منظور
استخراج سرب مورد بهره برداری قرار گرفته است .در این پژوهش تالش شده است تا
با مطالعه درزهها ،بافت و ساخت ،کانیشناسی و دماسنجی میانبارهای سیال در کانسار
اورس کوه ،خاستگاه و چگونگی شکل گیری این کانسار مورد بررسی قرار گیرد.
 -2زمین شناسی
گستره البرز خاوری بیشتر دربردارنده چین خوردگی هایی با روند شمال خاوری-
جنوب باختری است .در محدوده اورس کوه نیز روند چین خوردگی ها با روند
عمومی البرز خاوری همخوانی دارد .واحدهای سنگی که در این محدوده رخنمون
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دارند شامل نهشتههای آهک و دولومیتی سازند الیکا به سن تریاس زیرین تا میانی
و سازند شمشک به سن تریاس باالیی تا ژوراسیک که بیشتر از ماسه سنگ و شیل
خاکستری رنگ تشکیل شده که یک افق التریت و بوکسیت با ستبرای کم و
بهصورت هم شیب میان این دو سازند جای گرفته است (شکل .)2این تغییر رخساره
از نهشته های کربناتی دریایی به نهشته های آواری قاره ای در اثر رخداد کوهزایی
کیمرین پیشین ( )Early Kimmerianصورت گرفته است (علوی نایینی.)1997 ،
از دیدگاه سنگ شناسی سازند الیکا در گستره مورد پژوهش به دو بخش اصلی
قابل جدایش است .بخش زیرین دربردارنده سنگآهک های خاکستری رنگ با
الیه بندی متوسط و بخش باالیی دربردارنده سنگآهک دولومیتی و دولومیت های
زرد رنگ ستبرالیه تا توده ای است (شکلهای  2و .)3
ساختار کلی اورس کوه بهصورت یک تاقدیس عادی است (شکل  )4که محور
آن روند شمال خاور -جنوب باختر دارد .بخش زیرین سازند الیکا در هسته تاقدیس
اورسکوه رخنمون دارد و توالی بخش باالیی سازند الیکا و سازند شمشک که با
یک افق بوکسیت و التریت همراه است در هر دو یال تاقدیس دیده می شود .افق
التریتی در منطقه اورس کوه گسترش محلی دارد؛ چنان که در محل معدن اثری از
آن به چشم نمیخورد و سازند شمشک بهطور مستقیم روی سازند الیکا قرار دارد
(شکل  .)3کانسار سرب و روی اورس کوه چینه کران ( )Strataboundو کانه زایی
محدود به واحد باالیی سازند الیکا (واحد دولومیتی) است (قربانی و همکاران1379 ،؛
 .)Ghorbani, 2013کانه زایی بیشتر بهصورت رگه ای است که از روند درزه ها و
شکستگی ها پیروی می کند و با پدیده هایی همچون کارستی شدن و برشی شدن
( )solution-collapse brecciasسنگ میزبان نیز همراه است .این شواهد نشان دهنده
خاستگاه دیرزاد ( )Epigeneticکانه زایی است.
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 -3زمینساخت رگه ها
بهطور کلی درزه ها ( )Jointsشکستگی های کوچکمقیاسی هستند که سنگ های دو
سوی آن نسبت به هم جابهجایی قابل مالحظه ای ندارند .جابهجایی در دیواره درزه ها
نسبت به یکدیگر می تواند دورشونده (درزه های کششی) و یا برشی (درزه های
برشی) باشد (قاسمی .)1387 ،بهطور کلی می توان سه دستهدرزه را در تاقدیس
اورس کوه شناسایی کرد که عبارتند از:
 )1دسته درزه های با امتداد تقریبی  SWW-NEEکه امتداد آنها از امتداد محور
چینخوردگی پیروی می کند .تشکیل این درزه ها در ارتباط با کشش بخش های
بیرونی چین خوردگی و یا در ارتباط با گسلش بین واحدهای سازند الیکا بوده است.
این دسته درزه یکی از سامانه درزه های میزبان کانه زایی است و رگه های اصلی
کانسار در امتداد همین درزه ها شکل گرفتهاند.
 )2دستهدرزه های با روند تقریبی  NNW-SSEکه امتداد آنها عمود بر محور
چینخوردگی و راستای تنش های کششی ) (σ3و هم راستا با تنش های فشارشی
اعمال شده بر منطقه ) (σ1است .این دستهدرزه در حقیقت درزه های کششی هستند که
با ایجاد فضاهای خالی درون سنگ شرایط را برای جریان سیالهای کانه زا و نهشت
فراهم میکنند .رگه های معدنی تشکیل شده در امتداد این درزه ها نسبت به سیستم
پیشین ستبرای کمتری دارند.
 )3درزه های مزدوج که در اثر چین خوردگی در سنگ ایجاد می شوند .وضعیت
قرارگیری این سامانه به گونهای است که نیمساز زاویه تند میان درزه ها هم راستا با
سوی تنش های فشارشی ) (σ1و نیمساز زاویه باز هم راستا با سوی تنش های کششی
) (σ3است (قاسمی .)1387 ،این درزه ها بدون کانه زایی هستند و تنها از دیدگاه
مشخص کردن الگوی تنش های زمینساختی در منطقه ارزش دارند.
به منظور بررسی زمینشناسی ساختاری کانسار اورس کوه ،وضعیت درزه ها شامل
شیب ،سوی شیب و امتداد آنها در سه ایستگاه جداگانه در محدوده معدنی برداشت
شد که در ادامه نتایج حاصل از این برداشت ها ارائه و بررسی می شود.
در ایستگاه شماره یک (به مختصات ˝ 53° 49´ 49طول خاوری و
˝ 35° 56´ 40عرض شمالی) دو درزه بزرگ با طول بیش از 10متر با مقدار شیب
حدود  72°درجه با آزیموت امتداد  74°و آزیموت سمت شیب  164°رخنمون دارد
(شکلهای  5و .)6
در ایستگاه شماره دو (به مختصات ˝ 53° 49´ 52/8طول خاوری و
˝ 35° 56´ 42/4عرض شمالی) دو دسته درزه اصلی قابل مشاهده است که هر دو
دسته به فرم رگه ای توسط مواد معدنی پر شده اند .دسته اول دارای آزیموت امتداد
 60°- 70°و شیب  80°- 90°با آزیموت سوی شیب  150°- 160°هستند .این دسته
درزه ها در امتداد محور چینخوردگی قرار دارند (شکلهای  7و  .)a -8دسته دوم،
درزه های با آزیموت امتداد  170°- 180°و شیب  70°- 80°با آزیموت سوی شیب
 260°- 270°هستند (شکلهای  7و  .)b -8امتداد این درزه ها تقریباً بر امتداد محور
تاقدیس عمود است و در حقیقت درزههای کششی تشکیل شده در راستای تنش های
فشارشی ) (σ1هستند .افزون بر این دو امتداد اصلی ،درزه های مزدوج نیز در این
ایستگاه قابل مشاهده است که راستای آنها تأیید کننده تنش کلی در ناحیه است.
در ایستگاه شماره ( 3به مختصات ˝ 53° 49´ 56/4طول خاوری و
˝ 35° 56´ 43عرض شمالی) ،همانند ایستگاه شماره  ،2دو دسته درزه اصلی در
سنگ میزبان دولومیتی قابل مشاهده است .دسته اول دارای آزیموت امتداد
 165°- 185°و شیب  75°- 84°با آزیموت سوی شیب  255°- 279°است .دسته
دوم شامل درزه های با آزیموت امتداد  335°- 5°و شیب متوسط میان 60°- 85°
با آزیموت سوی شیب  65°- 95°است (شکلهای  9و .)10درزه های این ایستگاه
بدون آثار کانه زایی هستند و رگه های کلسیتی موجود در سنگ را که بیشتر روند
شمالی -جنوبی تا شمال باختری -جنوب خاوری دارند ،قطع می کنند .این درزهها
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بهصورت شکستگیهای با فضای باز پرنشده نمود دارند که نشاندهنده فازهای
زمینساختی پس از کانه زایی است.
در مجموع می توان سوی تنش های اصلی وارد شده به منطقه را بهصورت شکل
 11نمایش داد .همانگونه که در این تصویر دیده می شود ،تنش های فشارشی )(σ1
در سوی شمال باختری -جنوب خاوری به منطقه وارد شده و سوی تنش های کششی
) (σ3عمود بر آن یعنی شمال خاوری -جنوب باختری است .تنش های فشارشی
سبب چین خوردگی واحدهای رسوبی و شکل گیری ساختار تاقدیس با روند شمال
خاوری -جنوب باختری (هم راستا با جهت تنش های کششی) در منطقه شده است.
همچنین این تنش سبب گسلخوردگی هم راستا با محور تاقدیس میان واحدهای
سازند الیکا و ایجاد بافت های خرد شده و برشی در سنگ های کربناتی شده است.
یک دستهدرزه های کششی نیز عمود بر محور تاقدیس شکل گرفته اند .این درزه ها
که نقش بنیادین در حرکت سیالهای کانهساز و شکل گیری کانسار بهصورت دیرزاد
داشته اند دارای امتداد عمود بر  σ3و به موازات  σ1هستند.
 -4کانی شناسی ،ساخت و بافت کانسنگ
کانه ها در کانسار اورس کوه به دو بخش سولفیدی درونزاد و غیرسولفیدی برونزاد
تقسیم می شوند که در سنگ های دولومیتی بخش باالیی سازند الیکا تشکیل
شده اند .بخش سولفیدی بیشتر شامل بلورهای گالن است که در برخی نمونه ها با
اسفالریت همرشدی دارد (شکل  .)a -12کانی گالن در مقاطع صیقلی دارای رخ
مثلثی است که در اثر تنشهای زمینساختی پس از کانه زایی تغییر شکل داده است
(شکل  .)b -12در حال حاضر آثار کمی از گالن در دیواره تونل های استخراجی
و رگه های معدنی به چشم میخورد .به نظر می رسد بیشتر فاز سولفیدی کانسار
استخراج شده و در حال حاضر فاز برونزاد و غیرسولفیدی باقی مانده است.
بخش های سولفیدی باقیمانده بیشتر شامل گالن است که به واسطه پوششی از کانی
ثانویه سروزیت از دگرسانی بیشتر محفوظ مانده است (شکل  .)c -12افزون بر آن
بلورهای بسیار ریز پیریت بهصورت دانه های پراکنده در زمینه سنگ میزبان کربناتی
وجود دارد (شکل  .)d -12فاز غیرسولفیدی بیشتر شامل کانه های اکسیدی آهن مانند
لیمونیت و گوتیت است که بهصورت فاز برونزاد و در اثر فروشویی ()Leaching
کانه های سولفیدی آهندار مانند پیریت و مارکاسیت ایجاد شده است .فراوانی
اکسیدهای آهن سبب رنگ قهوه ای تا قهوه ای مایل به زرد کانسنگ شده است.
شکل کانسنگ در کانسار اورس کوه بیشتر رگه ای است ،بهویژه در بخش هایی که
فاز سولفیدی وجود دارد پاراژنز گالن و باریت با ساخت رگه ای درون سنگ میزبان
دولومیتی به چشم می خورد (شکل  .)a -13همچنین در برخی بخش ها کانی باریت
بهصورت بلورهای تیغه ای شکل در دیواره رگه ها دیده می شود (شکل  .)b -13افزون
بر ساخت رگه و رگچه ای بافت پر کننده حفرات کارستی نیز قابل مشاهده است .در
حفرات کارستی ،کانه ها توسط پوششی از آراگونیت پوشیده شده اند (شکل .)c -13
بافت برشی نیز در کانسنگ به احتمال زیاد حاصل فروریزش حفرات کارستی است
( )solution-collapse brecciasکه در آن قطعات خرد شده کانسنگ توسط سیمان
کلسیتی به هم متصل شده اند (شکل .)d -13
 -5دماسنجی میانبارهای سیال
میانبارهای سیال ( )Fluid Inclusionsهم در کانی های شفاف و هم در کانی های تیره
وجود دارند ،ولی برای بررسی و مطالعه آنها ،بیشتر از کانی های شفاف و دانه درشت
که دربرگیرنده سیالهای بزرگ هستند استفاده می شود (.)Wilkinson, 2001
از جمله کانیهایی که میانبارهای سیال بیشتر در آنها مورد مطالعه قرار می گیرد،
می توان به کانیهای کوارتز ،فلوریت ،هالیت ،کلسیت ،دولومیت ،اسفالریت ،باریت،
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توپاز و کاسیتریت اشاره کرد ( .)Shepherd et al.,1985به منظور مطالعات دماسنجی
روی میانبارهای سیال در کانسار اورس کوه از کانی های باریت و کلسیت موجود
در رگه های معدنی استفاده شد .برای انجام این پژوهش  4مقطع دوبرصیقل ،مورد
استفاده قرار گرفت .اندازه گیری هایدماسنجی به وسیله استیج گرم و سرد کننده مدل
 MDS600ساخت شرکت  Linkamبا تغییرات دمایی  -190تا  +600درجه سانتی گراد
انجام شد .برای تعیین درصد شوری و چگالی سیالها و رسم نمودارها از نرم افزار
مدلینگ ) PVTX (Software Modelling for Fluid Inclusion V 2.6استفاده شد.
در نمونه های مورد پژوهش 4 ،گونه میانبار سیال اولیه قابل جدایش بودند (شکل )14
که به شرح زیر هستند:
 )1سیالهای دوفازی مایع-گاز  :(Liquid rich) L+Vبیشترین نوع میانبارهای سیال در
نمونه ها از این نوع هستند .در این گونه از میانبارهای سیال بیشترین حجم سیال را فاز
مایع دربرمی گیرد و فاز گازی تنها  %10-35از حجم میانبار سیال را پر کرده است.
در این سیالها فاز جامد نمک وجود ندارد و میزان شوری آنها میان  0/6تا  %11وزنی
معادل  NaClمتغیر است.
 )2سیالهای دوفازی گاز -مايع دارای  :CO2-H2Oاین گونه از میانبارهای سیال دارای
 CO2 –H2Oهستند .حضور کم  CO2محلول در آب سبب مي شود كه در طي فرايند
انجماد و اندازهگيري Tm Ice CO2محلول در آب بهصورت تشكيل كالتريت ديده
و سبب اندازه گيري مقادير مثبت براي  Tmشود.
 )3سیالهای تکفاز مایع ) :L(Liquidاین گونه از میانبارهای سیال به تعداد زیادی
در نمونه های مورد بررسی دیده می شود .میانبارهای سیال تک فاز مایع نسبت به سیال
تک فاز گاز به میزان خیلی بیشتری در نمونه ها دیده می شود .امکان بهره گیری از این
میانبارهای سیال در پژوهش های دماسنجی وجود ندارد.
 )4میانبارهای سیال دوفازی غني از  :CO2در شماری از نمونه های میانبارهای سیال
مطالعه شده وجود میزان باالی  CO2چه در فاز گازی و یا در فاز مایع موجب شده
که  Tm CO2قابل اندازه گیری باشد Tm CO2 .در این گونه از سیالهای میان 51/7
تا  -56/1متغیر است که این می تواند در نتیجه حضور گاز های دیگری همچون
 CH4و  Nباشد .در طی همگن شدگی پایانی حباب های گاز ،به دلیل حضور بیش از
 CO2 %40در این نوع از میانبارهای سیال در طی گرما دادن پیش از رسیدن به دمای
همگن شدگی Thدچار ترکیدگی می شوند که دمای  )Td( Decrepitationرا که برابر
با کمینه دمای همگنشدگی است نشان می دهند.
از دید خاستگاه و زمان به دام افتادن سیال ،میانبارهای سیال مطالعه شده در مقاطع
به سه گروه تقسیم می شوند ) :(Shepherd et al., 1985; Pirajno, 2009میانبارهای
سیال اولیه ()Primary inclusion؛ میانبارهای سیال ثانویه ()Secondary inclusion؛
میانبارهای سیال شبه ثانویه (.)Pseudosecondary inclusion

 .1 -5انجماد ()Freezing

با اندازه گیری تغییرات درجه انجماد می توان شوری ( )Salinityو چگالی ()Density
را در میانبارهای سیال اندازه گیری کرد .اولین دمای ثبت شده در طي تشكيل
اولين قطره ذوب ) (Teيا دماي نقطه اوتكتيك است .نقطه اوتكتيك براي سامانه
 NaCl+ H2Oتقريباً  Te<-20/8°Cاست .حال آنكه نقطه اوتكتيك در تعدادي از
نمونه هاي مورد بررسی پايينتر از این مقدار است كه بيانگر حضور نمك هاي ديگر
افزون بر  NaClدر سيال كانه ساز است .با کامل شدن ذوب تدریجی یخ ،آخرين
دماي ثبت شده یا دماي ذوب ( )Tmاندازه گیری می شود که با استفاده از آن مي توان
به ميزان شوري سيال پي برد .بر پایه بررسی های انجام شده روی نمونه ها میزان Tm
از  -6/8تا  1/2درجه سانتی گراد متغیر است و بیشترین تعداد  Tmاندازه گیری شده
مربوط به گستره دمایی  -1تا  0درجه سانتیگراد است .بر این اساس در نمونه های
مورد بررسی درجه شوری میانبارهای سیال از  %0/6تا  %15وزنی معادل نمک طعام
متغیر است (شکل .)15

 .2 -5گرما دادن ()Heating

به كمك روش ریزدماسنجی مي توان کمینه دمای تشكيل كاني ها را تعيين کرد؛
بهطوري كه اگر سيال گرما داده شود ،همه فازهاي آن که دربرگیرنده فاز جامد
مايع و گاز است همگن مي شود كه اين امر گوياي کمینه دمای تشكيل میانبار سیال
و به عبارت ديگر کمینه دماي تشكيل كاني است .در نمونه هاي مطالعه شده دمای
همگنشدگي میانبارهای سیال دوفازي با تبديل بخار به مايع صورت گرفته و در
نمونه دارای بخار باال با تبدیل مایع به بخار همگنشدگی ثبت شده است .نتايج
پژوهش نشان می دهد كه میانبارهای سیال غني از گاز ( )Vaporrichشاخص مناسبي
برای اندازه گيري ریزدماسنجی میانبارهای سیال نیستند؛ بهطوري كه تكرار چندين
بار اندازه گيري روي اين نوع از میانبارهای سیال نتايج كام ً
ال متفاوتي را دربر داشته
است .اين امر به احتمال زیاد ناشي از بسته نبودن سامانه ترموديناميكي اين نوع از
میانبارهای سیال است ( .)Roedder & Bodnar, 1977از این رو در مطالعه میانبارهای
سیال کانسار اورس کوه سعی شد تا بیشتر از سیا لهای غنی از مایع (که همگنشدگی
آنها با تبدیل بخار به مایع صورت گرفته است) استفاده شود .مطالعه روی دمای
همگن شدگی میانبارهای سیال نشان دهنده گروه هاي دمايي متغیری از  90تا 423
درجه سانتی گراد و بيشترين فراواني دمای همگن شدگي مربوط به گستره دمايي 298
تا  323درجه سانتی گراد است (شکل .)16
نمودار شکل  17محدوده گروه های اصلی ذخایر معدنی را بر پایه درصد شوری و
دمای سیالهای تشکیل دهنده کانسار نشان می دهد ( .)Wilkinson, 2001همان گونه
که دیده می شود طیف وسیعی از کانسارها میان منحنی اشباع هالیت و منحنی بحرانی
قرار گرفتهاند .همچنین محدوده های کانسارسازی انواع گوناگون ،همپوشانی زیادی
از دید شوری و دمای همگن شدگی با یکدیگر دارند .داده های میانبارهای سیال
کانسار اورسکوه نشان دهنده سیالهایی با شوری به نسبت کم و دمای متوسط تا
باال هستند و در محدوده کانسارهای اپیترمال قرار می گیرند .با این حال نمودار
ستونی فراوانی داده های مربوط به شوری میانبارهای سیال نشاندهنده دو جمعیت
کام ً
ال متفاوت است و  4نمونه از میانبارهای سیال مطالعه شده شوری به نسبت باالیی
دارند که این می تواند نشان دهنده نقش شورابه های درون حوضه ای در شکل گیری
سیالهای کانه ساز باشد .شوری متفاوت در میانبارهای سیال ممکن است حاصل
آمیختگی سیالهای جوی (سیالهای با شوری پایین) با شورابه های درون حوضه ای
(سیالهای با شوری باال) باشد .دمای باالي میانبارهای سیال در كانسار اورس كوه با
توده نفوذی بزرگی که احتماالً در جنوب باختر منطقه وجود دارد در ارتباط است.
هر چند این توده در سطح رخنمون ندارد اما در برداشت های ژئوفیزیک هوایی به
روش مغناطیسسنجی که توسط گروه ژئوفیزیک هوایی سازمان زمین شناسی کشور
صورت گرفته است؛ بهصورت منطقه ای با تفاوت شدید در شدت میدان مغناطیسی
کل قابل مشاهده است (شکل .)18
 -7نتیجه گیری
با توجه به مجموعه شواهد و مقایسه آنها با دیگر کانسارها ،شباهت های زیادی
میان کانسار سرب و روی اورس کوه با کانه زایی نوع  MVTوجود دارد
(;Leach & Taylor, 2009; Paradis et al., 2007; Bradley & Leach, 2003
;2002

al.,

et

Nelson

;2001

al.,

et

Leach

;2007

Hannigan,

;Patterson & Powis, 2002; Leach & Sangster, 1993; Amstutz & Fontbote, 1983

 .)Hitzman et al., 2003این شواهد بیشتر شامل ریختشناسی چینهکران،
سنگ میزبان کربناتی دولومیتی شده ،پدیده های کارستی شدن ،برشی شدن و
گسلخوردگی و همچنین نبود ارتباط مستقیم با تودههای نفوذی است .ساختارهای
کنترل کننده کانه زایی در کانسار اورس کوه شامل درزه ها ،شکستگی ها و گسل ها
و همچنین حفرات انحاللی کارستی در سنگ میزبان هستند که در طی فازهای
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کوهزایی الرامید و آلپی که موجب شکل گیری ساختارهای چین خورده البرز
شده است به وجود آمدهاند .سیالهای کانه زا احتماالً حاصل آمیختگی سیالهای
جوی و شورابههای درون حوضه ای بوده اند .فشارهای زمینساختی که با ایجاد
چین خوردگی و گسلش در منطقه همراه بوده سبب مهاجرت سیالهای کانه زا
به درون فضاهای خالی حاصل از گسل خوردگی ،برشی شدن و کارستی شدن در
سنگ میزبان کربناتی شده است .وجود یک توده نفوذی ژرف احتمالی در منطقه
نیز با باال بردن دمای سیالها و ایجاد جریان همرفتی سیال درون سنگ های کربناتی
سبب شسته شدن فلزات از درون سنگ ها و تمرکز آن در فضاهای خالی شده
است .نهشته شدن کانه ها از سیال کانه زا تحت تأثیر عواملی مانند کاهش فشار (در
اثر برخورد سیال با فضاهایی همچون درزه ها ،گسل ها و حفرات کارستی) ،کاهش
دما و رقیق شدگی حاصل از آمیختگی شورابه ها با سیالهای جوی صورت گرفته
است .نهشته اولیه شامل کانه های سولفیدی گالن ،اسفالریت و سولفیدهای آهن

شکل  -1نقشه راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه.
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بوده است .در اثر باالآمدگی منطقه و افت سطح ایستابی ،شرایط محیط از احیایی
به اکسیدان تغییر کرده و کانسار سولفیدی اولیه دچار دگرسانی شده است .نفوذ
سیالهای جوی با فوگاسیته اکسیژن باال ،کانی های سولفیدی بهویژه سولفیدهای
آهن را تجزیه کرده و با تولید اسید سولفوریک موجب کاهش شدید  pHسیالهای
جوی فرورو و انحالل سرب و روی از توده سولفیدی اولیه شده است .روی به علت
قابلیت انحالل باالتر نسبت به سرب در محیط برونزاد تقریباً بهطور کامل شسته شده
در صورتی که سرب در اثر افزایش  pHمحلول ها که خود ناشی از اثر بافرکنندگی
سنگ های کربناتی است ،به سرعت تشکیل کربنات سرب نامحلول (سروزیت)
داده و نهشته شده است .همچنین بخشی از فاز سولفیدی سرب (گالن) با پوششی
از کانی سروزیت پوشیده شده که این امر سبب جلوگیری از هوازدگی بیشتر
گالنها شده و به همین دلیل کانی گالن در بخش برونزاد اکسیدان قابل مشاهده
است.

محمد لطفی و همکاران

شکل  -2توالی چینه نگاری منطقه اورس کوه (حکمتیان.)1391 ،
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شکل  -3توالی چینه نگاری منطقه اورس کوه در محل کانسار .در این توالی افق التریتی به چشم نمی خورد و کانه زایی در یک افق دولومیتی بیشتر
برشی شده در باالترین بخش از سازند الیکا قرار دارد (حکمتیان.)1391 ،
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شکل  -4نقشه زمین شناسی و برش های ساختاری محدوده معدنی اورس کوه (حکمتیان.)1391 ،

شکل  -5نمودارهای گلسرخی مربوط به ایستگاه درزه نگاری شماره یک )a .سوی شیب درزه ها؛
 )bامتداد درزه ها.
79

زمین شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس کوه در البرز خاوری (استان سمنان)

شکل  -7نمودارهای گلسرخی مربوط به ایستگاه درزه نگاری شماره  )a .2سوی شیب درزه ها؛
 )bامتداد درزه ها ( 32درزه برداشت شده است).
شکل  -6درزههای اصلی در ایستگاه درزه نگاری شماره .1

شکل  -8درزه های کانی سازی شده در ایستگاه درزه نگاری شماره  )a ،2درزه های گروه اول با امتداد تقریبی شمال خاور– جنوب باختر
که هم راستا با روند چین خوردگی تاقدیس هستند؛  )bدرزه های گروه دوم با امتداد تقریبی شمال باختر -جنوب خاور که عمود بر محور
چین خوردگی بوده و در اثر تنش های کششی شکل گرفته اند.

شکل  -9نمودارهای گلسرخی مربوط به ایستگاه درزه نگاری شماره  )a -3سوی شیب درزه ها؛
 )bامتداد درزه ها ( 36درزه برداشت شده است).
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شکل  -10دو دسته درزه متقاطع در ایستگاه
درزهنگاری شماره  .3دسته اول دارای امتداد
تقریبی شمالی -جنوبی و دسته دوم دارای امتداد
تقریبی شمال خاوری است .هر دو دسته درزه
در این ایستگاه ،رگههای کلسیتی موجود در
سنگ که بیشتر روند شمال باختری -جنوب
خاوری دارند (عمود بر محور تاقدیس) و در اثر
تنشهای کششی ایجاد شدهاند را قطع میکنند.

شکل  -11نمایش سوی اثر تنش های فشارشی ) (σ1و تنش های کششی ) (σ3روی تصویر همپوشان از نقشه
زمین شناسی اورس کوه و مدل ارتفاعی رقومی ) (DEMبا توان تفکیک مکانی  10متر.

شکل  -12کانه های کانسار اورس کوه در مقاطع صیقلی )a .پاراژنز گالن و اسفالریت؛  )bگالن با
رخ مثلثی (امتداد رخ ها در اثر فاز زمینساختی پس از کانه زایی تغییر شکل داده است)؛  )cگالن
با رخ مثلثی که در حاشیه ها به سروزیت دگرسان شده است؛  )dذرات پیریت خودشکل در زمینه
سنگ میزبان کربناتی کانسار اورس کوه.
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شکل  -13نمونه های ماکروسکوپی کانسنگ
اورس کوه )a .پاراژنز گالن و باریت در زمینه
سنگ میزبان دولومیتی؛  )bباریت با بلورهای
تیغه ای شکل روی دیواره یکی از رگه های
معدنی؛  )cکانه زایی به فرم استاالکتیت درون
حفرات کارستی که توسط الیه های آراگونیت
پوشیده شده است؛  )dکانسنگ هوازده دارای
بافت برشی.

شکل  -14نمونه هایی از میانبارهای سیال موجود در کلسیت و باریت کانسار اورس کوه.
 )aمیانبارهای سیال دو فازی مایع-گاز (Liquid rich) L+V؛  )bمیانبارهای سیال دوفازی
گاز -مایع دارای CO2-H2O؛  )cمیانبارهای سیال تک فازی مایع (Liquid) L؛  )dمیانبارهای
سیال دوفازی غنی از .CO2

شکل  -15نمودار ستونی فراواني داده هاي مربوط به میانبارهای سیال نمونه هاي مورد مطالعه بر پایه درصد شوري.
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شکل  -16نمودار ستونی فراواني داده هاي مربوط
به میانبارهای سیال نمونه هاي مورد مطالعه بر پایه
دماي همگن شدگي.

شکل  -17موقعیت میانبارهای سیال روی نمودار
دمای همگنشدگی -درصد شوری انواع ذخایر
معدنی (.)Wilkinson, 2001

شکل  -18نمایش میدان مغناطیسی کلی در ناحیه مورد پژوهش .موقعیت کانسار اورس کوه روی تصویر با نشانه ستاره
مشخص شده است.
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)زمین شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس کوه در البرز خاوری (استان سمنان

کتابنگاری
 پژوهشکده علوم، پایاننامه کارشناسی ارشد،) زمینشناختی در البرز خاوری (استان سمنان- بررسی ژنز کانسار اورسکوه در ارتباط با فرایندهای ساختاری-1391 ،. م،حکمتیان
.ص154 ،شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین،زمین
. انتشارات روزبهان، کانسارهای فلزات پایه با میزبان سنگ های کربناتی-1384 ،. ا، و کاظمی مهرنیا. ا،رسا
، میانبارهای سیال، ژئوشیمی، سوادکوه مازندران بر اساس داده های حاصل از مطالعه آنالیز رخساره ای، بررسی زمین شناسی و ژنز کانسار فلورین شش رودبار-1377 ،. ا،شریعتمدار
. ص202، دانشگاه تربیت مدرس،پایان نامه کارشناسی ارشد
. سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور، جام1 :100000  نقشه-1997 ،علوي ناييني
. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،شناسی ساختمانی پایه های زمین-1387 ،. ر. م،قاسمی
. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کانسارهای سرب و روی در ایران-1379 ،. ن، و خویی. پ، تاجبخش،. م،قربانی
. ص186 ، دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد،میانا آنالیز رخساره و ژنز کانسار فلورین پاچی،کانی شناسی، زمین شناسی-1375 ،. ح،گرجی زاد
 فصلنامه علوم، جنوب دامغان، در توالی کربناتی کرتاسه باالیی ایران مرکزی، نقره (روی) خانجار- رخساره های کانه دار کانسار سرب-1389 ،. ف، و فیاضی. ا، راستاد،. ب،مهری
.75  شماره، سال نوزدهم،زمین
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Abstract
Oras-kuh lead-zinc deposit is located at about 79 km north-east of Semnan city. This deposit is considered as stratabound and occurs in the
upper part of the Triassic dolomitic limestone of the Elika formation. Oras-kuh structure includes a northeast - southwest trending normal
anticline and follows the general trend of the eastern Alborz. Folding in the area has generated three sets of joints including joints trending
parallel to the direction of anticline axis, extensional joints perpendicular to anticline axis and the conjugate joint systems. The first two sets
of the joints host vein form mineralization. In addition, breccia and karst filling mineralization can be detected. Major minerals are galena,
sphalerite and pyrite that altered to secondary minerals such as cerussite, goethite, hydrohetarolite and rosasite under the supergene processes.
Gangue minerals are dolomite, calcite, barite, quartz, and small amounts of fluorite. The majority of the temperature data are between 298
to 323°C based on the fluid inclusion geothermometry of calcite and barite minerals. The relatively high temperatures of fluid inclusions are
attributed most likely to a concealed deep intrusion in the crust inferred by airborne geomagnetic survey. Fluid salinities show a wide range
from 0.6 to 15wt% NaCl eq. formed through mixing of basinal brines with meteoritic water. In general based on the present evidences, Oraskuh lead-zinc deposit can be compared with MVT deposits; however the primary mineralogy and elemental ratios have been changed through
secondary supergene processes.
Keywords: Elika formation, MVT deposit, Fluid inclusion, Oras-kuh, Eastern Alborz
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