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 زایي مسسازي در ارتباط با کانيژئوشیمي و کاني

 )غرب سبزوارجنوب(آبادھالک يدر غرب نوار آلتراسیون
ابراھیمي،  ؛ ٢ سیداحمد، مظاھري ؛ ٢محمدحسن ، پورکریم ؛١فاطمھ، يشبان

   ٢خسرو

 مشھد ی، دانشگاه فردوسیاقتصاد يشناسکارشناس ارشد زمین ١
 مشھد یردوسدانشگاه ف يشناسگروه زمین ٢

 چكیده
 ٣٥◌ْ  ٥٨◌َ  ٤٥◌ً  تیموقعغرب سبزوار وجنوب يلومتریک ٣٠در  يمحدوده مطالعات

طول شرقي  ٥٧◌ْ  ٣٧◌َ  ٠٥تا ً  ٥٧◌ْ  ٣٥◌َ  ٢٥عرض شمالي و ً  ٣٥◌ْ  ٥٩◌َ  ٣٠◌ً   تا
زون و در  يران مرکزیا يبخش شمالدر  ياز لحاظ ساختار. استواقع شده

 يکیولکان ياز واحدھا يامجموعھ منطقھ يسنگ يواحدھا. ردیگیسبزوار قرار م
 يدروترمال طیھ يھاھجوم محلول ين واحدھا طیا.باشديم يکیو پلوتون

ک یتیلیقھ پروپمنط يونین زون آلتراسیمھمتر.انددهمرحلھ آلتره شچند
ن گسترش را در یشتریک بیتیلیپروپ يونیباشد کھ زون آلتراسيک میلیآرژو

و رسوب ) نمونھ١٨( يصورت سنگبھ دو  منطقھ يمیمطالعات ژئوش. منطقھ دارد
بوده و  ۵.٢۶٧ ppm  ن مقدار مسیباالتر. دیگرد يبررس) نمونھ٧( ياآبراھھ

و  يریت پورفیوریت تا مونزودیوریکوارتزمونزود يمنطبق بر واحد سنگ
  .باشديم يسیلیس - کیلیک و آرژیلیآرژ - کیتیلیپروپونیآلتراس
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Abstract 

 
The Studied area is settled in 30 Km from southern west Sabzevar and between 45 58 35  -  

30 59 35  north latitude and  25 35 57  - 05 37 57  east longitude. This region by stracturaly at north of 
central Iran, Sabzevar zone. Bedrocks of area are set of volcanic and plotonic units. These units have 
alterated by hydrothermal solutions in several steps. Most important alterative zones are propilitic and 
argillic that propilitic zone has most spreading in region. In this paper, geochemical studies are two 
methods: 1: chipcomposite (18 samples) 2: alluvial (7 samples). High value of Copper is 267.5 ppm that 
correlate Quartz Monzodiorit to Monzodiorit porphyry and Propilitic – Argillic alteration and Silicius 
Argillic.  

 
 قدمھم

غرب  يلومتریک کیغرب سبزوار و جنوب يلومتریک ٣٠در  يمنطقھ مطالعات
 ١٠٠٠٠٠/١ورقھ  يغربھ شمالیدر حاش. آباد واقع شده استھالک يروستا

. رد یگيدر زون سبزوار قرار م يو از لحاظ ساختار يششتمد خراسان رضو
ست کھ جنوب سبزوار ا يکیولکان_يکیاز کمربند پلوتون يجزئاین منطقھ 

، ينژاد و پناھينیحس ،١٣٨۶مظلوم (گر یمختلف آن توسط اشخاص د يھاقسمت
ک و استوک یق بھ صورت دایعممھین يسنگ يواحدھا. مطالعھ شده است) ١٣٨٧

 يستم گسلیجاد سیھا باعث ايشکستگ يگردند و نفوذ آنھا در طيمشاھده م
براساس  .شرق در منطقھ شده استجنوب -غربشمال يبیبا روند تقر

مشابھ  يونیآلتراس يھاکمربند، وجود زون يمطالعات صورت گرفتھ بر رو
مطالعات  يط. ن منطقھ مشھود استیدر ا يریمس پورف يسازيبا مدل کان
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و  ي، در محدوده منطقھ مطالعاتششتمد١٠٠٠٠٠/١ نقشھ  ياھیناح يمیژئوش
ھداف از ا. مشاھده شده است يمس و رو يآنومال ،از کمربند یيبخشھا

-يج آن با کانیو ارتباط نتا يامنطقھ يمیج ژئوشینتا ين مقالھ بررسیا
ن منظور یبھ ا. باشديم يمحدوده مطالعات يونیآلتراس يھاو ھالھ يساز
ون بھ روش یو آلتراس يسازينمونھ از محل کان ١٨ یيش صحرایمایپ يط

دانشگاه  ھا درنمونھ .دیبرداشت گرد يانمونھ رسوب آبراھھ ٧و يسنگخرده
با استفاده از روش جذب ھ یدانشکده علوم پا يمیگروه شمشھد  يفردوس
    . ھ شدیتجز Sbو  Cu ،Zn ،Pb ،Agعناصر  ي، براياتم

ھاي آلتراسیوني است کھ اي اززونمحدوده مطالعاتي شامل مجموعھ
تاثیر قرار فوذي را تحتھاي نواحدولکانیکي عمدتا آندزیتي واستوک

آلتراسیون غالب منطقھ دراطراف، آلتراسیون پروپیلیتیک .داده است
البتھ ھر زون . باشدبوده ودر مرکز، آلتراسیون آرژیلیک غالب مي

ھاي کاني .باشدھایي نیز ميآلتراسیوني در خود داراي یکسري زیرزون
در زون (ت منطقھ شامل پیریت، کالکوپیریت، کمي ماالکیت و آزوری

 .باشدمي... کوارتز، کربنات، کلریت، اپیدوت و)پروپیلیتیک
 رسوب آبراھھ  يمیژئوشز یج آنالینتا

با  يسازيکان يون و زونھایآلتراس يھابراساس اطالعات حاصل از زون
- ارث، آبراھھر گوگلیمنطقھ و تصاو ١:٢٥٠٠٠ياستفاده از نقشھ توپوگراف

جھت . انتخاب شدند ياسوب رودخانھبرداشت نمونھ ر يمناسب برا يھا
 ٧ھات آبراھھیبا توجھ بھ وسعت منطقھ و وضع يامطالعھ رسوب رودخانھ

در نظر ) يمتریسانت ٣٠- ٢٠لوگرم و از عمق یک ٢ يبیبھ وزن تقر(نمونھ 
ج یز شده و نتایآنال AASبھ روش  يسازھا پس از آمادهنمونھ. گرفتھ شد

در حد  يا، در رسوبات رودخانھPbعنصر  يزان فراوانیم .ر بھ دست آمدیز
دھند ينشان م يناھنجار Zn و Ag، Sb، Cuکھ عناصر ياست درحال يعاد
عنصر مس در چند نقطھ  ،ن رسوباتیھ ایج تجزیبراساس نتا ).١ جدول(

 Znعنصر  .رسديم ١.ppm١٩۴  ن مقدار آن بھیشتریدھد کھ بينشان م يآنومال
ن یمقدار ا. دھديزان را نشان مین میشتریھا ب نمونھ يبا در تمامیتقر

مربوط  Zn يزان فراوانین میشتریب. کندير مییتغ  ۴٢٣ppm تا ۶٠عنصر از 
 یيھاھا از آبراھھن نمونھیباشد و ايم B7 و B5، B4 ،B6 يھا بھ نمونھ

ک منشا یتیلیک و پروپیلیآرژ يونیآلتراس ياند کھ از زونھابرداشت شده
ز از جنوب یمنطقھ قرار دارند و جھت آنھا ن يت شمالرند و در قسمیگيم

آنھا  Znعنصر  يزان فراوانیھا کھ م گر نمونھیو د. باشديبھ شمال م
منشا  يسیلیون سیھستند کھ از آلتراس یيھاکمتر است مربوط بھ آبراھھ

 .رندیگيم
-ينشان م يز ناھنجارین Cuعنصر  يبرا يارسوب رودخانھ يھاھ نمونھیتجز
-يم B7و  B5  ،B6 ،B4يھان عنصر در نمونھیا يزان فراوانین میشتریب. دھد
کھ ) Znھمچون عنصر (اند برداشت شده یيھاھا از آبراھھن نمونھیا. باشد

جھت . رندیگيک منشا میتیلیک و پروپیلیآرژ يونیآلتراس ياز زونھا
منطقھ  يھا در قسمت شمالين آنومالیا. ھا از جنوب بھ شمال استآبراھھ

آنھا کمتر  Cuعنصر  يزان فراوانیھا کھ م گر نمونھید. گردنديمشاھده م
 يسیلیس يونیآلتراس يھستند کھ از زونھا یيھااست مربوط بھ آبراھھ

. کندير مییتغ ppm ١٩۴تا  ۵٠ن عنصر از یزان ایرند میگيمنشا م
 يبخو يبا ھم ھمبستگ  Znو  Cuجھ گرفت کھ عنصریتوان نتين میبنابرا
در  Znعنصر  يزان ناھنجاریالبتھ الزم بھ ذکر است کھ م. )١شکل( دارند
بھ  يستیعنصر مس با يزان فراوانیر میدر تفس. شتر استیب Cuسھ با یمقا

  .ز توجھ نمودیمنطقھ ن يسنگ يب واحدھایجنس و ترک
 
 
 

کد  شماره 
 نمونھ

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ag 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

1 B1 68.3 73.9 1.5 1.2 3.1 
2 B2 49.2 88.6 1.4 1 3 
3 B3 50.2 57.2 1.6 0.8 3.9 
4 B4 138.5 248.5 2.1 0.6 3.4 
5 B5 98.5 185.9 2.2 0.3 4.4 
6 B6 68.6 410.3 1.9 0.7 3.8 
7 B7 194.1 423.2 4.5 0.6 4.2 

ـــــدول  ـــــا: ١ج ج ینت
 يارسوب آبراھھ يمیژئوش

ــكل ــس و روی در  : ١ش ــر م ــتگی دو عنص ھمبس
 ھای رسوب آبراھھنمونھ
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  يژئوشیمي سنگز یج آنالینتا
ھ یدر مراحل اول يانکھ اکتشافات براساس رسوبات آبراھھیبھ ا نظر

 يھاياست کھ بررس يمتعاقبا ضرور رد ویگيصورت م يشناسائ
رد تا یحاصلھ انجام پذ يھایآنومال دییتا يدر راستا یيایمیتوژئوشیل

دبخش و مستعد یام ينواح دار،يمعن يھایانطباق آنومال د وییضمن تا
 د،یدا نمایسوق پ يلیده و مطالعات بھ سمت مرحلھ تفصیمحدودتر گرد

، يونیاز نظر آلتراس ياتیمنطقھ عملت یوضعلذا با در نظر گرفتن 
 يبیتقر سنگ با وزنخرده یيلویک١.٥يھانمونھ( نمونھ ١٨تعداد حدود 

و  يسازيکان يھااز محل يبردارن نمونھیا. دیبرداشت گرد)يگرم٥٠
 .انجام شد يونیآلتراس يھاو براساس شدت، نوع و گسترش زون ونیآلتراس

ھا مشاھده شد کھ ھمچون ن نمونھیز ایج حاصل از آنالیبا توجھ بھ نتا
ن یشتریب مونی، نقره و آنتيرو، صر مساعن يارسوب آبراھھ يھانمونھ

 جدول(دارد  يدھند و سرب، روند عاديرا نشان م یيایمیژئوش يناھنجار
٢.( 

 ٢ز عنصر مس، از کمتر ا يزان فراوانیز شده میآنال يسنگ يھادر نمونھ
 ين عنصر آنومالینمونھ ا ۵تنھا در ). ٢جدول (کند ير مییتغ ppm  ٢۶٨تا 

بوده و   ppm ٢٢٠ و ۴/٢۶٧ن عنصر یا يزان فراوانین میشتریب. دھدينشان م
مربوط بھ  يواحد سنگ. باشديم AB16و AB12يھاب مربوط بھ نمونھیبھ ترت

و  يریت پورفیوریت تا مونزودیوریحد کوارتزمونزودھا در ن نمونھیا
ک و یلیآرژ -کیتیلیون پروپیآلتراس يسنگ ين واحدھایت بوده و ایآندز
دھد کھ يج نشان مینتا يبررس. اندرا متحمل شده يسیلیس -کیلیآرژ

 . شتر استیک بیلیآرژ -کیتیلیون پروپیعنصر مس در آلتراس يفراوان
 زانیز شده میآنال يسنگ يھاز در نمونھین يدر رابطھ با عنصر رو

- نمونھ از نمونھ ۶). ٢جدول(کند ير مییتغ  ppm ۴٠۴تا  ٣آن، از يفراوان
زان ین میشتریب. دھدينشان م ين عنصر آنومالیا يز شده برایآنال يھا

- ب مربوط بھ نمونھیبوده و بھ ترت ppm ۴٠٠و  ٣/۴٠۴ن عنصر یا يفراوان
حد  ھا درن نمونھیمربوط بھ ا يواحد سنگ. باشديم AB16و  AB8 يھا

ت بوده و یو آندز يریت پورفیوریت تا مونزودیوریکوارتزمونزود
- را متحمل شده يسیلیس -کیلیک و آرژیلیآرژ -کیتیلیون پروپیآلتراس

ون یدر آلتراس يعنصر رو يدھد کھ فراوانیج نشان مینتا يبررس. اند
 شتر استیک بیلیآرژ -کیتیلیپروپ

- يشتر از عنصر مس میبدر محلول  يت عنصر رویحالل یيایمیاز نظر ژئوش
تواند توسط ياز منشا م يشتریتا فواصل ب يل عنصر روین دلیباشد بھ ھم

سنگ رسوب و خرده يھاز نمونھینکھ در آنالیا. ھا حمل گرددکمپلکس
جھ یتوان نتيم ،باشد تا عنصر مسيم يشتر مربوط بھ عنصر رویب يفراوان

صورت گرفتھ چنانچھ  يربردااز منشا، نمونھ يشتریگرفت کھ در فاصلھ ب
ش یستم فرساینکھ سیا ایرد و یصورت گ يبردارشتر، نمونھیاز اعماق ب

عنصر مس را  يش فراوانیتوان افزاياد میابد، بھ احتمال زی يشتریب
برداشت شده اعم  يھانمونھ يھمانطور کھ اشاره شد در تمام.  شاھد بود

شتر از مس بوده یب يعنصر رو يسنگ فراوانو خرده يااز رسوب رودخانھ
 .دارند يبا ھم ھمبستگ يول

ن ید کھ بیمشاھده گرد يبھ روش جذب اتم يمیژئوش يھابا توجھ بھ داده
رسوب  يھاھمچون نمونھ يسنگخرده يھادر نمونھ يدو عنصر مس و رو

شتر یب يکھ رو یيھامثبت برقرار است و در محل ي، ھمبستگيارودخانھ
ن دو عنصر در یزان ایم ياز طرف.شوديده میشتر دیز بیاست مس ن

 -کیلیآرژ يونیآلتراس يھاکھ از زون یيایمیتوژئوشیل يھا نمونھ
ن روند در رابطھ با رسوبات یشتر است، ایک برداشت شده بیتیلیپروپ

ک یلیآرژ يھاکھ از زون ياز مشھود بود، در رسوبات آبراھھین ياآبراھھ
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شتر است نسبت بھ یدو عنصر ب نیزان ایرد میگيک منشا میتیلیو پروپ
 يد عاملیشا. ردیگيون سیلیسي منشا میکھ از آلتراس يارسوبات آبراھھ

منطقھ، جنس سنگھا و حضور  يت شکستگیباشد وضعينجا موثر میکھ در ا
 . ک باشدیلیون آرژیآلتراس

مظلوم، (کمربند بھ دست آمده  يشرق يھاکھ در قسمت يجیبا توجھ بھ نتا
بھ سمت  يمنطقھ مطالعات يمیژئوش يھانکھ نمونھی، و با توجھ بھ ا)١٣٨۶

ون یو حضور آلتراس ppm ۵٩۵ زان مس تایم( دھندينشان م يشرق آنومال
جھ گرفت کھ بھ سمت شرق منطقھ بھ یتوان نتي، م)کیک و پتاسیتیسرس

 .میشويک میمس، نزد يسازيستم کانیمرکز س
 
 
 
 
 
 
 
 

  گیرينتیجھ
و مطالعات  يمشاھدات صحرائ

دھند کھ ینشان م يشناسيکان
بھ سن (ک یولکانساب يواحدھا

 يھااه سنگبھ ھمر) وسنیم
در ) بھ سن ائوسن( يکیولکان

دًا دگرسان شده و مدل یشد يگرماب يھان منطقھ توسط محلولیا
 .جاد نموده استیا يریمس پورف يسازيمشابھ با کان يونیآلتراس
سنگ و رسوب  خرده يھااز نمونھ يز جذب اتمیج حاصل از آنالیدر نتا
، )Sb و Cu ،Zn ،Pb ،Ag(ه در نظر گرفتھ شدان پنج عنصر یاز م ياآبراھھ

بوده و عنصر سرب در  يآنومال يمون دارای، نقره و آنتيعناصر مس، رو
آنومالي مس و روي  .است يمقدار کم و روند عاد يھا دارانمونھ يتمام

بیشترین آنومالي مربوط بھ زون . با ھم ھمبستگي مثبت دارند
ار مس در یدن عن بوییپا .باشدپروپیلیتیک مي –آلتراسیوني آرژیلیک 

بر فعال بودن عمل  ياو نشانھ يلیتواند دليک میلیآرژ يونیزون آلتراس
  .ل زون سوپرژن باشدیو تشک )Leaching(شستشو 

ج یو نتا یيشواھد صحرا ،يونیآلتراس ،يبا توجھ بھ مطالعات پتروگراف
ک یھ یجھ گرفتھ شد کھ منطقھ مورد مطالعھ، قسمت حاشینت يمیژئوش

  .تواند باشديم يریرفنھشتھ مس پو
ھ، یھ و ثانویط اولیعناصر در دو مح یيایمیشژئو يتوام الگوھا يبررس
ج حاصل از مطالعات یشده و نتا يمعرف يونیآلتراس يسھایاند
- يوارکننده و کاندیھ شده، نشانگر زون امیتھ يھانمونھ يکروسکوپیم

چنانچھ  .تآباد اسھالک يمنطقھ و محدوده روستا يشده در بخش شرق يساز
توان گفت گسترش يم میریرا در نظر گ يکیولکان -يکیکل کمربند پلوتون

مس  يکانسارھا یيباال يھابخش یيزايدر منطقھ با گسترش کان يسازيکان
 . سھ استیقابل مقا يریپورف
 ھا مرجع

در غرب  يمیو ژئوش ي، دگرسانيو مطالعھ پتروگراف ي، بررس١٣٨۶. مظلوم،م :١
  يریکرد اکتشاف مس پورفیآباد سبزوار، با روالکمعدن کائولن ھ

٢; McLemore, V.T.; Munroe, E.A.; Heizler, Matt T.; McKee, Ch.; Geochemistry of the Copper Flat porphyry and 
associated deposits in the Hillsboro mining district, Sierra County, New Mexico, USA; Journal of Geochemical 
Exploration 67 (1999) 167–189 

کد  شماره 
 نمونھ

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Ag 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

1 AB1 <2 2.6 0.7 0.5 1.7 
2 AB2 <2 56.8 2.3 0.7 4.1 
3 AB4 65.6 61.6 0.8 0.4 3.6 
4 AB5 102.6 132.1 2.3 0.3 3.5 
5 AB7 <2 123.3 1.1 0.2 3.4 
6 AB8 201.1 404.3 1.4 0.4 4.3 
7 AB10 25.4 24.6 1.3 0.7 2.3 
8 AB11 50.4 84.4 0.5 0.6 7.1 
9 AB12 267.4 87 0.7 0.3 6.4 

10 AB13 <2 8.6 0 0.4 3.4 
11 AB16 220 400 1.7 0.5 8.8 
12 AB17 154.5 267 0.9 0.2 6.5 
13 AB18 <2 26.9 0 0.3 4.7 

ــیمی :  ١جــدول ــالیز ژئوش ــایج آن نت
 سنگيھاي خردهنمونھ

مقایسھ دو عنصر مس و روي  : ٢شكل
 در

-ھاي خردهتایج ژئوشیمي نمونھن 
 سنگي 

 

 



شناسی ایران، دانشگاه گلستان ین ھمایش بلورشناسی و کانینوزدھم
 )گرگان(

3: Ulrich, Thomas; Geology and Alteration Geochemistry of the Porphyry Cu-Au Deposit at Bajo de la 
Alumbrera, Argentina; Economic Geology; December 2001; v. 96; no. 8; p. 1719-1742  


