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:چكيده
. غرب شهرستان بردسكن در استان خراسان رضوي واقع شده استدر شمال2سرنخواب منطقه اكتشافي 

شامل ت ومحدوده مورد مطالعه در غرب زون ساختاري تكنار در شمال خرد قاره ايران مركزي قرار گرفته اس
باشد كه تحت سنگ ميزبان آهك مي.باشدبا سن پركامبرين و دونين ميو پادها بخشي از سازندهاي تكنار 

اي و صورت رگهسازي كنترل گسلي داشته و بهكاني. ته استگرفو كربناتي قرارتاثير آلتراسيون هاي دولوميتي 
در اين ناحيه بقاياي معدنكاري قديمي شامل چند تونل به طول . جانشيني در سنگ ميزبان تشكيل شده است

به سمت 45°و شيب N40Eمتر با روند 2تا 5/0ماده معدني به ضخامت . متر قابل مشاهده است20حدود 
هاي ثانويهو كانيه استسرب و روي در منطقه ديده نشداوليه كاني.شمال باختر در اين محدوده برونزد دارد

زون شيميايي،نتايج تجزيهبراساس .باشداه با باطله كلسيت ميرمگوتيت ه±هماتيت + مورفيتشامل همي 
.باشدميدرصد آهن15و سربتن درگرم5600، گرم در تن روي181300سازي حاويكاني

سازي، ژئوشيمي ، كاني2سرب، روي، سرنخواب: واژه هاي كليدي

:مقدمه) 1
,Eftekharnezhad et al(كاشمر 1:250000شناسي در نقشه زمين2محدوده اكتشافي سرنخواب و ) 1976

كيلومتري 50در اين محدوده.قرار دارد)1385شهراني وهمكاران، (بردسكن1:100000شناسينقشه زمين
محدوده .واقع شده استرضويدر استان خراسان سرنخوابو شمال روستاي بردسكنشهرستان غربشمال

55.17"هاي طولو شرقي 57°32´48.44"تا57°32´24.61"جغرافيايي هايعرضدر بين مذكور 
.شمالي قرار دارد35°15´39.53"تا 15°35´

اي اين محدوده اكتشافي در حاشيه شمالي خرد قاره ايران مركزي ، جنوب زون سبزوار و در از نظر منطقه
اين زون به صورت .گيردزون تكنار در شمال گسل درونه، قرار مي. غرب زون ساختاري تكنار قرار گرفته است

ئيك و سنوزوئيك زوباال آمده است كه متشكل از مجموعه سنگهاي پالئوزوييك، مزواي شكل ويك بلوك گوه
كه ) ريوش(گسل درونه و گسل تكنار : زون توسط دو گسل اصلي محدود شده است كه عبارتند ازاين.باشدمي

باشد ولي حد غربي آن گسترش شرقي زون تكنار تقريبا مشخص نمي.غربي دارند–هر دو روندي تقريبا شرقي 
,Forster(با گسل درونه است) ريوش(محل تالقي گسل تكنار  1968. Razzaghmanesh, 1968.

Eftekharnezhad et al.,1976, Muller & Walter, 1983(.
اين . اسپاس جم بوده استمشاورمحدوده اكتشافي شركت مهندسينمحدوده مورد مطالعه بخشي از 

در آناليزهاي انجام شده كه بر . نمونه انجام داده است31بر روي ICP-MSبه روش شركت، آناليز ژئوشيميايي


