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  چکیده

 نقـره  و )Sn( قلـع  ،)Cd( کـادمیوم  ،)Ge( ژرمـانیوم  ،)Ga( گالیم ،)Pb( سرب ،)Cu( مس ،)Co( کبالت ،)Ni( نیکل ،)Fe( آهن ،)Mn( منگنز مقدار عناصر

)Ag(  آهـن  عناصر .عمارت تعیین شد و سرب روي نمونه از کانی اسفالریت کانسار 10در )Fe(،  کـادمیوم )Cd(،  سـرب )Pb( منگنـز  و )Mn(    فـراوان تـرین

تـا   652از  )Pb( سـرب  مقـدار  ،ppm 549تـا   452 از )Cd( کـادمیوم  مقدار ،ppm 21700تا  11580از  )Fe( آهن مقدار. می باشندعناصر فرعی در اسفالریت 

ppm 5186منگنز مقدار ، و )Mn(  تا  >2ازppm 497 نیکل  اصرمقدار عن .تغییر می کند)Ni( کبالت ،)Co( مس ،)Cu(  گـالیم ،)Ga(  ژرمـانیوم ،)Ge(  قلـع ،

)Sn ( و نقره)Ag( کانسـارهاي   منتشـر شـده بـراي    جزیی در اسفالریت کانسار عمارت به خوبی قابل مقایسه با داده هـاي  فرعی و ژئوشیمی عناصر. اندك است

کانـه   سـیال دماي  ،در اسفالریت )Ga/Ge( گالیم به ژرمانیوم زمین دما سنج نسبت. باشدکالسیک جهان می  )MVT( می سی سی پی ي درهسرب و روي نوع 

مـی سـی    ي درهسرب و روي نـوع   دماي تشکیل کانسنگ در کانسارهاي این دماها نیز در محدوده ي. می دهد نشان C 235°تا  C 175° دار را در محدوده ي

  .استمی سی سی پی  ي دره ه کانسار عمارت یک کانسار سرب و روي نوعاین شواهد نشان می دهند ک. قرار می گیردسی پی 

  

  ، عمارتو سرب روي ژئوترمومتري، ژئوشیمی، اسفالریت،: واژه هاي کلیدي

  

The Geochemistry and Geothermometry of Sphalerite in the 
Carbonate-Hosted Emarat Pb-Zn Deposit

F. Ehya
1
, M. Lotfi

2
& I. Rasa

3

1) Department of Geology, Islamic Azad University, Behbahan Branch, Behbahan, I.R. Iran
2) Department of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, I.R. Iran

3) Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University

Abstract
The Mn, Fe, Ni, Co, Cu, Pb, Ga, Ge, Cd, Sn and Ag contents of 10 sphalerite samples from the Emarat Zn-Pb deposit 

were determined. The principal trace elements are Fe, Cd, Pb, and Mn. The Fe content of the sphalerite ranges from 
11580 to 21700 ppm, the Cd content from 452 to 549 ppm, the Pb content from 652 to 5186 ppm, and the Mn content 
from <2 to 497 ppm. The Ni, Co, Cu, Ga, Ge, Sn, and Ag contents are low. Trace element geochemistry of sphalerite 
from the Emarat deposit compares well to literature data reported for classical Mississippi Valley-type (MVT) districts 
in the world. The Ga/Ge geothermometer indicates a temperature range of 175 °C to 235 °C for the ore-bearing fluid. 
This temperature range is consistent again with the ore formation temperatures for MVT deposits. Accordingly, the 
Emarat Zn-Pb deposit must be classified as an MVT deposit.
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