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  چکیده
 کیل�ومتری روس�تای ھ�الک آب�اد واق�ع ١٠ کیلومتری جنوب غربی شھرس�تان س�بزوار و ٣٢معدن کائولن دربند در

 ولکانیک کوارتز مونزونیت پورفیری، کوارتزمونزودیوریت ھای سابدرمنطقھ مورد مطالعھ توده. گردیده است
ھ�ای دیوریت پورفیری بھ ھم�راه ت�ودهدیوریت پورفیری وپیروکسنیوریت پورفیری، کوارتز ھورنبلندپورفیری، د

ھورنبلن��د آن��دزیت، پیروک��سن آن��دزیت، ھورنبلن��د بازال��ت و ت��وف ب��ا قطع��ات لیتی��ک ولکانی��ک آن��دزیت، پیروک��سن
سیلی�سی + ون ش�دید آرژیلی�ک ھای کوارتزمونزونیت پ�ورفیری آلتراس�یازجنبھ آلتراسیونی توده. استشناسایی شده

و در س�ایر . دھن�دآرژیلی�ک را ن�شان م�ی+ ھای کوارتزمونزودیوری�ت پ�ورفیری آلتراس�یون ش�دید سیلی�سی و واحد
، از رون�د ھای آلتراسیونکھ روند این زون. شودھای مختلف مشاھده  میتیک در شدتواحدھا آلتراسیون پروپیلی

 پ���ذیرفتاری مغناطی���سی واح���دھای نف���وذی ت���ا. کن���دق���ھ، پی���روی م���یھ���ای منط جن���وب ش���رقی گ���سل-غرب���ی ش���مال
SI )۵-ھ�ا شناسی وپذیرفتاری مغناطی�سی، ای�ن ت�ودهکھ براساس ترکیب کانی. گیری شده است اندازه ) ٣١٣٢× ١٠

عمی�ق، ھ�ای نیم�ھب�ا توج�ھ ب�ھ ن�وع ت�وده. باش�د  م�یI ھای نوع وازگرانیت) نوع اکسیدان (منطبق برسری مگنتیت 
ای و وجود آنومالی عناصر مس و روی و طال این منطق�ھ ھای ماھوارهل وگستردگی آلتراسیون، پردازش دادهشک

  .پتانسیل اکتشاف کانسارھای مس پورفیری را دارد
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Abstract: 
Darband,s  kaolinit mine is located at 32 km southwest of Sabzevar and 10 km East of 
Halak Abad village. In the study area, sub volcanic units including Quartz monzonite 
porphyry, Quartz monzodiorite porphyry, Diorite porphyry, Quartz horenblend diorite 
porphyry, Pyroxene diorite porphyry associated with volcanic units of Andesite, 
Pyroxene horenblend Andesite, Pyroxene Andesite,  Horenblend basalt And Tuff  have 
been recognized. Quartz monzonite porphyry units are indicated alteration of strong 
argylitic + silicate and Quartz monzodiorite porphyry units alteration of strong silicate + 
argylitic . The other units have propylitic alteration in different range. The trend of 
alteration zones to fallow of faults NW – SE trend. Magnetite succebtibility in intrusive 
were measured until 3132×10-5 .Based on mineralogy and high magnetic suscebility 
,these units related to magnetic series (oxidant type) and I-type granitoids. for  refer  to 
units type, form and expanse of alteration zones, anomaly of CU-Zn-Au element  in area 
will has great potential for porphyry copper type .  

  
  مقدمھ 

 ۵٧ ́ ٩۵/١٧″ طول شرقی و ۵٧ °٣٧ ́ ٠٩/۴٣″ و ۵٧ °٣۶ ́ ۵٢/٣٩″منطقھ معدنی کائولن دربند، در محدوده 
 ششتمد ١:١٠٠٠٠٠غربی ورقھ   عرض شمالی، در جنوب غربی سبزوار و شمال٣۵ °۵٨́  ۶١/٣٣″ و ٣۵°

این منطقھ از نظر تقسیمات ساختاری در زون سبزوار قرار دارد، ). ١٣٧٧جعفریان و جاللی،(واقع گردیده است
-درونھ محدود می و  ریوش ھایگسل  سطتو ھای بینالود و از جنوبشمال توسط کوه از این زون

ھدف ازاین پژوھش، بررسی دقیق پتروگرافی جھت تفکیک واحدھای . (Lindenberg,et al, 1983)شود
ھای پتروگرافی و آلتراسیون با مقیاس بندی آلتراسیونی واحدھای منطقھ، تھیھ نقشھسنگی و بررسی زون



 

١٠١۴ 
 

ھا جھت تعیین نوع سری ماگمایی و انطباق آن با اطیسی تودهگیری پذیرفتاری مغن  و ھمچنین اندازه١:١٠٠٠٠
 نمونھ از رخنمون واحدھای ۴۵  تعدادبدین منظور در مطالعات صحرایی. ھای مس پورفیری می باشدسیستم

با توجھ . ھا بھ طور دقیق ازجنبھ پتروگرافی و آلتراسیون مورد مطالعھ قرار گرفتندسنگی برداشت شد، و نمونھ
ای منطقھ ھالک ھای ماھوارهھای آلتراسیونی، پردازش دادهھای نفوذی در منطقھ، تنوع وگسترش زونبھ توده

 واحدھای زمین بررسی و مطالعھ منطقھ از جنبھکائولن و وجود چندین معدن فعال ) ١٣٨۶، .مظلوم،م(آباد 
 . ھای آلتراسیونی حائز اھمیت استشناسی و زون

  شناسی منطقھ زمین
شود، در منطقھ مورد مطالعھ، واحدھای سنگی کھ در ورقھ ولن دربند جزء زون سبزوار محسوب میمنطقھ کائ

داسیت، آندزیت، توف سبز و آگلومرا با مقدارکمی :  ششتمد بھ آنھا اشاره شده است عبارتند از١:١٠٠٠٠٠
احدھای رسوبی مرکز و جنوب منطقھ رخنمون دارند وھمچنین بھ و سنگھای ولکانیکی بھ سن ائوسن کھ در

جعفریان و ( ائوسن اشاره شده است –مارن، آھک نومولیت دار، کنگلومرا و ماسھ سنگ بھ سن پالئوسن 
ھای سنگی در منطقھ مورد مطالعھ، برای اولین بار با مطالعات دقیق پتروگرافی از رخنمون). ١٣٧٧جاللی،

مونزونیت کوارتز: یمھ عمیق عبارتند ازکھ واحدھای سنگی ن. ھای سنگی زیر در منطقھ شناسایی شدندواحد
ھورنبلند دیوریت پورفیری، کوارتزمونزودیوریت پورفیری، دیوریت پورفیری، پیروکسنپورفیری، کوارتز
آندزیت، پیروکسن آندزیت، پیروکسن ھورنبلند آندزیت، : ھای بیرونی عبارتند ازو توده. دیوریت پورفیری

ھای اصلی در منطقھ روند گسل). ١شکل ( رجنوب منطقھ رخنمون دارندپیروکسن بازالت و توف کھ غالبا د
ھای ھیدروترمال و ھا شرایط مناسبی را جھت نفوذ محلولباشد، کھ این گسل جنوب شرقی می–غربی شمال

  .اندآلتراسیون واحدھای سنگی فراھم نموده
  : شناسی منطقھ مطالعاتی عبارتند ازواحدھای سنگ

فنوکریست دارد کھ اکثرا پالژیوکالز % ۴٠ در جنوب منطقھ گسترش زیادی داشتھ و حدود این واحد: آندزیت
  ).١شکل(شودھورنبلند در مقاطع میکروسکوپی مشاھده می% ١بوده و

 این واحد بھ شکل استوک کوچک در جنوب منطقھ رخنمون دارد، در مقاطع نازک :ھورنبلند آندزیتپیروکسن
فنوکریست % ۴٢این واحد . دھدای را نشان میپورفیری، اورتوفیری و منطقھسنگ بافت پورفیری، گلومرو،

کوارتز % ٢اوژیت با بافت گلومروپورفیری و % ٨ھورنبلند، % ١٠پالژیوکالز، % ٢٢دارد و از این مقدار 
  ).١شکل(باشد  می٢۴۴٠× ١٠- ۵است، و پذیرفتاری مغناطیسی این واحد 

  کرونا و منطقھ  سنگ بافت پورفیری، گلومروپورفیری، اورتوفیری،،پی درمقاطع میکروسکو:پیروکسن آندزیت
% ١٩پالژیوکالز، % ٢٨باشد، کھ ازاین مقدارمی% ۵٠دھد و درصد فنوکریست سنگ درحد ای را نشان می

ھای اوپاک درحد شود و درصد کانیکانی فرعی روتیل نیزدر مقاطع مشاھده می. باشدکوارتزمی% ١اوژیت و 
اند و با بلورھای اوژیت ازحاشیھ اکسید شده. باشندصد است کھ غالبا از پیریت، مگنتیت و ھماتیت می در٣تا ١

  ).١شکل(باشد  می٣١٧× ١٠- ۵پذیرفتاری مغناطیسی این واحد . سازی ھمراه ھستندکانی
 ابتدا با کوارتز ھای فراوانی کھ این واحد بھ رنگ سیاه درجنوب منطقھ رخنمون داشتھ و حفره:ھورنبلند بازالت

غربی  ھا شمالیابی این حفرهشود، کھ کشیدگی وجھتاند داخل سنگ مشاھده میکربنات پرشده سپس با کلریت و
. دھددرمقاطع میکروسکوپی، سنگ بافت پورفیری و آمیگدال ومیکرولیتی را نشان می.   جنوب شرقی است–

ھورنبلند % ۵تا % ٢پالژیوکالز، % ١٨تا % ۴قدارکھ ازاین م. باشدمی% ۵ -% ٢٠درصد فنوکریست آن بین 
  ).١شکل( می باشد ٢٨۴٠× ١٠- ۵  تا١٩١٨×١٠- ۵باشد پذیرفتاری مغناطیسی این واحد بین ارتوکالز می% ١و 

 این واحد آذرآواری بھ رنگ سبز تیره در مرکز منطقھ رخنمون کوچکی دارد، کھ در مقاطع، قطعات :توف
  ).١شکل(باشدشود و زمینھ از سیلیس میدرآن مشاھده میلیتیک ازجنس دیوریت پورفیری 

شناسی بھ رنگ خاکستری تیره ھمراه با بلورھای درشت کوارتز این واحد سنگ: کوارتزمونزودیوریت پورفیری
  درشرق منطقھ مورد مطالعھ رخنمون دارد، رنگ تیره این واحد بھ دلیل وجود سیلیس ریز دانھ در زمینھ 

ھمچنین بافت . دھند سنگ پورفیری است و عالوه بر آن، کوارتزھا بافت خلیجی را نشان میبافت این. باشدمی
% ٢٣تا % 17درصد فنوکریست سنگ بین . شودای، میرمکیتی نیز درمقاطع میکروسکوپی مشاھده میمنطقھ

  ز ارتوکال% ٢ -% ٣پالژیوکالز از نوع آندزین و % ١١ -% ١٣کوارتز، % ۵ -% ٧است کھ ازاین مقدار
ھای سیلیسی و در مقاطع رگچھ. باشداست کھ غالبا از پیریت می% ٢۵/٠کانی اوپاک در این واحد . باشدمی

پذیرفتاری مغناطیسی . شودمتر کھ ھمراه با کانی سازی ھستند مشاھده می میلی۵/٠کربناتھ بھ ضخامت تقریبی
لتراسیون سیلیسی پذیرفتاری مغناطیسی پایینی  می باشد کھ بھ دلیل شدت آ١٠١× ١٠- ۵  تا٢۵×١٠- ۵این واحد بین 

  ).١شکل(دھدرا نشان می
کنتاکت باال و پایین این  و   این واحد با وسعت زیاد در مرکز منطقھ رخنمون داشتھ:کوارتزمونزونیت پورفیری

 درمقاطع. دارد این واحد قرار در سھ معدن کائولن نیز. منطقھ است در ھای اصلیواحد منطبق برگسل
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% ٢٠تا % ١٠ھای آن بین دھد، کھ درصد فنوکریست کروسکوپی، سنگ بافت پورفیری و خلیجی را نشان میمی
باشد پذیرفتاری  کوارتز می% ٣ - % ۴ارتوکالز و % ٣ - % ۵پالژیوکالز، % ٩تا % ۴است از این مقدار 

رفتاری مغناطیسی پایین باشد، بدلیل شدت آلتراسیون آرژیلیک، پذی می۵× ١٠- ۵ تا٠مغناطیسی این واحد بین 
  ).١شکل(است

ھای پالژیوکالز را  در مقاطع نازک این سنگ بافت پورفیری با زمینھ میکرولیتی ازکانی:دیوریت پورفیری
کوارتز % ١ارتوکالز، % ٢پالزیوکالز، % ١۴فنوکریست دارد، کھ از این مقدار% ١٨این واحد . دھد نشان می

ھایی ازکربنات و سیلیس نیزمشاھده درمقطع رگچھ. باشد از پالژیوکالز میکانی اوپک است و زمینھ غالبا% ١و 
  ). ١شکل(باشد  می٢٩٩٣× ١٠- ۵پذیرفتاری مغناطیسی این واحد . سازی نیستشود کھ ھمراه با کانیمی

مترکھ  سانتی١ھایی بھ ضخامت این واحد رگچھ ھای صحرایی دربرداشت  در:کوارتزھورنبلند دیوریت پورفیری
درمقاطع میکروسکوپی . شودسازی است مشاھده میھمراه باکانی اند ودر جھات مختلف یکدیگر را قطع نموده

فنوکریست . بلورھای درشت پالژیوکالزتشکیل شده است از دھد کھ زمینھ آننشان می این سنگ بافت پورفیری را
باشد، درحالیکھ زمینھ سنگ از کوارتز می% ١ھورنبلند و % ١آن پالژیوکالز، % ٣باشد، کھ می% ۵این سنگ 

ھای سازی در امتداد رگچھکانی ارتوکالز تشکیل شده است و% ١٠ھورنبلند و % ٢٠پالژیوکالز، % ۶٠
  ).   ١شکل(باشد  می٧٠٨× ١٠- ۵فتاری مغناطیسی این واحد شود پذیرکربناتھ دیده می

% ٣٠درصد فنوکریست آن . تیک این واحد بسیار باال است شدت آلتراسیون پروپیلی:دیوریت پورفیری پیروکسن
 ٧١× ١٠- ۵پذیرفتاری مغناطیسی این واحد . پیروکسن دارد% ٣ غالبا از پالژیوکالز بوده و حدود کھ باشدمی
  .)١شکل(باشدمی

ھایی  این واحد بھ رنگ کرم روشن درشمال منطقھ و داخل واحد مارن با میان الیھ:دارسنگ آھک نومولیت
  ).١شکل(شودازکنگلومرا دیده می

ھا رخنمون داشتھ امتداد این واحد  این واحد بھ رنگ سبز روشن، درشمال منطقھ و درداخل مارن:ماسھ سنگ 
درمطالعھ مقاطع این واحد غالبا . باشدیب این واحد بھ سمت جنوب می جنوب شرقی است و ش–غربی  شمال

 جورشدگی ذرات باشدازکوارتز و مقدارخیلی کم پالژیوکالز و گالکونیت تشکیل شده کھ سیمان آن اسپاریتی می
  ). ١شکل(خوب وگردشدگی آنھا پایین می باشد واین سنگ ساب لیت آرنایت می باشد

این واحد درشمال منطقھ با وسعت زیاد و بھ رنگ کرم رخنمون داشتھ کھ : ازکنگلومراھایی مارن با میان الیھ
قطعات کنگلومرا . ای دراین واحد توسعھ پیدا کرده استوسیستم آبراھھ. دھد توپوگرافی تپھ ماھوری نشان می

  ).١شکل(باشدغالبا از توف وآندزیت می
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  . غرب معدن کائولن دربندنقشھ زمین شناسی .١شکل
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  آلتراسیون
  . کیلومتر مربع٧ × ۵/٠ ابعاد - ١. باشددر رابطھ با آلتراسیون در منطقھ ھالک آباد نکات زیر قابل توجھ می

خطی  -۴.  شدت، پیوستگی و تنوع آلتراسیون پروپلیتیک، آرژیلیک، سریسیتیک و سیلیسی-٣. شکل کشیده -٢
  ).١٣٨۴کریم پور و سعادت،  (اوانً حضورسولفید نسبتا فر-۵. بودن

   
ھای حاصل ترین کانی این زون در مرکزمنطقھ مورد مطالعھ قرار دارد، مھم:کربناتی+ سیلیسی شدید 

سیلیسی شده % ٨٠، زمینھ سنگ بھ مقدار )ب٢شکل(باشدازآلتراسیون در درجھ اول سیلیس و بعد کربنات می
اند و بھ کربنات تبدیل شده% ١۵پالژیوکالزھا . شود طع مشاھده میمقاھایی ازکوارتز در است و ھمچنین رگچھ

  ).٣شکل(شودسازی ھستند درمقاطع مشاھده میمترکھ ھمراه با کانی میلی٣/٠ھایی ازکربنات بھ ضخامت رگچھ
 این زون ازشرق تا مرکز منطقھ گسترش یافتھ و واحدھای کوارتزمونزودیوریت :آرژیلیک+ سیلیسی شدید 

ھایی ازسیلیس بھ زمینھ سنگ بھ شدت سیلیسی شده ھمچنین رگچھ. ی را تحت تاثیرقرار داده استپورفیر
ھای کربناتھ را قطع ھای سیلیسی رگچھ، کھ این رگچھ)ج٢شکل(شودمتر درمقاطع مشاھده میمیلی ٢/٠ضخامت 

درجھ بعد  در شدن سنگ شده وھای ھیدروترمال سبب کربناتی اند و این نشاندھنده آن است کھ ابتدا محلولنموده
  ).٣شکل(اندآرژیلیکی شده% ۵٠تا % ١٠ھا درسنگ بین فلدسپات. سنگ سیلیسی شده است

  ).٣شکل(شود این زون آلتراسیونی با وسعت کم درمرکز منطقھ مشاھده می: زون سیلیسی شدید
یلیک منطبق بر نقاطی ھای اصلی این زون را ازشمال و جنوب محدود نموده و زون آرژ گسل:زون آرژیلیک

است کھ معادن کائولن در آنجا حضوردارند، و واحدھای کوارتزمونزونیت پورفیری را تحت تاثیر قرار داده 
   کائولن موجود در این منطقھ کائولن اولیھ می باشد و فقط در بعضی مناطق کائولن سوپرژن مشاھده است

  ). ٣شکل(می شود
کھ این  .باشدم این زون کلریت، اپیدوت، کربنات و مقداری کوارتز میھای مھ کانی:تیک شدیدزون پروپیلی

ھای ھا در طی تغییرات کانی شناسی واحدھای آندزیتی و پیروکسن دیوریت پورفیری، تحت تاثیر محلولکانی
اسیون اند، کانی غالب این آلترمتحمل این آلتراسیون شده% ٧٠این واحدھا بھ میزان . اندھیدروترمال ایجاد شده

ھا و داخل حفرات جایگزین شده کھ بھ صورت ثانویھ در فضای بین کانی باشدکلریت ازنوع آھن دار می
  ).٣شکل(است

باشد، با وسعت محدود در   این آلتراسیون منطبق بر واحد پیروکسن بازالت می:کربنات+ تیک شدید پروپیلی
این زون بھ ترتیب اھمیت ابتدا کلریت و سپس اپیدوت ھای تشکیل دھنده شود، عمده کانیجنوب منطقھ مشاھده می

حفرات موجود در این زون ابتدا با . باشدکھ حاصل تجزیھ پالژیوکالزھا وھورنبلند می. )الف٢شکل(باشدمی
ھای ھیدروترمال اند و این خود بیانگر تغییر در ترکیب محلولکواتز و سپس با کلریت و اپیدوت وکربنات پرشده

  ).٣شکل(باشدمی
شدت آلتراسیون . باشد این زون منطبق بر واحد دیوریت پورفیری و پیروکسن آندزیت می:تیک ضعیفپروپیلی

  بھ سرسیت تبدیل % ٧ھا حضوردارد و پالژیوکالزھا بھ میزان ضعیف بوده و کلریت در فضای بین کانی
  ).٣شکل(اندشده

دیوریت پورفیری طبق بر واحد کوارتزھورنبلند این زون آلتراسیون در غرب منطقھ من:تیک متوسطپروپیلی
% ۵٠ھورنبلند بھ میزان  .ھای عمده این زون کلریت، اپیدوت، کربنات و بھ مقدار کمتر سرسیت استکانی. است

  ).٣شکل(اند بھ سرسیت تبدیل شده% ١٠اند، و پالژیوکالرھا بھ کلریت و اپیدوت تبدیل شده
  

                                ب                                                 جالف                          

  
       . آرژیلیک+ آلتراسیون سیلیسی )  ج. کربناتھ+ آلتراسیون سیلیسی )  ب. کربناتھ+ دگرسانی پیروپیلتیک شدید ) الف. ٢شکل

  )x۵ (عدسی 
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  .ن غرب معدن کائولن دربندنقشھ آلتراسیو . ٣شکل 

  
گیری شده است، و  نمونھ سنگی اندازه۴۵ مقادیر پذیرفتاری مغناطیسی در بیش از :پذیرفتاری مغناطیسی

کھ حداکثر . باشدھای آندزیتی،  بازالتی و ھمچنین دیوریت پورفیری میھا مربوط بھ تودهباالترین پذیرفتاری
مگنتیت ھم بھ صورت ). ۴شکل (دھد  نشان می٣١٣٢ × ١٠ -۵ا مقدارپذیرفتاری را واحد ھورنبلند آندزیت ب

ای مشاھده شده ھا و بھ مقدار فراوان در رسوبات رودخانھھا،  ھمچنین بھ شکل پرکننده رگچھافشان در متن سنگ
 دیوریت پورفیری بھ دلیل شدت آلتراسیونبرخی از واحدھا از قبیل کوارتزمونزونیت پورفیری و مونزو. است

ھای ھای انجام شده سری تودهگیریبا توجھ بھ اندازه. دھندآرژیلیک پذیرفتاری مغناطیسی پایینی رانشان می
مطالبقت دارد، و پذیرفتاری مغناطیسی بھ ھمراه سایر شواھد ) نوع اکسیدان(نفوذی منطقھ با سری مگنتیت 

  .ھالک آباد باشد ر مس پورفیری در منطقھتواند دلیلی بر حضور کانساپتروگرافی، آلتراسیونی و ژئوشیمی می
  

  
  پذیرفتاری مغناطیسی واحدھای سنگی منطقھ مورد مطالعھ .٣شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پذیرفتاری مغناطیسی واحدھای سنگی منطقھ مورد مطالعھ .٣شکل 

  
  

  .پذیرفتاری مغناطیسی واحدھای سنگی منطقھ کائولن دربند. ۴شکل 
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ھای ساب ولکانیک مونزونیت  پتروگرافی، عمده واحدھای منطقھ را توده با توجھ بھ مطالعات:نتیجھ گیری
پورفیری، کواتز مونزدیوریت پورفیری، دیوریت پورفیری، کوارتزھورنبلند دیوریت پورفیری و پیروکسن 

جنوب شرقی محدود   – ھایی با روند شمال غربیکھ این واحدھا توسط گسل .دھددیوریت پورفیری تشکیل می
ھای ولکانیک دھند، سایر واحدھا، تودهد و آلتراسیون آرژیلیک و سیلیسی بھ ھمراه کربناتھ را نشان میانشده

ھای ھیدروترمال، زدگی دارند و تحت تاثیر محلولباشد کھ در جنوب منطقھ بیرونآندزیتی و بازالتی می
ھای قاطع تغییر در شرایط محلولدر مطالعات م. دھندھای مختلف نشان میتیک را درشدتآلتراسیون پروپیلی

نشینی سیلیس فراھم بوده و باتغییر ھود بھ طوری کھ ابتدا شرایط جھت تھیدروترمال بھ وضوح مشاھده می ش
. ھای ھیدروترمال کلریت واپیدوت در حفرات تھ نشین شده و در پایان کربنات جایگزین شده استمحلول

ھای منطقھ منطبق رسد کھ سری سنگ می٣١٣٢ × ١٠ - ۵تا مقدار ھای نفوذی منطقھ پذیرفتاری مغناطیسی توده
واحدھای کوارتز مونزونیت پورفیری و کوارتزمونزودیوریت پورفیری بھ دلیل شدت . باشدبرسری مگنتیت می

عمیق، شکل ھای نیمھبا توجھ بھ نوع توده. دھندآلتراسیون آرژیلیک پذیرفتاری مغناطیسی پایینی را نشان می
ای و وجود آنومالی عناصر مس و روی و طال این منطقھ ھای ماھوارهدگی آلتراسیون، پردازش دادهوگستر

  .پتانسیل اکتشاف کانسارھای مس پورفیری را دارد
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