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AAbbssttrraacctt::  
The study area is located 45 km south western of Khaf and west of Zuzan village. Main rocks 
units are composed of plutonic and sub-volcanic bodies as Diorite, Monzonite, Granodiorite and 
monzogranite. Slate crops out in the center and northwestern of the study area. They are 
metamorphosed as schist near the contact with the igneous rocks. Different types of alteration 
are found with the intrusive rocks. They are includes propylitic, argillic, silicified and 
carbonate alteration. Secondary iron oxides after sulfide are found in some localities.  
Based on mineralogy and high magnetic susceptibility (500×10-5SI), intrusive rocks are 
belonging to magnetic series (oxidant type) and they are I-type. Based on alteration system, 
subvolcanic diorite, granodiorite and monzogranite the studied area (Kaybar kuh) has great    
  potential for porphyry copper deposits. 
Key words: propylitic alteration, susceptibility, I-type granitoid, porohyry copper                                                                                 

  مقدمھمقدمھ
 تا ٥٩ °٤٢ ´٣٣˝ھاي جغرافیایي  بین طولايگستره  در زوزن١:١٠٠٠٠٠در نقشھ واقع  يمنطقھ مورد بررس

از نظر .  شمالي قرار دارد٣٤ °١٩ ´٣٠˝ تا ٣٤ °١٧ ´٣٧˝ھاي جغرافیایي  شرقي و عرض٥٩ °٤٤ ´٠١˝
 منطقھن یا .ردیگي بلوك لوت قرار ميران، ورقھ زوزن در بخش شمال خاوری ايشناسنی زميمات ساختاریتقس
  . زوزن قرار گرفتھ استيغرب روستا يلومتری ک١٣ فاصلھ حدود در لومتر مربعی ک٤/٩ وسعت حدود با 
  

 انجام يمیژئوش و يق سنگ شناسیکنون مطالعات دق در خواف تات خاص منطقھ و نبود امكاناتیبا توجھ بھ موقع
 زوزن  و گزارش پشت نقشھ ١:١٠٠٠٠٠ھ نقشھ ین منطقھ در حد تھیتنھا مطالعات انجام شده در ا .نشده است

 بھ منظور انجام ١:٢۵٠٠٠اس ین مقالھ در مقیمطالعات انجام گرفتھ در ا .شد کھ اطالعات آن موجود استبايم
 ي زون بندي موجود، بررسي نفوذيھاص تودهی و تشخي سنگيک واحد ھای تفکي برايکی پترولوژيھايبررس
ل اکتشاف ی بر پتانسيش با نگريس سنجی توسط مطالعات مغناطیي ماگمايص نوع سریون منطقھ و تشخیآلتراس

  . انجام شديریمس پورف
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  روش مطالعھ

ر در یمطالعات ز) ستمیبا توجھ بھ نوع س (،ھاي پترولوژیكي  و مدلونی و آلتراسيسازينوع کانص یتشخ يبرا
  :بر کوه صورت گرفتھ استیکشرق محدوده 

   مقطع نازك٣٩مطالعھ حدود  -١
  XRFنمونھ برای اکسیدھای اصلی با  ۵تجزیھ  -٢
  نفوذیھایتودهاز  نمونھ ۴٠گیری پذیرفتاری مغناطیسی بیش از ازهاند -٣
 ١:٢۵٠٠٠اس یبر کوه  با مقی ک شرق منطقھي رقوميشناسنیھ نقشھ زمیتھ  -۴
 ١:٢۵٠٠٠اس یبر کوه  با مقی کشرق منطقھ يون رقومیھ نقشھ آلتراسیتھ -۵

  
   يشناسنیزم

م ی گذشتھ و بھ دنبال آن وجود حجم عظيھار زمانژه بلوک لوت بواسطھ وقوع فرورانش دیران و بویشرق ا     
 يری مس پورفي مختلف بھ خصوص کانسارھايھايسازيل کانی تشکي برايار مناسبیل بسیسم، پتانسیماگمات

، ]٢[كوه مانند سرخ( شده است يز معرفیران نی در نقاط مختلف شرق ايسازين نوع کانی از ايشواھد. دارد
 آنھا صورت نگرفتھ ي بر روي جدي تاکنون کار اکتشافي؛ ول)رهیو غ] ۵[، ده سلم ]۴ [يشلغم، چاه]٣ [يمیرح
تواند يران میا ن بخش ازیا رسديبھ نظر م. ده استی نرسيبردار بھ مرحلھ  بھرهيریره پورفیچگونھ ذخیو ھ
  .]١[ دختر باشد- ھیران پس از زون ارومی ايرین کمربند مھم مس پورفیدوم
ن نقشھ، یبرطبق ا.  زوزن  قرار گرفتھ است١:١٠٠٠٠٠ وسط برگھ  حدودا دربر کوهیک يمحدوده اکتشاف     

اما مطالعات .  استتیرویت، گرانودیگران ،مونزوگرانیت ومیکروگرانیت يھابخش اعظم منطقھ شامل سنگ
 ي معرفیتمیکروگران و شیل کھ در نقشھ، یي از واحدھايارین پروژه نشان داد کھ بسی ايشگاھی و آزمایيصحرا

 يریپورف تی و مونزونيریپورف تیوری، مونزوديریت پورفیوریحد د درق یعممھی ني نفوذيھااند، تودهشده
  .شودي نقاط مشاھده مي در برخيسازيکانچند نوع اند و  منطقھ آلتره شدهي نفوذ-ي آتشفشانياکثر سنگھا. ھستند

  
  :يپتروگراف

 موجود در ي نفوذيھاھ شده از تودهی مقطع نازک تھ٣٩ يتھ بر رو انجام گرفيکروسکوپیعات مبا مطال     
  .م کردی توان آنھا را بھ دو دستھ تقسي مي کھ بھ طور کل)١شكل ( شدیي شناساي نوع توده نفوذ٨منطقھ 

  ۴ تا ٣وکالز بھ ی پالژيزه بلورھا موارد اندايبا بافت گرانوالر و دانھ درشت کھ در برخ ي نفوذيھاتوده .١
  .ت ھستندیوری و گرانودنزوگرانیت وم ھا در حد ن گروه از سنگیا.رسديمھم یمتر میل
  
و در ت یوریت تا دیھا در حد مونزون ن سنگیشتر ای کھ بيتیكا و تريریک با بافت پورفی ساب ولکانيھا توده .٢

  .ھستندت یوریگرانود ونزودیوریت و ميموارد
  

  . شوديتھ م پرداخي نفوذيھا ن تودهی اي بھ بررسریدر ز
  
در شرق و   توده بزرگتر اكثركھ  توده قرار دارددوكھ در  برداري  نقطھ نمونھ چھار شامل:دیوریت پورفیري) ١

بافت پورفیري، بھ ترتیب بافت تراكیتي و   عالوه برp15 و  p14ھايدرنمونھ .كز منطقھ مشاھده شدمر
ھاي كربنات بھ ھاي سیلیس بھ صورت موازي و رگچھھ رگچp14در نمونھ شماره  .گلومروپورفیري نیز دیده شد
 در جنوب شرق قسمت اعظم توده و مابقي توده در شمال و بھ p5 و p4ھاي نمونھ. صورت مقطع مشاھده شدند

   .مقدار كمتر قرار دارد
  
. شدبا ميplag و orھاي  داراي كانيp29نمونھ .  بھ مقدار بسیار كم و در شمال مشاھده شد:دیوریت ) ٢

ھمچنین چند درصدي فنوكریست قابل تشخیص است در نتیجھ در مورد پورفیري بودن بافت آن بیشر باید توجھ 
-و میكروگرانوالر مي) الف.١تصویر (ھایي داراي بافت تراكیتي  در قسمتp31اكسید آھن و نمونھ توده  .كرد
 .باشد
 
نقشھ رخنمون دارد یکي در قسمت مرکزي نقشھ  این واحد در سھ محل در روي :ھورنبلند دیوریت پورفیري )٣

ھاي ھا از نوع پورفیري است و بافتبافت غالب این توده. و بھ مقدار كمتر دو توده دیگر در قسمت شمال منطقھ
ھمچنین در .  نیز بھ صورت فرعي دیده مي شوندp9 و p16ھاي گلومروپورفیري و تراكیتي بھ ترتیب در نمونھ

  . سید آھن نیز دیده شد مقداري اك p9 نمونھ
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   نقشھ زمین شناسی منطقھ مورد مطالعھ-١شکل 
  

 داراي p11نمونھ  .شوداین توده شامل دو توده مجزا و در غرب منطقھ مشاھده مي :يریت پورفیوری مونزود)۴
 و p12 و p11بافت برشي در این توده و وجود اكسید آھن در  .باشد ميorدرصد  ٢۵تا  ٢٠  وplag درصد ۶٠

p18نمونھ   . مشخص است p8باشدھاي ریز كوارتز نیز ميداراي رگچھ     .  
شود، از جملھ در مركز، جنوب غرب و عمده واحدھاي موجود در منطقھ را شامل مي :يریت پورفینمونزو )۵

 شدن كاني فرعي زیركان مشاھده شد كھ در تعیین سن و دماي سرد p7 نمونھ در .در شمال نقشھ قابل رویت است
 مي ١ cmو طول ١/٠ mmھاي كوارتز با ضخامتعدد رگچھ 6 بھ عالوه این نمونھ داراي .ماگما سودمند است

 mm ھاي كوارتز با ضخامت  نیز داراي رگچھp6نمونھ  .مشاھده شد ٢/mm۶   در حدPlag، اندازه بلور باشد
  .باشد ميد داراي وسعت زیاھاي موجوددر بین توده  است، ھمچنینmm١ و طول  ٢/٠
قسمت شمال و شمال غرب نقشھ قرار  شامل سھ توده نسبتا كوچك در :يریت پورفیھورنبلند مونزون )۶

  .باشد آھن و بافت تراكیتي نیز مي داراي اكسیدp33نمونھ .دارد
 بافت غالب .ت شده استی شده روي از نقاط نمونھ بردار محلدودر  ن واحدیا :يریت پورفیھورنبلند مونزون )٧
 در برخي p21نمونھ  .% ٨ تا ٧ سریسیت   و%٣۵ حدود  Qtz، Plag < %٢٠.استن توده از نوع گرانوالر یا

  ) ب.١تصویر( .باشديھا داراي بافت گرافیكي نیز ممكان
   

     
                                         الف                                                       ب

 XPL نور )ب (ھورنبلند مونزونیت پورفیريو بافت گرافیكي در ) الف( دیوریت بافت تراكیتي در .١یرتصو
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  .است در شمال غرب منطقھ مشاھده شدهنفرداین توده بھ صورت یك توده م :ھورنبلند گرانودیوریت پورفیري) ٨

با توجھ بھ مشاھدات  .میكروگرانوالر و گرانوالر رویت شد ، بھ ترتیب بافت تراكیتيp39 و p37ھاي در نمونھ
 مشاھده p38كاني زیركان نیز بطور فرعي در نمونھ  . تخمین زده شد٢۵٠٠ ٢m حدودp39صحرایي توده 

  .گردید
  انتخاب  XRF  نمونھ جھت انجام آنالیزھاي ۵ تعداد ،شناسي و تكتونیك منطقھ  با توجھ بھ محیط زمین:پترولوژي
 محدوده سنگ و در) ٢شكل( AFMسري كالك الكالن در نمودار ھاي موجود اكثرا درخص شد كھ تودهشد و مش

  ).٣شكل( گیرند كاكس قرار مي  گرانیت و گرانودیوریت در نمودارھاي

 
  ای نفوذیگذاری توده  نمودار کاکس جھت نام-٣شکل       .ھای نفوذیعیین سری تودهت جھت AFM نمودار -٢شکل 

  
  ونیاسآلتر
ون در منطقھ ی آلتراسيھا زون.  استون قرار گرفتھیر آلتراسی بھ شدت تحت تاثبر کوهیک يمنطقھ اکتشاف     

 يکروسکوپین و مطالعات می زمي در رویي باشد کھ در مطالعات صحراي زون م١٢ل  شام،کوهبری کياکتشاف
ون ی چند آلتراسيا دارایون یک آلتراسی  ممکن است تنھا شامل منطقھي نفوذيھاتوده. )٢شكل( مشخص شده است

ک ی الزم بھ ذکر است کھ بھ منظور تفک.شود يھا پرداختھ مک آنیح ھر یب بھ تشریر بھ ترتیباشند کھ در ز
ف یون بھ صورت ضعی آلتراسيھا، زونيمی و ژئوشيسازيارتباط آن با کان ھا وونیر بھتر آلتراسیقتر و تفسیدق
ان شده یب)  درصد٥٠ش از یشدت ب(د یو شد)  درصد٥٠ تا٣٠ن یشدت ب(متوسط ، ) درصد٣٠شدت کمتر از (

ھا، ت، سرسیتیك و مخلوطي از این، اپیدوت، كلریلیكی، كربناتي، آرژيسیلیس ،کیتی پروپلھايآلتراسیون .است
  .دھندھاي آلتراسیوني را تشكیل ميونز

 
  نقشھ آلتراسیون منطقھ مطالعاتی-۴شکل 



 

٩٥٢ 
 

  )دیف ، متوسط، شدیضع( ک یتیروپلپ زون) ١
 يھا مختلف و با شدتيھااد در قسمتیار زی است کھ با وسعت بسيونین زون آلتراسیترن زون گستردهیا     

 يھايبھ کان) تیوتیھورنبلند و ب(ک ی مافيھايل کانیزان تبدیبراساس م .ت استیمتفاوت در منطقھ قابل رو
ف ی متوسط و ضع،دیک شدیتیسھ زون پروپلن زون بھ یا)  آھنيھادیکربنات و اکس دوت،یاپ ت،یکلر(ھ یثانو
ت آھن ی و کلريم دار با رنگ آبیزیت منیت بھ دو صورت کلریالزم بھ ذکر است کھ کلر.  شده استيم بندیتقس

-ھگرفتون قرار ین آلتراسیر ای کھ تحت تاثيھادر تمام سنگ .ت استیدار با رنگ سبز در مقاطع مختلف قابل رو
 يز بھ عنوان کانیت نیمگنت .شوديده میز دید آھن و کربنات نی اکست، مقداريدویت و اپی عالوه بر وجود کلرد،ان

  . درصد وجود دارد٢ تا ١ منطقھ در حدود ي نفوذيھا توده در برخييفلز
  
  کیسرست+ ک متوسط یتی پروپل زون)٢
- ي کانن زونیدر ا . داردي نقشھ پراکندگ غرب شمالاز منطقھ مورد مطالعھ و در قسمت نقطھ یكن زون در یا

ک بھ ی مافيھايل کانیعالوه بر تبد. اند کربنات تبدیل شده،دوتی اپ،تی مثل کلري ثانويھايک بھ کانی مافيھا
ل شده ی تبددرصد بھ سریسیت ٣٠ ز در حدودیوکالز نیت پالژ درشي بلورھا، آھنيھادیھ و اکسی ثانويھايکان
ز بھ عنوان یک نیتیون سرسیآلتراس ک متوسط،یتیون پرپلی زون عالوه بر زون آلتراسنین در ایبنابرا .اند

  .ون دوم و با شدت کمتر در نظر گرفتھ شده استیآلتراس
  
   و متوسطزون آرژلیك ضعیف) ٣

 در زون .، تشكیل شده استھاي رسي بھ كانيorدر جنوب منطقھ قرار داشتھ بھ علت تبدیل ناچیز ضعیف زون 
  .اندھاي رسي تبدیل شده و كانيepi كھ بھ plag ,or ,Hlbھاي اولیھ شامل انيمتوسط، ك

  
   سیلیس + زون آرژلیك )۴

  .باشدھاي رسي مي بھ كانيor و plag ثانویھ و تبدیل qtzشود و داراي در مركز و شمال نقشھ دیده مي
  
  پیدوتا+  زون آرژلیك )۵

-كاني% ٨حدودا . باشدمنطبق بر واحد منزودیوریت پورفیري مي .تنھا یك نمونھ و در مركز محدوده قرار دارد
  .اندھاي رسي تبدیل شده بھ كانيor و plagھاي كاني% ۶٠ و cl بھ Plagھاي 

  
 سیلیس+  كربنات+  زون آرژلیك )۶

  . صورت بافت موزاییكي و ثانویھ در زمینھ وجود دارد بھqtz. قرار داردو در مركز منطقھ   با وسعت كم
  
  زون كربنات )٧

  .اندھا بھ كاني كربنات تبدیل شدهplag و تا حدي  orبیشتر  .در جنوب شرق منطقھ و با وسعت زیاد قرار دارد
  
    آرژلیك + زون كربنات )٨

  .اندھاي رسي تبدیل شدهھا بھ كانيآن% ٢٠ھا بھ كربنات و plag %۶٠.در غرب منطقھ قرار دارد
  
  سیلیس+  زون كربنات )٩

. باشد ميp1 ,p2 ,p3ھاي نزونیت پورفیري و شامل نمونھومنطقھ و با وسعت زیاد، منطبق بر واحد مدر مركز 
  .اندھا بھ كربنات تبدیل شدهplag% ٣٠، p1 نمونھدر 

  
  پروپلیتیك ضعیف+  سیلیس )١٠

اكسیدھاي  .  qtz, epi, cl, carھاي ثانویھ شامل كاني. این زون در شمال غرب منطقھ و با وسعت كم قرار دارد
  .اندھاي فرومنیزین تزریق شدهشوند كھ احتماال از كاني دیده مي plagھاي ھاي سطح كانيآھن در شكستگي

  
  كربنات+  اپیدوت )١١

 epiھا نیز بھ plag بھ كربنات و or و plagھاي كاني. غرب منطقھ فراگرفتھ است ي را در شمالامحدوده
  .اندتبدیل شده )اپیدوت(
  



 

٩٥٣ 
 

  سریسیت+  لریتك) ١٢
 و حدود cl بھ  Hlbكاني % ۵٠.در شمال، و دو نمونھ بھ صورت متحد در وسط آبراھھ اصلي منطقھ قرار دارد

  . بھ سریسیت تبدیل شده استplagكاني   %٢٠
 يسی مغناطيرفتاریپذ

ا یدان ی اکسيرس بريا شده از منطقھ در راستي جمع آوريھام نمونھا از تميسی مغناطيرفتاری پذيریاندازه گ     
  مربوط بھیير باالی مقاديریگن اندازهیا .رفتیت انجام پذی مگنتيل و حضور کانیط تشکی بودن محيایاح

 نزووم ھورنبالندو   پورفیري گرانودیوریت ھورنبالند پورفیري، دیوریت ھورنبالند پورفیري، دیوریت يھاواحد
SI  ( زانیبھ مو  منطقھ غربھاي مركزي، شمال و شمالدر بخشگرانیت 

  ×١٠- SI ۵ ( و ) ۶١٣  ×١٠- ۵
 ،يکروسکوپیپس از مطالعات م .)٣شكل( نشان دادرا  ) ۶٩٨ ×١٠- SI ۵ (و ) ۴٠١ × ١٠- SI ۵ ( و ) ٢٠٢۴

  شتر ازیت بی مگنتي سريسی مغناطيرفتاریپذ میزان  يبھ طور کل .ت نسبت داده شدی مگنتير باال بھ کانین مقادیا
 SI۵ -١٠×۴ت کمترازیلمنی ايو سر ٠ SI ۵ -١٠× ۴يھادیسولف  گوگرد،يبا تمام کانسار ھایتقر. باشديم ٠ 

 I سم نوع ی و نوع کروکو در ارتباط با ماگماتيری نوع پورفيھا از کانسارياریبس  نقره و–طال ھ،یعناصر پا
  .]٦[ ھستند

  
                                     SI 10-5 ×  Magnetic susceptibility           

  ھای نفوذی نمودار پذیرفتاری مغناطیسی توده- ۵شکل                              
  يریجھ گینت

  و مونزويتیوری ديھاق در منطقھ تودهیمھ عمیق و نی عميھان تودهیتر عمدهيبراساس مطالعات پتروگراف     
بافت   باشند وي م و تراكیتييری بافت پورفيا بوده کھ اکثرا داريتیوری و گرانوديتیگراننزووم، يتیورید
 موجود در منطقھ را يھاھا واحد محلوليحجم باال . شوديده میز دیھا نن تودهی از اياری در بسيریفلومروپورگ

براساس اندازه  .است گسترده در منطقھ شدهيھاونیجاد آلتراسیا ر قرلر داده و باعثیبھ طور گسترده تحت تاث
ن مطلب نشان دھنده  یا. تعلق دارندI ي منطقھ بھ سريھااكثر سنگنشان داد کھ ، يسیمغناطت ی حساسيریگ

  .بخشديقوت م را در منطقھ يرین احتمال وجود مس پورفیدان است و بنابرایط اکسیک محیل کانسار در یتشک
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