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Abstract. The copper stratiform deposits located in sedimentary rocks (sediment-hosted), considerably differ in 

sizes, stocks and metal association. The Geological service of the USA classified the copper stratiform deposits into 
three subtypes: facies of the recovery environment (reduced facies), red layers (redbed), multicoloured layers 
(revett). Characteristic feature of ore-bearing strata of the Zhezkazgan area is the color contrast caused by inter-
bedded red and grey beds. Ore-bearing Zhezkazgan Formatioon is divided into 12 lithogenetic types of rocks. 

 
 

УДК 553.3 
 

ЖЕЗҚАЗҒАН ТИПТІ СТРАТИФОРМДЫҚ МЫСТЫ  
ҚҰМТАС КЕНОРЫНДАРЫНЫҢ ЛИТОФАЦИЯЛЫҚ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ 
 

Ə. Б. Байбатша, А. А. Бекботаева  
 

Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: стратиформдық мыс кенорындары, литогенетикалық типтер, жезқазган сериясы. 
Аннотация. Шөгінді таужыныстарда орналасқан (sediment-hosted) стратиформдық мыс кенорындары 

өздерінің өлшемдері, қоры жəне металдарының ассоциациясы бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. АҚШ 
Геологиялық қызметінің жіктелімі бойынша, стратиформдық мыс кенорындары үш типшеге бөлінеді: то-
тықсыздандырушы ортаның фациялары (reduced facies), қызыл түсті қабаттардың (redbed) жəне түрлі түсті 
қабаттардың (revett). Жезқазған ауданы рудалы қатқабатына тəн ерекшелікке қызыл түсті жəне сұр түсті 
таужыныстар қабаттарының араласып орналасуына байланысты бояуының контрастылығы жатады. 
Жезқазған сериясының рудалы қатқабатында таужыныстардың 12 литогенетикалық типі бөлінген. 

 
Кіріспе. Шөгінді таужыныстарда орналасқан (sediment-hosted) стратиформдық мыс кенорын-

дары бір-бірінен өздерінің əртүрлі ерекшеліктері бойынша айрықшаланады. Дегенмен олардың 
ортақ жалпы белгілері де бар, мəселен, руданың белгілі бір горизонттарда ғана орналасуы, кен 
денелерінің қалыңдығы шамалы болғанымен, алаңы бойынша біршама үлкен болуы, руданың ұсақ 
түйірлі мыс сульфидтерінен тұруы жəне айқын зоналанғандығы сияқты.  

Ірі мыс кенорындары орналасқан жерлер: Орталық Африка мысты белдеуіндегі Замбия 
(Нчанга, Чамбиши кенорындары) мен Конго ДР (Тенке-Фунгуруме кенорны), Қазақстандағы 
Жезқазған өңірі, АҚШ-тың Мичиган штатындағы Уайтпайн кенорны мен Монтана штатындағы 
Спарлэйк кенорны, Польшадағы Любин-Щерошовиц пен Қытайдағы Донгхуан кенорындары жəне 
басқалар [1].  

АҚШ Геологиялық қызметі жасаған жіктелім бойынша стратиформдық мыс кенорындары үш: 
тотықсыздандырушы орта фациялары (reduced facies), қызыл түсті қабаттар (redbed), əртүрлі түсті 
қабаттар (revett) типіне бөлінеді [2]. 
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типті рудалануды сыйыстырады (Жезді, Шилісай, Бəсентісай, Əділбексай, Келдібек кенбілі-
німдері). 

Ауданның рудалы қатқабатына тəн ерекшелігіне таужыныстар түсінің əртүрлілігі жатады, ол 
қызыл түсті жəне сұр түсті таужыныстардың қабатталып орналасуына байланысты [8, 9]. Жез-
қазған сериясының рудалы қатқабатында таужыныстардың 12 литогенетикалық типі бөлінген. 
Анықталғаны, рудалану дельта фациясының суасты бөлігі құмтасымен байланысты, өйткені тек 
осы құмастар ғана рудалы ерітінділер енуіне жəне руда түзілуіне қолайлы коллекторлық 
қасиеттерге ие екендігінде [10, 11]. 

Жаралу жағдайлары бойынша континенттік құмтастар (А), континенттіктен теңіздікке өтпелі 
таужыныстар (П) жəне саязсулы теңіз (М) түзілімдері бөлінеді. Бөлінген фациялар мен таужы-
ныстар литогенетикалық типтері олардың кенорынның рулалы қатқабаты құрылысында 
таралғандығы бойынша сиапатталған, ал олардың белгіленуі Атлас [12] бойынша берілген (кесте).  
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О ЛИТОФАЦИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРАТИФОРМНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ ТИПА ЖЕЗКАЗГАНА 
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Ключевые слова: стратиформные месторождения меди, литогенетические типы, жезказганская серия. 
Аннотация. Стратиформные месторождения меди, расположенные в осадочных породах (sediment-

hosted), значительно различаются по размерам, запасам и металлической ассоциацией. По классификации 
Геологической службы США стратиформные месторождения меди подразделяются на три подтипа: фации 
восстановительной среды (reduced facies), красноцветных слоев (redbed), пестроцветных слоев (revett). 
Характерной особенностью рудоносной толщи Жезказганского района является цветовая контрастность, 
обусловленная переслаиванием красноцветных и сероцветных пород. В жезказганской серии рудоносной 
толщи выделены 12 литогенетических типов горных пород. 
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