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Introduction
Iran hosts numerous porphyry and epithermal ore deposits which have
mostly been formed at discrete time periods within different tectonic
assemblages. Porphyry and epithermal ore deposits are considered to be
the important sources of base metals in Iran. Well-known porphyry
deposits include the Sarcheshmeh, Meiduk, Sungun, (Shahabpour and
Kramers, 1987; Hezarkhani and Williams, 1998; Taghipour et al., 2008),
and well-known epithermal deposits include the Sari Gunay, Chah Zard,
Touzlar, and Narbaghi (Richards et al., 2006, Kouhestani et al., 2012,
Heidari et al., 2018). The Choran deposit exists in the Urumieh-Dokhtar
Magmatic Belt (UDMB). This deposit is located in the southern part of
the Cenozoic Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt, 70 km SW of Bardsir
city, SE Iran. In this area, mineralization is associated with Oligocene Miocene quartz diorite and granodiorite intrusions emplaced within
Eocene volcanic–pyroclastic sequences. This study has focus on the
spatial and temporal relationships between the porphyry and epithermal
styles of mineralization in this area.
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Materials and methods
A camp was set up in the field and sampling was
performed during the 2017-2018. During the field
observations, 286 rock samples were collected from
the outcrops and drill core, and 67 thin sections were
prepared and studied using a polarizing microscope
in the Shahid Chamran University of Ahvaz. In order
to correctly characterize the chemical composition of
silicates (plagioclase and biotite), samples with least
traces of alteration have been selected. The chemical
composition of plagioclase and biotite were
determined on the carbon coated thin section samples
using an Electron Probe Micro Analyzer (EPMA).
All the analyses were conducted at the
Montanuniversitat Leoben, Austria using a
superprobe Jeol JXA 8200 instrument.

partly replaced by chalcocite, digenite, and covellite.
The hydrothermal alteration consisting of sodicpotassic, potassic, phyllic alunite and kaolinite are
associated with granodiorite and quartz diorite
intrusions. The result of EPMA analyses showed that
all of the plagioclases in granodiorite and quartz
diorite are consistently of andesine type. Based on
the diagram of Al / (Ca + Na + K) (a.p.f.u) vs. An%,
(Williamson et al., 2016) plagioclase samples of
granodiorite intrusions plot collectively in the field
of fertile calc-alkaline rocks associated with
porphyry mineralization, while the quartz diorite
samples are mostly plotted in the barren field. The
results of biotite analyses indicate that all biotites of
granodiorite and quartz diorite intrusions are of Mgbiotite type. The amounts of IV (F), IV (Cl), and IV
(F/Cl) in the biotites of quartz diorite and
granodiorite are between (2.28 to 4.08), (-5.62 to 5.52), (7.87 to 9.64) and (2.03 to 2.45), (- 5.81 to 5.66), (7.74 to 8.18), respectively.

Results
Based on drill core logging and petrographic studies,
mineralization in the Choran deposit is mainly
accompanied with granodiorite intrusions. Overall,
both hypogene and supergene mineralizations have
been identified in the study area. The hypogene
mineralization mainly occurs as disseminated blebs
and veins which consist of pyrite, arsenopyrite and
chalcopyrite with minor amounts of sphalerite. The
supergene mineralizations that involve chalcocite
and covellite. The first generation of hydrothermal
veins (A-type) are characterized by assemblages of
quartz + K-feldspar ± magnetite occurring roughly in
the potassic alteration. This is followed by B-type
veins characterized by assemblages of quartz + pyrite
+ chalcopyrite + feldspar ± biotite ± magnetite ±
calcite. Type C veinlets (1 mm to 5 cm width)
contain quartz + pyrite ± chalcopyrite and exhibit an
intense stockwork texture in the potassic and phyllic
alteration zones. The supergene sulfide zone is
dominated by chalcopyrites and it is completely or

Discussion
Most of the characteristics of the Choran Cu-Au
deposit, i.e. geological setting, textural and
structural, mineralogical with alteration features, are
analogous to that of porphyry systems having highsulphidation epithermal lithocap (Hedenquist et al.,
1998; Muntean, 2001; Sillitoe, 2010).
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چک ده
کانساار م  -طالی چوران در  70کیلومتری شاهرساتان دردسایر و در دجن بنودی کمردند ماگمایی
ارومیاه -دختر قرارگرفتاه اساااان کااناهزایی در این منطقاه مرتط داا تودههاای گرانودیوریاا و کوارت
دیوریا دا سان الیگو -میوسان اساا که در توالی آتشافشاانی -رساودی اووسان نفوک کردهاندن کانهزایی
از عمق ده سااطب ده ترتیش شااامن کانههای مگنتیا ،پیریا ،کالکوپیریا ،آرساانوپیریا ،اساافالریا،
گالن و تورمالین اساان در قساماهای ساطحی کانساار رگههای سایلیسای ساولفیدی دا ضاجاماهای
متغیر ( 50تا  150ساانتیمتر) دیده می شاودن عمده دگرساانیها در این کانساار از عمق ده ساطب ،شاامن
دگرسااانیهای ساادی  -کلساای  ،پتاساای  ،فیلی (مردو ده ی سااامانه پورفیری) ،آرژیلی ،
آلونیا (مردو ده ی سامانه اپیترمال) و در قسماهای سطحی دگرسانی سیلیسی اسان در اساس
دررسااایهاای شااایمی سااایلیکاا  ،پالژیوکالزهاای تودههاای گرانودیوریاا و کوارت دیوریاا از نوع
آنادزین اسااااان در اساااااس نمودار ) Al / (Ca + Na + K) (apfuدر مقاادان  ،An%کلیاه
پالژیوکالزهای توده گرانودیوریتی کانساار چوران در محدوده نفوکیهای کانهدار و پالژیوکالزهای
کوارت دیوریا در محدوده نفوکیهای نادارور ده ساما دارور قرارگرفته اساان می ان فلووور ،IV(F),
کلر ) IV (Clو نساطا فلووور ده کلر) IV (F/Clدر دیوتیاهای کوارت دیوریا ،ده ترتیش 2/2تا،4/0
 -5/6تاا  7/8 ،-5/5تاا  9/6و در گرانودیوریاا داه ترتیاش  2/0تاا  -5/8 ،2/4تاا  -5/6و ( 7/7تاا )8/1
اساان دا توبه ده ویژگیهایی مانند تغییرا نوع کانهزایی ،دگرساانی و مشااهدا صاحرایی میتوان
اظهاار داشاااا ،کاه کاانساااار م  -طالی چوران مثاالی از یا ساااامااناه انتقاالی پورفیری داه لیتوکا
اپیترمال سولفیداسیون داالسان

استساد به ای مقاله
زراسوندی ،علیرضا؛ طاشی ،مجید؛ رضایی ،محسن؛ ساکی ،عادل و موسیوند ،فردین1401 ،ن دررسی زمینشناسی و زمینشیمی کانسار م  -طالی پورفیری اپیترمال
چوران در زیر پهنه دهج -ساردوویه از کمان ماگمایی ارومیه -دخترن زمینشناسی اقتصادی66-39 :)1(14 ،ن
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مقدمه
کانسار م  -طال چوران دا مجتصا بغرافیایی  29دربه و 44
دقیقه و  28ثانیه عرض شمالی و  56دربه و  11دقیقه و  29ثانیه
طول شرقی در  65کیلومتری بنوبغرب شهرستان کرمان

شییک 1ن کمان ماگمایی ساانوزووی

کرمان که می دان کانسااارهای م

واقعشده اسان این کانسار از لحاظ تقسیما ساختاری در زیر
پهنه دهج -ساردوویه از کمان ماگمایی ارومیه -دختر قرار دارد
(شکن )1ن

پورفیری همچون ساارچشاامه ،میدور ،درهآلو ،کدر و کانسااارهای اپیترمال

چوران و چاه مسی اسا (, 2009ن)Shafiei et alن
Fig. 1. Kerman Cenozoic magmatic arc that hosting several giant and large copper porphyry deposits such as
Sarcheshmeh, Meiduk, Daraloo, Keder and epithermal systems such as Choran and Chahmesi, Modified after Shafiei et
al. (2009).
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این زون سااختاری در اثر فرورانن لیتوسافر اقیانوسای ده زیر ایران

دسیار ن دیکی وبود دارد و معموالً کانسارهای اپیترمال در قسما

مرک ی (کاه داه متااساااومااتی و کوبدجشااای لطاه فروروناده در طول

داالی ی

کانساار پورفیری و دا فاصاله کمی از این کانساارها قرار

دوره کوهزایی آلپی منجر شاده اساا) ،ایجاد شاده اساا ( Takin,

گرفتهاندن هدف از این پژوهن ،دررسااای و دحر در مورد تغییرا

)1972; Berberian et al., 1982; Alavi, 1994ن در اثر این

کانهشاناسای و انواع رگههای کانهدار ،تغییرا زونهای دگرساانی

پساااین و پاالروژن درون

زون کااناهزایی

فرورانن ،تودههاای نفوکی م وزوویا
سااان

از یا

های رساااودی کرتاساااه نفوک کردهاندن زون ارومیه -دختر دا

حضااور تعداد زیادی کانسااار پورفیری د رک و کوچ

زون پورفیری در عمق داه ساااماا یا

اپیترمال در ساااطب و دحر در مورد شااایمی سااایلیکا تودههای
نفوکی مرتط دا کانهزایی در این کانسار اسان

مرتط دا

تودههاای گرانیتوویادی و کاانساااارهاای اپیترماال داه مه ترین منطقاه
م

و طال خی ایران شاااهر یاافتاه اساااا ()Shafiei, 2012ن از

روش مطالعه

بمله این کانهزاییهای پورفیری میتوان ده کانساارهای عظی م

درای انجام دررسایهای زمااااینشاناسااااای ،سان

پورفیری سااارچشاااماه ( Mt @ 0.6% Cu and 0.02% Mo

کانااااهزایاااای و زونهای دگرسانی ،دازدیدهای صحرایی از منطقه

 ،)1200سااااونااگااون (01ن )M and 0.7% Mt @ 500 %0و

چوران در سال های  96 -95ده عماان آماادن در این دازدیدها تعداد

نظیر

 78نموناه از رگاههاای سااایلیسااای -ساااولفیادی و تودههاای نفوکی

و علیآدااد اشاااااره کرد

درداشااااااشااااادن همچنین درداشاا نمونههای مغ ههای حفاری در

( Hezarkhani and Williams, 1998; Zarasvandi et al.,

ساال  1396انجامشاد که در این درداشاا در مجموع  1200متر مغ ه

2005; Shafiei and Shahabpour, 2008; Taghipour et
)al., 2008ن همچنین از کانساارهای مرتط دا ساامانههای اپیترمال

حفااری دررسااای شااااد و تعاداد  208نموناه از عمقهاای مجتل

کانسااارهای متوس ا نظیر میدور و چندین کانسااار کوچ
چااه فیروزه ،کادر ،دالی ،دره زرشاا ا

مغ ههای کانساار چوران انتجاب شادن درای دررسایهای کانهنگاری،

در این کمان ماگمایی میتوان ده کانسااارهای نرداغی ،توزالر ،چاه

کانیشاااناسااای و دساااتهدندی انواع رگه – رگچههای کانهدار در

زرد و ساااری گونی نی اشاااره کرد ( ;Richards et al., 2006

کاانسااااار چوران ،تعاداد  67مقطع ناازر و ناازر -صااایقلی در

)Kouhestani et al., 2012ن داه همین دلیان ،یکی از مه ترین

آزمایشاگاه کانهنگاری دانشاکده علومزمین دانشاگاه شاهید چمران

بایگاههای تشاااکین کانساااارهای پورفیری و اپیترمال را میتوان
ماوقاعایاااهااای دارخاوردی و پا

شاناسای ،دررسااااای

اهواز تهیه و دررساای شاادن همچنین درای دررساای در روی شاایمی

از دارخاوردی هاماچاون زون

کانیهای پالژیوکالز و دیوتیا تودههای نفوکی در کانساار چوران

ماگماتیساا ارومیه -دختر دانسااان در اساااس پژوهنهای افرادی

ده روش ری کاو الکترونی 1در آزمایشاااگاه دانشاااگاه مونتانا شاااهر

ماانناد هادنکویساااا و همکااران (،)Hedenquist et al., 1998

لرودن کشااور اترین انجام شاادن در این راسااتا ،پ

هدنکویساا ( ،)Hedenquist, 2000سایلتو (،)Sillitoe, 2010

مقاطع و پ

مونتیاان ( )Muntean, 2001در روی کاانسااااارهاای پورفیری و

از آمادهسااازی

از ایجاد پوشاان کردن در روی مقاطع انتجادی ،تعیین

ترکیاش شااایمیاایی پالژیوکالز و دیوتیاا درمجموع در  49نقطاه

اپیترمال و دررسی در روی سامانههای انتقالی پورفیری ده اپیترمال

آنالی ی توسا ا روش ری کاو الکترونی مدل Jeol JXA 8200

در شاامال شاایلی ( ،)Franchini et al., 2015دررساای کانسااار

انجامشاادن دررساای شاایمی پالژیوکالزها در اساااس  8ات اکساایژن

پاورفایاری -اپایتارمااال در آرژاناتایان ( )Chang et al., 2011و

محاسااطه شاادن همچنین فرمول و شاااخ

دررسای کانساارهای پورفیری -اپیترمال در فیلیپین ،نشاانداده اساا

های شاایمیایی دیوتیاها

مورد آناالی نی در اساااااس  22ات اکسااایژن نرماف ار میکاا

که دین کانساارهای پورفیری و اپیترمال ساولفیداسایون داال ارتطا

پالس2
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محاسطه شد ) .(Yavuz, 2003آنالی در شتابدهنده ولتاژ 20kV

فعااالیاااهااا نی در دوره زمااانی اووسااان میااانی ر داده اسااااا

و داریکه بریان  20nAانجامشاادن از داریکه لی ر دا قطر حدود 1

()Berberian and King, 1981ن هاماچانایان عامااده فاعااالایااا
در زون ساختاری ارومیه -دختر مردو

 μmدا زمان شاامار متغیر  2تا  100ثانیه اسااتفاده شاادن درای دررساای

ماگماتیس و کانهزایی م

شیمی عناصر  Al ،Ti ،Si ،Ca ،Na ،K ،F ،Cl ،Mn ،Feو Mg

ده سااه دوره زمانی )1 ،اووساان -الیگوساان ( Ahmadian et al.,

از استانداردهای آدوالریا ،آتاکامیا ،رودونیا ،تیتانیا ،فلروریا،

 )2 ،)2009الیگوساان میانی و پسااین ( Kirkham and Dunne,

ده

 )2000و  )3مایاوسااان مایااانای و پسااایان ( Shahabpour and

الدرادوریا ،والسااتونیا و الیوین اسااتفاده شاادن حد تشااجی
صاااور

 )Kramers, 1987اسااااان دیشاااتر کاانسااااارهاای م

 wt.%و در نرماف ار نصااااششااااده در روی دساااتگااه

شااناختهشااده در ایران در کمان ماگمایی ساانوزووی

ری کااوالکترونی محااساااطاه میشاااودن الزم داه دیاان اساااا کاه حاد

پورفیری
کرمان روی

درای عنصار  0/02 Naو درای  0/25 Fاساان این حدود

داده اساا ()Shafiei et al., 2009; Richards et al., 2012ن

درای  Mg ،Al ،Si ،Ca ،Kو  0/01 Clو در نهایا درای Fe ،Ti

کماان مااگماایی سااانوزوویا

کرماان داا طول 450کیلومتر و عرض

و  Mnدرادر 0/03درصد وزنی اسان

 60تاا  80کیلومتر (شاااکان  )1در دجنهاای بنوبشااارقی کماان

تشاجی

مااگماایی ارومیاه -دختر رخنمون دارد ()Asadi et al., 2014ن
غاالاش پورفیریزاییهاای این کماان ه زماان یاا پ

بحث و بررسی
یم

از باایگ ینی

استورهای پورفیری در میوسن میانی -پایانی ر داده اسان کمان

شساسی ااح های و مسطقه معدای

مااگماایی سااانوزوویا

منطقه مورد دررسای ،دجن کوچکی از بنوبشارقی زون ماگمایی

کرماان یاا کمردناد م

کرماان ،داا می داانی از

ارومیه -دختر در حاشیه بنوبداختری پهنه ساختاری ایران مرک ی

کانساار عظی م

اساا (شاکن )1ن این زون آتشافشاانی -نفوکی دا عرض حدود 150

و ساامانههای اپیترمال ( ،)Shafiei et al., 2009دیشاترین کخایر

کیلومتر ده صااور ی

م

نوار آتشاافشااانی و نفوکی ده موازا زون

پورفیری همچون سارچشامه ،میدور و چاهمسای

پورفیری و اپیترمال را داراسا (شکن )1ن

ساااختاری ساانند  -ساایربان قرارگرفته اسااان میتوان ده این زون

منطقه معدنی چوران دا وساعا تقریطی  9کیلومتر مردع در نقشاههای

آتشافشاانی -نفوکی در حاشایه قارهای فعال در اثر فرورانن لیتوسافر

زمینشاااناسااای  1:250000سااایربان ( )Hosini et al., 1994و

اقیانوساای ده زیر ایران مرک ی که ده متاسااوماتی و کوبدجشاای لطه

 1:100000چااهااار گاانااطااد ( )Khan nazer, 1995قاارار داردن

فرورونده در طول دوره کوهزایی آلپی منجر شده اسا ،اشاره کرد

واحدهای رخنمونیافته در این محدوده دیشااتر شااامن ساان

های

()Takin, 1972; Berberian et al., 1982; Alavi, 1994ن در

توف ( )Evtو ولکانی

های

حاصان از ولکانیسا اووسان از بن

 -کرتااساااه دااالیی و پاالروژن

آنادزیتی ) )Eanو تودههاای نفوکی حادواسااا گرانودیوریاا تاا

هااای رساااودی کرتاااسااااه نفوک کردهاناادن از نظر

کوارت دیوریااا و دااه می ان محاادود گرانیااا و آپلیااا اسااااان

های آندزیا،

توالیهای پلیوسان در این منطقه شاامن الهار ،مارن و کنگلومراساا

پیروکالسااتی

 ،تراکی دازالا ،داساایا ،ایگنمطریا و توف اساا

که در دجنهایی از شمال ،شمالداختر ،بنوبخاور و بنوبداختر

کاه این سااانا

هاا توسااا تودههاای نفوکی گرانیتوویادی داا سااان

محدوده گسااترش دارند (شااکن  2و شااکن )3ن از بمله تودههای

الیگومیوسااان قطع شاااادهانااد ()Alavi, 1994ن آغاااز فعااالیااا

نفوکی مرتط دااا کااانااهزایی در این محاادوده معاادنی ،تودههااای

آتشافشاانی -نفوکی در این زون مردو ده دوره زمانی اووسان و او

حدواس گرانودیوریا و کوارت دیوریا اسان

اثر این فرورانن تودههاای پلوتونیا
درون سااان ا
ساان

شااناساای ،این زون ساااختاری شااامن ساان
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شک  .2نقشه ساده شده زمینشناسی منطقه چوران ،در گرفته از نقشه زمینشناسی 1:100000چهار گنطد)(Khan nazer, 1995
Fig. 2. Simplified geological map of the Choran area, based on 1:100000 geological map of Chargonbad (Khan nazer,
)1995

شک  .3نمایی از رخنمون واحدهای توف ( ،)Evtآندزیا ) )Eanو تودههای نفوکی کانسار چوران (دید ده سما بنوبغرب)
)Fig. 3. Land view of the tuff (Evt), andesite (Ean) units and Choran intrusive rocks (view to the southwest
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سسگشساسی تودههای افوذی

داافاا گرانوالر داا ترکیاش کاانیشااانااسااای ،پالژیوکالز ( 30تاا 40

دررسای مقاطع میکروساکوپی این تودههای نفوکی نشاان میدهد که

درصااد) ،آلکالی فلدسااپا ( 10تا  15درصااد) ،دیوتیا ( 15تا 18

خاکساتری روشان تا تیره،

درصاد) ،کوارت ( 6تا  25درصاد) وکلسایا اساا (شاکن )A-4ن از

دارای دافا گرانوالر هی ایدیومورف ،متوس دانه تا تمام دلورین

نظر کانیشاناختی ،دلورهای پالژیوکالز دیشاکن دوده و اندازه آنها

اساااا (شاااکان )C-4ن از نظر کانیشااانااسااای ،شاااامن کانیهای

از  1تاا  2/5میلیمتر متغیر اسااااان ترکیاش شااایمیاایی این دلورهاا

پالژیوکالز ( 35تا  40درصااد) ،آمفیطول ( 8تا  10درصااد) ،دیوتیا

آنادزین -الیگوکالز و دین از  30درصاااد از سااااختاار سااانا

را

( 6تا  8درصاااد) و کوارت ( 15تا  20درصاااد) اساااان همچنین در

تشاااکین میدهد (شاااکن )B-4ن همچنین در دعضااای قساااماها،

دعضای از قساماها ،کانیهای ثانویه کلریا ،ساریسایا و اپیدو

کاانیهاای دیوتیاا توسااا کاانیهاای اپیادو و کلریاا باایگ ین

دیده میشاود (شاکن ) D-4ن تودههای نفوکی گرانودیوریا دارای

شده اسان

تودههای نفوکی کوارت دیوریا دا رن

شیک  :A .4نمونه دساتی از توده نفوکی گرانودیوریتی کانساار چوران :B ،واحد گرانودیوریتی دا دافا گرانوالر که شاامن کانیهای پالژیوکالز ،آلکالی
فلدساپار اولیه و ثانویه ،دیوتیاهای خودشاکن اولیه و تطلور مجدد یافته و کوارت اسا :C ،نمونه دستی از توده نفوکی کوارت دیوریا و  :Dواحد کوارت
دیوریا که شاامن کانیهای پالژیوکالز دا می ان اندکی ساریسایتی شاده ،هورنطلند و دیوتیاهای اولیه ( .)XPLعالmم اختصااری کانیها از ویتنی و اوان
( )Whitney and Evans, 2010اقتطاسشده اسا ( :Plپالژیوکالز :Bt ،دیوتیا :Hbl ،هورنطلند :Qzt ،کوارت  :Kfs ،فلدسپار پتاسی )ن
Fig. 4. A: View of a granodiorite specimen Choran deposit, B: Granodiorite with granular texture containing plagioclase,
primary and secondary K-feldespar, euhedral primary biotite, reequilibrated biotite and quartz (Qtz), C: Hand specimen
of quart diorite, and D: Quartz diorite containing plagioclase with few sericite traces, hornblende and primary biotite
(XPL). Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Pl: Plagioclase, Bt: Biotite, Hbl: Hornblende, Qzt: Quartz,
Kfs:Potassium feldspar).
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نااهیایی

اسااااان از ویژگیهاای داارز این رگاههاا میتوان داه می ان دااالی

نااهیایی مرتبط با سامااه اپیترمال در ناارار چوران

تورمالین در دعضای از رگهها اشااره کرد (شاکن  C-5و )Eن سااخا

پیماینهای صااحرایی انجامشااده در کانسااار چوران نشااان میدهد

و دافا این رگهها ده صاور نواری ،المینه و حفرهدار اساا (شکن

که کانهزایی در قساماهای ساطحی این کانساار دیشاتر ده صاور

 D-5و )Eن کانهزایی همراه دا این رگهها در قسااماهای سااطحی،

رگههای ساایلیساای دا ضااجاماهای متغیر ( 50تا  150سااانتیمتر) و

دیشاااتر شاااامان کااناههاای ساااولفیادی نظیر پیریاا و کاالکوپیریا ده

طولهای  50تا  552متر اساا (شاکن  A-5و )Bن امتداد این رگهها

صااور دانه پراکنده اسااا (شااکن  ،)D-5کانههای اکساایدی نی

شاااماالشااار  -بنوبغرب و داری شااایاش  85درباه داه ساااماا

شامن اکسیدهای آهن و ماالکیا اسان دگرسانی همراه دا این نوع

می دان این رگهها دیشاتر تودههای نفوکی دا

رگهها ،دیشااتر ساایلیساایشاادن ،آرژیلیکی ،آلونیا و هماتیتیشاادن

شامالغرب اساان سان
بن

کوارت دیوریاا ،گرانودیوریاا و ولکاانیا

هاای آنادزیتی

اسان

شیک  A .5و  :Bنمایی از رخنمون رگههای ساایلیساای دا ضااجاما  50تا  150سااانتیمتر دا امتداد شاامالشاار  -بنوبغرب و شاایش  85دربه ده سااما
شامالغرب در کانساار چوران :C ،نمونه دساتی از کوارت حفرهدار :D ،نمونه دساتی از رگچههای سایلیسای همراه دا کانههای پیریا و  :Eنمونه دساتی از
رگه سایلیسای ده همراه رگههای تورمالین و اکسایدهای آهن ،عالما اختصااری کانیها از ویتنی و اوان ( )Whitney and Evans, 2010اقتطاسشاده
اسا ( :Pyپیریا)ن
Fig. 5. A and B: Outcrop view of the silicic veins with thickness about 50 until 150 cm and with northeast –southwest in
Choran deposit, C: Hand specimen of vuggy quartz, D: Hand specimen of silicic veinlets with pyrite, and E: Hand
specimen of silicic veins with tourmaline veins and iron oxide. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Py: pyrite).
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همچنین ،در اسااااس دررسااایهای انجامشاااده در روی ترانشاااهها و

ماالکیا ،هماتیا ،کالکوسااایا (شاااکن  )H-6و دیژنیا اساااان

مغ ههاای حفااری ،کااناهزایی در کاانساااار چوران شاااامان کااناههاای

ساااخا و دافا کانهزایی در این کانسااار دیشااتر فضااا پرکن ،رگه-

ساولفیدی پیریا ،کالکوپیریا ،آرسانوپیریا ،گالن ،اسافالریا و

رگچهای ،نواری شااکن و در دعضاای قسااماها ه ده صااور دانه

تتراوادریاا (شاااکان  F ،E ،D ،C ،B ،A-6و  ،)Gکااناههاای غیر

پراکنده و تودهای دیده میشودن

ساااولفیادی همچون مگنتیاا (شاااکان  )C-7و کااناههاای ثاانویاه،

شیک  :A .6نمونه دسااتی از مغ ه حفاری ده همراه کانهزایی پیریا و کالکوپیریا دا ساااخا تودهای و نیمه تودهای کانسااار چوران :B ،نمونه دسااتی از
کانهزایی آرسانوپیریا دا سااخا رگه -رگچه ای :C ،نمونه دساتی از کانهزایی پیریا و گالن :D ،نمونه دساتی از کانهزایی پیریا و اسافالریا :E ،تصاویر
میکروساکوپی از کالکوپیریا ،پیریا و تتراهدیر  :F ،تصاویر میکروساکوپی از پیریا ،اسافالریا و کالکوپیریا :G ،تصاویر میکروساکوپی از پیریا و
گالن و  :Hتصاویر میکروساکوپی از کالکوپیریا و کالکوسایان عالو اختصااری از ویتنی و اوان ( )Whitney and Evans, 2010اقتطاسشاده اساا
( :Pyپیریا :Ccp ،کالکوپیریا :Apy ،آرسنوپیریا :Sp ،اسفالریا :Gn ،گالن :Cct ،کالکوسیا :Ttr ،تتراهدریا)ن
Fig. 6. A: Hand specimen of drill core with pyrite and chalcopyrite mineralization, with massive and semi- massive
structure Choran deposit, B: Hand specimen of arsenopyrite mineralization with vein-veinlet structure, C: Hand specimen
of pyrite and galena mineralization, D: Hand specimen of pyrite and sphalerite mineralization, E: Reflected light
photomicrographs of chalcopyrite, pyrite and tetrahedrite, F: Reflected light photomicrographs of pyrite, sphalerite and
chalcopyrite, G: Reflected light photomicrographs of pyrite and galena, and H: Reflected light photomicrographs of
chalcopyrite and chalcocite. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Py: Pyrite, Ccp: Chalcopyrite, Apy:
arsenopyrite, Sp: sphalerite, Gn: galena, Cct: chalcocite, Ttr: tetrahedrite).
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نااهیایی مرتبط با سامااه پورف ری در ناارار چوران

رگاههاا بادیادتر از رگاههاای نوع  Aو قادیمیتر از رگاههاای نوع D

از ویژگیهاای داارز این کاانسااااار میتوان داه رخاداد کااناهزایی

اساان ضاجاما این رگهها دین  2/5تا  3/5ساانتیمتر اساا (شاکن

اسااافاالریاا و گاالن در عمقهاای تقریطی 40متر داه پاایین و کااناهزایی

)B-7ن در کانسااار چوران این رگهها ه در دگرسااانی پتاساای

و

کالکوپیریا در عمقهای دیشااتر اشاااره کرد (شااکن )12ن در این

ه فیلی

قساماها ،عیار اسافالریا و گالن ده ترتیش  0/5تا 1/3درصاد و  1تا

رگیه– رگچیه هیای اوع  :Dاین نوع رگاه– رگچاههاا دیشاااترین

2/7درصد و عیار م  0/1 ،تا  5/7درصد) اسان کانهزایی مگنتیا

تامارکا را در تاوده نافاوکی گاراناودیاوریااا دارنااد و ماحاادود دااه

ده صاور رگه – رگچه ای دیشاتر در قساماهای عمیقتر کانساار

دیده میشود (شکن )12ن

دگرسااانی فیلی

کانسااار هسااتندن این نوع رگهها دارای مجموعه

اساا (شاکن  C-7و شاکن

کانیایی کوارت ( 5تا  10درصاد) ،کالکوپیریا ( 15تا  25درصاد)،

)9ن از دیگر ویژگیهای این کانسااار میتوان ده حضااور داالی کانه

پیریا ( 20تا  25درصاد) ،گالن ( 1تا  2درصاد) و اسافالریا (0/5

و وبود کاانی تورماالین در

تا  1درصااد)  ( HSJشااکن  C ،B ،A-6و  Dو شااکن )A-7ن این

قساماهای داالیی کانساار اشااره کرد (شاکن )12ن همچنین الزم ده

رگهها بوان تر از رگههای  Aو  Bاساا و ضاجاما آنها دین 2/5

ککر اساا که کانهزایی مشااهده شاده در این کانساار دیشاتر در داخن

تا  4/5سااانتیمتر اسااا (شااکن )A-7ن رگههای نوع  Dاغلش در

توده نفوکی دا بن های گرانودیوریا و کوارت دیوریا اسان

شرای دمایی پایینتری نسطا ده رگههای  Aو  Bتشکین میشوند

در اسااس دررسایهای انجامشاده در روی مغ ههای حفاری کانساار

()Sillitoe, 2010ن

چوران ،رگههای کانهدار ده  3دساته کلی تقسای شاده اساا (شاکن

وبود انواع کانهها و کانیهای مجتل

دیده میشاود و مردو ده زون پتاسای
آرسااانوپیریاا در عمقهاای مجتل

 B ،A -7و  )1 :)Cرگاه -رگچاههاای نوع  )2 ،Aرگاه -رگچاههاای

در زونهای دگرساااانی در

کانساار چوران ،نشااندهنده رخداد کانسان

نوع  Bو  )3رگه -رگچههای نوع D

در چند مرحله اساان

تفااو در شاااکان ،انادازه و ترتیاش زماانی رشاااد کاانیهاا داه همراه

رگیه– رگچیههیای اوع  :Aرگااه– رگچااههااای نوع  Aدر

اطالعا ده دسا آمده از دافاهای بایگ ینی ،نشاندهنده دخالا

و شامن کانهزایی

چند مرحلهای سایالهای گرمادی در کانهزایی اساان در این اسااس،

مگنتیا اساا (شاکن )C-7ن در اسااس پژوهن سایلتو ( Sillitoe,

کااناهزایی در محادوده معادنی چوران در اسااااس باایگیری توده

 ،)2010این نوع ه یافا کانیایی در رگههای کانسارهای پورفیری

نفوکی ،آزاد شاادن ساایال کانهدار و تشااکین زونهای دگرسااانی

کانسارهای پورفیری مردو ده دگرسانی پتاسی

نشاااااندهناده آغااز فعاالیااهاای گرماادی پ

از باایگیر شاااادن

مجتل  ،شامن  3مرحله اصلی اسا (شکن )8ن

تودههاای نفوکی اساااان در کاانساااار چوران ،این نوع رگاههاا در

مرحله اول (جایگ ری تودههای افوذی) :این مرحله در اساس

درون توده نفوکی گرانودیوریاا و کوارت دیوریاا داا دگرساااانی

بایگیری توده نفوکی و تأثیر ساایاال کانهساااز ،ده دو زیر مرحله

پتاسای

و سادی

پتاساسای

دیده میشاودن ضاجاما این رگه دین

تقسی میشود:

 3تاا  5سااااانتیمتر و همراه کوارت ( 40تاا  50درصااااد) ،آلکاالی

تشک

فلدساپارهای ثانویه ( 20تا  30درصاد) و مگنتیا ( 10تا  20درصاد)

 )1تشاااکیان زون پتااسااایا

اسا (شکن )C-7ن

کانی های مگنتیا و آلکالی فلدساپار ثانویه و ده مقدار کمتر پیریا

رگیه– رگچیه هیای اوع  :Bاین نوع رگاه– رگچاههاا دارای

اسا)ن

مجموعاه کاانیاایی کوارت ( 30تاا  40درصااااد) ،پیریاا ( 10تاا 20

 )2تشاااکیان زون فیلیا

درصاااد) و کالکوپیریا ( 10تا  15درصاااد) در مرک اساااان این

کاانیهاای کوارت  ،پیریاا و کاالکوپیریاا دوده و در این زون در

سامااه پورف ری در ع ق

(ایجااد رگاههاای نوع  Aکاه شاااامان

(همراه داا ایجااد رگاههاای نوع  Bو رخاداد
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مراحان پاایاانی رگاههاای نوع  Dه دیاده میشاااود کاه این رگاههاا

می توان ده تشااکین زون پروپلیتی

شاامن کانیهای کوارت  ،پیریا ،کالکوپیریا ،گالن ،اسافالریا و

کانیهای اپیدو و کلریا شده اسان

تورمالین اسا)ن

 )2تشااکین رگههای ساایلیساای دا ضااجاما  50تا  150سااانتیمتر و

تشک

سامااه اپیترمال در سطح

اشاااره کرد که موبش تشااکین

امتداد شامالشار  -بنوبغرب که ه روند دا گسان اصالی منطقه

 )1تشاکین زون کاوولینیتی در قساماهای داالیی کانساار اساان این

اساااا (شاااکان )5ن از ویژگیهاای این مرحلاه میتوان داه رخاداد

مرحله از تشاااکین کانساااار تقریطاً دا مرحله دوم ه زمان اساااان از

کااناهزایی پیریاا داه صاااور داناه پراکناده ،تورماالین داه صاااور

مجموعاه کاانیهاای زون کااوولینیتی میتوان داه کاانیهاای آلونیاا،

المینهای شکن ،ماالکیا و کوارت های حفرهدار اشاره کردن

آرژیلی

متوساا و پیشاارفته اشاااره کردن همچنین در این مرحله

شک  .7نمونه دستی از انواع رگههای کانهدار در کانسار چوران که متعلق ده سامانه پورفیری هستندن  :Aنمونه دستی از رگه -رگچه های نوع  Dده همراه
کانهزایی پیریا و کالکوپیریا :B ،نمونه دسااتی از رگه -رگچههای نوع  Bو  :Cنمونه دسااتی از رگه– رگچه های نوع  Aده همراه کانهزایی مگنتیا و
دگرسانی پتاسی

ن عالو اختصاری از ویتنی و اوان ( )Whitney and Evans, 2010اقتطاسشده اسا ( :Pyپیریا :Ccp ،کالکوپیریا :Kfs ،فلدسپار

پتاسی  :Qzt ،کوارت )ن
Fig. 7. Hand specimen of veinlet types associate with porphyry intrusion of Choran ore deposit. A: Hand specimen of
vein-veinlet D type with pyrite and chalcopyrite mineralization, B: Hand specimen of vein-veinlet B type, C: Hand
specimen of vein-veinlet A tayp with magnetire mineralization and potassic alteration. Abbreviations after Whitney and
Evans (2010) (Py: Pyrite, Ccp: Chalcopyrite, Kfs: Potassium feldspar, Qzt: Quartz).
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مرحلیه دو (سییوپرژن) :در مرحلاه اکسااااین ،کاانیهاای مرحلاه

کردنا م

هیپوژن شاااااماان کااالکوپیریااا ،پیریااا و مگنتیااا ،تحاااتااأثیر

رگچهای و ه ده صور آغشتگی زمینه سن

فرایندهای اکساااین قرار گرفتهاندن در اثر هوازدگی کالکوپیریا،

مرحله سیو (هوایدگی) :در این مرحله کانیهای تشااکیندهنده

خاار میشاااود؛ دناادراین حااشااایاههاای دیرونی

تودههاای نفوکی رخنموندار در ساااطب زمین تحااتاأثیر هوازدگی

کالکوپیریاها ده کالکوسایا ،کوولیا و دیژنیا تطدین شادهاند و

تطدین ده کانیهای رسای شادهاندن از مجموعه کانیهای این مرحله

آهن نی وارد محلول شاده و ده صور هماتیا تهنشین میشودن در

میتوان ده کانیهای رساای (کاوولینیا ،ایلیا ،مونا موریونیا) و

اثر وبود شااارایطی مناساااش چون حضاااور کردنا در محی  ،در

هماتیا اشاره کردن

آهن قطان از م

یا ماالکیا تشاکین میشاودن ماالکیا ه ده صاور
دیده میشودن

دسااترسدودن آنیون کردناته در محی و اف این  pHمحلول ،کانی

شک  .8مراحن تشکین و توالی پاراژنتی

کانیها و ساخا و دافا مردو ده آنها در کانسار چوران

Fig. 8. Formation stages and paragenetic sequence of minerals and their textures in the Choran ore deposit
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دگرساای

ایجاد میشاود ،در این محدوده ده صاور موضاعی دیده میشاودن

دگرساانی ده طور شااخ

،ی

فرایند شاسااوشاوی سان

تاا زماان داه تعاادل رسااایادن آن اساااان سااانا

دیواره

از نشااانههای این نوع دگرسااانی میتوان ده رگچههای انیدریا ده

هاای دردرگیرناده

همراه مگنتیا اشاااره کرد (شااکن  )C–9که این خود نشاااندهنده

کانساارهای گرمادی تقریطاً همیشاه آثار واکنشای نشاان میدهند که

فوگاسیته داالی اکسیژن سیال کانهدار اسا ()Gregory, 2017ن

توسااا نساااطاا کااتیونهاای فل ی داه یون هیادروژن در محلول

دگرسییاای ف ل

دگرسااانکننده کنترل میشااودن در اساااس دررساایهای صااحرایی،

راندهشادن سادی  ،کلسای و منی ی و ورود پتاسای و یا ده کارگرفته

میکروساااکوپی و نتااایج آنااالی در روی تعاادادی از نمونااههااای

شادن پتاسای مردو ده فلدساپارهای موبود در سان

 ،درای تشاکین

درداشااااشاااده از کانساااار چوران میتوان نتیجهگرفا که ده طور

سریسیا دااه وبااود ماایآیاادن آهاان حاصاان از دگرسانی کانیهای

،

فرومنی ین دا گوگرد موبود در ساایال هیدروترمال ترکیش شااده و

و داه می ان کمتر

این دگرسانی کوارت ،

عمده دیشاترین حج دگرساانیها مردو ده دگرساانیهای فیلی
آرژیلیا

 ،سااایلیسااای ،پروپلیتیا

 ،پتااسااایا

 :دگرسااانی فیلی

یا سااریساایتی در اثر دیرون

پیریا را تولید میکندن کاااانیهای شاخ

تورمالینیشدن و آلونیا اسا (شکن  13و شکن )14ن

ده فیلی

سااریساایا و پیریا هسااتندن گذر از دگرسااانی پتاساای

تدریجی داااااوده و دا اف این میکاهای سافید دانه ری (ساریسایا)
دگرسییاایهیای مرتبط بیا سییامیاایه پورف ری در نیاارییار

شااناسااایی میشااودن دررساای مغ ههای حفاری و صااحرایی نشااان

چوران
دگرسیاای پتاسی

ماایدهااد کااه در منطقااه چوران ،دگرسااانی فیلیاا
 :در منطقه چوران دگرساانی پتاسای

 ،دیشاتر در

از گسااترش

نساطتاً داالیی درخوردار اساا (شاکن  13و شاکن )14ن این دگرساانی

مغ ههای حفاری و در قساااماهای عمیق کانساااار ده دو صاااور

تنها دارای کانیهای کوارت  ،ساریسایا ،پیریا ،کالکوپیریا و ده

اناتاجااادای و رگااه – رگاچااهای و دایشاااتار در تاودههااای نافاوکی

می ان کمتر گالن و اساافالریا اسااا (شااکن  D ،C ،B ،A-10و

گرانودیوریا دیده میشااود (شااکن  ،9شااکن  13و شااکن )14ن

)Eن در دیشااتر موارد تنها زون حدواس ا دین دگرسااانی پتاساای

مجموعااااااه کااااااانیهای این دگرسااانی شااامن کوارت  ،آلکالی

فیلی

و آرژیلی

و یا فیلی

و

مشاهده میشودن

فلادساااپاارهاا ،پالژیوکالز ،دیوتیاا ثاانویاه و تطلور مجادد یاافتاه و
ساریسایا اساا (شاکن  C–7و شاکن )E-9ن الطته ده ب کانیهای
ککرشااااده ،مقاادیری از کاانیهاای کلریاا و اپیادو

دگرسییاایهای مرتبط با سییامااه اپیترمال در ناارییار

نی دیاده

چوران

میشاااوندن کانههای فل ی در ایاااااان زون ،کالکوپیریا ،پیریا و
مگنتیا هساتند (شاکن  A–9و )Bن کانه اصالی م

دگرساای آرژیل

در این زون،

 :در زمان تشکین دگرسانی آرژیلی

اسیدی حاک دوده و تمام کاتیونهای قلیااایی دااه طااور ناااق

کالکوپیریااااا اسااااا و دااااه صور پراکنده ،رگهای ،پر کننده

کامن از سن

حفرهها و نی ده صاور رگه و رگچه در داخن رگههای کوارت ی

نامیااده ماایشااوندن کااانیهااای شاااخ

وبود دارد (شاااکان )D-9ن همچنین در این زون رگاههاای نوع A

چوران ،دگرساانی سادی

خار میشوند که ده ترتیش حدواساا و پیشااارفته

در کانسااارهای م ا

نشااندهنده فوگاسایته داالی اکسایژن سایال و دمای داال سایال اساا،
 -پتاسای

یااا

ایاان دگرسانی ،کانیهای

رسی و کانی سولفیدی اصلی ،پیریا هستندن دگرسااانی آرژیلیا

همراه داا کااناههاای مگنتیاا و کاانیهاای آلکاالی فلادساااپاار ثاانویاه کاه
ده فور دیده می شاااودن عالوه در دگرساااانی پتاسااای

 ،شرای

پورفیری از نظر مکانی داالتر از منطقه فیلی

و در روی این دگرسانی تشکین میشااود و از نظاار زمااان تشااکین،

در محدوده

ه زماان داا دگرساااانی فیلیا

که قطن از دگرساانی پتاسای

داه وبود میآیادن در منطقاه چوران
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قرارگرفتاه اسااااا (شاااکان  A-13و )Bن کاانیهاای این

دگرساانی آرژیلیکی توساعه و گساترش نساطتاً داالیی در قساماهای

فیلیا

سطحی دارد (شکن  B ،A-11و  ،Cشکن  13و شکن )14ن در این

دگرسااانی شااامن کانیهای رساای ،کوارت  ،هماتیا ،سااریساایا و

منطقاه دگرساااانی آرژیلیکی داه طور مساااتقی در روی دگرساااانی

کلریا هستند (شکن  D–11و )Eن

شیک  A .9و  :Bنمونه دساتی از تودههای نفوکی کوارت دیوریا و گرانودیوریا کانساار چوران دا دگرساانی پتاسای
آلکالی فلدسپار ثانویه D ،C ،و  :Eتصاویر میکروسکوپی از دگرسانی پتاسی

ده همراه مگنتیا ،کالکوپیریا و

و دردرگیرنده رگه– رگچههایی از کانیهای کوارت  ،دیوتیا تطلور مجدد

یافته ،مگنتیا ،آلکالی فلدسااپارهای ثانویه و پالژیوکالز های سااریساایتی شاادهن عالو اختصاااری از ویتنی و اوان ()Whitney and Evans, 2010
اقتطاسشده اسا :Anh(:انیدریا :Ser ،سریسیا :Ccp ،کالکوپیریا :Pl ،پالژیوکالز :Bt ،دیوتیا :Qzt ،کوارت  :Kfs ،پتاسی فلدسپار)ن
Fig. 9. A and B, Hand specimen of potassicaly altered rocks of quartz diorite and granodiorite intrusive rocks Choran
deposit with magnetite, chalcopyrite and secondary K-feldspar, C, D and E: Photomicrograph of intrusive rocks that have
potassic alteration, that include vein-veinlets of quartz, anhydrite, hydrothermal biotite, magnetite, secondry K-feldspar,
and plagioclase phenocryst which partly altered to sericite. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Anh:
anhydrite, Ser: sericite, Ccp: Chalcopyrite, Pl: Plagioclase, Bt: Biotite, Qzt: Quartz, Kfs:Potassium feldspar).
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 نمونه دسااتی از دگرسااانی فیلی:C  وB ،A .10 شییک

Whitney (  عالو اختصااری از ویتنی و اوان، ساریسایا و پیریا،ده همراه دیوتیاهای تطلور مجدد یافته

تصااویر میکروساکوپی از دگرساانی زون فیلی

 کالکوپیریا)ن:Ccp ، دیوتیا:Bt ، سریسیا:Ser ، پیریا:Py ، تورمالین:Tur( ) اقتطاسشده اساand Evans, 2010
Fig. 10. A, B and C: Hand specimen of phyllic alteration Choran deposit with B-type vein-veinlet's of pyrite, chalcopyrite
and tourmaline, D and E: Photomicrographs of phyllic alteration with remnant of hydrothermal biotite veinlets, sericite,
and pyrite minerals. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Tur: tourmaline, Py: pyrite, Ser: sericite, Bt: Biotite,
Ccp: Chalcopyrite).
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شیک  C ،B ،A .11و  :Dتصااویر صاحرایی و نمونه دساتی از دگرساانیهای آرژیلی
هماتیتی اسا و  :Eتصویر میکروسکوپی از دگرسانی آرژیلی

کانساار چوران ،در دعضای قساماها همراه دا رگه -رگچههای

سطحی ده همراه کانیهای اوپ

Fig. 11. A, B, C and D: Outcrop view and hand specimen of the Choran deposit argillic alteration, some parts hematite
vein-veinlets, and E: Photomicrograph of argillic alteration with opaque minerals

دگرسیاایهای سی ل ریی و سی ل ریی سیولف دی :دگرساانیهای

حفرهدار ددون کانهزایی ،سایلی های نواری دا کانهزایی ساولفیدی

ساایلیساای و ساایلیساای -سااولفیدی در محدوده معدنی چوران ده

(پیریا و کالکوپیریا) و رگههای ساایلیساای همراه دا اکساایدهای

صاااور رگاههاایی داا ضاااجااماا  50تاا  150ساااانتیمتر داا امتاداد

آهن ،آرژیلی

 ،آلونیا ،تورمالین و ساریسایا اساا (شاکن -12

شااامالشااار  -بنوبغرب ،تودههای نفوکی را قطعکرده اساااا

 D ،C ،B ،Aو )E

(شاااکن )5ن از لحاظ دساااتهدندی این رگهها شاااامن سااایلی های
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شیک  A .12و  :Bنمونه دساتی از دگرساانی سایلیسای کانساار چوران ده همراه کانیهای پیریا و تورمالین :C ،نمونه دساتی از کوارت حفرهدار D ،و :E

نمونه دسااتی از دگرسااانی س ایلیساای ده همراه سااولفیدهای پیریا و کالکوپیریا ،عالو اختصاااری از ویتنی و اوان ()Whitney and Evans, 2010
اقتطاسشده اسا :Py( :پیریا :Ccp ،کالکوپیریا :Tur ،تورمالین :Si ،سیلی )ن
Fig. 12. A and B: Hand specimen of Choran deposit silicic alteration with pyrite and tourmaline minerals, C: hand
specimen of vuggy quartz, D and E: Hand specimen of silicic alteration with pyrite and chalcopyrite mineralization.
Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Py: Pyrite, Ccp: Chalcopyrite, Tur: tourmaline, Si: silice).

ژئوش ی س ل کات تودههای افوذی

( Pletchov and Gerya 1998; Almeev and Ariskin,

از آنجاییکه کانیهای پالژیوکالز و دیوتیا ماگمایی و گرمادی ده

)1996; Putirka, 2005; Boomeri et al., 2010ن

عنوان کاانیهاای رایج همراه داا ساااامااناههاای مااگماایی و گرماادی
گرانیتوویادهاای م دار قلماداد میشاااود ،از این کاانیهاا میتوان

ش ی پالژیونالی

شاارای فی یکوشاایمیایی محی ماگمایی -گرمادی نظیر دما ،فشااار،

پالژیوکالز یکی از کانیهای اصالی موبود در سان

محتوای آب ،هالوژن ،فوگاسایته اکسایژن و گوگرد ده دساا آورد

گرانودیوریا و کوارت دیوریا کانسااار چوران اسااان در اساااس

های نفوکی
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کوارت دیوریاا از ( 41/1تاا  )41/5متغیر اساااان می ان  Al2O3در

دررسااایهاای شااایمی پالژیوکالز در نمودار ساااه تاایی آنورتیاا-
آلطیا -ارتوکالز ( ،)Deer et al., 1992عمده پالژیوکالزها در

کاانیهاای پالژیوکالز در سااانا

محدوده آندزین واقع شاادهاند (شااکن )A-15ن فرمول ساااختاری

دیوریتی کانساار ده ترتیش  27/8و  26/4واحد اساان می ان آلومینی

کانی پالژیوکالز در مطنای  8ات اکسااایژن محاساااطهشاااده اساااان

در ساااااختاار پالژیوکالز میتواناد داه عنوان عااملی مه در تماای

مایاااناگایان درصااااد آناورتایااا دارای تاودههااای گاراناودیاوریااا و

گرانیتوویدهای دارور و نادارور استفاده شودن

هاای گرانودیوریتی و کوارت

شیک  :A .13نمایی از مغ ه حفاری  Ch3دا عمق  122متر کانساار چوران همراه دا زون های دگرساانی و کانهزایی در گرانودیوریا و  :Bنمایی از مغ ه
حفاری  Ch2دا عمق  265متر همراه دا زونهای دگرساااانی و کانهزایی در گرانودیوریان عالو اختصااااری از ویتنی و اوان ( Whitney and Evans,
 )2010اقتطاسشاده اساا ( :Pyپیریا :Ccp ،کالکوپیریا :Apy ،آرسانوپیریا :Sp ،اسافالریا :Gn ،گالن :Cct ،کالکوسایا :Ttr ،تتراهدریا:Tur ،

تورمالین :Qzt ،سیلی  :Mag ،مگنتیا :Hem ،هماتیا :Anh ،انیدریا :Mlc ،ماالکیا :Kfs ،پتاسی فلدسپار)ن
Fig. 13. A: Borehole Ch3 (122m depth) of Choran deposit with details of alteration and mineralization in the granodiorite
units, and B: Borehole Ch2 (256m depth) with details of alteration and mineralization in the quartz diorite. Abbreviations
after Whitney and Evans (2010) (Py: Pyrite, Ccp: Chalcopyrite, Apy: arsenopyrite, Sp: sphalerite, Gn: galena, Cct:
chalcocite, Ttr: tetrahedrite Tur: tourmaline, Qzt: silice, Mag: magnetite, Hem: hematite, Anh: anhydrite, Mlc: malachite,
Kfs: Potassium feldspar).
DOI: 10.22067/ECONG.2021.52017.87614

زمینشناسی اقتصادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 1

57

دررسی زمینشناسی و زمینشیمی کانسار م  -طالی پورفیری اپیترمال چوران در ننن

زراسوندی و همکاران

ویلیامساون و همکاران ( ،)Williamson et al., 2016دا اساتفاده

نفوکیهای نادارور ده ساما دارور قرارگرفته اساا (شاکن )B-15ن

از شااایمی پالژیوکالز نشاااان دادناد کاه اف این می ان آلومینی در

اما نکتهای این اسااا که در اساااس شاایمی پالژیوکالز در کانسااار

و تمای تودههای

چوران و مقایسه می ان آلومینی و آنورتیا نفوکیهای چوران

سااااختار پالژیوکالز نشاااانه خودی درای تفکی

م

نفوکی دارور از نادارور اسان در اساس نمودار Al / (Ca + Na +

دا تودههای گرانیتوویدی کانساارهای نظیر میدور ،دالی و سارکوه

) K) (apfuدر مقاادان ،)Williamson et al., 2016( An%

پورفیری اقتصاادی و نیمه اقتصاادی ده

که ده عنوان کانساارهای م

کلیه پالژیوکالزهای توده گرانودیورتی کانسار چوران در محدوده

حساااب میآید ( Pourkaseb et al., 2017; Zarasvandi et

نفوکیهای کانهدار و نمونههای نفوکی کوارت دیوریتی در محدوده

 ،)al., 2018کانسار چوران ب و کانسارهای نیمه اقتصادی اسان

شیک  .14مقطع عرضای کانساار چوران که نشااندهنده دگرساانی عمده ،کانهزایی و تودههای نفوکی در کانساار اساان عالو اختصااری از ویتنی و اوان
( )Whitney and Evans, 2010اقتطاسشاده اساا ( :Pyپیریا :Ccp ،کالکوپیریا :Apy ،آرسانوپیریا :Sp ،اسافالریا :Gn ،گالن :Mag ،مگنتیا،
 :Anhانیدریا :Qzt ،کوارت )ن
Fig. 14. Cross-section of Choran deposit, that showing alteration, mineralization and intrusive rocks in the deposit.
Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Py: Pyrite, Ccp: Chalcopyrite, Apy: arsenopyrite, Sp: sphalerite, Gn:
galena, Qzt: quartz, Mag: magnetite, Anh: anhydrite).

DOI: 10.22067/ECONG.2021.52017.87614

زمینشناسی اقتصادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 1

58

دررسی زمینشناسی و زمینشیمی کانسار م  -طالی پورفیری اپیترمال چوران در ننن

زراسوندی و همکاران

شییک  :A .15ططقهدندی نفوکیهای کانسااار چوران در اساااس ترکیش پالژیوکالز آنها در نمودار مثلثی آنورتیا ( -)Anآلطیا ( -)Abارتوکالز )(Or

) (Deer et al., 1992و  :Bنموناه هاای پالژیوکالز واحادهاای کوارت دیوریتی و گرانودیوریتی در روی نمودار ( )Al/(Ca+Na+Kدر مقاادان می ان
درصااد آنورتیا ))Williamson et al., 2016( (An%ن محدوده ساان
م

های کال

آلکالن عقی و ساان

های کال

آلکالن در ارتطا کانسااارهای

پورفیری درگرفته از ویلیامسون و همکاران ()Williamson et al., 2016

Fig. 15. A: Classification of Choran intrusions based on their plagioclase composition in the ternary diagram of anorthite
(An)_ albite (Ab)_ orthoclase (Or) (Deer et al., 1992), and B: Plagioclase samples of quartz diorite and granodiorite unites
on the Al/(Ca + Na + K) (apfu) vs. An% (Williamson et al., 2016). Fields of barren calcalkaline rocks and calc-alkaline
)rocks associated PCDs after Williamson et al. (2016

)al., 2008ن دیوتیا ده عنوان یکی از کانیهای فراوان و اصالی در

ش ی ب وت ت
دیوتیا ،کانی فرومنی ین غالش در تودههای گرانیتوویدی اس اان
ایان کااانای در کاوارتا دیاوریاااهااا دااه رن ا
گرانودیوریاها ده رن
میشاااودن تغییر رنا

سان

قاهاوهای و در

قهوهای تا زرد یا ساااط ک رن

های گرانودیوریا و کوارت دیوریا کانساار چوران اساان

ترکیش شاایمیایی دیوتیاهای مورد دررساای دا اسااتفاده از نرماف ار

دیده

میکاپالس و در مطنای فرمول ساااختاری دیوتیا و در اساااس  22ات

آنهاا نشااااندهناده تغییر ترکیاش شااایمیاایی

اکسایژن محاساطهشاده اساان در اسااس دررسایهای شایمی دیوتیا در

آنهااساااا ()Lalonde and Bernard, 1993ن دیوتیاا داه عنوان

ناامااودار ) (Mg–Liدر مااقاااداان )،a.p.f.u (Fetot+Mn+Ti

کااانی رایج همراه دااا سااااامااانااههااای ماااگمااایی و گرمااادی

) ،(Tischendorf et al., 1997کلیااه دیوتیاااهااا در محاادوده

گرانیتوویدهای کانهدار اساااا و دارای ترکیش شااایمیایی حسااااس

میکااهاای منی ی دار ،در رده دیوتیااهاای منی یمی قرار میگیرناد

نساطا ده شارای فی یکوشایمیایی محی نظیر محتوای آب ،هالوژن،

(شااکن )A-16ن همچنین در اساااس تقساای دندی انجمن دینالمللی

دماا ،فوگااسااایتاه اکسااایژن و گوگرد اساااا ( Boomeri et al.,

کانیشاناسای ،دیوتیاهای مورد دررسای در نمودار )Fe/(Fe+Mg

 .)2010; Heidari et al., 2018اساااتفاده از شااایمی دیوتیا ده

در مقاادان  (Deer et al., 1992) AlIVدر محادودهای داا ترکیاش

های فی یکوشاایمیایی

شاایمیایی ایسااتونیا ] ،[KMg2AlAl2Si2O10(OH)2واقعشااده

یا

عنوان اد اری مناسااش درای دررساای شاااخ

تودههای نفوکی همراه دا کانهزایی اسااتفاده میشااود ( Ayati et

اساااا (شاااکان )B-16ن درای تفکیا

دیوتیااهای اولیاه ماگماایی،
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ده مرز تعادل مجدد یافته واقعشااده اسااا (شااکن )C-16ن

دیوتیااهاای تعاادل مجادد یاافتاه و دیوتیااهاای ثاانویاه میتوان از

ن دی

نمودار سهتایی ) MgO-10*(TiO2)-(FeO+MnOاستفاده کردن

این موضااوع نشااان میدهد که دیوتیاهای گرانودیوریا کانسااار

در اساااااس این نمودار ) ،)Nachit et al., 2005دیوتیاااهااای

چوران در تعادل دا سیاال گرمادی در خالل تشکین زون دگرسانی
پتاسی

گرانودیوریااا در محاادوده دیوتیاااهااای تعااادل مجاادد یااافتااه و

شکنگرفته اسان

دیوتیااهاای کوارت دیوریاا در محادوده دیوتیااهاای مااگماایی و

شیک  :A .16ترکیش شاایمیایی دیوتیاهای چوران در نمودار ) (Mg–Liدر مقادن ):B ،)Tischendorf et al., 1997( (Fetot + Mg + Ti–AlVI
نمودار ) Fe/(Fe+Mgدر مقادن  AlIVدرای نمونههای دیوتیاهای تودههای گرانودیوریتی و کوارت دیوریتی کانساار چوران ) (Deer et al., 1992و :C
نمودار ساااهتاایی ) MgO-10*(TiO2)-(FeO+MnOدرای تفکیا

دیوتیااهاای مااگماایی ،تعاادل مجادد یاافتاه و دیوتیااهاای ثاانویاهNachit et al., ( ،

)2005
Fig. 16. A: Chemical composition of Choran biotites on the Mg – Li vs. Fetot + Mn + Ti - Al classification diagram of
Tischendorf et al. (1997), B: Fe/(Fe + Mg) vs. AlIV diagram for classification diagram of biotites of granodiorite and
quartz diorite intrusions (Deer et al., 1992), and C: 10*TiO2 – FeO* – MgO ternary diagram for discrimination of
)magmatic, secondary biotites (Nachit et al., 2005
VI
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محتوای هالوژای و توااایی نااهیایی

نساطا فلووور ده کلر ( IV (F/Clدر دیوتیا های کوارت دیوریا،

هالوژنهایی همچون کلر و فلووور ب و عناصاار فراری هسااتند که

داه ترتیاش  2/2تاا  -5/6 ،4/8تاا  9/6 -7/8 ،-5/5و در گرانودیوریا

نقشااای مه در حمان فل ا و کااناهزایی ساااامااناههاای مااگماایی و

ده ترتیش  -5/8 ،2/4 – 2/0تا  -5/6و  8/1 – 7/7اسااان می ان کلر

گرماادی دارنادن از اینرو ،میتوان از محتوای هاالوژنی ( Clو )F

در دیوتیاها همیشاه ده صاور منفی نشاانداده می شاود و داالترین

ترکیاش سااایاال ،ارزیاادی عمق ت ریق

می ان کلر ده صااور داالترین می ان عددی نشااانداده می شااودن در

مااگماایی در ساااامااناههاای زمینگرماایی ،می ان کااناهزایی و نساااطاا

اسااااس مقاایساااه می ان کلر و فلووور دیوتیاا تودههاای موبود در

تمرک عنااصااار و دررسااای رفتاار عنااصااار فل ی در طی کااناهزایی،

کانساار چوران دا دیگر تودههای گرانیتوویدی در کانساارهایی نظیر

اساااتفااده کرد ()Willmore et al., 2000ن همچنین دررسااایهاا

میدور و سارکوه ،می ان کلر و فلووور دیوتیاهای کانساار چوران

دودن شااعاع یونی فلووور ده شااعاع یونی

داه این کاانساااارهاا دارنادن چناانکاه در شاااکان 17

دیوتیاا درای پااین تغییرا

نشااانداد ،ده علا ن دی

شاااطااهاا ن دیا

 ،OHبانشاینی فلووور ده بای  OHنسطا ده کلر دا سهولا دیشتری

نمااینداده شااااده اسااااا ،می ان کلر  Clدر دیوتیااهاای توده

در دیوتیا صاور میگیرد ( )Teiber et al., 2015و در مقایساه

گرانودیوریتی چوران دیشاااتر از دیوتیااهاای توده کوارت دیوریتی

دا می ان فلووور ،مقدار کلری که قادلیا بایگیری در سااایا OH

اسااااا (شاااک ان )B-17و هاماچانایان مایا ان فالاوواور نایا در تاوده

را دارد ،دسااایار اندر دوده و ده همین دلین تنهاا درخی از دیوتیااها

گرانودیوریتی کمتر از کوارت دیوریتی اساااا (شاااکن )A-17ن از

ده صاور اساتثنا ،دارای نساطا ( )Cl/(OH+F+Clدیشاتر از ی

این شاااواهد میتوان نتیجهگرفا که کانهزایی در کانساااار چوران

اساا ()Munoz, 1984ن در اسااس دررسایهای شایمی دیوتیا در

دیشتر مردو ده تودههای گرانودیوریتی اسان

تودههای کانساااار چوران می ان فلووور ) ،)IV (Fکلر ( IV (Clو

شک  .17نمودارهای فراوانی کلر و فلووور IV(Cl) :A ،و  ،IV(F) :Bدرای دیوتیاهای توده گرانودیوریتی و کوارت دیورتی کانسار چوران
Fig. 17. Histograms showing the frequency of A, IV(F), and B: IV(Cl) for the biotites of granodiorite and quartz diorite
in Choran deposit

در اساااس دررساایهای انجامشااده ،تغییرا نسااطاهای  Mg/Feو
 F/OHدر دیوتیااا ماااگمااایی میتوانااد درای تشاااجی

(آمیجتگی) سااانا

هاای آکرین اساااتفااده شاااود ( Ague and

)Brimhall, 1988ن اصاااطاالو آلاودگای دارای دایااان درها کانان

اختال
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ماگمای (نوع  )Iمشاتقشاده از گوشاته داالیی یا صافحه فرورانده دا

) (XMg/XFeدیشاتر از  -0/21نی در دو زیرگروه آلودگی شادید

ترکیطاا داا منشاااأ قاارهای توسااا فراینادهاایی نظیر کوبدجشااای،

و کاااهشااای (نوع  )I-SCRبااای میگیرنااد ( Brimhall and

اختال مااگماایی و هضااا داه کاار میرودن گرانیتوویادهاای نوع I

)Crerar, 1987ن ناامااونااههااای مااورد دااررساااای در تااودههااای

حااوی دیوتیااهاای داا ) (XMg/XFeکمتر از  -0/21در اساااااس

گرانودیوریتی و کوارت دیوریتی کاانسااااار چوران داه ترتیاش در

اف این نساطا  F/OHدر ساه زیرگروه تقسای دندی میشاوندن ساه

دجنهای گرانیتوویدهای  Iدا می ان آلودگی متوسا و اندر واقع

زیرگروه متعلق دااه گرانیاااهااای نوع  Iدااا محاادودههااای داااالی

میشوند (شکن )18ن

اکسااایشاای شااناخته میشااوندن گرانیتوویدهای حاوی دیوتیاهای دا

شییک  .18قرارگیری دیوتیاهای تودههای گرانودیورتی و کوارت دیوریا کانسااار چوران روی نمودار ) log (XMg/Feدر مقادن )log (XF/XOH

( ،)Brimhall and Crerar, 1987گرانیتوویدهای دا آلودگی ک ( ،)I-WCمتوسا ( )I-MCو شادید ( ،)I-SCگرانیتوویدهای شادیداً آلوده و احیایی
()I-SCR
)Fig. 18. Plot of Choran deposit granodiorite and quartz diorite biotites samples on the log (XMg/XFe) vs. log (XF/XOH
discrimination diagram of Brimhall and Crerar (1987). Abbreviations: I-WC; I-type Weakly Contaminated, I-MC; I-type
Moderately Contaminated, I-SC; I-type Strongly Contaminated and ISCR; I-type Strongly Contaminated and Reduced.
Fields of Mo and W porphyry deposits.
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زراسوندی و همکاران

ات جهگ ری

اساان همچنین در قساماهای ساطحی کانساار رگههای سایلیسای

یکی از مه ترین بایگااههای تشاااکین کانساااارهای پورفیری و
اپیترماال را میتوان موقعیااهاای درخوردی و پ

سااولفیدی ده ضااجاما  50تا  150سااانتیمتر دا روند شاامالشاار -

از درخوردی

بنوبغرب رخنمون داردن

همانند کمان ماگمایی ارومیه -دختر دانساان امروزه نتایج ده دساا

 -دساتهدندی انواع رگههای سایلیسای کانهدار در کانساار چوران از

آمده از پژوهنهای انجامشاااده در این راساااتا نشاااان میدهند که

عمق داه ساااطب نشاااان میدهاد کاه رگاههاای نوع  Aمرتط داا زون

کانسارهای اپیترمال سولفیداسیون متوس و داال در ارتطا ن دی

پتاسای

دا کانساارهای پورفیری اساا و اغلش کانساارهای ساولفیداسایون داال

 Bو  Dمرتط داا زون فیلیا

کانساااار پورفیری و یا دا

و متوسا ا معموالً در قساااما داالی ی

ی

 -تغییرا

سااامانه پورفیری در قسااماهای عمیق

نحوی کاه کااناهزایی از عمق داه ساااطب داه ترتیاش شاااامان کااناههاای

اساااان در

مگنتیا ،پیریا ،کالکوپیریا ،آرساانوپیریا ،اساافالریا ،گالن و

اسااااس دررسااایهاای صاااحرایی ،کااناه نگااری ،کاانیشااانااسااای و
دررسااایهاای ژووشااایمی سااایلیکاا

نوع کااناهزایی از عمق داه ساااطب در کاانسااااار چوران

نشاااندهنده تغییر شاارای فی یکوشاایمیایی ساایال کانهدار اسااان ده

کانساار اپیترمال داشاد ،تغییرا زونهای دگرساانی ،تغییرا

نوع کااناهزایی و سااااخاا و داافاا در عمقهاای مجتل

داه ترتیاش در قسااامااهاای ساااطحی

کانسار دیده می شودن

فاصااله کمی از این کانسااارها قرار گرفتهاندن از بمله شااواهدی که
میتواند دال در وبود ی

و دیشاتر در قساماهای عمقی کانساار اساان رگههای نوع

تورمالین اسان

تودههاای نفوکی در رخاداد

 -در اسااس دررسایهای شایمی سایلیکا  ،کلیه پالژیوکالزهای توده

کااناهزایی چوران ،میتوان عنوان کرد کاه کاانسااااار م  -طالی

گرانودیورتی کاانساااار چوران در محادوده نفوکیهاای کااناهدار و

سااااامااانااه انتقااالی پورفیری دااه اپیترمااال

تودههای کوارت دیوریتی در محدوده نفوکیهای نادارور ده سااما

سااولفیداساایون داالسااان از بمله عوامن این مقایسااه ده شاارو زیر

داارور قرار گرفتاهانادن همچنین  Clو  Fداه عنوان عنااصااار هاالوژنی،

اسا:

نقشااای مه در حمان فل ا و کااناهزایی ساااامااناههاای مااگماایی و

 -دررسی روند تغییرا دگرسانی از عمق ده سطب نشان میدهد که

گرمادی دارندن در همین اسااااس ،می ان کلر  Clدر دیوتیاهای توده

در قساماهای عمقی کانساار ،دیشاترین حج دگرساانی مردو ده

گرانودیوریتی چوران دیشاااتر از دیوتیااهاای توده کوارت دیوریتی

اساا و دا حرکا ده ساما قساماهای ساطحی

اساااا و همچنین می ان فلووور نی در توده گرانودیوریتی کمتر از

چوران مثااالی از یا

دگرساانی پتاسای

داه ترتیاش می ان دگرساااانیهاای فیلیا

و آرژیلیا

اف این یاافتاه

کوارت دیوریتی اسان

1. EPMA
2. Mica+

DOI: 10.22067/ECONG.2021.52017.87614

زمینشناسی اقتصادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 1

63

Zarasvandi et al.

Geology and geochemistry of the Choran porphyry-epithermal Cu-Au deposit in …

References
Ague, J.J. and Brimhall, G.H., 1988. Magmatic arc
asymmetry and distribution of anomalous
plutonic belts in the batholiths of California:
effects of assimilation, cratonal thickness and
depth of crystallization. GSA Bulletin, 100(1):
912–927.
https://doi.org/10.1130/00167606(1988)100<0912:MAAADO>2.3.CO;2
Ahmadian, J., Haschke, M., McDonald, I., Regelous,
M., Ghorbani, M., Emami, M. and Murata, M.,
2009. High magmatic flux during Alpine–
Himalayan collision: constraints from the Kal-eKafi complex, central Iran. Geological Society of
America Bulletin, 121(5–6): 857– 868.
https://doi.org/10.1130/B26279.1
Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic
belt of Iran: new data and interpretations.
Tectonophysics, 229(3–4): 211–238.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2
Almeev, R.R. and Ariskin, A.A., 1996. Mineralmelt
equilibria in a hydrous basaltic system: computer
modeling. Geochemistry International, 34(7):
563–573. Retrieved Swptember 1, 1996 from
https://www.academia.edu/17785119/MineralM
elt_Equilibria_in_a_Hydrous_Basaltic_System_
Computer_Modeling
Asadi, S., Moore, F. and Zarasvandi, A., 2014.
Discriminating productive and barren porphyry
copper deposits in the southeastern part of the
central Iranian volcanoplutonic belt, Kerman
region, Iran: a review. Earth-Science Reviews,
138(3): 25–46.
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.08.001
Ayati, F., Yavuz, F., Noghreyan, M., Haroni, H.A.
and Yavuz, R., 2008. Chemical characteristics
and composition of hydrothermal biotite from the
Dalli porphyry copper prospect, Arak, central
province of Iran. Mineralogy and Petrolology,
94(1): 107–122.
https://doi.org/10.1007/s00710-008-0006-5
Berberian, M. and King, G.C., 1981. Towards a
paleogeography and tectonic evolution of Iran.
Canadian Journal of Earth Sciences, 18(2): 210–
265.
https://doi.org/10.1139/e81-019
Berberian, F., Muir, I.D., Pankhurst, R.J. and
Berberian, M., 1982. Late Cretaceous and early
Miocene Andean-type plutonic activity in
northern Makran and Central Iran. Journal of the

Geological
Society,
139(5):
605–614.
https://doi.org/10.1144/gsjgs.139.5.0605
Boomeri M., Nakashima K. and Lentz, DR., 2010.
The Sarcheshmeh porphyry copper deposit,
Kerman, Iran: A mineralogical analysis of the
igneous rocks and alteration zones including
halogen element systematic related to Cu
mineralization processes. Ore Geology Reviews,
38(5): 367–381.
https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2010.09.001
Brimhall, G.H. and Crerar, D.A., 1987. Ore fluids,
Magmatic to supergene, in thermodynamic
modeling of geological materials. Reviews in
Mineralogy and Geochemistry, 17(1): 235–321.
https://doi.org/10.1515/9781501508950-010
Chang, Z., Hedenquist, J.W., White, N.C., Cooke, D.
R., Roach, M., Deyell, C.L. and Cuison, A. L.,
2011. Exploration tools for linked porphyry and
epithermal deposits: Example from the
Mankayan intrusion-centered Cu-Au district,
Luzon, Philippines. Economic Geology, 106(8):
1365–1398.
https://doi.org/10.2113/econgeo.106.8.1365
Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J., 1992. An
Introduction to the Rock Forming Minerals,
Second Longman Editions. Longman, London,
696 pp.
https://doi.org/10.1180/DHZ
Franchini, M., McFarlane, C., Maydagán, L., Reich,
M., Lentz, D.R., Meinert, L. and Bouhier, V.,
2015. Trace metals in pyrite and marcasite from
the Agua Rica porphyry-high sulfidation
epithermal deposit, Catamarca, Argentina:
Textural features and metal zoning at the
porphyry to epithermal transition. Ore Geology
Reviews, 66(3): 366–387.
https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.10.022
Gregory, M.J., 2017. A fluid inclusion and stable
isotope study of the Pebble porphyry coppergold-molybdenum deposit, Alaska. Ore Geology
Reviews, 80(5): 1279–1303.
https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.08.009
Hedenquist, J., 2000. Exploration for Epithermal
Gold deposits. Society of Exploration
Geophysicists Reviews, 13(1): 245–277.
https://doi.org/10.5382/Rev.13
Hedenquist, J.W., Arribas, A., J.r. and Reynolds,
T.J., 1998. Evolution of an intrusion-centered
hydrothermal system: Far Southeast-Lepanto
porphyry and epithermal Cu-Au deposits,

Journal of Economic Geology, 2022, Vol. 14, No. 1

DOI: 10.22067/ECONG.2021.52017.87614

64

Zarasvandi et al.

Geology and geochemistry of the Choran porphyry-epithermal Cu-Au deposit in …

Philippines. Economic Geology, 93(4): 373–404.
https://doi.org/10.2113/gsecongeo.93.4.373
Heidari, M., Zarasvandi, A., Rezaei, M., Raith, J. and
Saki, A., 2018. Physicochemical Attributes of
Parenta Magma in Collisional Porphyry Copper
Systems; Using Biotite Chemistry, Case Study:
Chahfiruzeh Porphyry Copper Deposit. Journal of
Economic
Geology,
10(2):
561–586.
https://doi.org/10.22067/ECONG.V10I2.65652
Hezarkhani, A. and Williams, A.E., 1998. Controls
of alteration and mineralization in the Sungun
porphyry copper deposit, Iran: evidence from
fluid inclusions and stable isotopes. Economic
Geology, 93(5): 651–670.
https://doi.org/10.2113/gsecongeo.93.5.651
Hosini, Z., Ghaemi, J. and Mohbi, A., 1994.
Geological map of Sirzan, scale 1:250,000.
Geological Survey of Iran.
Khan nazer, N.H., 1995. Geological map of
Chargonbad, scale 1:100,000. Geological Survey
of Iran.
Kirkham, R.V. and Dunne, K.P., 2000. World
distribution of porphyry, porphyry-associated
skarn, and bulk-tonnage epithermal deposits and
occurrences, Natural Resources Canada,
Geological Survey of Canada, Open File, Volume
3792, Part 1, 87 pp.
https://doi.org/10.4236/ojg.2018.86035
Kouhestani, H., Ghaderi, M., Zaw, Khin., Meffre, S.
and Emami, M.H., 2012. Geological setting and
timing of the Chah Zard breccia-hosted
epithermal gold–silver deposit in the Tethyan belt
of Iran. Mineral Deposita, 47(4): 425–440.
https://doi.org/10.1007/s00126-011-0382-3
Lalonde, A.E. and Bernard, P., 1993. Composition
and color of biotite from granites: two useful
Properties in the characterization of plutonic
suites from the Hepburn internal zone of Wopmay
orogeny, Northwest Territories. The Canadian
Mineralogist, 31(1): 203–217. Retrieved March
03, 1993 from
https://pubs.geoscienceworld.org/canmin/article
abstract/31/1/203/12452/Composition-and-colorof-biotite-from-granitestwo?redirectedFrom=fulltext
Munoz, J.L., 1984. F–OH and Cl–OH exchange in
micas
withapplications to
hydrothermal
ore deposits. In: S.W. Bailey (Editor), Micas.
Mineralogical Society of America Reviews in
Mineralogy, Volune 13, pp. 469–493. Retrieved

January 01, 1984 from
https://pubs.geoscienceworld.org/canmin/articleabstract/31/1/203/12452/Composition-and-colorof-biotite-from-granitestwo?redirectedFrom=fulltext
Muntean. J., 2001. Porphyry-Epithermal Transition:
Maricunga Belt, Northern Chile. Economic
Geology, 96(4): 743–772.
https://doi.org/10.2113/gsecongeo.96.4.743
Nachit, H., Ibhi, A.B., Abia, El-H., El Hassan, A. and
Ben Ohoud, M., 2005. Discrimination between
primary magmatic biotites, reequilibrated
biotites, and neoformed biotites. Comptes Rendus
Geoscience,
337(16):
1415–1420.
https://doi.org/10.1016/j.crte.2005.09.002
Pletchov, P.Y. and Gerya, T.V., 1998. Effect of H2O
on plagioclase-melt equilibrium. Experiment in
Geosciences, 7(2): 7–9.
https://doi.org/10.2138/am.2012.4100
Pourkaseb, H., Zarasvandi1, A., Saed, S. Davoudian
Dehkordy, A., 2017. Magmatic-hydrothermal
fluid evolution of the Dalli porphyry Cu-Au
deposit; using Amphibole and Plagioclas mineral
chemistry. Journal of Economic Geology, 9(1):
73–92. (in Persian with English abstract)
https://doi.org/10.22067/ECONG.V9I1.51704
Putirka, K.A., 2005. Igneous thermometers and
barometers based on plagioclase plus liquid
equilibria: tests of some existing models and new
calibrations. American Mineralogist, 90(2–3):
336–346.
https://doi.org/10.2138/am.2005.1449
Richards, J.P., Spell, T., Rameh, E., Razique, A. and
Fletcher, T., 2012. High Sr/Y magmas reflect arc
maturity, high magmatic water content, and
porphyry Cu ± Mo ± Au potential: examples from
the Tethyan arcs of Central and Eastern Iran and
Western Pakistan. Economic Geology, 107(3):
295–332.
https://doi.org/10.2113/econgeo.107.2.295
Richards, J.P., Wilkinson, D. and Ullrich, T., 2006.
Geology of the Sari Gunay epithermal gold
deposit,
northwest
Iran. Economic
Geology, 101(8): 1455–1496.
https://doi.org/10.2113/econgeo.107.2.295
Shafiei, B., 2012. Discrimination between
productive and non-productive granitoid
intrusions in Kerman porphyry copper belt:
Results of preliminary petrographic studies.
Journal of Advanced Applied Geology, 2(1): 1–7.

Journal of Economic Geology, 2022, Vol. 14, No. 1

DOI: 10.22067/ECONG.2021.52017.87614

65

Zarasvandi et al.

Geology and geochemistry of the Choran porphyry-epithermal Cu-Au deposit in …

Retrieved
August
01,
2012
from
https://aag.scu.ac.ir/article_11549.html?lang=en
Shafiei, B., Haschke, M. and Shahabpour, J., 2009.
Recycling of orogenic arc crust triggers porphyry
Cu mineralization in Kerman Cenozoic arc rocks,
southeastern Iran. Mineralium Deposita, 44(3):
265–281.
https://doi.org/10.1007/s00126-008-0216-0
Shafiei, B. and Shahabpour, J., 2008. Gold
distribution in porphyry copper deposits of
Kerman region, Southeastern Iran. Journal of
Sciences, Islamic Republic of Iran, 19(3): 247–
260. Retrieved November 01, 2008 from
https://jsciences.ut.ac.ir/article_31898_d85486b4
c0968032c431d13c3a137f20.pdf
Shahabpour, J. and Kramers, J.D., 1987. Lead
isotope data from the Sar-Cheshmeh porphyry
copper deposit, Iran. Mineralium Deposita, 22(4):
278–281.
https://doi.org/10.1007/BF00204520
Sillitoe, R.H., 2010. Porphyry copper systems.
Economic Geology, 105(1): 3–41.
https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.1.3
Taghipour, N., Aftabi, A. and Mathur, R., 2008.
Geology and Re-Os Geochronology of
Mineralization of the Miduk Porphyry Copper
Deposit, Iran. Resource Geology, 58(18): 143–
160.
https://doi.org/10.1111/j.17513928.2008.00054.x
Takin, M., 1972. Iranian geology and continental
drift in the Middle East. Nature, 235(53): 147–
150. https://doi.org/10.1038/235147a0
Teiber, H., Scharrer, M., Marks, M.A.W.,
Arzamastsev, A.A., Wenzel, T. and Markl, G.,
2015. Equilibrium partitioning and subsequent redistribution of halogens among apatite–biotite–
amphibole assemblages from mantle-derived
plutonic rocks. Complexities revealed. Lithos,
220(223): 221–237.
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2015.02.015
Tischendorf, G., Gottesmann, B., Förster, H.J. and
Trumbull, R.B., 1997. On Li-bearing micas:
Estimating Li from electron microprobe analyses

and an improved diagram for graphical
representation. Mineralogical Magazine, 61(1):
809–834.
https://doi.org/10.1180/minmag.1997.061.409.0
5
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010.
Abbreviations
for
names
of
rockformingminerals. American Mineralogist, 95(1):
185-187.
https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Williamson, B.J., Herrington, R.J. and Morris, A.,
2016. Porphyry copper enrichment linked to
excess aluminium in plagioclase. Nature
Geoscience,
9(3):
237–241.
https://doi.org/10.1038/ngeo2651
Willmore, C.C., Boudreau, A.E. and Kruger, F.J.,
2000. The halogen geochemistry of the Bushveld
Complex, Republic of South Africa: implications
for chalcophile element distribution in the lower
and critical zones. Journal of Petrology, 41(10):
1517–1539.
https://doi.org/10.1093/petrology/41.10.1517
Yavuz, F., 2003. Evaluating micas in petrologic and
metallogenic aspect: Part II – Applications using
the computer program Mica+. Computers and
Geosciences,
29(10):
1215–1228.
https://doi.org/10.1016/S0098-3004(03)00143-2
Zarasvandi, A., Liaghat, S. and Zentilli, M., 2005.
Geology of the Darreh-Zerreshk and Ali-Abad
porphyry copper deposits, central Iran.
International Geology Review, 47(6): 620–646.
https://doi.org/10.2747/0020-6814.47.6.620
Zarasvandi, A., Rezaei, M., Raith, J.G., Pourkaseb,
H., Asadi, S., Saed, M. and Lentz, D.R., 2018.
Metal endowment reflected in chemical
composition of silicates and sulfides of
mineralized porphyry copper systems, UrumiehDokhtar magmatic arc, Iran. Geochimica et
Cosmochimica
Acta,
223(36):
36–59.
https://doi.org/10.1016/j.gca.2017.11.012

Journal of Economic Geology, 2022, Vol. 14, No. 1

DOI: 10.22067/ECONG.2021.52017.87614

66

