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Introduction 

Qebchaq base and precious metal deposit, 15 km northwest of Qarachaman, is located in the Western 

Alborz–Azerbaijan zone, northwestern Iran. Several types of deposits are present in this zone including 

porphyry and skarn Cu-Mo (Au) porphyry deposits, Cu-Mo and Fe skarn deposits, Cu-Mo-Au vein deposits, 

and epithermal Au deposits (Jamali et al., 2010; Kouhestani et al., 2018). The most important deposit 

discovered to date within the Western Alborz–Azerbaijan zone is the Sungun porphyry Cu-Mo deposit, 

which has a defined reserve of 796 Mt at 0.6% Cu (Hezarkhani and Williams-Jones, 1998; Aghazadeh et al., 

2015; Simmonds et al., 2017). Other important deposits or occurrences include Haft-Cheshmeh, Sonajil, Ali 

Javad, Mirkuh-e-Ali Mirza, Astergan, Avan, Anjerd, Mazraeh, Astamal, Pahnavar, Masjed Daghi, 
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Sharafabad, Mivehroud, Nabijan, Zaglig, Aniq, Zaily Darreh, Qara Darreh and Qarachilar (Ebrahimi et al., 

2011; Jamali et al., 2010; Mokhtari, 2012; Maghsoudi et al., 2014; Mokhtari et al., 2014; Adeli et al., 2015; 

Baghban et al., 2015; Baghban et al., 2016; Simmonds and Moazzen, 2015; Kouhestani et al., 2018). 

Although the general geological characteristics of the region, where the Qebchaq deposit is located, were 

determined (Asadian et al., 1993), no detailed studies have been conducted on the mineralogy, geochemistry, 

and genesis of the Qebchaq deposit. In this paper, we investigate the detailed geology, mineralogy, 

geochemistry, and alteration styles of the Qebchaq deposit to constrain its ore genesis. These results may 

have implications for the regional exploration of epithermal base and precious metal deposits in the Western 

Alborz–Azerbaijan zone. 

 

Materials and methods 

Detailed fieldwork has been carried out at different scales in the Qebchaq area. A total of 50 samples were 

collected from various parts of ore veins and breccias, host volcanic rocks, and intrusions. The samples were 

prepared for thin (n=8) and polished-thin (n=32) sections in the laboratory of the University of Zanjan, 

Zanjan, Iran. Representative 39 samples from the mineralized veins and breccias, 1 sample from host dacitic 

rocks, and 1 sample from altered quartz diorite-gabbro intrusion were analyzed for REE, Au, Ag, Cu, Pb, Zn, 

and other rare elements using Fire Assay and ICP–MS in the Zarazma Analytical Laboratories, Tehran, Iran. 

 

Results and Discussion 

The geological units hosting the Qebchaq deposit are mainly Eocene volcanic and volcaniclastic rocks that 

were intruded by Oligocene intrusions. The Eocene sequence includes tuff, andesite, and andesitic basalt, 

rhyolite, rhyodacite-dacite, and ignimbrite. The intrusive rocks in the Qebchaq area include Oligocene quartz 

diorite-gabbro and granite-alkali granite and show porphyritic, microgranular, and granular textures. 

Mineralization at Qebchaq occurs as the epithermal base and precious metal quartz-sulfide brecciated vein 

that occupies NE-trending faults in the Eocene volcanic rocks and Oligocene intrusions.  The ore veins have 

50 to 1000 m long, from 0.5 to 4 m wide, and generally, dip steeply (65–85°) to the southeast and northwest. 

Wall-rock alterations developed at the Qebchaq deposit include silicification, intermediate argillic, 

carbonate, chlorite, and propylitic alteration; the first four cases are closely related to the mineralization. Five 

stages of mineralization can be distinguished at Qebchaq. Stage 1 is represented by silicification of host 

rocks along with minor disseminated pyrite. This stage is usually crosscut by stage 2. Stage 2 (the main ore-

stage) is characterized by millimeters to several centimeters wide quartz veins and breccias that contain 

variable amounts of disseminated pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite ± native gold ± realgar. Clasts of 

this stage and associated wall-rock alteration have been recognized in the hydrothermal cement of stage 3 

breccias. Stage 3 is marked by quartz- manganese oxides-hydroxides (psilomelane, pyrolusite, braunite) 

veins and breccia cement. It is usually crosscut stage 2 and, in turn, is cut by stage 4 veinlets. Stage 4 is 
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represented by < 1 mm wide quartz (calcite-chlorite) vein-veinlets. This stage usually crosscuts previous ore 

stages. No sulfide minerals are recognized with stage 4. Stage 5 is characterized by up to 2 mm wide veinlets 

or vug infill texture of calcite. Stage 5 calcite veinlets usually crosscut previous ore stages. The ore minerals 

at Qebchaq formed as vein-veinlet and hydrothermal breccia cement, and show disseminated, vein-veinlet, 

brecciated, comb, cockade, colloform, crustiform, plumose, and vug infill textures. Pyrite, chalcopyrite, 

galena, sphalerite, native gold, realgar, psilomelane, and pyrolusite are the main ore minerals; malachite, 

azurite, smithsonite, cerussite, goethite, secondary pyrolusite, and braunite are supergene minerals. Quartz, 

sericite, chlorite, and calcite are present in the gangue minerals.   

Comparison of Chondrite–normalized rare elements and REE patterns of host dacitic lavas, fresh and altered 

quartz diorite-gabbro intrusion, and the mineralized samples at Qebchaq indicate that leaching of some 

elements from the host rock units may have been involved in mineralization. Our data suggest that Qebchaq 

is an example of intermediate-sulfidation type of epithermal base and precious metal mineralization. 
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نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار  بهای  فلزات پایه و گران ترمال زایی اپیکانه

زایی و  شناسی، کانهزمین شواهد: (آذربایجان شرقیچمن، باختر قره)شمال قبچاق
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پسذیرش پس  از یسی فراینسد دا،ری، بسرای  ساب، قابس شناسی اقتصادی،  در نشریه زمینمقاله است که    "شده پیش از انتشار  پذیرفته"این نسخه  

 نسدیفرا ی شسود. مقالسه پس  از یسمنتشر می   آنالینپذیرش ، قب  از فرایند ،یراستاری به صورت    اعالمداده شده است. این نسخه پ  از  تشخیص

آرایی صسحهه .شسودی منتشر م هینشر تیسامشخص در ،ب یااز انتشار خارج ، در شماره  شیشده پ  رفتهیاز نسخه پذ  ،یی ، انتشار نها  یسازآماده

 خواهد شد.ی فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در مقاله ، ،یراستار

 

 چکیده

 ائوسسسن  ، تسسوده   توالی تسسوو ، گسسدازه در،ن    سولحیدی  -های برشی کوارتزصورت رگهبهکانسار قبچاق  در  بها  فلزات پایه ، گرانزایی  کانه

پیریسست، کالپوپیریسست، گسسالن، اسسسحالریت ، یسسال همسسراه بسسا انسسدکی رآلگسسار، پسسسیلومالن ، رخ داده اسسست.    گابر، الیگوسن  -کوارتزدیوریت

 -پراکنسسده، رگسسهدانه های کانسنگ شام . بافتباشندمیبایله های ، کانیکوارتز، سریسیت، کلریت ، کلسیت،  های فلزیکانهپیر،لوزیت،  

قابسس  تشسسخیص  قبچاقزایی در مرحله کانهپنج  است.، پُرکننده فضای خالی ای، پرمانند کلمی، پوستهای، کاکلی، گ شانهای، بِرشی،  رگچه
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 -شسسود. مرحلسسه د،م شسسام  رگسسهپراکنده مشخص میهای میزبان همراه با اندکی پیریت دانهشدن سنگزایی با سیلیسیمرحله ا،ل کانه  است.

باشسسند. رآلگار می ±یال    ±های گرمابی است که حا،ی مقادیر متغیری پیریت، کالپوپیریت، گالن، اسحالریت،  های کوارتزی ، بِرشرگچه

هسسا قابسس  ها ، سسسیمان گرمسسابی بِرشهیدر،کسیدهای منگنز )پسسسیلومالن، پیر،لوزیسست ، برا،نیسستگ در رگسسه -ز ، اکسیدهامرحله سوم با کوارت

،  ایرگچسسه هسسایبسسا بافت کلریتگ ، مرحلسسه پسسنجم شسسام  کلسسسیت -های کوارتز )کلسیتتشخیص است. مرحله  هارم شام  رگه ، رگچه

الگوی عناصسسر باشد.  می  سیلیسی، آرژیلیک متوسط، کربناتی، کلریتی ، پر،پلیتیک رمابی شام   های گباشد. دگرسانیپرکننده فضاهای خالی می

ها در تسسیمین های میزبان، مشابه ، بیانگر نقش ایسسن سسسنگدار ، سنگهای کانهبرای نمونههنجارشده به کندریت  به، کمیاب خاکی    کمیاب  

 .ترمال نوع سولحیداسیون متوسط قاب  مقایسه استهای کانسار قبچاق با کانسارهای اپی،یژگیباشد. ساز میعناصر کانه

 .  منمتوسط، قبچاق، قره سولحیداسیون  بها،فلزات پایه ، گران  ترمال،اپی زاییکانه   های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  

 من در باختر قسسره شسسمال کیلومتری 15در گ یول خا،ری 47° 1ʹ 52ʺعرض شمالی ، 37° 40ʹ 17ʺ) قبچاق یبهاگرانانسار فلزات پایه ، ک 

ی از مهم. رخدادهای گA-1)شپ  د باشگ میNabavi, 1976آذربایجان ) -پهنه البرز باختریاستان آذربایجان شرقی ،اقع شده ، بخشی از 

های آهسسن های یال ، اسپارنترمالیال، اپی  -مولیبدن  -های م مولیبدن، رگه  -اسپارن م   مولیبدن )یالگ،  -م های پورفیری  زاییکانه

ترین کانسسسار گ. از جنبه اقتصادی، مهمJamali et al., 2010; Kouhestani et al., 2018آذربایجان ،جود دارد ) -البرز باختری در پهنه

درصسسد مسس   6/0میلیون تن کانسسسنگ بسسا عیسسار   796ای حد،د  مولیبدن پورفیری سونگون است که ذخیره   -موجود در این پهنه، کانسار م 

 ,.Hezarkhani and Williams-Jones, 1998; Aghazadeh et al., 2015; Simmonds et alبسسرای آن بسسرآ،رد شسسده اسسست )

کانسسسارهای  شمه، مولیبدن پورفیری هحت -م کانسار توان به گ. از دیگر کانسارها ، رخدادهای معدنی مهم موجود در این پهنه می2017

های آهسسن مسس  کمتسسال، آ،ان، انجسسرد ، مزرعسسه، اسسسپارن هایرنیالی پورفیری سوناجی ، علی جسسواد ، میرکسسوه علسسی میسسرزا، اسسسپا  -م 

 -مولیبسسدن  -های مسس آباد ، زگلیسسگ ، رگسسهجان، شسسرونبیاسترقان،  ر،د،  های یالی مسجدداغی، میوه ترمال، پهنا،ر، اپی  ، آ،انآستامال

 ;Ebrahimi et al., 2011; Jamali et al., 2010; Mokhtari, 2012دره اشسساره کسسرد )، قسسره دره زایلسسی یلسسر، انیسس ، یسسالی قره 

Maghsoudi et al., 2014; Mokhtari et al., 2014; Adeli et al., 2015; Baghban et al., 2015; Baghban et al., 2016; 

Simmonds and Moazzen, 2015; Kouhestani et al., 2018.پهنه البرز باختریدر  موجود هایزاییکانهیپی از قبچاق کانسار  گ- 
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در آن قابسس  هسسای ریسسزش کسسرده ، تون  ی پُرشسسده هاصسسورت ترانشسسهبههای اکتشافی ، استخراجی قدیمی که آثار فعالیت  باشدیمآذربایجان  

شناسسسی، زمینهای  در پژ،هش حاضر، ،یژگیانجام نشده است.    این کانسارمشاهده است. با این ،جود، تاکنون مطالعه علمی دقیقی بر ر،ی  

توانسسد می  زاییشده است. مطالعه دقی  ایسسن کانسسهآن تعیین    زاییمورد بررسی قرار گرفته ، تیپ کانهقبچاق  کانسار  شیمیایی  زمین  ،  زاییکانه

دیگسسر  ی درعنوان الگسسوی اکتشسساف، بسسه منطقه را تعیسسین کسسرده های مشابه در این زاییعوام  کلیدی توزیع زمانی ، مپانی برای اکتشاو کانه

 .گیردمورد استحاده قرار 

 

 مطالعهروش 

منطقسسه  1:25000شناسسسی مقیسسا  در مطالعات صهرایی، نقشسسه زمینباشد.  این پژ،هش شام  د، بخش مطالعات صهرایی ، آزمایشگاهی می

هسسای رخنمون ، سسسنگی ،احدهای نمونه از 50های میزبان مشخص گردید. در این راستا، دار با سنگکانه هایرگه تهیه ،  گونگی ارتباط

بافسست،  ، سسساخت ، نگاریکانه شناسی،سنگ صیقلی برای مطالعات -مقطع نازک 32مقطع نازک ،  8زایی برداشت شد. سپ ، تعداد کانه

یسسک نمونسسه از گسسدازه    ، دار هسسای کانسسه نمونسسه از بخش   11تعسسداد    شسسیمیایی، منظور انجام مطالعات زمین به در مرحله بعد،  .  مورد مطالعه قرار گرفتتهیه ،  

  هسسای داده میسسانگین  ها از  شد. همچنسسین، بسسرای ایسسن بررسسسی   تجزیه   ICP-MS  انتخاب ، به ر،ش شده  ، یک نمونه از توده کوارتزدیوریت دگرسان داسیتی  

اسسستحاده گردیسسد. بسسرای بررسسسی    ، انجسسام شسسده بسسود   گ Sohbatloo, 2022) توسسسط صسسهبتلو    کسسه   سالم   گابر،یی   -دیوریتی کوارتز   توده از  نمونه    7  ای تجزیه 

های  تپسسه صسسورت  دار به های کانسسه نمونسسه دیگسسر از رگسسه   28، تعسسداد  اشسساره شسسده نمونسسه    11، عسسال،ه بسسر  دار هسسای کانسسه در بخش   ضرایب همبستگی عناصسسر 

در    ی شسسیمیایی ها تجزیسسه تمسسامی  .  ند تجزیسسه شسسد سسساز  کانه   برای سسسایر عناصسسر   ICP-MSبرای یال ، ر،ش    Fire Assayبرداشت ، به ر،ش    سنگی خرده 

مسسش ُخسسردایش شسسده ،    5ها توسط خُردکننده فوالدی تا انسسدازه حسسد،د  برای این منظور، ابتدا نمونه   تهران انجام شده است. آزمایشگاه شرکت زرآزما در  

ها بسسرای تعیسسین میسسزان  گسسرم از پسسودر نمونسسه   20مش پودر شسسدند. سسسپ ، میسسزان    200دقیقه تا اندازه حد،د    2سپ  توسط آسیاب تنگستن کاربید به مدت  

بسسه ر،ش  نسسد اسسسید ، بسسا  گرم از هسسر نمونسسه    0/ 2گردید. برای تعیین میزان عناصر کمیاب خاکی، حد،د    تجزیه ،    انتخاب عناصر کمیاب ، کمیاب خاکی  

، بسسرای  Fire Assayدرصسسد بسسوده اسسست. در ر،ش    5تسسا    3گردید. میزان دقسست بسسرای عناصسسر کمیسساب ، کمیسساب خسساکی بسسین  هضم  استحاده از ماکر،،یو  

گراد ذ،ب گردید تا یال از سرباره جسسدا شسسده ، جسسذب  درجه سانتی   1100گرم از هر نمونه تا دمای    30صورت جداگانه حد،د  گیری میزان یال، به اندازه 

  95تیسسزاب سسسلطانی دا  ) ای بسسا اسسستحاده از  ای جدا شدند. در پایسسان، ملغمسسه نقسسره ملغمه سربی شود. در مرحله بعد، سرب حذو ، یال ، نقره در ملغمه نقره 

 قرائت گردید.   ICP-MSسازی شده ، میزان یال به ر،ش  درجهگ مهلول 
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 قبچاق شناسی منطقه زمین

شسسده در قالسسب  براسا  مطالعسسات صسسهرایی انجام گ ، Asadian et al., 1993) من  قره   - ای ترکمن ،رقه    1:100،000شناسی  زمین   نقشهبه    توجهبا  

)،احسسدهای ائوسسسن    گسسدازه   ،  توالی تسسوومنطقه شام   این  موجود در  ،احدهای سنگی  گ،  B-1)شپ     قبچاقمنطقه    1:25000شناسی  تهیه نقشه زمین 

tvE  ،vtE    ،riEگابر، )  -های نحوذی کوارتزدیوریتتوده ،  گgb-qd ، آلپالی گرانیت  -گرانیتگ(gr ،کنگلسسومرای پلیوکسسواترنری گ الیگوسن

(cPlQاحدهای کواترنری ) ، گ،al, Qc, QtQباشندمی گ. 

بسساختر ر،سسستای های آنسسدزیتی اسسست کسسه در بسساختر ، جنوبهای گدازه الیهای با میانمتشپ  از توالی توو آندزیتی ، توو ماسه  tvE،احد  

هایی منجسسر آلپالی گرانیت به داخ  این ،احد نحوذ کرده ، در بخش  -گ. توده نحوذی گرانیتB    ،2-A-1های  قبچاق رخنمون دارد )شپ 

ای، کریستال توو های ماسهبازالتی با توو -های آندزیتیاز توالی گدازه  vtEای سنگی آن شده است. ،احد به دگرسانی آرژیلیپی ،احده

  شیب بر ر،یصورت همگ. این ،احد بهB-1شپ  خا،ر ر،ستای قبچاق رخنمون دارد )، آگلومرا تشپی  شده ، عمدتاً در خا،ر ، جنوب
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برای   .کانسار قبچاقشناسی  نقشه زمین  :Bگ.  Nabavi, 1976از نبوی )  ی با تغییراتآذربایجان    -موقعیت منطقه قبچاق در پهنه البرز باختری  :A    .1شکل  

 دار، ضخامت آنها بیشتر نشان داده شده است. های کانه بهتر نشان دادن موقعیت رگه

Fig. 1. A: Location of the Qebchaq area in the Western Alborz-Azerbaijan zone (modified from Nabavi, 1976).  
B: Geological map of Qebchaq deposit. The width  of mineralized veins was exaggerated to better show their position. 

 

های  های میپر،سسسپوپی، گسسدازه براسسسا  بررسسسی دار منطقسسه اسسست. های سیلیسی کانسسهگ ، میزبان بخشی از رگهA-2شپ   ،اقع شده )  tvE،احد  

 . دهند تشپی  شده ، بافت پورفیریتیپی نشان می  ریز دانه   زمینه   در   بلورهای پالژیوکالز ، کلینوپیر،کسن درشت   این ،احد از  بازالتی 
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.  گB-2شسسپ  ) خا،ری منطقه رخنمسسون دارنسسد  های شمال است که عمدتًا در بخش ، ایگنمبریت  داسیت    -ریوداسیت توالی ریولیت،    از   متشپ    riE،احد  

، ایسسن ،احسسد  قبچسساق خا،ری منطقسسه  های شمال باختری منطقه مورد مطالعه نیز قاب  مشاهده است. در بخش رخنمون مهد،دی از این ،احد در بخش شمال 

  بافسست دارای  ،احسسد    ایسسن   ای هسسای گسسدازه های میپر،سسسپوپی، بخش در بررسسسی   باشسسد. دار می هسسای گرمسسابی کانسسه برش های سیلیسسسی ،  سنگی میزبان رگه 

شسسده  اغلسسب ا،پاسسسیته   بیوتیسست   ،   بسسا هورنبلنسسد   همسسراه الیگسسوکالزگ    نوع   )از   پالژیوکالز   ،   خلیجی   بافت   با   کوارتز   بلورهای درشت   از   متشپ    ،   بوده   پورفیری 

  مشسسخص   سسسنگ   زمینه   در   پالژیوکالز   بلورهای درشت   حضور   ،   جریانی   با بافت   ،   بوده   ر،شن   خاکستری   رنگ   به   دستی   نمونه   در   ها ایگنمبریت   . باشند می 

  پالژیسسوکالز،   شسسده کسسوارتز، شپسته   بلورهای درشسست   از   متشسسپ    پورفیر،کالسسستیک   بافسست   دارای   ها سسسنگ   ایسسن   میپر،سپوپی، های  بررسی   در .  شوند می 

 . باشند می  رسی  های کانی   به   دگرسانی   با   ،   جریانی   بافت   دارای  زمینه   یک   در   بیوتیت   ،   هورنبلند 

الیگوسن  gr)  آلپالی گرانیت   -، گرانیتگ  qd-gbگابر، )  -کوارتزدیوریت  های نحوذی توده  باختر ، جنوب های شمال  در بخش ترتیب  به گ 

  نیز   ،ابط صهراییها ارائه نشده ، ر ایز،توپی برای این توده   سنجیسن هایداده تاکنون  اگر  ه  گ.  B-1شپ   ر،ستای قبچاق رخنمون دارند ) 

 Behrouzi et)   آبادبستان  1:100000شناسی  ، براسا  نقشه زمین منطقه  باختر  اما در    دهدنشان نمیدر منطقه قبچاق    آنها راارتباط زمانی  

al., 1998 توده کوارتزدیوریتی  یآلپالی گرانیت  -یتوده گرانیت،  گ به  است.  گابر،یی جوان   -نسبت  دارای   -کوارتزدیوریت  توده تر  گابر، 

باشد. کیلومتر ، ضخامت آن در بیشترین قسمت در حد،د یک کیلومتر می  5/1جنوبی بوده ، ابعاد یولی آن حد،د    -شمالیر،ند عمومی  

  در  هاکوارتزدیوریت   گ.C-2شپ   دار منطقه قبچاق است ) نحوذ کرده ، میزبان بخش عمده رگه سیلیسی کانه   vtEتوده به داخ  ،احد  این  

کانی   همراه   فلدسپات  هایکانی  از  متشپ   میپر،گرانوالر  بافت  دارای   ،   بوده   تیره   خاکستری  تا   خاکستری  رنگ  به  دستی  نمونه    هایبا 

  اصلی  هایهستند. کانی   پورفیر،ئیدی  تا  میپر،گرانوالر   ،   گرانوالر  بافت  دارای  هاسنگ  این  میپر،سپوپی،  هایبررسی  در.  باشندمی  مافیک

آنها    فرعی  های، کانی درصدگ    5)  کوارتز  ،درصدگ    5)  کلینوپیر،کسن  ،درصدگ  25)  هورنبلند  ،گرصدد  60)  ها شام  پالژیوکالزاین سنگ

  از   متشپ   میپر،گرانوالر  بافت  دارای  دستی  نمونه  در  است. گابر،ها  درصدگ  2)  کدر  هایکانی  ،  زیرکن ،درصدگ  3)  فلدسپار  شام  آلپالی

  بافت   دارای   هاسنگ   این   میپر،سپوپی،های  بررسی   در .  باشندمی  تیره   خاکستری  کلی  رنگ   با   مافیک  هایکانی   ،   فلدسپات   هایکانی

 2)  کوارتز اندکیبا  همراه درصدگ  30) کلینوپیر،کسن  ، درصدگ  65) پالژیوکالز هایکانی  از متشپ  ، بوده   پورفیر،ئیدی میپر،گرانوالر تا

گرانیت  -گرانیتتوده    .باشندمی   گدرصد  3)  کدر  هایکانی   ،درصدگ   ،احد  گ  gr)  آلپالی  داخ   )شپ     tvEبه  است  کرده  گ.  A-2نحوذ 

 صورتی  تا  کرمی  عمومی  رنگ  با  فلدسپار  آلپالی  ،  پالژیوکالز  کوارتز،  هایکانی  از  متشپ   گرانوالر  بافت  دارای  دستی  نمونه  در  گرانیت
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  40)  پالژیوکالز  ،درصدگ  25)  کوارتز  هایکانی   از  متشپ   ،  بوده   گرانوالر  بافت  دارای  سنگ  این  میپر،سپوپیهای  بررسی   در  .باشدمی

   .باشندمی درصدگ  2)  کدر هایکانی ، زیرکن ، درصدگ 5) بیوتیت   ،درصدگ 30) فلدسپار آلپالی ، درصدگ

 
)  تودهبا    همراه  tvE   ،  vtE  سنگی   هایتوالی   از  نمایی :  A  .2شکل   سمت    ر،ستای  باخترجنوب   درگ  grگرانیتی  به  )دید     .باخترگجنوب قبچاق 

B  :  احد)داسیت ، ایگنمبریت    -توالی ریولیت، ریوداسیتنمایی از،  riEخا،رگخا،ری منطقه قبچاق )دید به سمت شمال در بخش شمال  گ.  C  :ی کلی ینما

توده نحوذی قاب  مشاهده  لحیدی در داخ  این  وس-گ در منطقه قبچاق )دید به سمت شمالگ. رگه کوارتزqd-gb،احد  گابر، )  -از توده کوارتزدیوریت

 است. 
Fig. 2. A: View of Etv and Evt rock sequences along with granite body (gr) in the southwest of Qebchaq village, looking 

southwest. B: View of intercalation of rhyolite, rhyodacite-dacite, and ignimbrite sequences (Unit Eri) in the northeast 

Qebchaq area, looking northeast. C: General view of quartz diorite-gabbro (Unit qd-gb) body in the Qebchaq area, 

looking to the north. The Quartz-sulfide vein can be seen within this intrusive body. 

بخش   cPlQد  ،اح شمال در  ) های  داشته  رخنمون  منطقه  ماسهB-1شپ   باختری  کنگلومرای   ، کنگلومرا  شام    ، کمی گ  مقادیر  با  ای 

انواع قطعات سنگی قدیمیتشپی   قطعاتباشد.  سنگ میماسه از  این ،احد کنگلومرایی  توفی ،  تر شام  قطعات سنگی گدازه دهنده  ای، 

ای ریز به هم  سبیده ، رسد. قطعات سنگی در یک سیمان ماسهمتر میسانتی  20باشد. ابعاد قطعات سنگی مزبور تا  های نحوذی میگاه توده 

برخوردار   متوسطی  استهپام  از  مجموع  ترا  در  شام   کواترنری  ،احدهای  سختهستند.  آبرفتی  )های  زمین tQنشده  پوشش  های گ، 

 گ است.  alQها )گ ، رسوبات آبرفتی مسیر ر،دخانه cQکشا،رزی )
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با یپسری گس   با ر،ند عمومی شمال از نظر ساختاری، منطقه قبچاق  خا،ری مشخص  جنوب   -باختری باختری ، شمال جنوب   -خا،ری های عادی 

کننده  شوند که کنترل ها در این منطقه مهسوب می ترین گس  باختری، مهم جنوب  -خا،ری های با ر،ند شمال گ. در این بین، گس  B-1شود )شپ  می 

 Kouhestani)  باشد بها می ترمال فلزات پایه ، گران های اپی زایی های عادی برای کانه گس   کننده زایی منطقه هستند. این امر بیانگر نقش کنترل کانه 

et al., 2018 .گ 

 

 زایی و دگرسانی کانه

 ریولیسست، تسسوالی گ در،نQV1) ا،لدار کانسسه رگسسه. گB-1)شپ   دار استبرشی کانه - هار رگه سیلسی شام  کانسار قبچاق در زاییکانه

 رگسسه، ایسسن عمسسومی ر،نسسد. گA-3 شسسپ )دارد  پهنا متر 5/1 ، درازا متر 150 حد،د ، داده  رخگ riE ،احد) داسیت ، ایگنمبریت -ریوداسیت

 هسسابِرش. است داده  رخ به فرا،انی رگه این در شدناست. بِرشی خا،رجنوب سمت به درجه 50 شیب گ باN45E) باخترجنوب -خا،رشمال

)اغلسسب  کوارتز ، پیریت سیمانی از جن شده در  سنگ میزبان سیلیسی ، آرژیلی  دارزا،یهنیمه  تا  دارزا،یه  ،  جورنشده   قطعات  دارای  معموالً

، تسسوالی تسسوو، گسسدازه ، آگلسسومرا  گqd-gbگابر، )،احد  -کوارتزدیوریت ،ن توده در گQV2) د،م رگه گ.B-3 شپ ) هستندگ اکسیدشده 

بسساختر جنوب -خا،رشسسمالر،نسسد عمسسومی ایسسن رگسسه  گ.C-3 شسسپ دارد ) پهنسسا متسسر 5/1 تا 1،  درازامتر  1000حد،د  ، داده  رخ گvtE )،احد

(N10-20Eاسسست  دربر گرفته را دارکانه رگه این ایراو متوسط آرژیلیک دگرسانی. است خا،رجنوب سمت به درجه 85 تا 75 شیب گ با

کالپوپیریت، گالن، اسحالریت رسد. پیریت، می متر 5 تا آن پایین کمر در ،  متر  10  تا  رگه  باالی  کمر  در  این دگرسانی  پهنای  .گC-3  شپ )

ایسسن ، بسساختریگ)بخسسش جنسسوب های ابتداییدر بخش. گFتا    D-3  شپ دار هستند )ترین سولحیدهای موجود در این رگه کانه، رآلگار، مهم

پهنسسا  متر 1تا  5/0بین  درازا ، متر 50 گ، حد،دQV3دار سوم )رگه کانه  .باشدمیحجم زیادی اکسیدها ، هیدر،کسیدهای منگنز    رگه دارای

 بسساخترجنوب -خا،رعمسسومی ایسسن رگسسه شسسمال ر،نسسد گ.G-3ه است )شپ  را قطع کرد گqd-gbگابر، )،احد  -کوارتزدیوریت توده داشته ، 

(N20E  منگنسسز ، اکسیدها ، هیدر،کسسسیدهای  زایی مهد،د گالن همراه با  کانه.  باختر استدرجه به سمت شمال  70-80گ ، شیب آن حد،د

 -خا،رعمسسومی شسسمال گ دارای ر،نسسدQV4دار  هسسارم )دار قاب  مشاهده است. رگه کانهآغشتگی به هیدر،کسیدهای آهن در این رگه کانه

دارد.  متر 4تا  2بین  پهنایی ، متر 200خا،ر بوده ، یولی تا بیش از درجه به سمت جنوب 80تا  65گ ، شیب حد،د N10-20Eباختر )جنوب

دار دارای مقسسادیر این رگسسه کانسسه. گH-3باشد )شپ  می گvtE  توالی توو، گدازه ، آگلومرا )،احدعبارت از  دار  این رگه کانه  میزبان  سنگ

 آرژیلیسسک  . دگرسسسانیاسسستآغشتگی به هیدر،کسیدهای آهسسن    همراه بااکسیدها ، هیدر،کسیدهای منگنز    زیادیمقادیر    ،گالن    یمهد،د
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درصسسد  4/7تسسا  داری کانههاشده از این رگههای برداشتعیار نمونه  .شوددیده می  دارکانه  هایرگه  این  ایراو  متر،  2  تا  ضخامت  به  متوسط

 گرم در تن یال را مشخص کرده است. 6/4گرم در تن نقره ،  8/45درصد م ،  4/0مجموع سرب ، ر،ی، 

 
داسیت ،   -ریوداسیت  ریولیت،  که توالی   QV1  رگه:  A    سولحیدی در کانسار قبچاق.  -کوارتزهای  تصا،یر صهرایی ، نمونه دستی از رگه  .3شکل  

به سمت شمال گ  riE  ،احد)  ایگنمبریت قطع کرده است )دید  از  :  QV1.  C  رگهپیریت    -کوارتز  مانیس با ی گرماب هایبرش :  B  خا،رگ.را    گه ربخشی 

QV2  احد  )  گابر،   -تیوریدکوارتز  تودهه  ک،qd-gbدگرسانی آرژیلیک  دار توسط  رگه کانه   گ.باخترجنوب   -دید به سمت باختر)   است  را قطع کرده  گ

گ ، رآلگار Eشده به ماالکیت ، آز،ریت )های دگرسانکالپوپیریتگ،  Dحا،ی گالن ، اسحالریت )  QV2رگه  :  D–Fاست.  بر گرفته شده  در  متوسط

(F  .گG  :  رگهQV3   توده کوارتزدیوریت  که-  ( قطع کرده است    گqd-gb،احد  گابر،  به سمت شمال را  توالی توو،   QV4: رگه  Hخا،رگ.  )دید  که 

، آگلومرا به سمت  گ  vtE)،احد    گدازه  قطع کرده است )دید   ,Whitney and Evans)) ا،انز ،  یتنی،  از های کان اختصاری  عالئم  خا،رگ.شمال را 

 گ: اسحالریتSp: رآلگار، Rlg: ماالکیت، Mlc: گالن، Gn: آز،ریت، Az. )است  شده اقتبا  2010

Fig. 3. Field and hand specimen photographs of quartz-sulfide veins of the Qebchaq deposit. A: QV1 vein crosscutting 

rhyolite, rhyodacite-dacite and ignimbrite sequences (Unit Eri), looking northeast. B: Hydrothermal breccia with quartz-pyrite 

cement of QV1 vein. C: Part of QV2 vein crosscutting quartz diorite-gabbro body (Unit qd-gb), looking west-southwest. The 

mineralized vein is covered by an intermediate argillic alteration halo. D–F: QV2 vein containing galena and sphalerite (D), 

chalcopyrite altered to malachite and azurite (E), and realgar (F). G: QV3 vein crosscutting quartz diorite-gabbro body (Unit 

qd-gb), looking northeast. H: Qv4 vein crosscutting tuff, lava, and agglomerate sequences (Unit Evt), looking northeast. 

Mineral abbreviations from Whitney and Evans (2010). (Az: azurite, Gn: galena, Mlc: malachite, Rlg: realgar, Sp: 

sphalerite) 
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های سیلیسسسی، آرژیلیسسک متوسسسط،  ، دگرسانی گرمابی در کانسار قبچاق شام  دگرسانی XRDهای  های صهرایی ، میپر،سپوپی ، تجزیه براسا  یافته 

بسسوده  دار  هسسای کانسسه آرژیلیک متوسط، کربناتی ، کلریتی منطب  بر بخش  های سیلیسی، باشد که در این میان، دگرسانی کربناتی، کلریتی ، پر،پیلیتیک می 

،   ای رگچسسه  -صورت رگسسه سیلیسی به  های میزبان را تهت تیثیر قرار داده است. دگرسانی دار، سنگ های کانه ، دگرسانی پر،پیلیتیک در خارج از بخش 

متر  سسسانتی   10تسسا    1های کوارتزی بین  گ. ضخامت رگه ، رگچه A    ،B  -4است )شپ    دار کانه  های بخش  بر  منطب   ،  داده  رخ  ها بِرش  گرمابی  سیمان  یا 

تسسا   دار شسسپ  صورت بلورهای ریسسز تسسا درشسست نیمه ها به ها ، سیمان گرمابی برش رگچه  در  موجود  کوارتز  بلورهای  میپر،سپوپی،  مقایع  متغیر است. در 

 ،  شسسده  کنتسسرل  ها شپسسستگی  توسسسط  شسسدت به  متسسر،  10تسسا    2بسسین   ضسسخامت  بسسا  متوسسسط   آرژیلیسسک  شوند. دگرسانی می  دار دیده شپ  ، بعضًا شپ  بی 

شسسام    دگرسسسانی  میپر،سسسپوپی، ایسسن  مقیسسا   گ. در C    ،H-3دار را دربر گرفته است )شسسپ   های کانه ای سحید تا زرد رنگ ایراو رگه صورت هاله به 

بسس   گ. دگرسانی کربناتی در کانسسسار قبچسساق بسسه د، نسسوع قا C  -4است )شپ    کلسیت  کمی  مقدار  بلورهای ریز سریسیت ، ایلیت در همراهی با کلریت ، 

شسسوند  دار دیسسده می های کانسسه هایی است که همسسراه بسسا کسسوارتز ، کلریسست در رگسسه ، رگچسسه تحپیک است. در نوع ا،ل، دگرسانی کربناتی شام  کلسیت 

، پرکننسسده    ای رگچسسه   صسسورت به   گ. دگرسانی کربناتی نوع د،م که در مراح  پایانی دگرسانی گرمسسابی تشسسپی  شسسده اسسست، شسسام  کلسسسیت D-4)شپ   

دار اسسست. در مقسسایع  های کانسسه گ. دگرسانی کلریتی شام  رخداد کلریت همراه با کوارتز ، کلسیت در رگه ، رگچسسه E-4باشد )شپ   خالی می   فضاهای 

گ. دگرسسسانی پر،پیلیتیسسک بیشسستر در  F    ،G  -4دهنسسد )شسسپ   ای ر،شن دیده شده ، بعضًا بافت اسحر،لیتی نشان می ها به رنگ قهوه میپر،سپوپی، کلریت 

هسسا در آن ححسسه شسسده اسسست.  این دگرسانی دارای شدت ضعیف تا متوسط بوده ، معمواًل بافت کانی  شود. های دگرسانی دیده می های بیر،نی پهنه بخش 

شسسود  سریسیت ، کلسیت مشسسخص می   ، اپید،ت   ، دگرسانی پر،پیلیتیک معمواًل با جانشینی پالژیوکالز، آمحیبول ، کلینوپیر،کسن توسط مجموعه کلریت 

 شود. گ. کوارتز حاص  از این دگرسانی به میزان کم در زمینه سنگ دیده می H    ،I-4)شپ   

 

 بررسی  بحث و

 زایی مراحل کانه 

پنج مرحله قابسس  به  زایی در کانسار قبچاقدار، فرایند کانههای کانهکنندگی رگهشناسی، ر،ابط بافتی ، ارتباط قطعبا توجه به مجموعه کانی

گ. A-5شسسود )شسسپ  های میزبسسان اسسست کسسه بسسا انسسدکی پیریسست همراهسسی میشسسدن سسسنگزایی شسسام  سیلیسیتحپیک است. مرحله ا،ل کانه

شده سسسنگ دیسسده شپ  در زمینه سیلیسیپراکنده بیصورت بلورهای ریز دانهشدن شام  تشپی  کوارتزهای ریزبلور است. پیریت بهسیلیسی

  -زایی با حضور رگهگ. مرحله د،م )اصلیگ کانهCتا  A-5سازی قطع شده است )شپ  مرحله عموماً توسط مرحله د،م کانیشود. این می
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متقایع،    .4  شکل  پالریزه  عبوری  )نور  میپر،سپوپی  دگرسانی XPLتصا،یر  انواع  از  گرمابی هاگ  قبچاقدر    ی  سیلیسی A    ،B.  کانسار  دگرسانی   :

 دار.های کانه شام  حضور سریسیت همراه با کلریت در بخش  متوسطدگرسانی آرژیلیک  :  Cها.  ، سیمان گرمابی بِرشکوارتزی  ای  هصورت رگچه به

D  ،Eکربناتی ) -های سیلیسی صورت رگچه: دگرسانی کربناتی بهD( گ ، بافت پرکننده فضاهای خالیE گ. درE دهد. کلمی نشان می ، کلسیت بافت گ

F    ،G( دگرسانی کلریتی شام  کلریت با بافت اسحر،لیتی در فضاهای خالی :F ، ای )رگچه   کلریت گG  .گ H  ،I پالژیوکالز به کلریت ،    : دگرسانی

. است  شده  اقتبا گ  Whitney and Evans, 2010)   ا،انز  ،   یتنی،  از  های کان  یعالئم اختصارگ در دگرسانی پر،پیلیتیک.  Iگ ، کلسیت )Hکلسیت )

(Cal ،کلسیت :Chl:  ،کلریتGn ،گالن :Pl ،پالژیوکالز : Qz:،کوارتز Ser،سریسیت : Sp ،اسحالریت :Vugفضای خالیگ : 
Fig. 4. Photomicrographs (transmitted polarized light, XPL) of hydrothermal alteration types in the Qebchaq deposit. A and B: 

Silica alteration as quartz veinlets and hydrothermal breccia cement. C: Intermediate argillic alteration as the presence of 

sericite and chlorite within ore zones. D and E: Carbonate alteration as quartz-calcite veinlets (D), and open space filling 

texture (E). F and G: Chlorite alteration as chlorite with spherulitic texture within vugs (F) and chlorite veinlets (G). H and I: 

Plagioclase altered to chlorite and calcite (H), and calcite (I) in propylitic alteration. Mineral abbreviations from Whitney and 

Evans (2010). (Cal: calcite, Chl: chlorite, Gn: galena, Pl: plagioclase, Qz: quartz, Ser: sericite, Sp: sphalerite, Vug: open 

space) 
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رآلگسسارگ بسسه ضسسخامت  نسسد   ±یسسال    ±سولحیدی )پیریت، کالپوپیریسست، گسسالن، اسسسحالریت،    -های گرمابی با سیمان کوارتزها ، برشرگچه

گ ، خود توسط B  ،C-5زایی را قطع کرده )شپ  زایی، اغلب مرحله ا،ل کانهمتر قاب  شناسایی است. این مرحله کانهمتر تا  ند سانتیمیلی

توسسسط ، بعضسساً صسسورت بلورهسسای ریسسز تسسا مگ. کوارتز ، سولحیدها معموالً بهLتا  E-5زایی قطع شده است )شپ  های مراح  بعدی کانهرگه

زایی، اغلب در سسسیمان قطعات بِرشی این مرحله از کانه .گD-5)شپ   شوندهای این مرحله دیده میها ، سیمان گرمابی بِرشدرشت در رگه

 -زایی مرحلسسه سسسوم بسسا حضسسور کسسوارتز ، اکسسسیدهاکانسسه گ.E  ،F-5شسسپ  شسسوند )زایی دیسسده میهسسای مرحلسسه سسسوم کانسسهگرمسسابی بِرش

شود. ایسسن مرحلسسه عمومسساً مرحلسسه ها مشخص میها ، سیمان گرمابی بِرشهیدر،کسیدهای منگنز )پسیلومالن، پیر،لوزیت ، برا،نیتگ در رگه

زایی بسسا مرحله  هارم کانسسه گ.J-5شپ  زایی قطع شده است )گ ، خود توسط مرحله  هارم کانهE    ،F-5شپ   زایی را قطع کرده )د،م کانه

شسسود کسسه مراحسس  قبلسسی متر مشسسخص میسسسانتی 1متر تسسا کمتسسر از  کلریتگ با ضخامت  ند میلی  -های کوارتز )کلسیتهحضور رگه ، رگچ

 بسسا زایی مرحلسسه پسسنجمکانه شود.با این مرحله مشاهده نمی یا اکسیدی گ. هیچگونه کانی سولحیدیJتا  G-5شپ  اند )زایی را قطع کرده کانه

 قطسسع را زاییقبلسسی کانسسه مراحسس  کسسه  شودمی  ، پرکننده فضاهای خالی مشخصمترگ  میلی  2  تا  )ضخامت  ایرگچه  صورتبه  کلسیت  فرا،انی

 .گK  ،L-5شپ  کرده است )

 

 شناسی و ساخت و بافت کانسنگ  کانی

پسسسیلومالن ،  ،رآلگسسار یسسال، که بسسا انسسدکی هستندشناسی اصلی ماده معدنی در کانسار قبچاق کانی  ،اسحالریت،    پیریت، کالپوپیریت، گالن

ز،نیت، شوند. کوارتز، سریسیت، کلریت ، کلسیت مواد بایله در این کانسار هسسستند. ماالکیسست، آز،ریسست، اسسسمیتپیر،لوزیت همراهی می

پراکنسسده، ساخت ، بافت کانسنگ شسسام  دانه  اند.زاد تشپی  شده ر فرایندهای بر،نسر،زیت، گوتیت، پیر،لوزیت ثانویه ، برا،نیت نیز در اث

 ، جانشینی است. ای، پرمانند، بازماندی، اسپلتیکلمی، پوستهای، کاکلی، گ ای، بِرشی، پُرکننده فضای خالی، شانهرگچه -رگه

پراکنسسده دار با بافسست دانهشپ  ، بعضاً شپ دار تا بیشپ مترگ نیمهمیلی 1میپر،ن تا  10صورت بلورهای ریز تا درشت )اندازه بین  پیریت به

گ. B-6دهند )شسسپ  های بازماندی ، اسپلتی نشان میهای درشت اغلب به گوتیت دگرسان شده ، بافتگ. پیریتA-6شود )شپ   دیده می

گ. بعضسساً، C-6ن قب  از گالن ، اسحالریت است )شسسپ  شود که بیانگر تشپی  آصورت ادخال در،ن گالن ، اسحالریت نیز دیده میپیریت به

مترگ سسسانتی 1صورت بلورهسسای درشسست )تسسا انسسدازه  گ. کالپوپیریت معموالً بهD-6دهد )شپ   پیریت با گالن ، اسحالریت همرشدی نشان می

 آز،ریت دگرسان شده است. کالپوپیریت یور کام  به ماالکیت ، شپ  قاب  مشاهده است. کالپوپیریت بیشتر بهدار تا بیشپ نیمه
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متقایع،    .5  شکل  پالریزه  عبوری  )نور  میپر،سپوپی  کانه XPLتصا،یر  مراح   از  در  گ  قبچاقزایی  کانه:  Cتا    A.  کانسار  ا،ل  بهمرحله  صورت  زایی 

، Aگ قطع شده است. در  B    ،Cسولحیدی مرحله د،م )  -های کوارتزپراکنده که توسط رگچه، دانه  بلورهای ریزشدن سنگ میزبان حا،ی پیریتسیلیسی 

: قطعات بِرشی E    ،Fها.  صورت سیمان گرمابی برشزایی به: مرحله د،م کانه Dپراکنده پیریت در متن سیلیسی سنگ قاب  مشاهده است.  ذرات ریز دانه

د،م   سوم.  بامرحله  مرحله  گرمابی  رگچه G  سیمان  توسط  که  د،م  مرحله  بِرشی  قطعات  شده :  قطع  مرحله  هارم  کوارتزی  درشت Hاند.  های  بلور   :

های کلریتی مرحله  هارم که  : رگچهIکلریتی مرحله  هارم قطع ، برشی شده است.    -کلسیتی   -های کوارتزیاسحالریت مرحله د،م که توسط رگچه 

های کلریتی مرحله  هارم قطع اکسیدی مرحله سوم که مرحله د،م را قطع کرده ، خود توسط رگچه  -ارتزهای کو: رگچه Jاند.  مرحله د،م را قطع کرده

 Whitney and)   ا،انز  ،   ی تنی،   ازها  ای ، پرکننده فضای خالی. عالئم اختصاری کانی رگچه کلسیت  صورت  زایی به: مرحله پنجم کانهK    ،Lاند.  شده 

Evans, 2010 است شده اقتبا گ ( .Cal ،کلسیت :Chl ،کلریت :Gn ،گالن :Gth ،گوتیت :Py ،پیریت :Sp ،اسحالریت :Vug گ: فضای خالی 
Fig. 5. Photomicrographs (transmitted polarized light, XPL) of the mineralization stages in the Qebchaq area.  

A–C: Stage 1 mineralization as silicification of the host with disseminated fine-grained pyrite rock that crosscut by stage 2 

quartz-sulfide veinlets (B and C). In A, fine-grained disseminated pyrites are observed in the silicified rock matrix. D: Stage 2 

mineralization as hydrothermal breccia cement. E and F: Stage 2 breccia clasts with stage 3 hydrothermal cement. G: Stage 2 

breccia clasts that crosscut by stage 4 quartz veinlets. H: Coarse-grained stage 2 sphalerite that crosscut and brecciated by 

stage 4 quartz-calcite-chlorite veinlets. I: Stage 4 chlorite veinlets that crosscut stage 2 mineralization. J: Stage 3 quartz-oxide 

veinlets that crosscut stage 2 mineralization and, in turn, cut by stage 4 chlorite veinlets. K and L: Stage 5 mineralization as 

calcite veinlets and vug infill. Mineral abbreviations from Whitney and Evans (2010). (Cal: calcite, Chl: chlorite, Gn: 

galena, Gth: goethite, Py: pyrite, Sp: sphalerite, Vug: open space) 
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شپ  با اندازه تا دار تا بیشپ صورت بلورهای درشت نیمهبیشتر بهگ. گالن  E-6شود )شپ   همرشد با پیریت، گالن ، اسحالریت نیز دیده می

گ امسسا در برخسسی از Fتسسا  C-6زمسسان بسسا کالپوپیریسست ، اسسسحالریت تشسسپی  شسسده اسسست )شسسپ  متر قاب  مشاهده است. گالن اغلب همسانتی  2

گ. H-6حد،دی به سر،زیت دگرسان شده است )شپ  گ. گالن تا G-6قاب  مشاهده است )شپ   های گالن در،ن اسحالریتها، ادخالبخش

صسسورت بلورهسسای شسسود. ایسسن کسسانی معمسسوالً بهصورت بلورهای با رنگ عسلی ر،شن )فقیر از آهنگ در کانسار قبچاق دیسسده میاسحالریت به

لپوپیریت ، گالن تشپی  شده است زمان با کاشپ  قاب  مشاهده است. اسحالریت اغلب همدار تا بیشپ مترگ نیمهسانتی 8درشت )تا اندازه 

دهسسد کسسه نشسسان می گیسسردمیگ را دربر G-6شپ  گ ، گالن )C-6شپ   ها، اسحالریت بلورهای پیریت )گ. در برخی از بخشFتا    C-6شپ   )

به مقسسدار کسسم ،  یال .دهددگرسانی نشان میز،نیت اسمیت بهها از حاشیهبعضاً اسحالریت بعد از پیریت ، گالن تشپی  شده است. اسحالریت 

صسسورت گ. یسسال معمسسوالً بهI-6شسسپ  دار قاب  مشاهده است )های کانهمیپر،ن در بخش 200شپ  تا اندازه بیشینه صورت بلورهای ریز بیبه

در دار د،م ، های سطهی رگه کانسسهرآلگار به میزان اندک ، در بخش ها حضور دارد.شده پیریتهای گوتیتیآزاد در،ن کوارتز ، یا بخش

 گ.F-3شود )شپ  دار دیده میهای گالن ، اسحالریتهمراهی با بخش

شپ  صورت بلورهای درشت بیپسیلومالن بیشتر به باشند.های منگنزدار در کانسار قبچاق شام  پسیلومالن، پیر،لوزیت ، برا،نیت میکانی

معموالً از پسیلومالن  گ.J-6شپ  ) داردکلمی بافت گ ،  همرشد بوده های ا،لیه معموالً با پیر،لوزیتاین کانی . حضور دارددار شپ تا نیمه

. شسسوددیسسده میبسسه د، صسسورت ا،لیسسه ، ثانویسسه  گ. پیر،لوزیتK ، L-6شپ  ها به پیر،لوزیت ثانویه ، یا برا،نیت دگرسان شده است )حاشیه

شسسپ  ) دارنسسدکلمی ، بافت گ   بوده رشد با پسیلومالن  دار ، همشپ شپ  ، نیمها درشت بیصورت بلورهای ریز تهای ا،لیه بهپیر،لوزیت

6-J .6شسسپ  پسسسیلومالن هسسستند ) دگرسسسانیهسسای ثانویسسه مهصسسول پیر،لوزیتگ-K  ،L .پسسسیلومالن ،  دگرسسسانیبرا،نیسست مهصسسول گ

 گ.L-6شپ  )های ا،لیه است پیر،لوزیت

های بایله در کانسار قبچاق هستند. کوارتز کانی بایله اصلی در ایسسن کانسسسار اسسست کسسه معمسسوالً کلریت، کانیکوارتز، کلسیت، سریسیت ،  

های سیلیسسسی دیسسده رگچسسه -مترگ در رگسسهسسسانتی  2میپسسر،ن تسسا    200دار )انسسدازه کمتسسر از  شپ  تا شپ صورت بلورهای ریز تا درشت بیبه

شسسود. ها، کوارتزهسسای خاکسسستری تسسا شسسیری رنسسگ نیسسز دیسسده میتند اما در برخسسی از قسسسمترنگ هسشود. کوارتزها معموالً شحاو ، بیمی

دار ، سسسیمان های کانهرگچه -گ. در کوارتزهای موجود در رگهA    ،B-7ای ، پرکننده فضای خالی دارند )شپ   کوارتزها بیشتر بافت شانه

گ نیسسز قابسس  مشسساهده H  ،I-7گ ، پرمانند )شپ  Gتا  E-7ای )شپ  پوسته  -کلمیگ گ،  Eتا    C-7های کاکلی )شپ   ها، بافتگرمابی برش

 کلمی را نشان ای، پرکننده فضای خالی ، گ رگچه -های رگهاست. کلسیت د،مین کانی بایله در کانسار قبچاق است که معموالً بافت
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پیریت بلور  : درشتBپراکنده.  بلورهای ریز پیریت با بافت دانه:  Aهای معدنی در کانسار قبچاق.  ی تصا،یر میپر،سپوپی )نور بازتابیگ از کان   . 6  شکل 

بدگرسان بافت  هشده  تشپی    ، اسپلتی.  گوتیت   ، بازماندی  می Cهای  دیده  نیز  اسحالریت   ، گالن  همرشدی  اسحالریت.  داخ   پیریت  ادخال   شود. : 

D  .همرشدی پیریت، گالن ، اسحالریت :Eپیریت، گالن ، اسحالریت.    ،رشدی کالپوپیریت: همF  .همرشدی گالن ، اسحالریت :G  در،ن: ادخال گالن 

: همرشدی بلورهای پسیلومالن ، Jیالی آزاد.    ذرات:  Iها.  ها ، در امتداد شپستگی به سر،زیت از حاشیهشده  دگرسانگالن  شپ   بلور بی :  Hاسحالریت.  

کلمی. پسیلومالن به پیر،لوزیت ثانویه شپ  پسیلومالن همرشد با پیر،لوزیت ا،لیه با بافت گ : بلور درشت ، بی Kکلمی.  پیر،لوزیت ا،لیه با بافت گ 

 ،   ی تنی،   از  های کان  یعالئم اختصار   گرسان شده است.به پیر،لوزیت ثانویه ، برا،نیت د  شپ  پسیلومالن که از حاشیه : بلور بی L.  دهد دگرسانی نشان می 

آزاد،Au)  . است  شده  اقتبا گ  Whitney and Evans, 2010)  ا،انز برا،نیت،  Br  : یالی   :Ccp،کالپوپیریت  :  Cer،سر،زیت  :Gn   ،گالن  :Gth  :

 گ اسحالریت: Sp : پیر،لوزیت ثانویهPyr2: پیر،لوزیت ا،لیه، Pyr1: پیریت،  Py: پسیلومالن،Ps گوتیت،
 Fig. 6. Photomicrographs (reflected light) of ore minerals in the Qebchaq deposit. A: Fine-grained disseminated pyrite. B: 

Coarse-grained pyrite altered to goethite, forming relict and skeletal textures. C: Inclusion of pyrite in sphalerite. Intergrowth 

of galena and sphalerite is also observed. D: Intergrowth of pyrite, galena and sphalerite. E: Intergrowth of chalcopyrite, 

pyrite, galena and sphalerite. F: Intergrowth of galena and sphalerite. G: Inclusion of galena in sphalerite. H: Anhedral galena 

crystal altered to cerussite along boundaries and cracks. I: Native gold grains. J: Intergrowth of psilomelane and colloform 

primary pyrolusite. K: Anhedral coarse-grained psilomelane crystal intergrowth with colloform primary pyrolusite. 

Psilomelane altered to secondary pyrolusite. L: Anhedral psilomelane crystal altered to secondary pyrolusite and braunite. 

Mineral abbreviations from Whitney and Evans (2010). (Au: Native gold, Br: braunite, Ccp: chalcopyrite, Cer: cerussite, Gn: 

galena, Gth: goethite, Ps: psilomelane, Py: pyrite, Pyr1: primary pyrolusite, Pyr2: secondary pyrolusite, Sp: sphalerite) 
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صورت گ ، کلریت بهC-4میپر،ن )شپ   50صورت بلورهای ریز با اندازه بیشینه تا گ. سریسیت بهD   ،E    ،5-K   ،L-4های  دهد )شپ می

گ، در مقسسایع نسسازک Hتسسا    C    ،F-4ای، پرکننسسده فضسسای خسسالی ، اسسسحر،لیتی )شسسپ   رگچسسه  -هسسای رگسسهای ر،شسسن بسسا بافتبلورهای قهسسوه 

 شوند.میپر،سپوپی دیده می

 

با Bای.  : کوارتز با بافت شانهAگ از انواع بافت کوارتز در کانسار قبچاق.  XPLتصا،یر میپر،سپوپی )نور عبوری پالریزه متقایع،    .7  شکل  : کوارتز 

قاب  مشاهده است.  کلمی ، پوستههای گ  ، بافتEبافت کاکلی کوارتز. در    : C–Eبافت پرکننده فضای خالی.   نیز  با   :F    ،Gای  کوارتزهای ریزبلور 

بافت پرمانند.  کوارتزهای درشت   :H    ،Iای.  کلمی ، پوستههای گ  بافت با   ,Whitney and Evans)  ا،انز   ،   ی تن ی،   از  های کان  یعالئم اختصاربلور 

 گ: فضای خالی Vug، : اسحالریت Sp،کوارتز: Qz: گوتیت، Gth) .است  شده اقتبا گ 2010
Fig. 7. Photomicrographs (transmitted polarized light, XPL) of quartz texture in the Qebchaq deposit. A: Quartz with comb 

texture. B: Vug infill quartz. C–E: Cockade texture of quartz. In E, colloform and crustiform textures of quartz is also 

observed. F and G: Fine-grained quartz crystals with colloform and crustiform textures. H and I: Coarse-grained quartz 

crystals with plumose texture. Mineral abbreviations from Whitney and Evans (2010). (Gth: goethite, Qz: quartz, Sp: 

sphalerite, Vug: open space) 
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 توالی پاراژنتیک

توان بسسه پسسنج مرحلسسه تقسسسیم کسسرد ها در کانسار قبچاق را میبراسا  مطالعات صهرایی، نمونه دستی ، میپر،سپوپی، توالی پاراژنزی کانی

 -شسسود. مرحلسسه د،م بسسا رگسسهشسسده مشسسخص میگ میزبسسان سیلیسیپراکنده در متن سسسنصورت دانهگ. مرحله ا،ل، با حضور پیریت به8)شپ   

 ±اسسسحالریت  شود که حا،ی مقادیر متغیری پیریسست، کالپوپیریسست، گسسالن،های گرمابی مشخص میسولحیدی ، بِرش  -های کوارتزیرگچه

ها رگچه -)پسیلومالن ، پیر،لوزیت ا،لیهگ در رگههیدر،کسیدهای منگنز  -باشند. مرحله سوم با حضور کوارتز ، اکسیدهارآلگار می  ±یال  

های مهسسم مراحسس  د،م ، ای ، پَرمانند از بافتای، شانهکلمی، پوستههای بِرشی، کاکلی، گ شود. بافتها مشخص می، سیمان گرمابی بِرش

هسسای پنجم شام  کلسیت با بافت  گردد. مرحلهکلسیت مشخص می  -کلریت  -کوارتز  هایرگچه  -سوم هستند. مرحله  هارم با حضور رگه

هسسای ثانویسسه ماننسسد ماالکیسست، آز،ریسست، سسسر،زیت، زاد بسسا تشسسپی  کانیای ، پرکننسسده فضسساهای خلسسی اسسست. مرحلسسه بسسر،نرگچسسه -رگسسه

 د.شوهای جانشینی، پرکننده فضاهای خالی، بازماندی ، اسپلتی مشخص میز،نیت، گوتیت، پیر،لوزیت ثانویه ، برا،نیت با بافتاسمیت

 
 .کانسار قبچاق ، فرا،انی نسبی، ساخت ، بافت مواد معدنی ، بایله درتوالی پاراژنزی .8شکل 

Fig. 8. Paragenetic sequences showing the relative abundance, structure and texture of gangues and ore minerals at the 

Qebchaq deposit. 

 

 شیمیایی های زمینداده

 . است   آ،رده شده   2،    1های  در جد،ل  کانسار قبچاق های  دست آمده از نمونه های شیمیایی به تجزیه نتایج  
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تجزیهداده  . 1جدول   حسب  )  شیمیایی  های  تن بر  در  نمونه   گگرم  کانه برای  سنگهای   ، میزبان  دار  قبچاقدر  های  توده    داده.  کانسار  میانگین 

)  -کوارتزدیوریتی  صهبتلو  از  سالم  داسیتی،Q-01)  باشد.می   گ Sohbatloo, 2022گابر،یی  گدازه   :  Q-02 کوارتزدیوریتی توده  گابر،یی    -: 

کوارتزدیوریتی Q-03شده،  دگرسان توده  میانگین  سالم،    -:  برشی  Q-04گابر،یی  رگه  رگه  Q-07  تا  Q-05یالدار،  کوارتز  :  سولحیدی    -کوارتز: 

 )کالپوپیریت  -کوارتز: رگه Q-13   ،Q-14، پیریت -کوارتزبرشی  : رگه Q-11  ، Q-12، اسحالریت -گالن -کوارتز: رگه Q-10 تا Q-08، دارمنگنز

Table 1. Geochemical data (in ppm) for mineralized samples and host rocks from the Qebchaq deposit. Mean data of 

fresh quartz diorite-gabbro body is from Sohbatloo (2022). (Q-01: dacitic lava, Q-02: altered quartz diorite-gabbro 

body, Q-03: fresh quartz diorite-gabbro body, Q-04: Au-bearing breccia Qz vein, Q-05 to Q-07: Mn-bearing Qz-sulfide 

vein, Q-08 to Q-10: Qz-Gn-Sp vein, Q-11 and Q-12: Qz-Py breccia vein, Q-13 and Q-14: Qz-Ccp vein) 
 Ag As Ba Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu Fe 

Q-01 0.4 20.6 1083 2.6 43 1.9 5 3 12 2.02 0.94 1.36 10941 

Q-02 0.2 18.9 630 0.3 27 19.6 7 2.4 55 3.79 1.81 1.09 48398 

Q-03 0.23 29.63 390 046 27.7 19.5 16.4 0.99 42.6 3.73 1.73 0.87 46935 

Q-04 6.4 >100 887 7.7 30 2.6 17 2.2 393 2.09 0.76 1.33 60261 

Q-05 9.2 >100 1927 43 16 14 13 1.1 751 5.07 2.78 2.62 93719 

Q-06 45 >100 1662 22.6 7 9.9 17 4 669 1.3 0.33 1.83 19537 

Q-07 6.2 >100 318 47.2 13 3.5 20 <0.5 474 2.26 0.96 0.94 28930 

Q-08 118.7 >100 9 936.1 9 2.8 6 <0.5 659 0.9 0.15 0.3 7381 

Q-09 163 >100 4 333.3 102 4.4 9 <0.5 300 2.9 1.08 1.49 12967 

Q-10 48.5 >100 12 346.5 39 2.5 12 <0.5 1370 2.31 0.72 0.65 22131 

Q-11 6.2 >100 1130 2.8 13 1.1 6 0.6 50 1.08 0.31 1.25 10795 

Q-12 5.4 >100 770 2.8 22 4.4 15 0.5 49 1.15 0.39 0.89 35144 

Q-13 262.2 >100 254 29.6 3 16.6 22 1.6 >50000 0.86 0.2 0.42 92092 

Q-14 208.1 >100 33 32.6 7 10.6 8 <0.5 >50000 1.21 0.32 0.3 33274 
 Gd Hf K La Lu Mn Nb Nd P Pb Pr Rb S 

Q-01 2.46 1.9 30939 27 0.2 547 8.5 12.7 189 436 4.67 103 494 

Q-02 2.84 0.51 34832 15 0.24 1445 10 13.9 539 54 3.89 105 341 

Q-03 2.77 0.68 8641 15.4 0.28 998 8.14 14.3 565 58.3 3.82 18.14 319 

Q-04 2.34 0.64 4879 17 0.1 215 4.8 11.2 1438 2511 3.46 16 6098 

Q-05 2.95 <0.5 2028 10 0.42 >20000 2.5 8.8 1452 552 2.27 2 4383 

Q-06 1.37 <0.5 1588 2 <0.1 >20000 2.2 3.2 130 4350 0.82 2 1067 

Q-07 1.89 <0.5 677 9 <0.1 >20000 2.3 7.2 138 2597 1.99 <1 688 

Q-08 1.32 <0.5 116 6 <0.1 1022 2.1 3 60 >30000 1.2 <1 >30000 

Q-09 4.49 <0.5 111 72 <0.1 1789 2.1 33.6 51 >30000 9.44 <1 >30000 

Q-10 2.72 <0.5 124 26 <0.1 593 2.1 17.3 81 >30000 4.55 <1 >30000 

Q-11 1.25 <0.5 1704 8 <0.1 146 3.9 3.2 86 392 1.21 1 2085 

Q-12 1.61 <0.5 1129 13 <0.1 471 3.4 5.8 116 441 2.17 <1 10622 

Q-13 1.16 <0.5 5701 3 <0.1 3494 2.4 1.5 247 1206 0.63 17 2327 

Q-14 1.37 <0.5 434 5 <0.1 106 2.3 3.8 1422 205 1.04 <1 2848 
 Sb Sm Sr Ta Tb Th Ti Tm U Y Yb Zn Zr 

Q-02 6.8 4.47 83 1.02 0.32 9.74 1216 0.12 3.2 9.7 0.9 397 56 

Q-03 2.4 3.62 401 0.85 0.51 10.37 4262 0.24 0.6 18 2 137 11 

Q-04 2.36 2.48 328 0.83 0.50 3.91 4586 0.25 0.87 17.9 2.13 136 14.8 

Q-10 32.8 3.92 295 0.5 0.35 6.07 1314 <0.1 3.6 10.2 1.1 504 29 

Q-14 >100 8.14 356 0.36 0.64 2.22 <10 0.39 3.4 33.5 3.1 6725 5 

Q-16 >100 5.13 164 0.33 0.21 0.73 <10 <0.1 1.6 5.1 0.3 2215 <5 

Q-21 >100 0.74 142 0.37 0.35 0.8 <10 0.15 1.6 11.7 0.7 13008 <5 

Q-24 >100 <0.02 23 0.29 0.17 0.48 <10 <0.1 1 2.7 <0.05 >3% <5 

Q-31 >100 3.24 7 0.32 0.53 0.59 <10 <0.1 2.4 11.1 0.4 >3% <5 

Q-10 >100 0.97 14 0.33 0.43 0.67 <10 <0.1 3.5 10.8 0.4 >3% <5 

Q-11 16.6 2.47 30 0.55 0.17 2.44 318 <0.1 1.7 5 0.4 133 29 

Q-12 16.5 1.33 33 0.43 0.22 2.27 59 <0.1 1.5 4.8 0.4 131 14 

Q-13 >100 <0.02 31 0.33 0.14 1.78 <10 <0.1 1.6 3 0.5 4603 <5 

Q-14 >100 <0.02 20 0.29 0.18 0.89 <10 <0.1 6.9 7.2 0.2 20226 <5 
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های  شده از رگهبرداشت های  نمونهگ برای  گرم در تنبر حسب  ساز )، عناصر کانه  گگرم در تنمیلی بر حسب  )یال    شیمیایی   های تجزیهداده  . 2جدول  

 دار در کانسار قبچاق.کانه

Table 2. Geochemical data of gold (in ppb) and ore-forming elements (in ppm) for samples collected from mineralized 

veins at the Qebchaq deposit.  

  Pb Zn Cu Ag As Cd Sb Au 

Q-15 4 373 237 0.35 59.5 8.4 1.03 5 

Q-16 9 69 31 0.28 676.2 3 0.86 7 

Q-17 20000 484 340 45 10000 142.5 141.3 113 

Q-18 5841 1744 348 8.5 3159 25 260 4641 

Q-19 138 593 73 0.38 1122.7 7.1 21.4 153 

Q-20 3217 857 430 2.5 952.8 8.5 30.9 37 

Q-21 3156 2543 262 2.9 3031.2 27 474.4 19 

Q-22 3228 2110 2808 3.3 3938.3 62.9 34.7 435 

Q-23 20000 6965 1858 6.8 3849.5 33.9 38.9 98 

Q-24 718 20000 1058 2.9 1331 31.6 27.3 17 

Q-25 3422 13772 1679 7.5 1570.6 31.2 53.4 24 

Q-26 20000 20000 402 45.8 1935.7 193.4 186.7 198 

Q-27 2731 5799 887 28.5 1382 21.9 202.4 24 

Q-28 1756 2871 230 11.7 6177.5 33 102.3 42 

Q-29 708 2076 182 10.7 2817.8 21.5 201.1 57 

Q-30 20000 20000 401 34.9 5995.8 85.5 2632.3 76 

Q-31 4044 4201.3 815 0.5 1385 16.32 69 5 

Q-32 7993 289.75 176 1.5 4362 2.43 225 123 

Q-33 3155 7273.3 1197 0.8 755 92.51 47 5 

Q-34 2441 2193.4 408 1.1 2367 18.53 72 198 

Q-35 3390 1872.3 426 3.4 2171 30.5 43 1169 

Q-36 1600 1507.6 368 0.84 1992 6.25 66 87 

Q-37 2381 1458.3 155 1.2 1289 5.39 46 47 

Q-38 313 597.06 284 0.65 774 8.26 63 92 

Q-39 4882 276.05 353 2.1 3064 2.09 520 176 

Q-40 11031 6712.7 1073 3.8 3475 47.14 809 51 

Q-41 51773 22110 3969 12.6 7452 155.63 6011 5 

Q-42 35103 12123 567 8.6 3754 78.75 1075 87 

 

 ضرایب همبستگی عناصر 

  نشسسان   9  آ،رده شسسده ، در شسسپ    3  جد،ل   مهاسبه شده است، در   2های جد،ل  قبچاق که براسا  داده   کانسار   در   ساز کانه   عناصر   همبستگی   ضرایب 

  بت نداشته ، با برخی عناصر )مانند ر،ی ، م گ همبستگی منحسسی ضسسعیف ث م   عماًل با هیچ یک از عناصر همبستگی یال    اسا ،   این   است. بر   شده   داده 

های کوارتزی مجزا همخوانی دارد. نقره همبسسستگی مثبسست ضسسعیف بسسا آنتیمسسوان  گ که با عیارهای باالی یال در رگه 9  ، شپ    3  )جد،ل   دهد ی نشان م 

،    3  گ دارد )جسسد،ل 0/ 73گ ، همبسسستگی مثبسست قسسوی بسسا کسسادمیم ) 0/ 53گ ، آرسسسنیک ) 0/ 44گ، ر،ی ) 0/ 43متوسط با سرب )   گ، همبستگی مثبت 0/ 21) 

همبسسستگی  های گسسالن ، اسسسحالریت داللسست داشسسته باشسسد. نقسسره  تواند به حضور نقره در شبپه کانی گ. همبستگی مثبت نقره با سرب ، ر،ی می 9  شپ  

گ، همبسسستگی مثبسست متوسسسط بسسا آرسسسنیک  0/ 72گ ، کسسادمیم ) 0/ 80. سرب همبستگی مثبسست قسسوی بسسا آنتیمسسوان ) دهد نشان نمی با یال ، م   مشخصی  

عناصسسر    گ. همبستگی مثبت سرب، ر،ی ، م  با همراهسسی ایسسن 9  ، شپ    3  دهد )جد،ل گ نشان می 0/ 43گ ، نقره ) 0/ 55گ، م  ) 0/ 62ر،ی ) گ ،  0/ 63) 
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دهسسد کسسه ایسسن امسسر  گ نشسسان می 0/ 65ر،ی همبستگی مثبت متوسط با کسسادمیم )  طقه مطابقت دارد. دار در من های کوارتزی سرب ، ر،ی ، م  در رگه 

همبسسستگی مثبسست  جای ر،ی در سسساختار اسسسحالریت باشسسد. ر،ی  ، جایگزینی کادمیم بسسه   Cd+2با     Zn+2های شیمیایی  دلی  شباهت ،یژگی تواند به می 

گ. مسس   9  ، شسسپ    3  )جسسد،ل   دارد گ  0/ 21گ ، آرسسسنیک ) 0/ 44گ، نقسسره ) 0/ 49بسسا مسس  ) مثبسست ضسسعیف  گ ،  0/ 60گ ، آنتیمسسوان ) 0/ 62با سسسرب ) متوسط  

گ دارد. مسس  بسسا نقسسره  0/ 29گ ، همبستگی مثبت ضعیف با آرسنیک ) 0/ 42گ ، کادمیم ) 0/ 49گ، ر،ی ) 0/ 55گ، سرب ) 0/ 61همبستگی مثبت با آنتیموان ) 

 گ. 9  ، شپ    3  )جد،ل   دهد همبستگی مشخصی نشان نمی   ، یال 

 .دار در کانسار قبچاقهای کانه شده از رگههای برداشت نمونه برای گ2شده بر مبنای جد،ل )مهاسبه ضرایب همبستگی عناصر .3دول ج
Table 3. Elemental correlation coefficient (calculated based on Table 2) for samples collected from mineralized veins at 

the Qebchaq deposit. 

 Pb Zn Cu Ag As Cd Sb Au 

Pb 1        
Zn 0.62 1       
Cu 0.55 0.49 1      
Ag 0.43 0.44 -0.01 1     
As 0.63 0.21 0.29 0.53 1    
Cd 0.72 0.65 0.42 0.73 0.54 1   
Sb 0.80 0.60 0.61 0.21 0.51 0.50 1  
Au -0.06 -0.15 -0.09 -0.01 0.03 -0.06 -0.07 1 

 

 

 دار در کانسار قبچاق.های کانه شده از رگه های برداشتنمونه برای سازکانه نمودار همبستگی عناصر   .9شکل 

Fig. 9.  Elemental chart of ore-forming elements for samples collected from mineralized veins at the Qebchaq deposit. 

https://www.researchgate.net/figure/Inter-elemental-correlation-coefficients-of-the-heavy-metals-concentration_tbl3_338657339
https://www.researchgate.net/figure/Inter-elemental-correlation-coefficients-of-the-heavy-metals-concentration_tbl3_338657339
https://www.researchgate.net/figure/Inter-elemental-correlation-coefficients-of-the-heavy-metals-concentration_tbl3_338657339
https://www.researchgate.net/figure/Inter-elemental-correlation-coefficients-of-the-heavy-metals-concentration_tbl3_338657339
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 توزیع عناصر کمیاب و کمیاب خاکی الگوی 

کنسسدریت    بسسه   نسسسبت   شسسده کسسه سسسالم ، دگرسان   گسسابر،یی   -کوارتزدیسسوریتی   دار، گسسدازه داسسسیتی ، تسسوده کانسسه   های نمونه   برای   کمیاب   عناصر   الگوی 

 (Thompson,1982 10  شپ    در   ، اند شده   هنجار گ به-A    ،B   مشسسابهی   تقریبسسًا  الگسسوی   دار کانسسه   های نمونسسه   این شسسپ ،   براسا    است.   شده   داده   نشان  

  در   عناصسسر   برخسسی   هسسای مثبسست ، منحسسی آنومالی   در   موجسسود   های تحا،ت   باشد.   زایی کانه   سیستم   یک   با   ارتباط   در   آنها   بیانگر تشپی    تواند می   که   دارند 

مشسسابه بسسا الگسسوی ایسسن  تقریبسسًا  دار  های کانسسه در نمونسسه   باشد. از یرو دیگر، الگوی عناصر کمیاب می   آنها   شناسی کانی   دار بیانگر تحا،ت های کانه رگه 

های  گ اسسست. در حالسست کلسسی، نمونسسه B-10شسسپ   شسسده ) سالم ، دگرسان گابر،یی    -کوارتزدیوریتی   گ ، توده A-10شپ   عناصر در گدازه داسیتی ) 

شسسدن ایسسن عناصسسر یسسی  توانسسد در ارتبسساط بسسا شسته امسسر می دهند که ایسسن  شدگی نشان می های میزبان از عناصر کمیاب تهی دار در مقایسه با سنگ کانه 

 زایی باشد. فرایندهای دگرسانی ، کانه 

  -کوارتزدیسسوریتی   تسسوده دار، گسسدازه داسسسیتی ،  کانسسه   های نمونسسه   بسسرای گ  Nakamura, 1974بهنجار شده به کنسسدریت )   خاکی   کمیاب   عناصر   الگوی 

دار  کانسسه   های نمونسسه   در   خسساکی   کمیسساب   عناصسسر   الگوی   شپ ،   این   براسا    است.   شده   داده   نشان   C    ،D-10  شپ    شده در سالم ، دگرسان   گابر،یی 

های میزبسسان در تسسامین عناصسسر بسسرای  نقسسش احتمسسالی سسسنگ   بیسسانگر   تواند می   نیز   امر   این   که   است   میزبان   های سنگ   در   عناصر   این   الگوی   با   شبیه   تقریبًا

یسسالدار ، گسسدازه  کسسوارتز  ، رگسسه برشسسی  پیریسست   -برشسسی کسسوارتز   شسسده از رگسسه های برداشت برای نمونه   خاکی   کمیاب   باشد. الگوی عناصر   زایی کانه 

های  حالیپسسه الگسسوی ایسسن عناصسسر بسسرای نمونسسه   گ در C-10  شسسپ  اسسست ) عناصسسر کمیسساب خسساکی سسسبک بسسه سسسنگین    داسیتی، پرشیب با نسبت بسساالی 

گسسابر،یی    -کوارتزدیسسوریتی   کالپوپیریسست ، تسسوده   -کسسوارتز ، رگه  اسحالریت   -گالن   -کوارتز   ، رگه دار سولحیدی منگنز   -کوارتز   شده از رگه برداشت 

 گ. D-10  شپ  باشد ) می عناصر کمیاب خاکی سبک به سنگین   پایین   تا   متوسط   شده کم شیب بوده ، دارای نسبت سالم ، دگرسان 

 

 دار های کانهشدگی عناصر در بخششدگی و غنیتهی

  بسسه   نسسسسبت   دار کانسسه   های نمونسسه   در   عناصر   زایی ، دگرسانی در کانسار قبچاق، مقادیر شدگی عنصری مرتبط با کانه شدگی ، تهی منظور بررسی غنی به 

،  A-11براسسسا  شسسپ     گ. 13تسسا    11های  گردید )شپ    شده بهنجار گابر،یی سالم ، دگرسان    -کوارتزدیوریتی   مقادیر آنها در گدازه داسسیتی ، توده 

  ,As, Fe, Ag, Cu, Pbیالدار نسبت به گدازه داسیتی میزبان از عناصر  کوارتز ، رگه برشی    پیریت  -برشی کوارتز   شده از رگه های برداشت نمونه 
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  گ. Thompson, 1982کندریت )که نسبت به  کانسار قبچاق  در  گدازه داسیتی    ،   دارهای کانه برای رگه عناصر کمیاب  تغییرات  الگوی  :  A.  10  شکل 

شده در کانسار قبچاق که گابر،یی سالم ، دگرسان  -دار ، توده کوارتزدیوریتی های کانه برای رگه الگوی تغییرات عناصر کمیاب   :Bاند.  شده  بهنجار

دار ، گدازه داسیتی در کانسار کانه های  برای رگه خاکی  : الگوی تغییرات عناصر کمیاب  Cاند.  شده  گ بهنجارThompson, 1982نسبت به کندریت )

( کندریت  به  نسبت  که  بهنجارNakamura, 1974قبچاق  کمیابDاند.  شده   گ  عناصر  تغییرات  الگوی  رگه  خاکی   :  کانه برای  تودههای   ،  دار 

 اند. هشد گ بهنجارNakamura, 1974) شده در کانسار قبچاق که نسبت به کندریتگابر،یی سالم ، دگرسان -کوارتزدیوریتی 

Fig. 10. A: Chondrite–normalized (Thompson, 1982) rare element patterns for the mineralized veins and dacitic lava in 

the Qebchaq deposit. B: Chondrite–normalized (Thompson, 1982) rare element patterns for the mineralized veins and 

fresh and altered quartz diorite-gabbro body in the Qebchaq deposit. C: Chondrite–normalized (Nakamura, 1974) REE 

patterns for the mineralized veins and dacitic lava in the Qebchaq deposit. D: Chondrite–normalized (Nakamura, 1974) 

REE patterns for the mineralized veins and fresh and altered quartz diorite-gabbro body in the Qebchaq deposit. 
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Zn, Sb, S, Cd    ،Mn   شسسده از رگسسه های برداشت دهنسسد. الزم بسسه ذکسسر اسسست کسسه نمونسسه شدگی نشان می شدگی ، از سایر عناصر کمیاب تهی غنی  

شسسدگی  غنی   U، تا حسسد،دی    Srشده از رگه برشی کوارتز یالدار در عنصر  برداشت   شدگی داشته ، نمونه تهی   Znدر عنصر    پیریت   -برشی کوارتز 

، رگه برشی کسسوارتز یسسالدار نسسسبت بسسه گسسدازه داسسسیتی عمسسدتًا از همسسه عناصسسر    پیریت   -برشی کوارتز   شده از رگه ت های برداش دهد. نمونه نشان می 

دهسسد  نشسسان می   Tb, Dy    ،Ybشسسدگی ضسسعیحی در عناصسسر  شده از رگه برشی کوارتز یسسالدار غنی برداشت   اند ، فقط نمونه کمیاب خاکی تهی شده 

 گ. B-11)شپ   

 
در کانسار قبچاق یالدار  کوارتز  پیریت ، رگه برشی    -برشی کوارتز  های رگه برای نمونه  کمیاب  شدگی عناصر، غنی   شدگی تهی   نمودار:  A  .11شکل  

های  برای نمونه کمیاب خاکی  شدگی عناصر، غنی  شدگی تهی  : نمودارB  اند.گ بهنجار شده1، جد،ل  Q-01که نسبت به گدازه داسیتی )نمونه شماره  

 اند.گ بهنجار شده 1، جد،ل  Q-01که نسبت به گدازه داسیتی )نمونه شماره در کانسار قبچاق پیریت ، رگه برشی کوارتز یالدار  -برشی کوارتز رگه

Fig. 11. A: Loss and gain histogram of rare elements in the Qz-Py breccia vein and Au-bearing breccia Qz vein samples 

in the Qebchaq deposit that normalized against dacitic lava sample (sample Q-01, Table 1). B: Loss and gain histogram 

of rare earth elements in the Qz-Py breccia vein and Au-bearing breccia Qz vein samples in the Qebchaq deposit that 

normalized against dacitic lava sample (sample Q-01, Table 1). 
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کالپوپیریسست نسسسبت بسسه میسسانگین تسسوده    -، رگه کوارتز   اسحالریت   -گالن   -، رگه کوارتز سولحیدی منگنزدار   -کوارتز   شده از رگه های برداشت نمونه 

شسسدگی نشسسان  غنسسی ، از سسسایر عناصسسر کمیسساب تهی   U, As, Ag, Cu, Pb, Zn, Sb, S, Cd    ،Mnگسسابر،یی سسسالم، از عناصسسر    -کوارتزدیسسوریتی 

های  شسسدگی دارنسسد. نمونسسه غنی   Baسسسولحیدی منگنسسزدار در عنصسسر    -کوارتز   شده از رگه های برداشت گ. تنها د، نمونه از نمونه A-12دهند )شپ   می 

گ. الزم بسسه  B-12دهنسسد )شسسپ   شسسدگی نشسسان می سالم در اغلب عناصر کمیاب خاکی تهی   گابر،یی   -کوارتزدیوریتی   دار نسبت به میانگین توده کانه 

اسحالریت در برخسسی از عناصسسر کمیسساب خسساکی    -گالن   -، رگه کوارتز   سولحیدی منگنزدار   -شده از رگه کوارتز های برداشت توضیح است که نمونه 

 شدگی دارند. سولحیدی منگنزدار در برخی از عناصر کمیاب خاکی سنگین غنی  -های کوارتز شده از رگه های برداشت سبک ، یپی از نمونه 

غنسسی ، از    U, As, Ag, Cu, Pb, Zn, Sb, S, Cd    ،Mnدار از عناصسسر  های کانسسه شسسده، نمونسسه گسسابر، دگرسان   -در مقایسه با توده کوارتزدیوریت 

  Baسسسولحیدی منگنسسزدار در عنصسسر    -کسسوارتز   شسسده از رگسسه های برداشت گ ، تنهسسا د، نمونسسه از نمونسسه A-13اند )شسسپ   شده سایر عناصر کمیاب تهی  

شدگی داشسسته  ار در اغلب عناصر کمیاب خاکی تهی د های کانه شده، نمونه گابر، دگرسان   -دهند. نسبت به توده کوارتزدیوریت شدگی نشان می غنی 

یور ضسسعیف ، مسسوردی در عناصسسر کمیسساب خسساکی  ، بسسه   Pr, Sm, Euسولحیدی منگنزدار در عناصر    -شده از رگه کوارتز های برداشت ، تنها نمونه 

 گ. B-13شدگی دارند )شپ   غنی   Prاسحالریت در عنصر   -گالن   -کوارتز   شده از رگه های برداشت سنگین ، نمونه 

زایی ، دگرسانی تهت تیثیر فرایندهایی از قبیسس  ،اکسسنش سسسیال بسسا سسسنگ،  های کانه شیمی عناصر کمیاب خاکی در مهیط رفتار زمین   معمول،  یور به 

 ;Humphris, 1984باشسسد ) ، آلپسسالینیتی ، تمرکسسز سسسیال ،ابسسسته می pH  ،Ehنهشسست سسسیال، جسسذب، تجزیسسه بسسه اجسسزام، تغییسسرات دمسسا، فشسسار،  

oser, 1992Lotterm زایی، سیاالت غنی از  گ. یی فرایندهای دگرسانی ، کانهCl  ،F    ،2CO   های باالی سیال به سنگ، قسسادر بسسه تهسسرک  در نسبت

گ. بسسه اعتقسساد ایسسن مهققسسین،  Murphy and Hynes, 1986; Whitford et al., 1988; Bienvenu et al., 1990عناصر کمیاب خاکی هستند ) 

شوند. کاهش نسسسبی در میسسزان عناصسسر کمیسساب خسساکی در  ربنیک عام  اصلی انتقال ، تهرک عناصر مزبور مهسوب می های هالوژنی ، ک کمپلپ  

دهد که حجم ، یا شیمی سیاالت گرمابی برای تهسسرک  شده در کانسار قبچاق نشان می های میزبان سالم ، دگرسان دار نسبت به سنگ های کانه نمونه 

های میزبان باشد. ایسسن امسسر بسسا رخسسدادهای  زا ، سنگ تواند بیانگر میزان نسبتًا باالی ،اکنش بین سیاالت کانه ده ، می این عناصر در این کانسار کافی بو 

 دار مطابقت دارد. های کانه دگرسانی نسبتًا گسترده در ایراو رگه 
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، رگه   اسحالریت  -گالن  -کوارتز  سولحیدی منگنزدار، رگه  -کوارتز  های رگه برای نمونه   کمیاب  شدگی عناصر، غنی   شدگی تهی   : نمودارA  .12شکل  

 : نمودارBاند.  گ بهنجار شده 1، جد،ل  Q-03شماره    گابر،یی سالم )نمونه  -که نسبت به توده کوارتزدیوریتی در کانسار قبچاق    کالپوپیریت  -کوارتز

غنی   شدگی تهی  عناصر،  خاکی  شدگی  رگه نمونهبرای   کمیاب  رگه  -کوارتز  های  منگنزدار،  کوارتز  اسحالریت  -گالن  -کوارتز  سولحیدی  رگه   ،- 

 اند. گ بهنجار شده 1، جد،ل Q-03شماره  گابر،یی سالم )نمونه -که نسبت به توده کوارتزدیوریتی  در کانسار قبچاق کالپوپیریت

Fig. 12. A: Loss and gain histogram of rare elements in the Mn-bearing Qz-sulfide vein, Qz-Gn-Sp vein and Qz-Ccp 

vein samples in the Qebchaq deposit that normalized against fresh quartz diorite-gabbro sample (sample Q-03, Table 1). 

B: Loss and gain histogram of rare earth elements in the Mn-bearing Qz-sulfide vein, Qz-Gn-Sp vein and Qz-Ccp vein 

samples in the Qebchaq deposit that normalized against fresh quartz diorite-gabbro sample (sample Q-03, Table 1). 
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، رگه   اسحالریت  -گالن  -کوارتز  سولحیدی منگنزدار، رگه  -کوارتز  های رگه برای نمونه   کمیاب  شدگی عناصر، غنی   شدگی تهی   نمودار:  A  .13شکل  

: Bاند.  گ بهنجار شده 1، جد،ل  Q-02شماره    شده )نمونهگابر،یی دگرسان  -که نسبت به توده کوارتزدیوریتی در کانسار قبچاق    کالپوپیریت  -کوارتز

غنی تهی  نمودار  ، عناصرشدگی  خاکی  شدگی  نمونه کمیاب  رگه برای  رگه   -کوارتز  های  منگنزدار،  رگه    اسحالریت  -گالن  -کوارتز  سولحیدی   ،

 اند. گ بهنجار شده 1، جد،ل Q-02شماره  )نمونهشده دگرسانگابر،یی  -که نسبت به توده کوارتزدیوریتی ق در کانسار قبچا  کالپوپیریت -کوارتز
Fig. 13. A: Loss and gain histogram of rare elements in the Mn-bearing Qz-sulfide vein, Qz-Gn-Sp vein and Qz-Ccp 

vein samples in the Qebchaq deposit that normalized against altered quartz diorite-gabbro sample (sample Q-02, Table 

1). B: Loss and gain histogram of rare earth elements in the Mn-bearing Qz-sulfide vein, Qz-Gn-Sp vein and Qz-Ccp 

vein samples in the Qebchaq deposit that normalized against altered quartz diorite-gabbro sample (sample Q-02, Table 

1). 
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 زایی و الگوی تشکیل تیپ کانه 

دهسسد  بهسسا نشسسان می شناسی ، ساخت ، بافت در کانسار قبچاق بسسا انسسواع کانسسسارهای فلسسزات پایسسه ، گران کانی  زایی، کانه  شناسی، زمین  شواهد  مقایسه 

ترین شواهد ایسسن  گ قرار دارد. مهم Hedenquist et al., 2000; Simmons et al., 2005ترمال ) رهای اپی زایی در این کانسار در دسته کانسا کانه 

های گرمسسابی در کانسسسار قبچسساق بسسا  دگرسسسانی   -2زایی در کانسار قبچاق توسسسط سسساختارهای گسسسلی کنتسسرل شسسده اسسست.  کانه   -1مقایسه عبارتند از:  

زایی در کانسار قبچاق شام  مجموعسسه کانیسسایی  کانه   -3شود.  دار مشخص می های کانه کلریت در نزدیپی رگه مجموعه سریسیت، ایلیت، کلسیت ،  

هسسای بایلسسه کسسوارتز،  های منگنزدار )پسیلومالن ، پیر،لوزیتگ است که با مجموعه کانی پیریت، کالپوپیریت، گالن، اسحالریت، یال، رآلگار ، کانی 

ای، کسساکلی،  ای، بِرشسسی، شسسانه رگچسسه   -ترمسسال ماننسسد رگسسه زایی اپی هسسای کانسسه سسساخت ، بافت   -4شسسوند.  ی سریسیت، کلریسست ، کلسسسیت همراهسسی م 

 ای، پرمانند ، پُرکننده فضای خالی به خوبی در کانسار قبچاق توسعه یافته است. کلمی، پوسته گ  

نیایی، ساخت ، بافت ، الگوی دگرسسسانی بیشسسترین شسسباهت را بسسا  دهد که این مجموعه کا ترمال نشان می ها با انواع کانسارهای اپی مقایسه این ،یژگی 

 ;Hedenquist et al., 2000; Einaudi et al., 2003; Sillitoe and Hedenquist, 2003)   متوسسسط ترمسسال سولحیداسسسیون  کانسسسارهای اپی 

Gemmell, 2004; Wang et al., 2019  .هسسای آلونیسست،  یشسسرفته بسسا مجموعسسه کانی ای ، دگرسسسانی آرژیلیسسک پ بافسست کسسوارتز ححسسره   نبسسود گ دارد

دار کانسار قبچاق بیسسانگر متحسسا،ت بسسودن  مجموعه کانیایی آد،الریا، انارژیت، لوز،نیت ، تنانتیت در رگه کانه   نبود کائولینیت ، پیر،فیلیت ، همچنین  

هسسای دگرسسسانی )مجموعسسه  ین ، باال است. بسسه عسسال،ه، کانی ترمال سولحیداسیون پای بها در کانسار قبچاق از کانسارهای اپی زایی فلزات پایه ، گران کانه 

هسسای دگرسسسانی  های گرمابی حرارت پایین تا متوسط هستند که شسساخص کانی سریسیت، ایلیت، کلسیت ، کلریتگ در کانسار قبچاق جزم دگرسانی 

 ;Hedenquist et al., 2000; Albinson et al., 2001; Einaudi et al., 2003باشند ) می   متوسط ترمال نوع سولحیداسیون  در کانسارهای اپی 

Sillitoe and Hedenquist, 2003  کانسار قبچاق با برخی از کانسارهای مشابه در ایران مقایسه شده است.   اصلی های ، ،یژگی 4گ. در جد،ل 

هسسا، مراحسس  تپسسوین ، تپامسس   پاراژنتیسسک کانی نگاری ، ر،ابسسط  شناسسسی ، کانسسه دست آمده از مشاهدات صهرایی، مطالعسسات سنگ براسا  نتایج به 

 گ: 14ای به شرح زیر خالصه کرد )شپ   صورت یک توالی  هار مرحله توان به کانسار قبچاق را می 

 Verdelبراسا  مطالعسسات ،ردل ، همپسساران ) گ.  A-14رسوبی ائوسن در منطقه همراه است )شپ     -های آتشحشانی مرحله نخست با تشپی  توالی 

et al., 2011 های ائوسن تهت تاثیر فازهسسای  مجموعه سنگ در مرحله د،م،  .  در نظر گرفت میلیون سال    41تا    49  توان را می   های مزبور سن توالی   ، گ

  . ایسسن گ B-14شسسده اسسست )شسسپ   ی فرا،انسسی در آنهسسا ایجسساد  هسسا خوردگی ها ،  ین ها، شپسسستگی گسسس  ،    قرار گرفته پیرنه در ائوسن پایانی  فشارشی 

  -ی ، گرانیت  یی گابر،   -ی های کوارتزدیوریت توده   ترتیب به ، یی آن   ایجاد کرده   منطقه های گرانیتوئیدی در  مناسبی را برای نحوذ توده   معابر   ، ها ساختار 



 

31 

 

 ایران. در متوسطنوع سولحیداسیون  ترمالاپی  برخی از کانسارهای باقبچاق  کانساراصلی  های،یژگی  مقایسه .4جدول 

Table 4. Comparison of main characteristics of Qebchaq deposit with some intermediate-sulfidation type of epithermal 

deposits in Iran. 

 Qebchaq Sharafabad Varmazyar Golijeh Qomish Tappeh 

Location NW Qarahchaman NW Varzaqan N Zanjan N Zanjan SW Zanjan 

Tectonic 

zone 
Western Alborz-

Azerbaijan 
Western Alborz-

Azerbaijan 
Tarom-Hashtjin Tarom-Hashtjin Uromieh-Dokhtar 

Host rock 
Tuff, lava, quartz 

diorite-gabbro 
Tuff, porphyritic 

andesite 
Acidic and 

intermediate tuff 
Andesite, 

pyroclastic rocks 
Acidic tuff, crystal-

vitric dacitic tuff 

Age of 

host rock 
Eocene-Oligocene Eocene Eocene Eocene Pliocene 

Ore-

controlling 

structures 
Normal faults Normal faults Normal faults Normal faults Normal faults 

Ore 

Minerals 
Py, Ccp, Gn, Sp, 

Au, Rlg, Ps, Pyr 
Py, Ccp, Gn, Sp Gn, Sp, Py, Ps, Pyr 

Py, Ccp, Gn, Sp, 

Ttr-Tnt 

Py, Ccp, Apy, Bn, 

Gn, Sp, Ttr–Tnt 

Ore texture 

Vein-veinlet, 

breccia, vug infill, 

comb, crustiform, 

colloform, 

cockade, plumose 

Vein-veinlet, 

crustiform, vug 

infill 

Vein-veinlet, 

breccia, vug infill, 

comb, crustiform, 

colloform, plumose, 

cockade, bladed 

Vein-veinlet, 

comb, crustiform, 

colloform 

Vein-veinlet, 

breccia, vug infill, 

crustiform 

Alteration 

Silica, 

intermediate 

argillic, 

carbonatization, 

chloritization, 

propylitic 

Silica, 

intermediate 

argillic, 

carbonatization, 

propylitic 

Silica, intermediate 

argillic, 

carbonatization, 

propylitic 

Silica, 

intermediate 

argillic, 

propylitic 

Silica, argillic, 

carbonatization, 

argillic, propylitic 
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  آتشحشسسانی نیمه   های گنبسسد سسسوم بسسا نحسسوذ    مرحلسسه انسسد.  گ در ،احدهای سسسنگی ائوسسسن نحسسوذ کرده Asadian et al., 1993الیگوسن ) آلپالی گرانیتی  

بسسرای ایسسن    سنجی سن   های داده   هر ند   گ. C-14شود )شپ   الیگوسن مشخص می   -ائوسن ریوداسیتی به داخ  مجموعه آتشحشانی ، نحوذی    -داسیتی 

گ، سسسن  Behrouzi et al., 1998آباد ) بسسستان   1:100000شناسسسی مقیسسا   نقشسسه زمین   امسسا براسسسا  ر،ابسسط صسسهرایی، در دستر  نیست  ها در  گنبد 

ترمسسال فلسسزات پایسسه ،  های اپی زایی های باختری منطقه ، در ایراو کانه در بخش ها  گنبد رخنمون این      است. لهاظ شده  میوسن  الیگو گنبدهای مزبور  

های  زایی توانسسد بیسسانگر ارتبسساط زمسسانی ، مپسسانی ایسسن گنبسسدها ، کانسسه می احتمسسااًل  کسسه    داش قاب  مشاهده اسسست ، تیپمه احمد، کورمال  بهای قزل گران 

ماننسسد  توسط مهققین مختلسسف    هشتجین   -زیرپهنه یارم بهای موجود در  فلزات پایه ، گران ترمال  های اپی زایی کانه  نین ارتبایی برای  .  ترمال باشد اپی 
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 ;Kouhestani et al., 2018; Kouhestani et al., 2019aگ ، کوهسسستانی ، همپسساران ) Mehrabi et al., 2016همپسساران ) مهرابسسی ،  

Kouhestani et al., 2019b; Kouhestani et al., 2020; Kouhestani et al., 2022  آتشحشسسانی نیمه   های گنبسسد   بیسسان شسسده اسسست. گ  

های  هسسا عسسال،ه بسسر توسسسعه پهنسسه اند. ایسسن آب های جوی در منطقسسه شسسده عم  کرده ، سبب  رخش آب   عنوان موتور حرارتی ریوداسیتی به  -داسیتی 

دار شده اسسست  سولحیدی کانه   -های سیلیسی صورت رگه های مسیر ، تمرکز مجدد آنها به شدن عناصر فلزی از سنگ دگرسانی در منطقه، سبب شسته 

شسسده های برداشتدر نمونهخاکی  ، کمیاب  شباهت الگوی بهنجارشده عناصر کمیاب  شیمی نیز بیانگر  زمین  هایبررسی داده گ.  C-14)شپ   

 مینیهای میزبسسان تسس سسسنگشستشسسوی  سسساز ازدهد بخشی از عناصر کانهگ که نشان می10است )شپ   میزبان    هایدار ، سنگهای کانهرگه  از

زایی ، دگرسسسانی در ایسسن سسسیاالت مسسسکول کانسسهکسسه    دهسسدمینشان  ترمال  های اپیزاییکانهشده بر ر،ی  مطالعات ایز،توپی انجامشده است.  

 اندهای میزبسسان تسسیمین شسسده ، سسسنگ  نحوذی  یهاتوده   ، گوگرد ، مواد معدنی توسط  بوده ها مخلویی از سیاالت ماگمایی ، جوی  زاییکانه

(Hedenquist et al., 2000; Sillitoe and Hedenquist, 2003; Kouhestani et al., 2018; Kouhestani et al., 2019a; 

Kouhestani et al., 2019b; Kouhestani et al., 2020; Kouhestani et al., 2022; Wang et al., 2019.احتمسسال اینپسسه   لسسذا  گ

گرفتسسه باشسسد نیسسز ،جسسود دارد. مرحلسسه  هسسارم بسسا  ریوداسسسیتی منشسسام    -داسسسیتی   آتشحشسسانی نیمه   های گنبسسد بخشی از ماده معسسدنی ، سسسیاالت گرمسسابی از  

 گ. D-14شناسی امر،زی منطقه حاص  شده است )شپ   باالآمدگی منطقه ، توسعه فرایندهای هوازدگی ، فرسایش همراه بوده ، یی آن ریخت 

 

 گیرینتیجه

ها در کانسسسار قبچسساق نشسسان شیمی ، الگوی دگرسسسانیشواهدی از قبی  مشاهدات صهرایی، ساخت ، بافت، سنگ میزبان، پاراژنز، زمین  -1

ترمسسال نسسوع های اپیزایینوع سولحیداسیون متوسط بوده ، از این نظر قاب  مقایسه با کانهترمال  اپیدهد که این کانسار از نوع کانسارهای  می

 .سیون متوسط در ایران استسولحیدا

بیاانگر تشاکیآ هن اا در ارتباا  باا یام سیسا   دار  های کانسسهتشابه ر،ند الگوی بهنجارشده عناصر کمیاب ، کمیاب خاکی در رگه  -2

 باشد.زایی میکانه

 ,Cu, Pb, Zn, Sb, Cdندساز )ماندهنده تمرکز عناصر کانهشدگی عناصر در کانسار قبچاق نشانشدگی ، غنیبررسی نمودارهای تهی -3

Ag   ،Mnشدگی عناصر کمیاب خاکی در این نمودارها بیانگر میزان نسسسبتاً بسساالی ،اکسسنش بسسین سسسیاالت دار است. تهیهای کانهگ در رگه

 باشد.زا ، سنگ میزبان در کانسار قبچاق میکانه
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کانه   .14شکل   تپام    ، تپوین  مراح   از  شماتیک  قبچاقزایی  تصویر  کانسار  ائوسن.A.  در  آتشحشانی  توالی  تشپی    :  B احدهای  :  ین، خوردگی 

توده نحوذ   ، باالییگ  )ائوسن  پیرنه  کوهزایی  فاز  یی  ائوسن  ،    -کوارتزدیوریتهای  سنگی  الیگوسن  -گرانیتگابر،  گرانیت  آنها.    آلپالی  داخ    به 

C:    بهالیگو   ریوداسیت  -داسیت  آتشحشانی نیمه   های گنبد نحوذ ،احدهایمیوسن  ،  سنگی    داخ   این  الیگوسنائوسن  نحوذ  سبب   آتشحشانی نیمه   های گنبد . 

: Dدار در،ن ،احدهای آتشحشانی ، نحوذی منطقه شده است. سولحیدی کانه   -های سیلیسی صورت رگهزایی بهگیری کانههای جوی ، شپ   رخش آب

 ای ، توسعه فرایندهای هوازدگی ، فرسایش.باالآمدگی ناحیه 

Fig. 14. Schematic representation of mineralization evolution stages at Qebchaq deposit. A: Formation of Eocene 

volcanic sequence. B: Folding of Eocene rock units during Pyrenean orogeny (late Eocene) and intrusion of Oligocene 

quartz diorite-gabbro and granite-alkali granite plutons within these units. C: Intrusion of Oligo-Miocene dacite-

rhyodacite subvolcanic domes within Eocene and Oligocene rock strata. Intrusion of these subvolcanic domes caused 

circulation of meteoric waters and formation of mineralized quartz-sulfide veins within volcanic units and intrusion 

bodies in the area. D: Regional exhumation and development of weathering and erosion processes. 

 

 

انسسد. ساز بوده دهد که ساختارهای گسلی معبر اصلی برای عبور جریان سیاالت کانهسار قبچاق نشان میزایی در کانای کانهژئومتری رگه  -4

های دگرسانی سیلیسی، آرژیلیک متوسط، کربنسساتی ، کلریتسسی دارنسسد. از ایسسن ر،، مطالعسسات د،رسسسنجی از ها ارتباط نزدیپی با پهنهاین رگه

https://www.google.com/search?q=Pyrenean+orogeny&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi81vSk9YrpAhUKJMAKHTegD1UQBSgAegQIAxAj
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در ایسسن منطقسسه ترمال  از نظر اکتشاو کانسارهای اپیتواند  های مربوط به ر،ندهای تپتونیپی، دگرسانی ، سنگ میزبان مییری  تلحی  داده 

 .باشدحائز اهمیت 
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