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با ،الی
مرار معینا رر اریار گذشهته همرارف نقشها م

ی ا،ها،ها رر نیگا انتهان ایفاکررف ا،هت .م زان ی نر ا،هتفارف ا مرار معینا رر تقته ماف

مانا ،رابطهاد متهتق با رانایا انتهانها راشهته ا،هت .امری ف مرار معینا ی معارن ،جایهاف ییژفاد رر اشهتغا ،،اقتصهار ،صهنعت ی ا،هتقال،
کشهررها رارنی .اییارتری اشهتغا ،ی رر،می مربرا به بخش معین ا،هت .براد ماا ،،معین م

ررف رد ب نهای یاقع رر ایالت یرتاد امریوا،

ا ، 104ها ،قب تاکنرن رر حا ،ب رفبررارد ا،هت ی حییر ک ار نته رر ای معین شهاب بررفانی .معین یارشهیف نقشها م

رر ترل ی م

ی

اقتصهار امریوا رر ور ،تماما ای ،ها،ها راشهته ا،هت .کشهررهاد تر،هعهیافته ،برنامههاد ییژف ی ترجه جید به اکتشهاف ی ا،هتخرام مرار
معینا رارنی؛ ا جمله ماتران کشررهاد ا،ترال ا ،کانارا ،امریوا ی ک را نایبرر.
م شهنا،هان اقتصهارد ی رشهتههاد مرتبا ،متهورل ت شهنا،هایا ،اکتشهاف ی مییریت رنایر معینا را رر کشهررهاد تر،هعهیافته برن یف رارنی.
رنایر معینا ،مرهرن م شهنا،هان اقتصهارد باتجربه ،کار،می ،ماهر ی برنرررار ا ،نری یافتههاد رانش م شهنا،ها

مرفق ت رر کشه

ی ری فلزاف ،راراد تاریخچه ررنشهان ی با قیمت کنیی هزار

اقتصهارد ا،هت .با نهاها به گذشهته ،ماتران رریافت که ایراناها رر کشه

،هالهانی .نختهت ،ل اژ (برنز) تر،ها ایراناها انترا شهی .بنابرای  ،ایران رر م نه کشه
بررف ی انجم

م شهنا،ها اقتصهارد ایران با ترجه به ترانایا بته ار ار شهمنی ی با د کشهرر رر نصهرا مرار معینا ،تالش نراهی کرر تا ا

وریق ،مر ش ،ژیهشها ی اصالحاف قانرنا ،ب تری جایهاف رر کش
انجم

مرار معینا ،م ی رانایا ،ا،هتعیار ،ترانمنید ی تالش

رنایر معینا را براد کشرر م ا ،ا ر.

م شههنا،هها اقتصههارد ایران مصههم ا،ههت با همیلا ی تالش ا،ههات ی ،ژیهشهههران ،رانشههجریان ی ر،ههتهافهاد اجرایا مرتبا با

برنامهریزد ،گایهاد م ما رر را،هتاد تحقق جایهاف منا،ه اکتشهاف رنایر معینا رر کشهرر را فراه کنی .مرارر یر رر ر،هترر کار انجم
قرارگرفته ا،ت:
 )1هیفمنیکررن تحق قاف ی ژیهشها رر م شهههنا،ههها اقتصهههارد (اکتشهههافاف رنایر معینا) .با ترجه به ترانایا ی شهههرایا
م شههنا،هها ی ایلریتهاد تحق قاتا -اکتشههافا رر نصههرا اکتشههاف رنایر معینا رر مناوق مختل

کشههرر ،ای امر با

مشارکت ا،ات ی ،ژیهشهران ی ر،تهافهاد اجرایا محقق نراهی شی .ا،ات ی ،ژیهشهران ،رانشجریان رکترد ی کارشنا،ا
ارشههی رانشهههافها ی مراکز تحق قاتا ،مجرد ورحهاد مزبرر نراهنی شههی .رر نصههرا تع

ایلریتها ،مؤلفههاد متعیرد

مررر ترجه قرار نراهی گرفت -1 :تأم مرار ایل ه براد تر،هعه صهنعت کشهرر -2 ،تر،هعه اشهتغا ،رر مناوق ک برنرررار با
کشه
،ه

رنایر معینا -3 ،تأم مرار ایل ه براد مصهال ،هب

ی نایقهاد حرارتا با ترجه به افزایش نرخ انرژد -4 ،افزایش

صهارراف مرار معینا با تأک ی بر ار ش افزیرف -5 ،ترجه جید به متهای

یتهتمح طا اکتشهاف ی ا،هتخرام معارن-6 ،

نر،یرد رر رانش ی فنایرد اکتشاف -7 ،اکتشاف مرار راهبررد ی ، -8ایر مؤلفهها.

 )2رصهیکررن ،مر ش ی تحق قاف م شهنا،ها اقتصهارد رر کشهررهاد تر،هعهیافته ی برما،ها د ی بهری ر،هانا ،مر ش ی
ژیهش م شنا،ا اقتصارد رر ایران.
 )3نرشهبختانه نشهریه م شهنا،ها اقتصهارد با کته مجر نلما -ژیهشها ،م نه کاپ تحق قاف ی ژیهشهاد م شهنا،ها
اقتصههارد رر کشههرر را فراه کررف ا،ههت .با ننایت به ای م

که نشههریه م شههنا،هها اقتصههارد ،نمارد ا متخصههصههان

م شههنا،هها اقتصههارد ایران ا،ههت؛ لذا ا تماما ا،ههات ی ،ژیهشهههران ی رانشههجریان رکترد ررنرا،ههت ماشههرر ب تری
مقالههاد نلما -ژیهشا نرر را براد کاپ رر ای مجله ار،ا ،نماینی.
 )4برنامهریزد براد برگزارد کارگافهاد ،مر شا ی تخصصا.
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Introduction
Varmazyar Pb–Zn (Ag) occurrence, 65 km north of Zanjan, is located in
the Tarom–Hashtjin metallogenic belt (THMB). The THMB has been
recognized to be one of the most important epithermal metallogenic
belts in Iran (Kouhestani et al., 2018b). It hosts numerous small- to
medium-sized epithermal deposits (i.e., Gulojeh, Aqkand, Aliabad–
Khanchy, Chodarchay, Khalyfehlou, Chargar, Zajkan, Marshoun,
Abbasabad, Zehabad, and Shah Ali Beiglou). These epithermal deposits
are temporally and spatially related to late Eocene granitoids (Mehrabi
et al., 2016; Kouhestani et al., 2018b).
Although the general geological characteristics of the region, where the
Varmazyar occurrence is located, have been already determined (Faridi
and Anvari, 2000), no detailed studies have been conducted on its
mineralogy, geochemistry, and characteristics of the ore-forming fluids
of the Varmazyar occurrence. In this paper, we investigate the geology,
mineralogy, geochemistry, fluid inclusions, and alteration styles of the
Varmazyar occurrence to constrain its ore genesis. These results may
have implications for the regional exploration of epithermal deposits in
the THMB.
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Materials and methods
Detailed field work has been carried out at different scales in the
Varmazyar area. A total of 70 samples were collected from various parts
of ore veins and breccias, host tuff units and granitoid intrusion. The
samples prepared for thin (n=15) and polished-thin (n=27) sections in
the laboratory of the University of Zanjan, Zanjan, Iran.
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Seven representative samples from the mineralized
veins and breccias, one sample from host
intermediate tuff unit and one sample from barren
and fresh granite intrusion, were analyzed for rare
and rare earth elements using ICP–MS in the
Zarazma Analytical Laboratories, Tehran, Iran.
Fluid inclusion measurements were conducted on 4
doubly polished thick (~150 μm) sections including
crystalline quartz, and sphalerite from the second,
and
third
stages
of
ore
formation.
Microthermometric measurements were performed
using a Linkam THMSG-600 heating–freezing stage
attached to a ZEISS microscope in the ﬂuid inclusion
laboratory of the Iranian Mineral Processing
Research Center, Tehran, Iran.

distinguished at Varmazyar. Stage 1 is represented
by silicification of host rocks along with minor
disseminated pyrite. This stage is a pre-ore stage and
it is usually crosscut by later stages. Stage 2 is the
main ore-stage at the Varmazyar occurrence. It is
characterized by up to 5 cm wide quartz veins and
breccias that contain variable amounts of
disseminated galena, sphalerite, and minor pyrite.
Clasts of this stage and associated wall-rock
alteration have been recognized in the hydrothermal
cements of stage 3 breccias. Stage 3 is marked by
quartz-calcite-manganese
oxide
(psilomelane,
pyrolusite, braunite) veins and breccia cements. It is
usually crosscut by previous mineralization stages
and, in turn, is cut by stage 4 calcite veinlets. Stage 4
is a barren post-ore stage represented by < 1 mm
wide calcite veinlets. This stage usually crosscuts
previous ore stages. No sulfide minerals are
recognized at stage 4. The ore minerals at Varmazyar
have been formed as vein-veinlet and hydrothermal
breccia cements, and show disseminated, veinveinlet, brecciated, comb, crustiform, colloform,
cockade, bladed, plumose, and vug infill textures.
Galena, sphalerite, pyrite, psilomelane, and
pyrolusite are the main ore minerals; smithsonite,
cerussite, goethite, secondary pyrolusite, and
braunite are supergene minerals. Quartz, calcite, and
sericite are present in the gangue minerals.
Comparison of Chondrite–normalized rare elements
and REE patterns of host intermediate tuffs, barren
and fresh granite intrusion, and the mineralized
samples at Varmazyar indicate that mineralization is
probably genetically related with granite intrusions.
In this case, leaching of some elements from the host
tuff units may have been involved in mineralization.
Ore-forming fluids associated with the quartz-sulfide
veins are represented by two-phase aqueous
inclusions and H2O–NaCl fluids with moderatetemperature (135–249 °C) and low-salinity (0.2–6.4
wt.% NaCl equiv.). Fluid inclusion data indicates
that fluid boiling and mixing were important
processes in the evolution of the ore-forming fluids
at Varmazyar. Our data suggest that Varmazyar is an
example of intermediate-sulfidation type of
epithermal base metal mineralization.

Results and Discussion
The geological units hosting the Varmazyar
occurrence are mainly Eocene volcanic and
volcaniclastic rocks that were intruded by late
Eocene granitoids. The volcaniclastic rocks can be
divided into two units as acidic (lithic tuff, lithic
crystal tuff and crystal tuff) and intermediate (lithic
crystal tuff, crystal tuff, and lithic tuff) units. They
are metamorphosed to clinopyroxene hornfels facies
near contact intrusions. The granodiorite intrusion is
the main rock units in the Varmazyar area. It crops
out mainly in the south, southwest and northeast of
the Varmazyar occurrence. It ranges in composition
from monzogranite to syenogranite and shows
porphyritic and granular textures.
Mineralization at Varmazyar occurs as an epithermal
base metal quartz-sulfide brecciated vein that occupy
NS-trending faults in the Eocene acidic and
intermediate tuff units. The ore vein extends up to
300 m along, from several cm to 2–3 m wide, and
generally dip steeply (65–80°) to the west. Wall-rock
alterations developed at the Varmazyar occurrence
include
silicification,
intermediate
argillic,
carbonate, and propylitic alteration; the first three are
closely related to Pb–Zn (Ag) mineralization. The
alteration styles show a systematic zonation pattern,
from silica, via intermediate argillic, to propylitic
alteration. Four stages of mineralization can be
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چکیده
کانهزایی سرر  -روی (نقره) در رخداد معدنی ورمزیار به صرور رگه کوارتز -سرولفیدی درون
توالی توفهای حدواسر و اسریدی اسوسرن ر داده اسر .گالن ،اسرفالری ،.پیری ،.پسریلومنن و
پیرولوزی ،.کانههای فلزی و کوارتز ،سررریسرری .و کلسرری ،.کانیهای باطله هسررتند باف.های
کانسرررنا شرررام دانهپراکنده ،رگه -رگچهای ،بِرشررری ،شرررانهای ،پوسرررتهای ،کاکلی ،پرمانند،
گ کلمی ،تیغهای و پُرکننده فضرای خالی اسر .چهار مرحله کانهزایی در ورمزیار قاب تشريی
اسرر .مرحله اول کانهزایی با سرریلیسرریشرردن سررناهای میزبان همراه با اندکی پیری .اکسرریده
مشرري میشررود مرحله دوم شررام رگه -رگچههای کوارتزی و بِرشهای گرمابی اسرر .که
حاوی مقادیر متغیری گالن و اسرفالری .همراه با میزان اندکی پیری .هسرتند مرحله سروم با حضرور
کوارتز ،کلسرری .و اکسرریدهای منگنز (پسرریلومنن ،پیرولوزی .و براونی ).در رگهها و سرریمان
گرمابی بِرشها مشري میشرود مرحله چهارم شرام رگه -رگچههای کربناتی تأخیری اسر.
دگرسرانی های گرمابی شرام سریلیسری ،یرییلیت متوسر  ،کربناتی و پروپیلیتیت اسر .شر اه.
الگوهای بهنجارشرده عناصرر کمیا و کمیا خاکی برای نمونههای کانهدار و نمونههای گرانیتی
و توفهای حدواسر  ،بیانگر ارت ا سریا کانیسراز با توده گرانیتی و مشرت شردن ینها از این
توده و همچنین شستهشدن عناصر از واحدهای توفی منطقه اس .بر اساس دادههای ریزدماسنجی،
سریا مسرلول کانهزایی در ورمزیار ،سرامانهای  H2O-NaClبا دمای متوسر ( 135تا  249درجه
سرانتیگراد) ،شروری پایین ( 0/2تا  6/4درصرد وزنی معادل نمت طعام) و چگالی پایین ( 0/8تا 1
گرم بر سرانتیمتر مکعب) بوده اسر .بر اسراس این دادهها ،روند تکام سیال کانهساز با فرایندهای
اختن سیا و جوشش سیال هميوانی دارد ویژگیهای رخداد معدنی ورمزیار با کانسارهای
اپیترمال فلزا پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواس قاب مقایسه اس.

اسجناد به این مقاله
قربانی ،افسرانه کوهسرتانی ،حسرین و ميتاری ،میر علی اصرغر 1401 ،تعیین منشرأ رخداد معدنی سرر  -روی (نقره) ورمزیار ،کمربند فلززایی طارم -هشرتجین :بر اسراس
دادههای زمینشناسی ،زمینشیمی و میانبارهای سیال زمینشناسی اقتصادیhttps://dx.doi.org/10.22067/ECONG.2021.51947.86716 38-1 :)1(14 ،

قربانی و همکاران

تعیین منشأ رخداد معدنی سر  -روی (نقره) ورمزیار ،کمربند فلززایی طارم -هشتجین

مقدمه
رخداد معدنی سرر  -روی (نقره) ورمزیار در فاصرله  65کیلومتری

توسر کریمپولی ( )Karimpouli, 2017جمعبندی شرده اسر.

شرمال زنجان واقعشرده و بيشری از کمربند فلززایی طارم -هشرتجین

در این پژوهشها ،به نوع کانهزایی و سررازوکار تشررکی ین توجه

( ;Kouhestani et al., 2018b; Kouhestani et al., 2019a

چندانی نشررده اسرر .در این پژوهش ،ویژگیهای زمینشررناسرری،

 )Kouhestani et al., 2019bدر پهنه ال رز باختری -یذربایجان

کرانرهزایی ،زمینشررریمیرایی و میرانبرارهرای سررریرال در رخرداد معردنی

( )Nabavi, 1976اس( .شک  )A-1این کمربند ،یکی از مناط

ورمزیار مورد بررسررری قرارگرفته و نوع کانهزایی و خاسرررتگاه ین

مهم ایران از نظر فلززایی و کانیسازی بوده و میزبان انواع مهمی از

تعیینشرده اسر .بررسری دقی این نوع کانهزاییها میتواند عوام

کانهزاییهای فلزی یهن ،مس ،سر  ،روی و طنس .از کانسارها

کلیدی توزیع زمانی و مکانی برای اکتشاف کانهزاییهای مشابه در

و رخرردادهررای معرردنی مهم موجود در این کمربنررد ،میتوان برره

این بيش از کمربنرد فلززایی طرارم -هشرررتجین را معرفیکرده و بره

کرانسرررارهرای یهن مرواریرد ،سررررخرهدیزج ،ذاکر و گلسرررترانیبراد

عنوان الگوی اکتشافی مورد استفاده قرارگیرد

رابطه با اکتشراف سرر و روی توسر بيش خصروصری اسر .که

( Nabatian et al., 2007; Khanmohammadi et al.,

روش مطالعه
این پژوهش شرام دو بيش بررسریهای صرحرایی و یزمایشرگاهی

2009; Nabatian and Ghaderi, 2013; Nabatian et al.,
 ،)2013; Kordian et al., 2020طنی گلوجه ( Mehrabi et
;al., 2009; Mehrabi et al., 2010; Mehrabi et al., 2014

اسر .در بررسریهای صرحرایی ،نقشره زمینشرناسری مقیاس 1:5000

،)Mehrabi et al., 2016; Ghasemi Siani et al., 2015

منطقره تهیره و چگونگی ارت را رگرههرای کرانرهدار برا سرررنراهرای

مس -سرررر  -روی زاجکران (،)Kouhestani et al., 2019a

میزبان مشري

مرررشرررررون ( ،)Kouhestani et al., 2019bعرر رراسیبرراد

شرد در این راسرتا 70 ،نمونه از واحدهای سرنگی و

رخنمونهای کانهزایی برداش.شد سپس ،تعداد  15مقطع نازک و

( ،)Kouhestani et al., 2020مررس عررلررییبرراد -خررانچررای

 27مقطع نازک -صررریقلی برای بررسررریهای سرررناشرررناسررری،

( )Mokhtari et al., 2016; Kouhestani et al., 2018bو

کانهنگاری و سرراخ .و باف ،.تهیه و مورد بررسرری قرارگرف .در

یقکنرد (،)Feizi et al., 2016; Kouhestani et al., 2017

مرحلره بعرد ،برای انجرام بررسررریهرای زمینشررریمیرایی ،تعرداد  1نمونره از

مررس -طررنی لرروبرریررن -زرده ( ;Zamanian et al., 2019

توف حردواسررر میزبران 1 ،نمونره از توده گرانیتی و  7نمونره از

 ،)Zamanian et al., 2020رشررررر.یبرراد ( Khakzad and

بيشهای کانهدار انتيا شرررد برای این منظور ،ابتدا نمونهها توسرر

 ،)Hajalilou, 1999; Kouhestani et al., 2018aخرلریرفررهلرو

سررناشررکن تا اندازه حدود  5مش ( 4میلیمتر) خُرد شررده و سررپس با

(،)Esmaeli et al., 2015; Hosseinzadeh et al., 2016

استفاده از یگا به مد  2دقیقه تا اندازه حدود  200مش ( 74میکرون)

چررررگرررر ( ;Mousavi Motlagh and Ghaderi, 2019

پودر شررردنرد پس از یمرادهسرررازی ،میزان  20گرم از پودر نمونرههرا برای

 )Mousavi Motlagh et al., 2019و شرررررمررال چرررگررر

تعیین میزان عنراصرررر کمیرا و کمیرا خراکی بره روش  ICP–MSبره

( )Naderlou et al., 2021و سرررر  -روی (مس) براریرتی

یزمایشرگاه شررک .زریزما در تهران ،ارسرال و مورد تجزیه قرارگرف.

( )Bazargani-Guilani and Parchekani, 2011اشاره کرد

برای تعیین میزان عناصررر کمیا خاکی ،حدود  0/2گرم از هر نمونه در

بررسریهای ق لی انجامشرده در منطقه ورمزیار شرام تهیه نقشرههای

لیتیم متابورا /تترابورا ذو و سرپس در اسرید نیتریت ح شرد برای

زمینشرررنراسررری در مقیراسهرای  1:250000چهرارگوش بنردر انزلی

تعیین میزان فلزا پایه ،به صررور جداگانه حدود  0/5گرم از هر نمونه

( )Davies, 1977و  1:100000ورقره هشرررتجین ( Faridi and

در تیزا سررلطانی دا( ( 95درجه سررانتیگراد) ح شررد حد پایین دق.

 )Anvari, 2000و همچنین فعالی.های اکتشرررافی مویررروعی در

اندازهگیری برای عناصر ميتلف در جدول  1ذکر شده اس.
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برای تعیین ویژگیهای دما ،فشرار و شروری سریا

بوده و کرانیهرای اصرررلی ینهرا شرررامر درشررر.بلورهرای پنییوکنز،

مسرلول کانهزایی و

دگرسرررانی ،تعرداد  4نمونره از رگرههرا و بِرشهرای کرانرهدار برای انجرام

کلینوپیروکسرررنهرای اکتینولیتیشرررده و کرانیهرای مرافیرت (احتمرا

بررسرریهای میانبارهای سرریال انتيا و در مرکز تحقیقا و فریوری

یمفی ول) جانشررینشررده توسرر اکتینولی ،.کلسرری .و کانیهای کدر

مواد معدنی ایران در کرج بررسرریشررد بررسرریهای ریزدماسررنجی با

هسررتند برخی از بلورهای پنییوکنز دارای گوشررههای تیز و شررکسررته

اسرتفاده از دسرتگاه  Linkam THMSG-600متصر به میکروسرکو

هسرتند که این امر نشراندهنده ماهی .یذریواری توفهای بلورین اسر.

 ZEISSدر مررکرز رتحرقریرقررا

و فرریوری مرواد مرعرردنری ایرران در کررج

میران یرههرای برازالتی بره رنرا خراکسرررتری تیره بوده و برافر .پورفیری

انجامشرد دامنه حرارتی دسرتگاه  -196تا  +600درجه سرانتیگراد اسر.

متشررک از درشرر.بلورهای پنییوکنز و کلینوپیروکسررن در زمینهای

کالی راسریون دسرتگاه در مرحله گرمایش با دق ±0/6 .درجه سرانتیگراد

دانهریز از پیروکسرن و پنییوکنز و اغلب کانی کدر را نشران میدهند

اس .که با نیترا سزیم با نقطه ذو  414درجه سانتیگراد و در مرحله

میان یههای یندزیتی شرررام درشررر.بلورهای پنییوکنز و کانیهای

سررمایش با دق ±0/2 .درجه سرانتیگراد و با ماده اسرتاندارد ان هگزان با

مافیت هستند

نقطه ذو  -94/3درجه سررانتیگراد انجامشررده اسرر .میزان شرروری

توفهای اسیدی ( :)Et2این واحد در بيشهای شمالی منطقه ورمزیار

بهصررور معادل درصررد وزنی نمت طعام ( )wt.% NaClو از طری

و در اطراف روسررتای حاجسرریران رخنمون داشررته (شررک  A-2و  )Bو

دمای ذو یخرین قطعه یخ با اسرتفاده از فرمول اراسهشرده توسر بودنار

متشررک از مجموعه توف سررنگی و خاکسررتر توف با ترکیب اسرریدی با

( )Bodnar, 1993محاس هشده اس.

میان یههایی از گدازههای ریوداسرریتی اسرر .روند عمومی واحد ،Et2
خاوری -باختری و شریب ین به سرم .شرمال اسر .بيش کوچکی از

زمینشناسی و سنگشناسی منطقه ورمزیار
با توجه به نقشره زمینشرناسری  1:100000ورقه هشرتجین ( Faridi and

ماهی .خاکسرتر توفی و توف سرنگی ،نمونهای از این واحد برای بررسری

 )Anvari, 2000و بر اسراس بررسریهای صرحرایی انجامشرده در قالب

سررناشررناسرری برداشرر.نشررده اسرر .اما بررسرریهای میکروسررکوپی

تهیه نقشره زمینشرناسری  1:5000منطقه ورمزیار (شرک  ،)B-1واحدهای

انجامشرده بر روی میان یههای گدازههای ریوداسریتی ین نشران میدهد

سرنگی موجود در این منطقه شرام سرناهای یذریواری و یتشرفشرانی

کره این گردازههرا دارای برافر .پورفیری برا درشررر.بلورهرای پنییوکنز،

اسوسرن هسرتند که توسر توده نفوذی با ترکیب گرانیتی به سرن اسوسرن

کوارتز و کانیهای مافیت دگرسانشده در زمینهای دانهریز هستند

با یی ( )Ghasemi Siani et al., 2015مورد هجوم قرار گرفتهاند

تأوده رأباأنیأجأوأیأدی ( :)grایرن تروده گررانریرتروسریرردی یرکری از مرهرمترریرن

زمینشناسی و سناشناسی این واحدها به شرح زیر اس:.

واحدهای سرنگی در منطقه مورد بررسری اسر .که در بيشهای شرمالی

توفهأای حأدواسأأ ( :)Etv1این واحرد کره میزبران بيش عمردهای از

برا عنوان گرانیر .حراجسررریران و در بيشهرای خراوری و جنوبی برا عنوان

یههای

گرانیر .ورمزیرار معروف بوده و برهعنوان سر رنرا نمرا در حرال اسرررتيراج

توف سررنگی بلورین ،توف بلورین و توف سررنگی حدواسرر به همراه

اسر .در نتیجه نفوذ این توده به داخ توالی یتشرفشرانی -رسروبی اسوسرن،

میان یههای گدازههای یندزیتی ،یندزی .بازالتی و بازالتی اسرر .نفوذ

هاله دگرگونی هورنفلسری (پیروکسرن هورنفلس) در مرز هم ری حاصر

توده گرانیتوسیدی ورمزیار (حاج سرریران) به داخ این سررناها موجب

شده اس( .شک  A -2و  )Bیپوفیزهای کوچکی از توده گرانیتوسیدی

دگرگونی مجاورتی در مرز بدون فاصررله توده گرانیتوسیدی شررده که با

برا برافر .میکروگرانو ر ترا پورفیری در مجراور رگره کرانرهدار رخنمون

رنا تیرهتر و ریي.شرناسری صريرهسرازتر نسر  .به بيشهای دیگر این

دارد نمونرههرای برداشررر.شرررده از این یپوفیزهرا بیرانگر ترکیرب گرانیتی

واحد قاب مشرراهده هسررتند (شررک  A-2و  )Bبر اسرراس بررسرریهای

(مونزوگرانی .و سینوگرانی ).اس .سینوگرانی.ها در نمونه دستی به

کانهزایی سر و روی منطقه ورمزیار اس ،.دربرگیرنده تناو

خ این واحرد قرار دارد برا توجره بره
کرانرهزایی سرررر و روی منطقره در دا ر

میکروسرررکوپی ،توفهای بلورین دارای باف.های پورفیروکنسرررتیت
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رنا خاکسررتری روشررن دیده شررده و دارای باف .پورفیری و گرانو ر

بهعنوان کانیهای فرعی هستند

هسرررتند بر اسررراس بررسررریهای میکروسرررکوپی ،این سرررناها دارای

باف .این سررناها از نوع پورفیروسیدی ،میکروگرانو ر و هتروگرانو ر

درشررر.بلورهرای یلکرالی فلردسرررپرار ،پنییوکنز ،کوارتز ،بیوتیر .و

اسرر .مونزوگرانی.ها در نمونه دسررتی دانهمتوس ر بوده و دارای رنا

هورن لند به عنوان کانیهای اصلی و زیرکن ،یپاتی .و کانیهای کدر

روشن و بیوتی .کمتری هستند

شأک  A .1نقشره زمینسراخ .ایران با تغییرا از ن وی ( )Nabavi, 1976همراه با موقعی .منطقه ورمزیار در زون ال رز باختری -یذربایجان و  :Bنقشره
زمینشناسی رخداد معدنی سر  -روی (نقره) ورمزیار
Fig. 1. A: Tectonic map of Iran (modified from Nabavi, 1976) together with the location of the Varmazyar area in the
Western Alborz-Azerbaijan zone, and B: Geological map of Varmazyar Pb–Zn (Ag) occurrence
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بر اسرراس بررسرریهای میکروسررکوپی ،این سررناها دارای باف.های

از نظر سرراختاری ،منطقه ورمزیار با یت دسررته گس ر های عادی با روند

گررانرو ر ،مریرکرروگررانرو ر ،پرورفریرروسریرردی و هرترروگررانرو ر بروده و

عمومی شر رمرالی -جنوبی و شر رمرالخراوری -جنو براختری مشررري

همرشردی پنییوکنز و یلکالیفلدسرپار (باف .پرتیتی) در ینها مشراهده

میشرود (شرک  )A-1در این بین ،گسر های با روند شرمالی -جنوبی،

مریشرررود مرونرزوگررانریرر.هررا دارای درشرررر.برلرورهررای پرنییروکرنز،

مهمترین گسر ر هرا در این منطقره محسرررو میشرررونرد کره کنترلکننرده

یلکالیفلدسررپار ،کوارتز ،هورن لند و بیوتی.های کلریتیشررده هسررتند

کانهزایی سررر و روی (نقره) منطقه هسررتند این امر نشرراندهنده نقش

کانیهای فرعی در این سرناها شرام کلینوپیروکسرن ،اسرفن ،یپاتی .و

گسر های نرمال بهعنوان کنترلکننده کانهزاییهای اپیترمال فلزا پایه

زیرکن همراه برا کرانیهرای کردر و کرانیهرای ارانویره شرررارم سرررریسر ریر،.

و گرانبهرا در کمربنرد فلززایی طرارم -هشرررتجین اسررر .کره توسر ر

کانیهای رسی و کلری .اس.

کوهسررتانی و همکاران ( )Kouhestani et al., 2018bمطرحشررده
اس.

شأأک  A .2و  :Bنماهایی از توالی توفهای حدواس ر ( )Etv1و اسرریدی ( )Et2در منطقه ورمزیار نفوذ توده گرانیتوسیدی ( )grبه داخ توالیهای توفی
س ب تشکی هاله دگرگونی هورنفلسی شده اس.
Fig. 2. A and B: Views of intermediate (Etv1) and acidic (Et2) tuff sequences in the Varmazyar area. Intrusion of granitoid
body (gr) within tuff sequences caused to formation of hornfels metamorphic halo.

کانهزایی و دربسانی

سرولفیدی در این رگه شرام گالن و اسرفالری .با باف .دانهپراکنده

کرانرهزایی در رخرداد معردنی ورمزیرار بره صرررور رگره کوارتز-

اسر .دگرسرانی یرییلیت متوسر به یريام .تا  2متر ،اغلب در

سرررولفیدی درون توالی توفهای حدواسرر و اسررریدی ر داده و

کمربا ی رگه کانهدار مشررراهده میشرررود (شرررک  B-3و  )Cدر

توسرر گسررلی عادی با روند شررمالی -جنوبی کنترلشررده اسرر.

بعضری بيشها ،رگه -رگچههای کوارتز -کلسریتی منگنزدار ،رگه

(شک  1و شک  )3رخنمون اصلی کانهزایی حدود  300متر درازا

کوارتز -سرررولفیدی را قطعکرده و باعث تشرررکی باف .بِرشررری با

و  1تا  3متر پهنا داشرته و روند عمومی ین شرمالی -جنوبی با شریب

قطعرههرایی از رگره کوارتز -سرررولفیردی در سررریمرانی از کرانیهرای

حدود  65تا  80درجه به سرم .باختر اسر( .شرک  )A-3کانهزایی

منگنز -کلسری -.کوارتز شرده اسر( .شرک  E ،D-3و  )Fذخیره
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این کانسار  75هزار تن با عیار متوس سر  ،روی و نقره به ترتیب

کانهزایی نسر تا قاب توجه بوده و با ترین عیار طن به  212میلیگرم

 3/1و  1/6درصرررد و  32گرم در تن (بیشرررینره ترا  112گرم در تن)

در تن میرسد

بریورد شرده اسر )Karimpouli, 2017( .تمرکز طن نیز در این

شأک  :A .3تصرویر صرحرایی از موقعی .رگه کوارتز -سرولفیدی کانهدار در رخداد معدنی ورمزیار (دید به سرم .جنو باختر) B ،و  :Cنماهایی از رگه
کوارتز -سرولفیدی کانهدار و هاله دگرسرانی یرییلیت متوسر در کمربا ی ین (دید هر دو تصرویر به سرم .باختر) و  E ،Dو  :Fقطعشردن رگه کوارتز-
سولفیدی توس رگههای کوارتز -کلسیتی منگنزدار که س ب ایجاد باف .بِرشی شده اس.
Fig. 3. A: Field photograph showing the location of mineralized quartz-sulfide vein at the Varmazyar occurrence (looking
southwest), B and C: Views of mineralized quartz-sulfide vein and intermediate argillic alteration halo in its hanging-wall
(both photos looking to the west), D, E and F: Quartz-sulfide vein crosscutting by Mn-bearing quartz-calcite veins that
formed breccia texture.

بر اساس نتایج بررسیهای صحرایی XRD ،و میکروسکوپی ،دگرسانی

سررناهای میزبان را تح.تأایر قرار داده اسرر .دگرسررانی سرریلیسرری

گرمابی در رخداد معدنی ورمزیار شرام انواع دگرسرانیهای سریلیسری،

بهصرور رگه -رگچهای و یا سریمان بِرشهای گرمابی ر داده و منط

یرییلیرت متوسر ر  ،کربنراتی و پروپیلیتیرت اسرررر .کره در این بین،

بر بيشهرای کرانرهدار اسررر( .شر رکر  A-4و  )Bیر ريرامر .رگره و

دگرسانیهای سیلیسی ،یرییلیت متوس و کربناتی منط بر بيشهای

رگچههای کوارتزی تا  5سرانتیمتر میرسرد در مقاطع نازک ،بلورهای

کرانرهدار بوده و دگرسرررانی پروپلیتیرت در خرارج از بيشهرای کرانرهدار،

کوارتز موجود در رگچرههرا ،بره صرررور نیمرهشر رکر دار ترا بیشر رکر برا
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قربانی و همکاران

انردازههرای ميتلف دیرده میشرررونرد دگرسرررانی یرییلیرت متوسر ر بره

 Cو  )Dپیری( .اغلب اکسید شده) تنها کانی سولفیدی این مرحله

یرريام .تا  2متر ،به شررد توسر شررکسررتگیها کنترل شررده و اغلب

اسررر .کره بره صرررور بلورهرای ریز دانرهپراکنرده نیمرهشرررکر دار ترا

بيش کمربا ی ماده معدنی را دربرگرفته اسر( .شرک  B-3و  )Cاین

بیشرک در زمینه سریلیسریشرده سرنا ،دیده میشرود (شرک )A-5

دگرسرانی سر ب تغییر رنا سرنا به سرفید تا زرد شرده اسر .در مقیاس

این مرحلره بیشرررتر بهعنوان زمینرهسررراز مراح بعردی کانهزایی عمر

میکروسرکوپی ،این دگرسرانی به صرور جانشرینی پنییوکنز توسر

کرده و اغلب توسرر مراح بعدی کانیسررازی قطعشررده اسرر.

کانیهای رسرری ،سررریسرری /.ایلی .و مقدار کمی کوارتز و کلسرری.

(شرررکر  B-5و  )Cمرحلره دوم ،اصرررلیترین مرحلره کانهزایی در

مشي

میشود (شک  C-4و )D

رخداد معدنی ورمزیار اسرر .این مرحله شررام رگه و رگچههای

دگرسررانی کربناتی در رخداد معدنی ورمزیار از گسررترش نس ر ی با یی

کوارتزی با یرريام .تا  5سررانتیمتر و بِرشهای گرمابی اسرر .که

برخوردار بوده و به دو نوع قاب تفکیت اسرر .در نوع اول ،دگرسرررانی

حراوی مقرادیر متغیری گرالن و اسرررفرالریر .همراه برا میزان انردکی

کربناتی شررام کلسرری.هایی اسرر .که همراه با کوارتز و اکسرریدهای

پیری .هسررتند (شررک  B-5تا  )Iاین مرحله اغلب توسرر مراح

منگنز در رگه و رگچههای مرحله سروم کانهزایی دیده میشروند (شرک

سروم و چهارم کانهزایی قطع شرده (شرک  D-5تا  )Iو بيشهایی

 )E-4دگرسرررانی کربناتی نوع دوم شرررام رگچههای کلسررریتی مرحله

از ین به صور قطعههایی در سیمان گرمابی بِرشهای مرحله سوم

چهارم کانهزایی هسرتند که رگه و رگچههای کوارتز -سرولفیدی مرحله

کانهزایی دیده میشررود کانهزایی مرحله سرروم با حضررور کوارتز،

دوم کانهزایی و رگچههای کوارتز -کلسریتی -اکسرید منگنز مرحله سروم

کلسری .و اکسریدهای منگنز (پسریلومنن ،پیرولوزی .و براونی ).در

کرانرهزایی را قطع کردهانرد (شر رکر  H-5و  )Iکره نشررران میدهرد ،این

رگهها و سریمان گرمابی بِرشها مشري

میشرود این مرحله اغلب

رگچههای کلسیتی در مراح پایانی دگرسانی گرمابی در رخداد معدنی

مراحر ق لی کرانرهزایی را قطعکرده و خود توسررر رگچرههرای

ورمزیار تشررکی شرردهاند دگرسررانی پروپیلیتیت از گسررترش زیادی در

کربناتی مرحله چهارم کانهزایی قطعشرده اسر( .شرک  D-5تا )I

منطقره ورمزیرار برخوردار بوده و بیشرررتر در بيشهرای بیرونی پهنرههرای

کرانرهزایی مرحلره چهرارم برا فراوانی کلسررریر .بره صرررور رگچرهای
میشرررود کره مراحر ق لی کرانرهزایی را قطعکرده اسررر.

دگرسررانی دیده میشررود این دگرسررانی از شررد یررعیف تا متوس ر

مشررري

برخوردار و معمو باف .کانیها در ین حفظ شررده اسرر .دگرسررانی

(شررک  H-5و  )Iهیچگونه کانی سررولفیدی و اکسرریدی در این

پروپیلیتیت معمو با جانشررینی پنییوکنز ،یمفی ول و کلینوپیروکسررن

مرحله تشکی نشده اس .یيام .رگچههای کلسیتی تا  1میلیمتر

توسر ر مجموعه کلری -.اپیدو  -سرررریسررری .و کربنا مشررري

نیز میرسد

میشرود (شرک  )F-5کوارتز حاصر از این دگرسرانی به میزان کم در
زمینه سنا دیده میشود

کانیشناسی و ساخت و بافت کانسنگ
بر اسراس بررسریهای کانهنگاری ،گالن و اسرفالری ،.کانیشرناسری

بحث و ببرسی

اصرلی ماده معدنی را در رخداد معدنی ورمزیار تشرکی میدهند که

مباح کانهزایی

برا انردکی پیریر .و کرانیهرای منگنزدار (پسررریلومنن و پیرولوزیر).

با توجه به مجموعه کانیشناسی ،رواب بافتی و ارت ا قطعکنندگی

همراهی میشروند کوارتز ،کلسری .و سرریسری .مواد باطله هسرتند

رگرههرای کرانرهدار ،فراینرد کرانرهزایی در رخرداد معردنی ورمزیرار بره

اسرمی.زونی ،.سرروزی ،.گوتی ،.پیرولوزی .و براونی .نیز در اار

چهرار مرحلره قرابر تفکیرت اسرررر .مرحلره اول کرانرهزایی برا

فرایندهای برونزاد تشرکی شردهاند انواع باف .ماده معدنی و باطله

میشرود (شرک ،B ،A-5

در رخرداد معردنی ورمزیرار شرررامر برافر.هرای دانرهپراکنرده ،رگره-

سریلیسریشردن سرناهای میزبان مشري
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رگچهای ،بِرشرری ،شررانهای ،پوسررتهای ،کاکلی ،پرمانند ،گ کلمی،

همرشررد با اسررفالری .نیز مشرراهده میشررود (شررک  C-6و )D

تیغهای ،بازماندی ،پُرکننده فضای خالی و جانشینی اس.

اسرفالری .به صرور بلورهای با رنا عسرلی روشرن (فقیر از یهن)

گالن فراوانترین کانی سررولفیدی در رخداد معدنی ورمزیار اسرر.

در رخرداد معردنی ورمزیرار دیرده میشرررود این کرانی پس از گرالن

که به صور بلورهای درش .نیمهشک دار تا بیشک دانهپراکنده

فراوانترین کانی سرررولفیدی در ورمزیار بوده و اغلب به صرررور

در رگههای سریلیسری دیده میشرود (شرک  )A-6این کانی اغلب

بلورهای بیشررک و نیمهشررک دار همرشررد با گالن حضررور دارد

دارای ر های مثلثیشررک بوده و اغلب از حاشرریهها به سررروزی.

(شک  C-6و )D

دگرسران شرده اسر( .شرک  A-6تا  )Dگالن معمو به صرور

شک  .4تصاویر میکروسکوپی (نور ع وری پنریزه متقاطع )XPL ،از انواع دگرسانیهای گرمابی در رخداد معدنی ورمزیار  Aو  :Bدگرسانی سیلیسی
بهصرور رگچهای و سریمان گرمابی بِرشها C ،و  :Dدگرسرانی یرییلیت متوسر به صرور جانشرینی کانیهای رسری ،سرریسری .و کلسری .به جای
پنییوکنزها :E ،دگرسررانی کربناتی به صررور رگچههای کلسرریتی -کوارتزی -اکسرریدهای منگنز و  :Fدگرسررانی پروپیلیتیت به صررور جانشررینی
کلینوپیروکسرررن توسررر کلریر .و کلسررریر .عنسم اختصررراری کرانیهرا از ویتنی و اوانز ( )Whitney and Evans, 2010اقت راسشرررده اسررر.
( :Calکلسی :Chl ،.کلری :Gn ،.گالن :Lith ،قطعه سنا توفی :Mn Ore ،کانه منگنز :Qz ،کوارتز :Ser ،سریسی.).
Fig. 4. Photomicrographs (transmitted polarized light, XPL) of hydrothermal alteration types in the Varmazyar occurrence. A
and B: Silica alteration as veinlets and hydrothermal breccia cements, C and D: Intermediate argillic alteration as replacement
of plagioclase by clay minerals, sericite and calcite, E: Carbonate alteration as quartz-calcite-Mn oxides veinlets, and F:
)Propylitic alteration as replacement of clinopyroxene by chlorite and calcite. Abbreviations after Whitney and Evans (2010
(Cal: calcite, Chl: chlorite, Gn: galena, Lith: tuff fragment, Mn Ore: manganese ore, Qz: quartz, Ser: sericite).
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شأک  .5تصرراویر میکروسررکوپی (نور ع وری پنریزه متقاطع )XPL ،از مراح کانهزایی در رخداد معدنی ورمزیار  B ،Aو  :Cمرحله اول کانهزایی به
صرررور سررریلیسررریشررردن سرررنا میزبان که توسر ر رگههای کوارتز -سرررولفیدی مرحله دوم ( Bو  )Cقطعشرررده اسررر .در تصرررویر  ،Aذرا ریز
دانهپراکنده پیری( .اغلب اکسیدشده) در متن سیلیسی سنا قاب مشاهده اس E ،D ،.و  :Fرگچههای کوارتز -سولفیدی مرحله دوم کانهزایی که توس
رگچههای کوارتز -کربناتی -اکسریدی مرحله سروم قطع شردهاند H ،G ،و  :Iمرحله چهارم کانهزایی به صرور رگچههای کلسریتی تأخیری که مراح
ق لی کانهزایی را قطع کردهاند عنسم اختصراری کانیها از ویتنی و اوانز ( )Whitney and Evans, 2010اقت اسشده اس :Cal( .کلسی :Gn ،.گالن،
 :Mn Oreکانه منگنز :Py ،پیری :Qz ،.کوارتز :Sp ،اسفالری).
Fig. 5. Photomicrographs (transmitted polarized light, XPL) of the mineralization stages in the Varmazyar occurrence.
A, B and C: Stage 1 mineralization as silicification of the host rock that crosscut by stage 2 quartz-sulfide veinlets (B and C). In
A, fine-grained disseminated pyrites (often oxidize) are observed in the silicified rock. D, E and F: Stage 2 quartz-sulfide veinlets
crosscutting by stage 3 quartz-carbonate-oxide veinlets. G, H and I: Stage 4 mineralization as late calcite veinlets crosscutting
previous stages. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Cal: calcite, Gn: galena, Mn Ore: manganese ore, Py: pyrite,
Qz: quartz, Sp: sphalerite).
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برا این وجود ،در برخی از بيشهرا ،اسرررفرالریر .بلورهرای گرالن را

شرررک دار (اندازه کمتر از  100میکرون تا  1سرررانتیمتر) در رگه و

دربرگرفتره اسرررر .کره نشرررران میدهرد ،اسرررفرالریر .بعرد از گرالن

رگچرههرای سررریلیسررری دیرده میشرررود کوارتز اغلرب برافر .رگره-

تشرکی شرده اسر .در برخی از بيشهای پهنه کانهدار ،اسرفالری.

رگچهای ،سریمان گرمابی بِرشها ،شرانهای و پُرکننده فضرای خالی

از حاشریهها توسر اسرمی.زونی .جانشرینشرده اسر( .شرک  D-6و

نشررران میدهرد (شرررکر  A-7ترا  )Cدر برخی از بيشهرای پهنره

 )Eپیری .اغلب به صرور بلورهای ریز دانهپراکنده نیمهشرک دار

کرانیسرررازی ،برافر.هرای پوسرررترهای ،کراکلی ،تیغرهای ،گر کلمی و

تا بیشررک  ،در بيشهای سرریلیسرریشررده سررناهای میزبان ،رگه

پرمراننرد نیز در کوارتزهرای موجود در رگرههرای کرانرهدار و سررریمران

کوارتز -سررولفیدی و سرریمان گرمابی بِرشها دیده میشررود اندازه

گرمابی بِرشها قاب مشررراهده اسررر( .شرررک  D-7تا  )Iکلسررری.

بلورهرای پیریر .اغلرب کمتر از  100میکرون بوده و اغلرب توسررر

دومین کانی باطله در رخداد معدنی ورمزیار اسر .این کانی اغلب

گوتیر .جرانشرررین شرررده و تنهرا بقرایرایی از ینهرا بره صرررور برافر.

همراه برا کوارتز ،حفرههرا را پُر کرده و برافر.هرای رگره -رگچرهای و

بازماندی قاب مشاهده اس( .شک )F-6

پُرکننده فضرراهای خالی نشرران میدهد (شررک  )E-7سررریسرری .به

کانیهای منگنزدار در رخداد معدنی ورمزیار شرررام پسررریلومنن،

صرور بلورهای ریز (اندازه بین  5تا  50میکرون) در مقاطع نازک

پیرولوزی .و براونی .هسررتند پسرریلومنن فراوانترین کانی منگنز

میکروسکوپی دیده میشود

در رخرداد معردنی ورمزیرار اسررر .این کرانی بیشرررتر بره صرررور
بلورهای درشررر .بیشرررک تا نیمهشرررک دار در رگه و رگچههای

توالی همیافجی

کانهدار دیده شرده و اغلب با پیرولوزی.های اولیه همرشردی نشران

بر اسرراس بررسرریهای صررحرایی ،نمونه دسررتی و میکروسررکوپی،

میدهد (شرک  )G-6در برخی از بيشها ،پسریلومنن از حاشریهها

توالی همیرافتی کرانیهرا در رخرداد معردنی ورمزیرار را میتوان بره

به پیرولوزی .اانویه و یا براونی .دگرسرانشرده اسر( .شرک G-6

چهار مرحله تقسریم کرد (شرک  )8مرحله اول ،با حضرور پیری .به

ترا  )Hپیرولوزیر .دومین کرانی فراوان منگنز در رخرداد معردنی

صرور دانهپراکنده در متن سرنا میزبان سریلیسریشرده مشري

ورمزیرار اسررر .این کرانی بره دو صرررور اولیره و ارانویره در مقراطع

میشرررود مرحلره دوم برا رگره -رگچرههرای کوارتزی و بِرشهرای
میشرررود کره حراوی مقرادیر متغیری گرالن و

میکروسرکوپی قاب مشراهده اسر .پیرولوزی.های اولیه به صرور

گرمرابی مشررري

بلورهای ریز تا درشررر .بیشرررک و نیمهشرررک دار و همرشرررد با

اسرررفرالریر .همراه برا میزان انردکی پیریر .هسرررتنرد مرحلره سررروم برا

پسرریلومنن در رگه و رگچههای کوارتز -کلسرریتی منگنزدار دیده

حضرررور کوارتز ،کلسررریر .و کرانیهرای منگنزدار (پسررریلومنن و

میشروند (شرک  )G-6پیرولوزی.های اانویه محصرول جانشرینی

پیرولوزیر .اولیره) ،در رگرههرا و سررریمران گرمرابی بِرشهرا مشررري

پسریلومنن از حاشریهها هسرتند (شرک  H-6و  )Iبراونی .محصرول

میشررود باف.های بِرشرری ،پوسررتهای ،کاکلی ،گ کلمی ،تیغهای،

فراینردهرای برونزاد بوده و اغلرب بره صرررور تیغرهای در اطراف یرا

شرانهای و پَرمانند از باف.های مهم مرحلههای دوم و سروم به شرمار

داخ کانیهای پسررریلومنن و پیرولوزی.های اولیه تشرررکی شرررده

میروند مرحله چهارم با حضرور رگه -رگچههای کلسیتی تأخیری
میشررود تشررکی سررروزی ،.اسررمی.زونی ،.گوتی،.

اس( .شک  H-6و )I

مشرري

کوارتز ،کلسررری .و سرررریسررری .کانیهای باطله در رخداد معدنی

پیرولوزیر .ارانویره و براونیر .برا برافر.هرای جرانشرررینی و پُرکننرده

ورمزیار هسررتند کوارتز مهمترین کانی باطله در این رخداد معدنی

فضاهای خالی مربو به فرایندهای برونزاد اس.

اسر .این کانی اغلب بهصرور بلورهای ریز تا درشر .بیشرک تا
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) و بقیه تصرراویر در نور بازتابی) از کانههای معدنی در رخداد معدنیXPL(  در نور ع وری پنریزه متقاطعE  تصرراویر میکروسررکوپی (تصررویر.6 شأک
 همرشرردی گالن و:D  وC ،. دگرسررانشررده اسرر. بلور بیشررک گالن که از حاشرریهها به سررروزی:B ، بلور بیشررک گالن با ر های مثلثی:A ورمزیار
.زونی. که از حاشیهها به اسمی. بلورهای بیشک اسفالری:E ، دگرسان شدهاند.زونی. و اسمی. هر دو کانی از حاشیهها بهترتیب به سروزی.اسفالری
:I  وH  اولیه و. همرشردی پسریلومنن و پیرولوزی:G ،. دگرسرانشرده اسر. بازماندی که به گوتی. با باف. بلور نیمهشرک دار پیری:F ،دگرسران شردهاند
 عنسم اختصراری کانیها از ویتنی و اوانز. دگرسرانشرده اسر. اانویه و براونی.بلورهای بیشرک تا نیمهشرک دار پسریلومنن که از حاشریهها به پیرولوزی
، اولیه. پیرولوزی:Pyr1 ،. پیری:Py ،. گوتی:Gth ، گالن:Gn ،. سررروزی:Cer ،. براونی:Br( .) اقت اسشررده اسررWhitney and Evans, 2010(
). اسفالری:Sp ،.زونی. اسمی:Sm ، کوارتز:Qz ، پسیلومنن:Ps ، اانویه. پیرولوزی:Pyr2
Fig. 6. Photomicrographs (E in transmitted polarized light, XPL, and the rest in reflected light) of ore minerals in the Varmazyar
occurrence. A: Anhedral galena crystal with triangle cleavage, B: Anhedral galena crystal altered to cerussite along boundaries,
C and D: Intergrowth of galena and sphalerite. Both minerals, respectively, altered to cerussite and smithsonite along boundaries,
E: Anhedral sphalerite crystals altered to smithsonite along boundaries, F: Anhedral pyrite crystal with relict texture that altered
to goethite, G: Intergrowth of psilomelane and primary pyrolusite, H and I: Anhedral to subhedral psilomelane crystals altered
to secondary pyrolusite and braunite along boundaries. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Br: braunite, Cer:
cerussite, Gn: galena, Gth: goethite, Py: pyrite, Pyr1: primary pyrolusite, Pyr2: secondary pyrolusite, Ps: psilomelane, Qz:
quartz, Sm: smithsonite, Sp: sphalerite).
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 کوارتز با:B  وA  کوارتز در رخداد معدنی ورمزیار.) و نمونه دسررتی از انواع بافXPL ، تصرراویر میکروسررکوپی (نور ع وری پنریزه متقاطع.7 شأک
- پوسرتهای در کوارتزهای موجود در رگچههای کوارتز. باف:E  وD ، پُرکننده فضرای خالی. کوارتز با باف:C ، رگچهای و سریمان گرمابی بِرشها.باف
 کاکلی بر روی. رشرد کوارتز با باف:G  وF ، پرمانند در بلورهای کوارتز نیز دیده میشرود. باف،D ) در تصرویرE(  کلسریتی-) و کوارتزD( سرولفیدی
 عنسم اختصراری کانیها از ویتنی و اوانز. گ کلمی کوارتز نیز در این دو تصرویر قاب مشراهده اسر. تیغهای باف. کوارتز با باف:I  وH ،قطعا بِرشری
) کوارتز:Qz ، قطعه سنا:Lith ، گالن:Gn ،. کلسی:Cal( .) اقت اسشده اسWhitney and Evans, 2010(
Fig. 7. Photomicrographs (transmitted polarized light, XPL) and hand specimens of quartz texture in the Varmazyar occurrence.
A and B: Quartz with veinlet and breccia-cement texture, C: Vug infill quartz, D and E: Crustiform texture of quartz in quartzsulfide (D) and quartz-calcite (E) veinlets. In D, plumose texture of quartz is also observed, F and G: Cockade texture of quartz
developed around brecciated fragments, H and I: Bladed texture of quartz. Colloform texture of quartz is also observed in both
photos. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Cal: calcite, Gn: galena, Lith: rock fragment, Qz: quartz).
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شک  .8توالی همیافتی ،فراوانی نس ی ،ساخ .و باف .مواد معدنی و باطله در رخداد معدنی ورمزیار
Fig. 8. Paragenetic sequences showing the relative abundance, structure and texture of gangues and ore minerals at the
Varmazyar occurrence

دادههای زمینشیمیایی

همچنین ،الگوی عنراصرررر کمیرا

نتایج تجزیههای شررریمیایی به دسررر .یمده از نمونههای رخداد معدنی

عنراصرررر در نمونره گرانیتی و برهویژه توفهرای حردواسر ر ترا حردودی

ورمزیار در جدول  1یمده اس.

در بيشهرای کرانرهدار برا الگوی این

مشرابه .دارد این مویروع میتواند بیانگر ارت ا سریا

کانیسراز با

توده گرانیتی و مشررت شرردن ینها از این توده و همچنین شررسررتهشرردن
الگوی توزیع عناصب کمیا
الگوی عناصرر کمیا

و کمیا

خاکی

عناصرر از واحدهای توفی منطقه باشرد نمونههای کانهدار در مقایسره با

برای نمونههای کانهدار و نمونههای گرانیتی و

گرانی .و واحدهای توف حدواسرر از عناصررر کمیا تهیشرردگی

توف حدواس بدون کانهزایی که نس  .به کندریThompson, ( .

نشران میدهند که این امر میتواند در ارت ا با شرسرتهشردن این عناصرر

 )1982بهنجار شردهاند ،در شرک  A-9نشرانداده شرده اسر .بر اساس

طی فرایندهای دگرسانی و کانهزایی باشد

این شرک  ،همه نمونههای کانهدار الگوی مشرابه هم را نشران میدهند
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 توف حدواسر میزبان و توده گرانیتی سرالم در رخداد، دادههای تجزیههای شریمیایی عناصرر کمیا و کمیا خاکی برای رگههای کانهدار.1 جدول
معدنی ورمزیار تمامی دادهها بر حسب گرم در تن هستند
Table 1. Geochemical data of rare and rare earth elements for mineralized veins, fresh host intermediate tuff and granitic
body from the Varmazyar occurrence. All data are in ppm.
Ag

As

Ba

Cd

Ce

Cu

Dy

Er

Eu

Gd

Hf

K

D.L.

0.1

0.1

1

0.1

0.5

1

0.02

0.05

0.1

0.05

0.5

100

V-02

<0.1

1.5

404

0.1

83

55

4.29

2.67

0.72

4.65

1.36

51657

V-06

0.7

9.7

1074

0.2

25

25

3.12

1.89

1.03

2.89

0.96

34535

V-11

51.8

12.8

31

56.2

<1

155

1.02

0.56

0.11

0.43

0.68

1611

V-13

16.9

20.9

68

63.9

10

35

6.02

3.25

0.79

4.55

0.69

2708

V-35

145.3

57.9

32

134.2

<1

816

0.78

0.34

<0.1

0.19

0.66

101

V-41

3.9

4

53

2.5

2

68

0.66

0.24

0.16

0.32

0.88

4427

V-46

1.3

2.6

60

25.9

<1

24

0.49

0.16

<0.1

<0.05

0.68

1018

V-48

65.1

4.9

40

1.9

2

175

0.8

0.33

0.15

0.37

0.65

2283

V-68

30.1

3.2

14

42.5

<1

32

0.61

0.21

<0.1

0.08

0.64

685

La

Lu

Mn

Nb

Nd

P

Pb

Pr

Rb

S

Sb

Sm

D.L.

1

0.1

5

1

0.5

10

1

0.05

1

50

0.5

0.02

V-02

45

0.42

450

58.9

30.8

556

258

8.59

229

145

0.9

5.02

V-06

13

0.27

5253

31

14.4

716

171

3.13

121

128

13.8

2.8

V-11

1

<0.1

2468

2.4

2.7

92

>30000

0.09

<1

26315

74.6

0.31

V-13

6

0.31

>20000

2.2

10.3

154

3937

1.67

9

1054

62.9

2.93

V-35

<1

<0.1

1998

3.5

2.5

77

>30000

<0.05

<1

>30000

>100

0.16

V-41

2

<0.1

720

3.1

4.3

185

5894

0.55

21

1081

91.9

0.51

V-46

<1

<0.1

1332

2.2

2.2

105

1790

<0.05

<1

6597

95.4

0.08

V-48

4

<0.1

2827

1.6

3.8

268

>30000

0.38

<1

17919

83.6

0.39

V-68

<1

<0.1

1272

1.5

2.1

81

>30000

<0.05

<1

16837

68.2

0.09

Sr

Ta

Tb

Te

Th

Ti

Tm

Y

Yb

Zn

Zr

D.L.

1

0.1

0.1

0.1

0.1

10

0.1

0.5

0.05

1

5

V-02

230.7

3.6

0.67

0.12

37.18

3254

0.38

21.8

2.3

100

15

V-06

251.6

1.58

0.46

0.13

5.56

5465

0.26

14.7

2.1

400

12

V-11

104

0.37

0.11

<0.1

<0.1

137

<0.1

5.9

0.5

>30000

<5

V-13

2296

0.35

0.9

0.18

<0.1

<10

0.39

32

2

28822

<5

V-35

135.5

0.38

<0.1

0.12

<0.1

<10

<0.1

3.4

0.2

>30000

<5

V-41

27.3

0.46

<0.1

<0.1

0.25

206

<0.1

2

0.1

6514

6

V-46

23.7

0.33

<0.1

<0.1

<0.1

<10

<0.1

1.3

0.1

14993

<5

V-48

297.8

0.31

<0.1

0.11

<0.1

118

<0.1

3.2

0.3

3892

<5

V-68 63.9 0.29
<0.1
<0.1
<0.1
<10
<0.1
1.8
0.2
27628
<5
V-02: Barren and fresh granite, V-06: Barren host intermediate tuff, V-11 and V-68: Qz-Pb-Zn vein with bladed texture,
V-13: Mn ore, V-35 and V-48: High-grade Qz-Pb-Zn vein, V-41 and V-46: Low-grade Qz-Pb-Zn vein
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الگوی عناصررر کمیا خاکی برای بيشهای کانهدار توده گرانیتی و

کانهزایی (شررک  )A-10و توف حدواس ر میزبان (شررک  )B-10از

واحردهرای توف حردواسر ر بردون کرانرهزایی کره نسر رر .بره کنردریر.

عناصرر کانهسراز  Cu ،Pb ،Zn ،Cd ،Ag ،Sbو  Asغنیشردگی و از

( )Boynton, 1984بهنجار شرردهاند در شررک  B-9نشررانداده شررده

سرایر عناصرر تهی شردهاند در نمودار تهیشردگی و غنیشردگی عناصرر

اسررر .بر اسررراس این شر رکر  ،الگوی عنراصرررر کمیرا خراکی برای

کمیرا خراکی (شر رکر  ،)11نیز نمونرههرای کرانرهدار نسر ر ر .بره توده

بيشهای کانهدار در بیشرررتر نمونهها مشرررابه هم بوده و تنها یت نمونه

گرانیتی بردون کرانرهزایی (شر رکر  )A-11و توف حردواسر ر میزبران

(رگه کوارتز -سولفیدی با باف .تیغهای) الگوی متفاو نشان میدهد

(شر رکر  )B-11از همره عنراصرررر کمیرا خراکی تهیشررردگی نشررران

این نمونه در مقایسرره با نمونه گرانیتی و توف حدواسرر تهیشرردگی

میدهنرد یکی از نمونرههرای مربو بره رگره کوارتزی گرالندار برا برافر.

کمتری در عناصررر  LREEو غنیشرردگی نس ر ی در عناصررر HREE

تیغهای نسرر  .به توف حدواسرر میزبان در برخی از عناصررر کمیا
و سرررنگین مراننرد  Gd ،Tb ،Dy ،Er ،Tmو Lu

بدون ینومالی مشررريصررری در عناصرررر کمیا خاکی نشررران میدهد

خراکی متوسر ر

الگوی نمونه مزبور تا حدودی ش یه به توفهای حدواس میزبان اس.

غنیشردگی نسر ی نشران میدهد که این مویروع میتواند بهدلی وجود

که به نظر میرسد ش اه .الگوی مزبور به دلی وجود قطعههای سنا

قطعههای سنا میزبان در داخ رگه کوارتز -سولفیدی باشد

میزبران در داخر رگره کوارتز -سرررولفیردی براشرررد نمونرههرای بيش

به طور کلی ،رفتار زمینشررریمی عناصرررر کمیا خاکی در محی های

کانهدار در مقایسره با نمونه گرانیتی و توفهای حدواسر  ،تهیشردگی

کانهزایی تح.تأایر فرایندهایی از ق ی واکنش سریال با سرنا ،نهشر.

مشيصی در میزان عناصر کمیا خاکی همراه با ینومالی منفی عناصر

سیال ،جذ  ،تجزیه به اجزاء ،تغییرا دما ،فشار ،Eh ،pH ،یلکالینیتی

 Pr, Sm, Gdو  Ybنشان میدهند

و تمرکز سریال وابسرته اسرHumphris, 1984; Lottermoser, ( .

بره اعتقراد یلردرتون و همکراران ( ،)Alderton et al., 1980تهی و یرا

 )1992طی فراینردهای کانهزایی ،سر ریرا

غنیشرردن عناصررر کمیا خاکی طی دگرسررانی توسرر چند عام

نسر .های با ی سریال به سرنا ،قادر به تحرک عناصرر کمیا خاکی

کنترل میشرررود )1 :تمرکز عنراصرررر کمیرا خراکی در کرانیهرای

هستند ( ;Murphy and Hynes, 1986; Whitford et al., 1988

واکنشدهنده )2 ،پایداری نسرر ی کانیها در برابر سررریال )3 ،جذ

 )Bienvenu et al., 1990به اعتقاد این پژوهشگران ،کمپلکسهای

عنراصرررر کمیرا خاکی توسر ر کانیهای اانویه )4 ،غلظر .عنراصرررر

هرالوینی و کربنیرت عرامر اصرررلی انتقرال و تحرک عنراصرررر مزبور

و  )5توانایی سر ریرال در تحرک عنراصرررر

در میزان عناصرر کمیا خاکی

کمیرا خاکی در سر ریرا

محسرو میشروند کاهش مشري

غنی از  F ،Clو  CO2در

کمیرا خراکی بر این اسررراس ،بره نظر میرسرررد در منطقره ورمزیرار،

برای رگههای کانهدار نسر ر  .به سرررناهای میزبان در رخداد معدنی

توانایی سرریال در تحرک عناصررر کمیا خاکی که ناشرری از واکنش

ورمزیرار نشررران میدهرد کره حجم و یرا شررریمی سر ریرا

گرمرابی برای

با ی سریال به سرنا اسر ،.در تهیشردگی این عناصرر در بيشهای

تحرک این عناصررر در این رخداد معدنی کافی بوده و میتواند بیانگر
کانهزا و سناهای میزبان باشد

کانهدار نقش داشته اس.

میزان با ی واکنش بین سیا

تهیشدری و غنیشدری عناصب در بخشهای کانهدار
برای بررسری غنیشردگی و تهیشردگی عنصرری مرت با کانهزایی و

ببرسی میانبارهای سیال
بررسری میانبارهای سریال بر روی کوارتزهای بلورین و اسرفالری.های
شرفاف موجود در رگههای کوارتز -سرولفیدی مرحله دوم کانهزایی و

دگرسررانی در رخداد معدنی ورمزیار ،مقادیر این عناصررر در نمونههای

کوارتزهرای برا برافر .تیغرهای موجود در رگرههرای کوارتز -کلسررریتی-

کرانرهدار نسر رر .بره نمونره گرانیتی بردون کرانرهزایی و توف حردواسر ر

اکسر ریردی مرحلره سررروم کرانرهزایی انجرامشرررد بره دلیر ریز بودن انردازه

میزبان بهنجار شرد بر اسراس نمودار تهیشردگی و غنیشردگی عناصرر

میرانبرارهرای سر ریرال ،هیچ میرانبرار سر ریرالی در کوارتزهرای موجود در

کمیا (شرررک  ،)10نمونههای کانهدار نسر ر  .به توده گرانیتی بدون

بيشهای سیلیسیشده مرحله اول کانهزایی بررسی نشد
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شأک  :A .9الگوی تغییرا عناصرر کمیا برای رگههای کانهدار ،توف حدواسر میزبان و توده گرانیتی سرالم بدون کانهزایی در رخداد معدنی ورمزیار
که نسر  .به کندری )Thompson, 1982( .بهنجارشردهاند و  :Bالگوی تغییرا عناصرر کمیا خاکی برای رگههای کانهدار ،توف حدواسر میزبان و
توده گرانیتی سالم بدون کانهزایی در رخداد معدنی ورمزیار که نس  .به کندری )Boynton, 1984( .بهنجارشدهاند
Fig. 9. A: Chondrite–normalized (Thompson, 1982) rare element patterns for the mineralized veins, host intermediate
tuff, and barren fresh granite body in the Varmazyar occurrence, and B: Chondrite–normalized (Boynton, 1984) REE
patterns for the mineralized veins, host intermediate tuff, and barren fresh granite body in the Varmazyar occurrence.
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شأأک  :A .10نمودار تهیشررردگی و غنیشررردگی عناصرررر کمیا برای نمونههای کانهدار در رخداد معدنی ورمزیار که نسرر  .به نمونه گرانیتی بدون
کانهزایی (نمونه  ،V-02جدول  )1بهنجار شررردهاند و  :Bنمودار تهیشررردگی و غنیشررردگی عناصرررر کمیا

برای نمونههای کانهدار در رخداد معدنی

ورمزیار که نس  .به نمونه توف حدواس میزبان (نمونه  ،V-06جدول  )1بهنجار شدهاند
Fig. 10. A: Loss and gain histogram of rare elements in the mineralized samples from the Varmazyar occurrence that
normalized against barren granite sample (sample V-02, Table 1), and B: Loss and gain histogram of rare elements in the
mineralized samples from the Varmazyar occurrence that normalized against host intermediate sample (sample V-06,
Table 1).
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تعیین منشأ رخداد معدنی سر  -روی (نقره) ورمزیار ،کمربند فلززایی طارم -هشتجین

شأک  :A .11نمودار تهیشردگی و غنیشردگی عناصرر کمیا خاکی برای نمونههای کانهدار در رخداد معدنی ورمزیار که نسر  .به نمونه گرانیتی بدون
کانهزایی (نمونه  ،V-02جدول  )1بهنجار شردهاند و  :Bنمودار تهیشردگی و غنیشردگی عناصرر کمیا خاکی برای نمونههای کانهدار در رخداد معدنی
ورمزیار که نس  .به نمونه توف حدواس میزبان (نمونه  ،V-06جدول  )1بهنجار شدهاند
Fig. 11. A: Loss and gain histogram of rare earth elements in the mineralized samples from the Varmazyar occurrence
that normalized against barren granite sample (sample V-02, Table 1), and B: Loss and gain histogram of rare earth
elements in the mineralized samples from the Varmazyar occurrence that normalized against host intermediate sample
(sample V-06, Table 1).

پجبوربافی

سر ریرال موجود در رخرداد معردنی ورمزیرار از نوع دو فرازیهرای غنی از

میانبارهای سریال موجود در نمونههای رخداد معدنی ورمزیار بیشرتر از

مایع ( )LVو غنی از گاز ( )VLو تت فازیهای گاز ( )Vو مایع ()L

نوع اولیه هسررتند در برخی از نمونهها ،میانبارهای سرریال اانویه کاذ

هستند (شک  A-12تا  )Iمیانبارهای دوفازی نوع  LVنس  .به انواع

نیز قاب مشراهده اسر .بر اسراس بررسریهای سرناشرناسری ،میانبارهای

دیگر از فراوانی بیشرررتری برخوردار هسرررتنرد در اغلرب نمونرههرای
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بررسریشرده ،این چهار نوع میانبار سریال در کنار یکدیگر قاب مشراهده

اطرمریرنرران از درسرررر .برودن نرتررایرج ،ترمررامری انرردازهگریرریهررا برر روی

هسرررتنرد کره میتوانرد شررراهردی بر رخرداد جوشرررش براشرررد از لحرا

میانبارهایی انجامشرررد که دارای معیارهای زم برای میانبارهای اولیه

ریي.شرناسری ،میانبارهای سریال موجود در نمونههای رخداد معدنی

( )Roedder, 1984بودند میانبارهای سرریال موجود در کوارتزهای

ورمزیار دارای شررک های بیضرروی کشرریده ،منفی بلور و چندوجهی

مرحلره دوم کرانرهزایی در رخرداد معردنی ورمزیرار انردازه کوچرت ترا

نامنظم هسررتند پدیده باریتشرردگی در پارهای از میانبارهای سرریال

متوس دارند و در محدوده بین  4تا  30میکرون قرار میگیرند

دیرده میشرررود ولی دارای فراوانی زیرادی در نمونرههرا نیسررر .برای

شأک  .12تصراویر میکروسرکوپی (در دمای اتاق و نور ع وری پنریزه صرفحهای )PPL ،از انواع میانبارهای سریال در رخداد معدنی ورمزیار میانبارهای
سریال دارای نسر .های متفاو  L/Vهسرتند که میتواند شراهدی بر رخداد جوشرش باشرد  Aتا  :Cرخداد همزمان میانبارهای سریال اولیه دوفازی نوع
 LVو  VLدر کوارتزهای مرحله دوم کانهزایی که احتما در اار رخداد جوشررش تشررکی شرردهاند D ،تا  :Fرخداد همزمان میانبارهای سرریال اولیه نوع
 LVو  VLبا شرک های بیضروی کشریده و منفی بلور در اسرفالری.های مرحله دوم کانهزایی به عنوان شراهدی بر رخداد جوشرش و  Gتا  :Iمیانبارهای
سیال اولیه دوفازی نوع  LVدر کوارتزهای مرحله سوم کانهزایی  :Lمایع :V ،بيار :PS ،میانبار سیال اانویه کاذ
Fig. 12. Photomicrographs (at room temperature, plane-polarized light) of fluid inclusion types from Varmazyar
occurrence. Inclusions showing variable L/V ratio as evidence for boiling. A–C: Coexisting primary two-phase LV and
VL fluid inclusions in stage-2 quartz, probably formed due to boiling, D–F: Coexisting elliptical or negative-shaped
primary LV and VL fluid inclusions as evidence of boiling in stage-2 sphalerite, G–I: Primary two-phase LV fluid
inclusions in stage-3 quartz. L: liquid, V: vapor, PS: pseudosecondary fluid inclusion
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گرمابی باشررد ( Roedder, 1984; Shepherd et al.,

اندازه میانبارهای سریال بررسریشرده در کانی اسرفالری .این مرحله بین

در سرریا

 7ترا  146میکرومتر متغیر اسرررر .میرانبرارهرای سررریرال موجود در

1985; Davis et al., 1990; Goldstein, 2003; Prokoﬁev et

 )al., 2010دمرای ذو یخرین قطعره یخ ( )Tm-iceدر میرانبرارهرای

کوارتزهرای مرحلره سررروم اغلرب کوچرت بوده و انردازهای بین  1ترا 43

سر ریرال موجود در کوارتزهرا و اسر رفرالریر.هرای مرحلره دوم کرانرهزایی

میکرون دارند

بهترتیب بین  -3تا  -0/6و  -4تا  -1درجه سرررانتیگراد اسررر( .جدول
 )2این دما در کوارتزهای مرحله سروم کانهزایی در محدوده بین -0/5

دادههای ریزدماسنیی

تا  -0/1متغیر اسر( .جدول  )2بر این اسراس و با توجه به رابطه بودنار

در این پژوهش ،تعداد  63میانبار سررریال اولیه نوع  LVمورد بررسررری

( ،)Bodnar, 1993میزان شررروری میانبارهای سررریال در کوارتزها و

قرارگرف .بر اسراس بررسریهای ریزدماسرنجی ،دمای ذو اولین قطعه

اسر رفرالریر.هرای مرحلره دوم کرانرهزایی برهترتیرب بین  1/1ترا ( 5میرانگین

یخ ( )Tfmدر میانبارهای سرریال موجود در کوارتزها و اسررفالری.های

 )3/3و  1/7تا ( 6/4میانگین  )5درصررد وزنی معادل نمت طعام اسرر.

مرحلرره دوم کررانررهزایی برره ترتیررب در محرردوده  -21تررا  -26درجرره

(جردول  2و شر رکر  )A-13میزان شررروری در میرانبرارهرای سررریرال

سرررانتیگراد و  -30ترا  -40درجره سرررانتیگراد (بیشرررترین فراوانی در

کوارتزهای مرحله سروم کانهزایی بین  0/2تا ( 0/9میانگین  )0/6درصرد

محردوده  -30درجره سررررانتیگراد) و در کوارتزهرای مرحلره سررروم

وزنی معادل نمت طعام محاس هشد (جدول  2و شک )A-13

کرانرهزایی در محردوده  -21ترا  -30درجره سرررانتیگراد تغییر میکنرد
(جدول  )2این دماها میتواند بیانگر وجود نمتهای سردیم و پتاسریم

جدول  .2خنصرره نتایج بررسرریهای ریزدماسررنجی میانبارهای سرریال اولیه نوع  LVدر رخداد معدنی سررر  -روی (نقره) ورمزیار اعداد داخ پرانتز،
مقدار میانگین اندازهگیریشده اس.
Table 2. Microthermometric data summary for primary LV ﬂuid inclusions from Varmazyar Pb–Zn (Ag) occurrence.
The digit in the parenthesis is the mean value of inclusion measured.
Density
)(g/cm3

)Th (oC

Salinity
)(wt.% NaCl

)Tm-ice (oC

)Tfm (oC

)Size (µm

Mineral

0.8–0.9

168–235
)(200

)1.1–5 (3.3

–3 to –0.6

–21 to –26

4–30

Stage 2 Qz
)(n = 20

0.9–1.0

157–249
)(206

)1.7–6.4 (5

–4 to –1

–30 to –40
)(mode at –30

7–146

Stage 2 Sp
)(n = 17

0.8–0.9

135–194
)(176

)0.2–0.9 (0.6

–0.5 to –0.1

–21 to –26

1–43

Stage 3 Qz
)(n = 26

تمامی میانبارهای سریال بررسریشرده ،به فاز مایع همگن شردند به دلی

نهایی میانبارهای سرریال موجود در کوارتزها و اسررفالری.های مرحله

وقوع رخداد جوشرش ،هیچگونه تصرحی دمایی بر روی مقادیر دمای

دوم کانهزایی به ترتیب در محدوده بین  168تا  235درجه سررانتیگراد

همگنشرردن میانبارهای سرریال اعمالنشررده اسرر .دمای همگنشرردن

(میرانگین  200درجره سرررانتیگراد) و  157ترا  249درجره سرررانتیگراد
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(میانگین  206درجه سررانتیگراد) اسرر( .جدول  2و شررک )B-13

درجره سرررانتیگراد) متغیر اسررر( .جردول  2و شر رکر  )B-13مقرادیر

دمای همگنشرردن نهایی در میانبارهای سرریال موجود در کوارتزهای

چگالی برای میانبارهای سرریال در رخداد معدنی ورمزیار بین  0/8تا 1

مرحله سروم کانهزایی بین  135تا  194درجه سرانتیگراد (میانگین 176

گرم بر سانتیمتر مکعب بهدس .یمده اس( .جدول 2

شأک  A .13و  :Bبه ترتیب نمودارهای فراوانی درجه شروری و دمای همگنشردن میانبارهای سریال اولیه نوع  LVدر رخداد معدنی سرر  -روی (نقره)
ورمزیار
Fig. 13. Frequency histograms, respectively, of equivalent salinities and total homogenization temperatures for the
primary LV fluid inclusions from Varmazyar Pb–Zn (Ag) occurrence

تحول سیال کانهدار

پایینتر و شوری بسیار کمتر اس( .شک )14

دادههای میانبارهای سررریال در رخداد معدنی ورمزیار نشررران میدهد،

بررسرریهای پیشررین نشرران دادهاند که بین دمای همگنشرردن و شرروری

مسررلول کانهزایی در این رخداد معدنی با یت سررامانه H2O-

 ،رابطه مسرتقیم و در فرایند

سرریا

 NaClبا دمای متوسر و شروری پایین مرت

سریا

اسر( .جدول  )2تکام

کانهسراز در فرایند اختن سریا

جوشرررش ،رابطره معکوس وجود دارد ( ;Shepherd et al., 1985

این سررامانه از مرحله دوم کانهزایی به مرحله سرروم کانهزایی ،با کاهش

 )Zhai et al., 2013; Canet et al., 2011; Li et al., 2019در

دمرا از حردود  200درجره سرررانتیگراد بره  176درجره سرررانتیگراد تغییر

نمودار دمای همگنشردن و شروری (شرک  ،)14دادههای میانبارهای

کرده اسر .بر اسراس نمودار دمای همگنشردن نهایی در مقاب میزان

سرریال در رخداد معدنی ورمزیار در محدوده کانهزاییهای اپیترمال و

شررروری ( ،)Wilkinson, 2001دادههرای میرانبرارهرای سررریرال در

ماگمایی ( )Roedder, 1984قرار گرفته

نزدیت به محدوده سریا

کوارتزها و اسررفالری.های رخداد معدنی ورمزیار بیانگر اختن یت

اسر .شروری سریا

سرریال با دما و شرروری متوسرر با یت سرریال دیگر با دمای به نسرر .

وزنری مرعررادل نرمررت طرعررام ترغریریرر مریکرنررد ( ;Burnham, 1979

ماگمایی معمو در محدوده بین  5تا  10درصرد
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;Hedenquist and Lowenstern, 1994; Yardley, 2005
 )Simmons and Brown, 2006هرچنرد سر ریرا

در سررامانه گرمابی ورمزیار اسرر .جوشررش سرریال میتواند به تفکیت

مراگمرایی برا

شردید یت سریال شرور به فازهای بيار و در نتیجه افزایش بیشرتر شروری

شررروری بیشرررتر نیز میتوانرد وجود داشر رتره براشرررد ( Yardley and

سرریال باقیمانده منجر شررود ( Wilkinson, 2001; Canet et al.,

 )Bodnar, 2014لذا ،محدوده نس تا گسترده دادههای شوری ( 0/2تا

 )2011این تفسریر برای مقادیر شروری کم تا متوسر میانبارهای سریال

 6/4درصرررد وزنی معرادل نمرت طعرام) برای رخرداد معردنی ورمزیرار
میتواند نشراندهنده اختن سریا

در بسر ریراری از سرررامرانرههرای کرانرهزایی اپیترمرال برهکرار رفتره اسررر.

ماگمایی و جوی باشرد از طرف

( ;Sherlock et al., 1995; Scott and Watanabe, 1998

دیرگرر ،وجرود ِبررشهررای گررمررابری و کروارترزهررای بررا بررافرر .تریرغررهای

;Simmons and Browne, 2000; Simpson et al., 2001
)Camprubi and Albinson, 2007; Klemm et al., 2007

(جانشرینشرده به جای کلسری.های تیغهای) ،پَرمانند ،کاکلی و پوسرتهای
در این رخداد معدنی بیانگر رخداد جوشش حین تکام سیال کانهساز

شأک  .14نمودار دمای همگنشردن نهایی در مقاب شروری برای میانبارهای سریال اولیه نوع  LVدر رخداد معدنی ورمزیار محدودههای مشري

شرده

برای کانسررارهای پورفیری ،اپیترمال و  MVTبر اسرراس ویلکینسررون ( )Wilkinson, 2001ترسرریم شرردهاند خطو مقطع نشرراندهنده چگالی سرریا
( )g/cm3در سامانههای  H2O-NaClاس)Haas, 1971( .
Fig. 14. Total homogenization temperatures vs. equivalent salinity diagram for primary LV fluid inclusions from Varmazyar Pb–Zn
(Ag) occurrence. Typical ranges of ﬂuid inclusions in porphyry, epithermal and MVT deposits worldwide are modiﬁed after Wilkinson
)(2001). Diagonal contours show ﬂuid densities of H2O–NaCl ﬂuids in g/cm3 for pressures along the L–V curve (Haas, 1971
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شواهد جوشش سیال کانهدار

گرمابی شروند ( Cole and Drummond, 1986; Jobson et al.,

شررواهد بافتی و دادههای میانبارهای سرریال در رخداد معدنی ورمزیار

 )1994عنوه بر این ،رگه کانهدار ورمزیار دارای مرز تماس مسررتقیم

نشاندهنده رخداد جوشش حین تکام سامانه کانهزایی در این رخداد

با واحدهای یذریواری میزبان خود اسر .این ویژگیها نشران میدهد

معدنی اسر .وجود کوارتزهای با باف .تیغهای (جانشرینشرده به جای

کره رگره و رگچرههرای کرانرهدار از طری پرکردن فضررراهرای خرالی تحر.

کلسرری.های تیغهای) ،پَرمانند ،کاکلی و پوسررتهای در رگهها و سرریمان

فشرار هیدرواسرتاتیت تشرکی شردهاند ( ;Hedenquist et al., 1998

گرمابی بِرشها در رخداد معدنی ورمزیار بیانگر رخداد جوشش اس.

 )Li et al., 2014; Ouyang et al., 2014که به توسرعه بِرشهای

حضرور کلسری .با باف .تیغهای که توسر کوارتز جانشرین شرده اسر،.

گرمابی منجرشده اسThiersch et al., 1997; Muntean and ( .

یکی از شررواهد قوی رخداد جوشررش در محی های اپیترمال اسرر.

)Einaudi, 2001

( ;White and Hedenquist, 1990; Hedenquist et al., 2000

به طور معمول ،حضررور همزمان میانبارهای سرریال دوفازی نوع  LVو

 )Moncada et al., 2012; Moncada et al., 2017این باف .در

 VLدر یت مجموعه میانبارهای سریال را به عنوان شراهدی از رخداد

بيشهرای برا یی سرررامرانرههرای اپیترمرال در نتیجره خروج  CO2بره

جوشررش تفسرریر میکنند ( Bodnar et al., 1985a; White and

فراز بيرار در حین جوشرررش بره وجود میییرد ( Simmons

 )Hedenquist, 1995; Moncada et al., 2017میانبارهای سیال

)and Christenson, 1994; André-Mayer et al., 2002

ترت فرازی نوع  Vنیز بره عنوان شررراهرد دیگری از رخرداد جوشرررش در

خروج  CO2به صررور فاز بيار س ر ب تهنشررسرر .سررریع کلسرری .و

سررریا

کانهسررراز تفسررریر میشرررود ( ;Ronacher et al., 2000

تشکی باف .تیغهای میشود

 )Moncada et al., 2017حضررور همزمان میانبارهای سرریال نوع

باف .پَرمانند کوارتز ،محصررول فوق اشر اع شرردن سرریال در اار کاهش

 VL ،LVو  Vدر کرانیهرای کوارتز و اسر رفرالریر .در رخرداد معردنی

با رخداد فرایند جوشررش و به دن ال ین کاهش دما

ورمزیار میتواند بیانگر به دام افتادن ینها از یت سیال در حال جوشش

اسرر .که سرر ب تهنشررسرر .سرریلیس بیشررک (یمورف) میشررود

باشرد با این وجود ،این حضرور همزمان میتواند از طری به دام افتادن

( )Henley and Hughes, 2000باف.های کاکلی و پوسررتهای از

سرریا

ميتلف ،در زمانهای ميتلف ( )Ramboz et al., 1982و

باف.های اولیه سریلیس هسرتند که به تهنشرسر .سرریع و متناو کوارتز

از طری نشر .و پدیده باریتشردگی ( )Rusk et al., 2008نیز تع یر

کلسردونی در فضراهای خالی در سرامانههای اپیترمال کمعم نسر .

شود

صرررور

سررریع فشررار مرت

داده میشروند ( Roedder, 1984; Fournier, 1985; Bodnar et

 )al., 1985aاین باف.ها در حین بازشدن سریع درز و شکستگیهای
مرت

با کاهش فشرار و به دن ال ین ،کاهش سرریع دما مرت

تعیین عمق و دمای تشکی

با فرایند

با توجه به رخداد جوشررش در کانهزایی سررر  -روی (نقره) ورمزیار،

جوشرررش تشرررکیر میشرررونرد ( ;Henley and Hughes, 2000

دادههای دمای همگنشرردن میانبارهای سرریال نیاز به تصررحی فشررار

)Taylor, 2009; Moncada et al., 2012

نردارنرد ( )Simeone and Simmons, 1999از اینرو ،برا توجره بره
دادههای ریزدماسرررنجی ،محدوده دمای همگنشررردن بین  135تا 249

در رخداد معدنی ورمزیار با رخداد گسرترده

درجره سرررانتیگراد بیرانگر دمرای کرانرهزایی در رخرداد معردنی ورمزیرار

رخداد جوشرش سریا

اسر .که

تلقی میشرود شریب نسر تا زیاد و ماهی .پرکننده فضراهای خالی رگه

معمو شرررواهردی از کراهش شررردیرد و متنراو فشرررار درنظرگرفتره

کانهدار در منطقه ورمزیار نشرران میدهد که سرریا

کانهسرراز در این

میشرروند این وقایع میتوانند سرر ب رخداد جوشررش در سررامانههای

رخداد معدنی دورههای گذرایی از فشرار هیدروسرتاتیت را پشر .سرر

بِرشهای گرمابی و رگههای بِرشری کانهدار نیز قاب تشريی
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گذاشرررته و جوشرررش احتما در این زمانها ر داده اسررر .بنابراین،

( ،)Hedenquist and Arribas, 1998برا ترین دمرای میرانبرارهرای

حضرررور همزمان میانبارهای سررریال نوع  LVو  VLکه در با به ین

سررریال نوع  194( LVتا  249درجه سرررانتیگراد) برای تيمین فشرررار

گرمابی مسررلول کانهزایی در

در رخداد معدنی ورمزیار اسررتفاده شررد بر اسرراس دادههای

اشرراره شررد ،نشرران میدهد که سرریا

سرریا

رخداد معدنی ورمزیار به نقطه اشر اع بيار رسرریدهاند در چنین حالتی،

تجربی هاس ( )Haas, 1971و بودنار و همکاران ( Bodnar et al.,

دمای همگنشرردن نهایی میانبارهای سرریال نوع  LVمیتواند به عنوان

 ،)1985bفشرار به دام افتادن سریا

دمای به دام افتادن تلقیشرده و فشرار سریال در این دما میتواند به عنوان

ترا  80برار بره دسررر .یمرد (شر رکر  )15برا توجره بره میرانگین چگرالی

فشررار به دام افتادن لحا شررود ( ;Roedder and Bodnar, 1980

میانبارهای سرریال ( 0/9گرم بر سررانتیمتر مکعب) ،عم کانهزایی در

;Rabiei et al., 2017; Kouhestani et al., 2019a

در رخداد معدنی ورمزیار بین 45

رخداد معدنی ورمزیار بین  470تا  820متر زیر سررط ایسررتابی قدیمی

 )Kouhestani et al., 2019b; Kouhestani et al., 2020لذا به

محاس ه شد

پیروی از یل ینسررون ( )Albinson, 1988و هدنکوسیسرر .و یری اس

شک  .15فشار تيمینی برای میانبارهای سیال در رخداد معدنی ورمزیار که بر م نای دمای همگنشدن نهایی و از بین رفتن فاز بيار در میانبارهای سیال
نوع  LVمحاس ه شدهاند (با اندکی تغییرا از بوذری و همکاران ()Bouzari and Clark, 2006
Fig. 15. Estimated pressure for ﬂuid inclusions in the Varmazyar occurrence that exhibited ﬁnal homogenization by vapor
)disappearance of LV ﬂuid inclusions (modiﬁed after Bouzari and Clark, 2006
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نوع کانهزایی و الگوی تشکی

 470تا  820متر تعیینشرده اسر .این عم کانیسرازی از ویژگیهای

مقایسره شرواهد زمینشرناسری ،کانهزایی ،کانیشرناسری و سراخ .و باف.

رگههای فلزا پایه غنی از نقره در کانسارهای اپیترمال سولفیداسیون

در رخداد معردنی ورمزیار با انواع کانسرررارهای سرررر  -روی ( Cox

حدواسر اسرHedenquist et al., 2000; Albinson et al., ( .

 )and Singer, 1986; Dill, 2010نشران میدهد ،کانهزایی در این

2001; Einaudi et al., 2003; Sillitoe and Hedenquist,

 )2005ن ود باف .کوارتز حفرهای و دگرسررانی یرییلیت پیشرررفته (با

رخرداد معردنی را میتوان در دسر رتره کرانسرررارهرای اپیترمرال فلزا پرایره

مجموعره کرانیهرای یلونیر ،.کراسولینیر .و پیروفیلیر ).و همچنین ن ود

ط قهبندی کرد مهمترین شررواهد این مقایسرره ع ارتند از )1 :کانهزایی

مجموعره کرانیرایی یدو ریرا ،یلونیر ،.انرارییر ،.لوزونیر .و تنرانتیر .در

در رخداد معدنی ورمزیار توسر سراختارهای گسرلی کنترل و توسر

رگره کرانرهدار ورمزیرار بیرانگر متفراو بودن کرانرهزایی فلزا پرایره در این

واحدهای یذریواری میزبانی شرده اسر )2 .دگرسرانیهای گرمابی در

رخداد معدنی از کانسرارهای اپیترمال سرولفیداسریون پایین و با اسر.

این رخداد معدنی با مجموعه سرریسری ،.ایلی ،.کلسری .و کلری .در
نزدیکی رگه کانهدار مشري

به عنوه ،کانیهای دگرسرانی (مجموعه سرریسری ،.ایلی ،.کلسری .و

میشرود  )3کانهزایی در رخداد معدنی

کلریر ).در رخرداد معردنی ورمزیرار جزو دگرسررررانیهرای گرمرابی

ورمزیار شررام مجموعه کانیایی گالن ،اسررفالری ،.پیری .و کانیهای

حرار پایین تا متوس ر هسررتند که شرراخ

منگنزدار (پسررریلومنن و پیرولوزیر ).اسررر .کره برا مجموعره کرانیهرای

کانسرارهای اپیترمال نوع سرولفیداسریون حدواسر هسرتند در جدول 3

باطله کوارتز ،سررریسرری .و کلسرری .همراهی میشرروند  )4سرراخ .و

و جردول  ،4بره ترتیرب ویژگیهرای زمینشر رنراسررری و کرانرهزایی رخرداد

باف.های کانهزایی اپیترمال مانند بِرشری ،شرانهای ،پوسرتهای ،کاکلی،

معدنی ورمزیار با برخی از کانهزاییهای اپیترمال نوع سرولفیداسریون

پرمراننرد ،گر کلمی و تیغرهای بره خوبی در رخرداد معردنی ورمزیرار

حردواسررر موجود در کمربنرد فلززایی طرارم -هشرررتجین و پهنرههرای

توسعهیافته اس.

کانهدار ترود -چاهشریرین ،تکا و جنو خاور زنجان مقایسرهشرده

مقرایسررره این ویژگیهرا برا انواع کرانسرررارهرای اپیترمرال فلزا پرایره و

اس.

گرانبهرا نشررران میدهرد کره این مجموعره کرانیرایی ،سررراخر .و برافر .و

براسررراس نترایج برهدسررر .یمرده از مشررراهردا صرررحرایی ،مطرالعرا

الگوی دگرسرررانی بیشرررترین شر ر راهر .را برا کرانسرررارهرای اپیترمرال

سرناشرناسری و کانهنگاری و رواب همیافتی کانیها ،مراح تکوین و

سولفیداسیون حدواس ( Hedenquist et al., 2000; Einaudi et

تکرامر رخرداد معردنی سرررر  -روی (نقره) ورمزیرار را میتوان بره

al., 2003; Sillitoe and Hedenquist, 2005; Gemmell,
 )2004; Wang et al., 2019دارد عنوه بر این ،دمای متوسرر و

شوری پایین سیا

کانیهای دگرسررانی در

صور توالی سه مرحلهای خنصهکرد (شک :)16

کانهساز در رخداد معدنی ورمزیار از ویژگیهای

مرحله نيسر .با تشرکی توالیهای یتشرفشرانی و یتشرفشرانی -رسروبی

کرانسرررارهرای اپیترمرال فلزا پرایره و گرانبهرا اسررر .کره در دیگر

اسوسن در منطقه همراه اس( .شک  )A-16در مرحله دوم ،همزمان با

بيشهرای کمربنرد فلززایی طرارم -هشرررتجین ( Mehrabi et al.,

فاز زمینسراختی پیرنه در اسوسرن پایانی ،نهشرتههای اسوسرن چین خورده

;2010; Mehrabi et al., 2014, Mehrabi et al., 2016
;Kouhestani et al., 2017; Kouhestani et al., 2018a
;Kouhestani et al., 2019a; Kouhestani et al., 2019b
 )Kouhestani et al., 2020; Mikaeili et al., 2018و دیگر نقا

و گسر ها و شرکسرتگیهای فراوانی در ینها تشرکی شرده اسر( .شرک
روندهای سررراختاری در واحدهای سرررنگی اسوسرررن نفوذکرده اسررر.

دنیا ( Albinson et al., 2001; John, 2001; Simmons et al.,

( )Kouhestani et al., 2018bتودههای مزبور عنوه بر ایجاد هاله

)2005; Yilmaz et al., 2010; Sabeva et al., 2017

دگرگونی مجراورتی در واحردهرای سرررنگی اسوسرررن ،بره عنوان موتور

 )B-16در همین مرحله ،تودههای گرانیتی اغلب کمعم  ،همراسرتا با

گزارششررده اسرر .عم کانیسررازی در رخداد معدنی ورمزیار بین

حرارتی عم کرده و س ب چرخش سیا

جوی در منطقه شدهاند
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 هشتجین- کمربند فلززایی طارم، روی (نقره) ورمزیار- تعیین منشأ رخداد معدنی سر
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- مقایسرره ویژگیهای اصررلی رخداد معدنی ورمزیار با برخی از کانسررارهای اپیترمال نوع سررولفیداسرریون حدواس ر در کمربند فلززایی طارم.3 جدول
هشتجین
Table 3. Comparison of main characteristics of Varmazyar occurrence with some intermediate-sulfidation type of
epithermal deposits in the Tarom–Hashtjin metallogenic belt

Varmazyar

Zajkan

Marshoun

AliabadKhanchy

Aqkand

LubinZardeh

Shah Ali
Beiglou

Location

N Zanjan

SE Zanjan

SE Zanjan

E Zanjan

N Zanjan

SE Zanjan

N Zanjan

Host rock

Acidic and
intermediate
tuff

Acidic and
intermediat
e tuff

Intermediate
tuff, pyroxene
quartz
monzodiorite

Andesitic
lavas, tuff
units

Andesitic
basalt lavas

Tuff units

Quartz
monzonite
dyke

Timing of
mineralizati
on

Late Eocene
(?)

Late
Eocene (?)

Late Eocene
(?)

Late Eocene
(?)

Late Eocene
(?)

Late Eocene
(?)

Miocene
(?)

Orecontrolling
structures

Normal faults

Normal
faults

Normal faults

Normal
faults

Normal
faults

Normal faults

Normal
faults

Ore
Minerals

Gn, Sp, Py, Ps,
Pyr

Gn, Sp,
Ccp, Py,
Hem

Gn, Sp, Ccp,
Py

Ccp, Py,
Hem

Ccp, Hem

Py, Ccp, Gn,
Sp, Ttr–Tnt,
Bn, Au, Ag

Sp, Gn,
Ccp, Py,
Ttr–Tnt

Ore texture

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill, comb,
crustiform,
colloform,
plumose,
cockade,
bladed

Veinveinlet,
breccia,
vug infill,
comb,
crustiform,
colloform,
plumose,
cockade

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill, comb,
crustiform,
colloform,
plumose,
cockade,
bladed

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill, comb,
crustiform,
colloform,
cockade

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill,
crustiform,
colloform,
plumose

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill,
crustiform,
comb,
colloform

Veinveinlet,
breccia,
crustiform,
comb

Alteration

Silica,
intermediate
argillic,
carbonatization
, propylitic

Silica,
intermediat
e argillic,
propylitic

Silica,
intermediate
argillic,
carbonatization
, propylitic

Silica,
chloritization
, argillic,
propylitic

Silica,
chloritizatio
n, propylitic

Silica,
argillic,
propylitic

Silica,
argillic,
chloritizati
on,
carbonatiza
tion,
propylitic

This study

Kouhestani
et al.
(2019a)

Kouhestani et
al. (2019b)

Mokhtari et
al. (2016);
Kouhestani
et al. (2018b)

Feizi et al.
(2016);
Kouhestani
et al. (2017)

Zamanian et
al. (2019);
Zamanian et
al. (2020)

Mikaeili et
al. (2018)

References

Abbreviations: Ag: native silver, Au: native gold, Bn: bornite, Ccp: chalcopyrite, Gn: galena, Hem: hematite, Py: pyrite,
Pyr: pyrolusite, Ps: psilomelane, Sp: sphalerite, Tnt: tennantite, Ttr: tetrahedrite. Abbreviations after Whitney and Evans
(2010).

DOI: 10.22067/ECONG.2021.51947.86716

1  شماره،14  دوره،1401 ،زمینشناسی اقتصادی

28
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 مقایسه ویژگیهای اصلی رخداد معدنی ورمزیار با برخی از کانسارهای اپیترمال نوع سولفیداسیون حدواس در ایران.4 جدول
Table 4. Comparison of main characteristics of Varmazyar occurrence with some intermediate-sulfidation type of
epithermal deposits in Iran
Varmazyar

Qoyjeh
Yeylaq

Qomish
Tappeh

Arpachay

Ay Qalasi

Cheshme
h Hafez

Gandi and
Abolhassani

Location

N Zanjan

SE Zanjan

SE Zanjan

Takab

Takab

Torud–
Chah
Shirin

Torud–Chah
Shirin

Tectonic zone

Western
AlborzAzerbaijan

UromiehDokhtar

UromiehDokhtar

UromiehDokhtar

UromiehDokhtar

Alborz

Alborz

Host rock

Acidic and
intermediate
tuff

Basaltic
andesite,
andesite

Acidic tuff,
crystal-vitric
dacitic tuff

Gabbro

Siltstone,
sandstone,
feldspar
porphyry
dyke

Tuff,
andesite,
dacite

Andesite,
pyroclastic
rocks

Timing of
mineralization

Late Eocene
(?)

Miocene (?)

Pliocene (?)

OligoMiocene (?)

Mid-late
Miocene (?)

Miocene
(?)

Eocene (?)

Ore-controlling
structures

Normal
faults

Normal faults

Normal faults

Normal faults

Normal
faults

Normal
faults

Normal faults

Ore Minerals

Gn, Sp, Py,
Ps, Pyr

Gn, Sp, Ttr–
Tnt, Ccp, Py

Py, Ccp, Apy,
Bn, Gn, Sp,
Ttr–Tnt

Gn, Sp, Ccp,
Py

Py, Ccp, Sp,
Gn, Ttr–Tnt

Gn, Sp,
Py, Ccp,
Bn, Ttr–
Tnt

Sp, Gn, Ag,
Py, Ttr, Ccp

Ore texture

Veinveinlet,
breccia, vug
infill, comb,
crustiform,
colloform,
plumose,
cockade,
bladed

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill,
crustiform

Vein-veinlet,
breccia,
colloform,
plumose,
comb, vug
infill

Vein-veinlet,
breccia,
comb,
crustiform,
vug infill,
colloform

Veinveinlet,
breccia,
comb, vug
infill

Vein-veinlet,
breccia, vug
infill,
crustiform,
colloform

Alteration

Silica,
intermediate
argillic,
carbonatizati
on,
propylitic

Silica,
carbonatizatio
n, propylitic

Silica, argillic,
carbonatizatio
n, argillic,
propylitic

Silica, argillic,
carbonatizatio
n, argillic,
propylitic

Silica,
argillic,
argillic,
propylitic

Silica,
argillic,
argillic,
propylitic

Silica, argillic,
propylitic

Talebi (2015);
Talebi et al.
(2017)

Shirkhani
(2007);
Mohammadi
Niaei (2014);
Mohammadi
Niaei et al.
(2015)

Mehrabi
and
Ghasemi
Siani
(2012);
Mehrabi
et al.
(2014)

Shamanian et
al. (2004)

References

This study

Bagherpour et
al. (2020)

Salehi (2009);
Salehi et al.
(2011); Salehi
et al. (2015)

Abbreviations: Ag: native silver, Apy: arsenopyrite, Bn: bornite, Ccp: chalcopyrite, Gn: galena, Po: pyrrhotite, Py: pyrite,
Pyr: pyrolusite, Ps: psilomelane, Sp: sphalerite, Tnt: tennantite, Ttr: tetrahedrite. Abbreviations after Whitney and Evans
(2010).
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قربانی و همکاران

این سررریا

تعیین منشأ رخداد معدنی سر  -روی (نقره) ورمزیار ،کمربند فلززایی طارم -هشتجین

عنوه بر توسرررعه پهنههای دگرسرررانی در منطقه ،سر ر ب

گرانیتی منشررأ گرفته باشررد نیز وجود دارد مرحله سرروم با با یمدگی

شررسررتهشرردن عناصررر فلزی از سررناهای مسرریر و تمرکز مجدد ینها

منطقه و توسرعه فرایندهای هوازدگی و فرسرایش همراه بوده و طی ین

بهصرور رگههای سریلیسری -سرولفیدی کانهدار شرده اسر( .شرک -16

ریي.شناسی امروزی منطقه حاص شده اس( .شک )C-16

 )Bاحتمال اینکه بيشری از ماده معدنی و سریا

گرمابی از تودههای

شأأکأ  .16تصرررویر شرررمراتیرت از مراحر تکوین و تکرامر کرانرهزایی در رخرداد معردنی ورمزیرار  :Aتشرررکیر توالی یتشرررفشرررانی -رسررروبی اسوسرررن،
 :Bچینخوردگی واحدهای سررنگی اسوسررن طی فاز کوهزایی پیرنه (اسوسررن با یی) و نفوذ تودههای گرانیتی به داخ ینها این تودهها سرر ب ایجاد هاله
دگرگونی مجاورتی و چرخش ی های جوی و شرک گیری کانهزایی به صرور رگههای سریلیسری -سرولفیدی کانهدار درون واحدهای یتشرفشرانی منطقه
شده اس .و  :Cبا یمدگی ناحیهای و توسعه فرایندهای هوازدگی و فرسایش
Fig. 16. Schematic representation of mineralization evolution stages at Varmazyar occurrence. A: Formation of Eocene
volcano-sedimentary units, B: Folding of Eocene rock units during Pyrenean orogeny (late Eocene) and intrusion of
granitic bodies within rock strata. Intrusion of these plutons caused contact metamorphism and circulation of meteoric
waters and formation of mineralized quartz-sulfide veins within volcanic units in the area, and C: Regional exhumation
and development of weathering and erosion processes
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تعیین منشأ رخداد معدنی سر  -روی (نقره) ورمزیار ،کمربند فلززایی طارم -هشتجین

قربانی و همکاران

نجییهریبی

 H2O-NaClبا دمای متوسر ر ( 135تا  249درجه سرررانتیگراد) و

 )1شرواهدی از ق ی مشراهدههای صرحرایی ،سراخ .و باف ،.سرنا

شروری پایین ( 0/2تا  6/4درصرد وزنی معادل نمت طعام) اسر .بر

میزبران ،همیرافر ،.زمینشررریمی ،میرانبرارهرای سررریرال و الگوی

اسراس این دادهها ،روند تکام سریال کانهسراز در این رخداد معدنی

دگرسررانیها در رخداد معدنی سررر  -روی (نقره) ورمزیار نشرران

با فرایندهای اختن سریا

و جوشرش سریال هميوانی دارد این

میدهد که این رخداد معدنی از نوع کانسرررارهای اپیترمال فلزا

دادهها نشران میدهد ،فشرار به دام افتادن سریا

پرایره (نقره) نوع سرررولفیرداسررریون حردواسررر بوده و از این نظر

ورمزیرار بین  45ترا  80برار و عم کرانرهزایی بین  470ترا  820متر زیر

قاب مقایسررره با سرررایر کانهزاییهای اپیترمال نوع سرررولفیداسررریون

سط ی های قدیمی بوده اس.

حردواسررر در کمربنرد فلززایی طرارم -هشرررتجین (مراننرد زاجکران،

 )5یسومتری رگرهای کرانرهزایی در رخرداد معردنی ورمزیرار و دیگر

مرشون ،علییباد -خانچای ،یقکند ،لوبین -زرده و شاهعلیبیگلو)

کانهزاییهای اپیترمال در کمربند فلززایی طارم -هشررتجین نشرران

و دیگر نقا ایران مانند پهنههای کانهدار ترود -چاهشررریرین (مانند

میدهرد کره سررراخترارهرای گسرررلی مع ر اصرررلی برای ع ور جریران

چشرررمهحافظ ،گندی و ابوالحسرررنی) ،تکا (مانند ییقلعهسررری و

سیا

کانهساز بودهاند عنوه بر این ،این کانهزاییها اغلب درون

یرپراچرای) و جنو خراور زنجران (مراننرد گمیشتپره و گویجرهیینق)

توالی یتشررفشررانی -رسرروبی اسوسررن و در ارت ا فضررایی نزدیت با

دارد در هر حرال ،این مقرایسرررره نیرازمنرد اطنعرا دقی ایزوتوپی

تودههای گرانیتوسیدی تشرکی شردهاند از اینرو ،بررسری پهنههای

(پایدار و سنسنجی) برای بسیاری از این کانهزاییهاس.

گسررلی موجود در توالی یتشررفشررانی -رسرروبی اسوسررن به ویژه در

 )2شر اه .نسر ی روند الگوی بهنجارشرده عناصرر کمیا خاکی در

مناطقی که مورد هجوم گرانیتوسیدی قرار گرفتهاند ،از نظر اکتشاف

رگههای کانهدار با نمونههای گرانیتی و توفهای حدواس  ،بیانگر

کانسارهای اپیترمال فلزا پایه (نقره) میتواند حاسز اهمی .اس.

ارت ا سریا

در رخداد معدنی

کانیسراز با توده گرانیتی و مشرت شردن ینها از این

توده و همچنین شستهشدن عناصر از واحدهای توفی منطقه اس.

قدردانی

 )3بررسری نمودارهای تهیشردگی و غنیشردگی عناصرر در رخداد

نویسرررنردگران از حمرایر.هرای مرالی دانشرررگراه زنجران برای انجرام این

معدنی ورمزیار نشرراندهنده تمرکز عناصررر کانهسرراز (مانند ، Sb

پژوهش و از سرردبیر و داوران محترم نشرریه زمینشرناسری اقتصرادی

 Cu ،Pb ،Zn ،Cd ،Agو  )Asدر رگههای سیلیسی کانهدار اس.

به خاطر راهنماییهای علمی که به غنای بیشرتر این مقاله منجرشرده

تهیشررردگی عنراصرررر کمیا خاکی در این نمودارها بیانگر میزان

اسرر ،.تشررکر مینمایند نویسررندگان همچنین از حمای.های مالی

کانهزا و سرنا میزبان در رخداد معدنی

سرازمان ایمیدرو برای انجام بررسریهای میانبارهای سریال و سررکار

با ی واکنش بین سریا
ورمزیار اس.

خانم مهندس یقاجانی برای انجام بررسیهای مزبور کمال قدردانی

 )4دادههای ریزدماسرنجی میانبارهای سریال نشران میدهد ،سریا

را دارند

مسرررلول کرانرهزایی در رخرداد معردنی ورمزیرار ،یرت سررررامرانره
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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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دررسی زمینشناسی و زمینشیمی کانسار م  -طالی پورفیری اپیترمال چوران در ننن

زراسوندی و همکاران

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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:E  وD ، کالکوپیریا و تورمالین، از پیریاB کانسااار چوران ده همراه رگه رگچههای نوع

زراسوندی و همکاران

 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).
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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).
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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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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+
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Introduction
The Saveh-Kashan-Qom copper belt, in the northern part of the UrumiehDokhtar Magmatic Arc (UDMA) consists of two of the oldest (gold and
copper) zones in Iran (Samani, 1998; Rajabpour et al., 2017) where Upper
Eocene-Oligocene Mard Abad-Bouin Zahra volcanic suite is situated. This
volcanic suite hosts several copper deposits including Jarou, Gomosh
Dasht, Ghezel Cheshme, Bidestan and Afshar Abad that are known as the
"Kuh-e-Jarou Mining District". The Kuh-e-Jarou Mining District has a total
potential ore reserve of 2 Mt Cu with an average grade of 3 wt.% (Zar-Azin
Gostar Consultant Engineering Co., 2009). Upper Eocene volcanic and
pyroclastic rocks of rhyodacite, trachyandesite, andesite, and trachytic tuff
with high-K calc-alkaline to shoshonitic affinity consist of the main host
rocks for Cu mineralization. These units are primarily intruded by post
Eocene intrusive bodies. The geochemistry and genesis of ore bodies have
not been fully understood since most previous studies in this area have been
focused on petrology of volcanic and intrusive rocks. Moreover, the main
purpose of this study is to investigate mineralization style, geometry, and
textural-structural features of orebodies, alterations, and fluid inclusions
with implication for genesis of Jarou, Gomosh Dasht, Ghezel Cheshme,
Bidestan and Afshar Abad copper deposits. In addition, this research
provides more insight into understanding geology and mineralization
conditions in the study area with an implication for future exploration.
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Materials and methods
Seventeen thin polished sections from the ores and the
host rocks were prepared and they were studied by a
transmitted/reflected polarizing microscope in the Iran
Mineral Processing Research Center (Karaj, Iran). Five
rock powdered samples were also analyzed using X-ray
diffraction (XRD) spectrometry (X′ pert Philips) in order
to identify the mineralogy of clay minerals in the
mineralogy laboratory of Salamanca University (Spain).
Fluid inclusion microthermometry was performed using
a Linkam THMS600 heating-freezing stage (-190 to
+600 °C) mounted on a ZEISS Axioplan2 microscope in
the fluid inclusion laboratory of the Iranian Mineral
Processing Research Center (Karaj, Iran). Salinities
(wt.% NaCl eq.), density (g/cm3) and pressure (bars)
were calculated using the FLINCOR v.1.4 (Brown,
1989) and FLUIDS (Bakker, 2012).

petrographic studies, three mineralization stages were
distinguished including (1) the pre-ore mineralization
stage characterized by fine-grained disseminated
pyrites, (2) the main hydrothermal stage consisting of
three substages: I) an early quartz-chalcopyrite ±
bornite vein, II) middle bornite-chalcocite ± covellite
breccia ore, III) late galena and sphalerite inclusions,
and (3) late-stage barite and calcite veins.
Based on petrographic studies, five types of aqueous
fluid inclusions have been distinguished in the quartzchalcopyrite ± bornite and barite veins including twophase liquid-rich (LV), two-phase vapor-rich (VL),
liquid monophase (L), vapor monophase (V) and minor
halite-bearing liquid-rich fluid inclusions (LVS). The
results show that parental fluids with a density of >1
g/cm3 and an approximate depth of 400 meters were
formed and they were followed by fluid inclusions with
a density of <1 g/cm3 and a depth of <300 meters due
to fluid depressurization, faults. Moreover, introducing
low temperature meteoric waters have caused fluid
mixing and subsequently copper ore deposition
(Henley et al., 2015; Cheng et al., 2019). Considering
all geological mineralization styles, textures and
structures of the orebody, types of alteration and fluid
inclusions in copper deposits of the Kuh-e-Jarou
Mining District, it can be suggested that these deposits
have similarities with the Manto-type copper deposits
in Chile or volcanic red beds in northern America.

Results and discussion
The orebody is controlled by a series of feather-like
ruptures and faults and its dominant mineral
compositions are chalcopyrite and chalcocite with
minor amounts of pyrite, galena, bornite and sphalerite.
The gangue minerals are quartz, barite, calcite and
chlorite. Four types of hydrothermal alterations
including chloritization, sulfidization, silicification and
epidotization were recognized. Based on field and
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میببا تتشناشنانی نا نا یه مع نی و جااو (جگوب اشنهااان بر اسنا

شواه زمینشگاسی ،انهزایی و میا بااهای سیال
ابراهیم طالع

فاضل* 1

 ،محم مرانی ،2سااا نجای ااش

3

 1استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 2کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 3دانشجوی دکتری ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
چکی

اطالعات مقاله
1399/05/30

ناحیه معدنی کوهجارو (ذخیره احتمالی  2میلیون تن و عیار متوسط  3درصطد مس) با راسطتای شطر ی -غربی

تاریخ بازنگری1400/04/08 :

در دنباله آتشطفشطانی مردآباد -بویینزهرا با سطن اووسطن باییی -الیگوسطن ،رار دارد سطن های آتشطفشطانی

1400/06/07

اووسطططن بطاییی بطا جنس ریوداسط طیطا ،تراکیآنطدزیطا ،آنطدزیطا و توا تراکیتی ،مه ترین میزبطانهطای مطاده

تاریخ دریافا:
تاریخ پذیرش:

معدنی هسططتند کانهزایی در سططه مرحله شططام  )1 :پیش از کانهزایی با حضططور پیریاهای دانهریز افشططان)2 ،
واژ های لی ی
کانهزایی مس
نوع مانتو

کطانطهزایی گرمطابی اصطططلی شطططامط گطامطههطای کطانطهزایی رگطهای کوارتز -کطالکوپیریطا ±بورنیطا (گطامطه ،)I
کطانطهزایی برشطططی بورنیطا -کطالکوسط طیطا (گطامطه  )IIو کطانطهزایی افشطططان گطالن و اسط طفطالریطا (گطامطه  )IIIو )3
رگههای باریا و کلسطیا تخخیری رخداده اسطا طبق شطواهد پتروگرافی ،میانبارهای سطیا در کانسطارهای

میانبارهای سیا

مس کوهجطارو شطططامط دوفطازی غنی از مطای ( ،)LVدوفطازی غنی از گطاز ( ،)VLدارای فطاز جطامطد هطالیطا

کوهجارو

( )LVSو تکفازیهای مای ( )Lو گاز ( ،)Vهستند تغییرات دمای همگنشدن در این میانبارها بین 200

اشتهارد

تا  350درجه سطانتیگراد و محتوای شطوری بین  2تا  37درصطد وزنی معاد نمک طعام ،به دسطا آمده اسطا
میانبارهای سطیا والد با چگالی بیش از  1گرم بر سطانتیمتر مکعب و عمق تقریبی  400متر تشطکی شطدند که
پس از آن ،میانبارهایی با چگالی کمتر از  1گرم بر سطانتیمتر مکعب و عمق کمتر از  300متر در اثر کاهش

نویسگ

مسئول

ابراهی طال فاض
✉ tale.fazel@gmail.com

فشطار ناشطی از گسطلش و ورود آ های جوی ک دما ،باعث و وع فرایند اختالط سطیا و رخداد کانسطن
مس در سطن های آتشطفشطانی منهقه شطدهاند در مجموع کانسطارهای مس کوهجارو اب مقایسطه با ذخایر
مس نوع مانتو در شیلی یا مس طبقات سرخ آتشفشانی در شما امریکا هستند
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مق مه

مرب  ،در مستصطططات ' 50°33طو شطططر ی و ' 35°41عرض شط طمطالی،

کانسطارهای مس ایران نسسطتینبار به صطورت تسصطصطی توسط بازین و

وا شططده اسططا کانسططارهای مس جارو و گوموشداش ،دیمیترین

هوبنر ( ،)Bazin and Hubner, 1969مورد بررسطططی رارگرفطا کطه

معطادن این نطاحیطه هسطططتنطد کطه از  50سطططا گطذشط طتطه بطه صطططورت تونط و

نتایج آن به صطورت یک گزارش داخلی در سطازمان زمینشطناسطی ایران

دسط طتطکهطای ک عمق مورد اسطططتسرار رارگرفتطه و در حطا حطاضطططر به

منتشطرشطده اسطا بر اسطاش این گزارش ،به طور کلی حدود  214اندیس

صطططورت معادن متروکه غیرفعا هسطططتند بر اسطططاش عملیات اکتشطططافی

و کانسطار مس در ایران معرفیشطده اسطا که بسش عمدهای از آنها در 7

انجامشطده در مرحله اکتشطاا عمومی و نیمهتفصطیلی توسط شطرکاهای

ایطالطا فلززایی مس شطططامط  )1 :کمربنطد آتشطططفشطططانی اهر -ارسط طبطاران

مهندسطین مشطاور کانسطاران ( Kansaran Consultant Engineering

()2 ،)Jamali et al., 2009; Asgharzadehasl et al., 2017

 )Co., 1994و زرآذین گسطططتر ( Zar-Azin Gostar Consultant

کطمطربطنططد مططاگطمططایطی طططارم -هشطططتطجطیطن ( ;Mehrabi et al., 2014

 ،)Engineering Co., 2009در منهقطه کوهجطارو ،ذخیره احتمطالی 2

;Mehrabi et al., 2016; Kouhestani et al., 2018
 )3 ،)Kouhestani et al., 2019کمربنطد مس سطططاوه -کطاشطططان-

میلیون تن مس با عیار متوسطط  3درصطططد ،برآورد شطططده اسطططا اغلب
بررسطططیهطای انجطامشطططده در این نطاحیطه ،نکیر طوطی ( )Tooti, 1991و

()4 ،)Rajabpour et al., 2017; Mohammadiasl et al., 2019
کمپلکس فلززایی نططایین -انططار

رهگذر ( )Rahgozar, 1999از دیدگاه پترولوژی بوده و بررسططیهای

( Technoexport, 1981; Tale

زمینشطناسطی ا تصطادی جامعی انجامنشطده اسطام لذا هدا از این پووهش

 )5 ،)Fazel et al., 2015کمربنطد دهج -سطططاردوویطه یطا کمربنطد مس

بررسطی کانهزایی ،ژوومتری و بافا و سطاخا ماده معدنی ،کانیشطناسطی و

کرمطان ()6 ،)Shafiei et al., 2009; Zarasvandi et al., 2015

دگرسطططانی ،میطانبطارهطای سطططیطا و منشطططخ کطانسطططارهطای مس جطارو،

کمربنطد مطاگمطایی ترود -سطططبزوار ( ;Rezaeihamid et al., 2019

گوموشداش ،ز چشطمه ،بیدسطتان و افشطارآباد اسطا انجام این پووهش

 )Tale Fazel et al., 2019و  )7مجموعطه مطاگمططایی شطططر ایران

عالوه بر جنبطههای علمی ،نقشط طی مه در افزایش شط طنطاخا صطططحی از

( Malekzadeh Shafaroudi and Karimpour, 2015; Javidi

شططرای زمینشططناسططی ،کانهزایی و اکتشططافات موفقیاآمیز کانسططارهای

 ،)Moghaddam et al., 2019تمرکز دارند (شک )1

فلزی و غیرفلزی در این منهقه خواهد داشا

کمربند مس سطاوه -کاشطان ، -بسشطی از گسطتره ایران مرکزی و کمان
ماگمایی ارومیه -دختر اسططا که از دی به عنوان یک پهنه کانهدار طال

ننباله تتشاشانی مرنتبان -بویین زهرا

و مس شططناختهشططده اسططا ( Samani, 2001; Rajabpour et al.,

کمطان مطاگمطایی ارومیطه -دختر بطا درازای تقریبی  2000کیلومتر و پهنطای

 )2017دنباله آتشططفشططانی مردآباد -بویین زهرا به سططن اووسططن باییی-

 100کیلومتر ،دارای سطازوکار مشطابه با ماگماتیسط ناحیه آند اسطا که در

الیگوسطن در شطما این محدوده رار دارد این دنباله آتشطفشطانی که در

نتیجه فرورانش پوسطته ا یانوسطی نتوتتیس به زیر خرده اره ایران مرکزی

جنو غربی اسططتان البرز و جنو شططهرسططتان اشططتهارد رار دارد ،میزبان

در سنوزوویک ایجادشده اسا ( Berberian et al., 1982; Şengör,

انطدیسهطا و معطادن متروکطه فلزی و غیرفلزی متعطددی نکیر کطانسطططارهطای

 )1987; Alavi, 1994; Omrani et al., 2008این کمربند ماگمایی

مس جارو ،گوموشداش ،ز چشططمه ،بیدسططتان و افشططارآباد ،اندیس

به دو بسش شمالی و جنوبی اب تفکیک اسا که ماگماتیس آتشفشانی

معطدنی مس بوجعفر ،یطک لنط  ،گیالن دره و انطدیس بطاریطا چشط طمطه

مس پورفیری کرمان با سطرشطا کالکآلکالن و سطن الیگوسطن -میوسطن

شطاهدوسطا اسطا ( Kansaran Consultant Engineering Co.,

در بسش جنوبی آن رار دارد ( Asadi et al., 2014; Aghazadeh

 )1994محطدوده کطانطهزایی مورد بررسطططی کطه در این پووهش بطا عنوان

 )et al., 2015; Rabiee et al., 2019; Aliyari et al., 2019طبق

"ناحیه معدنی کوهجارو" بررسطی میشطود ،با وسطعا تقریبی  35کیلومتر

این بررسیها ،بسش شمالی از دو کمربند ماگماتیس شام :
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 )1ماگماتیسطط آتشططفشططانی -نفوذی بسططتانآباد -انار

با سططرشططا

میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

کالکآلکالن تا آداکیتی و سطن الیگوسطن -میوسطن (به سطما سطنندر-
سیرجان) ،تشکی شده اسا

کالکآلکالن تا شططوشططونیتی و سططن اووسططن -الیگوسططن (به سططما ایران
مرکزی) و  )2ماگماتیسط آتشطفشطانی -نفوذی ارومیه -نایین با سطرشطا

1
2
6
3
7
4

5

شنکل  .1نقشططه سططاختاری ایران که مو عیا  7ایالا فلززایی مس را نشططان میدهد (با تغییرات از بازین و هوبر ( ،))Bazin and Hubner, 1969شططام  )1 :کمربند
آتشطفشطانی اهر -ارسطباران )2 ،کمربند ماگمایی طارم -هشطتجین )3 ،کمربند مس سطاوه -کاشطان )4 ، -کمپلکس فلززایی نایین -انار  )5 ،کمربند دهج -سطاردوویه یا
کمربند مس کرمان )6 ،کمربند ماگمایی ترود -سطططبزوار و  )7مجموعه ماگمایی شطططر ایران مو عیا ناحیه معدنی کوهجارو در شطططک با عالما سطططتاره زرد رن
نشانداده شده اسا
Fig. 1. Tectonic map of Iran showing the location of the seven copper metallogenic province (modified after Bazin and Hubner,
)1969) includes: (1) Ahar-Arasbaran volcanic belt, (2) Tarom-Hashtjin magmatic belt, (3) Saveh-Kashan-Qom copper belt, (4
Naein-Anarak metallogenic complex, (5) Dehaj-Sarduieh belt or Kerman copper belt, (6) Torud-Sabzevar magmatic belt, (7) East
Iranian magmatic belt. Situation of the Kuh-e Jarou Mining District is shown by yellow star.
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دنبطالطه آتشطططفشطططانی مردآبطاد -بویینزهرا کطه نطاحیطه معطدنی کوهجطارو در آن

میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

ارومیطه -دختر رار داشط طتطه و متعلق بطه مطاگمطاتیسط ط آتشطططفشطططانی -نفوذی
بستانآباد -انار

وا شطده اسطا ،با راسطتای شطر ی -غربی در بسش شطمالی کمان ماگمایی

اسا (شک )2

شننکنل  .2دنبطالطه آتشطططفشطططانی مردآبطاد -بویینزهرا و مو عیطا چهطارگوش نطاحیطه معطدنی کوهجطارو در آن (بطا تغییرات از مهطدیزاده تهرانی ( Mahdizade Tehrani,

))1995
Fig. 2. The Mard Abad-Bouin Zahra magmatic suite and quadrangle position of the Kuh-e Jarou Mining District (modified after
)Mahdizade Tehrani, 1995
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میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

از دیدگاه زمینشطططناسطططی ،این محدوده در چهارگوش  1:250000سطططاوه

(مجموعه آندزیا و یتیا) )2 ،گدازههای آتشطططفشطططانی (گدازههای

( )Nogole-Sadat and Hushmandzadeh, 1984و ور طططه

ریولیتی و آنطدزیتی) و  )3سطططنط

هطای آذرآواری (مجموعطه توا و

 1:100000کطرر ( ،)Mahdizade Tehrani, 1995طرار مطیگطیطرد بطر

ایگنمبریا) ،هستند (شک )3
های تتشاشانی نیمهعمیق

اسطاش این نقشطهها ،مه ترین واحدهای سطنگی منهقه متشطک از سطن های

الف سگ

آتشطفشطانی -آذرآواری ،آتشطفشطانی -رسطوبی و آتشطفشطانی نیمهعمیق با

این مجموعطه ،بسش عمطدهای از نطاحیطه کوهجطارو را پوشطططش میدهنطد و

ترکیب اسطیدی تا مافیک به سطن اووسطن باییی هسطتند این واحدها ،توسط

ترکیب آن از پیروکسطن -آمفیبو آندزیا ،بازالا آندزیا تا آندزیا

تودههطای نفوذی آلکطالیگرانیطا و کوارتزمونزونیطا پس از اووسطططن ه

پورفیری تغییر میکند
های سنگیی  Epaaو  : Eaشطام ردیفی از سطن های

شطدهاند سطن های آذرین خروجی به طور کلی از واحدهای ریوداسطیا،

تن زیت (وا

تراکی آنطدزیطا ،آنطدزیطا ،توا تراکیتی ،توا داسطططیتی و ایگنمبریطا،

آندزیتی با بافا پورفیری و دانهریز هسطتند که در سطه هوازده اغلب به

تشطططکی شطططدهاند دایکهای اسطططیدی و مافیک به طور متعدد واحدهای

رن

رمز متمای به خاکسطتری دیده میشطوند سطن های دانهریز بدون

سطنگی آتشطفشطانی ،آذرآواری و نفوذی منهقه را ه کردهاند که به عنوان

ییهبندی واضطحی بوده و اغلب در اثر عوام هوازدگی و شطدت درزهها

آخرین فعطالیطاهطای مطاگمطایی دنبطالطه آتشطططفشطططانی مردآبطاد -بویینزهرا

خرد شطده هسطتند این واحد حاوی درشطابلورهایی از پالژیوکالز اسطا

محسو میشوند طبق شواهد صحرایی و نقشههای زمینشناسی عمومی،

کطه در خمیره میکرولیتی تطا جریطانی رار گرفتطهانطد همننین ،بطافطاهطای

دو دسطته گسط معکوش به نامهای گسط جارو و گسط گمرکان با راسطتای

حفرهدار و بطادامکی در این واحطد مشطططاهطده میشطططود کطه این حفرههطا بطه

شطر ی -غربی در منهقه وجود دارد (شطک  )2عملکرد این گسط ها باعث

شطک گرد و بیضطوی بوده و اغلب توسط کلسطیاهای ثانویه پر شطدهاند

راندگی واحدهای سطنگی جنو منهقه بر روی واحدهای شمالی شده که

ضط طسطامتی بیش از  100متر از واحطد پیروکسطططن -آمفیبو آنطدزیطا در

بطه موازات آن گسططط هطا و درزههطای امتطدادلغز متعطددی بطا راسط طتطای 30-

جنو غر نقشطططه ناحیه کوهجارو برونزد دارد (شطططک  )3واحدهای

 45NEو شطیب به سطما شطما غر در منهقه شطک گرفته اسطا (شطک

آندزیا  Epaaو  Eaبه عنوان سطن

)2

ز چشمه و بیدستان هستند
التیت و وااتب التیت (وا

سگ

میزبان اصطلی کانسطارهای مس جارو،
های سگیی  Elp ،Epr ،Ealو  : Elaاین

سطن ها که اسطکلا اصطلی کوهجارو را تشطکی میدهند (شطک  A-4و

شگاسی نا یه مع نی و جااو

بر مبنای بررسطیهای صطحرایی و نقشطه زمینشطناسطی -معدنی جنو شطر

شطک  ،)A-5از نکر ترکیب کانیشطناسطی و سطن نگاری ،کوارتزیتیا

اشطتهارد (منهقه کوهجارو) ،دو دسطته واحد سطنگی اصطلی شطام واحدهای

هسطططتنطدم امطا در بررسطططیهطایی کطه بیشطططتر در این منهقطه و نواحی مجطاور

آتشطفشطانی نیمهعمیق و خروجی (به سطن اووسطن باییی) ،تودههای نفوذی

انجطامشطططده اسطططا ،از آنهطا بطه نطام تراکیطا یطا تراکیآنطدزیطا نطام بردهانطد

و دایطکهطای پس از اووسطططن ،در منهقطه رخنمون دارنطد کطه نهشط طتطههطای

( )Tooti, 1991این سطن ها که در سطه هوازده معموی رمز تیره تا

آبرفتی کواترنری بسشهایی از این واحدها را پوشانده اسا (شک )3

صطورتی و گاه خاکسطتری هسطتند ،در مواردی به صطورت گدازه و به طور
ناچیز به شطک سطی و دایک هاهر میشطوند که ناز

سگ

های تتشاشانی نیمهعمیق و خروجی

تا متو طس ییه بوده

و همواره بطا میطانییطههطایی از توا و ایگنمبریطا همراه هسطططتنطد این

واحدهای سطنگی آتشطفشطانی نیمهعمیق و خروجی فراوانترین واحدها

سن ها دارای بافا مگاپورفیری متشک از درشابلورهای پالژیوکالز

در ناحیطه کوهجارو هسطططتنطد که بیش از  70درصطططد منهقطه را پوشطططش

و در مواردی ساخا منهقهای هستند

دادهانطد این واحطدهطا شطططامط  )1 :سط طنط

هطای آتشطططفشطططانی نیمطهعمیق
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))Kansaran Consultant Engineering Co., 1994(  نقشه زمینشناسی ساده شده ناحیه معدنی کوهجارو (با تغییرات از شرکا مهندسین مشاور کانساران.3 شکل
Fig. 3. Simplified geologic map of the Kuh-e Jarou Mining District (modified after Kansaran Consultant Engineering Co., 1994)
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میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

هسططتند توا و توفیا ( )Etsشططام مجموعهای

ب گ از های تتشاشانی و توف

متمای به بنفش ک رن

این واحد سططنگی از تغییرات ترکیب شططیمیایی زیادی برخوردار اسططام

از واحطدهطای آتشطططفشططططانی -تسریبی بطا ترکیطب توا دانطهریز ،توا

بطهطوریکطه از گطدازههطای آتشطططفشطططانی ریولیتی و آنطدزیتی تطا تواهطای

خردهسطططنگی ،ماسطططهسطططن

و شطططی های توفی هسطططتند که در جنو و

هعه سططنگی و تواهای بلورین تغییر رخسططاره میدهند (شططک  B-4و

جنو غر روسططتای افشططارآباد ،ضططسامتی در حدود  50تا  70متر دارند

 Cو شطک  )B-5واحد سطنگی  Evaبه صطورت گدازه آندزیا بالشطی و

رن

آنها در سططه هوازده ،رمز تیره تا متمای به هوهای اسططا توا و

سطاخا واریولیتی (دسطتههای شطعاعی گندمی شطک ) با ضطساما تقریبی

آگلومرا ایگنمبریا ( )Eprدر ابتدا شططام طبقاتی از توا برش و آگلومرا

 50متر در جنو روستای افشارآباد رخنمون دارد

اسطا که خمیره آن از نکر ترکیب شطیمیایی در حد داسطیا اسطا (شطک

گطدازههطای آنطدزیتی و آنطدزیطا بطازالتی واحطد سطططنگی  Eabنیز بطا طو

 )D-5در سطه رخنمونها ،رن

تقریبی  5کیلومتر و ضططساما کمتر از  20متر در شططما شططر کانسططار

تطا کرم روشطططن اسطططا در یطا شط طمطالی کوهجطارو این واحطد آذرآواری

گوموشداش برونزد دارند از ویوگیهای هاهری این سططن ها ،رن

اب مشاهده اسا (شک )F-4

هوازده این سطن ها معموی خاکسطتری

هوهای متمطایط بطه سط طیطاه در بسشهطای گطدازهای اسطططا همننین واحطد
داسط طیطا و ریوداسط طیطا (واحطد  )Edبطه صطططورت برونزدهطای محطدود و

تون های ناوذی

میطانییطهای همراه بطا ایگنمبریطا و توا برشهطای واحطد  Eprدر شط طمطا

در محدوده کوهجارو تودههای نفوذی متعلق به پس از اووسططن (اووسططن
و

کوهجارو برونزد دارند که به دلی ضطساما ناچیز در نقشطه اب مشطاهده

باییی یا الیگومیوسططن ) هسططتند که اغلب به شططک سططی  ،اسططتو

نیسا

دایکهای اسطیدی مشطاهده میشطوند ( )Hosseini, 1996توده نفوذی
آلطکططالطیگطرانطیططا یططا جطنطوبطی کطوهجططارو مطوسطططوم بططه سط طیطنطوگطرانطیططا

سگ

گوموشداش ( )grبطه طو تقریبی  5کیلومتر و حطداکرر پهنطای  400متر

های تذاتواای

در حطد فطاصططط غر روسطططتطای گمرکطان تطا جنو غربی کطانسطططار

این مجموعه دارای انواع مستلفی اسا که شام  ،توا برشی خردهسنگی
( )Etbبا ترکیب اسیدی و ضساما  350متر ،توا دانهریز سبز رن

گوموشداش در میان واحدهای گدازه و توا جایگرفته اسطا (شطک

()Ekt

با ییهبندی متوسطط تا ناز ییه و ضططساما  200تا  300متر که اغلب از

 )3این واحطد سطططنگی از کطانیهطای اصطططلی کوارتز ،آلکطالیفلطدسط طپطار،

نوع توا شطططیشطططهای ،بلورین و کمتر از تواهطای جریطانی (ایگنمبریتی و

آمفیبو و بیوتیا با بافا گرانویر تشطکی شطده اسطا (شطک  E-5و )F

یپیلی تواهای جریانی) ،تشطکی شطده اسطا (شطک  D-4و شطک )C-5

این توده نفوذی میتوانطد آپوفیزی از یطک یکولیطا گرانیتی بطاشطططد کطه

تواهطای برشطططی اسط طیطدی ( )Etpکطه بطا ضط طسطامطا  50تطا  70متر بر روی

پس از فعالیاهای آتشططفشططانی اووسططن باییی ،سططریهای آتشططفشططانی و

تواهای هعه سطنگی اسطیدی واحد  Etbرارگرفته اسطا ،متشطک از توا

آذرآواری اووسططن را ه میکند دایک و اسططتو های میکروگرانیا

و گدازههای دگرسطانشطده به رن

آبی متمای به سطبز ک رن

( )dkدر حدفاصطط جنو روسططتای شططال گن

تا سطفید

ز چشططمه در میان آندزیاهای آمفیبو دار و دیگر نهشططتهها جایگزین

اسططا توا آندزیتی خردهسططنگی ( )Et2با ضططساما  200تا  250متر به
صورت باریکهای در جنو غربی روستای یلن

و جنو روسططتای

شطدهاند (شطک  )3این دایکها دارای ترکیب گرانیتی بوده و در سطه

تا جنو روستای جارو

ادامطه دارد کطه سط طمطا عمطده این واحطد را توا هعطه سطططنگی تطا بلورین

رخنمونهطا بطه رطن

تشطططکیط میدهطد (شط طکط  )E-4هعطات سطططنگی اغلطب زاویطهدار بوده و

نمونطههطای صطططحرایی اغلطب پورفیری ریزبلور تطا آفطانیتیطک بوده و گطاه
درشابلورهای کوارتز با چش غیرمسل در سن

ترکیب آندزیتی دارند و زمینه این سطن ها دانهریز تا مسفی بلور اسطا که
گاه حاوی شطیشه نیز هسا این سن ها در سه هوازده به رن

کرم مطاطی بطه صطططورتی تطا زرد هسطططتنطد بطافطا آنهطا در
دیده میشود

صورتی
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 رخنمون:B ،)  رخنمون واحدهای سنگی یتیا و کوارتزیتیا در بسش مرکزی کوهجارو (دید به سما شما:A  سطن های آتشفشانی ناحیه معدنی کوهجارو.4 شنکل
 رخنمون تواهای ریزدانه در منهقه گوموشداش:D ،)  گدازه آندزیتی در منهقه افشطارآباد (دید به سطما شطر:C ،) گدازههای ریولیتی و آندزیتی (دید به سطما شطما
) در شططما ناحیه معدنی کوهجارو (دید به سططماEpr(  واحد آگلومرا و توا ایگنمبریتی:F ) در منهقه جارو وEt2(  توا آندزیا خردهسططنگی:E ،) (دید به سططما غر
) شما
Fig. 4. Volcanic rocks of the Kuh-e Jarou Mining District. A: Outcrops of latite and quartz-latite units in the central part of the Kuhe Jarou (looking to north), B: Outcrops of rhyolitic and andesitic lava (looking to north), C: Andesitic lava unit at the Afshar Abad
area (looking to east), D: Outcrops of fine-grained tuff at the Gomosh Dash area (looking to west), E: Lithic andesite tuff (Et2) at
the Jarou area, and F: Agglomeratic and ignimbrite tuff (Epr) at north of the Kuh-e Jarou Mining District (looking to north)
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 واحد کوارتز یتیا متشطک از بلورهای کوارتز:A ) از سطن های آتشطفشطانی و نفوذی ناحیه معدنی کوهجاروXPL ،  تصطاویر میکروسطکوپی (نور عبوری متقاط.5 شنکل
، واحد توا بلورین متشططک از کوارتز:C ، درشططابلورهای پالژیوکالز در خمیره کوارتز و پالژیوکالز در گدازههای ریولیتی:B ،در زمینه آلکالیفلدسطپار و پالژیوکالز
، آلکالیفلدسطپار، واحد سطینوگرانیا گوموشداش متشطک از کانیهای کوارتز:F  وE ، توا داسطیتی متشطک از کوارتز و پالژیوکالز:D ،آلکالیفلدسطپار و پالژیوکالز
، بیوتیا:Bt ،  آمفیبو:Amp ، آلکالیفلدسطپار:Afs( ) ا تباششطده اسطاWhitney and Evans, 2010( آمفیبو و بیوتیا عالو اختصطاری کانیها از ویتنی و اوانز
) کوارتز:Qz ، پالژیوکالز:Pl
Fig. 5. Photomicrographs (transmitted cross polarized light, XPL) of volcanic rocks in the Kuh-e Jarou Mining District. A: Quartz
latite unit composed of quartz set in plagioclase and alkali feldspar groundmass, B: Coarse-grained plagioclase within quartz and
plagioclase matrix related to rhyolitic lava unit, C: Crystalline tuff composed of quartz, alkali feldspar and plagioclase, D: Dacitic tuff
composed of quartz and plagioclase, E and F: Gomosh-Dash syenogranite unit composed of quartz, alkali feldspar, amphibole and
biotite. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Afs: alkali feldspar, Amp: amphibole, Bt: biotite, Pl: plagioclase, Qz: quartz)
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زمینشگاسی ساخهاای نا یه مع نی و جااو

دارد کانهزایی مس گوموشداش در ارتباط مسطتقی با عملکرد این گسط

نطاحیطه معطدنی کوهجطارو بطه عنوان بسشطططی از کمطان مطاگمطایی ارومیطه -دختر،

بوده و تونط هطای اسطططتسراجی طدیمی در این کطانسطططار در راسط طتطای همین

متخثر از تاریسنه کوهزایی و زمینسططاختی بسططتهشططدن ا یانوش نتوتتیس و

گسط ها حفرشطده اسطا گسط مشطلو با راسطتای  N120-110Eدرجه از

شطک گیری کوهزاد زاگرش بوده و گسط های متعددی در آن ایجادشطده

گسطط جنو جارو جدا شطططده و از میانه مرز جنوبی ناحیه با همین روند تا

اسطا این ناحیه همانند یک فرازمین اسطا که مرز شطمالی و جنوبی آن به

مسططافتی حدود  4کیلومتر ادامه داشططته و از آنجا با کمی انحراا به سططوی

وسطیله گسط های شطر ی -غربی کنتر میشطود گسط جنوبی که به گسط

شطما با روند تقریبی  N130Eاز حوالی روسطتای شطال گن

جنو جارو موسطوم اسطا ،گسطلی فشطارشطی با راسطتای خمیده شطما شطر -

عملکرد این گسله نیز فشارشی بوده و شیب آن به سوی شما شر ی اسا

جنو تطا جنو غر و درازای  33کیلومتر ،پهلوی جنوبی کوهجطارو را

گسط جارو از جنو روسطتای جارو به سطوی جنو غربی تا مسطافتی در

ه کرده و شطیب آن به سطوی شطما اسطا (شطک  )6در اثر عملکرد این

حدود  7کیلومتر با روند تقریبی  N70-80Eادامهیافته ،سطپس با کمی تغییر

گسط ط  ،سط طنط هطای اووسطططن بطاییی بر روی آبرفطاهطای کواترنری رانطده

جها ابتدا روند شططر ی -غربی و سططپس با روند تقریبی  N100-110Eبه

شطدهاند از گسط جنو جارو ،دو گسط دیگر به نام گسط گوموشداش

سطوی غر  ،شطما غر تا محلی به نام چشطمه شطاهدوسطا ادامهیافته اسطا

و گسط مشطلو منشطعبشطده اسطا (شطک  )6گسط گوموشداش گسطلی

و از آنجطا دوبطاره بطا رونطد  N70Eاز مرز غربی محطدوده خطارر میشطططود

معکوش با شطیب به سطوی شطما شطر ی اسطا که در فاصطله دو کیلومتری

کانهزایی پر عیار رگهای ( )lode-typeمس در کانسطططار جارو با راسطططتای

روسط طتطای جطارو تغییر جهطا داده و بطا رونطدی در جهطا  N50Eبطه سطططوی

تقریبی  110درجه و شططیب نزدیک به او در انشططعا های فرعی گسطط

غر ادامهیافته و پیش از رسطیدن به گسط مشطلو ،روندی شطر ی -غربی

جارو تشکی شده اسا

میگذرد

Jarou
Afshar-Abad
Ghezel Cheshme
Bidestan

Cu Deposits
Gomosh Dash

شکل  .6نقشه زمینشناسی ساختاری ناحیه معدنی کوهجارو و نمایش کانسارهای مس مستلف در آن (با تغییرات از حسینی )))Hosseini, 1996
Fig. 6. Structrural geologic map of the Kuh-e Jarou Mining District and location of various copper deposit (modified after Hosseini,
)1996
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عالوه بر گسط های اصططلی اشططاره شططده ،گسط های فرعی متعددی نیز در

 0±/2درجه سططانتیگراد و  ±0/6درجه سططانتیگراد اسططا کالیبراسططیون

منهقه وجود دارند که شطیب و امتداد آنها تا حدی متخثر از گس های اصلی

دسطتگاه در گرمایش با د ا  ±0/6درجه سطانتیگراد توسط نیترات سطزی

مجاورشطان بوده و اغلب کنتر کننده مرز واحدهای سطنگی منهقه هسطتند با

(نقهه ذو  414درجه سططانتیگراد) و در مرحله سططرمایش با د ا ±0/2

توجه به اینکه شططیب بیشططتر طبقات به سططوی شططما  -شططما شططر ی اسططا،

درجه سططانتیگراد توسطط ماده اسططتاندارد ان -هگزان (نقهه ذو -94/3

میتوان تصطور کرد که برونزدهای سطنگی این منهقه متعلق به یا شطمالی

درجه سططانتیگراد) ،انجامشططد در نهایا ،مؤلفههای شططوری (بر حسططب

تطا طدیسطططی بوده کطه دارای محور شطططر ی -غربی اسططططا در جنو ،

درصطططد وزنی معطاد نمطک طعطام) ،چگطالی (گرم بر سطططانتیمتر مکعطب) و

جنو غربی محدوده ،نقشطه شطیب واحدها تغییر کرده و تا دیس محدودی

فشطار (بار) بهدسطا آمده از بررسطیهای ریزدماسطنجی میانبارهای سطیا  ،با

را ایجاد کردهاند

اسطططتفطاده از نرمافزارهطای تسصطططصط طی )Brown, 1989( FLINCOR
و  ،)Bakker, 2012( FLUIDSمحطاسط طبطه شطططدنطد طی بررسطططیهطای

اوش مطالعه

ریزدمطاسطططنجی ،دمطای همگنشطططدن نهطایی ( ،)Thl-vدمطای انحال هطالیطا

در این پووهش ،پنج کانسطار شطام کانسطارهای مس جارو ،گوموشداش،

( )Tmhو دمطای نهطایی ذو یخ ( )Tmiceدر میطانبطارهطای دوفطازی آبگین و

ز چشططمه ،بیدسططتان و افشططارآباد در ناحیه معدنی کوهجارو به وسططعا

سططه فازی دارای فاز جامد هالیا ،مورد اندازهگیری رارگرفا محاسططبه

تقریبی  35کیلومترمرب مورد بررسطی رارگرفته اسطا برای این منکور ،از

شطططوری در میطانبطارهطای دوفطازی آبگین بطدون فطاز جطامطد در سطططامطانطه

نقشطههای زمینشطناسطی بزرگمقیاش در مقیاشهای Zar-Azin ( 1:1000

 H2O−NaClبطا دمطای یوتکتیطک بیشطططتر از  -21/2درجطه سطططانتیگراد بطا

 )Gostar Consultant Engineering Co., 2009و 1:20000

اسططتفاده از مقادیر  Tmiceو معادله ها و همکاران ()Hall et al., 1988

( ،)Kansaran Consultant Engineering Co., 1994اسطتفاده شطده

شام Salinity = 1.78 × Tmice – 0.0442 × Tmice2 + 0.000557

اسطا در مجموع ،تعداد  70مقه ناز  ،صطیقلی و ناز  -صطیقلی برای

 ،× Tmice3انجامشطد همننین ،محاسطبه شطوری در میانبارهای سطه فازی

انجطام بررسطططیهای سط ططن شط طنطاسط طی و کانهنگطاری تهیطهشطططده و توسط ط

دارای هطالیطا نیز بطا اسطططتفطاده از مقطادیر  TmNaClو اسطططتفطاده از نرمافزار

میکروسططکو نوری زایس مد  Axioplan2در بسش کانیشططناسططی

 ،)Bodnar et al., 1989( SALTYانجطامشطططد ثبطا دمطای یوتکتیطک

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران (کرر) ،مورد بررسی رارگرفته

( )Teتنهطا در میطانبطارهطای دوفطازی غنی از مطای بطا ابعطاد بزرگتر از 10

اسطا برای شطناسطایی کانیهای دگرسطانی و به ویوه کانیهای رسطی ،تعداد

میکرون امکانپذیر بود

 5نمونه پودر سططن

(با ابعاد  75میکرون) توسطط طیفسططنج پراش پرتو

ایکس مطد فیلیپس  X′pertبطا مطدت زمطان جریطان الکترونی  30د یقطه ،در

انهزایی نا نا یه مع نی و جااو

آزمایشطگاه کانیشطناسطی دانشطگاه سطایمانکا (اسطپانیا) ،مورد آزمایش رار

طبق شواهد صحرایی و بررسیهای زمینشناسی ا تصادی ،کانهزاییهای

گرفا بررسططیهای پتروگرافی میانبارهای سططیا با اسططتفاده از تعداد 10

متعطدد فلزات پطایطه (مس ،سطططر و روی) ،آهن و غیرفلزی (بطاریطا و

مقه دوبرصططیق از کانیهای کوارتز و باریا (ضططساما متوسطط 150

فلطدسطططپطار) در نطاحیطه معطدنی کوهجطارو وجود دارد کطه در این میطان

میکرون) ،توسط میکروسطکو تحقیقاتی زایس (بررسطیهای پتروگرافی)

کانهزاییهای مس به دلی تناژ و عیار مناسطب از اهمیا ا تصادی بیشتری

و ریزدماسطنجی گرمایش -سطرمایش با اسطتفاده از دسطتگاه مد لینکام ،در

بططرخططوردارنططد ( Zar-Azin Gostar Consultant Engineering

مرکز تحقیقطات فرآوری مواد معطدنی ایران (کرر) ،انجطامشطططد گسطططتره

 )Co., 2009سططن های آتشططفشططانی نیمهعمیق و خروجی اووسططن

تغییرات دمطایی در این دسطططتگطاه ،بین  -196تطا  +600درجطه سطططانتیگراد و

بطاییی ،مه ترین سط طنط

میزبطان ذخطایر مس در نطاحیطه معطدنی کوهجطارو

دطا انطدازهگیری طی مرحلطه سطططرمطایش و گرمطایش بطهترتیطب در حطدود

هسطتند که از لحا بافا و سطاخا ،ژوومتری ماده معدنی ،نوع و وسطعا
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دگرسانیهای سریسیتی ،اپیدوتی ،کربناتی و کلریتی هستند

شططباهاهای زیادی با یکدیگر هسططتند در کلیه کانسططارهای مس ناحیه
انساا گوموشناش

کوهجارو سططن های آتشططفشططانی اووسططن باییی مه ترین کنتر کننده

کانسطار گوموشداش با مو عیا '' 50°34'12طو شطر ی و ''35°40'21

ذخیره هسطتند در ادامه ویوگیهای کانهزایی هر یک از کانسارهای مس

عرض شط طمطالی در بسش شطططر ی رشط طتطهکوه جطارو و دامنطه جنوبی آن

به تفصی اشارهشده اسا

وا شططده اسططا (شططک  )3واحدهای سططنگی این منهقه متشططک از
سطططن های آتشطططفشطططانی با ترکیب آندزیا ،تراکیآندزیا و ریولیا

انساا جااو
این کانسطططار با مو عیا '' 50°32'59طو شطططر ی و '' 35°41'47عرض

هسططتند که سططینوگرانیا گوموشداش (واحد  )grبه شططک سططی در

شطمالی در یا شطمالی رشطتهکوه جارو و در فاصطله یک کیلومتری شطر

راسطتای گسط جنو کوهجارو نفوذکرده اسطا (شطک  )3پهنه معدنی

روسطططتای جارو رار دارد (شطططک  )3کانیسطططازی در کانسطططار جارو با

در کانسطار گوموشداش با طو  300متر ،ضطساما  2تا  10متر ،راسطتای

وسط طعطا حطدود  200متر مرب در سط طنط

شطططر ی -غربی و شطططیب نزدیک به او در سطططن

میزبطان پیروکسطططن -آمفیبو

میزبان توا بلورین

آنطدزیطا (واحطد سطططنگی  )Epaaبطا بطافطا آمیگطدالوویطدا رخداده کطه

دانهریز با رن

بهصورت موضعی برشیشده اسا ماده معدنی بهصورت رشته رگههای

(شططک  )C-7بر اسططاش پووهش حسططینی ( ،)Hosseini, 1996پهنه

پرعیطار مس بطا ضط طسطامطا حطدود یطک متر و طو تقریبی  20متر طابط

کانهزایی در منهقه گوموشداش به وسططیله دو گسط امتدادلغز شططمالی-

ردیابی اسطا (شطک  )A-7که راسطتای تقریبی آنها  110درجه و شطیب

جنوبی و شططما شططر ی -جنو غربی به سططه بسش غربی (غنی از مس)،

نزدیطک بطه طاو دارنطد کطانیسطططازی بطا بطافطا و سطططاخطا پراکنطده ،رگطه-

مرکزی (مس ±آهن) و شطر ی (غنی از آهن) ،تقسطی شطده اسطا بسش

رگنهای ،برشطی و پرکننده فضطای خالی درزهها و شطکسطتگیها ،مشطاهده

غربی که مح اصلی رخنمون رگه مس اسام دارای رگهای با ضساما

میشطود (شطک  )B-7تا سطا  1349که پایان فعالیا معدنی این کانسطار

متغیر  2تطا  8متر و طو رخنمون  120متر اسطططا میزان ذخیره  3200تن

مس با عیار  3تا

مس با عیار  2/7درصططد برای کانسططار گوموشداش برآورد

بوده اسطا ،میزان تولید ذخیره در آن  2700تن کانسن

کانسططن

سطفید تا سطبز روشطن (واحد سطنگی  ،)Ektرخداده اسطا

 8درصد برآورد شده اسا ( Kansaran Consultant Engineering

شطده اسطا ()Kansaran Consultant Engineering Co., 1994

 )Co., 1994بر اسطططاش بررسطططیهطای کطانطهنگطاری ،مجموعطه کطانطههطای

بر اسطططاش شطططواهطد کطانطهنگطاری ،کطانطههطای این کطانسطططار شطططاطم بورنیطا،

سطولفیدی درونزاد (بورنیا ،کالکوپیریا ،گالن ،اسطفالریا و پیریا)،

کالکوسطططیا ،کالکوپیریا ،مس آزاد ،مایکیا ،آزوریا و گوتیا به

سطططولفیطدی مس برونزاد (کطالکوسطططیطا و کوولیطا) ،اکسطططیطدی-

همراه باطلههای کوارتز ،باریا و سطریسطیا اسطا دگرسطانی سطیلیسطی،

هیدروکسططیدی مس و آهن (مایکیا ،آزوریا ،گوتیا و لیمونیا) و

کانسطن

اصطلی را دربرگرفته و درون زون کانیسطازی ،بلورهای کوارتز

مس آزاد در کانسطار جارو تشطسی داده شطد پیریاها اغلب بهصطورت

نیز دیده میشططود دگرسططانی آرژیلیک نیز به طور ناچیز در این کانسططار

میزبان مشطاهده شطدند کانههای اکسطید و

مشطاهده شطد بسش مرکزی در حد فاصط دو گسط با راسطتایNNE-

هیدروکسطیدی متعلق به فرایند اکسطایش سطهحی سطولفیدهای اولیه اسطام

 SSEو  N-Sرار گرفته که در آن تعداد سطه ترانشطه اکتشطافی حفر شطده

در حطالیکطه کطانطههطای سطططولفیطدی کطالکوسط طیطا و کوولیطا طی فراینطد

و بر روی دیوارههای آن آثار کانیسططازی برونزاد مایکیا و آزوریا

برونزاد در زیر سطه ایسطتابی و تحا شطرای  Ehمنفی (بدون اکسطیون)

همراه با گوتیا مشطاهده میشطود در بسش شطر ی کانسطار گوموشداش

شططک گرفتهاند کانیهای باطله شططام کوارتز ،کلسططیا ،سططریسططیا،

اغلطب کطانیسطططازی آهن و بطه طور نطاچیز ترکیبطات مسدار رخداده کطه

کلریا و باریا هسطططتنطد مه ترین دگرسطططانیهای منهقه جارو شطططام

مه ترین کانه آن هماتیا همراه باطله کوارتز و کلریا اسا

افشطان ریزبلور در متن سطن
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انساا قبلچشمه

میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

مشاهده شد

این کانسطططار با مو عیا '' 50°36'03طو شطططر ی و '' 35°41'20عرض
شططمالی در یا شططمالی رشططتهکوه جارو و فاصططله دو کیلومتری جنو

انساا بی سها

میزبان کانیسازی در این

کانسار بیدستان با مو عیا '' 50°33'46طو شر ی و '' 35°41'03عرض

کطانسطططار ،واحطد آنطدزیطا پورفیری (واحطد سطططنگی  )Eaاسطططا کطه در

شط طمطالی در یطا شط طمطالی رشط طتطهکوه جطارو ،در فطاصط طلطه  1/5کیلومتری

بسشهطای جنو غربی دارای بطافطا آمیگطدالوویطدا و در رخنمونهطا

میزبان این

روستای ز چشمه رار دارد (شک  )3سن

سطاخا شطبه بالشطی دارد ییهبندی عمومی سطن

جنو شطر روسطتای حاجیآباد رار دارد (شطک  )3سطن

کانسطار متشطک از آندزیا مگاپورفیری تا یتیا آندزیا (واحد سطنگی

میزبان در مح کانسطار

 )Elpبا میانییههای توا داسطیتی به رن

شطر ی -غربی با شطیب  45درجه به سطما شطما اسطا کانیسطازی در

صطورتی اسطا (شطک )G-7

مح خردشطدگی حاصط از یک گسط با روند  ENE-WSWرخداده

امتداد سطن

اسطا (شطک  )D-7ذخیره زمینشطناسطی این کانسطار ،حدود  2500تن

اسطا کانیسطازی به صطورت یک رگه عدسطی شطک با طو  20متر و

مس بطا عیطار بین  1تطا  2درصطططد برآورد شطططده اسطططا ( Kansaran

ضطساما متوسط  5متر با راسطتای  N65Eو شطیب  60SEرخداده اسطا

 )Consultant Engineering Co., 1994آثار کانیسططازی مس به

عیطار مس در این کطانسطططار کمتر از  2درصطططد برآورد شطططده اسطططا

صطورت مایکیا و آزوریا درون زون شطکسطتگی اب رؤیا اسطا بر

( )Kansaran Consultant Engineering Co., 1994کطانیهطای

اسططاش شططواهد کانهنگاری ،کانههای این کانسططار شططام کالکوسططیا،

تشطططکیط دهنطده کطانسطططار شطططامط کوپریطا ،کطالکوسط طیطا ،مطایکیطا و

کوولیطا ،کطالکوپیریطا ،مطایکیطا و آزوریطا ،بطه همراه بطاطلطههطای

کطالکوپیریطا اسطططا کوارتز ،بطاریطا ،اپیطدوت و کلسطططیطا مه ترین

کوارتز ،کلسططدونی ،کلسططیا و کلریا اسططا همننین دگرسططانیهای

تخخیری

میزبان شطر ی -غربی و شطیب آنها  35درجه به سطما شطما

باطلههای کانسطار هسطتند باریا به صطورت رگههای سطفیدرن
در سطططنط

سریسیتی ،کلریتی و کربناتی در این کانسار اب مشاهده اسا

میزبطان یتیطا آنطدزیطا مشطططاهطده شطططد (شطططکط )H-7

دگرسطانیهای سطیلیسطی ،آرژیلیک و اپیدوتی در این کانسطار مشطاهده شطد
انساا افشااتبان

میزان ذخیره و عیار کانیسطازی در کانسطار بیدسطتان از سطایر کانسطارهای

این کانسطططار با مو عیا '' 50°28'38طو شطططر ی و '' 35°41'20عرض

ذکر شده در ناحیه معدنی کوهجارو به نسبا کمتر اسا

شططمالی در یا شططمالی و بسش غربی رشططتهکوه جارو ،در فاصططله 1/5
کیلومتری جنو غر روسطتای افشطارآباد رار دارد (شطک  )3سطن

نگرسانی

میزبان کانیسطططازی در این کانسطططار شطططام گدازه آندزیتی دارای بافا

بر اسطاش بررسطیهای سطن نگاری و برداشطاهای صطحرایی ،هالهای از

واریولیتی و سطاخا بالشی (واحد سنگی  )Evaاسا (شک  )E-7امتداد

دگرسططانیهای درجه ضططعیف تا متوسطط کلیه واحدهای سططنگی ناحیه

میزبان  N70Wو شطیب آن  50NEاسطا پهنه معدنی در

معدنی کوهجارو ،به ویوه پهنههای کانهدار را تحاتخثیر رارداده اسطططا

عمومی سطن

کانسطار افشطارآباد به صطورت رگه برشطی پرعیار با طو  100متر ،ضساما

طبق شطواهد صطحرایی و میکروسطکوپی ،دگرسطانیهای کلریتی (شطک

 1تطا  5متر ،راسط طتطای  N60Wو شط طیطب  45SWبطا عیطار مس  2درصطططد

 ،)A-8کربناتی (شطک  ،)B-8سطیلیسطی (شطک  )C-8و اپیدوتی (شطک

برآورد شطده اسطا (شطک  )F-7بر اسطاش شطواهد کانهنگاری ،کانههای

 ،)D-8مه ترین دگرسطططانی واحطدهطای سطططنگی نطاحیطه معطدنی کوهجطارو

بورنیا ،پیریا ،گالن ،کالکوپیریا ،کوولیا ،کالکوسطططیا ،دیونیا و

هسطتند دگرسطانی کلریتی با ضطساما تقریبی  2تا  5متر همراه کانیهای

مایکیا ،به همراه باطلههای کوارتز ،باریا ،کلسطیا و سطریسطیا اسطا

کلریطا ،روتیط  ،کلسط طیطا و سطططریسط طیطا در اطراا زونهطای کطانطهدار

دگرسطانیهای سطیلیسطی ،کربناتی و کلریا -سطریسطیا در این کانسطار

کانسارهای مس جارو ،ز چشمه و افشارآباد ،مشاهده شد
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بسطش م طهمطی از کططانیهططای فرومطنیطزطی از بطیط آم طفطیبطو و بیطوتیططا در

پطایطانی کطانطهزایی بطه ویوه در کطانسطططارهطای مس جطارو ،ز چشطططمطه و

تودههای نفوذی توسط کلریا جانشطینشطده اسطا دگرسطانی کربناتی با

افشارآباد ،مشاهده شد

رگه -رگنههای کلسططیتی و مقادیر ناچیز هیدروکسططید آهن در مراح

شننکل  .7تصططاویر صططحرایی رخنمون کانیسططازی مس در ناحیه معدنی کوهجارو  Aو  :Bکانیسططازی مس رگهای در سططن
کانیسطازی رگهای مس در سطن

میزبان آندزیا کانسططار جارو:C ،

میزبان توا بلورین کانسطار گوموشداش :D ،کانیسطازی مس مرتب با گسط با روند  ENE-WSWدر دهانه تون اسطتسراجی

کانسطار ز چشطمه :E ،ترانشطه گسطلی بر روی رگه مس با راسطتای  N60Wدر سطن
برشی مس پرعیار در کانسار افشارآباد :G ،تون گسلی استسرار مس در سن

میزبان گدازه آندزیا کانسطار افشطارآباد :F ،نمایی نزدیک از کانیسطازی رگهای

میزبان آندزیا مگاپورفیری و  :Hنمایی از رگه باریا تخخیری در کانسار بیدستان

Fig. 7. Photographs from copper mineralization at the Kuh-e Jarou Mining District. A and B: Vein-type Cu mineralization within
andesite host rock of the Jarou deposit, C: Vein-type Cu mineralization within crystalline tuff host rock at Gomosh Dash deposit,
D: Cu mineralization related to ENE-WSW-trending fault in extraction tunnel of the Ghezel Cheshme deposit, E: Fault-related
trench on N60W-trending Cu vein within andesitic lava at Afshar-Abad deposit, F: Close view from high-grade Cu breccia vein in
the Afshar-Abad deposit, G: Extraction tunnel of copper within megaporphyritic andesite host rock, and H: Late stage barite vein
at Bidestan deposit.
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میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

کوارتزهای چندبلوری و در مواردی

و بیدسطتان ،مشطاهده شطد عالوه بر دگرسطانیهای یاد شطده ،دگرسطانیهای

کلسطططدونی و ضط طسطاما متغیر  1تا  10متر ،تقریبطا در اطراا کلیطه منطاطق

آرژیلیططک (احتمططای بططه صطططورت برونزاد بططا حضطططور کططاوولینیططا و

کانهدار کانسارهای مس ناحیه کوهجارو اب مشاهده اسا

موناموریونیا) (شطک  )A-9و کلریا -سطریسطیا (±پیریا) (شطک

دگرسطططانی اپیدوتی با کانیهای شطططاخ

 )B-9بطه طور محلی در پهنطههطای کطانطهدار نطاحیطه کوهجطارو توسط ط

اپیدوت و کلسطططیا و مقادیر

بررسیهای طیفسنج پراش پرتو ایکس مورد شناسایی رار گرفا

ناچیز کوارتز و کلریا به ویوه در مناطق کانهدار کانسططارهای مس جارو

شنکل  .8تصططاویر میکروسططکوپی (نور عبوری متقاط  )XPL ،از دگرسططانیهای مستلف در ناحیه معدنی کوهجارو  :Aدگرسططانی کلریتی :B ،دگرسططانی کربناتی با
حضطور رگنههای کلسطیا در سطن  :C ،دگرسطانی سطیلیسطی با حضطور کوارتزهای پلیکریسطتالین و  :Dدگرسطانی اپیدوتی عالو اختصطاری کانیها از ویتنی و اوانز
( )Whitney and Evans, 2010ا تباششده اسا ( :Calکلسیا :Chl ،کلریا :Ep ،اپیدوت :Qz ،کوارتز)
Fig. 8. Photomicrographs (transmited cross-polarized light, XPL) of various alterations at the Kuh-e Jarou Mining District. A: Chloritic
alteration, B: Carbonatization by occurrence of calcite veinlets within rock, C: Silica alteration by occurrence of polycrystalline quartz,
and D: Epidote alteration. Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Cal: calcite, Chl: chlorite, Ep: epidote, Qz: quartz).
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شنکل  .9نمودارهای طیفسطنج پراش پرتو ایکس از کانیهای دگرسطان ناحیه معدنی کوهجارو  :Aدگرسطانی آرژیلیک در میزبان توا (نمونه شطماره  )KJ-XD-17و
 :Bدگرسانی کلریا -سریسیا در گدازههای ریولیتی -آندزیتی (نمونه شماره )KJ-XD-12
Fig. 9. X-ray diffraction graphs from alteration minerals of the Kuh-e Jarou Mining District. A: Argillic alteration within tuff host
rock (sample no. KJ-XD-17), and B: Chlorite-sericite alteration within rhyolitic-andesitic lava (sample no. KJ-XD-12).

انهنیاای و ساخت و بافت

کلریا مه ترین کانیهای باطله همراه کانسن

هستند

بر اسطاش بررسطیهای کانهنگاری ،کانیهای سطولفیدی (فراوانی نسطبی 70

پیریطا بطه صطططورت ذرات افشطططان بیشط طکط و ابعطاد کوچطکتر از 0/1

درصطد) ،کربناتی (فراوانی نسطبی  20درصطد) و اکسطید -هیدروکسطیدی

میلیمتر در سططن

میزبان آتشططفشططانی مشططاهده شططد (شططک  )A-10که

آهن (فراوانی نسطبی  10درصطد) به ترتیب مه ترین فازهای کانیشطناسطی

مرتب با مرحله پیش از کانهزایی اصططلی اسططا بورنیا با رن

در کانسطارهای ناحیه کوهجارو هسطتند بر این اسطاش ،مجموعه کانیهای

صطططورتی تطا ارغوانی بطه صطططورت رگطهای همراه کطالکوپیریطا و کوارتز

بورنیطا ،کطالکوسط طیطا ،کوولیطا و کطالکوپیریطا بطه عنوان فطاز اصطططلی

(شطک  B-10و  )Cو سطیمان هعات سطن میزبان آتشطفشطانی برشطی،

کطانیسطططازی و پیریطا ،اسط طفطالریطا ،گطالن ،دیونیطا و مس آزاد بطه عنوان

مشطاهده شطد (شطک  D-10و  )Eهمننین طی بررسطیهای کانهنگاری،

کطانیهطای فرعی وجود دارنطد مطایکیطا ،آزوریطا ،کوپریطا ،گوتیطا و

کانیسططازی کالکوسططیا به صططورت افشططان با رن

بازتابی سططفید مات

لیمونیا مه ترین کانههای ثانویه ناشطی از اکسطایش و فرایند برونزاد در

(شط طکط  )F-10و جطانشطططینی بطا رنط

کانسطارهای ناحیه کوهجارو هسطتند کوارتز ،کلسطیا ،باریا ،سطریسطیا و

کالکوپیریا و بورنیا (شطک  ،)G-10تشطسی داده شطد کالکوپیریا

بازتابی

بطازتطابی آبی روشطططن در حطاشط طیطه
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بطا رنط

تعیین نوع ذخایر مس با سن

بطازتطابی زرد تیره تطا روشطططن اغلطب بطه صطططورت دره رشطططدی بطا

صورتگرفته اسا

بورنیا ،مشططاهده شططد (شططک  )H-10کوولیا با تجمعات بلوری آبی
تیره و نطاهمسطططانگردی نطارنجی رنط

میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

پس از تشططکی کانسططن

درونزاد ،در نتیجه انحال سططولفیدهای دانه

بطه صطططورت دره رشطططدی بطا

پراکنطده موجود در سطططه یطا نزدیطک بطه سطططه زمین بطا آ هطای جوی

کالکوسطیاهای نسط دوم مشطاهده شطد کالکوسطیا و کوولیا به عنوان

تحا شطرای اسطیدی و نفوذ این آ ها از طریق گسط ها و شطکسطتگیها

فراوانترین کطانطههطای سطططولفیطدی برونزاد مس بطا بطافطا جطانشطططینی در

به ترازهای عمقی بیشطتر تا زیر سطه آ های زیرزمینی (محی احیایی)،

شطکسطتگیهای کالکوپیریا و بورنیا رگهای تشطکی شطده اسطا (شطک

ک گرفتطه اسطططا بسش زیادی از
فراینطد غنیسطططازی ثانویه برونزاد شط ط ط

 )I-10گطالن و اسط طفطالریطا بطه صطططورت ادخطا هطای کوچطکتر از 0/1

کطانطههطای فلزی درونزاد در اثر این فراینطد بطه مجموعطه کطانطههطای فلزی

میلیمتر و رگنهای در میزبان دو نس ط بورنیا رگهای و سططیمان برشططی

مس بطا عیطار بطای تبطدیط شطططدهانطد این مرحلطه بطا حضطططور حج زیطادی از

بازتابی خاکسطتری -آبی به

کانههای مس پرعیار ( 3تا  7درصططد مس) نکیر مس آزاد ،کالکوسططیا،

صطورت جانشطینی در حاشطیه بورنیاهای نسط دوم مشطاهده شطد که خود

کوولیا و دیونیا مشططس

میشططود که اغلب با بافاهای جانشططینی

تو طس کالکوسطیا جانشطینشطده اسا (شک  )K-10ذرات مس آزاد با

جزوی و کام در حاشططیه کالکوپیریا و بورنیا یا شططکسططتگیهای آن

بازتابی رمز مسططی و ابعاد کمتر از  0/2میلیمتر به صططورت افشططان

تشطکی شطدهاند طبق شطواهد صطحرایی و تون های حفر شطده در منهقه،

مشطاهده شطد که در حاشطیه آن کوپریاهای خاکسطتری جانشطین شطده

یک پوشطش اکسطیدی -کربناتی آبدار به ضطساما تقریبی  10تا  15متر

اسططا (شططک  )L-10محصططویت کانیسططازی برونزاد کربناته مس و

در بسش بطاییی کطانسط طنط

سطططولفیطدی رارگرفتطه کطه بطه طور عمطده از

آهن شطام مایکیا ،آزوریا ،گوتیا و لیمونیا با بافاهای شطعاعی،

مجموعطه کطانیهطای گوتیطا ،مطایکیطا ،کوپریطا ،آزوریطا و لیمونیطا،

جعبطهای ،اسطططفرولیتی و بیشط طکط بطه صطططورت جطانشطططینی در حطاشط طیطه

تشططکی شططده اسططا (شططک  )G-11مراح زمانی رخداد کانهزایی در

سولفیدهای آهن و مس نکیر بورنیا و کالکوپیریا مشاهده شد

ذخایر مس ناحیه معدنی کوهجارو در شک  12نشانداده شده اسا

مرا ل انهزایی

براسی میا بااهای سیال

مشطاهده شطد (شطک  )J-10دیونیا با رن

رن

پهروگرافی و توزیع میا بااهای سیال

بر اسططاش نتایج بررسططیهای زمینشططناسططی ،کانهنگاری ،سططاخا و بافا
کانهزایی ،جنس و سن سن

بررسطططی میطانبطارهطای سط طیطا در نطاحیطه معطدنی کوهجطارو بطا هطدا تعیین

در برگیرنده ،ذخایر مس کوهجارو (شام

ویوگیهای فیزیکوشططیمیایی سططیا کانهسططاز و تسمین شططرای فشططار -دما

کانسططارهای جارو ،گوموشداش ،ز چشططمه ،افشططارآباد و بیدسططتان)،

رخداد ذخیره ،انجامشطده اسطا به این منکور ،بررسطیهای سطن نگاری و

شباهاهای زیادی با ه دارند و به نکر میرسد از یک سامانه ماگمایی-
گرمطابی مشطططتر

ریزدمطاسطططنجی میطانبطارهطای سط طیطا بر روی کوارتزهطای مرتب بطا کطانطهزایی

تکوین یطافتطهانطد کطانطهزایی در نطاحیطه معطدنی کوهجطارو

رگطهای کوارتز -کطالکوپیریطا ±بورنیطا مرحلطه او کطانطهزایی و بطاریاهای

بهترتیب مراح تشططکی شططام  )1 :مرحله پیش از کانهزایی با حضططور
پیریاهای افشططان (ابعاد کوچکتر از  0/1میلیمتر) در سططن

رگهای تخخیری ،انجام شططد بررسططی میانبارهای سططیا مراح کانهزایی

میزبان

دیگر با توجه به ابعاد بسططیار ریز میانبارها یا نبود کانی باطله مناسططب میسططر

آتشطفشطانی (شطک  )2 ،)A-11مرحله کانهزایی کوارتز-کالکوپیریا-

نبود با در نکرگرفتن اصطط اجتماع میانبارهای سطططیا که در یک زمان و

بورنیا همراه با مقادیر جزوی گالن و اسطططفالریا در رگهها و سطططیمان

تحا شططرای مشططابه در سططاختمان بلور به صططورت اولیه به دام افتادهاند،

گرمابی برشها (شطک  C ،B-11و  )3 ،)Dرگههای تخخیری باریا و

میطانبطارهطایی بطا ابعطاد  5تطا  40میکرون مورد آزمطایش ریزدمطاسطططنجی رار

کلسطیا با ضطساما متغیر  1تا  30سطانتیمتر (شطک  E-11و  )Fو )4

گرفتند

مرحله برونزاد و تشططکی کانههای کالکوسططیا ،کوولیا و دیونیا،
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 پیریاهای افشطان دانهریز در زمینه سطن:A ) از کانههای فلزی در ناحیه معدنی کوهجاروPPL ، تصطاویر نمونه دسطتی و میکروسطکوپی (نور بازتابی عادی.10 شنکل
میزبان

 کالکوسطیا به صطورت سطیمان برشطی هعات سطن± کانیسطازی بورنیا:E  وD ، بورنیا- کالکوپیریا- کانیسطازی رگهای کوارتز:C  وB ،آتشطفشطانی

- جانشطینی کوولیا:I ، دره رشطدی کانههای کالکوپیریا و بورنیا:H ، جانشطینی کالکوسطیا در حاشطیه کالکوپیریا و بورنیا:G ، کالکوسطیا افشطان:F ،آتشطفشطانی
 ذرات:L  رخداد دیونیا در حاشطیه بورنیا و جانشطینی آنها توسط کالکوسطیا و:K ، ادخا های گالن و اسطفالریا در میزبان بورنیا:J ،کالکوسطیا در حاشطیه بورنیا
:Cct ، بورنیا:Bn( ) ا تباششططده اسططاWhitney and Evans, 2010( پراکنده مس آزاد همراه کوپریاهای برونزاد عالو اختصططاری کانیها از ویتنی و اوانز
) اسفالریا:Sp ، کوارتز:Qz ، پیریا:Py ، گالن:Gn ، دیونیا:Dg ، کوولیا:Cv ، کالکوپیریا:Ccp ،کالکوسیا
Fig. 10. Hand samples and photomicrographs (reflected plorized light, PPL) from ore minerals at the Kuh-e Jarou Mining District. A:
Disseminated fine-grain pyrites within volcanic rock, B and C: Vein-type quartz-chalcopyrite-bornite mineralization, D and E:
Bornite±chalcocite in cement breccia with volcanic clast, F: Disseminated chalcocite, G: Replacement of chalcocite on rims of
chalcopyrite and bornite, H: Intergrown of chalcopyrite and bornite, I: Covellite-chalcocite replacement on bornite, J: Galena and
sphalerite inclusions within bornite, K: Occurrence of digenite and chalcocite on bornite, and L: Disseminated native Cu accompanied
with supergene cuprite. Abbreviation after Whitney and Evans (2010) (Bn: bornite, Cct: chalcoite, Ccp: chalcopyrite, Cv: covellite,
Dg: digenite, Gn: galena, Py: pyrite, Qz: quartz, Sp: sphalerite).
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شنکل  .11تصطاویر صطحرایی و نمونه دسطتی از مراح کانهزایی در ناحیه معدنی کوهجارو  :Aمرحله پیش از کانهزایی به صطورت پیریاهای افشطان در سطن
اووسن باییی B ،و  :Cمرحله کانهزایی کوارتز -کالکوپیریا رگهای در سن
بورنیا در سطن

میزبان آندزیتی

میزبان پیروکسن -آمفیبو آندزیا (واحد سنگی  :D ،)Epaaمرحله کانهزایی کالکوپیریا-

میزبان توا آندزیا برشطی دگرسطان :E ،مرحله کانهزایی تخخیری باریا رگهای در سطن

میزبان یتیا آندزیا (واحد سطنگی  :F ،)Eprمرحله کانهزایی

تخخیری کلسیا رگهای که رگه کوارتز -کالکوپیریا را ه کرده اسا و  :Gرخنمون صحرایی از واحد اکسیدی -هیدروکسیدی برونزاد به ضساما تقریبی  12متر در
کانسطار جارو (دید به سطما شطر ) عالو اختصطاری کانیها از ویتنی و اوانز ( )Whitney and Evans, 2010ا تباششطده اسطا ( :Bnبورنیا :Cal ،کلسطیا:Ccp ،
کالکوپیریا :Py ،پیریا :Qz ،کوارتز)
Fig. 11. Field and hand samples photographs from mineralization stages at the Kuh-e Jarou Mining District. A: Pre stage
mineralization as disseminated pyrites within Upper Eocene andesite, B and C: Quartz-chalcopyrite mineralization stage within
pyroxene-amphibole andesite (Epaa unit), D: Chalcopyrite-bornite mineralization stage within altered tuff andesitic breccias, E: Late
stage barite vein within latite andesite (Epr unit), F: Quartz-chalcopyrite vein crosscutting by late stage calcite vein, and G: Outcrops
from oxide-hydroxide supergene with 12 meter thickness at the Jarou deposit (looking to east). Abbreviation after Whitney and
Evans (2010) (Bn: bornite, Cal: calcite, Ccp: chalcopyrite, Py: pyrite, Qz: quartz).
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میانبارهای مشطاهده شطده ،اغلب دارای شطک های دوکی ،میلهای ،بیشطک

دوفطازی غنی از مطای اغلطب از لحطا تجمعی همراه بطا میطانبطارهطای تطک فطاز

و کروی هسطتند میانبارهای اولیه در مرکز بلور تشطکی شطده و میانبارهای

مای مشطاهده شطدند و میانبارهای دوفازی غنی از گاز نیز همراه میانبارهای

ثانویه اغلب مرز بلور را ه کردهاند همننین ،پدیدههای باریکشططدگی

تطکفطاز گطاز و در مواردی همراه میطانبطارهطای دارای فطاز جطامطد هطالیطا

و نشطا نیز طی بررسطیهای سطن نگاری مشطاهده شطد که مورد دماسطنجی

مشاهده شدند (شک )13

رار نگرفطا بر پطایطه ردهبنطدی شطططفرد و همکطاران (Shepherd et al.,

) ،1988میطانبطارهطای سط طیطا در کطانسطططارهطای نطاحیطه کوهجطارو ،بطه ترتیطب

براسیهای ایبنماسگجی

فراوانی شططام دوفازی غنی از گاز (( )VLشططک  A-13و  ،)Bدوفازی

بررسططیهای ریزدماسططنجی در کانسططارهای مس جارو ،گوموشداش،

غنی از مای (( )LVشطک  C-13و  )Dو تکفازیهای مای (( )Lشطک

ز چشطمه ،افشطارآباد و بیدسطتان انجام شطده و مقادیر دمای همگنشطدن

 E-13و  )Fو گطاز ( ،)Vهسطططتنطد عالوه بر این ،شطططواهطدی از وجود

نهطایی ،چگطالی و شطططوری میطانبطارهطای سط طیطا در جطدو  1و جطدو  2و

میانبارهای دارای فاز جامد هالیا ( )LVSتنها در کانسطارهای بیدسطتان و

نمودارهای سطتونی آنها در شطک  ،14شطک  ،15شطک  ،16شطک  17و

گوموشداش مشاهده شد از دیدگاه اجتماع میانبارهای سیا  ،میانبارهای

شک  18اراوه شده اسا
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شکل  .12توالی ه یافتی کانیها و کانهها در کانسارهای مس ناحیه معدنی کوهجارو ضساما خهوط نشاندهنده فراوانی کانیهاسا
Fig. 12. Paragenetic sequence of minerals and ore minerals in Cu depoits of the Kuh-e Jarou Mining District. Thickness of line
is representing the frequency of minerals.
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شننکنل  .13تصطططاویر میکروسطططکوپی (نور عبوری عطادی )PPL ،میطانبطارهطای سط طیطا در کطانسطططارهطای مستلف نطاحیطه معطدنی کوهجطارو  :Aمیطانبطارهطای  VLدر میزبطان
کوارتزهای کانسطططار جارو :B ،اجتمطاع میطانبارهای سط طیطا  VL ،LVو  Vدر کوارتزهای کانسطططار ز چشط طمطه :C ،اجتمطاع میطانبارهای سط طیطا VL ،LVو  LVSدر
کوارتزهای کانسطار گوموشداش :D ،حضطور میانبارهای سطیا  LVو  VLدر باریاهای تخخیری کانسطار بیدسطتان :E ،اجتماع میانبارهای سطیا  LVدر کوارتزهای
کانسار جارو و  :Fردیفی از میانبارهای  LVو  Lدر باریاهای تخخیری کانسار ز چشمه
Fig. 13. Photomicrographs (transmitted plorized light, PPL) of fluid inclusions at various deposits of the Kuh-e Jarou Mining
District. A: VL fluid inclusions hosted by quartz crystals of the Jarou deposit, B: VL, LV and V)fluid inclusion assemblages within
quartz crystals of the Ghezel Cheshme deposit, C: LV, VL and LVS fluid inclusion assemblages within quartz crystals of the
Gomosh Dash deposit, D: VL and LV fluid inclusions within late stage barite of the Bidestan deposit, E: LV fluid inclusion
assemblage within quartz crystals of the Jarou deposit, and F: LV and L fluid inclusions within late barite crystals at Ghezel
Cheshme deposit

میا بااهای سیال انساا جااو

سططانتیگراد) به فاز مای و تغییرات  Tmiceدر آنها بین  -1/2تا  -9/5درجه

دو نوع میطانبطار  LVو  VLدر رگطههطای کوارتز -کطالکوپیریطا و دو نوع

سطانتیگراد (متوسط  -5/3درجه سطانتیگراد) ،معاد شطوری  2/1تا 13/4

میانبار  LVو  Lدر رگه باریا تخخیری در کانسطار جارو شطناسطایی شطده

درصطططد وزنی معطاد نمطک طعطام ،بطه دسطططا آمطد (جطدو  )1چگطالی این

اسطا بر اسطاش نتایج ریزدماسطنجی ،مقادیر  ThLVو  Tmiceدر میانبارهای

میانبارها از  0/77تا  0/92گرم بر سططانتیمتر مکعب ،متغیر اسططا همننین،

( LVبا درجه پرشططدگی  70تا  90درصططد) با میزبان کوارتز به ترتیب بین

مقطادیر  ThLVو  Tmiceدر میطانبطارهطای ( LVبطا درجطه پرشطططدگی  80تطا 90

 185تا  247درجه سطانتیگراد (متوسط  216درجه سطانتیگراد) به فاز مای

درصططد) رگه باریا تخخیری به ترتیب بین  155تا  212درجه سططانتیگراد

و  -4/5تا  -10/2درجه سططانتیگراد (متوسط  -7/3درجه سططانتیگراد) ،به

(متوسط ط  183درجطه سطططانتیگراد) بطه فطاز مطای و  -0/8تطا  -7/5درجطه

دسطا آمد این مقادیر معاد شطوری بین  7/2تا  14/2درصطد وزنی معاد

سطانتیگراد (متوسط  -4/1درجه سطانتیگراد) ،معاد شطوری  1/4تا 11/1

نمک طعام و چگالی  0/88تا  1/0گرم بر سططانتیمتر مکعب اسططا (شططک

درصطد وزنی معاد نمک طعام ،به دسطا آمد (شطک  )B-14چگالی این

 )A-14مقادیر  ThVLمیانبارهای سطیا ( VLبا درجه پرشطدگی  20تا 40

میانبارها از  0/93تا  1/02گرم بر سططانتیمتر مکعب ،متغییر اسططا (جدو

درصطططد) نیز بین  205تطا  288درجطه سطططانتیگراد (متوسط ط  245درجطه

)2
DOI: 10.22067/ECONG.2021.52100.88283

زمینشناسی ا تصادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 1

89

)میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد

طال فاض و همکاران

تعیین نوع ذخایر مس با سن
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Table 1. Microthermometric measurements of fluid inclusions in quartz-chalcopyrite veins from the copper deposits of the
Kuh-e Jarou Mining District
Deposits

Type

n

Te
(°C)

Tmice
(°C)

Tmh
(°C)

ThLV
(°C)

LV

3

-22 to -26

-5.5 to -8.3

-------

196-213
(205)

LV

4

-25 to -28 -6.2 to -10.2

-------

LV

4

--------

-7.5 to -9.6

-------

LV

5

-25 to -29

-4.5 to -8.5

-------

LV

4

--------

-7.7 to -9.0

-------

LV

4

-25 to -28

-5.2 to ?

-------

VL

5

--------

-5.4 to -9.5

-------

VL

6

--------

-1.2 to -3.0

-------

VL

4

--------

-5.7 to ?

-------

VL

6

--------

-3.5 to -5.0

-------

LV

3

-21 to -24

-7.2 to -9.6

--------

LV

5

--------

-11.2 to -14.3

--------

LV

5

--------

-13.3 to -16.5

--------

LV

4

-19 to -23 -9.5 to -13.8

--------

VL

3

-21 to -23 -7.3 to -10.4

--------

VL

6

--------

-5.6 to -8.5

--------

VL

7

--------

-9.6 to -12.2

--------

LVS

3

--------

--------

250-265

LVS

6

--------

--------

221-247

LVS

4

--------

--------

254-275

LVS

3

--------

--------

236-251

Jarou

Gomosh
Dash

234-247
(240)
185-198
(190)
210-235
(222)
215-240
(227)
192-231
(211)
205-222
(213)
212-236
(224)
259-288
(273)
266-280
(273)
288-306
(297)
268-295
(282)
254-285
(270)
290-301
(296)
285-305
(295)
275-296
(286)
325-346
(335)
287-290
(288)
285-293
(289)
290-301
(296)
298-310
(304)

Salinity
Density
(wt.% NaCl eq.) (g/cm3)
12.0-8.6
(10.3)
9.5-14.2
(11.8)
11.1-13.5
(12.3)
7.2-12.3
(9.8)
11.3-13.0
(12.2)
8.1-?
(8.1)
8.4-13.4
(11.0)
2.1-5.0
(3.6)
8.8-?
(8.8)
5.7-8.0
(6.9)
10.7-13.5
(12.1)
15.2-18.0
(16.6)
17.2-19.8
(18.5)
13.4-17.6
(15.5)
10.9-14.4
(12.7)
8.7-12.3
(10.5)
13.5-16.2
(14.9)
34.7-35.5
(35.1)
33.0-34.6
(33.8)
35.0-36.5
(35.8)
33.7-34.7
(34.2)

0.95
1.00
0.98
0.88
0.97
0.90
0.85
0.90
0.92
0.77
0.97
0.91
1.15
1.01
0.97
0.84
0.76
1.20
1.00
1.08
1.14

n: number of fluid inclusion analysis, Te: eutectic temperature, Tmice: final ice melting temperature, Tmh: halite melting
temperature, ThLV: homogenization temperature
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Table 1 (Continued). Microthermometric measurements of fluid inclusions in quartz-chalcopyrite veins from the copper
deposits of the Kuh-e Jarou Mining District
Te
Tmice
Tmh
ThLV
Salinity
Density
Deposits
Type
n
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(wt.% NaCl eq.) (g/cm3)
----234-256
11.1-14.2
LV
4
-------- -7.5 to -10.2
1.12
--(245)
(12.7)
----193-212
14.8-17.2
LV
5
-23 to -27 -10.7 to -13.3
0.99
--(203)
(16.0)
----188-201
8.0-13.1
LV
5
--------5.0 to -9.2
0.89
--(195)
(10.6)
----224-243
6.6-11.1
LV
7
-22 to -25 -4.1 to -7.5
1.20
--(234)
(8.9)
----254-267
6.0-8.7
Ghezel Cheshme VL
4
--------3.7 to -5.6
0.98
--(261)
(7.4)
----233-248
12.3-14.3
VL
4
-20 to -23 -8.5 to -10.3
1.01
--(241)
(13.3)
----202-223
6.2-8.0
VL
6
--------3.8 to -5.1
0.96
--(213)
(7.1)
----251-278
2.7-7.0
VL
5
--------1.6 to -4.3
0.98
--(265)
(4.9)
----211-232
7.3-10.7
VL
4
-19 to -22 -4.6 to -7.2
0.87
--(222)
(9.0)
----201-215
7.2-10.2
LV
5
-18 to -22 -4.5 to -6.8
0.92
-(208)
(8.7)
----195-210
2.6-5.7
LV
4
--------1.5 to -3.5
0.90
-(203)
(4.2)
----221-235
12.0-14.2
Afshar-Abad LV
4
-------- -8.2 to -10.2
0.88
-(228)
(13.1)
----236-243
10.1-13.0
LV
5
-19 to -21 -6.7 to -9.1
1.08
-(240)
(11.6)
----198-213
11.3-12.7
LV
4
-19 to -23 -7.7 to -8.9
0.98
-(206)
(12.0)
----212-231
13.5-16.2
LV
4
-22 to -25 -9.6 to -12.2
1.08
-(222)
(14.9)
----221-246
11.8-14.3
LV
6
-24 to -27 -8.2 to -10.3
0.84
-(234)
(13.1)
----263-286
18.0-19.8
LV
6
-------- -14.2 to -16.5
0.92
-(275)
(18.9)
----251-270
15.5-17.2
LV
4
-17 to -20 -11.5 to -13.3
1.15
-(261)
(16.4)
----290-303
6.0-9.5
VL
4
--------3.7 to -6.2
0.78
-(297)
(7.8)
Bidestan
----264-282
15.3-18.0
VL
6
-19 to -21 -11.3 to -14.1
0.85
-(273)
(16.7)
----296-313
11.1-14.2
VL
7
-------- -7.5 to -10.2
0.97
-(305)
(12.7)
256312-332
35.0-36.9
LVS
5
--------------1.20
287
(322)
(36.0)
230317-328
33.5-34.3
LVS
6
--------------1.15
246
(323)
(33.9)
260295-309
35.3-36.6
LVS
6
--------------1.10
277
(302)
(36.0)
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Table 2. Microthermometric measurements of fluid inclusions in late stage barite veins from the copper deposits of the
Kuh-e Jarou Mining District. Symbols is similar to the Table 1.
Deposits

Jarou

Gomosh Dash

Ghezel Cheshme

Type

n

Te
(°C)

Tmice
(°C)

ThLV
(°C)

LV

4

-21 to -24

-4.5 to -6.0

201-210
(206)

LV

4

?

-5.3 to ?

LV

4

?

-0.8 to -2.1

LV

4

-22 to -26

-5.1 to -7.5

LV

3

?

-3.3 to -5.9

LV

4

--------

-7.4 to -9.1

LV

5

-17 to -19

-5.2 to -7.3

LV

6

--------

-10.5 to -13.5

LV

4

-18 to -21

-9.7 to -11.7

LV

3

-18 to -21

-6.3 to -8.4

LV

4

-18 to -21

-3.1 to ?

LV

4

--------

-1.1 to -3.2

LV

4

--------

-4.0 to -6.1

LV

3

-19 to -22

-2.5 to ?

VL

4

-18 to -20

-3.3 to -5.0

LV

3

--------

--------

LV

4

--------

--------

LV

5

--------

--------

LV

4

--------

--------

LV

4

-21 to -23

-4.7 to -5.8

LV

5

--------

-3.0 to -4.2

LV

5

--------

-5.3 to -6.8

LV

6

-18 to -22

-7.1 to -9.5

LV

3

--------

-8.1 to -9.5

Afshar-Abad

Bidestan
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161-175
(168)
155-168
(162)
167-193
(180)
196-212
(204)
201-212
(207)
185-197
(191)
203-213
(208)
220-232
(226)
198-205
(202)
186-190
(188)
156-172
(164)
162-178
(170)
184-193
(189)
160-174
(167)
185-205
(195)
175-195
(185)
212-225
(219)
210-220
(215)
189-196
(193)
190-206
(198)
223-236
(230)
234-245
(240)
208-213
(211)

Salinity
Density
(wt.% NaCl eq.) (g/cm3)
7.2-9.2
0.98
(8.2)
8.3-?
0.93
(8.3)
1.4-3.6
1.00
(2.5)
8.0-11.1
1.00
(9.6)
5.4-9.1
1.02
(7.2)
11.0-13.0
0.94
(12)
8.1-11.0
0.87
(9.6)
14.5-17.3
0.84
(16.0)
13.6-15.7
1.01
(14.7)
9.6-12.2
0.95
(11.0)
5.1-?
0.90
(5.1)
1.9-5.3
0.92
(3.6)
6.5-9.3
0.84
(8.0)
4.2-?
0.87
(4.2)
5.4-8.0
0.95
(6.7)
--------

-----

--------

-----

--------

-----

--------

-----

7.5-9.0
(8.3)
5.0-6.7
(5.9)
8.3-10.2
(9.3)
10.6-13.4
(12.0)
11.8-13.4
(12.6)

1.00
0.84
0.95
1.02
0.94
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شنکل  .14نمودارهای سططتونی دمای همگنشططدن نهایی ،چگالی و شططوری در میانبارهای سططیا کانسططار مس جارو  :Aرگه کوارتز -کالکوپیریا و  :Bرگه باریا
تخخیری
Fig. 14. Histogram diagrams of homogenization temperature, density and salinity in fluid inclusions of the Jarou copper deposit.
A: quartz-chalcopyrite vein, and B: Late stage barite vein

میا بااهای سیال انساا گوموشناش

درصططد) در میزبان کوارتز نیز بین  275تا  346درجه سططانتیگراد (متوسط

طبق بررسطیهای پتروگرافی ،به ترتیب فراوانی سطه نوع میانبار  VL ،LVو

 310درجطه سطططانتیگراد) بطه فطاز مطای و تغییرات  Tmiceدر آنهطا بین  -5/6تطا

 LVSدر رگطههطای کوارتز -کطالکوپیریطا و یطک نوع میطانبطار  LVدر

 -12/2درجه سطانتیگراد (متوسط  -9/0درجه سطانتیگراد) معاد شطوری

رگههای باریا تخخیری در کانسططار گوموشداش ،تشططسی داده شططد بر

 8/7تطا  16/2درصطططد وزنی معطاد نمطک طعطام،بطه دسطططا آمطد (جطدو )1

اسططاش نتایج ریزدماسططنجی ،تغییرات  ThLVو  Tmiceمیانبارهای ( LVبا

چگالی این میانبارها نیز بین  0/76تا  0/97گرم بر سططانتیمتر مکعب ،متغیر

درجطه پرشطططدگی  60تطا  80درصطططد)بطا میزبطان کوارتز بطه ترتیطب بین  254تا

اسطططا میطانبطارهطای  LVSبطا حج حبطا گطاز کمتر از  30درصطططد ،طی

 306درجه سطانتیگراد (متوسط  280درجه سطانتیگراد) به فاز مای و -7/2

بررسططیهای ریزدماسططنجی تنها از طریق محو شططدن فاز حبا به فاز مای

تا  -16/5درجه سططانتیگراد (متوس ط  -12درجه سططانتیگراد) ،به دسططا

همگن شطططدنطد تغییرات  Tmhدر این میطانبطارهطا بین  221تطا  275درجطه

آمطد این مقطادیر معطاد شطططوری  10/7تطا  19/8درصطططد وزنی معطاد نمک

سطططانتیگراد (متوسط ط  250درجطه سطططانتیگراد) ثبطا شطططد کطه شطططوری

طعام و چگالی بین  0/91تا  1/15گرم بر سططانتیمتر مکعب اسططا (شططک

محاسبهشده بر مبنای آن بین  33/0تا  36/5درصد وزنی معاد نمک طعام،

 )A-15مقادیر  ThVLمیانبارهای سطیا ( VLبا درجه پرشطدگی  20تا 50

به دسطططا آمد دمای همگنشطططدن فاز حبا گاز ( )ThLVنیز در آنها بین
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 285تا  310درجه سطانتیگراد ثبا شطد (جدو  1با توجه به نزدیک بودن

 185تا  232درجه سطانتیگراد (متوسط  208درجه سطانتیگراد) به فاز مای

دمای همگنشطدن نهایی میانبارهای  VL ،LVو  LVSدر رگه کوارتز-

و تغییرات  Tmiceدر آنها بین  -5/2تا  -13/5درجه سططانتیگراد (متوسطط

کطالکوپیریطا (شطططکط  ،)15چگطالی میطانبطارهطای  LVSدر کطانسطططار

 -9/3درجه سانتیگراد) ،به دسا آمد (شک  )B-15شوری محاسبهشده

گوموشداش بین  1/0تا  1/2گرم بر سطانتیمتر مکعب ،به دسطا آمد طبق

بر مبنای  Tmiceبین  8/1تا  17/3درصطد وزنی معاد نمک طعام و چگالی

شططواهد ریزدماسططنجی ،مقادیر  ThLVمیانبارهای ( LVبا درجه پرشططدگی

بین  0/84تا  1/01گرم بر سانتیمتر مکعب ،به دسا آمد (جدو )2

 70تا  90درصطد) در میزبان باریاهای تخخیری کانسطار گوموشداش بین

)LV-type (n=19
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A
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10
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شنکل  .15نمودارهای سطتونی دمای همگنشطدن نهایی ،چگالی و شطوری در میانبارهای سطیا کانسطار مس گوموشداش  :Aرگه کوارتز -کالکوپیریا و  :Bرگه
باریا تخخیری
Fig. 15. Histogram diagrams of homogenization temperature, density and salinity in fluid inclusions of the Gomosh Dash copper
deposit. A: quartz-chalcopyrite vein, and B: late barite vein

میا بااهای سیال انساا قبلچشمه

ریزدمطاسطططنجی ،تغییرات  ThLVو  Tmiceمیطانبطارهطای ( LVبطا درجطه

بطه ترتیطب فراوانی سطططه نوع میطانبطار  VL ،LVو  Vدر رگطههطای کوارتز-

پرشطططدگی  65تطا  85درصطططد)بطا میزبطان کوارتز بطه ترتیطب بین  188تطا 256

کطالکوپیریطا و دو نوع میطانبطار  LVو  Lدر رگطههطای بطاریطا تطخخیری در

درجه سطانتیگراد (متوسط  220درجه سطانتیگراد) به فاز مای و  -4/1تا

کانسططار ز چشططمه تشططسی داده شططد بر اسططاش نتایج بررسططیهای

 -13/3درجه سططانتیگراد (متوس ط  -8/5درجه سططانتیگراد) ،به دسططا
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میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

آمد این مقطادیر معاد شطططوری  6/6تا  17/2درصطططد وزنی معاد نمک

مکعب متغیر اسطا مقادیر  ThLVمیانبارهای ( LVبا درجه پرشطدگی 50

طعام و چگالی بین  0/89تا  1/2گرم بر سططانتیمتر مکعب اسططا (شططک

تا  80درصطد) در میزبان باریاهای تخخیری کانسطار ز چشطمه بین  156تا

 )A-16مقطادیر  ThVLمیطانبطارهطای ( VLبطا درجطه پرشطططدگی  10تطا 20

 193درجه سططانتیگراد (متوسطط  175درجه سططانتیگراد) به فاز مای و

درصطد) در میزبان کوارتز نیز بین  202تا  278درجه سطانتیگراد (متوسط

تغییرات  Tmiceدر آنهطا بین  -1/1تطا  -6/1درجطه سطططانتیگراد (متوسط ط

 240درجه سطانتیگراد) به فاز مای و تغییرات  Tmiceدر آنها بین  -1/6تا

 -3/6درجطه سطططانتیگراد) ،بطه دسطططا آمطد (شط طکط  )B-16شطططوری

 -10/3درجه سطططانتیگراد (متوسط ط  -6/15درجه سطططانتیگراد) معطاد

محاسطبهشده بین  1/9تا  9/3درصد وزنی معاد نمک طعام و چگالی بین

شطططوری  2/7تطا  14/3درصطططد وزنی معطاد نمطک طعطام ،بطه دسطططا آمطد

 0/84تا  0/95گرم بر سانتیمتر مکعب به دسا آمد (جدو )2

(جطدو  )1چگطالی این میطانبطارهطا نیز بین  0/78تطا  0/9گرم بر سطططانتیمتر
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شنکل  .16نمودارهای سطتونی دمای همگنشطدن نهایی ،چگالی و شطوری در میانبارهای سطیا کانسطار مس ز چشطمه  :Aرگه کوارتز -کالکوپیریا و  :Bرگه باریا
تخخیری
Fig. 16. Histogram diagrams of homogenization temperature, density and salinity in fluid inclusions of the Ghezel Cheshme copper
deposit. A: quartz-chalcopyrite vein, and B: Late barite vein

میا بااهای سیال انساا افشااتبان

رگطههطای کوارتز -کطالکوپیریطا و یطک نوع میطانبطار  LVدر رگطههطای

طبق شطططواهطد پتروگرافی ،بطه ترتیطب فراوانی دو نوع میطانبطار  LVو  Lدر

باریا تخخیری در کانسططار افشططارآباد ،شططناسططایی شططد بر اسططاش نتایج
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ریزدماسططنجی ،مقدار  ThLVمیانبارهای ( LVبا درجه پرشططدگی  60تا

پرشطططدگی  70تطا  90درصطططد) در میزبطان بطاریطاهطای تطخخیری کطانسطططار

 80درصطد) در میزبان کوارتز بین  195تا  243درجه سطانتیگراد (متوسط

افشطططارآبطاد بین  175تطا  225درجطه سطططانتیگراد (متوسط ط  197درجطه

 220درجطه سطططانتیگراد) بطه فطاز مطای  ،بطه دسطططا آمطد همننین ،تغییرات

سطططانتیگراد) بطه فطاز مطای و تغییرات  Tmiceدر آنهطا بطه دلیط ریز بودن

 Tmiceدر این میانبارها بین  -1/5تا  -10/2درجه سططانتیگراد (متوسطط

میطانبطارهطا (ابعطاد کمتر از  3میکرون) ،طابط انطدازهگیری نبود بنطابراین،

 -5/8درجه سططانتیگراد) ،معاد شططوری بین  2/6تا  14/2درصططد وزنی

مقطادیر شطططوری و چگطالی در میطانبطارهطای موجود در بطاریطاهطای رگطهای

معطاد نمطک طعام و چگالی بین  0/88تا  1/08گرم بر سطططانتیمتر مکعب

کانسار افشارآباد ثبا نشد

بطه دسطططا آمطد (شط طکط  )17مقطادیر  ThLVمیطانبطارهطای ( LVبطا درجطه
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شکل  .17نمودارهای ستونی دمای همگنشدن نهایی ،چگالی و شوری در میانبارهای سیا رگههای کوارتز -کالکوپیریا و باریا تخخیری کانسار مس افشارآباد
Fig. 17. Histogram diagrams of homogenization temperature, density and salinity in fluid inclusions of the quartz-chalcopyrite and
late stage barite vein at the Afshar Abad copper deposit.

میا بااهای سیال انساا بی سها

سطانتیگراد (متوسط  -12/3درجه سطانتیگراد) ،به دسطا آمد این مقادیر

بطه ترتیطب فراوانی سطططه نوع میطانبطار  VL ،LVو  LVSدر رگطههطای

معاد شططوری  11/8تا  19/8درصططد وزنی معاد نمک طعام و چگالی

کوارتز -کطالکوپیریطا و دو نوع میطانبطار  LVو  VLدر رگطههطای بطاریطا

بین  0/84تا  1/15گرم بر سطانتیمتر مکعب اسطا (شطک  )A-18مقادیر

تخخیری در کانسطار بیدسطتان ،مشطاهده شطد بر اسطاش نتایج ریزدماسطنجی،

 ThVLمیانبارهای سططیا ( VLبا درجه پرشططدگی  10تا  30درصططد) در

تغییرات  ThLVو  Tmiceمیانبارهای ( LV-با درجه پرشططدگی  70تا 80

میزبان کوارتز نیز بین  264تا  313درجه سطانتیگراد (متوسط  288درجه

درصطططد) بطا میزبطان کوارتز بطه ترتیطب بین  212تطا  286درجطه سطططانتیگراد

سطططانتیگراد) بطه فطاز مطای و تغییرات  Tmiceدر آنهطا بین  -3/7تطا -14/1

(متوسط ط  250درجطه سطططانتیگراد) بطه فطاز مطای و  -8/2تطا  -16/5درجطه

درجه سطانتیگراد (متوسط  -9/0درجه سطانتیگراد) معاد شطوری  6/0تا
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 18/0درصطد وزنی معاد نمک طعام ،به دسطا آمد (شطک  )18چگالی

ریزدماسططنجی ،مقادیر  ThLVمیانبارهای ( LVبا درجه پرشططدگی  70تا

این میانبارها نیز بین  0/78تا  0/97گرم بر سططانتیمتر مکعب متغیر اسططا

 90درصططد) در میزبان باریاهای تخخیری کانسططار بیدسططتان بین  189تا

میانبارهای  LVSبا حج حبا گاز  30تا  50درصد ،مشابه میانبارهای

 245درجطه سطططانتیگراد (متوسط ط  217درجطه سطططانتیگراد) و تغییرات

 LVSکانسطار گوموشداش طی بررسطیهای ریزدماسنجی از طریق محو

 Tmiceدر آنها بین  -3/0تا  -9/5درجه سطانتیگراد (متوسط  -6/3درجه

شططدن فاز گاز به فاز مای همگن شططدند تغییرات  Tmhدر این میانبارها

سطانتیگراد) ،به دسطا آمد (شطک  )B-18شطوری محاسطبهشطده بر مبنای

بین  230تا  287درجه سطانتیگراد (متوسط  260درجه سطانتیگراد) ثبا

 Tmiceبین  5/0تطا  13/4درصطططد وزنی معطاد نمطک طعطام و چگطالی بین

شطد که شطوری محاسطبهشطده بر مبنای آن بین  33/5تا  37/0درصطد وزنی

 0/84تا  1/02گرم بر سطانتیمتر مکعب به دسطا آمد (جدو  )2به دلی

معاد نمک طعام ،به دسطا آمد دمای همگنشطدن فاز گاز ( )ThLVنیز

ریز بودن میطانبطارهطای ( VLابعطاد کمتر از  3میکرون و درجطه پرشطططدگی

در آنهططا بین  295تطا  332درجطه سططططانتیگراد (متوسط ط  313درجططه

کمتر از  10درصطططد) در بطاریطاهطای تطخخیری کطانسطططار بیطدسط طتطان ،ثبطا

سططانتیگراد) ،ثبا شططد (جدو  )1و چگالی میانبارهای  LVSبین 1/1

تغییرات  ThLVو  Tmiceو محاسططبه مقادیر شططوری و چگالی در این نوع

تا  1/2گرم بر سططانتیمتر مکعب به دسططا آمد طبق نتایج بررسططیهای

میانبارها میسر نشد
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شنکل  .18نمودارهای سطتونی دمای همگنشطدن نهایی ،چگالی و شطوری در میانبارهای سطیا کانسطار مس بیدسطتان  :Aرگه کوارتز -کالکوپیریا و  :Bرگه باریا
تخخیری دمای همگنشدن ،چگالی و شوری در میانبارهای  VLباریا به دلی ریز بودن اب اندازهگیری نبود
Fig. 18. Histogram diagrams of homogenization temperature, density and salinity in fluid inclusions of the Bidestan copper deposit.
A: quartz-chalcopyrite vein, and B: Late stage barite vein. Homogenization temperature, density and salinity could not be measured
in VL fluid inclusions of barite crystals due to their fineness.
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بحث
عوامل گهرل گگ

میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

و در نهطایطا کطانیسطططازی رگطه -رگنطهای در بسشهطای ک عمق (عمق
انهزایی

کمتر از  500متر) شطده اسطا طبق شطواهد به نکر میرسطد شطک گیری

بر اسطاش شطواهد صطحرایی ،زمینشطناسطی سطاختاری -کانهزایی ،دگرسطانی

کانیسطازی در ناحیه کوهجارو محدود به افق سطنگی اووسطن باییی بوده

و میانبارهای سططیا انجام شططده در این پووهش ،به نکر میرسططد تمرکز

(کنتر کننده لیتولوژیک) و عناصطر سطاختاری و شطکسطتگیها اغلب نقش

مس در کانسططارهای ناحیه جارو در ارتباط با عوام کلیدی زیر رخداده

گسططترش دگرسططانی و توسططعه سططامانه کانهسططازی برونزاد را موجب

اسا:

شدهاند

الف عگاصننر سنناخهاای :طبق شططواهد سططاختاری به نکر میرسططد که
فعطالیطاهطای گرمطابی در نطاحیطه معطدنی کوهجطارو در ارتبطاط مسطططتقی بطا

ب پهروفابریک سنگ

سطیسطت های گسطلی کشطشطی در منهقه اسطا ( )Hosseini, 1996در

نکیر کانسطارهای مس نوع مانتو ،پتروفابریک سطن

محی های کشطشطی شطکنا ،جابهجایی گسط ها سطبب ایجاد شطکسطتگیها و

نفوذپذیری و ارتباط آن با گسطترش بسشهای کانهدار اهمیا زیادی دارد

فضطاهای خالی شطده و معبر مناسطبی را برای جایگیری ماگما و سطیایت

( )Cox et al., 1979; Cai et al., 2016در صطورتیکه سطن

گرمابی آزاد شططده از آنها ،ایجاد میکند ( )Chi and Xue, 2011که

کانیزایی از سطن های دانهریز و بدون تسلس آتشطفشطانی -رسطوبی نکیر

بططه ویوه در خصطططوخ ذخططایر مس نوع مططانتو نکیر Manto Verde

توا شطططیلی یطا مطارنی بطاشطططدم این سط طنط هطا بطهدلیط نفوذپطذیری پطایین مطان

گزارششطده اسطا ( )Pollard, 2006در چنین شطرایهی ،سطیا کانهسطاز

جریان سطیا گرمابی ،گسطترش آن و در نهایا کاهش عیار کانیزایی در

از راه شططکسططتگیها به سططرعا از بسشهای با فشططار بای به بسشهای با

مناطق نفوذناپذیر میشطوند ( Chi and Xue, 2011; Henley et al.,

فشطططار پطایین مهطاجرت کرده و در اثر فراینطدهطایی نکیر جوشطططش و یطا

)2015

آمیستگی با سطیایت دیگر سطبب رخداد کانیسطازی و تهنشطسطا فلزات

از آنجا که سطن

میشود ()Corbett and Leach, 1998; Al Hakim et al., 2018

آتشطفشطانی و آذرآورای حدواسط تا اسطیدی با بافاهای بادامیشطک و

چنانکه اشطاره شطد ،کانیسطازی در کانسطارهای مس کوهجارو اغلب در

حفرهدار بطا ترکیطب آنطدزیطا پورفیری ،آنطدزیطا بطازالتی ،یتیطا آنطدزیطا و

شططکسططتگیهای فرعی منشططعب از گسط های اصططلی منهقه شططک گرفته

ریوداسططیا با سططن اووسططن باییی هسططتند ،آثار کانیسططازی مس در این

اسطا شطواهد صطحرایی گویای آن اسطا که کانیسطازی مس در چند

سطن ها همراه با دگرسطانیهای سطیلیسطی ،کلریتی و سطریسطیتی اب مشطاهده

مرحله انجام شده و تزریق رگهها به صورت بِرش گسلی ،شکستگیهای

اسططا بنابراین نفوذپذیری بایی سططن

میزبان آتشططفشططانی منهقه سططبب

مرتب با گسط ها و همننین در درزههای کشطشطی رخداده اسطا (شطک

حرکا سطیا در جهاهای مستلف و گسطترش ماده معدنی شطده و سطیا

)7

کانهدار با رسططیدن به سططن های نفوذپذیر و متسلس آتشططفشططانی نزدیک

از میان انواع رگهها ،مواردی که در ارتباط با شططکسططتگیها هسططتند ،از

سطه زمین ،دگرسطانیهای ک دمایی را ایجادکرده که آثار آن در منهقه

اهمیطا و توانطایی ویوهای برخوردارنطدم بطهطوری کطه رارگیری این رگطه-

طابط ردیطابی اسطططا در این محط  ،تطهنشطططسطططا کوارتز در دیواره رگطههطا

رگنهها اغلب در گسیستگیهای پَر مانند 1و درزههای مرتب با پهنههای

(دگرسطانی سطیلیسطی) سطبب بسطتهشطدن رگهها و ایجاد یک معبر غیرفعا

گسطلی اصطلی یافا میشطوند ( Cai et al., 2016; Al Hakim et al.,

برای انتقطا محلو هطای کطانطهدار و کطاهش نرخ جریطان سط طیطا میشطططود

 )2018; Cheng et al., 2019طبق این شطططواهطد بطه نکر میرسطططد،

( )Zhong et al., 2013مسططططدود شططططدن معبرهططا و افزایش فشططططار

گسططترش برشها و گسطط ها در ناحیه کوهجارو سططبب ایجاد فضططاهای

هیدرواسطتاتیک سیا در ناحیه کوهجارو سبب برشیشدن ،باز شدن رگهها

مناسب برای انتقا حج کافی سیا کانهساز از تودههای نفوذی عمیقتر

و ایجاد معبرهای جدید برای تهنشطسطا کانههای مس با عیار بیشطتر (مرحله

میببا  :در ذخایر فلزی با سطن

میزبان ماگمایی

میزبان اغلب از دیدگاه
میزبان

میزبان اصطلی در کانسطارهای ناحیه کوهجارو سطن های
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کانهزایی برشی متوس عیار بورنیا -کالکوسیا ±کوولیا) ،شده اسا

میرسطططد کطه کطاهش تطدریجی دمطای سط طیطا نطاشطططی از اختالطبطا آ های

تشططکی رگههای مس با عیار بای همراه با بافا برشططی از ویوگیهای بارز

جوی ،نقش مؤثری در شک گیری رگههای کوارتز -کالکوپیریا و پس

در ذخطایر مس نوع مطانتو بوده کطه بطه ویوه در کطانسطططارهطای مس شطططیلی

از آن رخداد باریاهای رگهای تخخیری در کانسطططارهای مس ناحیه جارو

گزارششده اسا (Wilson et al., 2003م )Klohn et al., 1990

دارند (شطک  )19طبق نمودار دمای همگنشطدن در مقاب شطوری ،به نکر
میرسطد بسش مهمی از کانهزایی مس در این ناحیه در نتیجه کاهش فشطار

ج نقش فشنناا-نمنا :رگطههطای کوارتز -کطالکوپیریطا در کطانسطططارهطای

ناشطی از رخداد گسطلش و در پی آن ،ر یقشطدگی با آ های جوی ،شطک

مس ناحیه معدنی کوهجارو که مورد بررسطی ریزدماسطنجی رار گرفتند،

گرفته باشند (شک )19

محصططو نهشططا سططیلیس از محلو های آبگین گرم هسططتند که اغلب

با توجه به سطرگذشطا زمینسطاختی ناحیه معدنی و رخداد رشطته رگههای

شک گرفتهاند با افزایش دما

پر عیار مس با راسطتای تقریبی  110درجه در انشطعابات فرعی گسط جارو

و فشطار ،ابلیا حاللیا آ به طور فزایندهای افزایش مییابد و میتواند

با راسطططتای تقریبی  ،N70-80Eو وع پدیده اختالط سطططیا در ارتباط با

را ح کند این شطرای ،

گسطططلش در این ناحیطه دور از انتکطار نیسطططا همننین ،با توجه به نمودار

سطططیلیس حط شطططده در آ بطا ترکیطب  ،H4SiO4یکی از اجزای بطارز

دمای همگنشطدن در مقاب شطوری و رسط منحنیهای چگالی با اسطتفاده

محلو هطای گرمطابی و بیطانگر حضطططور معمو کوارتز در رگطههطاسطططا

از معطادلطه ژانط

و فرانتز ( )Zhang and Frantz, 1987و منحنیهطای

عالوه بر این ،عوام دیگری عالوه بر فشطار و دما ،نکیر  pHو شطوری در

ایزوبار توسط دریزنر و هنری (،)Driesner and Heinrich, 2007

حطاللطیططا سطططیطلطیطس نطقطش مطهطمطی بططازی مطیکطنطنططد ( Heinrich and

میانبارهای سطیا والد در چگالی بین  1تا  1/1گرم بر سططانتیمتر مکعب و

)Candela, 2014

فشطار  50تا  150بار (متوسط عمق  400متر) تشطکی شطدهاند (شطک )19

آ عالوه بر سطیلیس ،میتواند بسطیاری از عناصطر اصطلی دیگر از جمله

پس از آن ،در اثر کاهش فشططار منهقه ناشططی از گسططلش و ورود آ های

فلزات لیطایی (نکیر  K2+ ،Na2+و  ،)Ca+را در خود حط کنطد در یطک

جوی ک دما ،بسش عمطدهای از میطانبارهای سط طیطا در اثر کاهش چگطالی

سططیسططت گرمابی در حا تکوین ،دامنه تفکیک بین مذا و سططیا متغیر

(بین  0/8تا  1/0گرم بر سطانتیمتر مکعب) و فشطار (بین  10تا  170بار) ،در

بوده و به طور کام در کنتر غلکا – Clو سایر لیگاندها در سیا اسا

کانسارهای مس ناحیه معدنی کوه جارو شک گرفتهاند

درون شطکسطتگیها و فضطاهای خالی سن

مقادیر زیادی از کانیهای تشطکی دهنده سطن

()Liebscher and Heinrich, 2007
ططبطق پطووهطش بطویطرون و هطمطکططاران ( ،)Boiron et al., 2010رخططداد

نوع انهزایی

فرایندهای اختالط و کاهش دمای ناشططی از ر یقشططدگی سططیا  ،کاهش

توالی آتشطفشطانی -رسطوبی کرتاسطه در کمربند کردیلرای شطیلی (شطما

ناگهانی فشطططار (ناشطططی از ورود سطططیا به مناطق ک فشطططار از جمله مناطق

سطانتیاگو) نسسطتینبار توسط رویز و همکاران ()Ruiz et al., 1971

گسطلش و افقهای بایتر) ،شطرای مناسطبی را برای ناپایداری کمپلکسهای

به عنوان میزبان ذخایر مس چینهکران معرفیشده که بعدها توس ساتو

فلزی به ویوه کلریدهای سطر  ،مس و اورانیوم فراه میکند که در نتیجه

( )Sato, 1984به عنوان کانسطططارهای مس نوع مانتو نامگذاری شطططد

آن تهنشطینی عناصطر فلزی مستلف بسطتگی به محتوای فلزی و حضطور بنیان

نمونههای مشطابهی از این ذخایر بعدها در امریکای شطمالی ،شطما غر

سطططولفوری (– S2و – )HSدر محی دارد بطا اسطططتفطاده از نمودار دمطای

کانادا و شط طمطا میشطططیگطان به عنوان کانسطططارهای مس طبقطات سطططرخ

همگنشطططدن نهطایی در مقطاطب شطططوری و مقطایسطططه آن بطا رونطدهطای مستلف

آتشطططفشططططانطی ،2مطعطرفطیشططططد ( Kirkham, 1996; Cabral and

تحو سط طیطا توسط ط ویلکینسطططون ( ،)Wilkinson, 2001چنین بطه نکر

)Beaudoin, 2007
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شننکنل  .19نمودار دوتطایی دمطای همگنشطططدن در مقطاطب شطططوری و نمطایش مو عیطا میطانبطارهطای سططیطا رگطههطای کوارتز -کطالکوپیریطا وبطاریطاهطای رگطهای تطخخیری در
کانسطارهای مس جارو ،گوموشداش ،ز چشطمه ،افشطارآباد و بیدسطتان منحنیهای چگالی با اسطتفاده از معادله ژان

و فرانتز ( )Zhang and Frantz, 1987و منحنیهای

ایزوبار از دریزنر و هنری ( ،)Driesner and Heinrich, 2007ا تباششططده اسططا روندهای مستلف تحو سططیا نیز با اسططتفاده از نمودار ویلکینسططون ( Wilkinson,

 ،)2001رس شده اسا
Fig. 19. Binary diagram of homogenization temperature versus salinity and presentation of fluid inclusion assemblage data from
quartz-chalcopyrite and late barite veins at the Jarou, Gomosh Dash, Ghezel Cheshme, Afshar Abad and Bidestan copper
deposits. The density and isobar curves plotted by Zhang and Frantz (1987) and Driesner and Heinrich (2007), respectively. Various
fluid evolution trends adopted by Wilkinson (2001).

کطانسطططارهطای مس نوع مطانتو بطه دلیط عیطار فلزی بطای (بیش از  8درصطططد

سطن اووسطن -الیگوسطن هسطتند ( )Khoei et al., 1999تشطکی سطن

مس) ،عمق ک کططانططهزایی (کمتر از  1کیلومتر) ،همراهی بططا فلزات

میزبطان این ذخطایر مرتب بطا فعطالیطاهطای آتشطططفشطططانی وا در خشطططکی

میزبان آتشططفشططانی-

(کانسططارهای غیرهمزاد با ارتباط آذرین نامعلوم) با ترکیب حدواسطط تا

رسطوبی کرتاسطه -ترشطیری از دیدگاه پیجویی همواره از اهمیا باییی

اسططیدی اسططا که از دیدگاه تکتونوماگمایی ،اغلب به موازات زونهای

برخوردار هستند ()Rosúa et al., 2014

فرورانش حطاشط طیطه طارههطا شط طکط گرفتطهانطد و ذخطایر مس نوع مطانتو از

در گسطتره وسطیعی از دنباله آتشطفشطانی مردآباد -بویین زهرا ،کانسطارها و

مه ترین ذخایر تشطکی شطده در این محی ها هسطتند ( Lefebure and

انطدیسهطای متعطدد مس نکیر ایپطک ،چطا و ،مشطططلو و بوجعفر همراه بطا

)Church, 1996; Cabral and Beaudoin, 2007

سطن های آتشطفشطانی ترشطیری برونزد دارند که این کانسطارها اغلب از

تطاکنون مرطا هطای متعطددی از ذخطایر مس نوع مطانتو یطا طبقطات سطططرخ

میزبان آتشطفشطانی آندزیتی و بازالتی به

آتشطططفشطططانی در ایران معرفیشطططده اسطططا کطه از جملطه آنهطا میتوان بطه

گرانبها به ویوه نقره و توزی فضططایی در سططن

نوع ذخایر مس رگهای با سطن
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کطانسطططارهطای بهطاریطه ( ،)Rezaeihamid et al., 2019ورزگ -طاین

مجموع ،با در نکرگرفتن کلیه شططواهد زمینشططناسططی ،کانهزایی ،بافا و

( ،)Alizadeh et al., 2013معطدن بزرگ یطا عبطاشآبطاد ( Salehi et

سططاخا ،جنس سططن

میزبان ،نوع دگرسططانی و میانبارهای سططیا  ،در

 ،)al., 2016چشطططططمططهگططز ( Mahvashi and Malekzadeh

مجموعه کانسطارهای مس ناحیه معدنی کوهجارو ،میتوان گفا که این

 ،)Shafaroudi, 2016ماری ( )Maghfouri et al., 2016و کشطا

ذخایر دارای بیشطترین شطباها با ذخایر نوع مانتو در شطیلی یا مس طبقات

مهکی ( ،)Boveiri et al., 2013اشطططاره کرد همننین ،بیش از 30

سططرخ آتشططفشططانی در شططما امریکا ،هسططتند از آنجاییکه ویوگیهای

ذخیره و اندیس مس نوع مانتو در شطیلی گزارششطده که دارای محدوده

ذخطایر مس نوع مطانتو در شطططیلی دارای وجطه اشطططترا هطایی بطا دیگر

سططنی ژوراسطیک تا اوای ترشطیری هسططتند ( )Sato, 1984ذخایر مس

کانسطارهای مس نکیر طبقات سطرخ آتشطفشطانی و میشطیگان یا کویناوی

نوع مانتو دارای چهار ویوگی اصطططلی هسطططتند که عبارتند از )1 :سطططن

اسطا ،ویوگیهای این ذخایر با کانسطارهای ناحیه کوهجارو در جدو 3

میزبان آتشطفشطانی ارهای و دریایی با سطن ژوراسطیک تا اووسطنم  )2رخداد

مقایسهشده اسا

ماده معدنی به صططورت س طیمان سططن های برش طی یا پرکننده حفرههای
گدازههام  )3مجموعه کانیشططناسططی کالکوسططیا ،بورنیا ،مس آزاد و

نهیجهگیری
کمربند مس سطططاوه -کاشطططان ، -در بسش شطططمالی کمربند ماگمایی

دما نکیر سطیلیسطی ،سطریسطیتی ،کربناتی و کلریتی عیار مس در ذخایر نوع

ارومیطه -دختر بطه عنوان یکی از طدیمیترین پهنطههطای کطانطهسطططازی طال و

کوولیا همراه با کالکوپیریا و پیریام و  )4وجود دگرسططانیهای ک

مس در ایران اسططا که دنباله آتشططفشططانی مردآباد -بویین زهرا با سططن

مطانتو بین  1/5تطا  3درصطططد وزنی و تنطاژ بین  50هزار تن تطا  43میلیون تن

اووسططن باییی -الیگوسططن در شططما آن وا شططده اسططا در این دنباله

اسطا که محتوای نقره در آنها بین  5تا  20گرم در تن و اغلب بدون طال

آتشطفشطانی کانسطارهای مس جارو ،گوموشداش ،ز چشطمه ،بیدسطتان و

گزارششططده اسططا ( )Sato, 1984; Boric et al., 2002در منهقه

افشططارآباد شططناسططایی شططده اسططا که با عنوان "ناحیه معدنی کوهجارو"

کوهجطارو ذخیره احتمطالی  2میلیون تن مس بطا عیطار متوسط ط  3درصطططد

شطناخته میشطوند سطن های آتشطفشطانی اووسطن باییی به عنوان سطن

وزنی ،گزارششطده اسطا ( Kansaran Consultant Engineering

میزبان اصطلی کانسطارهای مس ناحیه کوهجارو به شطمار میروند که اغلب

)Co., 1994
سن

توسط تودههای نفوذی پس از اووسططن ه شططدهاند از آنجا که سططن

میزبان اغلب ذخایر نوع مانتو شام سن های آتشفشانی آندزیا

میزبان اصططلی در کانسططارهای ناحیه کوهجارو سططن های آتشططفشططانی و

تا بازالا با سطرشطا کالکآلکالن پتاسطی بای تا شطوشطونیتی اسطا که در

ک و حفرهدار
آذرآورای حدواسط ط تا اسط طیطدی با بافاهای بادامیشط ط ط

محی های فرورانش مشطابه منهقه آند یا حوضطههای پشطاکمانی تشطکی

هسططتند ،آثار کانیسططازی مس در این سططن ها همراه با دگرسططانیهای

شطططدهانطد ( )Oliveros et al., 2008بطافطاهطای پورفیری ،آفطانیتیطک،
بادامکی و برشطی شططاخ ترین بافاهای سططن

میزبان هسططتند که ماده

معدنی اغلب در فضاهای خالی و متسلس سن

نهشته میشود تغییرات

سطیلیسطی ،کلریتی و سطریسطیتی اب مشطاهده اسطا طبق شطواهد ،کاهش
تدریجی دمای سطیا ناشطی از اختالط با آ های جوی ،نقش مؤثری در
شطططکط گیری رگطههطای کوارتز -کطالکوپیریطا و پس از آن رخطداد

دمای همگنشطدن بین  150تا  350درجه سطانتیگراد و محتوای شطوری

باریاهای رگهای تخخیری در کانسطارهای مس ناحیه جارو داشطته اسطا

بین  2تا  40درصططد وزنی معاد نمک طعام در میانبارهای س طیا ذخایر

با در نکرگرفتن کلیه شطواهد زمینشطناسطی ،کانهزایی ،بافا و سطاخا ماده

نوع مانتو گزارششطده اسطا ( Ramirez et al., 2006; Kojima et

معدنی ،نوع سططن

 )al., 2008همننین ،تغییرات دمای همگنشطدن بین  200تا  350درجه

میزبان ،دگرسططانی و میانبارهای سططیا در مجموعه

کطانسطططارهطای مس نطاحیطه معطدنی کوهجطارو ،میتوان گفطا این ذخطایر

سطانتیگراد و محتوای شوری بین  2تا  37درصد وزنی معاد نمک طعام

اب مقایسططه با کانسططارهای مس نوع مانتو در شطیلی یا مس طبقات سططرخ

در میانبارهای سطیا ذخایر مس ناحیه کوهجارو به دسطا آمده اسطا در

آتشفشانی در شما امریکا ،هستند
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تعیین نوع ذخایر مس با سن

) مانتو و طبقات سرخ آتشفشانی، ویوگیهای مستلف کانسارهای مس ناحیه کوهجارو با نوع کانسارهای مشابه (نکیر کانسارهای نوع میشیگان.3 ج ول
Table 3. The main characteristics of the Kuh-e Jarou Mining District copper deposits compared with the similar deposit types
(including Michigan, Manto-type, and volcanic red-beds).
Characteristic

Chilean
Manto-type

Michigan or
Keweenawan

Volcanic redbeds

Kuh-e Jarou
Mining District

Host rock

Amygdaloidal
andesite flow,
basaltic lava, coarse
volcaniclastics
beds, volcanic tuffs

Toleiitic flow
basalts with
sandstone and
conglomerate

Amygdaloidal
basaltic flow,
pyroclastic rocks
with tuff, siltstone
and sandstone

Amygdaloidal
rhyodacite and
trachyandesite,
volcanic and
volcaniclastics tuff

Magmatic series

Calc-alkaline

Tholeiitic

------

Calc-alkaline to
shoshonitic

Tectonic setting

Back-arc basins,
island-arc,
continental-arc

Semi continental
rift

Continental rift
and marginal
plates

Continental-arc
subduction zone

Mineral
assemblage

Chalcocite, bornite,
chalcopyrite, pyrite,
hematite, Cu-native

Cu- and Agnative,
chalcocite,
digenite,
malachite and
azurite

Bornite, chalcocite,
Cu- and Agdigenite, Cu-native,
native, chalcocite,
pyrite, chalcopyrite,
bornite, dejurlite,
and minor galena and
digenite, pyrite
sphalerite

Ore texture

Vein-veinlets,
strata-bound
(restricted to
particular units)

Disseminated,
open-space
filling, massive

Disseminated,
open-space filling,
vein- and veinlets

Vein and veinlet,
breccia, replacement
and disseminated

Quartz, chlorite,
epidote, calcite,
and minor
zeolite

Calcite, epidote,
quartz, chlorite,
zeolite

Quartz, calcite,
barite, chlorite

Alteration

Silicification,
sericitization,
propylitic and
carbonates

Mostly without
distinct
alteration related
to mineralization

Mostly without
distinct alteration
related to
mineralization

Chloritic, sericitic
and argillic

Age

Jurassic to lower
Cretaceous

Precambrian

Proterozoic to
tertiary

Upper Eocene

References

Kirkham (1984),
Wilson (2000)
Wilson and Zentilli
(2006), Kojima et
al. (2008)

Brown (1971),
Larson et al.
(2003),
Rosemeyer
(2011)

Lefebure and
Church (1996),
Cabral and
Beaudoin (2007)

This study

Calcite, quartz,
Gangue minerals epidote, hematite,
chlorite and zeolite
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میزبان آتشفشانی در ناحیه معدنی کوهجارو (جنو اشتهارد)

ق انانی

اثربسش کمطا سطططپطاش را دارنطد همننین از داوران محترم نشطططریطه

نویسطندگان از مدیریا سطازمان صطنای و معادن اسطتان تهران و شطرکا

زمینشططناسططی ا تصططادی و سططردبیر نشططریه برای اراوه نکرهای مفید و

مهندسطین مشطاور زرآذین گسطتر به دلی اراوه رهنمودها و همکاریهای

سازنده صمیمانه دردانی میشود

1. Feather-like ruptures
2. Cu-volcanic redbeds
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Introduction
The Bafq mining district (BMD) in the Kashmar-Kerman tectonic zone
hosts ~34 magnetite-hematite-apatite ore deposits with about 1500 Mt
of reserves in the central Iran (Torab, 2008). The mineralization has
predominantly occurred in the Early Cambrian volcano-sedimentary
rocks of Esfordi Formation. It consists of rhyolite, rhyodacite, spilitic
basalt, and dolostone, which are intruded dominantly by the Early
Cambrian granitoid intrusions (Torab, 2008). Metasomatism has not
only affected vastly the ore deposits and their host rocks, but it has also
controlled ore mineralization. This issue has caused ambiguity and a
paradox in determining the genesis of these ore deposits. In this research
study, sources of mineralization are determined in the Chogart
magnetite-apatite ore deposits. The results of this research study
constrain the genesis of the Choghart deposits. Moreover, they shed new
light on ore-forming processes in similar ore deposits of the Bafq mining
district.
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Methodology
In this research study, 87 rock and ore samples were collected from the
Choghart magnetite-apatite ore deposits.
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Mineralogy characteristics of 10 apatite samples and
13 magnetite-apatite ore samples were determined
by using the LEO-1400 Scanning Electron
Microscope, with a voltage of 19-17 kV and a beam
diameter of 20 nA. Moreover, three apatite and three
albite samples were examined by using X-ray
powder diffraction in the Iran Mineral Processing
Research Center. Seventeen magnetite-hematite ore
samples were also analyzed using ICP-MS in the
Zarazma Company. For microthermometry, one
sample of the 1st-generation apatites was analyzed
for fluid inclusions in the Geological Survey and
Mineral Exploration of Iran.
Four apatite samples were studied by the O-H isotope
method in the Hungarian Laboratory in Hungary,
seven calcite samples were studied by the O-C
method in Ottawa, Canada, two apatite sample were
studied by the Nd-Sm method in Queensland,
Australia, and four apatite samples were studied by
the Inductively Coupled Plasma Mass SpectrometryLaser ablation method in Tasmania University in
order to determine the origin of the mineralizing
fluid.

separation of U-Pb by hydrothermal fluids or
formation of apatite ores during a separate
phenomenon.
Discussion
In this research study on the Choghart magnetiteapatite ores and its albite-bearing metasomatic host
rocks, three generations of albites, two generations
of apatites, two generations of monazites and two
generations of magnetite have been identified. The
geochemical evaluation of the albites indicates lower
REE-Y-Ti of the 1st-generation albites, which are
sterile in terms of Th-U, compared to the 2nd- and 3rdgeneration albites. The O-C isotope analysis of the
paragenetic calcites demonstrated albitization due to
the magmatic and high-temperature hydrothermal
fluids. In addition, the O-H isotope studies on fluid
inclusions of the apatites demonstrate atmospheric
origin of the fluids, while the microthermometry
results of the apatite fluid inclusions indicate
magmatic and hydrothermal origins of these fluids.
On the other hand, presence of ilmenite exsolutions
in the magnetites and O-H isotope of the magnetites,
conducted by Moore and Modabberi (2003) and
Majidi et al. (2021) have shown the magmatic origin
of the fluids. The Nd-Sm isotopic results of 1stgeneration apatites, rhyolitic host rock, and ironapatite ores indicate different initial contents of their
Nd isotope ratios. The similarity of εNd in the 1stgeneration apatites with phosphorite of the Soltanieh
Formation, along with Sr versus Mn amounts of the
apatites reinforce the idea that the apatites could have
been derived from these sedimentary phosphorites,
whose εNd contents increased due to the hightemperature magmatic and hydrothermal fluids,
derived from the granitic intrusions, rhyolitic lavas
and magnetite melts. The 206Pb/238U and 206Pb/207Pb
dating demonstrate 490-561 million years for the 1stgeneration apatites, 511-543 million years for the 1stgeneration monazites, 503-528 million years for
most of the 2nd-generation monazites, and 112-153
million years for a limited number of 2nd generation
monazites. The different isotopic ages of the apatites
and monazites shows their formation during longterm and extensive ore-forming processes during
later effects of hydrothermal and magmatic fluids.

Results
The petrography, geochemistry, and isotope studies
on the host rock and magnetite-apatite ores of the
Choghart deposit indicate various forms of
mineralization, which is associated with extensive
metasomatism. The O-H and Nd-Sm isotopes on the
1st-generation apatites and the ratios of Sr relative to
Mn of these apatites demonstrate a sedimentary
origin, while the presence of ilmenite exsolution
texture in the 1st-generation magnetites shows a
magmatic origin of the ore-forming processes. In
addition, microthermometry of the fluid inclusions in
the 1st-generation apatites in the magnetite-apatite
ore and the evaluation of the O-C isotopes on the
paragenetic calcites with the 2nd- and 3rd-generation
albites of host albite-bearing metasomatites indicate
a combination of magmatic and high-temperature
hydrothermal processes. The results of 206Pb/238U
and 206Pb/207Pb isotopic studies on the 1st-generation
apatites and 1st- and 2nd-generation monazites
inclusions of the 1st-apatites illustrate that monazites
are younger than the apatites, which could indicate
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This has resulted in enrichment of apatites in REE,
formation of monazite inclusions along the fractures
and on the surface of the apatites.
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منشأ یألاک نا هیأا ر نا اأا متنتل -آپاتل

چغا ت ،شأااکشأق ااق  :شأاهه ی ه نا یشأنایأی،

ملنشلای ،یزرماینجی و هیزوتاپهای پای ه ( O-Cو  )O-Hو اپای ه ( U-Pbو )Nd-Sm
نلامقث

حالنی1

 ،مجل شاهپان

هره* 2

 ،محا حالن مقهریان

ااققی3

 1کارشناسی ارشد ،بخش علوم زمین ،دانشکده علوم ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
2

دانشیار ،بخش علوم زمین دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان ،کرمان ،ایران

 3کارشناسی ارشد ،شرکت سنگ آهن مرکزی ،ایران ،بافق ،یزد ،ایران
چکل ه

هطالعات مقاله
1399/10/06

بررسییییهای سییینگشیییناسیییی ،زمینشییییمی و ایزوتوپی بر روی کان ییینگ مگنتیت -آپاتیت و

تاریخ بازنگری1400/06/19 :

دگرنهادیهای آلبیتدار کان یار چاارت بیانگر تنو کانیزایی با منشی متفاوت اسیتب بررسییهای

تاریخ دریافت:
تاریخ پذیرش:

1400/07/03

ایزوتوپهای پایدار  O-Hو ایزوتوپهای ناپایدار  Nd-Smبر روی کانیهای آپاتیت ن یییو او
مرتبط با کان ینگ مگنتیت و ن یبتهای  Srدر مقابو  Mnدر هر دو ن یو آپاتیت ،منشی رسیوبی

وهژههای نلل ی
زمینشیمی
سیا کانهساز
کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت

آنها را نشییان میدهد .از طرف دیگر ،بررسیییهای ریزدماسیین ی بر روی میانبارهای سیییا در
آپاتیت ن و او و ایزوتوپهای پایدار  O-Cبر روی کل یتهای همیافت با آلبیتهای ن و دوم
و سیوم در پهنههای دگرنهادی و وجود بافتهای برونرسیتی ایلمنیت در کانی مگنتیت ،تلفیقی از
فراینیییدهای ماگمایی و گرمابی دما باا را به نمایش میگذاردب تفاوت سنی آپاتیتهای ن و او
206

238

بافق

و مونازیتهای مرتبط با این آپاتیتها به روش U/ Pb

ایران مرکزی

سیییییاات کیانیزا در بیازههیای زمیانی مختلا اسیییتب بر اسیییا

206

و Pb/ Pb

207

نشیاندهنده عملکرد

پنوهش ،کیانیزایی در کیان یییار

مگنتییت -آپیاتییت چایارت منشییی چنیدزادی داردب این م ییی لیه نقشیییی مهم در درد فراینیدهیای
کانیزایی و مد های اکتشافی کان ارهای آهن-ف فات گ تره معدنی بافق داردب
ایان ه مائاک
م ید شاهپ ندزاده
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مق مه

اسیییت )Torab, 2008; Rahimi, 2015ب واحیدهیای سییینگی

گ ییتره معدنی بافق در پهنه زمینسییایتی کاشییمر -کرمان بین دو

دربرگیرنده کانیسییازی ،سیینگهای آتشییفشییانی -رسییوبی به سیین

در ایران مرکزی رارگرفتیه اسیییت

کامبرین زیرین اسیت .سینگهای آتشیفشیانی و آذرآواری موجود،

شیییکییو  A-1تییا Haghipour and Pelissier, 1977; )C

ریولیتی -ریوداسیییتی بوده و بازالتهای اسییلیلیتی نیز به طور محلی

)Ramezani and Tucker, 2003ب این گ یتره معدنی میزبان 34

دیده میشییوندب جن

واحدهای رسییوبی همزمان ،بیشییتر دولومیتی

بیهن یاری آهن -ف یییفیات بیا ذییرهای بیش از  1500میلیون تن

استب

بلود سیییایتیاری یزد و طب

شأأک  A .1و  :Bپراکندگی کان یییارهای اک ییییدی آهن -آپاتیت در کمربند آتشیییفشیییانی -نفوذی کاشیییمر -کرمان برگرفته از رمضیییانی و تاکر
 ))Ramezani and Tucker, 2003و  :Cنقشیه زمینشیناسیی ناحیه پشیت بادام با تاییرات از حقیپور و پلی ییه )Haghipour and Pelissier, 1977
و رمضانی و تاکر ))Ramezani and Tucker, 2003
Fig. 1. A and B: Distribution of iron oxide–apatite deposits in the Kashmar-Kerman volcanic-plutonic belt (after
Ramezani and Tucker, 2003), and C: Geological map of the Poshte-Badam area (modified after Haghipour and Pelissier,
)1977; Ramezani and Tucker, 2003
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ح ینی و همکاران

در بعضییی از مناطق ،واحدهای آتشییفشییانی -رسییوبی با نفوذیهای

گزارششیییده اسیییت )Forster and Jafarzadeh, 1994ب این

کیامبرین زیرین ع شیییدهانیدب سییینیگهیای نفوذی بیشیییتر ترکیبی

کان یار در سیازند اسیفوردی متشیکو از م موعهای از سینگهای

گرانیتی داشیییتیه ولی بریی تودههیای نفوذی بیا ترکییا گیابرو-

آتشفشانی -آذرآواری و تودههای نفوذی حدواسط -اسیدی عمیق

دیوریت نیز به صورت محلی مشاهده میشوندب

تا نیمهعمیق شییامو آندزیت ،تراکیآندزیت ،ریولیت ریوداسیییت،

در مورد منشی کان ارهای گ تره معدنی بافق ،نرریههای گوناگونی

گرانیت ،گرانودیوریت و تونالیت به همراه شییییو و ماسیییهسییینگ

ارائهشییده اسییت که شییامو مرتبط با کربناتیتها Forster and

تشییکیوشییده اسییتب در وا  ،بخش االا این م موعه سیینگهای

 ،)Borumandi, 1971میاگمیای امتزا نیاپیذیر Forster and

آتشیفشیانی -آذرآواری ،تحتت ثیر دگرگونی ناحیهای و م اورتی

 ،)Jafarzadeh, 1994میاگمیایی Moore and Modabberi,

و فیرایینییدهییای دگیرنیهییادی یرارگیرفیتییه اسییییت Forster and

 ،)2003ماگماتی یم آلکالن  ،)Mokhtari et al., 2013سییاات

)Jafarzadeh, 1994ب شیییکیو ذییره آهن تقریبیاً گوهای شیییکو

گیرمییابیی نیو کییاییرونییا Jami et al., 2007; Torab and

اسیتب در یمت شیما اربی ضیخامت آن کم و در وسیط دارای

Lehmann, 2007; Bonyadi et al., 2011; Heidarian et
 )al., 2017و کان ارهای آهن نواری Mohseni and Aftabi,

و در بخش جنوبشیر در حا باریکشیدن

پهنشیدگی مشیخ

اسیییت که امتداد آن به طور ناگهانی ع میشیییود و نشیییاندهنده

 )2015اسییتب حیدریان و همکاران )Heidarian et al., 2018

عملکرد یک گ یو اسیت )Dehghan, 2011ب از لحاظ سیایتاری

و دلیران و همکاران Daliran et al., 2007; Daliran et al.,

 )2010الگویی از متاسییوماتی ییم چندمرحلهای در مقیا

کان یار چاارت از  4بلود سیایتاری تشیکیوشیده اسیت شیکو :)2

بزرگ و

بلود شما اربی ،بلود شما شر ی ،بلود جنوباربی و بلود

مرتبط بیا میاگمیاتی یییم کیامبرین آایازی را ارائیه دادنیدب تقیپور و

جنوبشییر یب دو گ ییو اصییلی شییماره  3و  )4حد فاصییو بلود

همکیاران  )Taghipour et al., 2013اسیییتیدا کردنید کیه

شیما اربی با توده اصیلی معدن رار دارندب دو گ یو موازی هم با

ایتالط سییاات ماگمایی و گرمابی باعث ای اد کانیسیازی اک یید

یک پهنه یرد و برشییی شییده در اعده معدن -جنوبشییر معدن،

آهن در کان یار چاارت شیده اسیتب در این مقاله ،برای نخ یتینبار

حد فاصیو سینگ آهن و سینگهای دربرگیرنده گزارش میشیودب

با تلفیق شییواهد سیینگشییناسییی ،زمینشیییمی و ایزوتوپی بر روی

آن مت از ذییره معدن که بین گ و بلود شما اربی و بلود

دگرنهیادیهیای آلبیتدار و کیان ییینیگ مگنتیت -آپیاتیت کیان یییار

جنوبشر ی رار دارد ،در وا ذییره اصلی معدن به شمار میآید

چاارت ،منشیی سیییاات کانهسییاز و کانیزایی در سیینگ میزبان و

که یود از دو بلود شیما شیر ی و بلود جنوباربی تشکیوشده

کان یینگ بررسیییشییده اسییتب نتاین این پنوهش میتواند در تبیین

استب این دو بلود سایتمان یک گرابن را تشکیو میدهدب بلود

الگوهای کانیزایی کان یارهای آهن و ف یفات گ یترده معدنی بافق

جنوبشیییر ی ن یییبت به دو بلود شیییما شیییر ی و جنوباربی

مؤثر باشدب

سیییایتمان هورسیییت -گرابن دارد به این شیییکو که بلود باطله

ملنشنایی نا اا متنتل -آپاتل

جنوبشیر ی ن یبت به بلود آهن جنوبشیر ی باا آمده اسیت و

چغا ت

کان یار مگنتیت -آپاتیت چاارت در  12کیلومتری شیما شیر بافق

بلود زمینسییایتی جنوبشییر ی در م مو ن ییبت به دو بلود

و  125کیلومتری جنوبشیییر یزد در طو جارافییایی55˚28′2″

شیما شیر ی و جنوباربی باا آمده اسیت شیکو )3ب ذییره اصیلی

جارافیایی  31˚42′0″شیمالی وا شیده اسیت شیکو

و عمیق بیه طور ن یییبی ثیابیت میانیده و همیه حرکیتهیا وجیابیهجیاییهیا

)2ب توده معدنی چاارت با روند شیما و شیما ارب ،طولی حدود

حو آن صییورتگرفته اسییت که بین گ ییو شییماره  1و دو گ ییو

 560متر ،عرضیییی حیدود  275متر و ضیییخیامتی حیدود  570متر

شماره  2و  8رار دارد )Dehghan, 2011ب

شیر ی و عر
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شک  .2نقشه ساده زمینشناسی کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت به همراه مو عیت نمونههای برداشتشده با تاییرات از دهقان ))Dehghan, 2011
Fig. 2. Simplified geological map of the choghart magnetite-apatite deposit with location of the collected samples
)(modified after Dehghan, 2011
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شک  .3مقع عرضی سایتار گرابنی کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت )Dehghan, 2011
)Fig. 3. Cross section of graben structure of Choghart magnetite-apatite deposit (Dehghan, 2011

وش مطالعه
پ

آنالیز رارگرفتب

از بررسییهای صیحرایی ،تعداد  87نمونه از کان ینگ و سینگ

برای بررسییییهیای ریزدمیاسییین ی مییانبیارهیای سیییییا  1 ،نمونیه از

میزبان کان یار چاارت برداشیتشیدب از این تعداد 10 ،نمونه آپاتیت

آپاتیتهای ن یو او به سیازمان زمینشیناسیی و اکتشیافات معدنی

و  13نمونه کان نگ مگنتیت -آپاتیت با استفاده از میکروسییکوپ

کشیییور ایران ارسییییا شییییدب همچنین ،برای تعیین منشییی سیییییا

الکترونییییییی روبشییییییی 1میییییید  LEO-1400سییییییایت کشیییور

کیان ییینیگسییییاز 4 ،نمونیه آپیاتییت بیه روش ایزوتوپی  O-Hدر

انگل یییتان با ولتیییا  19-17 kVو عیییر پرتیییو  20 nAو  3نمونه

آزمایشیگاه هانگاریا در کشیور م ارسیتان 7 ،نمونه کل ییت به روش

آپیاتییت و  3نمونیه آلبییت بیه روش پراش پرتو ایک  2برای تکمییو

 O-Cدر اوتیاوای کیانیادا و  2نمونیه آپیاتییت بیه روش  Nd-Smدر

بررسیییهای کانیشییناسییی در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

کویزیلنید اسیییترالییا و  4نمونیه آپیاتییت بیه روش طیاسییینن جرمی

ایران 3مورد بررسی رار گرفتندب همچنین ،تعداد  10نمونه کان نگ

پالسییمای جفتشییده القایی -لیزر ابلیشیین 4در دانشییگاه تاسییمانیای

مگنتییت -همیاتییت ،بیه روش  ICP-MSدر شیییرکیت زرآزمیا مورد

استرالیا مورد ت زیه رارگرفتب
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پتقوگقهقی ینگ ملزاان نا اا

کربنات و اک ید آهن را پر کرده استب این سنگها االا به رنگ

سییینگهای درونگیر کان یییار چاارت دارای دو ری یییاره کامالً

سییفید،کرم تا یاک ییتری و سییبز روشیین با بافت آپلیتی تا پورفیری

متمیایز ه یییتنیدب گروه او ریولییتهیا ،ریوداسیییییتهیا و توفهیای

نشیان میدهند شیکو  A-4تا )Dب گروه دوم سینگهایی با درصید

ریولیتی ه یتندب این سینگها دارای درصید باایی از کوارتز ه یتند

بیاای آمفیبو از نو اکتینولییت و ترمولییت ه یییتنید کیه تحیتتی ثیر

که به صیورت آمورف فضیای بین فلدسیلارها ،کلریت ،سیری ییت،

فرایندهای دگرنهادی 5با آلبیتزایی رار گرفتهاندب

شأک  C ، B ،A .4و  :Dتصیویر میکروسیکوپی از ریولیت و ریوداسییتهای میزبان کان یار مگنتیت -آپاتیت چاارت )XPL-10Xب عالئم ایتصیاری از
ویتنی و اوانز  )Whitney and Evans, 2010ا تبا شییده اسییت  :Ampآمفیبو  :Chl ،کلریت :Ep ،اپیدوت :Afs ،آلکالی فلدسییلار :Qz ،کوارتز،
 :Serسری یت)ب
Fig. 4. A, B, C and D: microscopic image of the rhyolites and rhyodacites host of Choghart magnetite-apatite deposit
(XPL-10X). Abreviations after Whitney and Evans (2010) (Amp: amphibole, Chl: chlorite, Ep: epidote, Afs: Alkali
feldspar, Qz: quartz, Ser: sericite).

در این م موعه دگرنهادی ،سیه ن یو کانیزایی آلبیت حضیور دارد

ن یییو او ) کیه در م یاورت دگرنهیادیهیای سیییبز آلبییتدار رار

که به رنگهای سیفید تا یاک یتری ،صیورتی و رمز گوشیتی دیده

دارند ،تحتت ثیر فرایند آلبیتزایی به صییورت رگهای و انتشییاری

میشوند شکو  A-5تا )Fب تودههای کانیزایی آهن مگنتیتهای

رار گرفتهاندب
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شأک  .5تصیاویر ماکروسیکوپی ن یوهای مختلا آلبیت در دگرنهادیهای آلبیتدار کان یار مگنتیت -آپاتیت چاارتب  :Aآلبیت ن یو او  :B ،آلبیت
ن یو دوم :C ،ن یوهای مختلا آلبیت و تصیاویر میکروسیکوپی :D ،آلبیت ن یو او  :E ،)PPL-10Xآلبیت ن یو دوم  )PPL-10Xو  :Fآلبیت ن یو
سیوم )XPL-10Xب عالئم ایتصیاری از ویتنی و اوانز  )Whitney and Evans, 2010ا تبا شیده اسیت  :Ab1آلبیت ن یو او  :Ab2 ،آلبیت ن یو
دوم :Ab3 ،آلبیت ن و سوم :Ttn ،تیتانیت)
Fig. 5. Macroscopic images of different generations of albite in the albite-bearing metasomatites Choghart magnetiteapatite deposit. A: the first generation albite, B: the second generation albite, C: the Different generation albite; and
microscope images of D: the first generation albite (PPL-10X), E: the second generation albite (PPL-10X), and F: the
third generation albite (XPL-10X). Abreviations after Whitney and Evans (2010) )Ab1: first generation albite, Ab2:
second generation albite, Ab3: third generation albite, Ttn: titanite).

آلبییتهیا در این پهنیههیای کیانیزایی آهن در بیشیییتر موارد بیدون

درشیییت مگنتیت ن یییو دوم االا توسیییط کانی اکتینولیت احاطه

ادیا هایی از مگنتیت ه یتند شیکو  A-6تا )Dب این امر میتواند

شیدهاند شیکو  E-6و )Fب این امر بیانگر تعلق این مگنتیتهای ریز

بیانگر شرایط متفاوت فیزیکوشیمیایی تشکیو این دو کانی باشییییدب

و درشیییت به دو ن یییو متفاوت اسییییییییییتب کانی مگنتیت در این

از طرفی در زونهیای دگرنهیادی آلبییتدار ،ارتبیاط تنگیاتنگی بین

دگرنهادیهای سبز االا دارای بافت مثلثی 6است کییه نشاندهنده

بلورهییای مگنتیییت ن و دوم و اکتینولیییت دیده میشودب بلورهای

تیی ی ییری بییییودن آن ن بت به سایر کانیهای تشکیودهنده سنگ

DOI: 10.22067/ECONG.2021.67972.1004

زمینشناسی ا تصادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 1

118

 شما شر بافق ببب،آپاتیت چاارت-منش سیا کانهساز در کان ار مگنتیت

ح ینی و همکاران

 تاD-5 دگرنهادیهای سییبز آلبیتدار را همراهی میکنند شییکو

 وE-6 ) شییکوTaylor, 1992  آلبیت) اسییییییییت-اکتینولیت

)ب8  و شکوF  تاA-7  شکو،F

 تیتانومگنتیت و توریانیت این، ایلمنیت، روتیو،)بکانیهای اسیفنF

 کانیزایی انتشیاری آلبیتهای:A  آپاتیت چاارتب- تصیاویر ماکروسیکوپی تهیهشیده از سینگهای دگرنهادی آلبیتدار میزبان کان یار مگنتیت.6 شأک
آلبیتهای ن یو دوم با مگنتیت و کانیزایی آلبیتهای ن یو

 مرز مشیخ:B ،) متری56 ن یو دوم در مگنتیت با نبود ادیا های مگنتیت در آلبیت عمق

 کانیزایی انتشییاری آلبیتهای ن ییو دوم و کانیزایی رگهای آلبیتهای ن ییو سییوم مرتبط با دگرنهادیهای:C ،دوم به صییورت انتشییاری در مگنتیت
 کانیزایی نو رگهای آلبیتهای ن یییو دوم در سییینگهای دگرنهادی میزبان و حضیییور:F  وE ،D ،آلبیتدار در م اورت پهنههای کانیزایی مگنتیت
:Ab2 ) ا تبا شییده اسییتWhitney and Evans, 2010 مگنتیتهای ن ییو دوم مرتبط با فرایندهای دگرنهادیب عالئم ایتصییاری از ویتنی و اوانز
) مگنتیت ن و دوم:Mag2 ،  مگنتیت ن و او:Mag1 ، آلبیت ن و سوم:Ab3 ،آلبیت ن و دوم
Fig. 6. Macroscopic images of host albite-bearing metasomatites rocks of the Choghart magnetite-apatite deposit. A:
disseminated mineralization of the second generation albites in the magnetite with absence of magnetite inclusions in the
albite (depth 56 m), B: sharp boundary of the second generation albites with the magnetite and mineralization of second
generation albites disseminated in magnetite, C: disseminated mineralization of second generation albites and vein
mineralization of third generation albites associated with the albite bearing metasomatites adjacent to the magnetite
mineralization zones, D, E and F: vein type mineralization of second generation albites in the host metasomatite rocks
and the presence of second generation magnetites associated with the metasomatite processes. Abbreviations after
Whitney and Evans (2010) )Ab2: second generation albite, Ab3: third generation albite, Mag1: first generation magnetite,
Mag2: second generation magnetite).
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نا ی هیی چغا ت

نیامت یان

بررسییهای ماکروسیکوپی ،میکروسیکوپی و ت زیه کانیشینایتی

کیان ییینیگ کمعییار و پرعییار و از لحیاظ کیفییت میاده معیدنی درجه

نیمهکمی به روش  XRDبر روی دگرنهادیهای سییبز آلبیتدار و

اک ایش ،میزان ف فر و نو کانه آهندار) به پنن بخش تق یمبندی

ریولیت -ریوداسییتهای دگرسیانشیده و کان ینگ معدنی چاارت

میکننید کیه عبیارتنید از )1 :کیان ییینیگ مگنتیتی )2 ،کیان ییینیگ

نشییان میدهند که میتوان دگرنهادی و دگرسییانی 7سیینگ میزبان

مگنتیتی -هماتیتی )3 ،کان یینگ مگنتیتی -آپاتیتی )4 ،کان یینگ

کان یار چاارت را در  4گروه طبقهبندی کرد :دگرنهادی سیدیک،

مگنتیتی -پیرییتدار بیا گ یییترش نیاچیز و  )5کیان ییینیگ مگنتیتی-

دگرنهادی سییدیک -کل یییک ،دگرسییانی پتاسیییک ،دگرسییانی

سییییلی دارب کیان ییینیگ مگنتیتی دارای بیشیییترین فراوانی اسیییت

تیی ییییییری کییربیینییاتییی و سییییییییلییی یییییی Hosseini and

در برگرفتیه شیییده و از لحیاظ کیفییت عییار بیه دو بخش

)Dehghan, 2011ب

)Shahpasandzadeh, 2020ب کیان ییینیگ توسیییط این م موعه

شأک  E ،D ،C ،B ،A .7و  :Fتصیاویر میکروسیکوپ الکترونیکی از ن یوهای مختلا آلبیت و حضیور توریانیت ،تیتانیت و گالن به صیورت ادیا هایی
در کانی آلبیت کان یار مگنتیت -آپاتیت چاارتب عالئم ایتصیاری از ویتنی و اوانز  )Whitney and Evans, 2010ا تبا شیده اسیت  :Ab1آلبیت
ن و او  :Ab2 ،آلبیت ن و دوم :Ab3 ،آلبیت ن و سوم :Gn ،گالن :Thr ،توریانیت :Ttn ،تیتانیت)ب
Fig. 7. A, B, C, D, E and F: Electron microscopic images of different generations albites and the presence of turianite,
titanite and galena in the form of inclusions in the albite mineral Choghart magnetite-apatite deposit. Abreviations after
Whitney and Evans (2010) (Ab1: first generation albite, Ab2: second generation albite, Ab3: third generation albite, Gn:
galena, Thr: turianite, Ttn: titanite).
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شک  .8نمونهای انتخاب شده از نمودارهای پراش پرتو ایک

مربوط به دگرنهادیهای آلبیتدار ن و سوم در کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارتب

شمارههای روی نمودار بیانگر کانیهای مختلا است که نام آنها در جدو  1ارائهشده استب
Fig. 8. A selected XRD pattern of third generation albite-bearing metasomatite in the Choghart magnetite-apatite deposit.
Numbers on diagram representative for minerals which are listed in table 1.

پتقوگقهقی نا انگ

مییشیییونیید شیییکییو  D-9و )Eب عیالوه بیر تیییاییههییای ایلیمینییتیی،

متنتل

ایلمنیتهای بیشیکو حفرهها و یا شیکافهای بلی درون مگنتیت

کانیهای مگنتیت االا دارای دو بافت مشیخ

ه یتندب گروه او

را پر کرده و یا به صییورت درهمرشییدی و ت معاتی بیشییکو در

با بافت گرانوار و به صییورت بلورهای شییشضییلعی یودشییکو تا

فضییای بین ععات مگنتیت برشییی شییده تشییکیوشییده اسییتب نکته

نیمه یودشییکو با اندازههای ن ییبتاً درشییت تا یک میلیمتر) دیده

جیالیا توجیه این اسیییت کیه در این منیاطق برشیییی شیییده توسیییط

میشییوند شییکو  A-9و  )Bو گروه دوم مگنتیتهایی بیشییکو با

گ ییوهای اصییلی و فرعی ،ععات مگنتیت هنوز از الگوی موجود

انیدازه مییانگین  200میکرومتر بوده کیه بییانگر بیافیت جیانشیییینی

در مرکز و ییا حیاشیییییه مگنتییت اولییه پیروی میکننید و تیایههیای

مگنتیت توسیط هماتیت فرایند مارتیتیشیدن) اسیت شیکو )C-9

ایلمنیتی و یا نقاط انی از  Tiدر این ععات نشیاندهنده رارگرفتن

در وا مگنتییتهیای متعلق بیه هر دو گروه ،بیه درجیاتی تحیتتی ثیر

آن ععات در مرکز یا حاشییه مگنتیت اولیه اسیتب بنابراین میتوان

پدیده مارتیتیشیییدن رار گرفتهاندب عالوه بر این ،تیاههای ایلمنیتی

نتی هگرفت که چنین الگوهایی بو از برشیی شیدن در مگنتیتهای

متعددی در سیه جهت در دانههای مگنتیت حضیور دارد شیکو -9

اولیه گ ییترش یافته و پ

از پدیده برشییی شییدن ،الگوی موجود

 Dو )Eب تیایههیای ایلمنیتی بیه طور عمیده در بخش مرکزی دانیههای

محفوظ مانده استب

مگنتیت گ یییترش یافته و بو از رسییییدن به مرزهای بلوری ناپدید
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شأأک  .9تصییاویر میکروسییکوپی تهیهشییده از کان یینگ مگنتیت در کان ییار مگنتیت -آپاتیت چاارتب  Aو  :Bبافت گرانوار در مگنتیت ن ییو او و
مارتیتیشیدن مگنتیت  :C ،)10X-XPLمگنتیتهای بیشیکو و مارتیتیشیده  D ،)10X-XPLو  :Eتصیاویر میکروسیکوپ الکترونی اک یلوشینهای
ایلمنیت در مگنتیتهای ن ییو او ب عالئم ایتصییاری از ویتنی و اوانز  )Whitney and Evans, 2010ا تبا شییده اسییت  :Hemهماتیت:Mag1 ،
مگنتیت ن و او  :Ilm ،ایلمنیت :Ttn ،تیتانیت)ب
Fig. 9. microscopic images of magnetite ore in the Choghart magnetite-apatite deposit. A and B: Granular texture in the
first generation magnetite and magnetite martitization (10X-XPL), C: amorphous and martitized magnetites (10X-XPL),
D and E: electron microscope images of ilmenite exclusion in first generation magnetites. Abbreviations after Whitney
and Evans (2010) (Hem: Hematite, Mag1: first generation magnetite, Ilm: ilmenite, Ttn: titanite).

سعح بیرونی صاف و مدور و اندازه متوسط  1تا  2سانتیمتر بیشینه

آپاتل
کانیزایی آپاتیت به صیورت تودههای کوچک ،رگهای و انتشیاری

 5سیانتیمتر) مشیخ

از بلورهای شیییکودار بیپیرامیدا ) و نیمهشیییکودار تا بیشیییکو

او همب یتگی نزدیکی با مگنتیت ن یو او مگنتیتهای تودهای)

بررسیییهای

داردب در این ن یییو از آپیاتییتهیا ،مگنتییت همراه بیا کل یییییت در

میکروسیکوپی و ماکروسیکوپی کان ینگ چاارت ،دو ن یو آپاتیت

شییک ییتگیهای آپاتیت نهشییتهشییده اسییت شییکو )D-10ب آپاتیت

داده شید :آپاتیت ن یو او به وسییله

ن یییو دوم بیه وسییییلیه انبوه دانیههیای ییلی ریز انیدازه  10تیا 200

بلورهای شییکودار تا نیمه شییکودار به رنگ کرم تا یاک ییتری با

میکرون) شیییری رنگ و ت معات کمتر ن ییبت به ن ییو او دیده

تشییکیوشییده اسییت شییکو  A-10تا )Dب بر اسییا
بر اسیا

شیکو و بافت تشیخی

میشیود شیکو  C-10و )Dب آپاتیت ن یو
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صیییورت پراکنده در متن کانیهای مگنتیت به وجود آمده اسیییت

میشیییود و بیه نرر میرسیییید آپیاتییتهیای ن ییییو دوم از انحال

شکو  E-10تا .)G

آپاتیتهای ن ییو او و تهنشیی ییت در امتداد شییک ییتگیها یا به

شأک  A .10و  :Bکانیزایی تودهای و رگهای آپاتیتهای ن یو او  C ،و  :Dبلورهای بیپیرامیدا آپاتیتهای ن یو او در کان ینگ مگنتیت و  Eتا :G
کانیزایی رگهای و انتشاری آپاتیتهای ن و دوم در کان نگ مگنتیت-آپاتیت کان ار چاارت
Fig. 10. A and B: Massive and vein type mineralization of first generation apatites, C and D: the bipyramdal crystals of
the first generation apatites in the magnetite ore and E, F and G: vein type and disseminated mineralization of second
generation apatites of the Choghart magnetite-apatite deposit
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بررسییهای میکروسیکوپ الکترونی روبشیی بر روی هر دو ن یو از

م تم و ییا ادییا هیایی در سیییعح بلورهیای آپیاتییت و در امتیداد

آپاتیتها ،نشییاندهنده حضییور دو ن ییو کانی مونازیت به صییورت

شک تگیهاست شکو  A-11تا )Iب

شأک  A .11تا  :Iتصیاویر میکروسیکوپ الکترونیکی از آپاتیتهای ن یو او و دوم به همراه کانیزایی مونازیت در کان ینگ مگنتیت چاارتب عالئم
ایتصییاری از ویتنی و اوانز  )Whitney and Evans, 2010ا تبا شییده اسییت  :Ap1آپاتیت ن ییو او  :Ap2 ،آپاتیت ن ییو دوم :Hem ،هماتیت،
 :Mag1مگنتیت ن و او  :Mnz ،مونازیت)ب
Fig. 11. A to I: Electron microscope image of the first and second generation apatites with monazite mineralization in the
Choghart magnetite ore. Abreviations after Whitney and Evans (2010) (Ap1: first generation apatites, Ap2: second
generation apatites, Hem: Hematite, Mag1: first generation magnetite, Mnz: Monazite).
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همچنین ،ت زییه نیمیهکمی هر دو ن یییو از آپیاتییت بیه روش پراش

ناهمگن با فازهای تاریک و روشیین دیده میشییودب تفاوت اصییلی

پیرتیو ا یکی  ،بییییانیگیر وجیود کییانییهییای میونییازیییت سیییرییمدار،

میان دو فاز تاریک و روشن در آپاتیتهای این کان ار ،الرتهای

مونیازییتهیای انتیانیمدار ،مونیازییتهیای یورپیمدار ،مونیازییتهیای

متفاوت  REEو بریی عناصییر کم مقدار مثو  Cl ،Na ،Siو  Fدر

گیادولینیومدار ،زنوتیم ،بیاسیییتنیاسیییییت ،آانییت ،بریتولییت و تنو

این دو فاز را گزارش میکند )Torab, 2008ب  REEsبا توجه به

کانیهای عناصیییر کمیاب یاکی اسیییت شیییکو  ،12جدو  1و

وزن اتمی باایی که دارند ،الکترونهای پراکنش برگشیتی بیشیتری

جدو )2ب

تولیید میکننیدب بیه این ترتییا بلور آپیاتیتی کیه دارای الریت بیاای

کانی مونازیت به صییورت بلورهای نیمه یودشییکو تا بیشییکو در

 REEباشید ،روشینتر ظاهر میشود در حالیکه نواحی تاریک ،از

انیدازه  100-10µmمشیییاهیده میشیییودب این کیانیهیا بیه صیییورت

 REEتهی ه یتندب همچنین ،حضیور ادیا های فراوان مونازیت در

میانبارهایی در آپاتیتها دیده میشییود اما رارگیری این کانیها

نواحی تیارییک فقیر از  )REEبییانگر ییک فراینید توزی م یدد

در سیعو شیک یتگیهای بلورهای آپاتیت نقش فرایندهای گرمابی

 REEsاسییت که به صییورت تهیشییدگی آپاتیت و ه ییتهسییازی

و تشیییکیو این کانیها در اثر این فرایند را آشیییکار میسیییازدب در

همزمان بلورهای مونازیت عموکرده است )Torab, 2008ب

بریی آپیاتییتهیای کیان ییییار مگنتییت -آپیاتییت چایارت ،الگوی

شأک  .12نمونهای انتخاب شییده از نمودارهای پراش پرتو ایک

آپاتیتهای ن ییو دوم در کان ییار مگنتیت -آپاتیت چاارتب شییمارههای روی نمودار

بیانگر کانیهایی است که نام آنها در جدو  1ارائهشده استب
Fig. 12. A selected XRD pattern of second generation apatite in the Choghart magnetite-apatite deposit. Numbers on
diagram representative for minerals which are listed in table 1.
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 آپاتیت چاارت-در آپاتیتها و دگرنهادیهای آلبیتدار کان ار مگنتیت

 نتاین انتخاب شده ت زیه پراش پرتو ایک.1 ج وک

Table 1. Selected results of XRD analyses of the apatites and albite-bearing metasomatites in the Choghart magnetiteapatite deposit
3stgeneration albite-bearing metasomatites

Second generation apatite

No

batch x2 17 A-94-1

batch x3 18 E-94-5

Long.
Lat.

355671
3508156

354723
3508321

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Riebeckite; Magnesiohornblende, ferroan
Microcline
Microcline
Microcline; Magnesiohornblende, ferroan
Thorite; Uranoan
Thorite; Uranoan
Albite, calcian, ordered
Thorite; Uranoan
Davidite-(Ce)
Brannerite; Davidite-(Ce)

11

Microcline; Magnesiohornblende, ferroan

12

Barnnerite

13

Uraninite, syn; Riebeckite

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Davidite-(Ce)
Albite, disordered
Albite
Microcline; Thorite; Riebeckite
Microcline; Thorite; Uranoan
Brannerite
Microcline
Albite, calcian, ordered
Microcline
Microcline
Thorite; Uranoan
Brannerite; Uraninite, syn
Thorite
Thorite; Uranoan
Davidite-(Ce)
Uraninite, syn
Hematite; Riebeckite
Magnesiohornblende, ferroan; Hematite;
Thorite
Hematite; Thorite; Uranoan

Fluorapatite, syn; Monazite-(La)
Fluorapatite, syn; Allanite-(La); Monazite-(Ce)
Fluroapatite, syn; Britholite, syn
Allanite-(Ce); Xenotime-(Yb); Monazite
Fluorapatite, syn; Monazite(Ce), syn; Britholite, syn
Fluorapatite, syn; Allanite-(Ce); Allanite-(La); Xenotime-(Y)
Fluorapatite, syn; Allanite-(Ce); Allanite-(La)
Carbonate-hydroxylapatite; Bastnasite; Monazite(Ce)
Hydroxylapatite; Allanite-(La); Monazite-(Ce)
Allanite-(La); Monazite-(Ce); Monazite
Fluorapatite, syn; Allanite; Allanite-(La); Monazite(Gd), syn;
Monazite(Eu), syn
Fluorapatite, syn; Monazite(Ce), syn
Fluorapatite, syn; Allanite-(La); Bastnasite; Britholite;
Monazite(La)
Fluorapatite, syn; Monazite(Ce), syn
Fluorapatite, syn; Monazite(Ce), syn
Hydroxylapatite; Monazite(Gd)
Chloroapatite; Allanite-(La)
Fluorapatite, syn; Allanite; Britholite; Monazite; Monazite(Ce)
Fluorapatite, syn
Allanite; Allanite-(La)
Monazite(Ce)
Allanite-(La)

31
32
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ج وک  .2نتاین ت زیه پراش پرتو ایک

در آپاتیتهای ن و او و دگرنهادیهای آلبیتدار در کان ار مگنتیت-آپاتیت چاارت

Table 2. XRD analytical results of first generation apatites and albite-bearing metasomatite in the Choghart magnetiteapatite
Fs2

Fs1

A-94-11

A-94-2

Sample
No.

354829

354857

355224

355114

Long.

3508421

3508425

3508130

3508102

Lat.

first generation
apatites

first generation
apatites

2st generation albitebearing metasomatites

3st generation albitebearing metasomatites

Carbonatefluorapatite
Hematite
Calcite

Fluorapatite
CarbonateHydroxylapatite

Hydroxylapatite
Quartz
Calcite
Talc
Tremolite
Hematite
Microcline

Albite low
Actinolite
Tremolite
Microcline
Hematite
Calcite
Malachite

Monazite(La), syn
)Xenotime-(Y
Monazite(Ce), syn

Monazite
)Davidite(Ce
Barnnerite

Barnnerite
Thorite

)Xenotime-(Y
Monazite(Gd), syn
Monazite(Ce), syn
Monazite-(La) syn

Main
phase

Rare
phase

نمونههای مورد بررسیییی ،تهیشیییدگی  Euمشیییاهده میشیییود که

اق ییهای ملنشلای
ملنشلای عناصق ققعی و نالاب خانی ر ینگ ملزاان

می تواند ناشیییی از جدایش پال یوکالزهای کل ییییک هنگام تبلور

نتاین زمینشیییمی عناصییر فرعی و کمیاب یاکی در سیینگ میزبان

بخشیییی ییا نبود پال یوکالز در مواد سیییازنیده ییاسیییتگیاه بیاشییید

کان یییار مگنتییت -آپاتییت چایارت به روش  ICP-MSدر جدو

)Richards et al., 2012ب بر پیاییه بررسییییهیای وو و همکیاران

 )3نشانداده شده استب بررسیییی الگیییوی عناصر کمیاب یاکی و

 ،)Wu et al., 2003بیهن یاری منفی  Euبیه همراه بیهن یاری

عنیاصیییر جزئی نیاسیییازگیار بر روی انوا مختلا دگرنهیادیهیای

منفی  Srپیآمید جیدایش پال یوکالز اسیییت امیا اگر بیا بیهن یاری

آلبییتدار ،ریولییت و ریوداسیییییتهیا ن یییبیت بیه کنیدرییت بوینتون

منفی  Baهمراه باشیید ،جدایش بلورین پتاسیییم فلدسییلار را نشییان

 )Boynton, 1984و گوشته اولیه ،سان و مکدوناف Sun and

میدهد که در نمونههای بررسیی شیده نیز مشیاهده میشیود شیکو

 )McDonough, 1989شیکو  )A-13نشیاندهنده الگوی مشیابه

)B-13ب

در تمامی نمونهها و انیشیییدگی  LREEن ییییییبت بییییییه HREE

الگوی عناصییر فرعی بهن ار شییده ن ییبت به گوشییته اولیه ،سییان و

اسییت که از وینگیهای ماگمای پدید آمده در پهنههای فرورانش

مکییدونییاف  )Sun and McDonough, 1989نشییییاندهنییده

اسیت )Wilson, 1989; Rollinson, 1993ب این انیشیدگی با

بییهینی ییاری مینیفیی در میقییادییر  Ba ،Nb ،Sr ،Zr ،Tiو  Euو

ن یبت لیایی بودن 8محیط ن یبت م یتقیم دارد Witford et al.,

بیهن یاری مثبیت  Ce ،U ،K ،Th ،Pbو  Laدر سییینیگ میزبیان

 )1988و میتوانیید بیییانگر منشیییی کییانیزایی REE-Y-Ti-Th

کان یار اسیتب عنصیر  Baدر بازه دمایی گ یتره پهنههای فرورانشیی

میاگمیای ریولیتی ییا تودههیای نفوذی منعقیه بیاشییییدب در تمیامی

متحرد است و همراه با سیا آبدار جابهجا میشود Wu et al.,
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تیتانومگنتیت و آمفیبو کنتر میکنند )Gaetani, 2004ب

)2003ب  Thدر سیییییا هیای دمیا پیایین کمتحرد و ییا نیامتحرد

بررسییییهیای  ،SEMکیانیهیای تیتیانیومدار همراه بیا

اسییت اما در دمای باا که رسییوبات باای صییفحه فرورو و یا گوه

بر اسییییا

گوشیتهای دچار ذوببخشیی میشیوند ،متحرد اسیت Cuney et

سینگهای دگرنهادی آلبیتدار میزبان و کان ینگ مگنتیت کان یار

 )al., 2012شیکو )B-13ب بیهن اری مثبت عنصیرهای  Pbو K

چاارت دیده میشییود شییکو  A-7تا  Fو شییکو  D-9و )Eب در

نشیییاندهنیده دییالیت پوسیییتیه یارهای در پییدایش و تحو میاگمیای

کان ینگ مگنتیت ،تیاههایی از اک یلوشین ایلمنیت دیده میشیودب

سییازنده این سیینگهاسییت )Harris, 1983ب انیشییدگی عناصییر

تحتت ثیر جایگیری ماگما در بخشهای پوسیته باایی ،چه ب یا به

 LILEدر برابر  HFSEاز وینگیهای واب ییته به آایش پوسییتهای

دنبیا گیاززدایی از میذاب و حیذف آهن فرو بیا سیییییا ثیانوییه هنگیام

و یا مذابهای واب ته به پهنههای فرورانش است Zhang et al.,

سیرد شیدن ،فوگاسییته اک یینن را افزایش میدهدب افزایش فوگاسییته

)2006; Asran et al., 2012ب بیهن یاری مثبیت  Pbنیز گوییای

اک یییینن ،حاللییت  Tiرا در مگنتییت کیاهش میدهید و تیایههیای

دگرنهادی گوه گوشیتهای یا سییا آزاد شیده از سینگکره ا یانوسیی

اک یلوشین ایلمنیت را در آن پدید میآورد Bell and Simon,

فرورو ییا آایش میاگمیا بیا سییینیگکره یارهای اسیییت Atherton

)2011ب عناصیییر  La ،Nd ،Yو  Ceبیشیییترین انیشیییدگی را در

)and Ghani, 2002ب عناصیر  HFSEاز عناصیر نامتحرد ه یتند

سیینگ میزبان کان ییار ن ییبت به سییایر عناصییر کمیاب یاکی نشییان

و با سییییا جابهجا نمیشیییوند و یاسیییتگاه گوشیییتهای از آنها تهی

میدهندب عناصییر  U ،Thو  Tiن ییبت به عناصییر کمیاب یاکی به

یواهید میانید )McCulloch and Gamble, 1991ب ذوب این

میزان کمتری انیشییدگی نشییان میدهندب همب ییتگی مثبت و وی

یاستگاهها در مراحو بعدی ،به احتما زیاد به عدم ذوب کانیهای

بین  Thبا  Tiو  Uو همب ییتگی منفی  Thو  Uبا  ∑LREEوجود

حاوی این عناصیییر و یا تهیشیییدگی از  HFSEو انیشیییدگی از

داردب این همب یییتگی منفی ناشیییی از وجود کانیهای ف یییفاته در

 LILEدر میذاب را در پی یواهید داشیییت McCulloch and

دگرنهیادیهیای آلبییتدار و تمرکز  REESبیه صیییورت کیانیهیای

)Gamble, 1991ب پیآمد تهیشیدگی از عناصیر  HFSEدر مواد

مونازیت و زنوتیم اسیت شیکو  A-14تا )Fب کانیهای تیتانیومدار

مییذاب پیهینییههییای فیرورانشییییی ،بیر جییایمییانییدن کییانییهییای

در سیییییینگهیییییای میزبان کان یار به آسیانی تحت فعالیت محیط

جیذبکننییده  HFSEمیاننیید روتیییو ،اسیییفن و آمفیبو در گوه

گرمییابی متالشییی میییشییوند و تشییییکیو هیدروک یدهای تیتانیوم

گوشیتهای باای صیفحه فرورو اسیت )Green, 2006ب تهیشیدگی

میدهند که جاذب ب یار یییوی عناصر پرتوزا از سیییییییا اسییییییت

از عناصیر  HFSEمانند  Ti ،Nbو فراوانی عناصیر  LILEمانند ،K

)Zhao, 2005ب وجود این همب یتگی مثبت بیانگر منشی مشیترد

 La ،Ceو  Thاز وینگیهای کمان آتشییفشییانی اسییت Tian et

آنهیا در طی فراینیدهیای دگرنهیادی اسیییتب بیهن یاری مثبیت  Thبه

)al., 2008; Yoshida et al., 2013ب تیهیییشییییدگیی از Ti

همراه بیهن یاری منفی  Nbو مقیادیر بیاای  Thن یییبیت بیه U

نشیاندهنده تمرکز فازهای تیتانیومدار در بخشهای جداشیده عمق

میتوانید در ارتبیاط بیا میاگمیاتی یییم لییایی و فراینیدهیای گرمیابی

یا مقدار کم این عنصییر در سیینگهای یاسییتگاه اسییت Pearce

متوسیییط تیا دمیا بیاای مرتبط بیا پهنیه فرورانش و حیاشیییییه مخرب

)and Peate, 1995ب بیهن یاری منفی  Nbو  Tiاز وینگیهیای

صیفحات باشید Ruzicka, 1990; Ramezani and Tucker,

ماگماتی م واب ته به فرایندهای فرورانش Küster and Harms,

)2003ب در وا  ،ترکیا گوه گوشیییته به تدرین توسیییط پوسیییته

 )1998یا از وینگیهای سینگهای پوسیته ارهای و شیرکت پوسیته

ا یانوسیی فرورونده تاییر میکند و سینگ میزبان در مقادیر U ،Th

در فراینیدهیای میاگمیایی اسیییت )Rollinson, 1993ب بیهن یاری

و  LREEدر مقای ییه با  Nbو  HREEانیشییدگی نشییان میدهد

منفی و مثبیت  Tiرا کیانیهیای تیتیانیومدار میاننید اسیییفن ،ایلمنییت،

)Schandl and Gorton, 2002ب
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 الگوی بهن ار شیده عناصیر فرعی:B ) وBoynton, 1984  الگوی بهن ار شیده توزی عناصیر کمیاب یاکی ن یبت به کندریت بوینتون:A .13 شأک
) در سینگ میزبان ریولیتی و دگرنهادی مرتبط با ن یوهای مختلا آلبیتSun and McDonough, 1989 ن یبت به گوشیته اولیه از سیان و مکدوناف
 آپاتیت چاارت-کان ار مگنتیت
Fig. 13. A: The chondrite-normalized REE distribution patterns diagram )Boynton, 1984(, and B: Primitive mantlenormalized trace elements patterns from ) Sun and McDonough, 1989( in the rhyolites and metasomatites associated with
different generations of albites in the host rocks of the Choghart magnetite-apatite deposit.

 آپاتیت چاارت- در دگرنهادیهای آلبیتدار و ریولیتهای کان ار مگنتیتTh  وU ،Ti ،Y ،REE  روند همب تگی:F  تاA .14 شک
Fig. 14. A to F: Correlation trend of REE, Y, Ti, U and Th in the albite-bearing metasomatites and rhyolites of the
Choghart magnetite-apatite deposit
DOI: 10.22067/ECONG.2021.67972.1004
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)ppm آپاتیت چاارت- نتاین ت زیه عناصر کمیاب یاکی دگرنهادیهای آلبیتدار میزبان کان ار مگنتیت.3 ج وک
Table 3. REE analytical results of albite-bearing metasomatites in the host Choghart magnetite-apatite deposit (ppm)
Rock
sample

AG12

AG17

1st generation
albite-bearing
metasomatites
Long.
Lat.

354081

AG13

Ch9-2

AG22

2st generation
albite-bearing
metasomatites

AG5

AG6

3st generation
albite-bearing
metasomatites
354606

355141

AG7

AG-8-S

Rhyolite

355104

355178

355193

355173

355181

355168

3508141 3508155

3508266

3508190 3508163 3508043 3508051

3508192

3508346

Trace element
K
U
Th
Ti
Zr
Nb
Ba
Pb
Sr

8763
0.8
6.9
1885
87
3.6
132
5
32.1

6932
0.1
10.5
698
45
2
52
5
21

773
7.1
94.2
6520
18
7
5
4
36

170
6.7
28.4
2411
9
1
57
6
146.3

100
9.3
47.4
2748
5
1
5
4
177.9

68818
222.2
8580.2
5379
23
3.6
998
8
101.2

25324
22.1
1109
1411
86
3.1
609
5
37.9

8607
2.4
20.9
1005
123
2.2
156
5
30.5

8127
2.1
11.3
2149
100
5.2
141
4
64.3

83
30
86.1
18.21
21.55
3.3
21.27
2.85
19.8
12.14
1.5
7.6
0.63
1.03
99.7
2.66
0.88
2.82
0.93
1.23
2.84
0.88
0.85
0.47
408.68

71
17
65.1
13.38
17.21
2.52
17.75
2.58
18.79
12.62
1.69
9.8
0.96
1.37
112.3
1.17
0.62
1.87
1
0.73
1.76
3.16
1.13
0.44
364.07

30
8
15.6
3.48
3.35
0.55
3.46
0.62
4.23
3.3
0.47
3.1
3.1
0.55
28.1
1.74
1.5
2.5
2.16
0.5
1.08
1.41
1.37
0.49
107.91

46
18
26
6.38
5.14
0.84
4.74
0.68
4.68
2.88
0.39
2.4
1.96
0.41
29.5
5.06
2.2
4.96
2.16
1
2.14
0.46
1.03
0.52
150

Rare earth element
Ce
La
Nd
Pr
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Er
Tm
Yb
Hf
Lu
Y
(La/Yb)n
(La/Sm)n
(Ce/Yb)n
(Ce/Sm)n
(Eu/Yb)n
(La/Gd)n
(Gd/Yb)n
(Ce/Ce*)
Eu/Eu*
∑REE+Y

83
22
63.3
14.03
15.08
2.13
14.22
2.05
14.51
9.17
1.23
7.4
1.05
1.06
87.8
2
0.92
2.9
1.33
0.82
2.04
2.06
1.14
0.44
338.03

76
20
54.2
10.73
13.88
1.83
16.38
2.9
17.26
11.65
1.54
9.8
1.41
1.64
91
1.38
0.91
2.01
1.32
0.53
1.42
4.90
1.25
0.37
330.22

517
220
354
85
66
7.22
65.19
8.17
56.95
35.22
4.25
22.5
0.5
2.91
327.9
6.59
2.07
5.94
1.87
0.91
2.81
2.33
0.9
0.33
1772.81

1809
804
1157
293
205
21.98
203.7
23.37
156.94
89.85
10.04
50.9
0.5
6.03
895.3
10.65
2.46
9.19
2.12
1.23
3.29
3.22
0.89
0.33
5726.61
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2403
1051
1548
387
278
28.8
267.49
30.77
207.53
117.81
13.17
65.9
0.5
7.73
1234.5
10.75
2.38
9.43
2.08
1.24
3.28
3.27
0.9
0.32
7641.2
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طی فراینیدهیای گرمیابی و دگرنهیادی ،این عنیاصیییر دچیار تحرد

وجود این بیهن اری منفی میتواند نشییاندهنده منشیی سیینگهای

م یدد شیییده تیا بیه این حید از انیشیییدگی برسییینید Williams-

میورد بیررسیییی از یییک مینیبی میحیتیوای پیال ییوکیالز نیییز بییاشیییید

)Jones, 2015ب در وا  ،ن یییییبتهییییای بییییااتر  Th/Uدر این

)Andreoli et al., 1994ب بیه نرر فریتش و پرادا

Frietsch

نمونهها میتواند مربوط به وجود کانیهیییییای فرعیییییی از بییییییو

 ،)and Perdahl, 1995تهیشییییدگی  Euمیتوانید در اثر تبلور

مونازیییت در سنگ اولیه باشد که در حین دگرنهادی مقاوم ه تند

فلیدسیییلیارهیا از میاگمیای میادر در نزدیکی سیییعح زمین و ییا در اثر

و معمواً متالشیی نمییشیوند )Cuney et al., 2012ب

اک یده بودن محیط به دلیو وجود مگنتیت و هماتیت) باشدب

آلبیتهای ن یو او مقادیر پایینتری از لحاظ  REE-Y-Tiن یبت
به آلبیتهای ن ییو دوم و سییوم نشییان داده و از لحاظ  Th-Uعقیم

ملنشلای عناصق نالاب خانی ر نا انگ

ه یییتندب آلبیتهای ن یییو دوم در مقادیر  Pو  REEانیشیییدگی

نتاین ت زیه زمینشیییمی عناصییر کمیاب یاکی بر روی کان یینگ

بیشیتری ن یبت به آلبیتهای ن یو سیوم نشیان میدهند در حالیکه

مگنتییت ،همیاتییت ،آپیاتییت و مونیازییت بیه روش  ICP-MSو LA-

آلبیتهای ن ییو سییوم در مقادیر  Pb ،Tiو  Thانیشییدگی نشییان

 ICPدر جیدو  ،4جیدو  5و جیدو  )6آمیده اسییییتب رسیییم

میدهنیدب کیانیزایی  REE-Y-Ti-Thاالیا مربوط بیه دگرسیییانی

نمودارهای عنکبوتی عناصیییر کمیاب یاکی پ

از بهن ارسیییازی

سیدیک -کل ییک اسیت و به صیورت آلبیتهای ن یو دوم و سیوم

ن یییبیت بیه کنیدرییت برای تمیامی نمونیههیا شیییییا منفی و یکنوایتی

دییده میشیییودب همراهی جیدایینیاپیذیر این کیانیزایی بیا آلبییتهیای

همراه با بیهن اری منفی  Euرا نشیان میدهد شیکو  A-15و )Bب

ن ییو دوم و سییوم بیانگر منشیی زایشییی آنهاسییت و از پراکندگی

این روند کاهشییی پیآمد انیشییدگی از  LREEدر برابر HREE

دگرسیییانی سیییدیک و کل ییییک پیروی میکند Zahedi and

آپاتیتها در کان یارهای نو کایروناسیت

و از وینگیهای شیای

)Hosseini, 2014ب همچنین ،تفکییک مشیییخصیییی بین عنیاصیییر

)Edfelt, 2007ب میتیوسیییط عییییار عینییاصیییر کیمییییاب یییاکیی

کمیاب یاکی سییبک و سیینگین در دگرنهادیهای آلبیتدار دیده

 )∑REE+Yدر نمونههای آپاتیتهای ن ییو او و دوم به ترتیا

میشیییود بییه طوریکییه مقییدار  )La/Yb nدر دگرنهییادیهییای

 8229 ppmو  ،7546 ppmدر مگنتییت و همیاتییت بیه ترتییا ppm

آلبیتدار از  1/38تا  10/7و در سیینگهای ریولیتی از  1/7تا 5/05

 210و  ،480 ppmدر مونازیتهای ن ییو او  44/01درصیید و در

متایر اسیییتب ن یییبیت  )La/Sm nاز  0/62تیا  1/17در آلبییتهیا و

مونازیتهای ن یییو دوم  48/1درصییید اندازهگیری شیییده اسیییتب

بیشیترین تفکیک در آلبیتهای ن یو دوم گزارش میشیودب ن یبت

مؤلفههای  )Gd/Yb nدر کان یینگ مگنتیت  ،)1/8-2/3هماتیت

 )La/Sm nدر سییینیگ میزبیان ریولیتی از  1/5تیا  2/2و ن یییبیت

 )2/2-53/8و آپیاتییت  )2/8-3/6نشیییان میدهید ،تفکییک مییان

 )Gd/Yb nدر آلبیتها از  0/88تا  4/90و در سیینگ ریولیتی این

عنیاصیییر  HREEن یییبت به  LREEکمتر روی داده اسیییت که با

مقیدار از  0/46تیا  1/41تاییر میکنیدب بنیابراین ،میزان تفکییک در

الگوی نمودار عناصیییر کمیاب یاکی همخوانی دارد در حالی که

عناصیر کمیاب یاکی سینگین بیشیتر از عناصیر کمیاب یاکی سیبک

مؤلفیههیای  )La/Yb nبرای کیان ییینیگ مگنتییت ،)11/4-15/56

اسییت و نشییاندهنده انیشییدگی سیییا کان یینگسییاز در عناصییر

هماتیت  )16/7-19/1و آپاتیت  )9/4-52/5نشییاندهنده تفکیک

کمییاب ییاکی سیییبیک اسیییت Giritharan and Rajamani,

بیاایی مییان عنیاصیییر  HREEن یییبیت بیه  LREEاسیییتب شیییایید

)2001ب بییهینی ییاری  Euاز  0/33تییا  0/47در دگیرنیهییادیهییای

تهیشییدگی  Euدر نمونههای مورد بررسییی به تبلور فلدسییلارها از

آلبیتدار متایر اسیییت و در سی ینگ میزبان ریولیتی به طور میانگین

ماگمای مادر واب ییته باشیید )Frietsch and Perdahl, 1995ب

 0/49تا  0/52اندازهگیری شییده اسییت که مشییابه یکدیگر ه ییتندب

ن یییبیت * Eu/Euو * Ce/Ceنیز برای ارزییابی مراحیو اک یییایش-
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کاهش ماگما به کار برده میشودب کمبود فوگاسیته اک ینن ،ن بت

پدید میآوردب آپاتیتها گرایش بیشییتری به افزودن  Eu3+و Ce3+

 Eu2+/Eu3+و  Ce3+/Ce4+در میذاب را افزایش ،الریت  Eu3+را

ن ییبت به  Eu2+و  )Ce4+به سییایتار یود دارند زیرا شییعا یونی

کاهش و الرت  Ce3+را افزایش میدهد Sha and Chappell,

 Eu3+و  Ce3+به شعا یونی Ca2+نزدیکتر استب جدا از فوگاسیته

)1999ب این پیدییده ،حضیییور  Eu3+ن یییبیت بیه  Ce3+را کیاهش

اک یینن Ce ،بیشیتر به صیورت  Ce3+وارد آپاتیت میشیود Sha

میدهید ،از اینرو ،بیهن یاری منفی  Euو بیهن یاری مثبیت  Ceرا

)and Chappell, 1999ب

شک  .15الگوی بهن ار شده توزی عناصر کمیاب یاکی ن بت به کندریت در  :Aکان نگ مگنتیت و هماتیت و  :Bمونازیتها و آپاتیتها ،در کان ار
مگنتیت-آپاتیت چاارت دادههای کندریت از بوینتون ))Boynton, 1984
Fig. 15. Chondrite-normalized REE distribution patterns in A: the magnetite and hematite ore, and B: the monazites and
)apatites, Choghart magnetite-apatite deposit (Chondorite REE values from Boynton (1984

ما ا ی

مونازیت گرمابی کمتر از  1درصیید وزنی و برای مونازیت با منشیی

دادههیای زمینشییییمی نشیییان میدهنید کیه در کیانیهیای مونیازییت،

آذرین و دگرگونی بین  3تیا بیش از  5درصییید وزنی متایر اسیییت

ن یبت  Ce/Laبین  1/65تا  2/42درصید وزنی متایر استب مونازیت

)Schandl and Gortan, 2004ب بییا تییوجییه بییه اییینییکییه در

از لحیاظ  Ce/La ،Ceو مقیادیر  Prو  Ndانیشیییدگی دارد و در

مونازیتهای کان یییار چایارت ،مقیادیر اورانیوم ناچیز و مقیادیر Th

تمامی نمونهها LREE ،ها ن یبت به  HREEها انیشیدگی نشیان

بین  0/1تا  0/9درصیید وزنی در نوسییان اسییت ،منشیی گرمابی این

میدهنید شیییکیو  )B-15و جیدو )5ب مونیازییتهیا االیا دارای

کانیها محتموتر اسییتب همچنین ،میانگین  Siدر مونازیتها 0/25

مقادیر ابوتوجهی از دو عنصیییر  Uو  Thدر ترکیا یود ه یییتند

درصیید و در آپاتیتها  6/9درصیید اسییتب در کانیهای مونازیت،

)Harlov et al., 2002ب مونازیتهای با منشیی گرمابی و آذرین

مقیادیر  ∑REEبین  38تیا  50درصیییید مییانگین  46درصیییید)

ه ییتند Schandl and

متایراستب ت ثیر سیاات گرمابی بر کانی آپاتیت ،طبق واکنشهایی

)Gortan, 2004ب بییه طیور میعیمیو  ،میحیتیوای ایین اک یییییید بیرای

که در رابعه  1و رابعه  2آمده اسیت ،باعث میشیود تا عناصیر Na

به وسیییله محتوای  ThO2ابو تشییخی
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منش سیا کانهساز در کان ار مگنتیت-آپاتیت چاارت ،شما شر بافق ببب

ح ینی و همکاران

و  Siبه طور ترجیحی از سیایتار بلوری یار و وارد سییا شیوندب

در محیطهای زمینشییناسییی در شییرایط دما و فشییاری یار از این

یرو این عناصیر از شیبکه بلوری ،سیبا آزادسیازی عناصیر کمیاب

محدوده نیز مشاهده شده استب

یاکی شیده و باعث ای اد ه یتهزایی میشیودب ه یتهزایی هنگامی به
و و میپیوندد که میزان آزادسیازی بیشیتر و ت م عناصیر کمیاب

پتقوگقهقی و یزرماینجی

یاکی به حد مورد نیاز برسیید ;Harlov and Forster, 2003

برای تعیین منش ی سیییاات کان یینگسییاز ،پ

:)Harlov, 2015

از شییناسییایی انوا

مختلا میانبارهای سییا  ،شیکو  ،)A-16میانبارهای سییا اولیه

رابعه :1

در آپاتیتهای ن یو او مرتبط با پهنههای کانیزایی مگنتیت مورد

][Ca5–2x, Nax, (Y+REE)x]P3O12F + x [2 Ca2+ + P5+
(from the fluid) = Ca5P3O12F + x (Y+REE) PO4 + x

بررسیی رار گرفتندب این میانبارها بر اسیا

تق ییمبندی یرماکوف

 )Yermacov, 1965از نو اولیه انتخاب شیدند که از نرر شیکو

)[Na+] (in to the fluid

رابعه :2

االا به صیورت گرد تا بیشیکو و گاه به صیورت میلهای با آثاری

][Ca5–y, (Y+REE)y][P3–y, Siy]O12F + y [Ca2+ + 2P5+
(from the fluid) = Ca5P3O12F + y (Y+REE) PO4+y
)[Si4+] (in to the fluid

از نازدشیییدگی دیده میشیییوندب اندازه بیشیییتر آنها از  20تا 100
میکرون متایر اسییتب میانبارهای بررسییی شییده ،از سییه گروه تک

توانیایی آپیاتییت برای ه یییتیهزایی کیانی مونیازییت تحیتتی ثیر چهیار

فازی ،دو فازی و سیییه فازی ه یییتند که بر اسیییا

نو و درصییید

عامو زیر است:

فیازهیای موجود ،میتوان آنهیا را بیه  6گروه بیه شیییر زیر تفکییک

 )1میزان عناصر کمیاب یاکی در آپاتیت،

کرد شکو :)16

 )2ترکیا کلی آپاتیت،

گروه  :Aسییه فازی  )LVHهالیت±کانی کدر شییکو  B-16تا

 )3دما و فشار در حین واکنشهای سیا با کانی و

)Eب

 )4ترکیا سییا دگرسیانکننده )Harlov and Forster, 2003ب

گروه  :Bدو فیازی میای  -بخیار  )Liquid rich )L+Vشیییکیو

هر ییک از این عوامیو ،تعیینکننیده چگونگی جیانشیییینی ،تولیید

 E-16و )Fب

ه ییتههای اولیه و یا تهیشییدگی و انیشییدگی از عناصییر کمیاب

گروه  :Cدو فیازی بخیار -میای  )Vapor rich )V+Lشیییکیو

یاکی درون آپاتیتهاسییتب شییرط مهم و اسییاسییی برای تشییکیو

 G-16و )Hب

ه یییتیههیا ،تبیادات جرمی بین سیییییا و کیانی بیه عنوان مثیا ورود

گروه  :Dدو فیازی میای  -جیامید انی از میای

کلر ،گوگرد ،سیدیم و سییلی ییم به درون سییا ) و آزادسیازی عناصیر

 )richشکو )F-16ب

کمییاب ییاکی بیدون جیابیهجیایی آنهیاسیییتب معیابق بیا آزمیایشهیای

گروه  :Eتک فازی مای  )Lشکو  D-16تا )Fب

ان امشیییده توسیییط هارلو و فورسیییتر Harlov and Forster,

گروه :Fتک فازی بخار  )Vشکو  G-16تا )Iب

 ،)2003دما عامو تعیینکننده مو عیت مکانی تشیییکیو ه یییتههای

از نرر فراوانی ،گروههیای  C ،Bو  Eفراوانترین مییانبیارهیا در

مونازیت یا زنوتیم اسییتب تحت شییرایط دمای باا ،ه ییتهها درون

آپیاتییتهیای مورد بررسیییی ه یییتنید و در این پنوهش ،مییانبیارهای

بلور آپاتیت و تحت شیرایط دمای پایین ،آنها در سیعح کانی رشید

سیا گروههای  Aتا  Cمورد بررسیهای ریزدماسن ی رار گرفتند

میکنندب دامنه دما و فشیییار برای چنین پدیدههایی به ترتیا  300تا

جدو )7ب

Liquid )L+S

 900درجه سییانتیگراد و  500تا  1000مگاپاسییکا اسییت هر چند
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 شما شر بافق ببب،آپاتیت چاارت-منش سیا کانهساز در کان ار مگنتیت

ح ینی و همکاران

)ppm  آپاتیت چاارت- نتاین ت زیه عناصر کمیاب یاکی در نمونههای مگنتیت و هماتیت کان ار مگنتیت.4 ج وک
Table 4. REE analytical results of the magnetite and hematite samples in the Choghart magnetite-apatite deposit (ppm)
Sample

HS1

HS2

HS3

HS4

HS5

HS6

HS7

HS8

Hematite
Long.
Lat.

354952

354575

354631

HS9

HS10

354953

354960

Magnetite
354765

354736

354955

355064

354997

3508620 3508604 3508545 3508582 3508441 3508244 3508312 3508115 3508388 3508361

La

61.2

81.2

135

64.4

113

26.2

33.3

48.4

43.8

43.4

Ce

134

180

300

143

252

56

71.5

106

95

94.6

Pr

15.7

20.8

30

16.5

25.3

6.54

8.14

12.4

11

10.9

Nd

54.2

72.5

123

57.8

102

23.1

28

43.3

38.5

37.9

Sm

8.02

10.7

18

8.63

14.8

3.7

4.26

6.55

5.7

5.6

Eu

0.7

0.9

1.64

0.79

1.35

0.37

0.39

0.63

0.5

0.5

Gd

7.7

10.1

16.5

8.02

14.2

3.42

4.04

6.04

5.3

5.3

Tb

1.08

1.42

2.31

1.11

1.95

0.54

0.59

0.87

0.78

0.7

Dy

5.5

6.98

11.2

6.02

9.9

2.97

3.14

4.61

4.09

4.07

Ho

1.06

1.4

2.16

1.17

1.9

0.59

0.61

0.92

0.8

0.78

Er

3.1

3.79

6.12

3.11

5.14

1.72

1.84

2.61

2.32

2.31

Tm

0.42

0.54

0.8

0.48

0.71

0.26

0.26

0.37

0.35

0.33

Yb

2.47

3.06

4.76

2.52

4.18

1.54

1.54

2.16

1.98

1.88

Lu

0.39

0.47

0.72

0.41

0.61

0.24

0.24

0.34

0.29

0.28

Y

26.6

33.4

58.1

29

51

17.6

18.5

26.7

24.5

23.5

(La/Yb)n

16.7

17.89

19.12

17.23

18.2

11.47

14.58

15.11

14.92

15.56

(La/Sm)n

4.8

4.77

4.72

4.69

4.8

4.46

4.92

4.65

4.81

4.87

(Ce/Yb)n

14.0

15.22

16.30

14.67

15.5

9.40

12.01

12.70

12.41

13.01

(Ce/Sm)n

4.0

4.06

4.02

4.00

4.11

3.65

4.05

3.91

4.00

4.07

(Eu/Yb)n

0.8

0.92

0.98

0.89

0.92

0.68

0.72

0.83

0.79

0.8

(La/Gd)n

6.6

6.72

6.84

6.71

6.65

6.40

6.89

6.70

6.84

6.77

(Gd/Yb)n

2.5

2.66

2.80

2.57

2.74

1.79

2.12

2.26

2.18

2.3

(Ce/Ce*)

1.0

1.05

1.13

1.06

1.13

1.03

1.05

1.04

1.04

1.0

Eu/Eu*

0.2

0.29

0.29

0.29

0.28

0.32

0.29

0.3

0.3

0.3

∑REE+Y

322.2

427.3

710.3

342.9

598

144.7

176.3

261.9

235.0

232.2
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 شما شر بافق ببب،آپاتیت چاارت-منش سیا کانهساز در کان ار مگنتیت

ح ینی و همکاران

)ppm  آپاتیت چاارت- آپاتیتهای ن و او و دوم در کان ار مگنتیتLA-ICP-MS  دادههای ت زیه نقعهای به روش.5 ج وک
Table 5. LA-ICP-MS point analytical data of the first and second generation of apatites in the Choghart magnetite-apatite
deposit (ppm)
Sample

First generation apatite

Second generation apatite

Rock sample

FS1

FS2

FS3

FS4

FS5

FS6

FS7

Long.

354857

354829

354790

354773

354707

355012

354722

Lat.

3508425

3508421

3508324

3508303

3508444

3508302

3508399

Trace element
Sr

335.09

626.7

104.18

189.95

278.63

187.93

245.49

Mn

200.03

400.21

200.08

200.67

100.65

300.24

300.31

Th

13.29

10.53

44.64

16.47

27.49

54.64

21.64

U

1.01

2.21

2.7

2.63

2.26

2.91

1.64

Rare earth element
La

1033.4

1245.0

2183.3

1597.2

1234.3

1657.7

1056.2

Ce

2577.6

3669.3

4255.5

3557.1

2994.1

3656.0

2863.1

Pr

278.5

456.9

399.31

359.2

325.5

371.5

316.9

Nd

1003.2

1823.9

1258.2

1273.6

1212.9

1284.0

1163.1

Sm

170.6

359.6

159.86

198.9

211.3

186.2

191.5

Eu

16.12

36.51

13.89

19.52

21.04

19.18

19.4

Gd

163.3

309.6

125.0

174.2

207.33

154.9

177.2

Tb

20.55

42.79

14.84

21.91

26.01

18.36

22.18

Dy

117.9

255.3

81.73

124.2

151.7

104.36

128.5

Ho

23.34

52.04

15.71

24.47

30.68

20.52

24.9

Er

63.48

137.3

42.60

68.41

83.93

56.71

66.41

Tm

7.55

15.87

5.08

8.03

10.12

6.91

8.07

Yb

41.2

88.99

28.05

45.83

54.86

38.06

43.9

Lu

5.40

11.55

3.59

5.80

7.30

4.86

5.6

Y

718.6

1584.7

485.16

761.5

932.32

643.0

782.5

(La/Yb)n

16.91

9.43

52.48

23.50

15.17

29.3

16.22

(La/Sm)n

3.81

2.18

8.59

5.05

3.67

5.60

3.47

(Cen/Yb)n

16.18

10.67

39.24

20.08

14.12

24.84

16.87

(Ce/Sm)n

3.65

2.46

6.42

4.31

3.42

4.74

3.61

(Eu/Yb)n

1.11

1.17

1.41

1.21

1.09

1.43

1.26

(La/Gd)n

5.29

3.36

14.59

7.66

4.97

8.94

4.98

(Gd/Yb)n

3.20

2.81

3.60

3.07

3.05

3.28

3.26

(Ce/Ce*)

1.16

1.17

1.10

1.13

1.14

1.12

1.19

Eu/Eu*

0.30

0.33

0.30

0.32

0.31

0.35

0.32

∑REE+Y

6241.1

10089.6

9072.0

8240.1

7503.6

8222.5

6869.9

DOI: 10.22067/ECONG.2021.67972.1004

1  شماره،14  دوره،1401 ،زمینشناسی ا تصادی

135
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- در مونازیتهای ن ییو او و دوم همراه با آپاتیتهای ن ییو او و دوم در کان ییار مگنتیتLA-ICP-MS  دادههای ت زیه نقعهای به روش.6 ج وک
)ppm آپاتیت چاارت
Table 6. LA-ICP-MS point analytical data of the first and second generation monazites, which are associated with the
first and second generation apatites in the Choghart magnetite-apatite deposit (ppm)
Sample

first generation monazite

second generation monazites
Trace element

Sr

97.64

172.9

36.99

32.9

73.45

162.4

162.1

70.47

61.45

Mn

nd

100.7

100.3

100.4

nd

200.6

nd

nd

nd

Th

958.3

652.8

1107.0

1276.8

9826.9

1640.3

6237.0

1321.9

1169.3

U

100.6

48.51

197.49

284.58

134.29

60.11

158.66

60.77

36.45

Rare earth elemente
La

151412

118558

100483

104435

101573

117823

128922

144123

150395

Ce

253616

195924

236400

248178

245855

213139

253592

246051

257842

Pr

21600.1

16832.6

24945

28337

26944.5

17214

24835.8

20982.6

22305

Nd

58227

42760

85477

101737

95498

48280

75868

55726

59280

Sm

5170.9

3782.7

11228.3

14634.1

13866.1

4337.8

7171.4

4832.7

5433.2

Eu

446.9

288.5

890.44

1311.75

1159.0

283.4

568.6

306.8

412.2

Gd

2574.5

1947.6

5806.4

8498.3

7623.8

2235.7

3983.0

2358.2

2769.8

Tb

195.2

163.7

374.0

587.5

522.55

170.97

333.39

165.14

216.0

Dy

703.1

660.73

975.85

1603.6

1338.8

653.0

1234.7

617.8

785.4

Ho

88.52

90.11

78.20

136.84

115.52

89.47

182.94

76.36

100.79

Er

144.96

167.33

81.51

160.32

136.72

176.02

318.98

129.14

166.8

Tm

10.94

15.54

4.83

8.33

7.85

13.76

25.97

9.35

13.3

Yb

37.39

64.36

12.67

22.19

22.79

59.96

93.05

35.53

47.88

Lu

3.14

6.22

0.66

1.44

1.49

5.01

8.11

2.51

4.14

Y

2385.3

2499.7

1716.7

3136

2641.2

2453.3

4625.4

2090.2

2730.2

(La/Yb)n

2730.1

1241.9

5347.1

3173.1

3004.9

1324.8

934.1

2734.7

2117.7

(La/Sm)n

18.42

19.72

5.63

4.49

4.61

17.09

11.31

18.76

17.41

(Ce/Yb)n

1754.5

787.4

4826.3

2893

2790.5

919.47

704.94

1791.2

1392.9

(Ce/Sm)n

11.84

12.50

5.08

4.09

4.28

11.86

8.53

12.29

11.45

(Eu/Yb)n

33.99

12.75

199.85

168.10

144.62

13.44

17.38

24.56

24.48

(La/Gd)n

49.14

50.86

14.46

10.27

11.13

44.03

27.04

51.06

45.36

(Gd/Yb)n

55.56

24.42

369.83

309.05

269.95

30.09

34.54

53.56

46.68

(Ce/Ce*)

1.07

1.06

1.14

1.10

1.13

1.14

1.08

1.08

1.07

Eu/Eu*

0.37

0.33

0.34

0.36

0.34

0.28

0.33

0.28

0.32

∑REE+Y

496618

383763

468475

512789

497306

406934

501765

477508

502502
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،)PS ) و ثانویه کاذبS  ثانویه،)P  میانبارهای سییا اولیه:A  آپاتیت چاارتب- میانبارهای سییا در آپاتیتهای ن یو او کان یار مگنتیت.16 شأک
) و دو فازیL  میانبارهای سیییا تک فازی مای:F ،)L ) و تک فازی مایLV  دو فازی مای و بخار،)LVH  میانبارهای سییه فازی:E  وD ،C ،B
) وL ) و تک فازی مایLV  میانبارهای سیییا تک فازی بخار در همراهی با سیییا های دو فازی:H  وG ،)LH ) و مای و فاز جامدLV مای و بخار
) کدر:OP ، گاز:V، جامد:S ،  مای:L )بLVH  میانبارهای سیا تک فازی بخار در همراهی با میانبارهای سه فازی:I
Fig. 16. Fluid inclusions of the first generation apatites in the Choghart magnetite-apatite deposit. A: primary (P),
secondary (S) and pseudo-secondary (PS) fluid inclusions, B, C, D and E: triple-phase (LVH(, double-phase liquid
inclusions (LV) and mono-phase liquid inclusions (L), F: mono-phase (L) and double-phase liquid inclusions (LV) and
liquid and solid phase (LH), G and H: mono-phase vapor inclusions in association with double-phase (LV) and monophase liquid (L) inclusions, and I: mono-phase vapor inclusions in association with triple-phase inclusions (LVH). (L:
Liquid, S: Solid, V: Vapor, OP: opaque)
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 آپاتیت- دادههای ریزدماسیین ی میانبارهای سیییا آپاتیتهای ن ییو او مرتبط با پهنههای کانیزایی کان یینگ مگنتیت در کان ییار مگنتیت.7 ج وک
چاارت
Table 7. Microthermometric data of fluid inclusions of first generation apatites associated with magnetite ore
mineralization zones in the Choghart magnetite-apatite deposit
Sample
code

Type

Phase

Fill

Size
(µm)

FS1

L+V

V

0.78

10

oval

L+V

V

0.85

15

oval

FS1

L+V

L

0.65

12

FS1

L+V

L

0.86

FS1

L+V

L

FS1

L+V+O

FS1

Shape Tm-ice

Teice

Tm
clatrit

Tshal

259

12.51

0.89

-51

250

11.70

0.90

oval

-7.9 -51.7

248

11.58

0.90

11

oval

-8.3 -50.4

239

12.05

0.91

0.79

10

oval

-8.7 -50.6

239

12.51

0.92

L

0.98

22

oval

-8.2 -51.4

241

11.93

0.91

L+V+H

L

0.94

20

oval

357

42.95

1.01

FS1

L+V+O

L

0.92

25

oval

-8 -51.3

238

11.70

0.91

FS1

L+V+O

V

0.93

27

oval

-8.6 -53.7

229

12.39

0.93

FS1

L+V+O

V

0.85

20

oval

-7.8 -53.4

230

11.46

0.92

FS1

L+V+H

L

0.72

18

oval

370

44.23

1.03

FS1

L+V

L

0.81

15

oval

299

12.58

0.85

FS1

L+V

L

0.69

10

oval

-8.5

-53

300

12.28

0.84

FS1

L+V

L

0.67

14

oval

-9.2 -53.2

304

13.07

0.84

FS1

L+V

L

0.73

20 amorphous

-9.8 -52.4

315

13.72

0.83

FS1

L+V

V

0.94

13

oval

-9.4 -51.4

308

13.29

0.84

FS1

L+V+H

L

0.64

19

oval

378

45.03

1.04

FS1

L+V

L

0.73

15

oval

-9 -50.2

286

12.85

0.86

FS1

L+V

V

0.85

18

oval

-9.7 -52.6

310

13.62

0.84

FS1

L+V

L

0.61

12 amorphous

-9.9 -50.3

328

13.83

0.82

FS1

L+V+H

L

0.89

15

oval

355

42.67

1.01

FS1

L+V

L

0.84

10

oval

-9.2 -50.4

339

13.07

0.79

FS1

L+V

L

0.73

15

oval

-9.6 -51.5

315

13.51

0.83

FS1

L+V

L

0.79

16

oval

-9.4 -52.3

318

13.29

0.83

FS1

L+V+H

L

0.91

18

oval

430

353

42.55

1.00

FS1

L+V+H

L

0.88

11

oval

422

377

44.93

1.03

FS1
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Th-Eq
Wt%
Density
aq
salinity
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+11.5

422

418
-9 -51.9
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 )Tmاز  -9/9تا  -7/8درجه سیانتیگراد تاییر میکند شیکو -17

تحلل رهرههای یزرماینجی ملاناا های یلاک
اق ییهای یقمایشی

)Bب در این مرحله ،کالتریتی در میانبارهای  )L+Vتشییکیو نشید

در این پنوهش ،دمیای مییانبیارهیا تیا ان میاد کیامیو فیازهیا بیه حیالیت

و بنابراین میزان  CO2کمتر از  2/7درصد وزنی تخمینزده میشود

جیامید کیاهشداده شییید و سیییل

بیا گرمکردن ،تاییرات در مرحلیه

)Fan et al., 2000ب همچنین ،بر اسییا

آیرین دمای ثبتشییده

ذوب م دد ثبت شیدب دمای یوتکتیک  )Teمربوط به دمایی اسیت

برای ذوب یخ  ،)Tmمیزان شییوری و نو نمک حوشییده در یک

که نخ تین عره مای پدید میآید و مقدار آن به میزان کاتیونهای

سیییا را میتوان تعیینکرد )Shepherd et al., 1985ب دماهای

حوشیده در سییا واب یته اسیتب نقعه یوتکتیک برای سیی یتم یال

اندازهگیری شیده ،به ترتیا با بیشیترین میزان شیوری معاد 13/8

مییتشییییکییو از  NaCl+H2Oمییعییاد  Te<-20/8 °Cاسییییت

درصییید وزنی نمیک طعیام) و کمترین میزان شیییوری معیاد 11/4

 )Williams-Jones et al., 1992بیا توجیه بیه اینکیه مییانگین Te

درصییید وزنی نمک طعام) همخوانی دارند شیییکو )C-17ب االا

در تمیامی مییانبیارهیای مورد بررسیییی ،پیایینتر از  -53/7درجیه

مییانبیارهیای سیییییا گروههیای  Bو  Cدارای شیییوری بین  11تیا 14

سیییانتیگراد اسیییت ،بنابراین حضیییور نمکهای دیگری ،عالوه بر

درصید وزنی معاد نمک طعام ه یتند و تنها تعداد ب ییار محدودی

اسییت شییکو )A-17ب با افزایش

از میانبارها گروه  )Aدارای شوری  42تا بیش از  45درصد وزنی

دما ،آیرین بلورهای یخ ناپدید میشیوندب در میانبارهای این گروه

معیاد نمیک طعیام ه یییتنیدب انیدازهگیری دمیای یوتکتییک  )Teنیز

دو فازی انی از مای  ،دو فازی انی از گاز و دو فازی انی از مای

نشیان میدهد که عالوه بر  ،NaClنمکهای دیگری مانند  KClبه

همراه بیا کیانیهیای کیدر) دامنیه تاییرات ذوب آیرین ععیه یخ

طور عمده در سیا کانهزا حضور دارد شکو )D-17ب

 NaClدر سیییا کانهزا مشییخ

شأأک  :A .17نمودار اولین دمای ذوب ععه یخ :B ،نمودار دمای ذوب آیرین ععه یخ :C ،نمودار میزان شییوری سیییا کانهسییاز و  :Dرابعه بین نقعه
ذوب یخ با مقدار و نو نمک حوشده در سیا  ،کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت )Shepherd et al., 1985
Fig. 17. Histogram of melting temperature for A: the first ice melting, B: the last ice melting, C: Histogram of salinity
values of the mineralizing fluid, and D: The relationship between the ice melting points the salt types and content in the
)mineralizing fluid, Choghart magnetite-apatite deposit (Shepherd et al., 1985
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اق ییهای گقمایشی

مییانبیارهیای دو فیازی انی از میای  ،مییانبیارهیای دو فیازی انی از

در نمونههای بررسیی شیده ،همگنشیدن میانبارهای سییا دو فازی

گاز گروه  )C–Bشیکو )A-18ب اسیتفاده از نمودار میزان شیوری

انی از مای با تبیدیو بخیار به مای و در نمونههای حاوی بخیار باا با

سیییا در مقابو دما -همگنشییدگی ،مقدار چگالی 0/7 gr/cm3تا

تبیدیو مای به بخیار صیییورتگرفتیه اسیییتب وجود مییانبارهای تک

 0/9را برای میانبارهای با شییوری متوسییط  11/4تا  13/8درصیید

فیازی گیازی و از طرفی همگنشییییدن فیاز بخیار بیه فیاز میای و نیز

وزنیی میعییاد  )NaClو چیگییالیی  1 gr/cm3تییا  1/04را بیرای

حضیییور مییانبیارهیای انی از بخیار شیییواهیدی از پیدییده حبیابزایی

میانبارهای با شیوری باا  42تا  45/03درصید وزنی معاد )NaCl

فرایند جوشییش) در سییامانه کانیزایی کان ییار مگنتیت -آپاتیت

به دسیت میدهد شیکو  B-18و )Cب این موضیو نشیاندهنده نقش

چایارت در هنگیام بیه دام افتیادن مییانبیارهیا را بیه نمیایش میگیذارنیدب

دو نو سییا ماگمایی با دما و شیوری باا و گرمابی با دما و شیوری

هی یتوگرام دمای همگنشیدگی  ،)Thگروههای دمایی مختلفی از

متوسیییط در تشیییکیو یا تکامو کان یییار مگنتیت -آپاتیت چاارت

 220تا  430درجه سیانتیگراد را نشیان میدهدب بیشیترین فراوانی Th

استب

مربوط بیه گ یییتره دمیایی  220تیا 380درجیه سیییانتیگراد اسیییت

شأک  .18نمودار  :Aدمای همگنشیدن :B ،فراوانی چگالی در میانبارهای سییا مورد بررسیی و  :Cنمودار شیماتیک دمای همگنشیدن -شیوری برای
تعیین چگالی ،کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت )Wilkinson, 2001
Fig. 18. Histogram of A: homogenization temperatures, B: density frequency of the studied fluid inclusions, and C:
schematic diagram of homogenization temperature-salinity for density determination, Choghart magnetite-apatite deposit
)(Wilkinson, 2001
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تعللن عا و اع محلط تشکل نا اا
برای تعیین عمق و فشیار ای یتایی تحمیو شیده بر میانبارهای سییا ،

تحو سییا ه یتند شیکو  ،)C-19بیانگر شیکوگیری آپاتیتهای

از نرمافزار مدلینگ اسیتفاده شیدب با توجه به منحنی یطچین فشیار-

کان یار چاارت تحتت ثیر فرایندهای گرمابی دما باا تا دما متوسیط

عمق ،بیشیییترین دمای همگنشیییدگی با بیشیییترین عمق  1250متر

استب

ایتالط سییییاات ماگمایی و گرمابی دما متوسیییط و جوشیییش در

معیاد  320بیار فشیییار) و کمترین دمیای همگنشیییدگی بیا کمترین
میشییودب بنابراین،

ملنشلای هیزوتاپهای پای ه و اپای ه
در این پنوهش ،برای شیناسیایی یاسیتگاه و سیرشیت سییا کانهسیاز،

عمق زمین پیشیینهاد میشییود شییکو )D-19ب با اسییتفاده از نمودار

ایزوتوپهیای پیاییدار  O-Hو ایزوتوپهیای نیاپیاییدار  Nd-Smدر

دوتایی میزان شیییوری و درجه همگنشیییدگی ک یییلر و همکاران

آپاتیتهای ن ییو او مرتبط با کان یینگ مگنتیت و ایزوتوپهای

 ،)Kesler et al., 2007میتوان منشی ی سییییا کان یییارسیییاز را

پایدار  O-Cدر کل ییتهای همیافت با آلبیتهای ن یو دوم و سیوم

پیشبینی کردب با توجه به اینکه االا میانبارهای سییا در محدوده

در پهنیههیای دگرنهیادی میزبیان کیان یییار مگنتییت -آپیاتییت چایارت

سییییاات سیییازنده کان یییارهای رسیییوبی -بروندمی 9رار میگیرد

اندازهگیری شیده اسیت جدو  8و جدو )9ب برای شینایت منشی

عمق  100متر و معاد  30بار فشییار) مشییخ

تشییکیو کان ییار آهن -آپاتیت چاارت در عمق 100تا 1250متری

سیییییا کانهزای مرتبط با آپاتییتهای چایارت ،از نمودار  δ18Oدر

تعداد محدودی نیز در محدوده تعریانشیده بین سییاات ماگمایی

مقابو  δDاسییتفاده شییدب در این نمودار ،نمونههای آپاتیت کان ییار

و گرمابی رار دارند) شیکو  )A-19لذا باید نقش این دو سییا را
در کیانیزایی آپیاتییت در کیان یییار مگنتییت -آپیاتییت چایارت در

چایارت در محیدوده آبهیای جوی و سیییییاات تبخیری جیای

نررداشیییتب گ یییتره تاییرات میزان شیییوری میانبارهای سییییا نیز

میگیرنید شیییکیو  A-20و )Bب همچنین ،بیا پییاده کردن مقیادیر

احتما ایتالط این سییاات با یکدیگر را نشیان میدهدب در ایتالط

اسیتران ییوم در مقابو منگنز بر روی نمودار هوگارت Horgarth,

این سیاات ،درجه شوری و دمای میانبارهای سیا کاهش مییابد

 ،)1989آپاتیتهای چاارت در محدوده ف فریتهای رسوبی رار

کمتر از  )20wt.%NaClکه یود عاملی در تهنشیی ییت ف ییفات

میگیرند شیکو )A-21ب از سیوی دیگر ،بررسییهای ایزوتوپیO-

اسییتب باید در نرر داشییت که حضییور االا میانبارها در محدوده

 Hان امشیده توسیط مر و مدبری Moore and Modabberi,

سیییاات سییازنده کان ییارهای نو  ،Sedexفرضیییه نقش با اهمیت

 )2003و م ییدی و همکیاران  ،)Majidi et al., 2021بر روی
مگنتیتهای این کان یییار و وجود

سیییا گرمابی را در تشییکیو کانیزایی ف ییفات محتموتر میکندب

بافت برونرسیییتی 10ایلمنیت در

شییدن منش ی سیییااتی که در کانیزایی آپاتیت نقش

کیانی مگنتییت ،منشییی میاگمیایی آن را نشیییان میدهیدب برای تعیین

داشییتهاند و اینکه کان ییار چاارت در کدام نو از کان ییارهای دنیا

د یقتر منش ی آپاتیتها ،از بررسیییهای ایزوتوپی  Nd-Smبر روی

ردهبندی میشیود ،نمودار شیوری میانبارهای سییا در مقابو دمای

آپاتیتهای ن و او کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت استفاده شدب

برای مشییخ

144

پراکندگی مقادیر Nd/ Nd

همگنشیدن آنها ترسییم شیدب این نمودار با اسیتفاده از دادههای رودر

143

144

ن یییبت به Sm/ Nd

147

نشیییان

 )Roedder, 1984و توسیط ویلکین یون )Wilkinson, 2001

میدهید کیه نمونیههیای آپیاتییت از نرر ترکییا ایزوتوپی بیا آنیالیزهیای

شییده اسییت و

ایزوتوپی ان امشیییده بر روی سییینگ میزبان ریولیتی و کان ییینگ

همچنین وینگیهیای عمقی ییادشییییده عمق  100تیا  1250متری)

آهن -آپاتیت ب ییار متفاوت اسیت شیکو )B-21ب با در نررگرفتن

شیییکیو  )D-19و رونیدهیای معمو مییانبیارهیای سیییییا در مییدان

سین یک یان برای نمونهها ،پراکندگی موجود تنها میتواند ناشیی از

شیییوری -دما که ناشیییی از فرایندهای مختلا به یصیییور فرایند

ن یبت ایزوتوپی اولیه  Ndمتفاوت برای سینگهای یادشیده در اثر

ارائهشییده اسییتب چنانکه در شییکو  B-19مشییخ

ناهم ن ی و عدم ارتباط زایشی آنها باشدب
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شأک  :A .19نمودار شیماتیک دمای همگنشیدن -شیوری ضیمن فرایندهای مختلا تکامو سییاات درگیر  :B ،)Wilkinson, 2001مو عیت دادههای
سیییا کانهزا در نمودار میزان شییوری در مقابو دمای همگنشییدگی  :C ،)Yermacov, 1965مو عیت دادههای میانبار سیییا کان ییار چاارت بر روی
نمودار شیوری در مقابو درجه حرارت نمودار ا تبا شیده از ویلکین یون  ))Wilkinson, 2001و  :Dنمودار تعیین میزان فشیار و عمق تشیکیو کان یار
مگنتیت -آپاتیت چاارت با استفاده از دمای همگنشدن
Fig. 19. A: location of fluid inclusion data on the homogeneity temperature-salinity diagram during evolution of the
involved fluids (Wilkinson, 2001), B: location of the ore-forming fluid data on the diagram of salinity versus
homogenization temperature (Yermacov, 1965), C: location of fluid inclusion data on the diagram of salinity versus
homogenization temperature of the fluid inclusions from the Choghart deposit. The diagram adopted from Wilkinson,
(2001), and D: diagram of pressure and depth versus homogenization temperature in determining the environment of the
Choghart magnetite-apatite deposit formation.

محاسییبه مقدار  εNdنشییان میدهد که ریولیتهای میزبان کان ییار

ریولیتی ییا تودههیای نفوذی میزبیان وجود نیدارد شیییکیو )C-21ب

چاارت دارای مقدار  εNdمثبت ولی کان یینگ مگنتیت -آپاتیت

برعک  ،تشییابه نزدیک میزان  εNdدر کان یینگ آپاتیت کان ییار

دارای  εNdمنفی اسییییت و

چاارت با ف ییفریت موجود در سییازند سییلعانیه میتواند بیانگر این

ن ییبت  εNdبه میزان  P2O5نشییان میدهد که هیچ ارتباط زایشییی

باشید که آپاتیتهای کان یار چاارت بر اثرشی یته شدن ف فریتهای

مشیخصیی از نرر یاسیتگاه آپاتیت و مگنتیت -آپاتیت با سینگهای

همعصیییر و ییا یدیمیتر یود توسیییط فراینیدهیای گرمیابی ایتالط

و بلورهییای آپییاتیییتهییای یییال
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سیییاات ماگمایی و گرمابی دما باا تا دما متوسییط) نشیی تگرفته

سیا اسیت) شیکو  )22و جدو )10ب بنابر نرر دلیران و همکاران

اسیت و افزایش دمای سییاات گرمابی حاصیو از تودههای نفوذی

 )Daliran et al., 2010و نیبی و همکیاران Nayebi et al.,

عمیق و نیمیه عمیق منعقیه و میذاب مگنتیتی ،سیییبیا افزایش مقیادیر

 )2021برای سییینهیای جوانتر دو نررییه وجود دارد -1 :سییین

 εNdدر آپاتیتها شده استب

جوانتر ممکن اسیت ناشیی از جدایش و بازنشیانی جزئی  U-Pbاز

هیمیچینییین ،بیررسییییهییای سییینسییینی یی بییه روش  238U/206Pbو

سیامانه ،تحتت ثیر دگرسیانی ت ییری ،سییاات گرمابی و سییاات

 207Pb/206Pbنیز بیازه سییینی  490تیا  561میلیون سییییا را برای

پ ییاکان یینگی ناشییی از دو رویداد مرتبط با ماگماتی ییم کشییشییی

آپاتیتهای ن یو او مرتبط با کان ینگ مگنتیت ن یو او و  511تا

سیییینیتی اواییو دوره سییییلورین در  420تیا  440میلیون سییییا و

 543میلیون سیییا را برای مونیازییتهیای ن یییو او و  503تیا 528

میاگمیاتی یییم بریوردی گرانیتی -تونیالیتی اوایر ترییا

در  210تیا

میلیون سیا برای مونازیتهای ن یو دوم نشیان میدهدب برای تعداد

 220میلیون سیا پیش باشید -2 ،کان ینگ آپاتیتی طی رویداد م زا

معدودی از مونازیتهای ن یو دوم بازه  112تا  153میلیون سیا به

شیکوگرفته و تحتت ثیر سییاات گرمابی ناشیی از تودههای نفوذی

دسیت آمد متوسیط سین برای آپاتیتهای ن یو او و مونازیتهای

عمیق و نیمهعمیق فل ییییک و حدواسیییط منعقه مورد بررسیییی ،در

ن یو او و دوم مرتبط با آپاتیتهای ن یو او  515/6±8/4میلیون

مقادیر عناصر کمیاب یاکی انی شده باشدب

ج وک  .8نتاین ایزوتوپهای پایدار  O-Hو  O-Cبر روی آپاتیتهای ن ییو او مرتبط با مگنتیتهای ن ییو او و کل یییتهای همیافت با آلبیتهای
ن و دوم و سوم مرتبط با پهنههای دگرنهادیهای میزبان کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت )ppm
Table 8. Results of stable O-H and O-C isotopes on the first generation apatites associated with first generation magnetites
and paragenetic calcites with second and third generation albites associated with metasomatites zone of the host Choghart
)magnetite-apatite deposit (ppm
Delta 13C
(‰)vpdb

d18O

dD

H2O
)(ppm

Lat.

Long.

Rock type

_Sample
name

-

-7

-58.1

247

354829

354857

apatite

FS-1

-

-7.1

-58

216

3508421

3508425

apatite

FS-2

-

-6.5

-61.7

351

354829

354857

apatite

FS-3

-

-6.5

-61.7

351

3508421

3508425

apatite

FS-4

-4.11

-19.76

-

-

354844

3507252

calcite

C-46

-4.02

-19.72

-

-

355153

3508176

calcite

C-47

-3.98

-19.61

-

-

355181

3508338

calcite

C-48

-3.96

-19.72

-

-

355197

3508128

calcite

C-49

-4.08

-19.58

-

-

355136

3508191

calcite

C-50

-3.93

-19.61

-

-

355206

3508291

calcite

C-51
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- بلورهای آپاتیت ن یو او و سینگ میزبان ریولیتی کان یار مگنتیت، آپاتیت- بر روی کان ینگ مگنتیتNd  وSm  نتاین ت زیه ایزوتوپهای.9 ج وک
)ppm آپاتیت چاارت و ف فریتهای سازند سلعانیه
Table 9. Results of Sm and Nd isotopes analysis on the magnetite-apatite ore, first generation apatite crystals and rhyolitic
host rocks of the Choghart magnetite-apatite deposit and phosphorites of the Soltanieh Formation (ppm)
Sample
no.

Deposit

Rock type

Sm
(ppm)

Nd
(ppm)

Fs1

Choghart

Apatite1

389.2

2951.5

0.143254

0.512169

6

-5.53

Fs2

Choghart

Apatite1

401.1

3032.3

0.163731

0.512221

4

-6.08

CH4

Choghart

Rhyolite

6.986

40.64

0.10391

0.512380

3

1.18

(Torab, 2008)

CH3

Choghart

Magnetiteapatite

174.4

892.2

0.11814

0.512258

3

-2.14

(Torab, 2008)

SP-1

Soltanieh
Phosphorite
Fm.

71.06

352.7

0.12187

0.512024

11

-6.90

(Felitsyn and
Gubanov, 2002)

147

Sm/144Nd

143

Nd/144Nd

±2
εNd(t)
sigma

Reference

)Huang et al., 2016  آپاتیت چاارت- کان ار مگنتیت،  در کان نگ آپاتیت ن و اوδD  در مقابوδ18O  نمودار تاییرات:B  وA .20 شک
Fig. 20. A and B: Diagram of δ18O versus δD variation in the first generation apatite ore, Choghart magnetite-apatite
deposit (Huang et al., 2016)
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شأک  :A .21تعیین یاسیتگاه آپاتیتهای ن یو او و دوم در کان یار مگنتیت -آپاتیت چاارت ،با اسیتفاده از آنالیز  Mnو  Srنمودار مرج از هوگارت
 :B ،)Horgarth, 1989نمودار تاییرات  143Nd/144Ndن یبت به  147Sm/144Ndو  :Cنمودار تاییرات  εNdن یبت به محتوای  P2O5کان ینگ مگنتیت-
آپاتیت ،بلورهای آپاتیت ن و او و سنگ میزبان ریولیتی در کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت و ف فریتهای سازند سلعانیه
Fig. 21. A: determining the origin of first and second generation apatites in the Choghart magnetite-apatite deposit, using
Mn and Sr analysis (reference chart of Horgarth, 1989), B: Diagram of 143Nd/144Nd versus 147Sm/144Nd variation, and C:
diagram of εNd relative to P2O5 content variation of the magnetite-apatite ore, first generation apatite crystals and rhyolitic
host rocks in the Choghart magnetite-apatite deposit and phosphorus of the Soltanieh Formation

هیزوتاپهای پای ه هنالژن -نقان

پایین تشیکیو شیدهاند ،سیبکتر اسیت )Ronchi et al., 2012ب

ببرای تعیین منشی ی سییییا کانهزا  REE-Y-Ti-Thدر سییینگهای

درجه تهیشییدگی در سیینگهای کربناتی به درجه حرارت ،مقدار

دگرنهادی آلبیتدار ،کل ییتهای همیافت با آلبیتهای ن یو دوم

فرارزایی و مقدار سییا ب یتگی داردب تهیشیدگی در مقادیر δ18O

و سیوم در پهنههای دگرنهادی میزبان کان یار ،مورد آنالیز ایزوتوپی

و  δ13Cاز کربنیاتهیای ایردگرسیییان تیا کربنیاتهیای گرمیابی بیه

 O-Cرار گرفتب مقادیر  δ13Cاز  -3/93تا  -4/23و مقادیر δ18O

عوامیو گونیاگونی نریر جیدایش ترجیحی  18Oو  13Cطی واکنش

از  -19/76تیا  -19/61در کل یییییت همییافیت بیا این آلبییتهیا تاییر

دیا نز ،کربنزایی ،آمیختگی اک ییینن و کربن با منب یارجی انی

مییکینیید جییدو )8ب ایین میقییادییر در سییینییگهییای کیربینییاتییه و

از ایزوتوپهای سیبک طی فرایند تراوش سییا در یک سیامانه باز

دولومییتهیای زیناسیییبی دولومییتهیای مربوط بیه محیط تیدفینی)

ن یبتداده شیده اسیت )Prokoph et al., 2008ب تاییرات مقادیر

مربوط بیه اوایر ن وپروتروزئییک -کیامبرین زیرین کیه تحیتتی ثیر

 δ13Cدر مقییابییو  δ18Oدر نمیودار آلن و ویگینز Allen and

دمای باا رار گرفتهاند ،ن ییبت به سیینگهای کربناته که در دمای

 )Wiggins, 1993نشیانداده شیده اسیت شیکو )23ب بر این اسیا
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نمودار کل ییییتهای همیافت با آلبیتهای ن یییو دوم و سیییوم در

اسیییتب بنابراین ،سییییا های گرمابی دما باا تا دما متوسیییط نقشییی

پهنههای دگرنهادی ،در شیرایط دمایی متوسیط تا باا تشیکیوشیده

اساسی در کانیزایی  REE-Y-Ti-Thایفا کردهاند.

ج وک  .10نتاین سنسن ی به روش  U-Pbبر روی مونازیتهای ن و او و دوم مرتبط با آپاتیتهای ن و او کان ار مگنتیت -آپاتیت چاارت
Table 10. U-Pb age assay results on the first and second generation monazites associated with first generation apatites of
the Choghart magnetite-apatite deposit
207

Pb/206Pb

±1
RSE%

207

Pb/
Pb

206

±1
RSE%

208

Pb/232Th

±1
RSE%

206

Pb/
U

238

±1std
err

238

U/206Pb

±1
ster

207

cor
Pb/238U

206

first generation apatite
0.2325

19.5

0.2325

11.3

0.0743

13.1

0.1151

1.14

8.69

81

561

0.0786

5.3

0.0786

1.5

0.0436

3.1

0.0811

0.38

12.33

15

490

0.0906

7.0

0.0906

2.9

0.0501

3.3

0.0836

0.40

11.96

17

497

0.0938

8.0

0.0938

2.7

0.0460

4.3

0.0853

0.51

11.72

22

505

0.0685

6.6

0.0685

1.6

0.0472

2.5

0.0856

0.30

11.69

13

523

0.0887

10.9

0.0887

2.8

0.0522

4.6

0.0892

0.52

11.21

25

531

first generation monazite
0.0566

6.9

0.0566

1.5

0.0247

3.2

0.0824

0.39

12.13

16

511

0.0716

7.7

0.0716

1.7

0.0246

3.5

0.0841

42

11.89

18

512

0.0571

6.4

0.0571

1.7

0.0262

3.0

0.0827

0.36

12.09

15

513

0.0589

8.3

0.0589

1.8

0.0154

3.8

0.0838

0.45

11.94

20

518

0.0677

9.7

0.0677

2.8

0.0273

4.5

0.0861

0.52

11.62

24

526

0.0782

11.2

0.0782

2.7

0.0269

4.3

0.0876

0.49

11.41

23

529

0.0747

10.4

0.0747

2.5

0.0269

6.3

0.0881

0.71

11.35

33

533

0.0510

7.2

0.0510

1.9

0.0274

3.6

0.0865

0.42

11.56

19

540

0.0631

8.0

0.0631

1.8

0.0254

4.3

0.0883

0.49

11.32

23

543

second generation monazite
0.0493

17.1

0.0493

4.3

0.0055

4.8

0.0175

2.73

57.11

5

112

0.0477

9.4

0.0477

3.6

0.0084

2.7

0.0228

1.18

43.87

4

146

0.0483

9.0

0.0483

1.6

0.0068

3.5

0.0240

1.47

41.68

5

153

0.0715

6.5

0.0715

2.1

0.0218

3.3

0.0700

0.47

14.29

14

428

0.1073

11.9

0.1073

3.2

0.0214

5.3

0.0865

0.62

11.56

27

503

0.0549

28.6

0.0549

3.4

0.0216

7.5

0.0821

0.91

12.18

39

510
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 آپاتیت چاارت- بر روی مونازیتهای ن و او و دوم مرتبط با آپاتیتهای ن و او کان ار مگنتیتU-Pb  نتاین سنسن ی به روش.10 هرهمه ج وک
Table 10 (Continued). U-Pb age assay results on the first and second generation monazites associated with first
generation apatites of the Choghart magnetite-apatite deposit
±1
std err

208

Pb/232Th

±1
ster

207

Pb/206Pb

±1
ster

U
238

Th
232

Pb
204

Pb
206

Pb
207

Pb
208

first generation apatite
0.0455

1448

163

3069

312

1

13

0.01

0

0

0

0.0042

862

13

1163

105

3

45

00.003

0

0

1

0.0063

988

28

1439

133

13

16

0.006

0

0

0

0.0075

908

25

1504

151

2

27

0.01

0

0

1

0.0045

931

15

882

137

3

55

0.006

0

0

1

0.0096

1028

29

1398

208

2

22

0.01

0

0

1

first generation monazite
0.0039

494

8

475

152

122

5030

0.17

10

1

115

0.0055

492

8

975

157

94

3888

0.16

7

1

86

0.0036

522

9

495

140

110

2695

0.13

9

0

68

0.0049

309

6

564

180

64

2582

0.13

6

0

44

0.0066

545

16

860

202

60

1640

0.23

5

0

41

0.0088

537

14

1151

222

61

1322
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 آپاتیت چاارت- در کان ار مگنتیتU-Pb  نمودار کنکردیا برای آپاتیتها و مونازیتهای سنسن ی شده به روش.22 شک
Fig. 22. Concordia plot for U-Pb ages from apatites and monazites in the Choghart magnetite-apatite deposit

 کل یییتهای همیافت با آلبیتهای ن ییو دوم و سییوم در پهنههای دگرنهادیهای میزبان کان ییارδ13C  در مقابوδ18O  نمودار تاییرات مقادیر.23 شأک
)Allen and Wiggins, 1993  آپاتیت چاارت-مگنتیت
Fig. 23. Diagram of δ O versus δ C variation of paragenetic calcites with second and third generation albites in the
metasomatites zone of the host Choghart magnetite-apatite deposit (Allen and Wiggins, 1993)
18
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تلجهگلقی

عمق زمین و فراینید ایتالط سیییییاات میاگمیایی وگرمیابی دمیا بیاا تا

بررسییییهیای میاکروسیییکوپی ،میکروسیییکوپی و زمینشییییمییایی

دما متوسییط را برای آپاتیتهای کان ییار مگنتیت -آپاتیت چاارت

ان یامشیییده بر روی کیان ییینیگ مگنتییت،آپیاتییت و دگرنهیادیهیای

نشیییان میدهید در حیالیکیه بررسییییهیای ایزوتوپ  O-Hبر روی

آلبییتدار میزبیان کیان یییار مگنتییت -آپیاتییت چایارت بییانگر منشییی

میانبارهای سیییا اولیه در بلورهای آپاتیتهای ن ییو او مرتبط با

متفاوت کانیزایی و در حقیقت همیافتهای کانیشیناسیی متفاوت

کان ینگ مگنتیت و همچنین با ترسییم مقادیر اسیتران ییوم در مقابو

حضیور سیه ن یو آلبیت ،دو ن یو مگنتیت ،دو ن یو آپاتیت و دو

منگنز بر روی نمودار هوگیارت  ،)Horgarth, 1989آپیاتییتهای

ن یو مونازیت) در پاسیخ به کاهش فشیار و دما و تاییرات احتمالی

ن یییو او و دوم چایارت در ردیا ف یییفرییتهیای رسیییوبی رار

در شیییمی سیییاات و عناصییر مبادلهشییده بین سیییا و سیینگ در

میدهدب در این یصییور بررسییی مقادیر  143Nd/144Ndن ییبت به

پهنیههیای مختلا کیان یییار چایارت اسیییتب بررسیییی زمینشییییمی

 147Sm/144Ndبر روی آپاتیتهای ن یییو او مرتبط با کان ییینگ

آلبیتهای مرتبط با پهنههای دگرنهادی نشیییان میدهد ،آلبیتهای

مگنیت ،نشیانداد که نمونههای آپاتیت ن یو او مرتبط با کان ینگ

ن یییو دوم و سیییوم در مقادیر  REE-Y-Ti-Thانی ه یییتند در

مگنتیییت از نرر ترکیییا ایزوتوپی بییا سییینییگ میزبییان ریولیتی و

حیالیکیه آلبییتهیای ن ییییو او از نرر کیانیزایی  U-Thعقیم و

کان یینگ آهن -آپاتیت ب یییار متفاوت اسییتب این م ی له ناشییی از

مقادیر  REE-Y-Tiآن ناچیز اسییتب شییباهت الگییییییوی عناصییر

ن یبتهای متفاوت ایزوتوپی  Ndاولیه برای سینگهای یادشیده در

کمیاب یاکی و عناصیر جزئی ناسیازگار و انیشیییییدگی LREE

اثر نبود ارتباط زایشییی آنهاسییتب مقادیر مثبت  εNdبرای سیینگ

ن ییییبت بییییه  HREEدر ریولیتها ،ریوداسیتها ،دگرنهادیهای

میزبیان ریولیتی و مقیادیر منفی  εNdبرای کیان ییینیگ مگنتییت-

سییبز آلبیتدار ،کان یینگ مگنتیت ،هماتیت و آپاتیت بیانگر منش ی

آپاتیت چاارت و بلورهای یال

آپاتیت ن یو او و ن یبت εNd

مشییترد آنهاسییتب این انیشییدگی با ن ییبت لیاییبودن محیط

به میزان  P2O5نشیییاندهنده نبود ارتباط زایشیییی مشیییخ

ن یبت م یتقیم دارد و میتواند بیانگر منشی کانیزایی REE-Y-Ti-

یاسییتگاه عناصییر کان ییارسییاز با سیینگهای ریولیتی و ریوداسیییتی

 Thتودههیای نفوذی عمیق و نیمیهعمیق میزبیان کیان یییار بیاشیییدب از

میزبان اسییتب شییباهت میزان  εNdدر کان یینگ آپاتیت چاارت با

طرفی بررسییییهیای ایزوتوپهیای پیاییدار اک یییینن -کربن بر روی

ف یییفرییت موجود در سیییازنید سیییلعیانییه بییانگر این اسیییت کیه این

کل یییییتهیای همییافیت بیا آلبییتهیا ،فراینید آلبییتزایی و کیانیزایی

آپاتیتها ،از شی یتهشیدن ف یفریتهای رسیوبی دیمی یا همعصیر

 REE-Y-Ti-Thتحیتتی ثیر سیییییاات میاگمیایی و گرمیابی دمیا بیاا

توسیط سییاات ماگمایی و گرمابی ناشیی از تودههای نفوذی عمیق

نشییان میدهدب همچنین بررسیییهای ایزوتوپی اک ییینن -هیدرو ن

و نیمهعمیق و جایگیری آن به صورت رگهها و تودههای کوچک

ان یامشیییده توسیییط مر و میدبری Moore and Modabberi,

در کان ییینگ مگنتیت شیییکوگرفته اسیییت و تحتت ثیر سییییاات

 )2003و م ییدی و همکیاران  )Majidi et al., 2021بر روی

میاگمیایی و گرمیابی نیاشیییی از تودههیای نفوذی عمیق و نیمیهعمیق

کان نگ مگنتیتی و وجود اک لوشنهای کانی ایلمنیت در مگنتیت

فل یییک و حدواسییط منعقه و یا مذاب مگنتیتی در مقادیر  εNdو

این کان یار ،منشی ماگمایی مگنتیت را نشیان میدهد Craig and

 REEsدچار انیشدگی شدهاندب

)Vaughan, 1994ب

بررسییهای سینسین ی به روش  238U/206Pbو  207Pb/206Pbبازه

بررسییییهای ریزدماسییین ی بر روی مییانبارهای سیییییا کانیهای

سییینی  490تیا  561میلیون سیییا برای آپیاتییت ن یییو او مرتبط بیا

آپاتیت ،منشی سیییاات ماگمایی و گرمابی با دو محدوده چگالی و

کان ینگ مگنتیت و برای عمده مونازیتهای ن یو او  511تا 543

شیوری متفاوت و عمق به دامافتادگی سییا در  100تا  1250متری

میلیون سیا و برای مونازیتهای ن یو دوم  503تا  528میلیون سیا

از نرر
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و برای تعیداد معیدودی از مونازیتهای ن یییو دوم بازه  112تا 153

چایارت شییییده اسییییتب در وا  ،آپیاتییتهیای کیان ییینیگ در اثر

میلیون سیییا بیه دسیییت آمیدب تفیاوت سییینی کیان ییینیگ آپیاتیتی و

شی یتهشیدن ف یفریتهای رسیوبی توسیط سییاات ماگمایی -گرمابی

انکلوزیونهای مونازیت میتواند نه تنها ناشیی از دگرسیانی ت ییری

دما باای ناشی از تودههای نفوذی عمیق و نیمهعمیق میزبان کان ار

سیییییاات گرمیابی حیاصیییو از تودههیای نفوذی عمیق و نیمیهعمیق

و یا مذاب مگنتیتی و نهشییتهشییدن دوباره آنها به صییورت رگهها و

فل یییییک و حیدواسیییط منعقیه مورد بررسیییی و جیدایش  U-Pbاز

تودههای کوچک در کان ینگ شیکو گرفتهاندب شیواهد ارائهشیده

سامانه ،بلکه انیشدگی کان نگ آپاتیت در مقادیر عناصر کمیاب

در این پنوهش بیانگر نقش منشی ی چندزادی کانهزایی در کان یییار

یاکی و تشیکیو انکلوزیونهای مونازیت در امتداد شیک یتگیها و

مگنتییت -آپیاتییت چایارت اسییییتب نتیاین این پنوهش در درد

ادییا هیایی منفرد در سیییعح کیانی آپیاتییت ،در بیازه زمیانی مختلا

متالو نی و مد های اکتشییافی کان ییارهای آهن -ف ییفات گ ییتره

تحیتتی ثیر سیییییاات میاگمیایی و گرمیابی بیاشیییدب بنیابراین فعیالییت

معدنی بافق کاربرد دارد.

سیییاات ماگمایی و گرمابی و تاییر ماهیت این سیییاات در مراحو
ره ی

مختلا دگرسییانی و کانیزایی ،نقش اسییاسییی در منش ی چندزادی

ق

کیان یییارهیای آهن گ یییتره معیدنی بیافق داردب بیه طور یالصیییه،

نوی ییندگان بر یود ازم میدانند از مدیریت و کارکنان شییرکت

فراینیدهای مختلا ماگمیایی و گرمابی دما باا سیییبیا کانهزایی در

سییینیگ آهن مرکزی ایران کیه در ان یام این پنوهش میا را ییاری

آلبییتهیای موجود در متیاسیییومیاتییتهیای سیییبز آلبییتدار ،بیه عنوان

نمودهاند ،تشکر و دردانی نمایندب

سییینیگ میزبیان کیان یییار و همچنین مگنتییت و آپیاتییت کیان ییینیگ

1. Scaning Electron Microscope
2. X-Ray Diffraction
3. Iran Mineral Processing Research Center
4. Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
5. Metasomatite
6. Triangular
7. Alteration
8. Alkalinity
9. Sedex Deposits
10. Exsolution texture
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Introduction
Subduction-related magmas are characterized by enrichment of large ion
lithophile elements (LILEs), light rare earth elements (LREEs) and
depletion in high field strength elements (HFSEs) (Harangi et al., 2007).
These geochemical signatures of magmatic rocks are commonly
explained by the addition of hydrous fluids from subducting oceanic
lithosphere combined with the flux of melts from subducted sediments
to the mantle wedge, lowering the mantle solidus and leading to magma
generation (Aydınçakır, 2016).
Asthenospheric mantle, subcontinental lithospheric mantle and/or lower
crust may be the principal source of these rocks (Eyuboglu et al., 2018).
In addition, magma differentiation processes, such as fractional
crystallization, crustal contamination, and magma mixing may also play
an important role in the genesis of these rocks.
This research study presents new petrological and geochemical data
from the volcanic rocks with NW–SE trending, which are situated in the
northwestern margin of the Central –East Iranian Microcontinent
(CEIM) (south-east of Khur, Isfahan Province) which have been formed
during the peak activity of Eocene. Study of this typical small volume
subduction- related magmatism will be useful in understanding the
origin and geological evolution of the Central Iran in Cenozoic.
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Analytical Methods
The petrographic investigations on Eocene volcanic rocks from the SE
of Khur area were carried out with an optical microscope (OlympusBH2) in the petrology Laboratory of the University of Isfahan, Iran.
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Major and trace element concentrations of samples
from whole- rocks were obtained by a combination
of inductively coupled plasma mass spectrometry
(ICP-MS) and inductively coupled plasma atomic
emission spectroscopy (ICP-AES) at the Als
Chemex Laboratory of Ireland. The chemical
compositions of 4 samples (B865, B866, B867, and
B868) were determined by Neutron Activation
Analysis (NAA) in the Isfahan Activation Center.
The detection limit was 0.01% for all major element
oxides and 0.01 ppm for rare earth elements.
Mineral abbreviations were adopted from Whitney
and Evans (2010).

large ion lithophile elements (Cs, K, Rb, Sr, Ba,), and
have been depleted in high field strength elements
(HFSE) (Ta, Nb, Ti). All samples indicate moderate
to high fractionation in LREE patterns. These
geochemical signatures point out to the subductionrelated calc-alkaline nature of these rocks and their
similarity to volcanic rocks of continental arcs or
convergent margins (Yu et al., 2017).
Pb enrichment and low values of Nb/La, Nb/U and
Ce/Pb ratios reveal that crustal contamination has
played an important role in magma evolution
(Srivastava and Singh, 2004; Furman, 2007).
The large volume of hydrous fluids coming from the
subducted slab rather than sediments have caused
enrichment and metasomatism of the subcontinental
lithospheric mantle source.
The geochemical characteristics of the studied rocks
suggest that the parental magma have been derived
from partial melting of a metasomatized spinel
lherzolite of lithospheric mantle, which was
previously modified by dehydration of a subducting
slab. The tectonic environment, in which these rocks
were formed has probably been a volcanic arc.
Subduction of oceanic crust around the Central-East
Iranian Microcontinent (CEIM) is the most
reasonable mechanism which can be used to explain
enrichment in volatiles of the mantle, and the calcalkaline magmatism of the study area in Eocene
times.

Results and Discussion
Eocene volcanic rocks with trachy-basalt and trachybasaltic andesite composition are exposed in the
northwestern part of the Central-East Iranian
Microcontinent (CEIM) (SE of Khur, Isfahan
Province, Central Iran). These rocks which have a
dominant northwest-southeast trend crosscut the
Cretaceous sedimentary rocks.
Petrography and mineral chemistry analyses indicate
that the predominant rock-forming minerals of
volcanic
rocks
are
olivine,
plagioclase,
clinopyroxene and orthopyroxene. Phenocrysts set in
a fine to medium grained matrix of the same minerals
plus sanidine with minor amounts of opaque
minerals. Secondary minerals are chlorite and
calcite. The most common textures of these rocks are
porphyritic, microlitic porphyritic, poikiolitic and
glomeroporphyritic.
Geochemical analyses of whole rock samples show
that these rocks have been enriched in alkalies and
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پترولوژی و زمینشیمی سنگهای آتشفشانی ائوسن جنوبشرق خور (استان اصفهان ،ایران مرکزی)
پانیذ

شادمان1

 ،قدرت

ترابی* 2
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اطالعات مقاله
تاریخ دریافت:

1399/11/17

چکیده
سنن

های آتشنفشنانی اسوسنن ا ترکیب تراکی ازالت و تراکی آندزیت ازالتی در جنوبشنر

تاریخ ازنگری1400/07/11 :

شهر خور (استان اصفهان) در راستا و نزدیک گسل ترکمنی -اوردیب ،رخنمون خو ی دارند .این

1400/07/25

منطقه در زون سناختاری خرد قاره ایران مرکزی و حاشنیه شنرقی کوی یزد واق شنده اسنت .افت

تاریخ پذیرش:

غالب این سنن
واژههای کلیدی
پترولوژی
سن

های آتشفشانی

اسوسن

ها پورفیریتیک ،میکرولیتیک پورفیریتیک ،پوسی کیکیتیک و گکومروپورفیریتیک

اسنت .الیوین ،پالژیوکالز ،ککینوپیروکسنن و ارتوپیروکسنن کانیهای اصنکی سنازنده این سنن
وده که ه صنور فنوکریسنت دیده میشنوند .این سنن

ها

ها کالکآلکالن هسنتند .در این منطقه

عالوه ر گدازهها ،نهشتههای آذرآواری که اغکب شامل توف است ،نیز وجود دارند .تشکیل افق
نتونیتی منطقه خور ،محصننود دگرسننانی این توفهاسننت .الگوی عناصننر ملتکب هنجارشننده ه

خور

کندریت و گوشننته اولیه یانگر غنیشنندگی از  LREEو  LILEو تهیشنندگی از عناصننر گروه

اصفهان

( HFSنظیر  Ta ،Tiو  )Nbاست که از ویژگیهای ماگماهای مرتبط ا فرورانش است .الگوهای

خرد قاره ایران مرکزی

سیار مشا ه این سن

ها از نظر عناصر نادر خاکی و ناسازگار در نمودارهای هنجارسازی ،گویای

پتروژنز یکسنان این سنن

هاسنت .محیط زمینسناختی سنن

های آتشنفشنانی احتمااً یک کمان

ماگمایی وا سنته ه فرورانش در حاشنیه خرد قاره ایران مرکزی وده اسنت .ویژگی زمینشنیمیایی
نویسنده مسئول

نشننان میدهد که ماگمای سننازنده سننن

قدر ترا ی

متاسننوماتیزه شننده در اای اسننکب فرورونده ایجاد شننده و محصننود ذوب لشننی یک اسنن ینل

✉ torabighodrat@sci.ui.ac.ir

های منطقه احتمااً در اثر ذوب لشننی گوه گوشننتهای

لرزولیت گوشته لیتوسفری وده است.
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پترولوژی و زمینشیمی سن

شادمان و ترا ی

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

مقدمه

را کمنان مناگمنایی مجزا ،نارینک و کوچنک مرتبط نا زونهنای

یکنی از مهن ترین ویژگیهننای کمنر ننندهننای کوهزایی مرتبنط ننا

فرورانش در نظرگرفت ( .)Rajabi and Torabi, 2012نقشههای

های آتشنفشنانی اسنت که ویژگی عمومی

زمینشننناسننی وماگمایی ،شنند و اهمیت این رخداد را ه خو ی

دوسنت زرن یون 1و

منعکس کردهاند و نشننان میدهند که ماگماتیسنن گسننترده دوران

میدان زیاد 2اسننت ( Harangi et

سننوزوسیک در سنراسنر پهنه ایرانزمین ه لور نامنظمی توزی شنده

فرورانش ،حضنور سنن

آنها غنیشندگی از عناصنر ناسنازگار سنن
تهیشنندگی از عناصننر ا شنند

 .)al., 2007گوهگوشننتهای ،پوسننته اقیانوسننی فرورانده ،رسننو ا

اسنننته ه گونهای که کمانهای آتشنننفشنننانی -نفوذی متعددی را

فروراننده ،پوسنننتنه قنارهای و شنننینب فرورانش از اجزاء اصنننکی

میتوان در سنراسنر آن متصنور شند که شنکلگیری آنها نمیتواند

کنتردکننده این نوع ماگماتیسن در کمانهای ماگمایی ( Martin

تنهنا حناصنننل فعناد ودن فقط ینک زون فرورانش در ایران ناشننند

et al., 2005; Aydınçakır, 2016; Eyuboglu et al.,
 )2018هسنننتنند .افزون ر آن ،فراینندهای متفناوتی ماننند آبزدایی

(شکل .)1
منطقنه مورد ررسنننی لشنننی از پهننه ایران مرکزی اسنننت کنه در

قطعه فرورونده ،جریان گوشنته سنسنتکرهای ،ذوب لشنی ،تفریق

جنوبشننر شننهر خور (شننهرسننتان خور و یا انک ،لش شننماد

کوری و آایش و اختالط منناگمننایی میتوانننند ر تکننامننل این

شنرقی اسنتان اصنفهان) ،ین لودهای جغرافیایی' 15°55تا '55° 30

ماگماها موثر اشنننند ( .)Wilson, 1989ه همین دلیل ،شنننناخت

شنرقی و عر

فراینندهنا و سنننازوکنارهنای روینداد فعنالینت مناگمنایی در پهننههنای

است (شکل .)2

فرورانشی پیچیده میشود.

تناکنون چنندین پژوهش ر روی زمینشننننناسنننی این نناحینه از ایران

ایران ه عنوان لشنننی از ناحیه مرکزی -اختری سنننامانه کوهزایی
آلپ -هیمالیا در غرب آسنننیا ا تاریلچه زمینسننناختی متفاو

مرکزی انجامشنننده اسنننت که از آن جمکه میتوان ه پژوهشهای

ه

اقری و اسنتامفکی ( ،)Bagheri and Stampfli, 2008هادران و

دلیننل ه گرایی صنننفحننه ایران و عر سنننتننان ( ;Takin, 1972

همکاران ( ،)Bahadoran et al., 2008ترا ی و شننیردشننتزاده

;Berberian and King, 1981; Berberian et al., 1982
Dercourt et al., 1986; Alavi, 1994; Mohajjel et al.,
2003; Ghasemi and Talbot, 2006; Shahabpour,
 )2007دارای فعنالینتهنای مناگمنایی گسنننتردهای ( نه صنننور

( ،)Torabi and Shirdashtzadeh, 2009احمدیان و همکاران
( ،)Ahmadian et al., 2009شنننینردشننننتزاده و هنمنکنناران
( ،)Shirdashtzadeh et al., 2010تنرا نی (،)Torabi, 2011

خروجی و نفوذی) ه ویژه در دوران سننننوزوسیک وده اسنننت که

رجبی و ترا ی ( ،)Rajabi and Torabi, 2012محمودآنادی و

یشننک در زمان اسوسننن یشننترین فعالیتهای ولکانیسنن ر داده
اسنت ( .)Dilek et al., 2010محصنود این فعالیتها ،سنن

های جغرافیایی ' 30°33تا ' 33°45شنمالی واق شنده

همکناران ( ،)Mahmoudabadi et al., 2012ترا ی و همکناران

های

( ،)Torabi et al., 2014سرگزی و همکاران ( Sargazi et al.,

آتشنننفشنننانی و آذرآواری فراوان در منالق ملتکب ایران از جمکه

 )2019اشاره کرد.

نلنشهننای منرکنزی آن اسننننت ( ;Lechmann et al., 2018

ا توجه ه گسننترش ولکانیس ن اسوسننن در ایران مرکزی و همراهی

;Ghalamghash et al., 2019; Zheira et al., 2020
Jamshidzaei et al., 2021; Salari et al., 2021; Yousefi
( )et al., 2021شکل .)1

آنها ا کانیزایی سننیار متنوع ،ررسننی سننن

های آتشننفشننانی این

لش از ایران میتواند در شنناخت فرایندهای زمینشنناسی و دری

ا توجه ه رخداد فعالیتهای آتشنفشنانی در حاشنیهها و درون خرد

نهنتنر فنراینننندهننای پنتنرولنوژینکنی سنننننوزوسنیننک و تنحنوا

قناره ایران مرکزی و حضنننور پهننههنای افیولیتی و افیولینت آمیزهای

پنس از

ولکانیس مؤثر اشد .از آنجایی که این منطقه در مرز ین دو کوی

در همراهی ا آنها (مانند افیولیتهای نایین و عشنننین) میتوان آنها

مه سننناختناری یزد (ننایین) و پشنننت نادام ،و همچنین در نزدیکی
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محنل تالقی گسنننلهنای مهمی همچون چناپندونی ،پشنننت نادام و
ترکمنی -اوردیب قرار دارد ،ررسنی سنن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

منطقه ه عنوان لشننی از فعالیت ماگماتیس ن سنننوزوسیک در ایران
مرکزی دارای اهمیت فراوان است.

شنناسنی واحدهای این

شکک  .1نقشنه سنادهشنده مه ترین واحدهای سناختاری سنرزمین ایران و رخنمون سنن

های آتشنفشنانی اسوسنن ،رگرفته از سناکانی و همکاران ( Saccani

 )et al., 2018ا کمی تغییرا
Fig. 1. Simplified geological map of the main structural units of Iran and the main exposures of the Eocene volcanic rocks
)(Saccani et al., 2018, slightly changed

ا این حاد ،تاکنون ررسنیهای گسنتردهای ر روی سنن

تکوین سنن

شنناسنی و

های آتشنفشنانی جنوبشنرقی خور و همچنین منشنو و

های آتشنفشنانی این لش از خرد قاره شنر  -ایران

جایگاه زمینسننناختی آنها مورد ررسنننی قرار گیرد که در را طه ا

مرکزی انجام نشننده اسننت .در این پژوهش سننعی شننده اسننت تا ا

شناخت فعالیتهای ماگمایی و توانایی اقتصادی کوی یزد و پشت

پتروژنز سنن

اسنننتفاده از شنننواهد سنننن
سننن

ادام راهگشا خواهد ود.

نگاری و نتایج تجزیه زمینشنننیمیایی

های آتشننفشننانی رخنمونیافته ،عوامل مؤثر در تشننکیل و
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زمینشناسی عمومی منطقه
سنن

سن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

های الراف قا ل تشلیص است (شکل  A-3و .)B

های آتشنفشنانی جنوبشنر شنهر خور (شنمادشنر اسنتان

توفهنا از مه ترین واحندهنای آذرآواری منطقنه هسنننتنند کنه در اثر

اصنفهان) ،جزسی از زون سناختاری ایران مرکزی ()Alavi, 1991

دگرسنانی این سنن

ها ،افق نتونیتی خور شنکلگرفته اسنت (شنکل

و زیر زون انناری -خور نه حسنننناب میآیند ( Aistov et al.,

 .)A-3عالوه ر نتونیتها ،رونزدهای گسننتردهای از ترکیبهای

 .)1984این منطقه لشی از خرد قاره شر  -ایران مرکزی 3وده و

سنیکیسنی ه شنکل آگا و ژسود ،ژاسن روسید و رگههای سنیکیسنی در

در حاشنیه شنرقی کوی یزد واق شنده اسنت (شنکل  .)1منطقه خور

های آتشننفشننانی در امتداد گسننلها قا ل مشنناهده هسننتند

از نظر چینهشنناسنی ،فراوانی سنن

سننن

های آتشنفشنانی و کانسنارسنازی

(.)Malek Mahmoudi and Khalili, 2014

دارای اهمیت قا لتوجه وده و از نظر زمینسنناختی دارای گذشننته

در این منطقه ،واحدهای آتشنفشنانی اسوسنن ه دلیل جا هجایی زیاد

پیچیدهای اسننت ( .)Nosouhian et al., 2016کانسننار نتونیتی

توسنط گسنلها ه لور کامل ه ه ریلتهاند .ررسنیهای صنحرایی

منطقنه خور از ذخنایر نارز منطقنه نه حسننناب میآیند .یشنننتر ذخنایر

منطقه نشننان میدهد که سننن

های آتشننفشننانی اسوسننن ،واحدهای

نتونیتی ایران در ارتباط ا فعالیتهای آتشنفشنانی سننوزوسیک اسنت

کرتاسننه را قط کرده و توسننط رسننو ا سننازند قرمز اایی (ر ،

(.)Malek Mahmoodi et al., 2013

مارن گچدار همراه ا ماسه سن

رخنمونهای سننگی منطقه یشنتر متعکق ه مزوزوسیک و سننوزوسیک

و رسننو ا آ رفتی کواترنر پوشننیده شنندهاند .لشهای شننمالی و

وده و اغکنب دارای رونند شنننمنادغرب -جنوبشنننر هسنننتنند.

جنو ی منطقه ،توسنط پادگانههای آ رفتی ا ارتفاع زیاد و رسنو ا

قنندیمیترین واحنندهننای سنننن ن

و کنگکومرا) ،کنگکومرای پکیوسن

چینننهای موجود در منطقننه را

گراولی کواترنری پوشنننینده شننندهانند کنه در خنارز از منطقنه مورد

سنن

های رسنو ی کرتاسنه تشنکیل میدهند .این رسنو ا شنامل

ررسننی ،پهنه گسننتردهای را اشننغادکرده و جوانترین سننازندهای

سنن

آهکی ،اسنکیت ،شنیل و

آهک ،ماسنه سنن

 ،ماسنه سنن

منطقه را ه وجود آوردهاند (شکل .)2

کنگکومرا هسننتند .مجموعههای سنننگی مزوزوسیک در منطقه خور

گسنلها نقش قا لتوجهی در تحوا ماگمایی و زمینسناختی این

گسننترش زیادی داشننته و از قدی ه جدید شننامل سننازندهای نقره،

منطقه ایفا کردهاند .از گسنننلهای اصنننکی منطقه میتوان ه گسنننل

شننناه کوه ،یناناننک ،میرزا ،نازیناب ،د رسنننو ،هفنت هومن و فرخی

ترکمنی -اوردیب ،چاپدونی و یاضه اشاره کرد .این گسلها اغکب

اسنت ( .)Aistov et al., 1984لش وسنیعی از واحدهای سننگی

مرتبط ا کوهزایی آل ی هستند ( .)Almasian, 1997رخنمونهای

اسوسنن منطقه را واحدهای آتشنفشنانی تشنکیل میدهند که ر سنتر

سننن

های آتشننفشننانی اسوسننن منطقه یشننتر از روند این گسننلها

کنگکومرای دره انجیر قرار دارند و معادد کنگکومرای کرمان است.

پیروی میکنند (شنکل  .)2گسنلهای فرعی منطقه سنرشناخههایی از

لیتولوژی این سننازند شننامل کنگکومرای خاکسننتری رن

 ،ماسننه

گسننلهای اصننکی یادشننده هسننتند .فعالیتهای گسننلهای اصننکی و

قرمز رن

 ،مارن،

قندیمی نناحینه (ترکمنی -اوردینب ،چناپندونی ،پشنننت نادام و درونه)

آهنک اسنننت ( Aistov et al.,

در اسوسنن سنبب ایجاد فروزمین (گرا ن) خور و فرازمین (هورسنت)

 .)1984در لش اایی اسوسنننن زیرین و روی سنننازند دره انجیر،

ککمرد شنده اسنت ( .)Reichert, 2007وقوع راندگیهای زرن

سننن

 ،مارن و در لش زیرین ،ماسننه سننن

منادسنننتون ،کنگکومرا و سنننن
سنننن

های آتشنننفشنننانی ا ترکیب تراکی ازالت وتراکیآندزیت

در ناحیه ه ویژه شنننکلگیری و اا آمدن ارتفاعا جنوبشنننر

ازالتی قرار دارند (شنکل  .)2تراکی ازالتها و تراکیآندزیتهای

خور حاصنل عمککرد سنامانه فشنارشنی در ناحیه وده اسنت .گسنل

ازالتی دامنه شنننمالی کوه لشنننتاب ه صنننور جریانی از گدازه

ترکمنی -اوردیب (نزدیکترین گسننل ه منطقه مورد ررسننی) که

از

در مرز جنو ی و شنننرقی منناسنننیو اننناری -خور قرار دارد ،در

دارای سنناخت تودهای و متراک وده که از نظر سنناخت و رن
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های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

های آتشنفشنانی منطقه خور ا اسنتفاده از روش K-

لشهای شنمادشنرقی (منطقه مورد ررسنی) حالت دم اسنبی پیدا

تعیین سنن سنن

کرده اسننت ( .)Almasian, 1997شنناخه شنناخه شنندن این گسنل

 ،Arاعداد  48و  54میکیون سناد را اراسهداده اسنت که یانگر اسوسنن

های آتشنفشنانی اسوسنن و تشنکیل

زیرین اسنت ( .)Aistov et al., 1984روا ط صنحرایی و همچنین

) و کوه لشنتاب شنده اسنت.

ها ا دایکهای اسوسننن شننماد شننهر

اعث گسنترش دگرسنانی در سنن

نتونیت در شنماد مهرجان (کوه متن

شننباهت پتروگرافی این سننن

ه لور ککی ،وضنننعیت ریلتشنننناسنننی منطقه نیز در اثر عمککرد

خور ( )Torabi et al., 2014سنننن اسوسنننن را رای آنهنا تنوییند

گسلها ایجاد شده است.

میکند.

شکک  .2نقشنه زمینشنناسنی سنادهشنده منطقه جنوبشنر خور (شنمادشنر اسنتان اصنفهان) ر اسنا

نقشنه زمینشنناسنی  1:100000خور ،رگرفته از آیسنتو و

همکاران ( )Aistov et al., 1984ا کمی تغییرا
Fig. 2. Simplified geological map of the SE of Khur (NE of Isfahan Province); adapted from 1/100000 geological map of
)Khur (Aistov et al., 1984; Slightly changed

DOI: 10.22067/ECONG.2021.68731.1007

زمینشناسی اقتصادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 1

163

شادمان و ترا ی

پترولوژی و زمینشیمی سن

شک  :A .3نمای ککی از سن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

های آتشفشانی اسوسن در مجاور معدن نتونیت خور و  :Bنمایی نزدیک از سن

های آتشفشانی در جنوبشر منطقه

خور
Fig. 3. A: Overview of the Eocene volcanic rocks adjacent to the Khur bentonite mine and B: Close view from the Eocene
volcanic rocks in the southeast of Khur area

روش مطالعه

رای نام کانیها در تصننویرهای میکروسننکوپی رگرفته از ویتنی و

پس از انجام ررسنیهای زمینشنناسنی صنحرایی و نمونه رداری از

اوانز ( )Whitney and Evans, 2010اسننت .دادههای شننیمیایی

واحدهای آتشنفشنانی اسوسنن ،تهیه مقال نازی و نازی صنیقکی،

کنل مورد ررسنننی در جندود  1آمنده

سننن

مر وط نه نموننههنای سنننن

نگاری و کانیشننناسننی آنها توسننط میکروسننکون پالریزان

است.

 Olympus-BH2در دانشنگاه اصفهان انجام شد .رای ررسیهای
زمینشیمیایی ،تعداد  12نمونه ا کمترین میزان دگرسانی و یشترین

پتروگرافی

تنوع ترکیبی انتلناب و نا اسنننتفناده از روشهنای  4ICP-MSرای

سننن

عنصننرهای کمیاب و نادر خاکی و  5ICP-AESرای عنصننرهای

تراکی ازالت و تراکی آندزیت ازالتی ا رن

اصننکی در آزمایشننگاه  Als chemexایرلند تجزیه شنندند .چهار

سنیاه و دارای سناخت تودهای و متراک هسنتند .حفرههای حاصنل از

کنل نیز کنه ننام آنهنا در جندود آننالیزهنا نا حرف B

خروز گازها در هنگام فوران را در رخی موارد می توان مشنناهده

شنروع شنده اسنت ،در مرکز تکنولوژی هسنتهای اصنفهان ا روش

کرد کنه انندازه این حفرههنا تنا  4میکیمتر ه میرسننند .این حفرههنا

فعادسنازی نوترونی آنالیز شندهاند .حد تشنلیص دسنتگاه رای آنالیز

در اغکب موارد توسننط کانیهایی نظیر ککسننیت ،ککریت و کوارتز

عناصنر اصنکی  0/01درصند وزنی و رای عناصنر فرعی و نادر خاکی

پر شده و ساخت ادامکی را ایجاد کردهاند .وجود ساخت حفرهدار

 0/01 ppmوده اسننت .خطای آنالیز رای عناصننر اصننکی ،فرعی و

نشننان از میزان قا لتوجه سننیاد موجود در ماگماسننت ( Barker,

خاکی نادر کمتر از  2درصنند اسننت .عالس اختصنناری هکار رفته

.)1983

نموننه سننن ن

های آتشننفشننانی رداشننتشننده از جنوبشننر خور اغکب
خاکسنننتری تیره تا
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 عناصر فرعی و،wt.% های آتشنفشنانی اسوسنن واق در جنوبشنر منطقه خور (عناصنر اصنکی ر حسب

کل سنن

 ترکیب زمینشنیمیایی سنن.1 جدول
)ppm نادر خاکی ر حسب

Table 1. Whole rock geochemical compositions of the Eocene volcanic rocks from SE of Khur area (major elements in
wt.%, trace and rare earth elements in ppm)
Sample

S12

S13

S15

S16

S17

S18

S19

S20

SiO2

51.80

53.20

52.40

52.60

52.00

53.00

52.70

52.90

TiO2

0.89

0.91

0.89

0.89

0.89

0.90

0.89

0.91

Al2O3

14.35

14.80

14.75

14.65

14.50

14.75

14.65

14.80

Fe2O3T

8.40

8.97

8.39

8.41

8.32

8.52

8.28

8.80

MnO

0.14

0.14

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

MgO

5.88

5.75

5.82

5.80

5.69

6.04

5.63

5.43

CaO

8.14

8.47

8.13

8.10

8.06

8.21

8.23

8.25

Na2O

2.74

2.80

2.80

2.81

2.78

2.80

2.83

2.83

K2O

2.59

2.70

2.66

2.69

2.66

2.69

2.67

2.69

P2O5

0.40

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.41

0.42

LOI

3.27

3.01

2.68

2.88

2.63

2.46

2.78

2.54

Total

98.77

101.33

99.23

99.54

98.24

100.08

99.36

99.85

Cr

150

140

130

140

130

140

130

150

Ni

44

44

43

43

42

46

41

42

Co

28

29

28

27

29

28

28

28

Sc

25

24

24

24

25

26

25

25

V

194

196

189

189

190

194

189

219

Cu

141

135

104

55

114

126

58

72

Pb

14

12

12

12

11

16

12

14

Zn

76

83

76

78

76

78

74

77

Sn

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

2.00

W

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

Mo

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

As

10.00

9.00

6.00

6.00

5.00

8.00

15.00

10.00

Rb

67

69

67

69

68

67

68

75
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 عناصنر،wt.% های آتشنفشنانی اسوسنن واق در جنوبشنر منطقه خور (عناصنر اصنکی ر حسنب

کل سنن

 ترکیب زمینشنیمیایی سنن.1 ادامه جدول
)ppm فرعی و نادر خاکی ر حسب

Table 1 (Continued). Whole rock geochemical compositions of the Eocene volcanic rocks from SE of Khur area (major
elements in wt.%, trace and rare earth elements in ppm)
Sample

S12

S13

S15

S16

S17

S18

S19

S20

Cs

4.30

4.34

3.52

3.21

3.50

3.70

4.25

4.64

Ba

460

480

466

474

463

483

464

512

Sr

729

776

759

765

750

772

782

837

Ga

15

17

16

16

16

15

16

18

Li

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

10.00

10.00

20.00

Ta

0.30

0.30

0.20

0.20

0.20

0.30

0.30

0.30

Nb

4.5

4.7

4.4

4.3

4.6

4.4

4.5

4.8

Hf

3.50

3.40

3.60

3.60

3.30

3.60

3.70

3.70

Zr

125

132

128

132

128

128

126

147

Y

17

17

17

18

17

17

17

20

Th

4.87

4.87

4.93

4.98

4.86

4.72

4.99

5.39

U

1.26

1.41

1.42

1.42

1.48

1.43

1.31

1.54

La

17.40

18.60

18.20

18.90

18.30

18.80

18.00

20.10

Ce

39.00

40.50

40.00

40.70

40.20

41.40

38.90

44.60

Pr

4.91

5.18

5.07

5.08

5.04

5.07

4.93

5.63

Nd

21.50

22.70

21.80

22.20

21.20

22.00

21.80

24.30

Sm

4.42

4.48

4.68

4.52

4.59

4.99

4.98

4.92

Eu

1.37

1.29

1.37

1.41

1.36

1.37

1.46

1.55

Gd

4.01

4.21

4.24

4.01

4.24

4.25

4.05

4.59

Tb

0.49

0.58

0.52

0.56

0.53

0.53

0.52

0.60

Dy

3.29

3.31

3.15

3.43

3.11

2.99

3.08

3.52

Ho

0.60

0.60

0.52

0.57

0.60

0.55

0.60

0.64

Er

1.66

1.84

1.77

1.89

1.93

1.66

1.77

1.98

Tm

0.21

0.23

0.22

0.20

0.19

0.18

0.16

0.18

Yb

1.48

1.54

1.44

1.46

1.60

1.45

1.53

1.71
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 عناصنر،wt.% های آتشنفشنانی اسوسنن واق در جنوبشنر منطقه خور (عناصنر اصنکی ر حسنب

کل سنن

 ترکیب زمینشنیمیایی سنن.1 ادامه جدول
)ppm فرعی و نادر خاکی ر حسب

Table 1 (Continued). Whole rock geochemical compositions of the Eocene volcanic rocks from SE of Khur area (major
elements in wt.%, trace and rare earth elements in ppm)
Sample

S21

S22

S23

S25

B865

B866

B867

B868

SiO2

52.40

51.90

52.80

52.00

52.07

54.91

54.84

52.49

TiO2

0.90

0.89

0.90

0.89

0.92

0.88

0.90

0.91

Al2O3

15.25

15.15

15.35

15.20

15.59

16.47

16.39

15.83

Fe2O3T

8.44

8.55

8.44

8.45

7.96

7.00

7.28

7.77

MnO

0.14

0.13

0.14

0.13

0.10

0.10

0.09

0.10

MgO

5.65

5.49

5.65

5.49

5.52

3.44

3.47

5.25

CaO

8.16

8.15

8.50

8.17

8.76

8.71

8.86

8.54

Na2O

3.00

2.98

2.99

2.95

2.99

2.89

2.92

3.04

K2O

2.80

2.77

2.81

2.79

2.90

3.03

3.10

3.11

P2O5

0.43

0.42

0.44

0.42

0.41

0.39

0.37

0.40

LOI

2.77

2.51

2.49

2.91

3.40

2.79

2.35

2.97

Total

100.09

99.08

100.67

99.55

100.62

100.60

100.57

100.4

Cr

130

130

140

140

160

104

96

157

Ni

41

43

42

41

41

35

32

39

Co

28

28

28

27

-

-

-

-

Sc

25

25

26

25

29

24

24

28

V

211

212

218

231

231

214

212

227

Cu

48

56

64

97

53

76

68

77

Pb

9

11

14

12

12

14

14

12

Zn

76

77

77

77

79

76

75

70

Sn

2.00

2.00

2.00

2.00

-

-

-

-

W

2.00

2.00

1.00

1.00

-

-

-

-

Mo

2.00

2.00

2.00

1.00

-

-

-

-

As

17.00

15.00

10.00

14.00

-

-

-

-

Rb

66

66

69

70

56

75

74

59

Cs

4.81

5.27

5.48

5.02

4.16

1.91

2.12

4.11
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 عناصنر،wt.% های آتشنفشنانی اسوسنن واق در جنوبشنر منطقه خور (عناصنر اصنکی ر حسنب

کل سنن
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)ppm فرعی و نادر خاکی ر حسب

Table 1 (Continued). Whole rock geochemical compositions of the Eocene volcanic rocks from SE of Khur area (major
elements in wt.%, trace and rare earth elements in ppm)
Sample

S21

S22

S23

S25

B865

B866

B867

B868

Ba

475

476

516

503

527

494

503

515

Sr

785

822

884

873

903

1056

1009

920

Ga

16

17

17

18

19

18

16

21

Li

20.00

10.00

10.00

20.00

-

-

-

-

Ta

0.40

0.30

0.30

0.30

0.36

0.43

0.41

0.38

Nb

6.3

4.8

5.3

5.2

5.2

5.6

5.8

5.3

Hf

3.40

3.20

3.40

3.30

3.41

3.62

3.71

3.50

Zr

117

117

121

126

118

127

133

124

Y

18

18

19

19

19

20

20

20

Th

5.19

4.73

5.02

5.13

5.66

5.90

5.98

5.72

U

1.47

1.40

1.37

1.46

1.32

1.70

1.55

1.64

La

19.50

18.40

19.50

19.90

22.05

20.93

21.33

22.57

Ce

42.00

40.40

43.40

42.20

44.78

42.50

43.54

45.36

Pr

5.52

5.13

5.47

5.37

5.90

5.41

5.72

5.75

Nd

24.30

22.60

24.20

24.30

24.05

22.24

22.44

23.46

Sm

4.87

5.22

5.33

5.49

5.29

4.97

5.11

5.18

Eu

1.51

1.35

1.38

1.46

1.56

1.38

1.47

1.55

Gd

4.72

4.22

4.44

4.27

4.80

4.41

4.58

4.70

Tb

0.73

0.65

0.69

0.65

0.73

0.67

0.66

0.74

Dy

3.33

3.16

3.35

3.26

3.91

3.83

4.02

3.97

Ho

0.71

0.72

0.69

0.71

0.78

0.75

0.77

0.76

Er

1.83

1.84

2.01

1.90

2.04

1.98

2.00

2.08

Tm

0.26

0.26

0.28

0.29

0.27

0.28

0.29

0.27

Yb

1.76

1.78

1.66

1.82

1.79

1.80

1.82

1.84

Lu

0.31

0.28

0.26

0.24

0.29

0.28

0.27

0.28
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های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

هننا پورفیریتیننک ،میکرولیتیننک

گکومروپورفیریتیک را ه دنباد داشنته اسنت (شنکل  .)B-4این افت

پورفیریتینک و پوسی کیکیتینک اسنننت .از دیگر نافنتهنای مشننناهنده

حاصنل انباشنتگی درشنت کورهای پیروکسنن گاه همراه ا الیوین در

شننده میتوان ه افت گکومروپورفیریتیک ،کرونا و غر الی اشنناره

زمیننهای از ریز کورهنای پالژیوکالز ،پیروکسنننن و کنانیهنای کندر

کرد .نافنت اینترگرانوار در پی همراهی کورهنای ریزپیروکسنننن و

اسننت .کورها هنگام اا آمدن ماگما ا یکدیگر رخورد میکنند و

ننافننتهننای اصنننکی این سننننن

پالژیوکالز نیز در زمینه سن

چننانچنه شنننبکنه کوری آنهنا ا یکندیگر موازی اشننند و یا در جهت

دیده میشود.

پالژیوکالز ،ککینوپیروکسنننن ،ارتوپیروکسنننن و الیوین کنانیهنای

ماککی مناسننب قرار گیرند ،ه یکدیگر میچسننبند و گکومرودها را

ها وده و ه صننور فنوکریسننت دیده

پدید میآورند ( .)Shelley, 1993رخی از ککینوپیروکسننننها ه

میشنننونند .این فنوکریسننننتهنا در زمیننهای از میکرولینتهنای

صنننور حاشنننیه واکنشنننی در الراف الیوین (شنننکل  )C-4و در

پالژیوکالز ،پیروکسنننن ،الیوین ،سنننانیندین و کنانیهنای کندر قرار

مواردی نه صنننور

تیغنههنایی در زمیننه و پرکنننده فضننننای ین

دارند (شکل  .)A-4ککریت و ککسیت کانیهای ثانویه هستند.

درشننننت کورهنا وجود دارنند .این کورهنا در را ر کورهنای دیگر

پالژیوکالز ه صننور درشننت کور و میکرولیتهای شننکلدار تا

دگرسنانی و تجزیه کمتری نشنان میدهنده اما گاه دارای خوردگی

نیمه شننکلدار اسننت .درشننت کورهای پالژیوکالز ا زرگی تا 3

هسنتند .شنکسنتگیهای فراوان ،خوردگی و گردشندگی موجود در

ها را تشننکیل میدهد .ر پایه

ککینوپیروکسنن پیآمد رداشنتهشندن فشنار ناشنی از صنعود ماگماست

اصننکی سننازنده این سننن

میکیمتر ،فراوانترین کانی این سننن

زاویه خاموشی ،این کانیها در محدوده ا رادوریت قرار میگیرند.

(.)Renjith, 2014

پالژیوکالزها ا سننطوب کوری سننال وگاه افت غر الی مشنناهده

ارتوپیروکسننننهنا در رخی مقنال نه صنننور درشنننت کورهنای

میشننوند .افت غر الی مشنناهده شننده در رخی کورها میتواند در

ضنننر نندری شنننکننل دیننده میشنننود .ننافننت غر ننالی در رخی

اثر کاهش فشنار یا رخداد آایش ماگمایی در هنگام صنعود ماگما

درشننننت کورهنای ارتوپیروکسنننن قنا نل مشنننناهنده اسننننت .رخی

حاصنل شنود .همچنین ورود مقادیر زیادی سنیاد ه ملزن ماگمایی

ارتوپیروکسنننها دارای ه رشنندی ا پالژیوکالز هسننتند .در رخی

که ه عکتهای ملتکب ر میدهد نیز تغییرا فشننار سننیاا را

نموننههنا مقندار ارتوپیروکسنننن انندی اسنننت ینا نه نندر مشننناهنده

در پی دارد کنه نه تشنننکینل نافنت غرنالی منجر میشنننود .این امر

میشنود .ارتوپیروکسننها گاه ه صنور گکومرود چند کانیایی ا

نشنننناندهنننده وجود یننک سننننامننانننه نناز در حین تبکور اسننننت

الیوین و ککینوپیروکسن مشاهده میشود.

( .)Humphreys et al., 2006حنناشنننیننه نرخنی از نکنورهننای

الیوین ا زرگی تا  0/5میکیمتر 2 ،تا  5درصد حجمی فنوکریستها
میدهد و ه صنور تک کور ،کورهای نیمه

پالژیوکالز دارای خوردگی اسنننت کنه میتوان آن را نه تغییرا

را ه خود اختصنا

فشنننار و عندم تعنادد شنننیمینایی هنگنام خروز گندازه نسنننبنت داد.

شنکلدار تا شنکلدار ،کورهای نیمه شنکلدار تا شنکلدار ا حاشنیه

درشننت کورهای پالژیوکالز در مواردی دارای منطقه ندی واضنن

واکنشنی ککینوپیروکسنن و کورهای ا آثار خوردگی خکیجی وجود

هسنتند .در عضنی از کورها ماکل پکی سنینتتیک دیده میشنود و در

دارند .رخداد خوردگی خکیجی در رخی الیوینها میتواند ناشنننی

مواردی ر اثر تحمل تنش ماکلها شننکسننته شننده و جا هجایی در

از هضنن و تحکیل رفتن کور در مذاب الراف در اثر تغییر شننرایط

آنها دیده میشود.

پایدار ه نیمه پایدار اشننند .همچنین ،خوردگی میتواند ناشنننی از

ککینوپیروکسننها ه صنور درشنت کور ،ریز کور ،اغکب شنکلدار،

رشنند نیمه پایدار اولیه اشنند .ه لور ککی ،تغییراتی که میتواند ر

و دارای ماکل نواری هستند .زرگی این فنوکریستها تا  3میکیمتر

روی کورهنای الیوین تنوثیر گنذاشنننتنه و ناعنث ذوب و خوردگی در

نیز میرسننند .انبناشنننتگی کورهنای ککینوپیروکسنننن پیندایش نافنت

آن شننود یا ناشننی از کاهش فشننار و یا افزایش حرار حاصننل از
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مذاب جدید اسننت (.)Pichler and Schmitt-Riegraf, 1997

ررسنی پتروگرافی این سنن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

ها نشنان میدهد که ماگمای سنازنده

رخی از الیوینهنا نه ککرینت تجزینه شننندهاننده نهگوننهای کنه قنالنب

این سنننن

کانی اولیه قا لتشلیص است

مسنننیر حرکت ا خود حمل کرده و ه سنننط زمین آورده اسنننت.

کانیهای کدر موجود در این سننن

ها در حین صنننعود ،کورهای یگانهای از کوارتز را در

ها ا اسننتفاده از ررسننیهای

ننافننت واکنننشننننی الننراف ایننن زنننوکننریسننننتهننا و ایننجنناد

مینرالوگرافی (نور انعکاسننی) از نوع مگنتیت و ایکمنیت تشننلیص

ککینوپیروکسننهای واکنشنی نشنان میدهدکه این کوارتزها ا زمینه

داده شدند.

شککک  .4تصنناویر میکروسننکوپی سننن

سن

در تعادد نیستند (شکل .)D-4

های آتشننفشننانی منطقه جنوبشننر خور در نور پالریزه متقال ( :A ،)XPLفنوکریسننتهای پالژیوکالز،

ککینوپیروکسننن و ارتوپیروکسننن در خمیرهای از همین کانیها ،سننانیدین و مگنتیت .افت پورفیریتیک مشننلص اسننت :B ،افت گکومروپورفیریتیک و
پورفیریتیک :C ،فنوکریسنت الیوین و افت پورفیریتیک و  :Dککینوپیروکسننهای واکنشنی الراف زنوکریسنت کوارتز ،افت کرونا و افت پورفیریتیک.
عالس اختصناری از ویتنی و اوانز ( )Whitney and Evans, 2010اقتبا شنده اسنت ( :Plپالژیوکالز :Cpx ،ککینوپیروکسنن :Opx ،ارتوپیروکسنن:Ol ،
الیوین :Qz ،کوارتز).
Fig. 4. Microphotographs of the Eocene volcanic rocks from SE of the Khur area in the crossed-polarized light (XPL),
A: Plagioclase, clinopyroxene and orthopyroxene phenocrysts in a matrix of the same minerals, sanidine and magnetite.
Porphyritic texture is evident, B: Porphyritic and glomeroporphytic textures, C: Olivine phenocryst and porphyritic
texture, and D: Reactionic clinopyroxene around the quartz xenocryst, corona and porphyritic textures. Abbreviations
after Whitney and Evans (2010) (Pl: Plagioclase, Cpx: Clinopyroxene, Opx: Orthopyroxene, Ol: Olivine, Qz: Quartz).
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ککینوپیروکسننهای واکنشنی در حاشنیه زنولیتها و زنوکریسنتها

اغکنب موارد نسنننبنت  Na2O/K2O>1اسننننت .مقندار  LOIاین

دیده شننده و آنها را در رگرفتهانده اما ککینوپیروکسنننهای آذرین

سنن

ها ( 2/35تا  3/40درصند وزنی) اندازهگیری شنده که ناشنی از

ه صننور فنوکریسننت و همچنین در درون ماتریکس در همراهی

وجود کانی ثانویه نظیر ککریت و ککسیت است.
رای نامگذاری سننن

ا پالژیوکالزها دیده میشوند.

های آتشننفشننانی از نمودار  SiO2در را ر

مجموع آلکنالی ( )Le Maitre, 2002( )Na2O+K2Oاسنننتفناده
زمینشیمی سنگ ک

شنند که ر پایه آن ترکیب سننن

رای تعیین ویژگیهای زمینشننیمیایی و سننن

شننناختی نمونههای

ازالت و تراکی آندزیت ازالتی هسننتند (شننکل  .)A-5ا توجه ه

آتشننفشننانی منطقه خور ،پس از ررسننیهای پتروگرافی 12 ،نمونه
سنننن

های منطقه مورد ررسننی تراکی

مقدار نسنننبتاً اای  LOIسنننن

سنننال و کمتر دگرسنننانشنننده رای انجام آنالیز شنننیمیایی

ترکینب شنننیمینایی سننن ن

و دوری از توثیر دگرسنننانی روی

هنای منطقنه و رخنداد هرگوننه تغییر در

انتلابشندند و مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج ه دسنت آمده از

رده نندی آنهنا ،در ننامگنذاری و ررسنننیهنای پتروژنتیکی ،عالوه ر

آنالیزهای زمینشننیمیایی که در جدود  1آورده شننده اسننت ،نشننان

عناصنر اصنکی ،از عناصنر ک تحری و مقاوم در را ر دگرسنانی نیز

میدهد که سننن

های آتشننفشننانی جنوبشننر منطقه خور دارای

استفاده شد.

 51/80( SiO2تا  54/84درصننند وزنی) 14/35( Al2O3 ،تا 16/39

در نننمننودار Winchester and Floyed, ( Zr/TiO2-Nb/Y

درصند وزنی) و  0/89( TiO2تا  0/92درصند وزنی) اسنت .مجموع

 ،)1977نمونههای ررسنی شنده در محدوده ازالت و آندزیت قرار

عناصننر آلکالی در این سننن

ها  5/27تا  5/85درصنند وزنی و در

شکک  .5نمودارهای زمینشنیمیایی لبقه ندی سنن

میگیرند (شکل .)B-5

های آتشنفشنانی منطقه جنوبشنر خور :A ،نمودار مجموع آلکالیها در را ر سنیکیس (Le ( ) TAS

 )Maitre, 2002و  :Bنمودار  Nb/Yدر را ر )Winchester and Floyed, 1977( Zr/TiO2
Fig. 5. Geochemical diagrams for classification of the volcanic rocks in the SE of Khur area, A: Total alkalis versus silica
)(TAS) diagram (Le Maitre, 2002), and B: Nb/Y against Zr/TiO2 diagram (Winchester and Floyed, 1977
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رای تعیین ماهیت و سننری ماگمایی سننن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

های مورد ررسننی از

آنندزینت و آنندزینتهنای نازالتی کنالنکالکنالن قرار میگیرنند.

نمودارهای زمینشننیمیایی ملتکفی اسننتفاده شننده اسننت .حاصننل

های مورد ررسنی و رسن نمودار

اسنتفاده از ترکیب شنیمیایی سنن

ررسنیهای  Coدر را ر ( )Hastie et al., 2007( Thشنکل -6

ر اسنا

 Ta/Yb ، )Aدر مقا ل ( )Pearce, 1983( Th/Ybشننکل )B-6

میدهد که اغکب این سنن

نشنننان میدهد که سنننن

 SiO2ه  )Jaques et al., 1985( K2O/ Na2Oنشنان
ها دارای ماهیت سندیک و در نزدیکی

مرز پتاسیک قرار دارند (شکل .)C-6

های منطقه ررسنننی شنننده در محدوده

شککک  .6نمودار زمینشننیمیایی شننناسننایی نوع سننری ماگمایی و ماهیت سننن

های آتشننفشننانی منطقه جنوبشننر خور :A ،نمودار  Coدر را ر Th

( :B ،)Hastie et al., 2007نمودار  Ta/Ybدر را ر  .)Pearce, 1983( Th/Ybر پایه این نمودارها ،سننن

های آتشننفشننانی مورد ررسننی ماهیت

کالکآلکالن دارند و  :Cنمودار  SiO2در را ر )Jaques et al., 1985( K2O/Na2O
Fig. 6. Geochemical diagrams to identify the magmatic series and nature of the volcanic rocks from SE of khur area. A:
Co against Th diagram (Hastie et al., 2007); B: Ta/Yb versus Th/Yb (Pearce, 1983), according to these diagrams, the
studied volcanic rocks are calc alkaline in nature, and C: SiO2 against K2O/Na2O (Jaques et al., 1985).
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های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

در نمودار هنجارسننازی مقادیر عناصننر نادر خاکی در را ر ترکیب

در نمودار هنجارسنازی ،نمونهها نسنبت ه ترکیب شنیمیایی گوشنته

کنندرینت ( )Sun and McDonough, 1989غنیشنننندگی از

اولیه از نظر عناصننر ملتکب ()Sun and McDonough, 1989

عناصننر نادر خاکی سننبک 6و تهیشنندگی از عناصننر نادر خاکی

(شنکل  ،)B-7غنیشدگی قا ل مالحظه  Th ،U ،K ،Pb ،Srو Cs

ها سننیار شننبیه ه ه وده و از

ه همراه یهنجاری منفی  Ta ،Tiو  Nbمشنننلص اسنننت .شنننیب

لحنا  REEهنا  10تنا  100را ر غنیشنننندگی نشننننان میدهنند.

منفی این نمودار نشنناندهنده غنیشنندگی عناصننر  LILEنسننبت ه

الگوهای عناصر نادر خاکی دون آنومالی  Euاست (شکل .)A-7

عناصر  HFSEاست.

سنننگین 7دیده میشننود .این سننن

شکک  .7نمودارهای هنجارسنازی سنن

های آتشنفشنانی واق در جنوبشنر خور :A،نمودار هنجارسنازی مقادیر عناصنر نادر خاکی نسنبت ه کندریت

( )Sun and McDonough, 1989و  :Bنمودار عنکبوتی هنجارسازی چندعنصری نسبت ه گوشته اولیه ()Sun and McDonough, 1989
Fig. 7. Normalization diagrams of the volcanic rocks from SE of Khur area. A: Chondrite- normalized REE patterns (Sun
and McDonough, 1989), and B: Primitive mantle- normalized multi-element spider diagram (Sun and McDonough, 1989).

بحث

کمانهای مرز قاره پهنههای فرورانش ()Goss and Kay, 2009

پتروژنز

اسننت .عناصننر نادر خاکی در همه نمونههای ررسننی شننده ،روند

در نمودار هنجارسننازی مقادیر عناصننر نادر خاکی در را ر ترکیب

همانندی را نشنان میدهند که یانگر خاسنتگاه یکسنان و فرایندهای

کندریت (شنننکل  ،)A-7نمونههای مورد ررسنننی از عناصنننر نادر

ایجناد همناننند اسنننت .ناا ودن نسنننبنت -12/9( ،LREE/HREE

خناکی سنننبنک غنیشننندگی و از عنناصنننر ننادر خناکی سننننگین

 )La/Yb = 10/3در سنن

تهیشندگی نشنان میدهند .تهیشندگی عناصنر از چپ ه راسنت در

گوشننته غنیشننده ه وسننیکه فرورانش یا احتماد آایش پوسننتهای

این نمودارهنا از ویژگیهنای آشنننکنار مناگمناهنای حناشنننینه ه گرا

اسننت ( .)Winter, 2001; Peccerillo et al., 2004ر اسننا

(کنوهزاینی) ( )Castillo, 2006و منناگنمنناهننای کننالننکآلنکننالنن

پژوهش گرین ( )Green, 2006مقنندار  Nbکمتر از  7ppmاز

های آتشنفشنانی منطقه نیز شناخصنی از
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ویژگیهای پهنههای فرورانش اسنت که این میزان رای سنن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

نسبتهای  Nb/U ،Nb/Laو Ce/Pbکه نسبت ه آایش پوستهای

های

هسنتند ( )Furman, 2007در سنن

آتشفشانی منطقه را ر ا  4/3تا  6/3است.

حسنا

الگوهنای عنناصنننر ننادر خناکی ،ندون آنومنالی  Euاسنننت کنه این

خور ه ترتیب را ر ( )4/2-3/02( ،)0/22-0/32و ( )4/6-2/5است

موضنوع میتواند در را طه ا اا ودن فوگاسنیته اکسنیژن در هنگام

که ا توجه ه مقادیر آن در پوسننته (Nb/U=4/4 ، Nb/La=0/39

هنای منطقنه مورد نظر و ینا جندا شننندن پالژیوکالز در

و  )Ce/Pb=3/7و گننوشننننتننه (،Nb/U=50 ،Nb/La=0/9-1/3

ا تندای تفریق از مناگمنا ناشننند .تبکور ه زمنان ککینوپیروکسنننن و

 )Rudnick and Gao, 2003( )Ce/Pb=5±25آایش نا مواد

تبکور سنننن

پالژیوکالز در سنننن

های حدواسنننط -ازیک نیز میتواند اعث

های آتشنفشنانی منطقه

پوستهای را نشان میدهند.

فقدان آنومالی  Euاشننده زیراککینوپیروکسننن دارای آنومالی منفی

غنیشننندگی از نظر ،Csنیز نشنننانه آایش ماگما ا مواد پوسنننتهای

 Euو پالژیوکالز دارای آنومالی مثبت این عنصننر اسننت .نا راین،

اسنت .این فرایند در پی انباشنتگی اای این عنصنر در پوسنته قارهای

حضننور این دو کانی در کنار ه اعث تعدیل آنومالی  Euخواهد

و توقب ماگمای سننازنده سننن

ها (هرچند رای مد کوتاه) در

شد (.)Martin, 1999

پوسننته قارهای زیرین ،ههمراه نفوذ سننیادهای پوسننتهای ه درون

در نمودار هنجارسنازی سنن

ماگما و یا هضن ن مواد پوسنننتهای درون ماگما در هنگام اا آمدن

های آتشنفشنانی اسوسنن خور نسنبت ه

ترکیب شیمیایی گوشته اولیه ()Sun and McDonough, 1989

روی میدهد (.)Wang et al., 2004

(شنکل  ،)B-7غنیشندگی قا ل مالحظه از عناصنر ،U ،K ،Pb ،Sr

روند تغییرا عناصننر ناسننازگار سننن

 Thو  Csو یهنجاری منفی عناصنر  Ta ،Tiو  Nbدیده میشنود.

اولیه ،مشننا ه وده و تفاو آنها ،تنها در تمرکز عناصننر اسننت .این

از لرفی روند ککی ا شیب منفی این نمودار نشاندهنده غنیشدگی

موضننوع میتواند نشنناندهنده ارتباط ژنتیکی نمونهها ا ه و منش نو

عناصننر  LILEنسننبت ه عناصننر  HFSEاسننت .چنین ویژگیهای

مشتری آنها اشد (.)Chen, 1988

های منطقه نسننبت گوشننته

زمینشنیمیایی مر وط ه منالق کمان هسنتند که شنکلگیری آنها ا
گوشنته لیتوسنفری متاسنوماتیسن شنده ،فرورانش ،حاشنیه فعاد قارهای

تعیین سککنگ منشککگ ماگمای والد و درجه وببخشککی

و نیز هضننن و آایش مناگمنا نا پوسنننتنه قنارهای در ارتبناط اسنننت

سنگهای آتشفشانی

( ;Temizel and Arslan, 2008; Zulkarnain, 2009

رای تعیین ماهیت سنن

;Kuscu and Geneli, 2010; Asiabanha et al., 2012
.)Chashchin et al., 2016; Yu et al., 2017

اسوسنن منطقه خور از نمودار  Sm/Luدر را ر Tegner ( La/Sm

 )et al., 1998اسنتفاده شنده اسنت .از آنجایی که فراوانی عناصنر

نناهنجناری مثبنت  Pbتنا  100را ر نسنننبنت نه گوشنننتنه اولینه ،نه

ناسننازگار چندان تحتتوثیر تغییرا کانیشننناسننی ناحیه خاسننتگاه

متاسننوماتیس ن گوه گوشننتهای توسننط سننیادهای ناشننی از پوسننته

(گنارننت ینا اسننن یننل) قرار نمی گیرنند ،از این نمودار کنه ر پناینه

اقیانوسنننی فرورو و یا آایش ماگما ا پوسنننته قارهای اشننناره دارد

فراوانی عناصننر کمیاب ک تحری در را ر فرایندهای هوازدگی و

).(Kamber et al., 2002, Srivastava and Singh, 2004
غنیشندگی عناصنر  Thو  Uدر این سنن

منشنو ماگمای والد سنن

های آتشنفشنانی

دگرسنننانی اسنننت ،رای نشن ناندادن ترکیب شنننیمیایی خاسنننتگاه

ها نیز احتمااً نشناندهنده

سنن

رخداد آایش پوستهای وده و یا اینکه یانگر ویژگیهای خاستگاه

های منطقه اسنتفاده شنده است (.)Aldanmaz et al., 2000

دادههای زمینشنیمیایی و نمودار ذکر شنده سنن

آنهاسننت ( ;Fan et al., 2003; Kuscu and Geneli, 2010

اسن ینل لرزولیت همراه ا ویژگیهای گوشنته سنن

.)Guo et al., 2015

سن

منشنویی ا ترکیب
کرهای را رای

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر منطقه خور نشان میدهند.
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عنالوه نر اینن ،ننمنودار  Na2O+ K2Oدر نرا نر Al2O3/Si2O

( )Chen, 1988نشننان میدهد که سننن

سنن

های آتشنفشنانی منطقه ،درجه متوسنط ذوب لشنی ( 10تا 15

درصد) را تحملکرده است (شکل  A-8و .)B

مادر ماگمای سننازنده

شکک  .8نمودارهای زمینشنیمیایی تعیین منشنو و درجه ذوب لشنی سنن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

های آتشنفشنانی واق در جنوبشنر خور :A ،نمودار  Sm/Luدر را ر La/Sm

( )Tegner et al., 1998و  :Bنمودار  Na2O+K2Oدر را ر )Chen, 1988( Al2O3/SiO2
Fig. 8. Geochemical diagrams to determine the source and degree of partial melting of the volcanic rocks from SE of
)Khur area. A: Sm/Lu against La/Sm (Tegner et al., 1998), and B: Na2O+K2O versus Al2O3/SiO2 (Chen, 1988

نسننبت  Zr/Baه عنوان متغیری مؤثر رای تشننلیص منشننا گوشننته
سننن ن

میدهد (.)Nikitina and Babushkina, 2021

کرهای ( )Zr/Ba=0/3-0/5از گوشنننتنه سنننسنننتکرهای

( )Zr/Ba= <0/5اسننننت ( .)Kürkcüoglu, 2010مینانگین این
نسننبت در سننن

های منطقه  0/34اسننت که توییدکننده خاسننتگاه

گوشنننته سنننن

کرهای رای آنهاسنننت .افزون ر این ،ه اور فو و

دادههنای زمینشنننیمینایی ،نه ویژه دادههنای عنناصنننر کمیناب ک
تحری سننن

های آذرین یک منطقه ،الالعاتی ارزشننمند در اره

های

خناسنننتگناه و همچنین جنایگناه زمینسننناختی آنهنا اراسنه میدهند .از

هایی از ذوب یک

اینرو تالش شد از نمودارهایی که ر پایه عنصرهای مقاوم در را ر

کرهای متاسنوماتیسن شنده،

هوازدگی و دگرسنانی هسنتند ،رای نشناندادن جایگاه زمینسناختی

همکاران ( )Fu et al., 2016نسنبت اای  La/Nbدر سنن
منطقه ( )3/6-4/3نشنان میدهد که چنین سنن
منب هتروژن شنامل گوه گوشنتهای سنن

تعیین موقعیت زمینساختی

مشتق شدهاند.

سن

رای تشننلیص غنیشنندگی در محل منش نو ،از نسننبتهای عناصننر

رای تعیین محیط ژسوتکتونیکی تشنکیل سنن
تجزینه سننن ن

ناسننازگار  Nb-Zrو Yاسننتفاده شننده اسننت .میانگین نسننبتهای
 Nb/Zrو  Y/Zrرای سنن

های منطقه هرهگرفته شود.
ها ا اسنتفاده از نتایج

کنل ،از نموداهنای مولر و گراو

( Muller and

های منطقه خور ه ترتیب شنامل 0/03

( )Groves, 1997شنننکننل  A-9و  ،)Bهنولنوچنر و هنمنکنناران

ها را نشان

(( )Hollocher et al., 2012شننکل  ،)C-9گیل ()Gill, 1981

و  0/14اسنت که خاسنتگاه گوشتهای غنیشده این سن
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های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

(شنکل  )D-9و وود (( )Wood, 1980شنکل  )E-9اسنتفاده شنده

( .)Helvacı et al., 2009نسننننبننت نناای  Th/Ybمنیتنواننند

های آتشنفشنانی جنوبشنر خور

نشناندهنده یک منشنو متاسنوماتیسن شنده لی غنی شندگی حاصنل

اسنت .این نمودارها ارتباط سنن

را ه کمانهای آتشفشانی نشان میدهند.

رخنداد فرورانش و ینا مرتبط نا آایش پوسنننتنه ای ،ینا هر دو فراینند

ر پایه نمودار  Th/Ybدر را ر ( )Pearce, 1983( Ta/Ybشنکل

اشند ( Gorton and Schandl, 2000; Kuscu and Geneli,

های منطقه مورد ررسنی مرتبط ا

 .)2010ر اسننا

نمودار تغییرا  Baدر را ر )Gill, 1981( La

حاشنیه فعاد قارهای هسنتند .نسنبت  Th/Ybنمونهها نسنبت ه گوشنته

(شکل  )D-9سن

های آتشفشانی منطقه در محدوده آندزیتهای

ااتر اسنت که ه فرایندهای وا سنته ه فرورانش نسنبتداده میشنود

کوهزایی قرار میگیرند.

 )B-6مشنلص میشنود که سنن

شکک  .9نمودارهای زمینشنیمیایی تعیین محیط زمینسناختی سنن

های آتشنفشنانی جنوبشنر خور A ،و :Bنمودارهای  Al2O3در را ر  TiO2و  Zrدر

را ر  :C ،)Muller and Groves, 1997( Yنمودار  La/Ybدر را ر  :D ،)Hollocher et al., 2012( Nb/Laنمودار  Baدر را ر Gill, ( La

 )1981و  :Eنمودار سهتایی )Wood, 1980( Th-Hf/3-Ta
Fig. 9. Tectonic discrimination diagrams of the volcanic rocks from SE of Khur area. A and B: Al 2O3 versus TiO2 and Zr
versus Y diagrams (Muller and Groves, 1997), C: La/Yb versus Nb/La diagram (Hollocher et al., 2012), D: Ba versus La
)diagram (Gill, 1981), and E: Th-Hf/3-Ta ternary diagram (Wood, 1980
DOI: 10.22067/ECONG.2021.68731.1007
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های منطقه از نظر نسننبت  ،Ba/Laویژگیهای سننن

سننن

های آتشفشانی اسوسن جنوبشر خور ...

های

آنها سنبب ایجاد شنکسنتگی و خرد شندگی و در نتیجه انتقاد سنیاد و

آذرین منالق کمان آتشنفشنانی را نشنان میدهند .نسنبت  Ba/Laدر

رخداد پدیده دگرسنانی ر روی قسنمت توفی واحدهای آتشنفشنانی

کمانهای آتشنفشنانی یشنتر از پهنههای کشنشنی و پهنههای پشنت

اسوسن شده و ه تشکیل کانسار نتونیت خور منجر شده است.

کمننان اسننننت ( .)Macdonald et al., 2000این نسنننبننت در
سن

ر اسننا
سنن

های منطقه از  17/53تا  20/14متغیر است.

نمودارهای شننناسننایی پهنه زمینسنناختی ،محیط تشننکیل

های آتشنفشنانی اسوسنن یک کمان ماگمایی اسنت که ویژگی

اا ودن نسنننبنت  Ba/Laنشنننانه غنیشننندگی گوه گوشنننتنهای ا

یک ماگماتیسن مرتبط ا فرورانش ه زیر منالق قارهای را دارد .ا

سنننیادهای منطقه پیش از رخورد و در زمان فرورانش و ورود Ba

های آتشنفشنانی

از رسنو ا

در نظرگرفتن ماهیت و موقعیت زمینشنناسنی سنن

اقیانوسنی فرورانده شنده ه ماگماسنت ( Hole et al.,

خور میتوان گفت که فرورانش پوسننته اقیانوسننی شنناخه شننرقی

.)1984

ن وتتیس نه زیر خرد قناره شنننر  -ایران مرکزی لی زمنان ترینا -

نسبتهای اای ) Ba/Taمیانگین  (ppm 101و ( Ba/Nbمیانگین

اسوسن نقشی مه در ایجاد این ماگماتیس داشته است.

 )ppm 1300در نمونههای ررسننی شننده ،از مه ترین ویژگیهای

سنننن

زمینشنیمیایی ماگماهای کمان ه شنمار میرود ( Macdonald et

سنیادهای آزادشنده از سنن

.)al., 2000

این مجموعه آتشنننفشنننانی و در پی آن رخداد آایش ماگمایی در

تمام معیارهای زمینشنیمیایی سنن

های آتشنننفشنننانی مورد ررسنننی نشننناندهنده اهمیت نقش
کره فرورانش کننده در ایجاد ماگمای

های آتشنفشنانی اسوسنن منطقه

حین صنعود ،توسنط پوسنته قارهای اسنت .ررسنیهای زمینشنیمی

خور یانگر ارتباط آنها ا پدیده فرورانش پوسنننته اقیانوسنننی ه زیر

سنن

های آتشنفشنانی اسوسنن جنوبشنر منطقه خور نشنان میدهد

پوسته قاره ای است .ا توجه ه فاصکه منطقه مورد ررسی از تراست

که این سنننن

زاگر

و قا ل مشننناهده ودن شنننواهد رخداد فرورانش و قایای

ها در کنار نقش تفریق در تحود ماگمای اولیه ،لی

صعود و رسیدن ه سط زمین تحتتوثیر آایش قرار گرفتهاند.

پوسنننته اقیانوسنننی ن وتتیس در نزدیکی این ناحیه ،در منالقی مانند

شنواهد میکروسنکوپی از جمکه افت غر الی ،منطقه ندی نوسنانی در

عشننین و نایین ،فرورانش مرتبط ا رخداد این ولکانیسن را میتوان

پالژیوکالزهنا و تشنننکینل ککینوپیروکسنننن واکنشنننی در حناشنننینه

ه فرورانش پوسننته اقیانوسننی عشننین و نایین که لشننی از پوسننته

زنوکریسننننت کوارتز مه ترین داینل پتروگرافی رخنداد آایش

اقیانوسی الراف خرد قاره ایران مرکزی هستند ،نسبت داد.

ماگمایی در سنننن

های منطقه اسنننت .از شنننواهد زمینشنننیمیایی

تنوییندکنننده این رخنداد میتوان نه مقنادیر پنایین Nb/U ،Nb/La

و Ce/Pbو نیزآنومالی مثبت  Pbدر نمودار هنجارسننازی نسننبت ه

نتیجهگیری
سننن

های آتشننفشننانی اسوسننن جنوبشننر منطقه خور شننامل

گوشته اولیه اشاره کرد.

گندازههنای تراکی نازالنت و تراکیآنندزینت نازالتی هسنننتنند کنه نه

غنیشننندگی از  LREEو  LILEنسنننبنت نه  HREEو ،HFSE

همراه نهشنننتنههنای آذرآواری وده و دارای مناهینت کنالنکآلکنالن

یهنجناری منفی از عناصنننر  Nb ،Tiو  Taو اا ودن فوگاسنننیته

هستند.

اکسنیژن در ماگمای سنازنده این سنن

زمینسنناخت پویا و عمککرد گسننلهای اصننکی و شنناخههای فرعی

گوشنتهای وا سنته ه پهنه فرورانش اشند .از اینرو ،ه نظر میرسند

ها میتواند نشنانه خاسنتگاه
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قدردانی

هنای تراکی نازالنت و تراکی آنندزینت نازالتی احتمنااً از

نویسنننندگان مقاله از معاونت پژوهشنننی دانشنننگاه اصنننفهان رای

ذوب لشی گوهگوشتهای مشتق شدهاند.

حمایتهای مالی تشکر مینمایند.

1. Large Ion Lithophile Elements= LILE
2. High Field Strength Elements = HFSE
3. Central – East Iranian Microcontinent= CEIM
4. Inductively Coupled Plasma-MassSpectrometry
5. Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry
6. Light Rare Earth Elements= LREE
7. High Rare Earth Elements= HREE
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Introduction
The Kahnouj Fe-Ti ore district is located 25 km southeast of Kahnouj
city associated with the large gabbro intrusion of the Kahnouj ophiolitic
complex. This ophiolite is one of the largest ophiolite assemblages of
Iran (SE Iran), and part of neo-tethyan ophiolites (Kananian et al., 2001;
Ghasemi Siani et al., 2021b). The Dar Gaz district is located in the
middle part of Kahnouj ophiolitic complex and it is classified as the main
ortomagmatic
Fe-Ti
ore
mineralization.
Although
the
geothermobarometric of iron-titanium oxide minerals in the Dar Gaz
district has been studied by Karimi Shahraki et al. (2019), the
geothermometry of silicate minerals (especially ferromagnesian) in the
Dar Gaz gabrroic rocks has not been performed. Therefore, the main aim
of this study is to determine the crystallization temperature and
replacement of gabbroic rocks hosting Fe-Ti mineralization of the Dar
Gaz district, using geothermometry of ferromagnesian silicate mineral.
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Material and methods
A total of 100 thin-polish sections from different parts of the mining area
were prepared and studied at the Iran Mineral Processing Research
Center (IMPRC) and the Kharazmi University of Tehran with a Zeiss
Axioplan 2 microscope. In order to achieve the temperature conditions
of gabbroic rocks formation, 64 points (20 points of olivine, 13 points
of clinopyroxene, 3 points of orthopyroxene, 14 points of plagioclase
and 14 points of amphibole) from ferrogabbro to coarse-grained
pyroxene-hornblende gabbro, 42 points (11 points of olivine, 10 points
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geothermometry and pyroxene geothermometer of
these rocks, their equilibrium temperature was
determined between 901 to 1228°C, which is close to
the magmatic temperatures.
With comparison of temperature (700 to 1258°C),
pressure (4 to 8 kbars) and oxygen fugacity (-19.25
to -25.25 bars) obtained for gabbroid rocks hosting
Fe-Ti oxide mineralization with the temperatures
obtained from ilmenite and titanomagnetite by
Karimi Shahraki et al. (2019), it can be concluded
that oxide mineralization is classified as
orthomagmatic and occurs during the replacement,
cooling and fraction of basic magma and formation
of gabbroid intrusion associated with fractional
crystallization.

of clinopyroxene, 1 point of orthopyroxene, 8 points
of plagioclase and 12 points of amphibole) from
pyroxene-hornblende to fine-grained olivine gabbro,
30 points (12 points of clinopyroxene, 10 points of
plagioclase, 8 points of amphibole) from finegrained hornblende gabbro and 20 points (3 points of
clinopyroxene, 11 points of plagioclase and 5 points
of amphibole) from the diabasic dike of the Dar Gaz
district were analyzed using CAMECA SX 100
electron microscopy (EPMA) with 20 kV and 20 nA
conditions in the IMPRC.
Discussion
The mafic rocks of the Dar Gaz district include
ferrogabbro to coarse-grained pyroxene-hornblende
gabbro, fine-grained pyroxene-hornblende gabbro,
hornblende gabbro and diabasic dikes. Ferrogabbro
to coarse-grained pyroxene-hornblende gabbro is
one of the most important host rocks for Fe-Ti
mineralization in the district.
According to the thermo-barometers, the formation
temperature and pressure of gabbroic rocks in the
Dar Gaz district are in the range of 750 to 1258°C
and a pressure of 2.5 and 6 kbars (clinopyroxene and
amphibole barometers), and dibasic dikes are in the
range of 700 to 1145°C and a pressure of 2.5 and 6
kbars were obtained. The highest crystallization
temperature related to fine-grained pyroxenhornblende gabbro unit (754 to 1258 °C) is the base
of the sequence.
The ascending of asthenosphere in the back-arc
tectonic settings are from a magmatic chamber with
a depth of about 15.34 to 21.20 km, and a pressure of
about 4 to 8 kbars upwards. The average geometric
results of pyroxene-ilmenite mineral pair

Conclusion
Thermometry of pyroxenes at 2.5 kbars pressure
indicates a temperature of 750 to 1258 °C for
gabbroid bodies and 700 to 1145 °C for diabaic
dikes. Thermometry of plagioclase and hornblendeplagioclase at 6 kbars pressure for coarse-grained
ferrogabbro, fine-grained pyroxene-hornblende
gabbro, hornblende gabbro and diabasic dikes are
868, 884, 776 and 784 °C, respectively. Amphibole
thermometers at 6 kbar pressure for coarse-grained
ferrogabbro, fine-grained pyroxene-hornblende
gabbro, hornblende gabbro and diabasic dikes are
911, 948, 937 and 946°C, respectively. Comparison
of temperature, pressure and high oxygen fugacity
values obtained for gabbroic rocks and ilmenite and
titanium magnetite ores of the Dar Gaz district,
indicating oxidation conditions associated with
fractional crystallization is the main factor for
control of orthomagmatic mineralization in the backarc environment.
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چکیده
سنن های گابروئیدی منطقه درگز با طیف سنن شنناسنی وروگابرو تا پیروک نن -هورنبلند گابروی
درشن بلور ،پیروک نن -هورنبلند گابرو ریزبلور و هورنبلند گابرو واقع در کمپلکس اویولیتی کهنوج،
میزبان کانهزایی اک نننید هن -تیتانیوم ه نننتند الیوینها ترکیب کریزولی تا هیالوسنننیدری دارند
ارتوپیروک ننها و کلینوپیروک ننهای بررسنیشنده ،از نو ان نتاتی و اوژی دیوپ نیدی تا دیوپ نید
مفیبو های سنننن های گابروئیندی و دای های دیابازی با ترکینب هورنبلنند گابرو،
اوژیتی اسننن
منیزیم بناییی داشنننتنه و از نو کل نننین بوده و اغلنب از نو پنارگنازین  ،منیزیوهناسنننتینگزین و
منیزیوهورنبلند ه ننتند ترکیب پالژیوکالزها از بیتونی در وروگابرو و پیروک ننن -هورنبلند گابرو تا
ندزین در هورنبلند گابرو و دای های دیابازی متغیر اسن بررسنیهای زمیندما -وشنارسننیی بر پایه
ترکیب کلینوپیروک ننها و مفیبو ها ،دماهای  750تا ( 1258زمیندماسنن پیروک ننو و  776تا 884
درجه سنانتیگراد (زمیندماسنن پالژیوکالز و پالژیوکالز -هورنبلندو را به ترتیب در وشنارهای  2/5و
 6کیلوبار برای سننن های گابروئیدی نشننانداد با اسننتفاده از این دماسنننییها ،دماهای  700تا 1145
(زمیندماسننن پیروک نننو و  911تا  948درجه سننانتیگراد (زمیندماسننن پالژیوکالز -هورنبلند و
هورنبلنندو بنه ترتینب در وشنننارهنای  2/5و  6کیلوبنار برای داین هنای دینابنازی تنمینزده شننند نتنای
حاصن از زمیندما -وشنارسنیی سن های گابروئیدی و دای های دیابازی میزبان کانهزایی اک یدی
هن -تیتنانیوم منطقنه درگز ،بنا عمق جنایگیری و تبلور مناگمنا ( 15/34تنا  21/20کیلومتریو ،در بنش
بناییی گوشنننتنه بناییی مطنابقن دارد مقنادیر دمنا و ووگناسنننیتنه بنایی اک نننیهن بنه دسننن منده برای
سننن های گابروئیدی ،نشنناندهنده شننرایا اک ننیدان در پیدایش این سننن ها به همراه کانهزایی
همزادی (ارتوماگماییو اک ننید هن -تیتانیوم در حین سننردشنندن و تفریق ماگما و شننک گیری این
تودهها در ی حوضه کششی پش کمانی اس

استناد به این مقاله
قاسمی سیانی ،میید و ابراهیمی ورد ،حامد 1401 ،زمیندما– وشارسنیی سن

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن– تیتانیوم در منطقه درگز (کمپلکس

اویولیتی کهنوجو زمینشناسی اقتصادی1(14 ،وhttps://dx.doi.org/10.22067/econg.2021.69934.1016 222-185 :
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

مقدمه

پالسننری در رسننوبا منروطه اوکنه اطراف تشننکی شننده اس ن

ذخننایر هن -تیتننانیوم کهنوج ،در  25کیلومتری جنوبخنناوری

کانهزایی هن -تیتنانیوم درگز یکی از نومالیهای شننننناختنهشنننده

شنننهرسنننتنان کهنوج در داخن توده گنابرویی متللق بنه میموعنه

ناحیه ملدنی کهنوج اس

اویولیتی کهنوج واقعشننننده اسنن ن
میموعنههنای اویولیتی بزر

(شنننکن 1و این اویولین

از

سننن ن

هنای گنابروئیندی هورنبلننددار در محیاهنای زمینسننناختی

ایران (جنوبخناوری ایرانو ،بنشنننی

کششی پس از کوهزایی یان

و همکاران (Yang et al., 2018و،

( Kananian et

پشننن کمنان ینان

و همکناران (Yan et al., 2015و،

از اویولی های نئوتتیس به سنن مزوزوئی

اسن

ریفتی ن

al., 2001; Ghasemi Siani et al., 2021bو بررسنی کنلانیان

محیا منناگمننایی مرتبا بننا ورورانش و در برخی کمپلکسهننای

و همکاران (Kananian et al., 2001و ،نشنننانداد که کانهزایی

اوینولینتنی جهننان ملنمنو ه نننتننند ( ;Beccaluva et al., 2004

تیتانیوم کهنوج در سنننن

مادر گابروئیدی و همننین به صنننور

شکک  .1نقشنه پراکندگی توالیهای اویولیتی در ایران و موقلی
کرمانشناه ،KR :نایین ،NA :نیریز ،NY :باو  ،BF :شنهرباب

Mandal et al., 2012و

میموعه اویولیتی کهنوج (چهارگوش سنبزو (اویولی

خوی ،KH :اویولی

رشن ،RS :

 ،SHB :اسنفندقه ،ES :بندزیار  ،BZ :ونوج -م نکوتان ،FM :ایرانشنهر ،IR :چه کوره

(شرق ایرانو ،TK :مشهد ،MS :سبزوارSB :و (با تغییرا از قاضی و همکاران (Ghazi et al., 2004وو
Fig. 1. Distribution map of ophiolite sequences in Iran and the location of Kahnuj ophiolitic complex (Green Square).
(Khoy ophiolite: KH, Rasht ophiolite: RS, Kermanshah: KR, Nain: NA, Neyriz: NY, Baft: BF, Shahrbabak: SHB,
Esfahanteh: ES, Bandziarat: BZ, Fannuj-Maskutan: FM, Iranshahr: IR, Chehelkoureh (East of Iran); TK, Mashhad: MS,
Sabzevar: SB) (modified after Ghazi et al. (2004)).
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وجود این سنن

ها در محیا مرتبا باکمان ،نشناندهنده ورایندهای

تفریق ماگمایی اس

(مالتروکتولی ن  ،لوکوتروکتولی ن  ،گننابرونوری ن  ،نورتوزی ن

( Mandal et al., 2012; Yan and Niu,

2014و حضنننور وراوان مفیبو در سننن ن

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

هنای دینابنازی

گنابرو و الیوین گنابروو ،گنابروهنای تودهای ،داین

ورقهای کمپلکس اویولیتی کهنوج به وسیله کنلانیان ( Kananian,

هنای گنابرویی ،نتیینه

2001و انیامشنده اسن

تفریق م نننتقیم از مناگمنای بنازالتی غنی از ب ( Wan et al.,

2013و و ینا محصنننو واکنش بین کنانیهنای مراحن اولینه تبلور

زمیندما -وشنارسننیی کانیهای اک نیدی

هن -تیتانیوم نومالی درگز ،توسننا کریمی شننهرکی و همکاران

(الیوین ،پیروک نننن و پالژیوکالزو بنا منذاب غنی از ب اسنن ن

(Karimi Shahraki et al., 2019و ،مورد بررسنننی قرارگروتنه

(Yan and Niu, 2014; Yan et al., 2015و

اسننن  .هندف از این پهوهش ،ارزینابی شنننرایا منزن مناگمنایی،

بنه بناور پهوهشنننگرانی مناننند مولیننا و همکناران ( Molina et al.,

2009و ،ژان

محیا زمینسننناختی ،دمنای تبلور و عمق جنایگزینی سننن ن

هنای

و همکاران (Zhang et al., 2006و ،گیاکامینی و

گابروئیدی میزبان کانهزایی هن -تیتانیوم منطقه درگز ،با اسننتفاده

همکناران (Giacomini et al., 2007و ،جناکنامون و یرسنننن

از شنیمیکانیهای انباشنتهای گابرویی (مانند پالژیوکالز ،هورنبلند

(Jacamon and Larsen, 2009و ،با بررسننی ترکیب شننیمیایی

و کلینوپیروک نو اس

کانیهای اصنلی و ورعی سنن

ها ،میتوان تا حدودی به منشن ،،نو

پهنه زمینسناختی ،شنرایا دما -وشنار و عمق پیدایش و جایگیری

زمینشناسی و سنگشناسی

ماگمای میزبان کانهزایی پیبرده میشننود مفیبو و پیروک ننن از

محدوده مورد بررسی ،بنشی از کمپلکس بندزیار (با طو  80و

کانیهای مهم تشننکی دهنده انباشننتههای گابرویی میزبان ه ننتند

که از دیدگاه

تیربههای پهوهشنگران منتلف نشنانداده اسن

عرض  20کیلومترو از میموعه اویولیتی کهنوج اس

تق نیم زمینشنناسنی ایران در منتهاالیه جنوبخاوری پهنه سننندج-

که میزان لومینیم

سنیرجان قرار دارد (McCall, 1985و این کمپلکس بین دو گ ن

ک هورنبلند و پیروک ننن ،رابطهای م ننتقیم با وشننار و دمای تبلور

عمده قرار میگیرد (شک 2و که عبارتند از1 :و گ

ن دارد و از ایننرو منیتنوان از تنرکنیننب شنننینمنینناینی منفنینبنو و

سبزواران که

پیروک ننن برای محاسننباههای زمیندما -وشننارسنننیی اسننتفاده کرد

در بنننش بنناخنتنری اینن ونرازمنینن قنرار دارد و منینمنوعننه اونینولنینتنی

( Hammarstrom and Zen, 1986; Aoki and Shiba,

پهنننه

بننندزیننار

را در کنننار میموعننه دگرگونی پننالئوزوئی ن

سنننندج– سننیرجان قرار داده و 2و گ نن جیرو

1993و از ترکینب شنننیمینایی کنانیهنای گروه مفیبو  ،بنه عنوان

که حد خاوری

شننناخت پتروژنتیکی مهم برای تنمین شنننرایا دما و وشنننار

ورازمین یادشنننده اسن ن و میموعه بندزیار را در کناره باختری

محیا تبلور (دمای  400تا  1150درجه سنانتیگراد و وشنار کمتر از

هنامون قرار داده اسننن

(Kananian et al., 2001و کمپلکس

 1تنا  23کیلوبنارو اسنننتفناده میشنننونند ( ;Ridolfi et al., 2010

بنندزینار (برای واحند پلوتونین

ی

و بنه همراه داین

دینابنازی (برای

Yavaz and Doner, 2017و

دای

تنناکننون پهوهشهننای متنلننددی دربنناره توالی اویولیتی کهنوج و

پوشنش رسنوبی نو ،میموعه اویولیتی کهنوج را تشنکی میدهند

( ;Ghadami, 1998

(McCall, 1985و کمپلکس بنندزینار متشنننکن از گنابروهنای

کانهزایی ایلمنی  -مگنتی

انیامشنده اسن

Kananian, 2001; Kananian et al., 2001; Ghazi et al.,
;2004; Arvin et al., 2005; Rajabzadeh et al., 2011
Ghasemi Siani et al., 2018, Ghasemi Siani et al.,
2021b; Karimi Shahraki et al., 2019و تنمین دما و وشنار

های ورقهایو و کمپلکس درهانار (برای واحد تشننفش نانی و

منتلف ،داین
و پریندوتین

هنای دینابنازی ،دیورین  ،ترونیمین  ،کمی دیورین
هورنبلننددار و داین

هنای ورقنهای بنا ترکینب دینابناز

(هورنبلنند گنابروو ،ترونیمین  ،توننالین  ،ریوداسنننین

بر اسنناش شننیمی کانیهای سننیلیکاته موجود در گابروهای ییهای

اسننن

و دیورین

کمپلکس درهاننار متشنننکن از گندازههنای بنالشنننی ،هن
DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016
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 ،چر  ،رسنننوبا ماسنننهسننننگی و مقادیر کمی تودههای

پالژی

نفوذی اسن

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

تنودهای بننایینی (بنننش بنناخنتنریو و گننابنروهننای یی نهای زینرینن
(بنشهای خاوریو ردهبندی میشود

واحدهای تشنفشنانی -رسنوبی کرتاسنه باییی گن ،

بناجگنان ،چناه میرد ،دورکنان و بیندد در حناشنننینه کمپلکس

منطقه درگز متشننک از واحدهای سنننگی وروگابرو تا پیروک ننن-

اویولیتی جای دارند (شک 2و

هورنبلنند گنابروی درشنن ن بلور ،پیروک نننن -هورنبلنند گنابروی

سنن

های رخنمونیاوته در کمپلکس اویولیتی کهنوج شنام طیف

وسیلی از سن
این سنن
دای

های ذرین با ترکیبهای بازی

رینزبنلنور ،هنورنبنلنننند گننابنرو و دای ن
سننن ن

تا اسیدی ه تند

ها شنام گابروهای درشن بلور و ریزبلور ،میکروگابرو،

(شنننکن 3و زمینشننننناسنننی و

نگاری واحدهای ذرین به صننور کام توسننا قاسننمی

های پلیتی و رگه -رگنههای

سیانی و همکاران ( Ghasemi Siani et al., 2018; Ghasemi

بر اسناش بررسنیهای ح ننیپاد و همکاران

Siani et al., 2021bو ،مورد بررسننی قرار گروته و در ادامه وقا

های دیابازی ،گرانی  ،دای

پالژیوگرانیتی اسن

سننن

هنای گرانیتوئیندی اسننن

هننای دی نابننازی و منینمنوع نه

(Hassanipak et al., 1996و و من
واحندهنای گنابرویی اویولین

بنندزینار

کنا (McCall, 1997و،

به صور منتصر به ن اشاره شده اس

بنه دو بنش گنابروهنای

شکک  .2نقشنه زمینشنناسنی سنادهشنده میموعه اویولیتی کهنوج و کمپلکسهای دربرگیرنده پیرامون ن (تهیهشنده بر اسناش نقشنه زمینشنناسنی 1:100000
ورقههای شننماره ( 7544قلله منوجانو و ( 7545کهنوجو با تغییرا

از مهندسننین مشنناور پاراگون ( Paragon-Contech Consulting Engineers,

1985و
Fig. 2. Simplified geological map of Kahnuj ophiolitic complex and the surrounding complexes (prepared based on the
geological map of 1/100000 sheets No. 7544 (Manojan Castle) and 7545 (Kahnuj) with changes from Paragon-Contech
Consulting Engineers (1985).
DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

شک  .3نقشه زمینشناسی تهیهشده از نومالی درگز
Fig. 3. Geological map prepared from DarGaz anomaly

واحند وروگنابرو تنا پیروک نننن -هورنبلنندگنابروی درشننن بلور ،بنه
صنننور درشننن بلور و بنا بناون

پگماتوئیدی گ ننتردهترین واحد در منطقه درگز بوده و دگرسننانی
را نیز متحم شده اس

اینترگرانویر ،انبناشنننتنهای و گناه

(شک 4و

شک  .4دورنمایی از واحدهای گابروئیدی (پیروک ن– هورنبلندگابرو تا وروگابروو منطقه درگز (دید به سم

شما و

)Fig. 4. Overview of gabbroic units (pyroxene-hornblende-gabbro to ferrogabro) of Dar Gaz district (northward view

ان ننتاتی و و مفیبو اولیه (هورنبلند و هاسننتینگزی

بررسنننیهای میکروسنننکوپی نشنننان میدهد که ونوکری ن ن های

همراه کناننههنای مگنتین  ،تیتنانومگنتین

پالژیوکالز (بیتونین و ،پیروک نننن (دیوپ نننیند و بنه مقندار کمتر

و ایلمنین

منیزیمدارو به
مهمترین اجزای
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تشنننکی دهنده ن ه نننتند (شنننک A-5و اوزون بر مفیبو اولیه،

وروگابرو تا پیروک ن -هورنبلند گابروی درش بلور 42 ،نقطه (11

مفیبو ثنانوینه (پنارگنازین و نیز در پی دگرسنننانشننندن بلورهنای

نقطنه الیوین 10 ،نقطنه کلینوپیروک نننن 1 ،نقطنه ارتوپیروک نننن8 ،

دیوپ نننید ،به ویهه در سنننطی همبری با کانیهای کدر ،پدید مده

نقطه پالژیوکالز و  12نقطه مفیبو و از واحد پیروک نن -هورنبلند

اسن (شنک A-5و پالژیوکالزها که نن تین واز تبلوریاوته در این

تنا الیوین گنابروی ریزبلور 30 ،نقطنه ( 12نقطنه کلینوپیروک نننن10 ،

ها ه نتند ،به صنور تبلور انباشنتی دیده میشنوند همننین،

نقطنه پالژیوکالز 8 ،نقطنه مفیبو و از واحند هورنبلنند گنابروی

بلورهای دانهریزی از پیروک ن و کانیهای کدر به صور میانبار

ریزبلور و تلننداد  20نقطننه ( 3نقطننه کلینوپیروک نننن 11 ،نقطننه

درون نهنا دینده میشنننونند واحند پیروک نننن -هورنبلنندگنابروی

پالژیوکالز و  5نقطنه مفیبو و از داین

دینابنازی منطقنه درگز بنا

ریزبلور بناون هینپایندیومورف میکروگرانویر و انبناشنننتنهای دارد

اسنننتفاده از دسنننتگاه تیزیه ریزکاو الکترونی 1مد CAMECA

سنن

این گابرو ریزبلور بوده و پیروک نن (دیوپ نید ،اوژی

 SX 100با شننرایا  20کیلوول و  20نانو مپر در مرکز تحقیقا

و ان نتاتی و،

پنالژینوکنالز (بنینتنوننی ن و ،النینوینن (وننایننالنی ن و ،منفنینبنو اولنیننه

ور وری مواد ملندنی ایران مورد تیزینه نقطنهای قرارگرون

(هاسننتینگزی منیزیمدارو ،مفیبو ثانویه (پارگازی و و کانیهای

میمو تلداد  156تیزیه نقطهای انیامشده اس

ولزی اک نننیندی (مناننند ایلمنین

در

و مگنتین و کنانیهنای اصنننلی

تشننکی دهنده ن ه ننتند (شننک B-5و میانبارهایی از کانیهای

شیمی کانیها

پیروک نننن و کنانیهنای کندر در پالژیوکالز دینده میشنننونند

الکیکویکن :تنرکنیننب منتنوسنننا النینویننهننای منوجنود در واحنندهننای

هورنبلنندگنابرو بناون هنای اینترگرانویر و میکروگرانویر (داننهایو

وروگابروی درشن بلور و پیروک نن– هورنبلند گابروی ریزبلور ،به

داشنننتنه و اغلنب از کنانیهنای پالژیوکالز ( نندزینو ،مفیبو اولینه

ترتیب  Fo61-Fa41تا  Fo65-Fa42متغیر اسنن (جدو 1و الیوینها

(هاسنتینگزی منیزیمدارو ،مفیبو ثانویه (پارگازی و و پیروک نن

در نمودار  ،Mg#-Fe#دیر و همکاران (Deer et al., 2013و ،در

های

و هیالوسنننیدری قرار گروتند (شنننک A-6و

(دیوپ نید و اوژی و تشنکی شنده اسن (شنک C-5و دای

محدوده کریزولی

مقندار  NiOدر الیوینهنا کمتر از  0/3درصننند وزنی (بین  0/01تنا

دینابنازی ترکینب کنانیشننننناسنننی همناننند هورنبلنندگنابروهنا بنا بناون
اینترگرانویر دارننند مفیبو اولیننه (هنناسنننتینگزی ن

 0/10درصند وزنیو در تغییر اسن

منیزیمدارو،

در واحندهنای وروگنابروی درشننن بلور و پیروک نننن– هورنبلنند

پالژیوکالز ( ندزینو و پیروک نن (دیوپ نید و اوژی و از مهمترین
کانیهای سازنده این دای

لذا بنشنی از الیوینهای موجود

گابروی ریزبلور ،در نمودار تغییرا درصننند وورسنننتری

ها ه تند (شک D-5و

در برابر

درصنند وزنی ( NiOشننک B-6و در قلمرو انباشننتههای اقیانوسننی
قرار میگیرند (Elthon et al., 1992و محتوای  NiOالیوینها با

روش مطالعه
تلنداد  100مقطع ننازد -صنننیقلی از بنشهنای منتلف منطقنه
ملندنی تهینه و در مرکز تحقیقنا

کناهش درصننند وورسنننترین

تغییرا میزان  MnOالیوینها در برابر درصننند وزنی وورسنننتری

ور وری مواد ملندنی ایران و

دانشنننگناه خوارزمی تهران بنا میکروسنننکور نور گنذری -بنازتنابی
زاینس (منند Axioplan 2و منورد بنررسنننی قنرارگنرو ن

کناهش میینابند در (شنننکن C-6و

ترسننیمشننده اسنن

بنرای

مطابق این شننک محتوای  MnOالیوینها با

درصنند وزنی وروسننتری

رابطه خطی ملکوش دارد وجود انطباق

های گابروئیدی تلداد 64

خطی مشننت بین درصند وزنی  Foو  MnOدر ترکیب شنیمیایی

نقنطننه ( 20نقنطننه النینوینن 13 ،نقنطننه کنلنینننوپنینروک نننن 3 ،نقنطننه

الیوینها نشنانه جایگزینی  Mn+2به جای  Fe+2در سناختمان الیوین

ارتوپیروک نننن 14 ،نقطنه پالژیوکالز و  14نقطنه مفیبو و از واحد

(Tamayo, 1998و بنه جز

دسن یابی به شنرایا دمایی تشنکی سنن

در حین تفریق و تبلور مناگمناسنن ن
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گنابروهنای ریزبلور کنه در بنایترین بنش گنابروهنای یینهای در

گابروی ریزبلور ( 0/58تا  0/59درصند وزنیو محاسنبهشنده اسن

امتنداد رودخناننه درگز (خنارج از محندوده مورد بررسنننی در این

این مقنادیر نشننننان میدهند کنه ترکینب شنننیمینایی الیوینهنا در

غنی ه نننتنند

این امر احتمایً ناشنی از

پهوهشو رخنمون دارنند و بنه شنننند

از وناینالین

سنن

(Kananian, 2001و ،گننابنروهننای تنودهای هنمنگنی بنینش از 50
درصد وزنی وورستری

های گابروئیدی تقریباً یک نان اسن

واکنش ی

دارند که این امر از ویهگیهای گابروهای

نو مذاب با سنن

های ماویکی بوده که به باور شندن

ترکینب الیوینهنا منیر شننننده و ترکینب نهنا را در سننننن

اقیانوسننی اسنن (Hebert, 1982; Hebert et al., 1991و بر

بررسنننیشنننده ،تقریباً یک نننان کرده اسن ن

اسنننناش نتنای تیزینه نقطنهای Mg# ،الیوینهنا در وروگنابروی

1995و

هنای

( Kelemen et al.,

درشن بلور ( 0/58تا  0/65درصند وزنیو و در پیروک نن -هورنبلند

شکک  .5تصنویر میکروسنکوپی در نور عبوری از سنن

های ماوی

در نومالی درگز  :Aوروگابرو تا پیروک نن -هورنبلند گابروی درشن بلور (در نور

XPLو :B ،پیروک ننن -هورنبلند گابروی ریزبلور (در نور XPLو :C ،باو اینترگرانویر در هورنبلندگابرو که در ن بلورهای پیروک ننن و هورنبلند در
وضننناهنای بین پالژیوکالزهنا قرار گروتنهانند (در نور XPLو و  :Dداین

هنای دینابنازی کنه ترکیبی همناننند هورنبلنند گنابرو دارنند (در نور XPLو عالئم

اختصناری از ویتنی و اوانز (Whitney and Evans, 2010و اقتباششده اس ( :Hblهورنبلند :Amp2 ،مفیبو ثانویه :Px ،پیروک ن :Pl ،پالژیوکالز،
 :Olالیوین :Opq ،کانی کدرو
Fig. 5. Microscopic image of mafic rocks in the Dar Gaz district. A: Ferro gabbro to Coarse-grained pyroxene-hornblende
gabbro (XPL light), B: fine-grained pyroxene-hornblede gabbro (XPL light), C: Intergranular texture in the hornblende
gabbro where pyroxene and hornblende crystals are located in the spaces between plagioclase (XPL light), and D: Diabase
)dikes that have the same composition as hornblende gabbro (in XPL light). Abbreviations after Whitney and Evans (2010
(Hbl: Hornblende, Amp2: Secondary amphibole, Px: Pyroxene, Pl: Plagioclase, Ol: Olivine, Opq: Opaque mineral).
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4 های گابروئیدی منطقه درگز بر اسناش درصند وزنی و دادههای ورمو سناختاری بر اسناش

قاسمی سیانی و ابراهیمی ورد

 نتای تیزیه نقطهای الیوینهای موجود در سنن.1 جدول
اتم اک یهن به همراه محاسبه اعضای پایانی نها

Table 1. Results of point analysis of olivines in gabbroic rocks of Dargaz region based on weight percentage and structural
formula data based on 4 oxygen atoms along with the calculation of their final members

Rock
Type

Coarse-grained
gabbro (n=20)
Min-Max

Fine-grained PxHbl-gabbro
(n=11)
Min-Max

SiO2

34.04 - 36.42

34.95 - 35.96

TiO2

b.d - 0.43

0.01 - 0.07

FeO

34.00 - 36.78

35.48 - 36.91

MnO

0.57 - 0.73

0.27 - 0.69

MgO

27.89 - 31.04

27.63 - 28.21

CaO

b.d - 0.07

0.03 - 0.07

NiO

b.d - 0.06

0.01 - 0.07

Na2O

b.d - 0.09

b.d - 0.04

Total

100.10 - 100.87

99.82 - 101.32

Si

0.965 - 1.006

0.977 - 0.998

Ti

0.001 - 0.009

0.000 - 0.001

Fe2+

0.770 - 0.850

0.820 - 0.870

Mn

0.011 - 0.017

0.006 - 0.016

Mg

1.150 - 1.273

1.155 - 1.172

Ca

0.000 - 0.002

0.001 - 0.002

Ni

0.000 - 0.001

0.001 - 0.002

Na

0.000 - 0.005

0.000 – 0.002

Mg#

57.93 - 62.20

57.38 - 58.80

Cations

2.97 - 3.03

3.00 - 3.02

Forsterite

57.15 - 61.58

57.16 - 65.51

Fayalite

37.84 - 41.94

33.58 - 42.15

Tephroite

0.52 - 0.85

0.32 - 0.86

Ca-Ol

0.01 - 0.10

0.04 - 0.10

b.d: below detection limit
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

شککک  :A .6ترکیب الیوینهای موجود در واحدهای وروگابروی درشن ن بلور و پیروک نننن -هورنبلند گابروی ریزبلور منطقه درگز در نمودار - Fe#
 :B ،Mg#نمودار تغییرا ورسنتری در برابر  ،NiOنشناندهنده محدوده انباشنتههای اقیانوسنی (Elthon et al., 1992و و  :Cوراوانی  MnOبا درصند
وزنی وورستری

در الیوینها ارتباط خطی ملکوش دارد (Tamayo, 1998و

Fig. 6. A: Composition of olivines present in the coarse-grained ferro-gabbro and fine-grained pyroxene-hornblende
gabbro of Dar Gaz district in the Fe # - Mg # diagram, B: Diagram of variation of forstrite in versus NiO, showing the
range of oceanic accumulations (Elthon et al., 1992), and C: MnO frequency is inversely related to the weight percentage
of forsterite in the olivines (Tamayo, 1998).

پیروکسککن :همننه پیروک ننننهننای منطقننه درگز اعم از کلینو و

موریموتو (Morimoto, 1988و ،ارتوپیروک ننننهنای موجود در

ارتنوپنینروک نننننهننا در ننمنودار  Q-Jکننه تنوسننننا منورینمنوتنو

واحدهای وروگابروی درشن بلور و پیروک نن -هورنبلند گابروی

(Morimoto, 1988و برای طبقهبندی پیروک نننها پیشنننهاد شننده

ریزبلور ،از نو ان نننتناتین (شنننکن B-7و و دارای دامننه ترکینب

اسن (شنک A-7و ،در قلمرو پیروک ننهای هن -منیزیم -کل نیم

 Wo2.2-3.1En77.5-79.2Fs14.2-20.2ه تند (جدو 2و

قرار گروتنند میمو کناتیونهنای  Ca+Mg+Fe2+نهنا نزدین

بنه

در این نمودار همننین ،کلینوپیروک ننهای موجود در وروگابروی

 2و در عوض از سننندیم وقیر ه نننتنند در نمودار  Wo-En-Fsاز

درشن بلور (نو دیوپ نیدو ،پیروک نن -هورنبلند گابروی ریزبلور
DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016
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(نو اوژی دیوپ نیدیو ،هورنبلند گابرو (نو دیوپ نید اوژیتیو و
دای

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

ارتوپیروک نننن نیز  1/28درصننند وزنی اسننن

دیابازی (نو دیوپ نید اوژیتیو ه نتند (شنک C-7و و دامنه

پیروک نننها از گابروهای تودهای به سننم

دای

اصنننویً ترکینب
های دیابازی از

تننرکننیننب  Wo2.2-46.5En34.1-79.2Fs13.6-24.2دارننند (جنندو 2و

 Mgو تا حدی از  Caوقیرتر و در عوض از هن غنیتر میشوند و

هنای

اوژی متمای میشننوند

مینانگین مقندار  Mgکلینوپیروک نننن در گنابروئیندهنا و داین

یا به عبار دیگر از دیوپ ننید به سننم

دیابازی به ترتیب  0/84و  0/68اس و مقادیر  Mgارتوپیروک نها
در سنن

های گابروئیدی  1/53اسن

عل ن

مقادیر  CaOکلینوپیروک نن

نمونههای گابروئیدی  11تا  23درصند وزنی اسن

این تنو ترکیبی احتمننایً ب نا ورایننند تفریق بلوری مننذاب

گوشتهای مرتبا اس

(شک C-7و

محتوای CaO

شکک  :A .7پیروک ننهای منطقه درگز در نمودار Morimoto, 1988( Q-Jو همگی در قلمرو پیروک ننهای  Ca-Mg-Feقرار میگیرند :B ،ترکیب
ارتوپیروک نننهای موجود در سننن
ان نتاتی

و وروسنیلی

های گابروئیدی منطقه درگز بر روی نمودار مثلثی ان ننتاتی

(Enو -ویسننتونی (Woو -وروسننیلی (Fsو قلمرو

از موریموتو (Morimoto, 1988و و  :Cترکیب کلینوپیروک ننهای واقع در سنن

های گابروئیدی و دای

های دیابازی منطقه

درگز در نمودار مثلثی Morimoto, 1988( Wo-En-Fsو
Fig. 7. A: Pyroxenes of the Dar Gaz district in the Q-J diagram (Morimoto, 1988). All fall in the Ca-Mg-Fe pyroxene
filed, B: Composition of orthopyroxenes in gabbroic rocks of the Dar Gaz district on the enstatite En-Wo-Fs triangular
diagram. The enstatite and ferrosilite fields are from Morimoto (1988), and C: Combination of clinopyroxenes in gabbroic
)rocks and diabasic dikes of the Dar Gaz district in theWo-En-Fs triangular diagram (Morimoto, 1988
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های گابروئیدی منطقه درگز بر اسناش درصند وزنی و دادههای محاسنبا ورمو ساختاری
 کیلوبارو2/5 مده بر ح ب درجه سانتیگراد در وشار

قاسمی سیانی و ابراهیمی ورد

 نتای تیزیه نقطهای پیروک ننهای موجود در سنن.2 جدول

 اتم اک یهن به همراه محاسبه اعضای پایانی نها (دماهای به دس6 بر اساش

Table 2. Results of point analysis of pyroxenes in gabbroic rocks of Dargaz district based on weight percentage and
structural formula calculation data based on 6 oxygen atoms with the calculation of their final members. (Temperatures
obtained in degrees Celsius at a pressure of 2.5 kbar)

Rock Type

Coarse-grained
gabbro (n=16)
Min-Max

Fine-grained PxHbl-gabbro
(n=11)
Min-Max

Hbl-gabbro
(n=12)
Min-Max

Diabasic dikes
(n=3)
Min-Max

SiO2

49.87 - 55.10

44.43 - 55.24

44.93 - 51.48

50.02 - 52.51

TiO2

0.10 - 1.11

0.34 - 2.01

0.63 - 2.98

0.41 - 1.54

Al2O3

1.90 - 2.59

1.64 - 13.30

2.30 - 11.82

1.62 - 6.05

Fe2O3

0.00 - 6.45

0.00 - 9.06

0.92 - 5.75

0.00 - 1.27

FeO

5.41 - 12.64

2.93 - 13.11

5.96 - 8.04

10.27 - 11.98

MnO

0.02 - 0.35

0.03 - 0.33

0.08 - 0.30

0.34 - 0.44

MgO

14.07 - 29.65

13.72 - 28.39

13.93 - 14.82

11.37 - 12.19

CaO

1.21 - 22.23

1.10 - 22.21

11.28 - 21.91

15.43 - 22.16

Na2O

0.11 - 0.35

0.11 - 2.33

0.24 - 2.04

0.29 - 1.59

Total

99.30 - 101.26

99.31 - 100.58

99.30 - 100.40

99.88 - 100.09

Si

1.850 - 1.964

1.630 - 1.968

1.659 - 1.907

1.871 - 1.988

Ti

0.003 - 0.031

0.009 - 0.055

0.018 - 0.058

0.012 - 0.043

Al

0.080 - 0.114

0.069 - 0.576

0.101 - 0.513

0.072 - 0.267

3+

0.000 - 0.180

0.000 - 0.250

0.026 - 0.159

0.000 - 0.036

Fe2+

0.151 - 0.377

0.090 - 0.391

0.187 - 0.236

0.324 - 0.375

Mn

0.001 - 0.011

0.001 - 0.010

0.002 - 0.010

0.011 - 0.014

Mg

0.780 - 1.562

0.749 - 1.508

0.765 - 0.828

0.642 - 0.680

Ca

0.046 - 0.887

0.042 - 0.887

0.445 - 0.879

0.618 - 0.896

Na

0.008 - 0.025

0.008 - 0.165

0.017 - 0.146

0.021 - 0.115

Mg#

78.68 - 84.18

78.68 - 89.93

75.82 - 81.10

63.44 - 67.48

Cations

4.000 - 4.000

4.000 - 4.000

4.000 - 4.000

4.000 - 4.000

Wollastonite

2.32 - 45.81

2.16 - 45.81

27.86 - 45.23

36.51 - 46.44

Enstatite

39.23 - 79.12

40.16 - 77.71

40.78 - 47.87

34.02 - 40.13

Ferrosilite

13.58 - 19.53

13.58 - 24.14

13.79 - 24.27

18.68 - 23.36

XPT

37.88 - 38.97

27.29 - 38.67

28.54 - 38.83

32.92 - 39.48

YPT

(-26.51) - (-27.95)

(-24.60) - (-27.16)

(-23.72) - (-27.56)

(-24.20) - (-25.08)

Cpx Name

diopside

augite - diopside

diopside - augite

diopside - augite

Opx Name

Enstatite

Enstatite

----

----

Fe
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ادامه جدول  .2نتای تیزیه نقطهای پیروک ننهای موجود در سنن

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

های گابروئیدی منطقه درگز بر اسناش درصند وزنی و دادههای محاسنبا ورمو

ساختاری بر اساش  6اتم اک یهن به همراه محاسبه اعضای پایانی نها (دماهای به دس

مده بر ح ب درجه سانتیگراد در وشار  2/5کیلوبارو

Table 2 (Continued). Results of point analysis of pyroxenes in gabbroic rocks of Dargaz district based on weight
percentage and structural formula calculation data based on 6 oxygen atoms with the calculation of their final members.
)(Temperatures obtained in degrees Celsius at a pressure of 2.5 kbar
Diabasic dikes
)(n=3
Min-Max

Hbl-gabbro
)(n=12
Min-Max

Fine-grained PxHbl-gabbro
)(n=11
Min-Max

Coarse-grained
)gabbro (n=16
Min-Max

Rock Type

Geothermometry based on Temperature in °C and Pressure in 2.5 Kbar
KD = 101.66, LnKD = 4.62
811

889

----

----

916

Cpx-Ilm
(Bishop,
)1980

901

KD = 212.5, LnKD = 2.46
1040

Opx-Ilm
(Bishop,
)1980

1036

KD = 0.872, LnKD = -0.136
----

----

T1 = 1201
T2 = 1258

T1 = 876
T2 = 1217

1145

1124

1228

1188

Opx-Cpx
(Bertrand
and Mercier,
)1985
Cpx
(Bertrand
and Mercier,
)1985

KD = 0.887, LnKD = 5.60
----

----

877

807

1011

1022

1187

1093

56.4Or0.00-0.61و قرارگروته اس

فلکدسککپکار :ترکینب پالژیوکالزهنا در وروگنابرو و پیروک نننن-

Opx-Cpx
)(Kretz, 1994
Cpx
)(Kretz, 1994

(جدو 3و و (شک A-8و

(An63.4-77.2Ab22.6-

آمفیبول :با توجه به ن نب )( Ca(B)/(Ca+Na)(Bبیشنتر از  0/57و

تنو ترکیبی در برخی

میانگین این ن نننب 0/905و و بر اسننناش تق نننیمبندی هاوتورن و

بلورهنای پالژیوکالز واحند وروگنابروی درشننن بلور را میتوان بنه

همکاران (Hawthorne et al., 2012و ،مفیبو های بررسنیشنده

ورایند تفریق بلوری مذاب گوشنننتهای ن نننب داد (شنننک A-8و

ه نننتنند (جندو 4و و (شنننکن B-8و ترکینب

هنورننبنلنننند گننابنرو ،در منحنندوده بنینتنوننی ن
36.3Or0.29-0.56و قرارگروتنه اسنن ن

علن

ترکینب این کنانی در هورنبلنند گنابرو و داین
سنننندی ن

از نو کل نننین

مفیبو ها از قاعده توالی اویولیتی به سنم

هنای دینابنازی انندکی

تر بوده و در محنندوده ننندزین (An43.2-49.4Ab50.6-

بنشهای باییی توالی

گابروهای ییهای (گابروهای تودهایو ،به دلی ورایند تبلور تفریقی
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

و واصنله گروتن از منزن ماگمایی و در نهای  ،حضنور انوا ثانویه

ریزبلور ،هورنبلنند گابرو و دای

پنارگنازینی و منیزیوهناسنننتینگزیتی ،بنه تندری از  Mgو  Tiوقیرتر و

غنی از کل نیم نو پارگازی

از  Ca ،Al ،Siو  Feغنیتر میشنننونند بنه طوری کنه بنا توجنه بنه

(گناه غنی از Tiو و منیزیوهورنبلنند قرار میگیرنند در این پهوهش،

نمودار پیشننننهنادی لوکود (Locock, 2014و (شنننکن C-8و،

غنننی از  Tiو

مفیبو هنای موجود در سننننن

دیابازی در محندوده مفیبو های
(گاه غنی از Tiو ،منیزیوهاسنتینگزی

از منفنینبنو هننای اولنیننه ننو مننینزینوهنناسنننتنیننگنزی ن

منیزیوهورنبلند در محاسبا زمیندما -وشارسنیی استفاده شد

هنای وروگنابرو ینا پیروک نننن-

هورنبلنند گنابروی درشنن ن بلور ،پیروک نننن -هورنبلنند گنابروی

شکککک  :A .8ترکینب ولندسنننپنارهنای منطقنه درگز بر روی نمودار مثلثی ارتوزکالز -لبین  -نورتین (Deer et al., 2013و :B ،ترکینب مفیبو هنای
موجود در واحدهای سننگی وروگابرو تا پیروک نن -هورنبلند گابروی درشن بلور ،پیروک نن – هورنبلند گابروی ریزبلور ،هورنبلند گابرو و دای

های

دیننابننازی منننطنقننه درگنز بننا اسننننتنفنناده از ننمنودار پنیشننننننهننادی هنناوتنورن و هنمنکنناران (Hawthorne et al., 2012و :C ،ننمنودار c* sum

) c(Al+Fe3++Mn3+Cr+V+Sc+2Ti+2Zrدر برابر )Locock, 2014( A* sum A(Li+Na+K+2Ca+2Pbو برای عالم سننن

ها به شننک 7

مراجله شود
Fig. 8. A: Composition of Dar Gaz feldspars on the orthoclase- albite- anorthite triangular diagram (Deer et al., 2013), B:
Composition of amphiboles in the ferrogabbro to coarse-grained pyroxene-hornblende gabbro, fine-grained pyroxenehornblende gabbro, hornbeland-gabbro, and diabasic dikes of the Dar Gaz district using Hawthorne et al. (2012) diagrams,
and C: Diagram of c* sum c(Al+Fe3++Mn3+Cr+V+Sc+2Ti+2Zr) vs. A* sum A(Li+Na+K+2Ca+2Pb) (Locock, 2014).
Symbols are the same as Fig. 7.
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 نتای تیزیه نقطهای پالژیوکالز موجود در سن.3 جدول

 اتم اک یهن به همراه محاسبه اعضای پایانی نها (دماهای به دس8 اساش

Table 3. Results of point analysis of plagioclase in gabbroic rocks of Dargaz region based on weight percentage and data
of structural formula calculations based on 8 oxygen atoms along with the calculation of their final members.
(Temperatures obtained in degrees Celsius at a pressure of 6 kbar)
Fine-grained
Px-Hbl-gabbro
(n=8)
Min-Max
50.70 - 51.81

Hbl-gabbro
(n=10)
Min-Max

Diabasic dikes
(n=11)
Min-Max

SiO2

Coarsegrained
gabbro (n=14)
Min-Max
50.12 - 52.64

56.64 - 58.24

56.41 - 57.71

TiO2

b.d - 0.29

b.d - 0.05

0.01 - 0.05

b.d - 0.05

Al2O3

30.62 - 31.48

30.85 - 31.56

26.46 - 27.42

25.32 - 27.05

FeO

0.05 - 0.22

b.d - 0.09

0.02 - 0.48

0.09 - 0.88

MgO

b.d

b.d - 0.04

b.d - 0.05

b.d

CaO

13.45 - 16.10

13.14 - 13.85

9.50 - 10.24

9.54 - 11.18

Na2O

2.61 - 3.79

3.50 - 4.15

5.85 - 6.35

6.32 - 6.91

K2O

0.05 - 0.08

0.04 - 0.05

b.d - 0.06

b.d - 0.11

Total

99.95 - 101.41

99.33 - 100.68

98.59 - 101.34

99.46 - 100.94

Si

2.299 - 2.384

2.305 - 2.343

2.548 - 2.587

2.529 - 2.568

Ti

0.000 - 0.010

0.000 - 0.002

0.000 - 0.002

0.000 - 0.002

Rock Type

Al

1.640 - 1.675

1.652 - 1.690

1.390 - 1.439

1.337 - 1.427

Fe

0.002 - 0.015

0.000 - 0.003

0.000 - 0.018

0.003 - 0.033

Mg

0.000 - 0.000

0.000 - 0.003

0.000 - 0.003

0.000 - 0.000

Ca

0.649 - 0.791

0.640 - 0.676

0.466 - 0.492

0.459 - 0.534

Na

0.232 - 0.333

0.306 - 0.366

0.510 - 0.545

0.546 - 0.601

K

0.003 - 0.006

0.002 - 0.003

0.000 - 0.003

0.000 - 0.006

Cations

4.999 - 5.000

4.999 - 5.001

4.999 - 5.000

4.999 - 5.000

Anorthite

66.75 - 77.01

63.45 - 68.37

46.34 - 48.73

43.15 - 49.43

Albite

22.59 - 33.61

31.34 - 36.26

51.27 - 53.49

50.57 - 56.47

Orthoclase

0.30 - 0.56

0.16 - 0.29

0.00 - 0.34

0.00 - 0.61

Name

Bytownite

Bytownite

Andesine

Andesine

Geothermometry based on Temperature in°C and Pressure in 6 Kbar
Plg-Hbl (Holland
and Blundy,
1994; Blundy
and Holland,
1990)
Plg-Hbl
(Schmidt, 1992;
Anderson and
Smith, 1995)
b.d: below detection limit.

868

884

776

784

870

870

754

754
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 نتای تیزیه نقطهای مفیبو های موجود در سنن های گابروئیدی منطقه درگز برا سناش درصند وزنی و دادههای محاسنبا ورمو سناختاری.4 جدول
 کیلوبارو6  اتم اک یهن به همراه محاسبه اعضای پایانی نها (دماهای به دس مده بر ح ب درجه سانتیگراد در وشار23 بر اساش
Table 4. Results of point analysis of amphiboles in gabbroic rocks of Dargaz region based on weight percentage and
structural formula calculation data based on 23 oxygen atoms along with the calculation of their final members.
(Temperatures obtained in degrees Celsius at a pressure of 6 kbar)
Fine-grained
Coarse-grained
Hbl-gabbro
Diabasic dikes
Px-Hbl-gabbro
Rock Type
gabbro (n=14)
(n=8)
(n=5)
(n=12)
Min-Max
Min-Max
Min-Max
Min-Max
SiO2

38.12 - 45.61

41.86 - 44.82

41.87 - 44.46

42.09 - 45.29

TiO2

1.35 - 3.15

1.62 - 3.18

1.08 - 2.98

1.74 - 2.66

Al2O3

8.98 - 16.25

9.60 - 12.30

10.82 - 13.30

10.27 - 12.45

Fe2O3

1.49 - 7.95

2.45 - 8.49

7.73 - 9.21

3.14 - 9.82

FeO

5.59 - 14.48

4.80 - 15.46

4.36 - 5.81

3.27 - 11.39

MnO

0.11 - 0.28

0.03 - 0.28

0.06 - 0.22

0.13 - 0.25

MgO

10.81 - 13.89

9.88 - 14.39

13.64 - 14.04

12.72 - 14.44

CaO

11.07 - 12.82

11.08 - 12.02

11.22 - 11.51

11.34 - 12.10

Na2O

1.35 - 2.62

2.05 - 2.82

1.93 - 2.33

2.07 - 2.80

K2O

0.04 - 0.46

0.09 - 0.48

0.48 - 0.70

0.26 - 0.46

H2O*

2.01 - 2.07

1.98 - 2.08

2.05 - 2.07

2.01 - 2.08

Total

98.28 - 101.77

99.21 - 102.54

99.84 - 101.23

99.85 - 101.20

Si

5.630 - 6.700

6.132 - 6.678

6.126 - 6.442

6.159 - 6.588

Ti

0.149 - 0.344

0.182 - 0.346

0.118 - 0.325

0.191 - 0.298

Al

1.548 - 2.788

1.686 - 2.089

1.853 - 2.294

1.761 - 2.115

Aliv

1.300 - 2.370

1.322 - 1.864

1.558 - 1.874

1.412 - 1.841

Alvi

0.000 - 0.549

0.017 - 0.387

0.189 - 0.420

0.105 - 0.349

3+

0.099 - 0.739

0.095 - 0.569

0.505 - 0.637

0.161 - 0.651

Fe2+

0.687 - 1.849

0.835 - 2.056

0.797 - 1.048

0.708 - 1.531

Mn

0.013 - 0.035

0.004 - 0.036

0.007 - 0.027

0.016 - 0.032

Mg

2.389 - 3.075

2.225 - 3.114

2.946 - 3.050

2.826 - 3.130

Ca

1.747 - 2.000

1.755 - 1.924

1.742 - 1.805

1.751 - 1.932

Na

0.261 - 0.747

0.477 - 0.709

0.112 - 0.137

0.446 - 0.773

K

0.009 - 0.087

0.017 - 0.089

0.090 - 0.131

0.049 - 0.085

OH*

2.000

2.000

2.000

2.000

Cations

15.243 - 15.686

15.468 - 15.767

15.444 - 15.564

15.505 - 15.822

Fe

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

1  شماره،14  دوره،1401 ،زمینشناسی اقتصادی

201

 تیتانیوم در منطقه درگز-های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن

 وشارسنیی سن-زمیندما
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Table 4 (Continued). Results of point analysis of amphiboles in gabbroic rocks of Dargaz region based on weight
percentage and structural formula calculation data based on 23 oxygen atoms along with the calculation of their final
members. (Temperatures obtained in degrees Celsius at a pressure of 6 kbar)

Rock Type
(Ca+Na)B
Ca(B)
Ca(A)
Na(B)
Mg/(Mg+Fe2+)
Fe3+/Fe3++Alvi
Fe*/(Fe*+Mg)
Fe2+/(Fe2++Mg)
Amphibole
Name

Coarsegrained
gabbro (n=14)
Min-Max
2.000
1.747 - 2.000
0.197 - 0.228
0.000 - 0.253
0.571 - 0.805
0.253 - 1.000
0.305 - 0.453
0.194 - 0.426
pargasite,mag
nesiohastingsite,
magnesiohornblende

Fine-grained
Px-Hbl-gabbro
(n=12)
Min-Max
2.000
1.755 - 1.924
0.197 - 0.212
0.041 - 0.133
0.522 - 0.746
0.207 - 0.815
0.306 - 0.498
0.214 - 0.478

Hbl-gabbro
(n=8)
Min-Max

Diabasic dikes
(n=5)
Min-Max

2.000
1.742 - 1.790
0.201 - 0.205
0.104 - 0.137
0.754 - 0.791
0.570 - 0.762
0.320 - 0.346
0.148 - 0.181

2.000
1.751 - 1.932
0.202 - 0.215
0.036 - 0.132
0.649 - 0.814
0.696 - 0.714
0.304 - 0.385
0.185 - 0.351

Ti-rich
pargasite, Tirich magnesiohastingsite

magnesiohastingsite, Tirich magnesio
hastingsite

magnesiohastingsite,
pargasite

Calcic

Calcic

Calcic

Calcic

Amphibole
group

Geobarometry based on pressure in Kbar
Hammarstrom
and Zen, 1986
Hollister et al.,
1987
Johnson and
Rutherford,
1989
Schmidt, 1992
Mutch et al.,
2016
Ridolfi and
Renzulli, 2012

5.4

6.1

7.1

6.6

5.7

6.4

7.5

7

4.4

4.9

7.4

5.4

5.8

6.4

7.4

6.9

4.2

4.7

5.1

5.1

4.5

6.1

8.1

7.5

Depth (Km) based on amphibole mineral chemistry
Schmidt, 1992
15.34
17.16
21.20
18.66
°
Geothermometry based on Temperature in C and Pressure in 6 Kbar
Putirka , 2016
910
948
937
946
Molina et al.,
911
933
902
902
2015
fO2 (bar) based on amphibole mineral chemistry
Wones, 1989
-19.25
-19.62
-22.08
-25.25
H2O (Liquid) wt.% based on amphibole mineral chemistry
1.07 - 2.68
1.39 - 2.95
2.01 - 3.84
2.13 - 2.55
Ridolfi et al.,
(Average =
(Average =
(Average =
(Average =
2010
1.17)
1.18)
2.92)
2.72)
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

های گوناگون نشانداده شدهاند مقدار  Alک در مفیبو ها

زمینفشارسنجی

سن

الف) بکه ککارگیری آمفیبول :این کنانی در بنازه دمنایی ( 400تنا

به غلظ

 1150درجه سنننانتیگرادو و وشننناری ( 1تا  23کیلوبارو گ نننترهای

وشنار محیا در هنگام پیدایش این کانی ب نتگی دارد از این رو ،از

پایدار اس

(Stein and Dietl, 2001و مفیبو های بررسیشده

محتوای  Alدر بلورهای مفیبو برای اندازهگیری وشننار حاکم در

در سنننن

هنای دینابنازی بنه ترتینب دارای

هنگنام تبلور این کنانی بهره گروتنه میشنننود این وشنننار چنه ب نننا

) Fe2+/(Fe2++Mgبنرابنر  0/104تننا  0/455و  0/099تننا 0/327

نشنناندهنده سننطحی اسنن که مفیبو در ن متبلور میشننود (نه

درصند وزنی ه نتند و در بازه  1/5تا  2درصند وزنی جای میگیرند

وشنناری که در ن توده گابروئیدی منیمد میشننودو زیرا حرک

(ووگاسیته اک یهن بایو از این رو ،برای وشارسنیی کار مد ه تند

به سننوی بای شنناید پس از تبلور مفیبو ها نیز همننان ادامه داشننته

(Anderson and Smith, 1995و میزان  Alدر ترکیب شیمیایی

باشد (Ghent et al., 1991و

کانی مفیبو  ،ت،ثیر به سننزایی در تلیین دما ،وشننار حاکم بر محیا

بر اسننناش نمودار  Tiدر مقنابن  Alدر ورمو سننناختناری مفیبو

تشنننکین و عمق جنایگزینی تودههنای نفوذی دارد ( Simakin et

پیشننننهنادی هناینس (Hynes, 1982و (شنننکن A-9و ،نموننههنای

al., 2012و بننابر هنامنارسنننتروم و زن ( Hammarstrom and

بررسنیشنده در محدوده مفیبو های وشنار متوسنا قرار میگیرند

Zen, 1986و ،بنا اوزایش وشننننار ،مقندار  Alدر ترکینب مفیبو

همننین ،برای ارزیابی وشنار تبلور مفیبو  ،نمودار  AlTotalدر برابر

اوزایش مییابد

) Fe2+/(Fe2++Mgپیشنهادی اشمی (Schmidt, 1992و به کار

هنای گنابروئیندی و داین

برای محناسنننبنه وشننننار از روش اشنننمین

(Schmidt, 1992و،

اولیه (غلظ

 Alک در سنن

مادرو واب نته نی ن و به

برده میشنود بر اسناش این نمودار ،وشنار  4تا  7کیلوبار (میانگین 6

هامارستروم و زن (Hammarstrom and Zen, 1986و ،هولی تر

کیلوبارو برای نمونهها ارزیابی میشود (شک B-9و

و همکناران (Hollister et al., 1987و ،جنان نننون و رادروورد

ب) به کارگیری کلینوپیروکسکن :برای تلیین وشنار ،با اسنتفاده از

(Johnson and Rutherford, 1989و ،مننوو و هننمننکنناران

نمودار ( XPT = 0.446 SiO2 + 0.187 TiO2 – 0.404 Al2O3

(Mutch et al., 2016و و ریندولفی و رنزولی ( Ridolfi and

+ 0.346 FeO(tot) – 0.052 MnO + 0.309 MgO + 0.431
CaO – 0.446 Na2Oو در برابر ( YPT = – 0.369 SiO2 +

Renzulli, 2012و بهره گروته شند (جدو 4و نتای محاسنبه وشنار

0.535 TiO2 – 0.317 Al2O3 + 0.323 FeO(tot) + 0.235
MnO – 0.516 MgO – 0.167 CaO – 0.153 Na2Oو

تبلور مفیبو بنه وسنننیلنه روشهنای ذکرشننننده ،در واحندهنای
وروگابروی درشنن بلور و پیروک ننن -هورنبلند گابروی ریزبلور،
نزدین

پیشننهادی سنوسنئو (Soesoo, 1997و (شنک C-9و ،میزان وشنار

بنه هم بوده و وشنننار تبلور در حندود  4/2تنا ( 6/4مینانگین

5/3و کیلوبنار بر ورد شننند این مقندار برای سننن ن

تبلور کلینوپیروک نننهای موجود در سننن

هنای هورنبلنند

درگز ،در حندود  2تنا  5کیلوبنار و میزان وشننننار تبلور داین

گابرو اندکی بیشنننتر و در حدود  5/1تا ( 8/1میانگین 7/1و کیلوبار
به دسن

مد عل

دیابازی ،کمتر از  2کیلوبار به دس

بای بودن وشنار در این گابروئیدها را میتوان به

بایی وشنار به دسن

وجود مقنادیر بنایی  Alدر ترکینب شنننیمینایی مفیبو هنای واحند

سن

هورنبلند گابرو (میانگین  2/068درصننند وزنیو ن نننب داد وشنننار
تبلور مفیبو هنا در واحند داین

هنای

مد به نظر میرسد که مقادیر

مده ،حاص از وشارسنیی کانیهای مفیبو

های گابروئیدی ن ب به کلینوپیروک ن ،ناشی از میزان ن بتاً

بایی محتوای  Alدر مفیبو (میانگین  2/068درصد وزنیو ن ب

دینابنازی بنا ترکینب هورنبلنند گنابرو

بننه کنلنینننوپنینروک نننن (منیننانگنینن  0/188درصنننند وزننیو اسنننن

نیز در حدود  5/1تا ( 7/5میانگین 6/4و کیلوبار تنمینزده شد
در (جدو 4و ،وشننارهای به دسنن

های گابروئیدی منطقه

(Hammarstrom and Zen, 1986و

مده با این وشننارسننن برای
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شککک  :A .9میزان وشننار تشننکی

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

مفیبو  ،در نمودار  Tiدر برابر Hynes, 1982( Alو :B ،ترکیب مفیبو موجود در گابروئیدهای منطقه درگز در

نمودار  AlTotalدر برابر )Schmidt, 1992( Fe2+/(Fe2++Mgو و  :Cتلیین وشنار تبلور پیروک ننها با اسنتفاده از نمودار سنوئ نو (Soesoo, 1997و برای
عالم

سن

ها به شک  7مراجله شود

Fig. 9. A: Amphibole formation pressure, in the Ti versus Al diagram (Hynes, 1982), B: Composition of amphibole in
the gabbroic of the Dar Gaz district in the AlTotal versus Fe2 +/(Fe2 ++ Mg) diagram (Schmidt, 1992), and C: Determination
of crystallization pressure of pyroxenes using Soesoo (1997) diagram. Symbols are the same as Fig. 7.

زمیندماسنجی

کنلنینننوپنینروک ننننن -منفنینبنو (Anderson, 1996و ،منفنینبنو

زمیندمناسنننن هنایی کنه در این بنش برای ارزینابی دمنای تشنننکین

(Molina et al., 2015; Putirka, 2016و ،پننالژیننوکننالز

هنای منطقنه درگز مورد اسنننتفناده قرار گروتنهانند ،شنننامن

(Nekvasil, 1992; Furhman and Lindsley, 1988و و

سننننن

زمیندماسننن های پیروک ننن (ارتوپیروک ننن -کلینوپیروک نننو-

پنالژینوکنالز -هنورننبنلنننند ( ;Blundy and Holland, 1990

(Bishop, 1980و ،زوج کنناننی ارتنوپنینروک ننننن-

;Schmidt, 1992; Holland and Blundy, 1994
Anderson and Smith, 1995و ه ننتند دادههای شننیمی کانه

اینلنمنننی ن

کلینوپیروک نن ( Lindsley, 1983; Bertrand and Mercier,

تیتانومگنتی و ایلمنی

1985; Kretz, 1994و ،کنلنینننوپنینروک ننننن (Kretz, 1994و،

از کریمی شننهرکی و همکاران ( Karimi
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Shahraki et al., 2019و اس

ارائهشننده توسننا لیندسننلی (Lindsley, 1983و ،ترسننیم شنند که

زمیندماسکن پیروکسکن (ارتوپیروکسکن  -کلینوپیروکسکن) -

نشنانداد دمای تشنکی وروگابروی درشن بلور ( 900تا  1170درجه

ایلمنیت :نتای دماسننننیی زوج کانی ارتوپیروک نننن -ایلمنی و

سنانتیگرادو (شنک A-10و ،پیروک نن -هورنبلند گابروی ریزبلور

زوج کنانی کلینوپیروک نننن -ایلمنین در سنننن

هنای گنابروئیندی

( 850تا  1100درجه سننانتیگرادو (شننک B-10و ،هورنبلند گابرو

منطقنه درگز در جندو  2گزارششنننده اسننن

مطنابق جندو ،2

( 750تنا  1200درجنه سنننانتیگرادو (شنننکن C-10و و داین

مده از زمیندماسنننیی کلینوپیروک ننن-

بیشننترین دمای به دس ن

دیابازی ( 700تا  1100درجه سانتیگرادو به دس

ایلمنی  ،مربوط به واحدهای پیروک نن -هورنبلند گابروی ریزبلور

دمنا نیز مربوط بنه واحندهنای هورنبلنند گنابرو و داین

گابرو ،موجبشنده تا دماهای متفاوتی برای این سنن

ها به دسن

کمترین

ید چنانکه در بنشهای قبلی نیز عنوان شند ،وجود این اختالف

دینابنازی بنه

ترکیبی را میتوان بننه ورایننند تبلور تفریقی در زمننان جننایگیری

ترتیب با محدودههای دمایی  889و  811درجه سننانتیگراد اسنن
بیشننترین دمای به دسنن

مد (شک -10

Dو تنو ترکیبی در کلینوپیروک ننهای موجود در واحد هورنبلند

و وروگابرو تا پیروک ننن -هورنبلند گابروی درشن بلور ،به ترتیب
با محدودههای دمایی  916و  901درجه سنانتیگراد اسن

هنای

مذاب گوشتهای در محیا کششی واقع در ی

مده از زمیندماسنننیی ارتوپیروک ننن-

حوضه پش

کمان2

ربا داد

ایلمنین  ،مربوط بنه واحندهنای وروگنابرو تنا پیروک نننن -هورنبلنند

زمیندماسکن کلینوپیروکسکن :با اسنتفاده از روش کرتز ( Kretz,

گنابروی درشننن بلور و پیروک نننن -هورنبلنند گنابروی ریزبلور بنه

1994و ،میانگین دمای تشننکی کلینوپیروک نننها در سننن

ترتینب بنا محندودههنای دمنایی  1036و  1040درجنه سننننانتیگراد

گابروئیدی منطقه درگز (وروگابروی درشن بلور در حدود ،1093

اس

پیروک نننن -هورنبلنند گنابروی ریزبلور در حندود  ،1187هورنبلنند
گنابرو در حندود  1022و داین

زمیندماسن پیروکسنها

دینابنازی در حندود  1011درجنه

سنانتیگرادو ارزیابی شند به دلی این که این دماها در بیشنتر موارد

زوج کانی ارتوپیروکسن-کلینوپیروکسن :این ترمومتر بر اساش
تباد

های

بینانگر دمنای تبلور سننننن

هن و منیزیم بین دو پیروک نننن همزی نن  ،دمای تلاد دو

هنا و گناهی مربوط بنه تغییرا سنننناب

سولیدوش پیروک نها بوده لذا میزان ن از دماهای تبلور سن

ها

کانی را نشنننان میدهد که در جدو  2بر اسننناش روش برتراند و

کمتر اس

منرسننننینر (Bertrand and Mercier, 1985و و روش کنرتنز

با اسنتفاده از ترکیب شنیمیایی پیروک نن ،میتوان به ارزیابی شنرایا

(Kretz, 1994و محاسنبهشنده اسن (جدو 2و با توجه به جدو

ویزیکوشننیمیایی حاکم بر نمونهها نظیر دما ،وشننار و وشنناربنشننی

 2مشنناهده میشننود که از بین زمیندماسننن های پیشنننهادی برای

(گریزنندگیو اک نننیهن مناگمنا پرداخن

زوج کانی ارتوپیروک نننن -کلینوپیروک نننن ،زمیندماسنننن (T2و

برتری چشننمگیر این روش در دماسنننیی این اسنن که حضننور

برتراند و مرسننیر (Bertrand and Mercier, 1985و ،ن ننب به
سنننایرین دمناهنای بنایتری را عرضنننهکرده اسننن
ماگمایی تبلور این کانیها نزدی

تر اسن

(Morimoto, 1988و

هنمزمننان دو پنینروک نننن النزامنی ننی نننن

کنه بنه دمناهنای

هنمننن نینن ،بنرای اننوا

پیروک ننهای  Mg-Ca-Feدار و  Fe-Mgدار قاب اسنتفاده اسن

دماهای (T1و برتراند و

بر اسننناش روش سنننوئ نننو (Soesoo, 1997و ،دمنای تشنننکین

مرسنیر (Bertrand and Mercier, 1985و و زمیندماسنن کرتز

پیروک ننها در سنن

(Kretz, 1994و ،تنا حندی منلکسکنننده دمناهنای تلناد سننناب

درگز بننه ترتیننب ،بین  1160تننا  1180و  1150تننا  1160درجننه

سنننولیندوش اسننن

همننین نموننههنای مورد بررسنننی در نمودار

سانتیگراد به دس

های گابروئیدی و دای

های دیابازی منطقه

مد (شک A-11و
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شککک  .10بر ورد دمای تشننکی سننن

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

های پیروک ننندار منطقه درگز بر اسنناش درصنند وراوانی Lindsley, 1983( Wo-En-Fsو  :Aوروگابرو تا

پیروک ننن -هورنبلند گابروی درش ن بلور :B ،پیروک ننن -هورنبلند گابروی ریزبلور :C ،هورنبلند گابرو و  :Dدای

دیابازی برای عالم

سننن

ها به

شک  7مراجله شود
Fig. 10. Estimation of pyroxene rock formation temperature in the Dar Gaz district based on the Wo-En-Fs composition
(Lindsley, 1983). A: Ferrogabbro to coarse-grained pyroxene - hornblende gabbro, B: Fine-grained pyroxene-hornblende
gabbro, C: Hornblende gabbro, and D: Diabasic dike. Symbols are the same as Fig. 7.

پیروک نن -هورنبلند گابرو ،ن نب به سنایر سنن

زمیندماسککن کلینوپیروکسککن -آمفیبول :این زمیندماسننن بر
منبننننای ضنننریننب تنوزینع هنن و مننینزینم در دو کنناننی منفنینبنو و

احتمایً ناشننی از عمق زیاد تشننکی و نزدی

کلینوپیروک نننن همزی ن ن و دمای تلاد این دو کانی ارائهشنننده

تبلور و تفریق اس

ها بایتر بوده که

بودن به منبع ماگمایی

های گابروئیدی

زمیندماسکن پالژیوکالز – هورنبلند :بر اسناش روش پیشننهادی

منطقه درگز در دمای  700تا  1100درجه سنانتیگراد ،متبلور شنده

هنالنند و بلونندی (Holland and Blundy, 1994و و بلونندی و

اسن (شنک B-11و بنابراین با توجه به مطابق محدوده دمایی به

هنالنند (Blundy and Holland, 1990و ،دمنای سننننن

اسن ن (Anderson, 1996و بر این مبنا ،سنننن

دسننن

منده از این روش ( 700تنا  1100درجنه سنننانتیگرادو بنا

دماهای به دسن

گنابروئیندی منطقنه درگز تحن

مده از روش پیشننهادی نکواسنی ( Nekvasil,

درش بلور به سم

وشنننار  4تنا  8کیلوبنار (مینانگین 6

کیلوبارو به صنننور  ،وروگابروی درشن ن بلور  ،868پیروک نننن-

1992و و ونورمنن و لنینننندسنننلنی ( Furhman and Lindsley,

1988و ،دمنای تشنننکین سننننن

هنای

هورنبلننند گننابروی ریزبلور  ،884هورنبلننند گننابرو  776و داین
دیابازی  784درجه سننانتیگراد تلیین شنند دماهای به دسنن

هنای گنابروئیندی از وروگنابروی

برای سننننن

هورنبلند گابرو کاهش مییابد

مده

هنای ینادشننننده بر پناینه روش پیشننننهنادی اشنننمین

زمیندماسکن پالژیوکالز :زمیندماسنننیی پالژیوکالز بر اسنناش

(Schmidt, 1992و و اندرسنننون و اسنننمی

نمودار  Ab-An-Orارائهشنننده توسنننا نکواسنننی ( Nekvasil,

Smith, 1995و ،تح وشننار  4تا  8کیلوبار ( 6کیلوبارو به ترتیب،

1992و و وورمن و لیندسلی (Furhman and Lindsley, 1988و

 754 ،870 ،870و  754اسن ن

(جدو 3و دمای بایی وروگابروی

نشننننان میدهند کنه دمنای تبلور نهنا حندود  700تنا  1050درجنه

درشنن بلور و پیروک نننن -هورنبلند گابروی ریزبلور نشننناندهنده

سنننانتیگراد اسننن

(شنننکن C-11و دمنای تشنننکین وروگنابرو و

نزدی

بودن دمای این سن

( Anderson and

ها به دمای تبلور ماگمایی اس
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

شکک  :A .11تلیین دمای تبلور پیروک ننها با اسنتفاده از نمودار سنوئ نو (Soesoo, 1997و :B ،ارزیابی دمای تشنکی سنن

های گابروئیدی منطقه درگز

با اسننتفاده از مقادیر ) Mg/(Mg+Fe2++Mnمربوط به کانیهای مفیبو و کلینوپیروک ننن (Anderson, 1996و و  :Cزمیندماسنننیی ولدسننپارها در
نمودار مثلثی Furhrman and Lindsley, 1988; Nekvasil, 1992( Ab-An-Orو برای عالم

سن

ها به شک  7مراجله شود

Fig. 11. A: Determination of pyroxene crystallization temperature using Soesoo (1997) diagram, B: Evaluation of
temperature formation of gabbroic rocks in the Dar Gaz district using Mg/(Mg + Fe + Mn) values related to amphibole
and clinopyroxene minerals (Anderson, 1996), and C: Geothermometry of feldspar in the Ab-An-Or triangular diagram
(Furhrman and Lindsley, 1988; Nekvasil, 1992). Symbols are the same as Fig. 7.

زمیندمکاسککن آمفیبول :دمنای بنه دسننن

منده برای گنابروهنای

هورنبلند گابرو  902تا  946درجه سانتیگراد تلیین شد (جدو 4و

منطقه مورد بررسنی ،بر اسناش زمیندماسننیی مفیبو های کل نیمی

نمودار حرار سننیی مفیبو ها پیشننهادی ارن ن

و لیو ( Ernst

ارائهشننده توسننا پوتیرکا (Putirka, 2016و و مولینا و همکاران

and Liu, 1998و (شنننک A-12و ،نشنننان میدهد که در منطقه

وشننننار  6کیلوبنار ،وروگنابروی

درگز ،واحند پیروک نننن -هورنبلنند گنابروی ریزبلور در دمناهنای

درشن بلور  910تا  ،911پیروک نن -هورنبلند گابروی ریزبلور 933

های

(Molina et al., 2015و تحن

تنا  ،948هورنبلنند گنابرو  902تنا  937و داین

بایتری (حدود  900تا  1000درجه سنانتیگرادو از سنایر سنن

گابروئیدی (حدود  725تا  950درجه سانتیگرادو متبلور میشود

دینابنازی بنا ترکینب
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بنارکلی و کنارمینن (Barclay and Carmichel, 2004و ،حند
بننایینی پننایننداری منفنینبنو هننای غنننی از ( Tiپننارگننازی ن
منیزیوهاسننتینگزی

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

دماهای بایی  500درجه سننانتیگراد ،به عنوان ی

و

زمیندماسننن

نیمنهکمّی مورد اسنننتفناده قرار میگیرد بر اسننناش نمودار تغییرا
 TiO2در برابر  Al2O3پیشننهادی ارن ن

غنی از Tiو را ،وشننار  10کیلوبار و دمای کمتر

و لیو ( Ernst and Liu,

از  1100درجننه سننننانتنیگنراد در نظنر منیگنینرننند منحنتنوای Ti

1998و (شنک B-12و ،مفیبو های کل نیمی مورد بررسنی دمای

مفیبو های کل نننیمی با اوزایش دما اوزایش مییابد اما به وشنننار

 830تنا  900درجنه سنننانتیگراد و وشنننار  4تنا  8کیلوبنار را نشنننان

واب نننته نی ن ن (Ernst and Liu, 1998و همننین ،بر اسننناش
پهوهشهنای ارن نن ن

میدهند

و لیو (Ernst and Liu, 1998و Ti ،در

شکک  :A .12تلیین دمای تشنکی

مفیبو های سنن

های گابروئیدی منطقه درگز ،بر اسناش مقدار  AlIVدر برابر Ernst and Liu, 1998( Tiو و :B

ایزوپل های  Al2O3و  TiO2مفیبو های کل نیمی ،بر پایه درصند وزنی به عنوان تابلی برای تلیین وشنار و دما (Ernst and Liu, 1998و برای عالم
سن

ها به شک  7مراجله شود

Fig. 12. A: Determination of temperature of formation of amphiboles of gabbroid rocks in the Dar Gaz district, based on
AlIV vs. Ti contents (Ernst and Liu, 1998), and B: Al2O3 and TiO2 isoplates of calcic amphiboles, based on weight
percentage as a function for determining pressure and temperature (Ernst and Liu, 1998). Symbols are the same as Fig. 7.

) Fe2+/(Fe2++Mgدر ترکیب شنننیمیایی مفیبو بیشنننتر باشننند،

ارزیابی فوگاسیته اکسیژن و تعیین میزان آب ماگما
میزان ووگاسنننیته ی

ماگما به پهنه زمینسننناختی که ماگما در ن

نشنننناندهننده میزان ووگناسنننیتنه اک نننیهن پنایین محیا اسنننن

پدید مده اسنن  ،ب ننتگی دارد ماگمایی که در مرز صننفحههای

( Anderson and Smith, 1995; Scaillet and Evans,

و Mg

( Anderson and

همگرا پدید می ید ،دارای ووگاسنیته اک نیهن باییی اسن

1999و بر اسناش ردهبندی اندرسنون و اسنمی

و  Fe3+بنناییننی دارد (Ewart, 1979و هننرچننه ،ن نننننبنن

Smith, 1995و ،مقندار  Fe#مینان صنننفر تنا  0/6نشنننناندهننده
DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

ووگاسننیته بایی اک ننیهن ،مقدار  0/6تا  0/8نشنناندهنده ووگاسننیته

)( Fe*/(Fe*+Mgشنک 13و در گ نتره ووگاسنیته بایی اک نیهن

متوسنا اک نیهن و مقدار  0/8تا  1نشناندهنده ووگاسنیته کم اک نیهن

جنای میگیرنند بنه بناور وونز (Wones, 1981و ،کنانی مفیبو در

اس

حین تفریق و تبلور از ماگمای اولیه ،با اوزایش ووگاسیته اک یهن از

مقدار  Fe#یا ) Fe2+/(Fe2++Mgدر مفیبو های بررسنننی شنننده

 Mgغنی میشنننود در نتیینه ،وجود مقنادیر بنایی  Mgدر ترکینب

برای وروگابروی درش بلور  0/222تا  ،0/408پیروک ن -هورنبلند

شیمیایی مفیبو های مورد بررسی ،نشاندهنده زیاد بودن ووگاسیته

گنابروی ریزبلور  0/214تنا  ،0/304هورنبلنند گنابرو  0/210تنا 0/262
و دای

های دیابازی  0/185تا  0/351اسن ن

اسنننمی

اک نیهن ماگمای سنازنده سنن

به باور اندرسنننون و

از طروی ،میزان ووگاسنیته اک نیهن را با اسنتفاده از ترکیب شنیمیایی

(Anderson and Smith, 1995و ،مفیبو با ترکیب

منفنینبنو و بنر منبننننای رابنطننه زینر منیتنوان تنننمنیننزد ( Wones,

 AlIV> 0/75و  Fe*/(Fe*+Mg)> 0/3برای ارزینابی ووگناسنننیتنه
اک ننیهن کار مد اسنن
 0/444متغیر اسنن ن

عالم

LogfO2 = -30930/T+14.98+0.142 (P-1)/T

مقدار ووگاسننیته اک ننیهن محاسننبه شننده مفیبو های موجود در

) Fe*/(Fe*+Mgبین  0/305تا

سننننن

همننین ،میزان  AlIVبین  1/300تنا 1/868

هنای گنابروئیندی و داین

هنای دینابنازی منطقنه درگز ،در

محندوده  -19/25تنا  -25/25و مینانگین  -21/55بنار ،نشننناندهننده

مفیبو های بررسنننی شنننده در نمودار  AlIVدر برابر

شکک  .13نمونههای مفیبو در سنن
سن

1989و:

در ترکیب شننیمیایی مفیبو های اولیه و

ماگمایی بررسننی شننده ،ن ننب
متغیر اسن ن

های گابروئیدی منطقه درگز اسن

ووگاسیته بایی اک یهن اس

های گابروئیدی منطقه درگز در نمودار پیشننهادی اندرسنون و اسنمی (Anderson and Smith, 1995و برای

ها به شک  7مراجله شود

Fig. 13. Amphibole samples in gabbroic rocks of Dar Gaz district in the Anderson and Smith (1995) diagram. Symbols
are the same as Fig. 7.

Meurer and Chlaeson, 2002; Fischer and Marty,
;2005; Wallace, 2005; Abd El-Rahman et al., 2012
Humphreys et al., 2019و بننننابنراینن ،منینزان ب منناگنمننای

ملمویً تبلور و پناینداری مفیبو اولینه ،در نتیینه تبلور از منذاب/
سنننینا بین بلوری از مناگمناهنایی بنا مقندار ب وراوان و در اعمناق
متوسننا پوسننته انیام میشننود ( ;Scaillet and Evans, 1999
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تشنکی دهنده این سنن

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

ها بای بوده که با توجه به حضنور کانیهای

درگز در محندوده مفیبو هنای واب نننتنه بنه محیاهنای کشنننشنننی

بندار (هورنبلنندو منطقی بنه نظر میرسننند وجود مفیبو و مقنادیر

حوضننه

کم ارتوپیروک نن در سنن
در ماگمای اولیه اسننن

حدواصنن زون ورورانش و درون صننفحهای واقع در ی

ها ،بیانگر وجود بیش از  3درصند ب

پشنن ن کمنان مناگمنایی قرار میگیرنند همننین ،بننابر میناشنننیرو

میزان ب ماگما را با اسنننتفاده از ترکیب

(Miyashiro, 1974و و وینننا و همکنناران ( Vyhnal et al.,

1991و ،مینانگین مقنادیر  AlIVمفیبو های موجود در سنننن

شنننینمنینناینی منفنینبنو  ،بنر اسنننناش اینن روابنا منی تنوان تنننمنیننزد

های

(Ridolfi et al., 2010و:

گنابروئیندی و داین

H2Omelt = 5.215AlVI*+12.28
– )AlVI*= AlVI+(AlIV/13.9) – ((Si+Ti)/5) – (CFe2+/3
– (Mg/1.7) + ((BCa+A{})/1.2) + (ANa/2.7) – 1.5K
)(Fe/1.6

(1/719و بوده و مرتبا با محیا زمینسنناختی حاشننیه ولا قارهای
واب نته به زون ورورانش نی نتند بلکه در ی
گنابروئیندی و داین

با

درصند وزنیو ،به عنوان شناخصنی از منشن ،گوشنتهای (Mg# > 0/7و

* Al2O3) – (0.0041 * FeOt) – (0.1435 * MnO) +
)(0.0029 * MgO) – (0.0085 * CaO) – (0.016 * Na2Oو

بر این اسنننناش ،منناگمننای

های گابروئیدی منطقه درگز ،منشن ،گوشنتهای

اسنتفاده شند (شنک B-14و ن نب  F1به  F2پیشننهادی نی نب و

دارد

پیرش (Nisbet and Pearce, 1977و (شنننک ن B-14و ،همننه
سنن

تعیین محیط زمینساختی و عمق جایگزینی ماگما

واقع در ین

زمینشنننیمینایی مفیبو هنای موجود در زینولین هنای گوشنننتنهای،

های گابروئیدی منطقه درگز

از لحاظ ترکیب شیمیایی کامالً مشابه با کلینوپیروک نهای موجود

از یکندیگر اسنننتفناده کردنند مفیبو هنای مرتبا بنا محیاهنای

در سننن

کشنننشنننی (I-Amphو ،میزان  Na2Oو  TiO2بیشنننتری ن نننب به

های پوسننته اقیانوسننی و میموعههای اویولیتی اسنن

از

طروی کلینوپیروک ننننهنای موجود در واحندهنای گنابروئیندی و

مفیبو هنای محیاهنای ورورانشنننی (S-Amphو در ترکینب خود

دای

دارنند (Coltorti et al., 2007و مفیبو هنای نو (S-Amphو،

های دیابازی از لحاظ میزان  Al2O3در برابر Mg# = 100

) Mg/(Mg+Fe2+پیشننهادی رامپون و همکاران ( Rampone et

ویهگیهنای مشننننابنه اویولین هنای بنایی زون ورورانش 3واقع در

al., 1998و (شنک C -14و در قلمرو انباشنتههای اقیانوسنی مرتبا

حوضههای جلوی کمانی را دارد

با محیا زمینسناختی پشنتههای میان اقیانوسنی قرار میگیرند که در

بنر اسنننناش نمنودار  Na2Oدر بنرابنر  TiO2کنلنتنرتنی و هنمنکنناران

ی

(Coltorti et al., 2007و (شنننک A-14و ،بیشنننتر مفیبو های
موجود در سننننن

حوضننننه پشنننن کمنان مناگمنایی قرار میگیرنند

کلینوپیروک ننهای موجود در سنن

محیاهای زمینسناختی ورورانشنی و درونصنفحهای

هنای گنابروئیندی و داین

های گابروئیدی و دای

های دیابازی در محدوده حدواسنا

بین بازال های کمان تشنننفشنننانی 4و بازال های کف اقیانوش،5

کنلنتنرتنی و هنمنکنناران (Coltorti et al., 2007و ،از تنرکنیننب
برای تفکی

هنای دینابنازی منطقنه درگز ،از نمودار ( F1= -

( F2= - (0.0149 * SiO2) – (0.0818 * TiO2) + (0.0212

و یا پوسنتهای ( < 0/7Mg#و ماگما ( ;Xie and Zhang, 1990

تشنکی دهنده سنن

های

)(0.012 * SiO2) – (0.0807 * TiO2) + (0.0026 * Al2O3
* – (0.0012 * FeOt) – (0.0026 * MnO) + (0.0087
)MgO) – (0.0128 * CaO) – (0.0419 * Na2Oو در مقاب

توجنه بنه مقنادیر ( Mg#بین  0/545تنا  0/900و مینانگین 0/735

Huaimin et al., 2006و اسنننن

محیا کشنشنی اییاد

شنندهاند برای شننناخ جایگاه زمینسنناختی پیدایش سننن

مطابق محاسنننبا انیامشنننده ،ماگما در حین تبلور مفیبو دارای
 1/07تا  3/84درصننند (میانگین  1/99درصننندو ب بوده اسنن

هنای دینابنازی منطقنه درگز ،بنایتر از 1/5

زون بازشنونده کشنشنی در ی

حوضنه پشن کمان ماگمایی به

وجود مدهاند

هنای دینابنازی منطقنه
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شکککک  :A .14جنایگناه مفیبو هنای سنننن

هنای گنابروئیندی و داین

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

هنای دینابنازی منطقنه درگز ،در نمودار  SiO2در مقنابن Coltorti et al., ( Na2O

2007و (I-Amph: Intra-plate amphiboles; S-Amph: Suprasubduction amphibolesو :B ،ترکیب شننیمیایی کلینوپیروک ننن در نمودار
تلیین محیا زمینسناختی  F1در مقاب Nisbet and Pearce, 1977( F2و و  :Cنمودار رامپون و همکاران (Rampone et al., 1998و برای عالم
سن

ها به شک  7مراجله شود

Fig. 14. A: Location of amphibole of gabbroid rocks and diabasic dikes of Dar Gaz district in the SiO 2 vs. Na2O diagram
(Coltorti et al., 2007) (I-Amph: Intra-plate amphiboles; S-Amph: Suprasubduction amphiboles), B: The chemical
composition of clinopyroxene in tectonic setting F1 vs. F2 diagram (Nisbet and Pearce, 1977), and C: Diagram of
Rampone et al. (1998). Symbols are the same as Fig. 7.

با به کارگیری وشننار تبلور محاسننبهشننده مفیبو در سننن

سنن

های

های سنازنده پوسنته اقیانوسنی و ق نم

باییی گوشنته باییی،

گنابروئیندی ،عمق جنایگیری مناگمنا پیش از بنای مندن بر ورد

حدود  3/4 gr/cm3تا  3اسننن

میشود (Hossain et al., 2009و با این ورض که وشار در هنگام

برابر اوزایش عمق و همننین ،کاهش شنتاب گرانی با اوزایش عمق

(ناشی از وزن

های پوسنته و

تبلور بلورهای مفیبو  ،وشار همه جانبه لیتواستاتی
سنن

اگر اوزایش چگنالی سنننن

نادیده گروته شنوند و با تقریب مناسنبی ،چگالی سنن

ها در

های بایییو بوده اسن  ،از رابطه h( P=𝜌 .h.gو پیشننهادی

شنننتاب گرانی زمین ثاب ورض شنننوند (9/81 m/s2و ،نگاه عمق

(Schmidt, 1992و اسنننتفناده میشنننود چگنالی (ρو

هنای گنابروئیندی منطقنه

اشنننمین

اتناق مناگمنایی و عمق جنایگزینی سننننن
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

درگز و میموعنه اویولیتی کهنوج ،حندود  15/34تنا  21/20کیلومتر

زمیندما -وشنارسننیی با یکدیگر ،مشننت میشنود که دما و وشنار

این نتیینه ،بنا عمق تفریق و تبلور منزن مناگمنایی بنش

بای (از

اسنن ن

باییی گوشنته باییی در زمان صنلود به سنم
ی

تشننکی سننن

لیتوسنفر اقیانوسنی ،در

های ماوی

گابروئیدها به سنم

دای

منطقه از قاعده توالی به سننم

های دیابازیو به تدری کاهش مییابد

همننین ،در پهوهش قناسنننمی سنننینانی و همکناران ( Ghasemi

حوضنننه کشنننشنننی پشننن کمانی ماگمایی سنننازگاری دارد

(Petrini and Podladchikov, 2000و (جندو 4و همننین،

Siani et al., 2021aو دماهای تشنکی سنن

این عمق بنا مینانگین دمناهنای تبلور محناسنننبنهشنننده برای کنانیهنای

درگز بر اسنناش مقدار تیتانیوم در زیرکن محاسننبهشننده اسنن

مفیبو ( 871درجه سننانتیگرادو همنوانی دارد ( Kelemen et

مده برای دای

همین اسناش ،دماهای به دسن

های اسنیدی منطقه
بر

های پالژیوگرانیتی

al., 2003; Richards, 2003; Fanka et al., 2016و در نتییه،

ملناد  754تنا ( 955بنا مینانگین 869و درجنه سننننانتیگراد ،برای

میتوان بیان کرد که تفریق ماگمایی در بنش باییی گوشته باییی

تودههننای پالژیوگرانیتی  707تننا ( 981بننا میننانگین 856و درجننه
سننننانتیگراد و برای داین

اتفاق اوتاده اس

هنای گرانیتی برابر  773تنا ( 1046بنا

میانگین 890و درجه سنانتیگراد اسن
بحث و نتیجهگیری

بیشنترین وراوانی در دماهای

 850تا  900درجه سانتیگراد مشاهده شده اس
کنه در

طیف دما و وشننار واحدهای همیوار مانند وروگابروی درشن بلور

منطقنه درگز بنشنننی از کمپلکس اویولیتی کهنوج اسننن

هنای گنابروئیندی

و پیروک ن -هورنبلند گابرو ریزبلور ،به دلی داشتن محتوای مشابه

کمپلکس اویولیتی ،بنه طور پراکننده میزبنان کناننهزایی اک نننیندی

( Alبه ترتیب میانگین  1/784و  1/892درصننند وزنیو ،با یکدیگر

جنوبخناوری ایران واقعشنننده و در ن سننن ن
هن -تیتانیوم ه نتند واحدهای سننگی ماوی
سنننن

منطقه درگز شنام

همپوشنننانی دارند در بین سنننن

های منطقه بایترین دمای تبلور،

های گابروئیدی وروگابرو تا پیروک نننن -هورنبلند گابروی

مربوط بنه واحند پیروک نننن -هورنبلنند گنابروی ریزبلور ( 754تنا

درشن بلور ،پیروک نن -هونبلند گابروی ریزبلور ،هونبلند گابرو و

بایترین میزان وشننار

دای

های دیابازی اسنن

 1258درجه سننانتیگرادو قاعده توالی اس ن

واحد وروگابرو تا پیروک ننن -هورنبلند

تبلور نیز ،مربوط بنه واحند هورنبلنند گنابرو ( 5/1تنا  8/1کیلوبنارو

گابروی درشن بلور از مهمترین واحدهای میزبان کانهزایی تیتانیوم

میانگین نتای حاص از زمیندماسنیی زوجکانی پیروک ن-

در منطقه بوده و دارای سنناخ

تودهای اس ن

اس

کانهزایی اک ننیدی

ایلمنی

و زمیندماسنن پیروک نن این سنن

ها ،دمای تلاد

نها را

هن -تیتانیوم به صنور حضنور کانههای تیتانومگنتی  ،ایلمنی و

بین  901تنا  1228درجنه سنننانتیگراد تلیینکرد کنه بنه دمنایهنای

های

دماهای حدود 1000

مگنتی در سنن
بننازی ن

های یادشنده اسن

تنو سنن

من نطنقننه من نلنکنسکننننننده تنغنینینرا

شنناسنی سنن

ماگمایی تشنکی این سنن

ونراواننی کنناننیهننای

پالژیوکالز ،کلینوپیروک ن ،الیوین و مفیبو در این سن

درجنه سنننانتیگراد احتمنایً مربوط بنه تغییرا سنننابسنننولیندوش

هاس

کنانیهنا بنه خصنننوح در حین دگرشنننکلی پالسنننتین

با توجه به دما -وشنارسننییهای صنور گروته ،دما و وشنار تشنکی
سنن

ها نزدی

اسن

گابروهاس

وراگیر

(Yoder and Tilley, 1962و دمای حاص از سایر

های گابروئیدی منطقه مورد بررسنی در محدوده دمایی 750

زمیندمناسننننییهنا ،نشننناندهننده تبنادی سنننابسنننولیندوش در

تا  1258درجه سننانتیگراد و وشننار 2تا  8/1کیلوبار (وشننارسنننیی

واحندهنای پیروک نننن -هورنبلنند گنابرو ینا الیوین گنابروی ریزداننه

هنای دینابنازی در محندوده

بوده و از دمناهنای مناگمنایی وناصنننلنه گروتنهانند در انوا دیگر

دمایی  700تا  1145درجه سنننانتیگراد و وشنننار 2تا  7/5کیلوبار به

گابروئیدهای منطقه درگز ،دماهای حاصنن از زمیندماسنننن زوج

مند از مقنای نننه دادههنای حناصننن از روشهنای منتلف

کنانی ارتوپیروک نننن -کلینوپیروک نننن (T2و برترانند و مرسنننیر

کلینوپیروک نننن و مفیبو و و داین
دسننن
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(Bertrand and Mercier, 1985و ،ن ب به سایر زمیندماسن ها
بایتر اسن ( 1217تا  1258درجه سنانتیگرادو و نتای

(Sepidbar et al., 2020و ،اییاد ی

ن بیشنتر در

سنامانه سنهتایی دیوپ ید -نورتی -

(گوشنننتنه بنایییو در حند وناصننن بلود لو (بنش خناوریو و

پیشنهادی یودر و تایلی (Yoder and Tilley, 1962و

تغییر رژیم وشنارشنی به رژیم

سنکوی عربی (بنش باختریو ،باع

(شنننکن A-15و قرار میگیرد و لنذا بنه دمناهنای مناگمنایی تبلور این
سن

ها نزدی

کشنشنی و صنلود مذاب گوشنتهای از ی

اس

منزن ماگمایی با عمق

حندود  15/34تنا  21/20کیلومتر و وشنننار حندود  4تنا  8کیلوبنار بنه

برخی از دمناهنایی کنه از سنننایر روشهنای زمیندمناسننننیی برای
سننننن

حوضننه پشنن کمانی در

نتییه کشنش اییاد شنده توسنا وشنار حاصن از صنلود اسنتنوسنفر

محدوده دمای نقطه ائوتکتی
وورستری

های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

سنم

هنای گنابروئیندی شنننبینه بنه زمیندمناسنننن زوج کنانی

بای و در نهای جایگزینی مذاب گابرویی در پوسنته زیرین

شنده اسن

تا اوای کرتاسنه باز

این حوضنه ،در اواخر ژوراسنی

ارتوپیروک نن -کلینوپیروک نن (T2و برتراند و مرسنیر ( Bertrand

بوده و بنه جندایش کمپلکس بیگنان -دورکنان از بلود لو

و

and Mercier, 1985و ،بوده و دمای تلاد ماگمایی بین وازها را

اییاد کمپلکس اویولیتی کهنوج در ی

حوضه اقیانوسی باری

و

نشنننان میدهند و برخی نیز دماهای پایینتری را نشنننان دادهاند که

کمعمق در پشن ن کمان ماگمایی منیرشنننده اسن ن

مربوط به تبادی سنابسنولیدوش کانیهاسن

جایگیری،

با توجه به این که

تفریق و تبلور مناگمنای پالژیوگرانیتی و گنابروئیندی بنا دمناهنا و

در سنامانههای بازالتی با کاهش وشنار ،دمای تبلور وازها (دمای نقطه

این

ائوتکتین
داین

وشننارهای ذکرشننده ،در این حوضننه صننور گروته اسنن

و کناهش میینابند ،بننابراین انتظنار میرود کنه دمنای تبلور

هنای دینابنازی ،کمی پنایینتر از دمنای تبلور سننننن

سنن

B-15و

هنای

پیرش و همکناران (Pearce et al., 1984و ،اویولین هنا را بنه طور

گابروئیدی باشنند نتای زمیندماسنننیی نشننان میدهد که در مح
همبری داین

ها ،ویهگیهای انباشنتههای اقیانوسنی را نشنان میدهند (شنک

کلی به دو دسته تق یمکرده اس

هنای دینابنازی بنا گنابروهنا ،دمنای تلناد گنابروئیندهنا

که عبارتند از:

اندکی کاهش یاوته اس

1و اویولی های بایی زون ورورانش که ویهگیهای زمینشننیمیایی

با توجه به بررسننیهای زمیندما -وشننارسنننیی صننور گروته در

مشابه با جزایر کمانی تولئیتی 6دارند

منطقننه درگز و همننین چننندین پهوهش انیننامشننننده در مورد

2و اویولین هنای نو  MORBکنه ویهگیهنای زمینشنننیمینایی نهنا

حوضنننههنای اویولیتی جنوبخناوری ایران ،مناننند من

مشابه سن

کنا و کیند

(McCall and Kidd, 1982و ،دزمونز و بکالوو ( Desmons

and Beccaluva, 1983و ،م
al., 2013و ،بر

بنا توجنه بنه اینکنه اویولین هنای نو  ،MORBدر محن گ ننن هنای

کا (McCall, 1997و ،قاضنی

و همکاران (Ghazi et al., 2004و ،بر

های موجود در پشتههای میان اقیانوسی اس

تران ننفورم کشننشننی واقع در حوضننههای پش ن کمانی نیز تشننکی

و همکاران ( Burg et

میشنننونند بننابراین ،میتوان نتیینهگرون

کنه کمپلکس اویولیتی

(Burg, 2018و هنزیکر (Hunziker, 2014و،

کهنوج ویهگیهنایی شنننبینه بنه اویولین هنای نو  MORBدارنند

هنزیکر و همکاران (Hunziker et al., 2015و ،شنننفاییمقدم و

حضنننور مفیبو  ،ایلمنین

در توده گنابروئیندی،

اسنترن (Shafaii Moghadam and Stern, 2015و ،م نلمپور و

نشناندهنده بایبودن ووگاسنیته اک نیهن و شنرایا اک نیدان در هنگام

همکناران (Moslempour et al., 2015و ،دورانی و همکناران

پیدایش ن اس

(Enami et al., 1993و پهوهشهای انیامشده

(Dorani et al., 2017و ،ساکانی و همکاران ( Saccani et al.,

توسنا کریمی شنهرکی و همکاران ( Karimi Shahraki et al.,

2018و ،اسنماعیلی و همکاران (Esmaeili et al., 2020و ،باربرو

2019و ،بر روی دما و ووگاسننیته اک ننیهن سننن

و همکنناران (Barbero et al., 2020و ،سنننپینندبر و همکنناران

منطقه درگز نشانداد که گابروهای میزبان کانهزایی در دمایی تا

و تیتنانومگنتین

های گابروئیدی
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های گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در منطقه درگز

 1000درجه سنننانتیگراد تشنننکی شنننده و سنننپس با کاهش دما و

Shahraki et al., 2019و ،کنه دمناهنای بین  551تنا  830درجنه

اوزایش ووگاسنیته اک نیهن ،کانیهای اک نیدی تشنکی شندهاند و با

سنانتیگراد و ووگاسنیته اک نیهن بین  -21/61تا  -23/97بار را برای

نیز

اک نننیدی هن -تیتانیوم منطقه درگز در نظر

اوزایش ووگاسننیته اک ننیهن ،کانیهای تیتانومگنتی و ایلمنی
اک ننید شننده و به هماتی

تشنننکین کان نننن

گروتنهانند ،میتوان نتیینهگرون

تبدی شنندهاند از مقای ننه دما ( 700تا

 1258درجنه سنننانتیگرادو ،وشنننار ( 4تنا  8کیلوبنارو و ووگناسنننیتنه
اک ننیهن ( -19/25تا  -25/25بارو به دس ن

مده برای سننن

به صور همزادی (ارتوماگماییو و در زمان جایگیری ،سردشدن
و تفریق مناگمنای بنازین

های

گابروئیدی میزبان کانهزایی اک یدی هن -تیتانیوم در این پهوهش
با دماهای حاصن ن از زمیندماسننننییهای ایلمنی

کنه کناننهزایی تیتنانیوم منطقنه درگز،

و شنننکن گیری توده گنابروئیندی و تحن

شرایا غالب ووگاسیته اک یهن در ی

و تیتانومگنتی

حوضه کششی پش کمانی

اییاد شده اس

انیننامشننننده توسنننا کریمی شنننهرکی و همکنناران ( Karimi

شکک  :A .15نمودار واز سنامانه سنه تایی دیوپ نید -نورتی  -وورسنتری (Yoder and Tilley, 1962و و  :Bنمایش محدودههای دمایی به دسن
منده از واحندهنای سننننگی منطقنه درگز بر روی نیمرخ زمینشننننناسنننی اویولین هنا (بنا تغییرا از کنلنانینان و همکناران (Kananian et al., 2001و و
شفاییمقدم و استرن (Shafaii Moghadam and Stern, 2015وو
Fig. 15. A: Phase diagram of the Diopside-Anorthite-Forsterite ternary system (Yoder and Tilley, 1962), and B: Schematic
scheme of temperature ranges obtained from rock units in the Dar Gaz district based on the geological profile of ophiolite
(modified after Kananian et al. (2001) and Shafaii Moghadam and Stern, 2015)).
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قدردانی

زمیندما -وشارسنیی ،کما تشکر و قدردانی را داریم همننین از

از جناب قای دکتر اندرو جی لوکود 7از دانشننکده علوم زمین

سننردبیر محترم جناب قای دکتر کریمپور و داوران محترم به دلی

و اتم ننفر دانشننگاه لبرتای کانادا ،به دلی راهنماییهای ارزشننمند

ارائه نکتهها و راهنماییهای ارزشمندشان ،کما تشکر را داریم

برای ارائنه نرماوزارهنا و دیندگناه کلیندی پیرامون مبناحن

شنننیمی و

1. Electron Probe Micro-Analyzer
2. Back arc basin
)3. Suprasubduction zone (SSZ
)4. Volcanic arc basalts (VAB
)5. Oceanic floor basalts (OFB
)6. Island arc tholeiite (IAT
7. Andrew J. Locock

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

زمینشناسی اقتصادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 1

215

Ghasemi Siani and Ebrahimi Fard

Geothermobarometry of Fe-Ti hosted gabbroid rocks in the Dar Gaz district …

References
Abd El-Rahman, Y., Helmy, H.M., Shibata, T.,
Yoshikawa, M., Arai, S. and Tamura, A., 2012.
Mineral chemistry of the Neoproterozoic
Alaskan-type Akarem Intrusion with special
emphasis on amphibole: Implications for the
pluton origin and evolution of subduction-related
magma. Lithos, 155:
410–425.
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.09.015
Aoki, K.I. and Shiba, I., 1993. Pyroxenes from
lherzolite
inclusions
of
Itinome-gata,
Japan. Lithos, 6(1): 41–51.
https://doi.org/10.1016/0024-4937(73)90078_9
Anderson, J.L., 1996. Status of thermobarometry in
granitic batholiths. Transaction of the Royal
Society of Edinburg: Earth Sciences, 87(1–2):
125–138.
Anderson, J.L. and Smith, D.R., 1995. The effect of
temperature and oxygen fugacity on Al-inhornblende barometry. American Mineralogist,
80 (5–6): 549–559.
https://doi.org/10.2138/am.1995-5-615
Arvin, M., Babaei, A. A., Ghadami, Gh., Dargahi, S.
and Shakerardekani, A.R., 2005. The origin of the
Kahnuj ophiolitic complex, SE of Iran,
Constraints from whole rock and mineral
chemistry of the Bande-Zeyarat gabbroic
complex. Ofioliti, 30 (1): 1–14.
Barbero, E., Delavari, M., Dolati, A., Vahedi, L.,
Langone, A., Marroni, M. and Saccani, E., 2020.
Early Cretaceous Plume–Ridge Interaction
Recorded in the Band-e-Zeyarat Ophiolite (North
Makran, Iran): New Constraints from
Petrological,
Mineral
Chemistry,
and
Geochronological Data. Minerals, 10(12): 1100.
https://doi.org/10.3390/min10121100
Barclay, J. and Carmichael, I.S.E., 2004. A
hornblende basalt from western Mexico: watersaturated phase relations constrain a pressure–
temperature window of eruptibility. Journal of
Petrology, 45(3):
485–506.
https://doi.org/10.1093/petrology/egg091
Beccaluva, L., Bianchini, G., Bonadiman, C., Siena,
F. and Vaccaro, C., 2004. Coexisting anorogenic
and subduction-related metasomatism in mantle
xenoliths from the Betic Cordillera (southern
Spain). Lithos, 75(1-2): 67–87.
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2003.12.015
Bertrand, P. and Mercier, J.C., 1985. The mutual
solubility
of
coexisting
orthoand

Clinopyroxene:
toward
and
absolute
geothermometry for natural system? Earth and
Planetary Science Letters, 76(1–2): 109–122.
https://doi.org/10.1016/0012821X(85)earpscilett.90152-9
Bishop, F.C., 1980. The distribution of Fe2+ and Mg
between coexisting illmenite and pyroxene with
application to geothermometry. American
Journal of Sciences, 280(1): 46–77.
https://doi.org/10.2475/ajs.280.1.46
Blundy, J.D., and Holland, T.J., 1990. Calcic
amphibole equilibria and a new amphiboleplagioclase geothermometer. Contributions to
Mineralogy and Petrology, 104(2): 208–224.
https://doi.org/10.1007/BF00306444
Burg, J.P., 2018. Geology of the onshore Makran
accretionary wedge: Synthesis and tectonic
interpretation. Earth-Science
Reviews, 185,
1210–1231.
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.09.011
Burg, J.P., Dolati, A., Bernoulli, D. and Smit, J.,
2013. Structural style of the Makran Tertiary
accretionary complex in SE-Iran. In: K. H. Al
hosani,
F.
Roure,
and
R.
Ellison
(Editors), Lithosphere dynamics and sedimentary
basins: The Arabian Plate and analogues.
Springer,
Berlin,
pp.
239–259.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-30609-9_12
Coltorti, M., Bonadiman, C., Faccini, B., Grégoire,
M., O'Reilly, S.Y. and Powell, W., 2007.
Amphiboles from suprasubduction and intraplate
lithospheric mantle. Lithos, 99(1–2): 68–84.
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.05.009
Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J., 2013. An
introduction to the rock forming minerals.
Longman Scientific and Technical, London, 506
pp.
Desmons, J. and Beccaluva, L., 1983. Mid-ocean
ridge and island-arc affinities in ophiolites from
Iran: palaeographic implications: complementary
reference. Chemical Geology, 39(1–2): 39–63.
https://doi.org/10.1016/0009-2541(83)90071_2
Dorani, M., Arvin, M., Oberhänsli, R. and Dargahi,
S., 2017. PT evolution of metapelites from the
Bajgan complex in the Makran accretionary
prism, south eastern Iran. Geochemistry, 77(3):
459–475.
https://doi.org/10.1016/j.chemer.2017.07.004
Elthon, D., Stewart, M., and Ross, D.K., 1992.
Compositional trends of minerals in oceanic

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

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

216

Ghasemi Siani and Ebrahimi Fard

Geothermobarometry of Fe-Ti hosted gabbroid rocks in the Dar Gaz district …

cumulates. Journal of Geophysical Research:
Solid
Earth, 97(B11):
15189–15199.
https://doi.org/10.1029/92JB01187
Enami, M., Suzuki, K., Liou, J.G. and Bird, D.K.,
1993. Al– Fe3+ and F– OH substitutions in
titanite and constrains on their P–T dependence.
European Journal of Mineralogy, 5(2): 231–291.
https://doi.org/10.1127/ejm.5.2.0219
Ernst, W.G. and Liu, J., 1998. Experimental phaseequilibrium study of Al-and Ti-contents of calcic
amphibole in MORB—A semiquantitative
thermobarometer. American mineralogist, 83(9–
10): 952–969.
https://doi.org/10.2138/am-1998-9-1004
Esmaeili, R., Xiao, W., Ebrahimi, M., Zhang, J.E.,
Zhang, Z., Abd El-Rahman, Y. and Aouizerat, A.,
2020. Makran ophiolitic basalts (SE Iran) record
Late
Cretaceous Neotethys plume-ridge
interaction. International
Geology
Review, 62(13–14): 1677–1697.
https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1658232
Ewart, A., 1979. A review of the mineralogy and
chemistry of Tertiary-Recent dacitic, latitic,
rhyolitic,
and
related
salic
volcanic
rocks. Developments in Petrology, 6: 13–121.
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-417657.50007-1
Fanka, A., Tsunogae, T., Daorerk, V., Tsutsumi, Y.,
Takamura, Y., Endo, T. and Sutthirat, C., 2016.
Petrochemistry and mineral chemistry of Late
Permian hornblendite and hornblende gabbro
from the Wang Nam Khiao area, Nakhon
Ratchasima, Thailand: indication of PalaeoTethyan subduction. Journal of Asian Earth
Sciences, 130: 239–255.
https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2016.11.018
Fischer, T.P. and Marty, B., 2005. Volatile
abundances in the sub-arc mantle: insights from
volcanic
and
hydrothermal
gas
discharges. Journal
of
Volcanology and
Geothermal
Research, 140(1–3):
205–216.
https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2004.07.022
Furhman, M.L. and Lindsley, D.H., 1988. Ternaryfeldspar modeling and thermometry. American
Mineralogist, 73(3–4): 201–215. Retrieved
October
10,
2021
from
https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/art
icle-abstract/73/3-4/201/42101/Ternary-feldsparmodeling-andthermometry?redirectedFrom=PDF

Ghadami, Gh., 1998. Petrology and geochemistry of
the Kahnuj ophiolitic gabbroid rocks. M.Sc.
Thesis, Shahid Bahonar University, Kerman,
Iran, 145 pp. (in Persian)
Ghasemi Siani, M., Mehrabi B., Karimi Shahraki B.
and Kheirabadi A., 2018. Geology, petrography
and geochemistry of ultramafic-mafic rocks and
associated mineralization at Dargaz anomaly
(Kahnuj OphioliticComplex). Petrology, 34(9):
139-162. (in Persian)
http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2018.111638.1089
Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Neubauer, F., Cao,
S., 2021a. Trace element geochemistry of zircons
from the Kahnouj ophiolite complex:
implications for petrogenesis and geodynamic
setting. Arabian Journal of Geosciences, 14(14):
1–20.
https://doi.org/10.1007/s12517-021-07575-5
Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Neubauer, F., Cao,
S. and Lentz, D.R., 2021b. Geochronology,
geochemistry, and origin of plagiogranitic rocks
and related granitic dikes in the Dar Gaz district,
Kahnuj ophiolite complex, SE Iran: Analysis of
their petrogenesis in a back-arc tectonic
setting. Lithos, 380: 105832.
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105832
Ghazi A.M., Hassanipak A.A., Mahoney J.J. and
Duncan R.A., 2004. Geochemical characteristics,
40
Ar- 39Ar ages and original tectonic setting of the
Band-e-Zeyarat/Dar Anar ophiolite, Makran
accretionary prism, S.E. Iran. Tectonophysics,
393(1–4): 175–196.
https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.07.035
Ghent, E.D., Nicholls, J., Simony, P.S., Sevigny, J.
H. and Stout, M.Z., 1991. Hornblende
geobarometry of the Nelson Batholith,
southeastern British
Columbia:
tectonic
implications. Canadian Journal of
Earth
Sciences, 28(12): 1982–1991.
https://doi.org/10.1139/e91-180
Giacomini, F., Tiepolo, M., Dallai, L. and Ghezzo,
C., 2007. On the onset and evolution of the Rossorogeny magmatism in North Victoria LandAntarctica. Chemical Geology, 240(1–2): 103–

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

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

217

Ghasemi Siani and Ebrahimi Fard

Geothermobarometry of Fe-Ti hosted gabbroid rocks in the Dar Gaz district …

128.
https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.02.005
Hammarstrom, J.M. and Zen, E.A., 1986. Aluminum
in
hornblende:
an
empirical
igneous
geobarometer. American Mineralogist, 71(11–
12): 1297–1313. Retrieved October 10, 2021
from
https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/art
icle-abstract/71/11-12/1297/104900/Aluminumin-hornblende-An-empiricaligneous?redirectedFrom=fulltext
Hassanipak, A.A., Ghazi, A.M. and Wampler, J.M.,
1996. Rare earth element characteristics and KAr ages of the Band Ziarat ophiolite complex,
southeastern Iran. Canadian Journal of Earth
Sciences, 33(11): 1534–1542.
https://doi.org/10.1139/e96-116
Hawthorne, F.C., Oberti, R., Harlow, G.E., Maresch,
W.V., Martin, R.F., Schumacher, J.C. and Welch,
M.D., 2012. Nomenclature of the amphibole
supergroup. American Mineralogist, 97(11–12):
2031–2048.
https://doi.org/10.2138/am.2012.4276
Hebert, R., 1982. Petrography and mineralogy of
oceanic peridotites and gabbros: some
comparisons with ophiolite examples. Ofioliti,
7(2–3): 299–324. Retrieved October 10, 2021
from https://pascal-francis.inist.fr
Hebert, R., Constantin, M. and Robinson, P.T., 1991.
Primary mineralogy of Leg 118 gabbroic rocks
and their place in the spectrum of oceanic mafic
igneous rocks. In: Proceeding of the ocean
Drilling Program. Scientific Results, 118: 3–20.
Retrieved October 10, 2021 from
http://wwwodp.tamu.edu/publications/118_SR/VOLUME/C
HAPTERS/sr118_01.pdf
Holland, T. and Blundy, J., 1994. Non-ideal
interactions in calcic amphiboles and their
bearing
on
amphibole-plagioclase
thermometry.
Contributions to Mineralogy and Petrology, 116:
433–447.
https://doi.org/10.1007/BF00310910
Hollister, L.S., Grissom, G.C., Peters, E.K., Stowell,
H. H. and Sisson, V.B., 1987. Confirmation of the
empirical correlation of Al in hornblende with
pressure of solidification of calc-alkaline
plutons. American Mineralogist, 72(3–4): 231–
239. Retrieved October 10, 2021 from

https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/art
icle-abstract/72/3-4/231/104937/confirmationof-the-empirical-correlation-of-al-in
Hossain, I., Tsunogae, T. and Rajesh, H.M., 2009.
Geothermobarometry and fluid inclusions of
dioritic rocks in Bangladesh: Implications for
emplacement depth and exhumation rate. Journal
of Asian Earth Sciences, 34(6): 731–739.
https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2008.10.010
Huaimin X., Shuwen D., Ping, J., 2006. Mineral
chemistry’ geochemistry and U-Pb SHRIMP
zircon data of the Yangxin monzonitic intrusive
in the foreland of the Dabie orogen sci-ence
in China", Earth Sciences, 49: 684–695.
https://doi.org/10.1007/s11430-006-0684-y
Humphreys, M.C., Cooper, G. F., Zhang, J., Loewen,
M., Kent, A.J., Macpherson, C.G. and Davidson,
J.P. 2019. Unravelling the complexity of magma
plumbing at Mount St. Helens: a new trace
element
partitioning
scheme
for
amphibole. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 174(1): 1–15.
https://doi.org/10.1007/s00410-018-1543-5
Hunziker, D., 2014. Magmatic and metamorphic
history of the North Makran ophiolites and
blueschists (SE Iran): Influence of Fe3+/Fe2+ ratios
in
blueschist
facies
minerals
on
geothermobarometric calculations. Ph.D. Thesis,
University of Zurich, Zurich, Switzerland, 384
pp.
Hunziker, D., Burg, J.P., Bouilhol, P. and von Quadt,
A., 2015. Jurassic rifting at the Eurasian Tethys
margin: Geochemical and geochronological
constraints from granitoids of North Makran,
southeastern Iran. Tectonics, 34(3): 571–593.
https://doi.org/10.1002/2014TC003768
Hynes, A., 1982. A comparison of amphiboles from
mediumand
lowpressure
metabasites. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 81(2): 119–125.
https://doi.org/10.1007/BF00372049
Jacamon, F. and Larsen, R.B., 2009. Trace element
evolution of quartz in the charnockitic Kleivan
granite, SW-Norway: The Ge/Ti ratio of quartz as
an
index
of
igneous
differentiation. Lithos, 107(3–4): 281–291.
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2008.10.016
Johnson, M.C. and Rutherford, M.J., 1989.
Experimental calibration of the aluminum-inhornblende geobarometer with application to

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

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

218

Ghasemi Siani and Ebrahimi Fard

Geothermobarometry of Fe-Ti hosted gabbroid rocks in the Dar Gaz district …

Long Valley caldera (California) volcanic
rocks. Geology, 17(9): 837–841.
https://doi.org/10.1130/00917613(1989)017<0837:ECOTAI>2.3.CO;2
Kananian A., 2001. Petrology and geochemistry of
Kahnuj ophiolite complex. Ph.D. thesis, Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran, 241 p (in
Persian).
Kananian A., Juteau T., Bellon H., Darvishzadeh A.,
Sabzehi M., Whitechurch H. and Ricou L. E.,
2001. The ophiolite massif of Kahnuj (western
Makran, southern Iran). new geological and
geochronological data. Sciences de la Terre et des
planètes/Earth
and
Planetary
Sciences,
332(9):543–552.
https://doi.org/10.1016/S1251-8050(01)01574-9
Karimi Shahraki, B., Ghasemi Siani, M. and
Gholizadeh K., 2019. Geothermometry and
oxygen fugacity of iron-titanium oxide minerals
in Dargaz anomaly, southeast of Kahnuj.
Kharazmi Earth Sciences, 5(1): 79–98 (in
Persian). Retrieved October 10, 2021 from
https://doi.org/10.29252/gnf.5.1.79
Kelemen, P. B., Rilling, J. L., Parmentier, E. M.,
Mehl, L. and Hacker, B. R., 2003. Thermal
structure due to solid-state flow in the mantle
wedge beneath arcs. Geophysical MonographAmerican Geophysical Union, 138, 293–311.
https://doi.org/10.1029/138GM13
Kelemen, P., Whitehead J. A., Aharonov E. and
Joordahl K. A., 1995. Experiments on flow
focusing in soluble porous media, with
applications to melt extraction from the mantle.
Journal of Geophysics Research, 100(B1): 475–
496.
https://doi.org/10.1029/94JB02544
Kretz, R., 1994. Metamorphic crystallization. John
Wiley and Sons Ltd, New York, USA, 507 pp.
Retrieved
October
10,
2021
from
https://www.academia.edu
Lindsley, D.H., 1983. Pyroxene thermometry.
American Mineralogist, 68: 477–493. Retrieved
October
10,
2021
from
https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/art
icle-abstract/68/5-6/477/104808/Pyroxenethermometry
Locock, A. J., 2014. An Excel spreadsheet to classify
chemical analyses of amphiboles following the
IMA 2012 recommendations. Computers and
Geosciences, 62: 1–11.

https://doi.org/10.1016/j.cageo.2013.09.011
Mandal, A., Ray, A., Debnath, M. and Paul, S. P.,
2012. Petrology, geochemistry of hornblende
gabbro and associated dolerite dike of Paharpur,
Puruliya, West Bengal: Implication for
petrogenetic process and tectonic setting. Journal
of Earth System Science, 121(3): 793–812.
https://doi.org/10.1007/s12040-012-0195-5
McCall, G. J. H., 1985. Explanatory text of the
Minab quadrangle map 1:250000. Geological
Survey of Iran, Report No. J13. (in Persian)
McCall, G. J. H., 1997. The geotectonic history of
the Makran and adjacent areas of the southern
Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 15(6): 517–
531.
https://doi.org/10.1016/S0743-9547(97)00032-9
McCall, G. J. H. and Kidd, R. G. W., 1982. The
Makran, Southeastern Iran: the anatomy of a
convergent plate margin active from Cretaceous
to Present. Geological Society, London, Special
Publications, 10(1): 387–397.
https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1982.010.01.26
Meurer, W. P., and Claeson, D. T., 2002. Evolution
of crystallizing interstitial liquid in an arc-related
cumulate determined by LA ICP-MS mapping of
a large amphibole oikocryst. Journal of
Petrology, 43(4): 607–629.
https://doi.org/10.1093/petrology/43.4.607
Molina, J. F., Moreno, J. A., Castro, A., Rodríguez,
C. and Fershtater, G. B., 2015. Calcic amphibole
thermobarometry in metamorphic and igneous
rocks:
New
calibrations
based
on
plagioclase/amphibole Al-Si partitioning and
amphibole/liquid Mg partitioning. Lithos, 232:
286–305.
https://doi.org/10.1016/j.lithos.2015.06.027
Molina, J. F., Scarrow, J. H., Montero, P. G. and Bea,
F., 2009. High-Ti amphibole as a petrogenetic
indicator of magma chemistry: evidence for
mildly alkalic-hybrid melts during evolution of
Variscan basic–ultrabasic magmatism of Central
Iberia. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 158(1):
69–98.
https://doi.org/10.1007/s00410-008-0371-4
Morimoto, N., 1988. Nomenclature of pyroxenes.
Canadian
Mineralogist,
27:
143–156.
https://doi.org/10.1007/BF01226262
Moslempour, M. E., Khalatbari-Jafari, M., Ghaderi,
M., Yousefi, H. and Shahdadi, S., 2015.
Petrology, geochemistry and tectonics of the

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

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

219

Ghasemi Siani and Ebrahimi Fard

Geothermobarometry of Fe-Ti hosted gabbroid rocks in the Dar Gaz district …

extrusive sequence of
Fannuj-Maskutan
ophiolite, Southeastern Iran. Journal of the
Geological Society of India, 85(5): 604–618.
https://doi.org/10.1007/s12594-015-0255-y
Miyashiro, A., 1974. Volcanic rock series in island
arcs and active continental margins. American
Journal of Science, 274(4): 321–355.
https://doi.org/10.2475/ajs.274.4.321
Mutch, E. J. F., Blundy, J. D., Tattitch, B.C., Cooper,
F. J. and Brooker, R. A., 2016. An experimental
study of amphibole stability in low-pressure
granitic magmas and a revised Al-in-hornblende
geobarometer. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 171(10): 1–27.
https://doi.org/10.1007/s00410-016-1298-9
Nekvasil, H., 1992. Ternary feldspar crystallization
in high-temperature felsic magmas. American
Mineralogist, 77(5–6): 592–604. Retrieved
October
10,
2021
from
https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/art
icle-abstract/77/5-6/592/42680/Ternary-feldsparcrystallization-in-high?redirectedFrom=PDF
Nisbet, E.G. and Pearce, J.A., 1977. Clinopyroxene
composition in mafic lavas from different
tectonic settings. Contributions to Mineralogy
and Petrology, 63(2): 149–160.
https://doi.org/10.1007/BF00398776
Paragon-Contech Consulting Engineers, 1985.
Explanatory text of Minab Map 1:250000.
Geological survey of Iran. (in Persian)
Pearce, J.A., Lipart, S.J. and Roberts, S., 1984.
Characteristic and tectonic setting of SupraSubduction zone ophiolites. Geological Society
Special Publication (London), 16: 77–94.
https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1984.016.01.06
Petrini, K. and Podladchikov, Y., 2000. Lithospheric
pressure-depth relationship in compressive
regions of thickened crust. Journal of
Metamorphic
Geology, 18(1):
67–77.
https://doi.org/10.1046/j.15251314.2000.00240.x
Putirka, K.D., 2016. Amphibole thermometers and
barometers for igneous systems and some
implications for eruption mechanisms of felsic
magmas
at
arc
volcanoes. American
Mineralogist, 101(4): 841–858.
https://doi.org/10.2138/am-2016-5506
Rajabzadeh, M.A., Ghorbani M and Saadati M.,
2011. Mineralization study of titanium in
Kahnouj ophiolitic complex based on

petrological, mineralogical and geochemical data,
south of Kerman province. Petrology, 7(2): 21–
38 (in Persian). Retrieved October 10, from
https://ijp.ui.ac.ir/article_16078.html?lang=en
Rampone, E., Hofmann, A.W. and Raczek, I., 1998.
Isotopic contrasts within the Internal Liguride
ophiolite (N. Italy): the lack of a genetic mantle–
crust link. Earth and Planetary Science
Letters, 163(1–4):175–189.
https://doi.org/10.1016/S0012-821X(98)00185X
Richards, J.P., 2003. Tectono-magmatic precursors
for
porphyry
Cu-(Mo-Au)
deposit
formation. Economic Geology, 98(8): 1515–
1533.
https://doi.org/10.2113/gsecongeo.98.8.1515
Ridolfi, F. and Renzulli, A., 2012. Calcic amphiboles
in calc-alkaline and alkaline magmas:
thermobarometric and chemometric empirical
equations valid up to 1,130° C and 2.2
GPa. Contributions
to
Mineralogy
and
Petrology, 163(5): 877–895.
https://doi.org/10.1007/s00410-011-0704-6
Ridolfi, F., Renzulli, A. and Puerini, M., 2010.
Stability and chemical equilibrium of amphibole
in calc- alkaline magmas: an overview, new
thermobarometric formulations and application to
subduction – related volcanoes. Contributions to
Mineralogy and Petrology, 160(1): 45–66.
https://doi.org/10.1007/s00410-009-0465-7
Saccani, E., Dilek, Y. and Photiades, A., 2018. Timeprogressive mantle-melt evolution and magma
production in a Tethyan marginal sea: A case
study
of
the
Albanide-Hellenide
ophiolites. Lithosphere, 10(1): 35–53.
https://doi.org/10.1130/L602.1
Sepidbar, F., Lucci, F., Biabangard, H., Zaki Khedr,
M. and Jiantang, P., 2020. Geochemistry and
tectonic significance of the Fannuj-Maskutan
SSZ-type ophiolite (Inner Makran, SE
Iran). International Geology Review, 62(16):
2077–2104.
https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1753118
Scaillet, B. and Evans, B.W., 1999. The 15 June 1991
eruption of Mount Pinatubo. I. Phase equilibria
and pre-eruption P–T–f O2–f H2O conditions of
the dacite magma. Journal of Petrology, 40(3):
381–411.
https://doi.org/10.1093/petroj/40.3.381

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

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

220

Ghasemi Siani and Ebrahimi Fard

Geothermobarometry of Fe-Ti hosted gabbroid rocks in the Dar Gaz district …

Schmidt, M.W., 1992. Amphibole composition in
tonalite as a function of pressure: an experimental
calibration
of
the
Al-in-hornblende
barometer. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 110(2-3): 304–310.
https://doi.org/10.1007/BF00310745
Shafaii Moghadam, H. and Stern, R.J., 2015.
Ophiolites of Iran: Keys to understanding the
tectonic evolution of SW Asia:(II) Mesozoic
ophiolites. Journal of Asian Earth Sciences, 100:
31–59.
https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2014.12.016
Simakin, A., Zakrevskaya, O. and Salova, T., 2012.
Novel amphibole geo-barometer with application
to mafic xenoliths. Earth Science Research, 1(2):
82 –97.
http://dx.doi.org/10.5539/esr.v1n2p82
Soesoo, A., 1997. A multivariate statistical analysis
of clinopyroxene composition: Empirical
coordinates for the crystallisation PT‐
estimations. Geological Society of Sweden
(Geologiska
Foreningen), 119(1):
55–60.
https://doi.org/10.1080/11035899709546454
Stein, E., and Dietl, C., 2001. Hornblende
thermobarometry of granitoids from the Central
Odenwald (Germany) and their implications for
the
geotectonic
development
of
the
Odenwald. Mineralogy and Petrology, 72(1–3):
185–207.
https://doi.org/10.1007/s007100170033
Tamayo, Jr, R.A., 1998. Petrology and mineral
chemistry of a back-arc upper mantle suite:
Example from the Camarines Norte Ophiolite
complex, South Luzon. Journal of the Geological
Society of the Philippines, 51: 1–23.
Vyhnal, C.R., McSween, H.Y. and Speer, J.A., 1991.
Hornblende chemistry in southern Appalachian
granitoids: implications for aluminum hornblende
thermobarometry and magmatic epidote
stability. American Mineralogist, 76(1–2):176–
188. Retrieved October 10, 2021 from
https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/art
icle-abstract/76/1-2/176/42488/Hornblendechemistry-in-southernAppalachian?redirectedFrom=fulltext
Wallace, P. J., 2005. Volatiles in subduction zone
magmas: concentrations and fluxes based on melt
inclusion and volcanic gas data. Journal of
Volcanology and Geothermal Research, 140(1–
3): 217–240.
https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2004.07.023

Wan, B., Xiao, W., Windley, B.F. and Yuan, C.,
2013. Permian hornblende gabbros in the Chinese
Altai from a subduction-related hydrous parent
magma, not from the Tarim mantle
plume. Lithosphere, 5(3): 290–299.
https://doi.org/10.1130/L261.1
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010.
Abbreviations for names of rock-forming
minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–
187.
https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Wones, D.R., 1981. Mafic silicates as indicators of
intensive variables in granitic magmas. Mining
Geology, 31(168):
191–212.
https://doi.org/10.11456/shigenchishitsu1951.31.
191
Wones, D.R., 1989. Significance of the assemblage
titanite+ magnetite+ quartz in granitic
rocks. American Mineralogist, 74(7–8): 744–
749. Retrieved October 10, 2021 from
https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/art
icle-abstract/74/7-8/744/42272/Significance-ofthe-assemblage-titanite-magnetite
Xie, Y.W. and Zhang Y.Q., 1990. Peculiarities and
genetic significance of hornblende from granite in
the Hengduansan region. Acta Mineral Sin, 10:
35–45. Retrieved Ocober 10, 2021 from
https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTALKWXB199001005.htm
Yan, S. and Niu, H,C., 2014. Petrography and
geochemistry of the Wuling amphibole gabbro
and
its
implication
for
iron
ore
metallization. Acta Geologica Sinica‐English
Edition, 2(88):
397–398.
https://doi.org/10.1111/1755-6724.12372_25
Yan, S., Shan, Q., Niu, H.C., Yang, W.B., Li, N.B.,
Zeng, L.J. and Jiang, Y.H., 2015. Petrology and
geochemistry of late Carboniferous hornblende
gabbro from the Awulale Mountains, western
Tianshan (NW China): Implication for an arc–
nascent back-arc environment. Journal of Asian
Earth Sciences, 113: 218–237.
https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.01.016
Yang, D.G., Sun, D.Y., Gou, J. and Hou, X.G., 2018.
Petrogenesis
and
tectonic
setting
of
Carboniferous hornblende gabbros of the
northern Great Xing'an Range, NE China:
Constraints from geochronology, geochemistry,
mineral
chemistry,
and
zircon
Hf
isotopes. Geological Journal, 53(5): 2084–2098.
https://doi.org/10.1002/gj.3035

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

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

221

Ghasemi Siani and Ebrahimi Fard

Geothermobarometry of Fe-Ti hosted gabbroid rocks in the Dar Gaz district …

Yavaz, F. and Döner, Z., 2017. WinAmptb: A
Windows program for calcific amphibole
thermobarometry. Periodico
di
Mineralogia, 86(2): 135–167.
https://doi.org/10.2451/2017PM710
Yoder, H.S. and Tilley, C.E., 1962. Origin of
Basaltic Magma: an experimental Study of
Natural and synthetic rocks systems. Journal of
Petrology, 3(3): 342–532.
https://doi.org/10.1093/petrology/3.3.342

Zhang, S.H., Zhao, Y. and Song, B., 2006.
Hornblende
thermobarometry
of
the
Carboniferous granitoids from the Inner
Mongolia Paleo-uplift: implications for the
tectonic evolution of the northern margin of North
China block. Mineralogy and Petrology, 87(1):
123–141.
https://doi.org/10.1007/s00710-005-0116-2

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

DOI: 10.22067/ECONG.2021.69934.1016

222

شرایط و ضوابط ارسال مقاله

•

مقالهای که برای بررسی و چاپ به نشریه ارسال میشود ،نباید قبالً در نشریه داخلی و خارجی دیگری به چاپ رسیده باشد ،همچنین
همزمان (تا اعالم نظر نهایی این نشریه) به نشریههای دیگر داخلی و یا خارجی ارسال نشود .چاپ خالصه مقاله ارائهشده در کنگرهها،
سمپوزیومها و سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

•

در مقالههایی که از پایاننامه ارشد یا دکتری استخراجشده است ،اسامی اساتید راهنما و مشاور ذکر شود.

•

در صوورتی که مقاله برگرفته از طرح پژوهشوی مصوود دانشوگاه یا طرح پژوهشوی مراکق تحقیقاتی اسوت ،باید اسوامی پژوهشوگران و
محل انجام پژوهش ذکر شود.

•

نشریه در رد ،قبول و ویراستاری مقاله آزاد است.

•

دریافت مقاله فقط از طریق ودسایت نشریه زمینشناسی اقتصادی ،به آدرس  https://econg.um.ac.irامکانپذیر است.

•

مقالهها توسوط متخصوصوان مویووعی داوری می شووند و در صوورب تصوویر و پذیر ،مقاله ،در فهرسوت مقالههای آماده انتشوار
سایت نشریه قرار میگیرند و بعد از ویراستاری و صفحهآرایی به نوبت به شمارهای خاص اختصاص داده میشوند.

•
•

داوری مقاله دوسو ناشناس است (در کلیه مراحل بررسی مقاله ،داوران و نویسندگان از اسامی یکدیگر مطلع نخواهند شد).
تکمیل و ارسوال فرم تعهدنامه ،تعار

منافع و مشوخصواب نویسوندگان القامی اسوت (برای دریافت فرمها به سوایت نشوریه ،منوی

نویسندگان و زیرمنوی فرم مراجعهشود).
•

ایمیل نویسنده مسئول حتیاالمکان ،ایمیل سازمانی باشد.

•

اطالعاب بیشتر و کاملتر را در سایت نشریه (منوی نویسندگان و زیرمنوی شرایط و یوابط ارسال مقاله) مشاهده نمایید.

سیاست دسترسی آزاد
این نشریه تحت مجوز بینالمللی ) Creative Commons Attribution (CC BY 4.0است و به صورب دسترسی آزاد و بدون هقینه در
دسترس خوانندگان و نویسندگان قرار میگیرد .تمام هقینههای نشریه توسط دانشگاه فردوسی مشهد تأمین میشود.

انواع مقاله قابل پذیرش
•

مقاله پژوهشی

•

مقاله مروری

•

یادداشت پژوهشی

•

نقد علمی
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بخشهای مقاله
مقاله شوامل بخشهای زیر باشود .اطالعاب کامل درباره هر بخش را در راهنمای نگار( ،سوایت نشوریه ،منوی نویسوندگان و زیرمنوی راهنما)
مشاهده نمایید.
•

عنوان (فارسی و انگلیسی)

•

نام نویسندگان و وابستگی سازمانی (فارسی و انگلیسی)

•

چکیده (فارسی و انگلیسی)

•

واژههای کلیدی (فارسی و انگلیسی)

•

مقدمه

•

رو ،مطالعه

•

بحث و بررسی

•

نتیجهگیری

•

تعار

•

قدردانی

•

منابع

منافع
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تدوین مقاله
در زیر خالصوووهای از راهنمای تدوین مقاله آورده میشوووود .اطالعاب کامل درباره نگار ،مقاله را در راهنمای نگار ،موجود در سوووایت
نشریه (منوی نویسندگان و زیرمنوی راهنما) مشاهده نمایید.
•

مقاله با نرمافقار  WORDتایپ شود.

•

متن مقاله به زبان فارسی باشد.

•

مقاله دارای چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (طبق ساختار مشخصشده در راهنمای نگار )،باشد.

•

نسخه اولیه بهصورب تک ستونی تهیه شود.

•

تعداد صفحههای مقاله از  25صفحه (شامل متن ،شکل ،جدول و منابع) تجاوز نکند.

•

حاشیه صفحهها از باال  ،3/5از پایین  ،2/5از راست و چپ  2سانتیمتر باشد .سایق صفحه  A4و فاصله سطرها )1.5 lines( 1/5
تنظیمشود.

•

اندازه و فونت قلمهایی که در نوشتن مقاله استفاده میشود را در فایل راهنمای نگار ،موجود در سایت نشریه مشاهده نمایید.

•

هنگام تنظیم مقاله از بهکار بردن واژه التین که همارز فارسی دارد ،خودداری شود.

•

منابع انتهای مقاله با نیم سانتیمتر فروروفتگی ( )Hangingتنظیم شوند و از آوردن عدد و خط تیره در کنار منابع خودداری شود.

•

تیترهای اصلی و فرعی شماره نداشته باشند.

•

تمام عددها در متن مقاله ،فارسی باشد و در صورب اعشاری بودن ،ممیق به صورب ( )/نوشته شود (عدد فقط در جدول و شکل به
انگلیسی است).

•

توییح شکل (زیرنویس) و توییح جدول (باالنویس) به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد (در فارسی و انگلیسی مطابق هم باشند).

•

در توییح شکل و جدول به نام منطقه مورد بررسی اشاره شود.

•

اطالعاب کامل را در راهنمای نگار ،سایت نشریه مشاهده نمایید.

شکل
•

شوکلی که برای نشواندادن موقعیت جغرافیایی منطقه در ایران ،اسوتان و یا بخش کوچکتری نشوانداده میشوود ،باید طول و عر
جغرافیایی ،جهت شمال و مقیاس خطی داشتهباشد و موقعیت (طول و عر

جغرافیایی) به درجه ،دقیقه و ثانیه تنظیم شود.

•

نقشه راهنما داشته باشد و در راهنما ترتیر سنی واحدهای سنگی از قدیم به جدید رعایت شود.

•

به صورب رنگی و با کیفیت مناسر و مطلود تهیهشود.

•

کلمه ،حرف ،عدد و  ...بهکار رفته در داخل شکل ،فقط به زبان انگلیسی باشد.

•

عالئم اختصاری شکل در زیرنویس آن شکل توییح داده شوند (با ذکر منبع).

•

اطالعاب کامل را در راهنمای نگار ،سایت نشریه مشاهده نمایید.
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جدول
•

در نرمافقار  WORDتایپ شود.

•

جدول در صفحه عمودی تایپ شود (.)Portrait

•

موقعیت باید به درجه ،دقیقه و ثانیه ذکر شود.

•

کلمه و حرف بهکار رفته در داخل جدول به زبان انگلیسووی (با سووایق  10و فونت  )Times New Romanباشوود و در صووورب
اعشاری بودن اعداد ،ممیق به صورب نقطه ( ).نوشته شود.

•

جدول به دلیل انگلیسی بودن باید از چپ به راست تنظیم شود.

•

فاقد خطهای عمودی باشد.

•

در توییح جدول (باالنویس) ،واحد اندازهگیری اکسیدهای اصلی و فرعی ذکر شود.

•

ترتیر اکسیدهای اصلی ،عناصر فرعی و عناصر نادر خاکی استفاده شده در جدولها بهترتیر ظرفیت شیمیایی باشد.

•

اطالعاب کامل را در راهنمای نگار ،سایت نشریه مشاهده نمایید.

فرمول
•

معادله و فرمول چپچین شود.

•

شمارهگذاری فرمول ،یک سطر باالتر از فرمول قرار گیرد.

منابع
•

منابع اسوتفاده شوده در مقاله ،از منابعی باشوند که به صوورب کتاد ،نشوریه علمی ،پایاننامه و  ...بوده و قابل دسوترسوی توسوط خواننده
باشد .از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه ،جقوه استفاده نشود.

•

اسوتناد به منبع در متن مقاله (اسوتنادهای درون متنی) و همچنین منابع انتهای مقاله (برون متنی) باید به انگلیسوی نوشوته شووند (اگر در
مقاله از منبع فارسی استفاده شده باشد ،باید اطالعاب منبع به زبان انگلیسی برگردانده شود.

•

اگر منبع مورد اسوتفاده در مقاله ،فارسوی باشود؛ برای تبدیل اطالعاب کتابشوناختی آن به انگلیسوی ،باید تمام اطالعاب آن (مانند نام
نویسوونده (نویسووندگان) ،عنوان منبع (نام نشووریه ،کتاد ،گقار )،و سووایر اطالعاب موردنیاز) از صووفحه عنوان انگلیسووی یا سووایت
اینترنتی منبع گرفته شود .از ترجمه شخصی اطالعاب منابع فارسی خودداری نمایید.

•

سالهای شمسی به میالدی تبدیل شوند (در استنادهای درون متنی و منابع برون متنی).

•

اطالعاب کامل همه اسوووتنادهای درون متنی (طبق نمونههای ذکرشوووده) در انتهای مقاله آورده شوووود .هر منبعی که در متن مقاله،
شووکل و جدول و تویوویح آنها آمده باشوود ،اطالعاب کامل آن حتماً باید در انتهای مقاله ذکر شووود و همچنین هر منبعی که در
انتهای مقاله آمده باشد ،باید در درون متن نیق به آن استناد شده باشد.

•

نحوه نوشتن منابع برون متنی و استنادهای درون متنی در ادامه آمده است.

•

اطالعاب کامل را در راهنمای نگار ،سایت نشریه مشاهده نمایید.
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ارجاع درونمتنی (استناد درون متنی):
به دلیل اینکه منابع فارسوووی به کار رفته در مقاله باید به انگلیسوووی برگردانده شووووند ،الزم اسوووت ارجا درونمتنی منابع فارسوووی نیق به
انگلیسی ذکر شوند .ارجا در متن مقاله طبق موارد زیر باشد:
•
•

ارجا به منبعی با یک نویسنده :بین نام خانوادگی نویسنده و سال نشر ویرگول قرار میگیرد .مانند)Sheikhi, 1995( :
ارجا به منبعی با دو نویسووونده :بین نام خانوادگی دو نویسووونده کلمه  andقرار میگیرد و بعد از ویرگول ،سوووال نشووور منبع ذکر
میشود .مانند)Salavati and Fahim Guilani, 2014( :

•

ارجا به منبعی با بیش از دو نویسونده :بعد از نام خانوادگی نویسونده اول ،عبارب  et al.و سوپس بعد از ویرگول سوال نشور میآید.
مانند)Ghourchi et al., 2014( :

•

ارجوا بوه بیش از یوک منبع :اگر بخواهیم در یوک محول بوه چنود منبع ارجوا دهیم ،ارجوا مواننود نمونوههوای بواال صوووورب میگیرد؛ بوا
این تفاوب که همه داخل یک پرانتق قرار میگیرند و با نقطه ویرگول از هم جدا میشووند و ترتیر آوردن آنها بر اسواس سوال نشور
از قدیم به جدید است .مانند)Bardossy and Aleva, 1990; Arehart, 1996; Habibzadeh et al., 2014( :

•

هرگاه در متن ،تویوویح شووکل و جدول (زیرنویس و باالنویس) ،به طور مسووتقیم به منبع و نویسووندهای اشوواره شووود ،باید ابتدا نام
نویسوونده منبع به فارسووی و بعد در داخل پرانتق همراه با سووال نشوور به انگلیسووی (سووال میالدی) بیاید .مثال :کریم پور و همکاران
()Karimpour et al., 2012

ارجاع برونمتنی (منابع انتهای مقاله):
•

منابع استفاده شده در کل مقاله فقط به زبان انگلیسی و سال میالدی باشد.

•

برای اسووتناد به مقالههای فارسووی ،از عنوان ،نام نویسووندگان و سووایر اطالعاب کتابشووناختی مورد نیاز در صووفحه عنوان انگلیسووی،
چکیده انگلیسی و یا صفحه انگلیسی سایت منبع استفاده کنید و از ترجمه شخصی آن خودداری نمایید:

•

برای استناد به منابعی که نسخه آنالین دارند ،به صفحه انگلیسی سایت منبع مراجعه کنید.

•

برای استناد به منابعی که نسخه آنالین ندارند ،به صفحه عنوان انگلیسی و مشخصاب انگلیسی پشت جلد مراجعه نمایید.

•

برای استناد به آثار خارجی ترجمه شده به فارسی ،نام نویسندگان فرنگی و عنوان انگلیسی یا عنوان اصلی اثر ذکر شود و سپس نام
مترجم پس از عبارب ) (Translated byبیاید و بعد سووایر اطالعاب کتابشووناختی منبع ترجمه شووده به زبان انگلیسووی آورده شووود
(الزم است محل نشر و ناشر کتاد یا اثر ترجمه شده بیاید و نه اثر اصلی).

•

منابع بر اساس حروف الفبای نام نویسندگان آورده میشود.

•

نام همه نویسندگان ذکر شود و از آوردن عبارب " "et al.و  othersبه جای آوردن نام سایر نویسندگان منیع ،خودداری شود.

•

نام منبع (نشریه ،کتاد و  )...و ناشر مخفف نباشد و بهطور کامل آورده شود.

•

برای استناد به مقالههایی که هنوز منتشر نشدهاند ،به جای سال نشر از  in pressاستفاده شود.

•

برای مقاله منتشور شوده در نشوریه ،آوردن شوماره نشوریه ) (Issueو شوماره جلد القامی اسوت (طبق نمونه) ،در صوورتیکه در اصول
مقاله به شماره نشریه اشاره نشده است ،میتوان شماره را از سایت آن نشریه استخراج کرد.
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•

منابعی که در اصول به زبان فارسوی و دارای چکیده انگلیسوی هسوتند ،بعد از برگرداندن به انگلیسوی ،با درج عبارب ( in Persian

 )with English abstractدر انتها مشخص شوند.
•

منابعی که در اصول به زبان فارسوی هسوتند و چکیده انگلیسوی ندارند ،بعد از برگرداندن به انگلیسوی ،با درج عبارب ()in Persian
در انتها مشخص شوند.

•

برای مقالههای منتشر شده که  DOIدارند ،آوردن  DOIدر پایان هر منبع القامی است ( DOIبا آدرس دقیق ذکر شود.
مثال:

•

https://doi.org/10.22067/econg.v12i3.80951

برای سایر منابعی که از سایتهای اینترنتی گرفته شدهاند و  DOIندارند ،آدرس صفحه اینترنتی را بیاورید .بدین صورب که مانند
دیگر منوابع هموه اجقار را بوا توجوه بوه نو منبع آورده و در پوایوان آدرس اینترنتی را بعود از تواریخ بوازیوابی بیواوریود .تواریخ بوازیوابی را بوه
شکل زیر بیاورید:
Retrieved September 26, 2018 from http//:……….

Karimpour, M.H. and Malekzadeh Shafaroudi, A., 2013. Geochemistry of stream sediments, waters and
Uranium and Thorium anomalies on Nyshabour turquoise mine and its environmental impacts in the lives
of rural areas. Iranian Journal of Mineralogy and Crystallography, 21(1): 3–18. (in Persian with English
abstract) Retrieved April 22, 2021 from http://ijcm.ir/article-1-326-fa.html
•

اطالعاب هر منبع با توجه به نو منبع ،دقیقاً مانند نمونههای زیر نوشووتهشووود .همه اجقار مشووخصشووده در نمونهها ذکر شوووند .از
آوردن اجقار ایوافی خودداری شوود و اجقار نیق در جای مشوخصشوده قرار گیرند .عالئم نگارشوی نیق دقیق و طبق فرمت باشود (به
اجقار ،عالیم نگارشی ،فاصله و طرز قرارگرفتن هر جقر در نمونهها توجه شود).

منابع برون متنی (با اطالعات کامل) طبق نمونههای زیر تنظیم شوند:
برای نشاندادن بهتر ،اجقار و عالئم نگارشی منابع با رنگهای متفاوب اعمالشده است.
)(Journal Article

نویسونده (نویسوندگان) ،سوال نشور ،عنوان مقاله ،نام نشوریه ،دوره نشوریه (جلد) ،شوماره نشوریه ،شوماره صوفحه ابتدایی و انتهای مقاله در نشوریه،
 DOIیا آدرس اینترنتی
توییح :برای مقاله ،آوردن شماره ابتدایی و انتهایی مقاله در نشریه ،شماره دوره و شماره نشریه ) (Issueالقامی است.در صورتیکه در اصل
مقاله به شماره نشریه اشاره نشده است ،میتوان شماره را از سایت آن نشریه استخراج کرد.
Ghourchi, N., Karimpour, M.H., Farmer, G.L. and Stern, S., 2014. Geology, alteration, age dating and
petrogenesis of intrusive bodies in Halak Abad prospect area, NE Iran. Journal of Economic Geology, 6(1):
23–48. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22067/ECONG.V6I1.23015
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(Conference Article

 یاDOI ، نام کشووور محل برگقاری، نام شووهر محل برگقاری، محل برگقاری، نام همایش، عنوان مقاله، سووال نشوور،)نویسوونده (نویسووندگان
آدرس اینترنتی
Majidifar, M., Malekzadeh Shafaroudi, A. and Karimpour, M.H., 2013. Geology, mineralization and
geochemistry of Koli prospect area, northeast of Ghaen, South Khorasan province. 5th Symposium of
Iranian Society of Economic Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Retrieved
September
26,
2018
from
https://www.researchgate.net/publication/273575902_Geology_mineralization_and_geochemistry_of_Ko
li_prospect_area_northeast_of_Ghaen_South_Khorasan_province

(Book Section

 شوماره صوفحه ابتدایی و انتهایی بخش، محل نشور، ناشور، عنوان کتاد، ویراسوتار، عنوان بخش (فصول) کتاد، سوال نشور،)نویسونده (نویسوندگان
 یا آدرس اینترنتیDOI ،کتاد
 در این قسومت ابتدا حرف اول.( اسوتفاده میشوودEditor) ( ازEditors)  به جای، در صوورتی که یک ویراسوتار اصولی داشوته باشود:تویویح
. صفحه ابتدایی و انتهایی بخش یا فصل کتاد مورد نیاز است،نام کوچک ویراستاران و سپس نام خانوادگی میآید و صفحه نیق
Lentz, D.R., 1994. Exchange reactions in hydrothermally altered rocks: examples from biotite-bearing
assemblages. In: D.R. Lentz (Editor), Alteration and alteration processes associated with ore-forming
systems. Geological Association of Canada, Canada, pp. 69–99. https://doi.org/10.1007/3-540-279466_128

(Book

 شماره کل صفحهها، محل نشر، ناشر، عنوان کتاد، سال نشر،)نویسنده (نویسندگان
. آوردن شماره کل صفحههای کتاد القامی است، برای کتاد:توییح
Bardossy, G. and Aleva, G.J.J., 1990. Lateritic bauxite. Elsevier, Amsterdam, 624 pp.

(Book Translated

 شماره کل صفحهها، محل نشر، ناشر، عنوان کتاد، سال نشر،) مترجم (مترجمان، )نویسنده (نویسندگان
. باید اطالعاب ترجمه کتاد بیاید و نیازی به محل و ناشر اثر اصلی نیست، برای محل نشر و ناشر:توییح
Mason, B. and Moore, K.B. (translated by Moore, F. and Sharafi, A.A.), 2003. Principles of Geochemistry.
Shiraz University Press, Shiraz, 566 pp.
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(Thesis

 شماره کل صفحهها، کشور، نام شهر، نام دانشگاه، درجه پایاننامه، عنوان پایاننامه، سال نشر،نویسنده
. استفاده میشودPh.D.  ازM.Sc.  برای رساله دکتری به جای:توییح
Sheikhi, R., 1995. Study of economic geology of Shahrak fe deposit, east of Takab. M.Sc. Thesis, Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran, 161 pp.

(Workshop

، نام کشوووور محل برگقاری، نام شوووهر محل برگقاری، محل برگقاری، نام کارگاه،  عنوان، سوووال برگقاری،)برگقارکننده (برگقارکنندگان
 یا آدرس اینترنتیDOI ،)(تاریخ برگقاری
Calvin, W.M., Kratt, C. and Faulds, J.E., 2005. Infrared spectroscopy for drillhole lithology and mineralogy.
Thirtieth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, California, United States
(21
February
2005).
Retrieved
September
26,
2018
from
https://pangea.stanford.edu/ERE/pdf/IGAstandard/SGW/2005/calvin.pdf

(Map

 ناشر، عنوان نقشه، سال نشر،)نویسنده (نویسندگان
. میتوانید آن را بعد از ناشر بیاورید، در صورب داشتن محل نشر:توییح
Karimpour, M.H., Ashouri, A. and Saadat, A., 2009. Geological map of Taherabad, scale 1:100,000.
Geological Surver of Iran.

(Report

 شماره کل صفحهها،، شماره گقار، محل نشر، ناشر،، عنوان گقار، سال نشر،)نویسنده (نویسندگان
Hirayama, K., Samimi, M., Zahedi, M. and Hushmandzadeh, A.M., 1966. Geology of Tarom district western
part (Zanjan area, northwest Iran). Geological Survey of Iran, Tehran, Report 8, 40 pp.

(Internet Resources

 آدرس صوفحه اینترنتی آن منبع بعد از تاریخ بازیابی،هر منبع اینترنتی را با توجه به نو منبع به شوکلهای ذکرشوده قبل در آورده و در پایان
Retrieved September 26, 2018 from https://.........
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اصول اخالقی انتشار مقاله
این نشووریه عضووو کمیته بینالمللی اخالق در انتشووار ( )COPEاسووت و از آییننامه اجرایی قانون پیشووگیری و مقابله با تقلر در آثار علمی
پیروی میکند.
منشوور اخالق نشوریه زمینشوناسوی اقتصوادی ،بر مبنای رهنمودهای ارائهشوده توسوط کمیته اخالق انتشوار ( )COPEطراحیشوده اسوت و از کلیه
کاربران انتظار میرود به اصول اخالقی ذکرشده پایبند باشند .بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخالقی به حذف مقاله
از فرایند داوری منجر خواهد شوود .این منشووور جهت تعیین وظایف و تعهداب نویسووندگان ،سووردبیر ،اعضووای هیئت تحریریه و داوران تنظیم
شده است.
انتشار و تألیف
•

مقاالب پژوهشوی در فرایند داوری بهوسویله هیئتداوران و کارشوناسوان علمی که از طرف سوردبیر یا مدیر مسوئول یا هر دو انتخاد
میشوند ،بهصورب محرمانه و بینام ارزیابی میشوند.

•

مالک ارزیابی مقاالب بر اصالت ،کیفیت علمی ،صحت ارائه و اهمیت پرداختن صحیح به سبک نگار ،فارسی است.

•

بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه ،مقاالب پذیرفته ،تجدیدنظر و یا رد میشوند.

•

نسخه تجدیدنظر شده به کمیته تحریریه مربوطه ارائه و تصمیمگیری نهایی بر اساس تصمیم کمیته انجام میشود.

•

مقاالب رد شده در پایگاه اطالعاتی نشریه نگهداری میشوند.

•

پذیر ،مقاله منوط به تأیید القاماب قانونی و تسوولیم تعهدنامه نویسووندگان (شووامل پذیرفتن مسووئولیت ،کپیرایت و سوورقت علمی)
است و پس از آن بهعنوان مقاله پذیرفته شده در فهرست مقاالب پیش از انتشار قرارگرفته و بهصورب آنالین نمایش داده میشود.

•

سرقت علمی بهوسیله گروه تحقیق در دانشگاه و ارجا متقابل آن ،قبل از پذیر ،مورد بررسی قرار میگیرد.

نویسندگان
•

گواهی اصوالت مقاله توسوط نویسوندگان در هنگام ارسوال مقاله به صوورب الکترونیکی تسولیم میشوود ،همچنین باید گواهی شوود که
مقاله ارسالشده در نشریه دیگری چاپ نشده است و یا در دست بررسی برای چاپ نیست.

•

اصالحاب و دیدگاههای پیشنهادی کمیته داوران ظرف مدب  30روز از تاریخ ابالغ ،به مدیر مسئول نشریه ارجا داده شود.

•

تقدیر و تشوکر و وابسوتگی سوازمانی نویسوندگان در مقاله آورده شوود و هرگونه مغایرب منافع بین نویسوندگان و یا سوازمانها ذکر
شود.

•

از گقار ،خطا و اشتباه در آثار منتشرشده که به بهبود کیفیت مقاالب کمک میکند ،استقبال میشود.

•

نویسندگان بعد از تکمیل فرایند ارزیابی مقاله ،حق انصراف از چاپ را ندارند.

داوران
•

رازداری و محرموانوهبودن اطالعواب مقوالوه در هموه زمینوههوا رعوایوت شوووود .فراینود داوری مقواالب بوه صوووورب مخفیوانوه و بینوام انجوام
میشود؛ درحالیکه حفظ اصالت مقاالب در اولویت قرار میگیرد.
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•

فرایند داوری باید در اسور وقت انجامشوود و دیدگاههای مربوط به اصوالت مقاله ،صورفنظر از پیشونهادها در مورد تجدیدنظر ،رد
و یا پذیر ،مقاله ،به سردبیر فرستاده شود.

•

پیشوونهادهای داوران در خصوووص مقاالب منتشوورشووده باید در قالر فرمهای داوری و در بخش دیدگاههای مربوط به نویسوونده و
سردبیر ،به آنها ارائه شود.

•

سورقت علمی شوامل همپوشوانی مقاله با دیگر مقاالب چاپ شوده ،باید به اطال برسود؛ به طوریکه هیئت تحریریه بتواند تصومیم
نهایی را در مورد رد یا پذیر ،مقاله اتخاذ کند.

•

داوران باید از داوری مقاالتی که تضاد منافع دارند ،امتنا کنند.

سردبیران
•

همه سردبیران مسئول (سردبیر ،مدیر مسئول و هیئت تحریریه) اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله داشته و کیفیت کلی مقاالب منتشر
شده بر عهده آنهاست.

•

سردبیران همیشه باید استراتژیهایی را بهمنظور باال بردن کیفیت مقاالب ،پیشنهاد داده و اجرا کنند.

•

صحت و سقم سابقه تحصیلی نویسنده قبل از بررسی مقاله باید ارزیابی شود.

•

اصالت و کیفیت مقاله ،صحت مطالر ارائه شده و مرتبط بودن با زمینه انتشاراب باید تنها ویژگی برای پذیرفتن یا رد مقاالب باشد.

•

تصمیم نهایی نباید بدون ادله محکم لغو شود.

•

ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است ،باید حفظ شود.

•

ویراسوتاران راه حلی برای مسوائل اخالقی و مشوکالتی از قبیل تقابل نویسوندگان در ارتباط با مقاالب چاپشوده یا چاپنشوده آنها،
پیدا کنند.

•

رد مقاالب بر اساس سورظن امکانپذیر نیست.

•

تضواد منافع میان اعضوای هیئت تحریریه ،نویسوندگان و داوران باید بهدرسوتی و بر اسواس دسوتورالعمل کمیته اخالق نشور )(COPE
حل و فصل شود.

بیانیه سرقت علمی آثار
•

همه قوانین تعریف شده توسط کمیته اخالق نشر ) (COPEباید توسط اعضای هیئت تحریریه ،داوران و نویسندگان اجرایی شود.

•

مقاله در مرحله اول (فرایند بررسوی سوردبیر) میتواند از روند خارج شوود؛ اما زمانیکه در فرایند داوری قرار میگیرد ،انصوراف از
روند داوری مشمول پرداخت جریمه به هیئت تحریریه است.

•

هر تغییر عمده در مقاله پذیرفتهشده با ارائه ادله قابل انجام است.

•

همه اعضای هیئت تحریریه و نویسندگان ،باید هر نو اصالحی را صادقانه و بهطور کامل انجام دهند.

•

اخالق نشور باید در مقاله رعایت شوود .سورقت علمی و یا ارائه دادههای تقلبی موجر میشوود که نویسوندگان بهعنوان ناقضان قوانین
کمیته اخالق نشور ) (COPEتلقی شووند و نام آنها در فهرسوت سویاه این کمیته قرار گیرد که اتخاذ تصومیم بر عهده هیئت تحریریه
است.
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