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  چکیده
غ�رب مع�دن ط�الی چش�مھ و در ش�مال نیش�ابور در اس�تان خراس�ان رض�ویارغش روستای شرق در شمالمنطقھ مطالعاتی 

ان�د و ش�امل حدواسط تشکیل ش�ده_ ھای منطقھ از واحدھای عمیق تا نیمھ عمیق با ترکیب  اسیدیسنگ. زرد واقع شده است
زون : ھ�ای آلتراس�یون ش�املزون. ان�دھا ش�دیداً دگرس�ان ش�دهاین توده. گرانودیوریت، مونزونیت، دیوریت و گرانیت ھستند

. شودی مطالعاتی بھ دو شکل اولیھ و ثانویھ دیده میسازی در منطقھکانی .پروپلیتیک، سرسیتیک، سیلیسی و آرژیلیک است
ای سازی رگھو کانی) ژنتیک سین(ھای نفوذی سازی پراکنده در تودهشود، کانییسازی اولیھ خود بھ دو بخش تقسیم مکانی

  ھ�ای م�ونزونیتیدر متن ت�ودهو  بوده مگنتیت و در منطقھ شامل پیریت پراکنده سازیکانی). اپی ژنتیک(ھای گسلھ در زون
 ،ھای گس�لھکھ در ارتباط با زون ،باشدمی کالکوپیریت شامل اسفالریت، پیریت، ایسازی رگھکانی . شودمنطقھ مشاھده می

ھ�ای گان�گ مھمت�رین ک�انیھمچن�ین  .ان�دهدش�آلتراس�یونی مش�اھده  ھ�ایزون و ۵٠˚شرق و شیبجنوب_ غرببا امتداد شمال
کوولی�ت، ماالکی�ت، آزوری�ت، ش�امل منطق�ھ مطالع�اتی  نی�ز در  ثانوی�ھ ھ�ایک�انی .کوارتز و کلسیت ھس�تند ایی رگھھازون

ھای ژئوشیمی اولیھ مطالعات ژئوشیمیایی درمنطقھ آنومالی عناصر مس، سرب، روی را در ھالھ . ھستندھماتیت و گوتیت 
باش�د گرم در تن م�ی ۶/٣٨و سرب   ۶/٨۵، روی ٨/١٢۴ای  بیشترین مقدار مس دررسوبات آبراھھ. دھدو ثانویھ نشان می

ھ�ا ای�ن آنوم�الی. باش�دگرم در تن م�ی ٣/۵٨٩و سرب   ٣٣۶، روی ٢٢٠٠سنگی بیشترین مقدار مس ھای خرده و در نمونھ
ھ�ای آلتراس�یونی سیلیس�ی و زون ب�ا منطب�ق وب�وده  حدواس�ط  -ھای عمیق و نیم�ھ عمی�ق ب�ا ترکی�ب اس�یدیدر ارتباط با توده

ھ�ای ھال�ھ، حض�ور در منطق�ھ مطالع�اتی ھھ�ای گس�لای در زونس�ازی تی�پ رگ�ھک�انی وج�ود .ھس�تندپروپلیتیک  -سرسیتیک
ھا ی آلتراسیونی و شدت  زون ،و مناطق مجاور در منطقھ مطالعاتی Cu, Pb, Znبرای عناصر  ژئوشیمیایی اولیھ و ثانویھ

ای کانس�ارھای تی�پ رگ�ھ حضوری احتمال پیشنھاد کننده تواند می در منطقھ ارغش Au, Sbای وجود کانسارھای تیپ رگھ
     .باشد در منطقھ مطالعاتی با مس پورفیریمرتبط 
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Abstract 
The study area is located at northeast of Arghash village in the Khorasan Razavi province, 
northwest of Cheshme zard gold mine. The rocks of area composed of polotonic to subvolcanic 
units with  acidic_ intermediate in composition. They  consist of granodiorite, monzonite, 
diorite and granite. This bodies highly altered. Alteration zones are: porpylitic, sericitic, 
silicified and Argilic. in study area mineralization is divided two type, primary and secondary. 
Primery mineralization consist of disseminated type  in intrusive bodies (syngentic) and vein-
type mineralization in fault zones (epygentic). Disseminated type mineralization include pyrite 
and magnetite. Which is recognized in monzonite intrusive. Vein- type mineralization consiste 
of sphalerite, chalcopyrite, pyrite  which related to NW50SE fault zones and alteration zones. 
The important gangue minerals is qurtze and calcite. Secondary minerals in study area are 
covellite, malachite, azurite, hematite and goethite. Geochemical study in area show anomaly 
for Cu, Pb,  Zn in primery and secondary geochemistry halos.  High concentration Cu, Zn, Pb in 
stream sediments samples are 124.8, 85.6 and 38.6 ppm respectively and in litogeochemistry 
samples are 2200, 336 and 589.3 ppm respectively. These anomalies are relation to polotonic 
and subvolcanic bodies with acidic_intermediate composition and associated with silicified and 
sericitic_ propylitic zones. Attention to : present vein-type mineralization in fault zones, 
geochemistry halos for Cu,Zn,Pb in ares study and surrounded , intensity alteration zones and 
vein-type Au, Sb deposit in Arghash, suggested formation of vein-type deposit related to copper 
porphyry system in this area.        

  مقدمھ
-ع��رض  ٣۵˚ ۵٨′ ٠٧″ -٣۵˚ ۵۶′ ٢٣″و ش��رقیط��ول ۵٨˚۴١′ ۵٨″- ۵٨˚۴١′ ۵٣″م��ورد مطالع��ھ دری منطق��ھ

ق�رار داش�تھ و نس�بت ب�ھ مع�دن ط�الی نیش�ابور ارغ�ش روس�تای ش�رق در ش�مالاین منطق�ھ . شمالی واقع شده است
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ی ک�دکن ق�رار دارد غرب ورقھی شمالمحدوده ناحیھ معدنی ارغش در. غرب واقع شده استچشمھ زرد در شمال
از نظ��ر س��اختاری در ش��مال زون ای��ران مرک��زی واق��ع ش��ده و ب��ھ ط��ور جزئ��ی ت��ر، در واح��د  .)١٣٧٧ ن��ادری،(

 ش�رکت شناس�ی کش�ور وای�ن ناحی�ھ ب�رای اول�ین ب�ار توس�ط س�ازمان زم�ین. ژئوتکنیکی سبزوار ق�رار گرفت�ھ اس�ت
و توج�ھ ق�رار گرفت�ھ  م�ورد ١٩٩۶-١٩٩٢در س�الھای چین  خلق  جمھوری انکسیجی استان ِژئوشیمیاییاکتشافات 

ت�ا کن�ون در منطق�ھ  .گردی�د معرف�ی تفص�یلینیم�ھ مطالع�ات  جھ�تآنتیموان طال و دار پتانسیلی منطقھعنوان  تحت
-پ�ردازش تص�اویر و دادهبا توجھ ب�ھ  .سازی صورت نگرفتھ استمورد مطالعھ بررسی دقیق ژئوشیمیایی و کانی

، وجود آلتراس�یون ش�دید آرژیلی�ک در منطق�ھ و آنوم�الی م�س و س�ایر عناص�ر )١٣٨۵پور، کریم( ایھای ماھواره
جھ��ت بررس��ی وج��ود احتم��الی در منطق��ھ تفص��یلی  مطالع��ات، ل��زوم )١٣٨٨کریم��ی، غالم��ی، (در من��اطق مج��اور

ھ��دف از ای��ن مطالع��ھ، بررس��ی ارتب��اط نت��ایج . گردی��دای م��رتبط ب��ا م��س پ��ورفیری احس��اس س��ازی تی��پ رگ��ھک��انی
ھ��ای مربوط��ھ ب��ا مقی��اس ھ��ای نف��وذی منطق��ھ و تھی��ھ نقش��ھھ��ای آلتراس��یون و ت��ودهس��ازی ب��ا زونژئوش��یمی و ک��انی

نمونھ ب�ھ روش  ٢١بدین منظور طی پیمایش صحرایی تعداد . ای می باشدبا نگرشی بر پتانسیل مس رگھ١٠٠٠/١
. ای درمنطق�ھ برداش�ت ش�درودخان�ھ نمون�ھ رس�وب ٨س�ازی و تع�داد آلتراس�یونی و ک�انی ھایخرده سنگی از زون

با دستگاه مدل شیماتسو توسط گ�روه ش�یمی دانش�گاه ) AAS(ھا بھ روش اسپکتومتری جذب اتمی آنالیز این نمونھ
  .انجام شده است ,Pb ,Zn ,Sb Cuفردوسی مشھد برای عناصر 

  و آلتراسیون شناسیزمین
حدواس�ط تش�کیل ش�ده اس�ت ک�ھ ش�امل _ ھای نفوذی عمیق تا نیمھ عمیق ب�ا ترکی�ب اس�یدیمطالعاتی از تودهمنطقھ 

ھ���ای مرب���وط ب���ھ ت���وده رخنم���ون س���نگی بیش���ترین .باش���ندم���یت، گرانی���ت، دیوری���ت و مونزونی���ت ی���گرانودیور
-توده. دھندپوشش میھای شرقی و غربی منطقھ را ھای وسیعی از مرکز، حاشیھباشد کھ بخشگرانودیوریتی می

ت�ر ان�د و از نظ�ر س�نی ج�وانھای گرانیتی، دیوریتی، مونزونیتی بھ صورت استوک و لکھ در این واحد نفوذ کرده
-این تود. ھا مشاھده شده استھای چون گرانوالر، پورفیری، گرافیتی، کنسرتال در این تودهبافت. باشنداز آن می

ھ�ای غال�ب منطق�ھ ش�امل پروپلیتی�ک، سرس�یتیک، ان�د، آلتراس�یونس�ان ش�دهھ�ا دگرھا بھ شدت تح�ت ت�اثیر محل�وله
ھ���ای ت���رین زون آلتراس���یونی منطق���ھ پروپلیتی���ک اس���ت ک���ھ عم���دتاً ت���ودهگس���ترده. باش���دسیلیس���ی، آرژیلی���ک م���ی

ی منطق�ھ اس�ت ک�ھ عم�دتاً ون سرس�یتیک دوم�ین زون گس�تردهیآلتراس. گرانودیوریتی را تحت تاثیر قرار داده است

   .ھای مونزونیتی را تحت تاثیر قرار داده استتوده

   سازیکانی

  .)الف -١شکل ( شودی مطالعاتی بھ دو شکل اولیھ و ثانویھ دیده میسازی در منطقھکانی
 -٢. )ژنتی�ک س�ین(ھ�ای نف�وذی س�ازی پراکن�ده در ت�ودهک�انی -١.ش�ودسازی اولیھ خود بھ دو بخش تقس�یم م�یکانی
  )اپی ژنتیک(ھای گسلھ زونای در سازی رگھکانی
  )سین ژنتیک(سازی اولیھکانی

اولی�ھ و ب�ا باف�ت پراکن�ده در م�تن  منطقھ ھستند ک�ھ ب�ھ ص�ورت فلزیھای از جملھ مھمترین کانی مگنتیتپیریت و 
فراوان�ی ک�انی  .ھس�تندش�کل دارت�ا ب�یش�کلھ�ا ب�ھ ص�ورت ای�ن ک�انی. ش�وندمنطقھ مشاھده م�ی ھای مونزونیتیتوده

فراوانی بیشتر و ابعاد بزرگتر ذرات پیریت باع�ث  .رسدمتر نیز می میلی ٢تا  ٢/٠وابعاد آن بھ % ۴-٣پیریت بھ 
گس�ترش پیری�ت در ن�واحی جن�وبی بیش�تر از . ترین و مھمترین کانی س�ولفیدی منطق�ھ باش�د شده کھ پیریت گسترده

. ھ��ای گرانودی�وریتی و م��ونزونیتی مش��اھده ش��ده اس��تت��وده مگنتی��ت نی��ز ب��ھ ص�ورت پراکن��ده درم��تن .ش�مال اس��ت
  .رسدمیلی متر می ١تا  ٣/٠و ابعاد آن بھ % ٢-١درصد آن بھ

   )اپی ژنتیک(سازی اولیھکانی
ھ�ای و در ارتب�اط ب�ا زون ای ھس�تندھای اولیھ ب�ا باف�ت رگ�ھکوارتز، کلسیت کانی ،کالکوپیریت اسفالریت، پیریت،

نش�ان درج�ھ  ۵٠ش�تھ و ش�یب ح�دود ش�رق داجن�وب_ غربعمدتاً روند شمال ھااین زون. باشند می ی منطقھ گسلھ
ای مش�اھده ش�ده ب�ھ طوریک�ھ ش�رق منطق�ھ ب�ا باف�ت رگ�ھاسفالریت در ارتباط با زون گسلھ واقع در جنوب. دھندمی
-٢ فراوانی بھ طوریکھ  .دیده شده است گسلھپیریت نیز ھمراه با زون . را اسفالریت تشکیل داده است رگچھ% ۵
فراوان�ی  شرق دی�ده ش�ده ودر زون گسلھ واقع در نواحی جنوب کالکوپیریت  .دھدنشان می در زون گسلھ را% ٣

 .ش�ودھ�ای جن�وبی م�یمحدود بھ قس�مت و باشدمیلی متر می ۴/٠نشان داده و ابعاد آن در حد  درصد ١/٠کمتر از 
سازی بوده ھا حاوی کانیاین رگچھ. شوندگسلھ و آلتراسیونی مشاھده میھای ھای کلسیتی وسیلیسی در زونرگچھ

. باشندکوارتز و یا کلسیت می% ۴٠-٣٠و % ۵، گوتیت % ۴٠، ھماتیت تا %١بھ طوریکھ شامل پیریت کمتراز 
) کاپی ژنتی�(ایسازی رگھتوانند شاھدی بر کانیھای سولفیدی بوده و میھماتیت و گوتیت حاصل دگرسانی کانی

  .در منطقھ باشند
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  سازی ثانویھکانی
 آلتراس�یونیھ�ای گس�لھ وای در ارتباط ب�ا زونرگھ وھای منطقھ پراکنده در متن توده بھ صورت سازی ثانویھکانی
ش�رق داش�تھ ک�ھ ھ�م رون�د ب�ا سیس�تم گس�لھ جن�وب_ غ�ربغرب�ی و ش�مال_ ھا عم�دتاً رون�د ش�رقیاین رگھ. باشدمی

ھ��ای ت��رین ک��انی ثانوی��ھ ھماتی��ت اس��ت ک��ھ ب��ھ ص��ورت پراکن��ده درم��تن ت��ودهف��راوان. باش��ددرمنطق��ھ مطالع��اتی م��ی
درص�د ھماتی�ت در برخ�ی . ش�ودھای گسلھ و آلتراسیونی دیده میزون درای رگھ و گرانیتی، مونزونیتی، دیوریتی

پراکن�ده و  گوتی�ت ب�ھ ص�ورت. فراوان�ی ھماتی�ت در جن�وب منطق�ھ بیش�تر از ش�مال اس�ت. رس�دم�ی% ١٠نقاط ب�ھ 
. ان�دگوتیتی شده%  ٩٠ھا تا ای مشاھده و حاصل دگرسانی پیریت  است بھ طوریکھ در برخی موارد پیریترگچھ

ھ���ای ای در س���طح ت���ودهھ���ای ثانوی���ھ ح���اوی م���س در منطق���ھ ھس���تند و ب���ا باف���ت رگ���ھماالکی���ت و آزوری���ت ک���انی
% ٣-٢فراوان��ی ماالکی��ت ب��ھ . ان��ده ش��دهش��رق منطق��ھ دی��دگرانودی��وریتی و در م��تن زون گس��لھ و سیلیس��ی جن��وب

ی ح��اوی م��س در منطق��ھ ھ��ای ثانوی��ھھمچن��ین از جمل��ھ مھمت��رین ک��انی. رس��ددرص��د م��ی ١/٠وآزوری��ت کمت��ر از 
ھ�ای منطق�ھ کالکوپیری�ت. باش�دی منطق�ھ م�یھای زون گس�لھاین کانی حاصل دگرسانی کالکوپیریت. کوولیت است

ی مارتیتی اند وپدیدهبھ ھماتیت تبدیل شده% ١٠ اھا نیز تمگنتیت. اندل شدهبھ کوولیت تبدی% ٣٠در برخی نقاط تا 
 )ب -١ (ی منطق�ھ مطالع�اتی در ش�کلھ�ای اولی�ھ و ثانوی�ھت�والی پ�ارژنزی ک�انی.شدن در منطقھ مشاھده شده اس�ت

                                                 .آمده است

  )ب)                                                                                (الف(                                          

  غرب ارغشھای اولیھ و ثانویھ در شمالتوالی پاراژنزی کانی -ب . غرب ارغشسازی شمالنقشھ کانی  - الف :١-شکل

  ایژئوشیمی رسوبات رودخانھ
ھ�ا، بررس��ی ژئوش��یمی ھ��ای م��رتبط ب�ا ای��ن ھال��ھھ�ای ژئوش��یمیایی ثانوی��ھ و ت�ودهھ��ا ب�رای تع��ین ھال��ھیک�ی از روش

 Google Earthتص�اویر بررس�ی ای وھای ماھوارهبدین منظور پس از پردازش داده. باشدای میرسوبات رودخانھ

درای�ن انتخ�اب س�عی ش�د ب�ا  .انتخ�اب ش�د ای، مناطق مناس�ب جھ�ت برداش�ت رس�وبات رودخان�ھ١٠٠٠/١با مقیاس 
طی پیمایش ص�حرایی در . حداقل برداشت نمونھ بتوانیم بھترین نتیجھ را از ژئوشیمی اکتشافی منطقھ بدست آوریم

-سانتی متر برداشت شد، نمونھ ٣٠تا ٢٠کیلوگرم از عمق  ٣نمونھ با وزن تقریبی  ٨از مناطق انتخاب شده تعداد 
. ج��دا ش��دندج��ذب اتم��ی  جھ��ت آن�الیز) mm١٧٧/٠ف��ی مع��ادل ۵/٢(م��ش  ٨٠ریزت�ر از  ھ�ا غرب��ال ش��ده و رس��وبات

باالترین . گرم در تن نشان داده است ٨/١٢۴تا  ٢/۴٠مقادیر اندازه گیری شده برای عنصر مس دامنھ تغیراتی از 
. )٣و٢ش�کل( رس�دگ�رم در ت�ن م�ی ٨/١٠۵و  ٨/١٢۴مقادیر عنصر مس در مرکز و جن�وب منطق�ھ ب�ھ ترتی�ب ب�ھ 
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بیش�ترین مق�دار عنص�ر روی . گ�رم در ت�ن نش�ان داده اس�ت ۶/٨۵ت�ا  ۶/۴٧ھا دامنھ تغیراتی از روی در این نمونھ
گ�رم در ت�ن را نش�ان داده اس�ت  ۶/٣٨ت�ا  ٢/٢٨عنصر سرب دامن�ھ تغیرات�ی از  .)٢شکل( گرم در تن است ٨۵/۶

ھ�ای ت�وده ھ�اای ب�اال دس�ت ای�ن آنوم�الیواح�دھ. )٢ش�کل( باش�دگ�رم در ت�ن م�ی ۶/٣٨باالترین مقدار این عنصر با 
ھ�ای م�رتبط ب�ا ای�ن ھمچن�ین آلتراس�یون. باش�دھورنبلند گرانودیوریت و ھورنبلن�د ک�وارتز مونزونی�ت پ�ورفیری م�ی

 -پروپلیتی��ک و پروپلیتی��ک  -سرس��یتیک ،سرس��یتیک ،پروپلیتی��ک -ھ��ا در ب��اال دس��ت پروپلیتی��ک، سیلیس��یآنوم��الی
ای ھ�ای رس�وب رودخان�ھھمبس�تگی ب�االیی در نمون�ھ مس و رویدو عنص�ر  نت�ایجب�ا توج�ھ ب�ھ . سرسیتیک ھس�تند
ب�االترین . دھدگرم در تن نشان می ١٧تا  ١۴در منطقھ دامنھ تغیراتی ار  Sbعنصر  ).۴شکل( اندمنطقھ نشان داده

ای ھورنبلن�د ھ�آنوم�الی ای�ن عنص�ر در ب�اال دس�ت ب�ا ت�وده. )٢ش�کل( رس�دم�یگرم در تن  ١٧مقدار این عنصر  بھ 
سرسیتس��ک،  -ھ��ای م��رتبط ب��ا ای��ن آنوم��الی سیلیس��ی ش��دید، سیلیس��یو آلتراس��ون. باش��دگرانودیوری��ت م��رتبط م��ی

  . باشندکربنات و پروپلیتیک ضعیف می -سیلیسی،سیلیسی -پروپلیتیک

           

       
 ای منطقھدر رسوبات آبراھھ ,Pb ,Zn ,Sb Cu مقادیر آنالیز شده برای عناصر:  ٢-شکل

 
  ای منطقھھای ژئوشیمی و مقادیر عنصر مس در رسوبات آبراھھنقشھ پراکندگی نمونھ: ٣-شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای منطقھھای رسوبات آبراھھھمبستگی بین دو عنصر مس و روی در نمونھ: ۴-شکل



 

۶۵ 
 

  ھای سنگیژئوشیمی نمونھ
نمون�ھ ب�ھ  ٢١س�ازی تع�داد ھ�ای آلتراس�یونی و نق�اط ک�انیزون جھت بررسی ژئوشیمی واح�دھای س�نگی منطق�ھ از

ھ�ا بدین منظ�ور نمون�ھ بوده و ,Pb ,Zn ,Sb Cuھدف، اندازه گیری مقادیر عناصر . روش خرده سنگی برداشت شد
مق�ادیر آن�الیز ش�ده ب�رای عنص�ر . آن�الیز ش�دند ج�ذب اتم�یم�ش، ب�ھ روش  ٢٠٠پس از خردایش و نرمایش تا کسر 

ش�رقی باالترین مقادیر مس مربوط بھ نواحی جنوب. دھدگرم در تن نشان می ٢٢٠٠تا  ١/۶مس دامنھ تغیراتی از 
ھ�ا درم�تن این آنوم�الی. )٧و ۵شکل( رسدگرم در تن می ٢٢٠٠و  ١٢٠٠باشد کھ بھ ترتیب بھ و جنوب منطقھ می

ش�رقی، اند در جنوبھا را تحت تاثیر قرار دادهھایی کھ این تودهگرانودیوریت بوده و آلتراسیونھای ھورنبلند توده
تا  ٢/۴عنصر روی دامنھ تغیراتی از . )٧شکل (باشندپروپلیتیک می -سیلیسی شدید و در جنوب منطقھ سرسیتیک

ای�ن آنوم�الی در م�تن . )۵ش�کل ( گرم در تن است ٣٣۶باالترین مقدار روی برابر . دھدگرم در تن نشان می ٣٣۶
. ھ�ا را تح��ت ت�اثیر ق��رار داده اس��تھ��ای ھورنبلن�د گرانودیوری��ت ب�وده و آلتراس��یون پروپلتی�ک ش��دید ای�ن ت��ودهت�وده

عنصر سرب دامنھ ). ب -۶شکل( شودھمبستگی نسبتاً خوبی بین این دو عنصرمس و روی در منطقھ مشاھده می
 رس��دگ�رم در ت��ن م�ی ٣/۵٨٩ب��ھ  آن ب��االترین مق�دار. دھ�ددر ت��ن نش�ان م��ی گ�رم ٣/۵٨٩ت��ا  ۵تغیرات�ی از کمت�ر از 

عنص�ر ). ال�ف -۶ش�کل( ش�ودب�ین دو عنص�ر م�س و س�رب در منطق�ھ مش�اھده م�ی نیز ھمبستگی خوبی. )۵شکل(
آنوم��الی دو عنص��ر س��رب و . دھن��دگ��رم در ت��ن نش��ان م��ی ۴/٣۵ت��ا  ١٠آنتیم��وان نی��ز دامن��ھ تغیرات��ی از کمت��ر از 

ھ�ای را تح�ت ت�اثیر ق�رار داده ب�وده و آلتراس�یونی ک�ھ ای�ن ت�وده ھ�ای ھورنبلن�د گرانودیوری�تدر متن تودهآنتیموان  
  باشداست پروپلیتیک شدید می

   
 

     
  

  ھای خرده سنگی منطقھدر نمونھ ,Pb ,Zn ,Sb Cu مقادیر آنالیز شده برای عناصر: ۵-شکل
  

  
  )ب)                                                                                  (الف(                                   

در  مس و رویعنصر دوھمبستگی بین   -ب. خرده سنگی منطقھ یھادر نمونھ و سرب مس دو عنصرھمبستگی بین  -الف  :۶-شکل
 .خرده سنگی منطقھ یھانمونھ

  



 

۶۶ 
 

   

  
  

  ھای خرده سنگیھای ژئوشیمی و مقادیر عنصر مس در نمونھنقشھ پراکندگی نمونھ: ٧-شکل
  نتیجھ گیری

حدواسط گرانودیوریت، مونزونیت، دیوری�ت _ واحدھای عمیق تا نیمھ عمیق با ترکیب  اسیدیھای منطقھ را توده
ان��د ک��ھ ب��ھ ص��ورت آلتراس��یون ھ��ا ب��ھ ش��دت تح��ت ت��اثیر آلتراس��یون دگرس��ان ش��دهت��وده. دھن��دو گرانی��ت تش��کیل م��ی

مطالع��اتی ب��ھ ی س��ازی در منطق��ھک��انی .ش��وددی��ده م��یپروپلیتی��ک، سرس��یتیک، سیلیس��ی و آرژیلی��ک درمنطق��ھ 
 س�ین(ھ�ای نف�وذی س�ازی پراکن�ده در ت�وده، ک�انیش�املس�ازی اولی�ھ ک�انی. ش�وداولیھ و ثانوی�ھ دی�ده م�ی صورتدو

 ھ��ای ح�اوی ک��انیپراکن��ده  س��ازیک�انی. باش��دم�ی )اپ��ی ژنتی��ک(ھ��ای گس�لھ ای در زونس�ازی رگ��ھو ک��انی) ژنتی�ک
ش��امل  ایرگ��ھ س��ازیک��انی. ش��ده اس��تنطق��ھ مش��اھده ھ��ای م��ونزونیتی مپیری��ت، مگنتی��ت ب��وده ک��ھ در م��تن ت��وده

_ غ�رب، ب�ا امت�داد ش�مالھ�ای گس�لھکھ در ارتب�اط ب�ا زون ، بوده پیریت، کوارتز و کلسیت کالکوپیریت اسفالریت،
-ھای رگ�ھھای گانگ زونھمچنین مھمترین کانی. اندهدشآلتراسیونی مشاھده  ھایزون و ۵٠˚شرق و شیبجنوب

ھای ثانویھ در منطقھ مطالعاتی کوولیت، ماالکی�ت، آزوری�ت، ھماتی�ت و گوتی�ت کانی .کلسیت ھستندای کوارتز و 
ھ��ای ژئوش��یمی اولی��ھ و مطالع��ات ژئوش��یمیایی درمنطق��ھ آنوم��الی عناص��ر م��س، س��رب، روی را در ھال��ھ . ھس��تند

گ�رم در ت�ن  ۶/٣٨س�رب و   ۶/٨۵، روی ٨/١٢۴ای  دررسوبات آبراھ�ھبیشترین مقدار مس  .دھدثانویھ نشان می
-گ�رم در ت�ن م�ی ٣/۵٨٩و س�رب   ٣٣۶، روی ٢٢٠٠بیشترین مق�دار م�س ھای خرده سنگی و در نمونھ باشدمی

ھ�ای حدواس�ط و منطب�ق ب�ر زون -ھای عمیق و نیمھ عمیق با ترکی�ب اس�یدیھا در ارتباط با تودهاین آنومالی. باشد
  :وجود شواھدی چون .پروپلیتیک ھستند -آلتراسیونی سیلیسی و سرسیتیک

پیری�ت، ک�وارتز و کلس�یت  کالکوپیری�ت، ای شامل اس�فالریت،سازی رگھھای گسلھ کھ در آنھا کانیوجود زون -١
ھای ژئوشیمی اولیھ و ثانوی�ھ ب�رای عناص�ر م�س، س�رب، روی ب�ا مق�ادیر قاب�ل توج�ھ وجود ھالھ -٢ .حضور دارد

حض��ور  -۴ .ھ��ای نف��وذی در منطق��ھ  مطالع��اتیھ��ا و ت��ودهآلتراس��یون -٣ .درمنطق��ھ مطالع��اتی و من��اطق مج��اور
ھ��ای م��رتبط ب��ا سیس��تم ،ایاحتم��ال حض��ور کانس��ارھای رگ��ھ .در منطق��ھ ارغ��ش Sbو  Auای کانس��ارھای رگ��ھ

  . کندتقویت می را پورفیری در منطقھ مطالعاتی
  :منابع

  ).١٣٧٧سال (ورقھ کدکن ١٠٠٠٠٠/١شناسیزمیننقشھ  نادري، -
اکتشاف عملیات  چین، گزارش خلق  جمھوری جیانکسی استان ِژئوشیمیاییاکتشافات  شناسی کشور، شرکتنزمیسازمان  -

 و جی�وه تنگس�تن، آرس�نیک،ھم�راه ط�ال و آنتیم�وان ھ�ای کدکن، گ�زارش آنوم�الی نقشھ ١/ ١٠٠٠٠٠چھارگوش ژئوشیمیایی
  ).١٩٩٢-١٩٩۶(درمنطقھ  سزیم

نامھ کارشناسی ارشد پایان ،غرب ارغشسازی و ژئوشیمی جنوب، پتروگرافی، آلتراسیون، کانی ازھر. کریمی سعیدآبادی -
  ).١٣٨٨(  صفحھ ١٨١ -شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشھدزمین

شناس�ی نام�ھ کارشناس�ی ارش�د زم�ین، پای�انسازی و ژئوشیمی شرق ارغ�شنرگس ، پتروگرافی، آلتراسیون، کانی. غالمی -
  ).١٣٨٨( صفحھ ١٨٩ -، دانشگاه فردوسی مشھداقتصادی

-اولوی���ت تعی���ینو مع���دني ھ���اي پتانس���یل و  بررس���يمطالع���ھ پژوھش���ي  س���عید، ط���رح. محمدحس���ن، س���عادت. پ���ورک���ریم -
ي نقش�����ھ در مح�����دوده و ژئوفیزی�����کاي، آلتراس�����یون، ژئوش�����یمي م�����اھوارهھ�����اي از دادهب�����ا اس�����تفاده اکتش�����افي ھ�����اي 

  ). ١٣٨۵( ایران شرق ذخایر معدني كدكن، مرکز تحقیقات ١/ ١٠٠٠٠٠


