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   چکیده

کیلومتري جنوب نیشابور واقع  45و در شمال استان خراسان رضوي آباد حسن آنتیموان - طال منطقه اکتشافی
ایران، در بخش شمالی خرد قاره ایران مرکزي جاي شناسی بندي زمینبه لحاظ تقسیممنطقه مورد بررسی  .است
نفوذي در مطالعات سطحی و عمقی توده نفوذي و نیمه 13هاي صحرایی و آزمایشگاهی بر اساس بررسی .دارد

-گرانیت سنگ دیواره رگه کوارتز طال. توده گرانیتی بیشترین گسترش را در سطح دارد. شناسایی شده است
هاي برداشتهشت گمانه اکتشافی بر اساس اطالعات . شدت دگرسان شده استف رگه به بوده و در اطرا آنتیموان
IP/RS  شبه مقاطع. در واحد گرانیت حفاري شده استدر این محدوده IP/RS با استفاده از مشاهدات و ،

اي با یتهآنتیموان ناهنجاري شارژابیل -در قسمت جنوب شرقی رگه طال. شودهاي حفاري تفسیر میمطالعات مغزه
زون ناهنجاري با گسترش شمال شرقی . ولت بر ولت دارد که در عمق بیشتري قرار داردمیلی 25مقدار بیش از 

ولت بر ولت رسیده و بیشترین مقدار را در مرکز رگه اصلی داشته و توسط گسل میلی 50جنوب غربی به بیش از 
آنتیموان ادامه دارد و به صورت سه  - گه اصلی طالناهنجاري شارژابیلیته به سمت شمال غرب ر. قطع شده است

شارژابیلیته باال و گسترش زون ناهنجاري در آنها، موید حضور مواد . شودناهنجاري ناپیوسته و کوچک دیده می
-مشاهده میلونیت در گمانه. ها انطباق داردهاي مشاهده شده در گمانهسازيهادي سولفیدي بوده و با نتایج کانی

سازي توانسته توده ساب ولکانیک کوارتز قطاع ناهنجاري موید گسل است که قبل از ایجاد کانیها و ان
سازي سطحی و زیر شناسی، آلتراسیون و کانیمطالعات تفضیلی زمین. مونزودیوریت پورفیري را میلونیتی کند

   .کنددارد و آن را تایید می IP/RSهاي ها انطباق خوبی با ناهنجاريسطحی گمانه
  .پتانسیل القایی، مقاومت ویژه الکتریکی،کانی سازي سولفیدي، دگرسانی :کلیدي گاناژو
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Abstract 
Hasan Abad Gold-Antimony prospect area is located in the north of Khorasan Razavi and 45 km to the 
sought of neishabour. The prospect area is located to the northern section of central Iran microcontinent 
with respect to geological division of Iran. On the basis of field observation and laboratory investigation 
13 subvolcanic and intrusive bodies were identified during surface and subsurface studies. The Granite 
body has the most extension on the surface and it is the wall rock of quartz Gold-Antimony vein and was 
drilled in granite unite on the basis of IP/RS survey in the exploration area. In this work IP/RS pseudo 
section were interpreted using drilled core observation and studies. chargeability anomaly is in the 
south eastern part of Gold-Antimony vein small and is at greater depth. It extend northeast southwest 
and is highest in the center of the vein and is dissected by a fault. Chargeability anomaly extends 
towards northwest of the main Gold-Antimony vein and is observed as three small discontinuous 
anomaly. High chargeability anomaly and its extension in all three pseudo sections  confirm the 
presence of conductive sulfide and correlates with the results of observed mineralization on the drilled 
cores. Observed milonite in drilled core and dissection of anomaly infer a fault which milonites the 
Quartz Monzonite subvolcanic body before the creation of mineralization. Detailed surface and 
subsurface geological, alteration and mineralization studies correlate well with IP/RS anomalies and 
confirm them. 

  مقدمه 
شناسی بویژه در زمینه اکتشاف هاي ژئوفیزیکی مناسب در مطالعات زمینامروزه برداشت

به همراه  هاي ژئوفیزیککارگیري و تفسیر دادهبا به. ]6-1[کانسارهاي فلزي ضروري است 
حفاري را  برايمناسب  نقاطتوان  می شیمیژئو آلتراسیون و سازي،، کانیشناسیزمیناطالعات 

کانسار را ارزیابی و  رهذخی و سپس با تلفیق این اطالعات، عمق، شکل و اندازه پیشنهاد نمود
  . تخمین زد
کیلومتري جنوب شرقی  5کیلومتري جنوب نیشابور و  45در آباد آنتیموان حسن -کانسار طال

محدوده مورد بررسی به لحاظ سابقه اکتشافی جوان بوده و ). 1شکل (رغش قرار دارد روستاي ا
عنوان  بهکدکن  1:100000اي نقشه بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی ناحیه 1373در سال 
در جنوب منطقه . کشف شده استارغش معرفی و  و آنتیموان هاي طال پتانسیلیکی از 

 -کیلومتر مربع، یک رگه اصلی کوارتز طال 5/0وسعت تقریبا اي به اکتشافی ارغش در محدوده
سازي از هاي پنهان کانیبراي اکتشاف بخش. آنتیموان همراه با چند رگه فرعی وجود دارد
  . سنجی استفاده شده استروش ژئوفیزیک پالریزاسیون القایی و مقاومت

سازي و ی، آلتراسیون، کانیشناساطالعات زمین بر اساس هاي ژئوفیزیکیدر این پژوهش داده
  .قرار گرفته استو بررسی هاي حفاري مورد تفسیر ژئوشیمی بدست آمده از مغزه
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  شرح و بحث 

نفوذي در مطالعات و نیمه توده نفوذي 13هاي صحرایی و آزمایشگاهی بر اساس بررسی
. توده گرانیتی بیشترین گسترش را در سطح دارد .سطحی و زیر سطحی شناسایی شده است

با . ]7[بر اساس اطالعات ژئوفیزیک هشت گمانه اکتشافی در واحد گرانیت حفاري شده است 
ترین واحد خوبی قابل مشاهده است، قدیمیها بهها که در مغزهتوجه به تقدم و تاخر نفوذ توده

-نظر میها بهیت پورفیري جوانتر از گرانیتنفوذي کوارتز مونزودیورتوده نیمه. گرانیت است
زایی سولفیدي در توده نیمه نفوذي کوارتز مونزودیوریت پورفیري وجود بیشترین کانی .رسد
برش تکتونیکی با . شودمی دیده 7و 4هاي گمانهبیشترین میزان طال در این توده و در . دارد

هاي نیمه نفوذي و توده. وجود دارد 8  گمانهزمینه سیلیسی کربناته با وسعت زیادي در 
دار و جور نشده شود در برش تکتونیکی بصورت قطعات زاویهها دیده مینفوذي که در گمانه

 سطحنوع دگرسانی در پنج . رسد که برش تکتونیکی جوانتر استنظر میشود و بهمشاهده می
) 3پیریت،  -کوارتز  -زون سرسیت) 2زون آرژیلیکی، ) 1: شناسایی شده است که عبارتند از

دگرسانی غالب در منطقه از نوع  .زون سیلیسی) 5زون پروپیلیتیک، ) 4زون کربنات، 
مطالعات زیر سطحی نیز . آرژیلیکی بوده که وسعت زیادي از مرکز منطقه را در برگرفته است

متر  160گسترش زون پروپلیتیک و کربنات در بخش شمالی رگه تا عمق دهد که نشان می
هاي بخش سرسیت و پیریت بیشترین گسترش را در گمانه –دگرسانی کوارتز . ترش داردگس

  . متر دیده می شود 60آنتیموان دارد و در عمق بیش از  -جنوبی رگه طال
زایی همراه رگه سیلیسی استیبنیت است که داراي آگرگات شعاعی و ترین کانیدر سطح عمده

کانی زایی سولفیدي همراه رگه کوارتز شامل . شودمیسوزنی بوده و با چشم غیر مسلح دیده 
زایی کانی. شودپیریت، کالکوزیت، کولیت و سینابر است که به صورت رگچه و افشان دیده می

ها نیز رخ داده هاي دگرسانی در اطراف رگههاست اما تا حدي در هالهبیشتر محدود به رگه
به اکسیدهاي آهن ثانویه مانند ده و هاي سولفیدي در سطح اکسید شبیشتر کانی. است

سازي در سطح بیشتر به شکل رگچه، کانی. هماتیت، گوتیت و ژاروسیت تبدیل شده است
 سرسیت -سازي در زون سیلیسی و زون کوارتزبخش عمده کانی. شودافشان و برشی دیده می

  .شودپیریت دیده میو 
 5در گمانه شماره آنتیموان  -طال سازي در جنوب شرق رگه سیلسیکانیعمقی گسترش 

 . شوددیده می 4و  6محدود شده و بیشترین گسترش و شدت آن در مرکز رگه و در  گمانه 
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 2و  1هاي در گمانه آنتیموان و -کوارتز طالسازي در شمال غرب رگه گسترش و شدت کانی
   .شودمشاهده می

خط مبنا تقریبا بر روي  .استه محدوده مورد نظر با دو آرایه مستطیلی پوشش داده شد
هاي برداشت که عمود بر امتداد سپس پروفیل. آنتیموان قرار دارد -رخنمون رگه کوارتز طال

غربی عالمت گذاري شده  300متر از پروفیل صفر تا پروفیل  25خط مبنا است با فواصل 
  .]8[است

نوب شرقی رگه اصلی ، ناهنجاري شارژابیلیته در بخش جIP/RS بر اساس تفسیر شبه مقاطع 
زون ناهنجاري با گسترش . و در عمق بیشتري مدفون شده است شدهآنتیموان کوچکتر  -طال

سازي سولفیدي غربی بیشترین شدت را داشته و منعکس کننده کانیجنوب -شرقیشمال
در این شبه مقطع توسط گسل ناهنجاري . باشدمی 8و  7، 6، 4هايگمانهمشاهده شده در 

و ادامه یافته  آنتیموان غرب رگه اصلیشمال به سمت ناهنجاري شارژابیلیته . قطع شده است
وسعت . شودناهنجاري کوچک دیده می سهبه صورت  غربی رگهشمال در منتهی الیه 

و افزایش شارژابیلیته  .باشد اما شدت آن کم شده استناهنجاري در این پروفیل زیاد می
گسترش زون ناهنجاري، موید حضور مواد هادي و سولفیدي همراه با درصدي پیریت بوده و با 

  . ها انطباق داردهاي مشاهده شده در گمانهسازيکانی
  نتیجه گیري 

سازي در شرق رگه اصلی هاي حفاري، گسترش کانیدست آمده از مغزهبر اساس مطالعات به
بصـورت رگـه و رگچـه     5گمانـه شـماره   در متـر   56تـا   40کم بوده و از عمق  آنتیموان -طال

و در گمانـه  اصـلی آنتیمـوان   سازي در مرکز رگه بیشترین گسترش کانی. سولفیدي وجود دارد
سـازي در  کـانی . تطـابق دارد که با زون ناهنجاري شـارژابیلیته   شوددیده می 8و  7، 6، 4هاي 

متـر محـدود شـده و بصـورت      60تا 20عمق از  1گمانه شماره در الیه غرب رگه اصلی منتهی 
ها، بیشـترین  بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روي گمانه .شودهاي عریضی مشاهده میرگچه
شـود کـه هماهنـگ بـا بیشـترین شـدت ناهنجـاري        دیـده مـی   4شماره سازي در گمانه کانی

ت ویژه پروفیـل  گسل پیشنهادي در شبه مقطع مقاوم. باشدمی P150Wشارژابیلیته در پروفیل
P150W دارد ها هماهنگیبا مطالعات مغزه.  
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