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  :چكيده 

مرتبط با نفـوذ تـوده       متال پلي سازیبندي کانه حاآي از زون   برنابادمنطقه  شناسي و ژئوشيميايي در     مطالعات آاني    
 برجـاي واحـدهاي   هايرخنمون از) ICP-MEبه روش ( نمونه ١۶١  ازآناليزمطالعه و . باشدهاي پلوتونيك در منطقه مي

 عنصری  ۴٣های اکتشافی و کنتاکت بين واحد شيست و توده نفوذی برای تعيين عيار                ها، ترانشه سنگی، کانی زایی  
دیـده  و پراآنـده  ) اصـلي ( گـسترده   کـه بـه دو شـکل   سـازی  زون کـانی  چهـار نشان داد آه  منطقه مورد مطالعـه را بـه            

ی پراکنـده در  سـاز  زون هـاي کـانی  -٢ سـازی گـسترده در مرکـز محـدوده      زون کـانی  -١.توان تقسيم کرد  میشوند،  می
-شده از زون  های انجام برداری نتایج نمونه  .)غرب، شرق، شمال و جنوب محدوده     (، در قسمتهای  پيرامون مرکز محدوده  

سـازی  متعلق به زون کانی   (دهد که باالترین عيار، مربوط به عنصر مس         سازی در منطقه نشان می    های مختلف کانی  
و ) ppm٧٨(، نقـره  )ppm۴(باشد اما بيـشينه عيـار عناصـر طـال     می% ١/٣و برابر با ) پراکنده در بخش شرقی محدوده  

عـالوه بـر ايـن در زون کـانی          . در زون کانی سازی مرکزی محـدوده قـرار دارنـد          %) ٣۴به صورت مگنتيت به ميزان      (آهن  
االترین و بـ %) ۶/۵به مقدار بيشينه (و عنصر روی % ) ۴/٨با عيار بيشينه سرب (سازی مرکزی، رگه هاي حاوی گالن  

 XRD نمونه سنگی آناليز شـده بـه روش          ٣۴بر اساس مطالعه نتایج      .می باشد % ۵۶/١عيار عنصر منگنز نيز به ميزان       
هـای دگرسـانی در محـدوده مـورد     های دگرسانی، نشان داد کـه زون     بر روی زون  ميکروسکوپی  نازک   مقاطع   هو مطالع 

باشد آه به ترتيب شدت      نوع دگرسانی در منطقه می     ۵يل  و محدود به تشک   . مطالعه از گسترش محدودي برخوردارند    
هـای اکـسيد    شدن، سرسيتی، آرژیليکی و به طور کمتـر زون        هاي پروپليتيک، سيليسی  دگرسانی: و گسترش شامل  

 ماسـه سـنگ متاسـوماتيک و    هایواحدآنتاآت بين در  اغلب آانه زايي در وسعت و با عيارهاي متفاوت  .هشتندآهن  
 رخ  سـنگی ميکرودیوریـت    واحد ،نفـوذی تـوده   شيست و ماسه سنگ کوارتزیتی سازند تکنـار بـا           و  ارسازند تكن شيست  

-آانه) ١:  صورت عمده بوده است    سهدر منطقه به    طال   –سازي مس   اين مطالعه نشان داد آه نحوه آانه      . داده است 
 )٢).سـازند تکنـار   تو شيـس سـنگ هـاي متاسـوماتيک    ماسـه ( انتشاري بويژه در داخل سنگ ميزبان متخلخـل    سازي
زایـی نقـش اصـلی را        هـا در کنتـرل کـانی      هـا و شکـستگی    هـای گـسلی، درزه    زونهـا کـه     سازی مرتبط با گـسل    کانی
  .باشندرگه هاي آوارتزي هيدروترمالي آه داراي آانه هاي درشت تر مسيوسولفايد مي) ٣ .اند داشته

  .برناباد دگرسانی،XRD.، طال، مس، ICP-ME  :آليد واژه ها
  

An investigation of Copper Mineralization and Alteration Processes in Bornabad Area, Bardaskan, 
Khorasan Razavi Province. 

 
Abstract: 
The mineralogical and geochemical studies of Bornabad area showed a polymetalic mineralization zoning 
related with intrusion of plutonicr bodies. The study of 161 samples (by ICP-ME method) from lithic units, 
mineralized areas, trenches and contact between intrusive bodies and schists showed four types of 
mineralization as main (widespread) zone and dessiminated zones.The main zone is located in the central 
area and dessiminated zones are in the rim (west, north, south and east) of central area. The results of 
geochemical analysis from different zones of mineralization showed maximum grade of Cu (3.1%),       
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Au (4 ppm), Ag (78 ppm) and Fe (as magnetite, 34%). Furthermore, in the central zone, the maximum 
grade of Pb (in galena veins) is 8.4%, zn (5.6%) and Mn (1.56%).  
   The results of XRD analysis (34 samples) and microscopic thin section study from alteration zones of 
the area showed limited effect of the alteration phenomena. Five types of alterations in the area are 
recognized as followings: propylithic alteration, silicification, sericitization, oxidation and argilic alteration. 
Mineralization of variable grade and width occurs immediately above and along the contact between 
Taknar Formation and the intrusive rocks as well as in microdiorite, metasomatic sandstones of Taknar 
formation and quartzitic sandstone – schist intercalation.This study showed that copper-Gold 
mineralization in the area occurs as three main ore styles: 1) Disseminated sulphides, particularly within 
permeable host rocks (metasomatic sandstones and schists of Taknar formation). 2) mineralization 
related with faulting, a network of fractures and basin controlling faults. 3) Hydrothermal quartz veins 
hosting coarse grained massive sulphides.                                                                                                           
Keywords: ICP-ME, Cu, Au, XRD. Alteration, Bornabad. 
 

  :مقدمه 
 کيلـومتری شـمال شهرسـتان       ٢۴ در   ، در اسـتان خراسـان رضـوی       ،در شمال شـرق ایـران        محدوده مطالعاتی برناباد    

ش  منطقـه مـورد بررسـی در بخـ         ).١شـكل    ( کيلومتری شمال غربی روسـتای برنابـاد واقـع شـده اسـت             ٣ وبردسکن  
هایی، از جـنس  های خاصی یر آن حکمفرماست، از جمله وجود سنگ  کوچکی از زون ایران مرکزی قرار دارد که ویژگی        

ایـن  . های کوارتزیتی که به نـام سـازند تکنـار معـروف اسـت              سنگ هایی از ماسه  الیهشيست، اسليت، فيليت با ميان    
های آذرین درونی در قالب باتوليت،       آمده، توسط توده   ای حاصل واحد که در رخساره زیر شيست سبز، دگرگونی ناحيه        

هـای   هورنفلس در حاشيه توده- اپيدوت-مورد هجوم واقع شده و دگرگونی مجاورتی در حد رخساره آلبيت    . استوک و   
از لحـاظ   . سازی از جمله مس وطال شده که موضـوع اصـلی ایـن مقالـه اسـت                نفوذی به وجود آورده که همراه با کانی       

جنـوب بـاختری  مـی باشـد در ایـن منطقـه              -کی این منطقه بسيار فعال است گسل تكنار با روند شمال خـاوري            تکتوني
های تکتـونيکی  این گسل درمحدوده اکتشافی برناباد،فعاليت. می باشد ترین گسل منطقهکه اصلی واقع شده است
ناطق آنومال و زون هـای کـانی سـازی    م تعيين مطالعه حاضر از هدف .های فراوانی را ایجاد نموده است و شکستگی

-شناسـی، کـانی  سنگ مشاهدات صحرایی، ،مطالعات از نتایج حاصل با استفاده از Km2 ۵/٢در وسعت تقریبی  مهم
سـنگی،   برجـاي واحـدهاي   هـاي رخنمـون  از  نمونه١۶١تعداد بدین منظور . استبوده شناسی، تکتونيک و دگرسانی 

هـای اکتـشافی و کنتاکـت بـين واحـد شيـست و تـوده نفـوذی          هـا، ترانـشه  ایـی زکانی ها،قدیمی، گسل محل کارهای 
  . عنصری آناليز شد۴٣برای تعيين عيار  ICP-ME به روش و برداشت گردید

  
  هاي دسترسي به محدوده مورد مطالعهموقعيت جغرافيایی و راه )١شکل (

  
  زمين شناسی منطقه-

 در مطالعات مراحلترین زیربنایی  از یکی منطقه، به عنوان در مختلف سنگی واحدهاي توزیع وضعيت    تعيين
محدوده شامل واحدهای  در رخنمون یافته سنگی واحدهاي  به منظور مطالعات پتروگرافی،.گرديد محسوب اکتشاف

: این واحدهای سنگی عبارتند از.  ميوسن مشخص شدند- دگرگونی و آذرین نفوذی به سن پرکامبرین و اليگوسن
 دار، دیوریت آمفيبولسنگ متاسوماتيک سازند تکنار،، ماسهسنگ کوارتزیتی سازند تکنارتناوب شيست و ماسه

های دگرسانی در این زون.  و دایک های آپليتیسينوگرانيت ميکرومونزونيت، ، ميکرودیوریت،نودیوریت گراآمفيبوليت،
دگرسانی هاي : عبارتند ازباشند و به ترتيب شدت و گسترش محدوده از شدت و گسترش باالیی برخوردار نمی
 غرب در و تكنار گسل جنوب در آوه سياه گسل. های اکسيد آهنپروپليتيک، سيليسی، سرسيتی، آرژیليکی و زون

که برروی نقشه زمين شناسی منطقه مشخص .گذرد مي برناباد از آن ادامه و شود مي ديده مطالعه مورد منطقه
شود تقریبا در مرکز این امل تونل معدنی و کارهای قدیمی آن میبخش اصلی محدوده معدنی برناباد که ش. است
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 ٢ شکل در١:١٠٠٠واحدهای زمين شناسی منطقه در مقياس محدوده و در داخل سازند تکنار قرار گرفته است 
  .نشان داده شده است

  
  ١:١٠٠٠برناباد بردسکن در مقياس  معدنی –نقشه زمين شناسی ) ٢شکل (

  :بحث 
، باشـد مـی  هـا سـنگ  تـشکيل دهنـده   اوليه مواد شيميایی تغيير ترکيب در يمهم عامل دگرسانی فرآیند   از آنجا آه 

هـای آلتراسـيون بـرای      زون از   .سـازی منجـر شـود     تواند به شناسایی مناطق کـانی     های آلتراسيون می  شناسایی زون 
 ٣ شـکل  .اسـتفاده گرديـد   اکتـشافی   راهنمـای   به عنـوان    باشد،  ها همراه با آلتراسيون می    کانسارهایی که تشکيل آن   

دهد که یک   را نشان می١:٢۵٠٠٠ متر در مقياس ۵نمایی ازآلتراسيون های منطقه برروی عکس ماهواره ای با دقت      
  .هددمیقرار دید کلی از آلتراسيون های منطقه را در اختيار 

  
  های مشخص شده بر روی آن همراه با آلتراسيون١:٢۵٠٠٠ای در مقياس نمایی از محدوده مورد مطالعه بر روی عکس ماهواره) ٣شکل ( 
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  دگرسانی پروپليتيک- 
آثار . ترین نوع دگرسانی در محدوده برناباد شناخته شده است   این نوع دگرسانی به عنوان شدیدترین و گسترده

ی که در بسياری از آنجای .های مرکز، جنوب و شرق محدوده مشاهده کردتوان در بخشاین نوع دگرسانی را می
شود، این زون دگرسانی را بيشتر بایستی در سازی نيز دیده میموارد همراه با این نوع دگرسانی، آثار کانی

- های جنوب و جنوباین واحدهای سنگی در بخش. باشند، جستجو کردسازی میواحدهایی که دارای آثار کانی
سنگ ميکرودیوریت، تناوب شيست و ماسه-ی دیوریتشرق محدوده گسترش بيشتری دارند و شامل واحدهای سنگ

آثار این نوع دگرسانی را در مشاهدات صحرایی . باشندميکروگرانودیوریت می-سنگ متاسوماتيسمکوارتزیتی و ماسه
رخداد دگرسانی . مشاهده کرد) اپيدوت و کلریت(های سبزرنگ توان به صورت ظهور کانیهای دستی میو نمونه

آمفيبول، (های فرومنيزین ها از قبيل پالژیوکالز و کانیهای اوليه سنگ محدوده برناباد توسط تجزیه کانیپروپيليتيک در
. ها توسط محصوالت ثانویه دگرسانی، انجام گرفته استو جایگزینی تمام یا قسمتی از آن) بيوتيت و یا پيروکسن

دت یکسانی برخوردار نيست به طوری که عملکرد این زون دگرسانی بر واحدهای مختلف سنگی محدوده از ش
آثار این نوع دگرسانی . توان بر روی توده ميکرودیوریت در منطقه مشاهده کردبيشترین تأثير این نوع دگرسانی را می

ها را سبز ای شدید است که رنگ ظاهری این نوع سنگهایی که توده ميکرودیوریت گسترش دارد به اندازهدر بخش
-شدن و سيليسیتحت تأثير فرآیند اپيدوتی ها، سنگدر بعضي از نمونه .ای جلوه داده استپستهروشن و یا سبز 

. اندکلریتی حجم بزرگی از سنگ را به خود اختصاص داده-های اپيدوتیشدن قرار گرفته است، به طوری که رگچه
اپيدوت به طور وسيعی در متن سنگ دیده الی کلریت و ها، کوارتز ثانویه در متن سنگ و در البههمچنين در این نمونه

  .دهدها را نشان میهاي دستی و ميکروسکوپی از آن تصاویر نمونه۴شکل . شوندمی

   
  ZBT2T-3از دگرسانی پروپليتيک با ميزبان دیوریت در نمونه ) سمت چپ(و ميکروسکوپی ) سمت راست(نمونه دستی )۴شکل(

  
ها  برداشت گردید که مطالعه نتایج حاصل ازیکی از این نمونهXRDت به روش از این محدوده چند نمونه جهت مطالعا 
های های کلریت، هورنبلند، آلبيت وکوارتزدر فاز اصلی و کانیدهد که درآن کانی نشان میZBT1D-5)شماره (

ه رخداد های فوق نشان دهندمجموعه کانی. اکتينوليت، ترموليت، کلسيت و آنالسيم در فاز فرعی حضور دارند
  . نشان داده شده است ۵ در شکل شمارهZBT1D-5  از نمونهXRDنتيجه آزمایش  .باشددگرسانی پروپليتيک می

  

  
  ZBT1D-5   از نمونهXRDنتيجه آزمایش  )۵شکل (

  
  شدندگرسانی سيليسی-

د، دگرسـانی  شـو بعد از دگرسانی پروپيليتيک که به عنـوان فراگيرتـرین دگرسـانی در سـطح محـدوده شـناخته مـی              
این دگرسانی بطور عموم همراه با . شدن دومين رخداد دگرسانی از نظر اهميت و گسترش قابل ذکر است         سيليسی
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ایـن نـوع    . شودهای مرکزی، جنوبی و شرقی محدوده دیده می       های اکسيد آهن در بخش    دگرسانی پروپيليتيک و زون   
هـای سيليـسی   زون. هـای سيليـسی، مـشاهده کـرد    ه و رگـ هـای سيليـسی  توان به دو صـورت زون  دگرسانی را می  

- سـنگ های شرق، مرکز و جنوب محدوده گسترش دارند و اغلب ماسه        های اکسيدآهن در بخش   بيشتر همراه با زون   
در نقـشه  ) هـا هـا و گـسل  درزه(هـا   هـا بـا شکـستگی     همراهی این زون  . اندهای متاسوماتيسم را تحت تأثير قرار داده      

 کـه از  ZBT7T-1در نمونـه  . هـای گـسلی اسـت    برناباد، نشان از قرابت نزدیک این فرآیند با زون  شناسی زمين ١:١٠٠٠
شده در محدوده برداشت گردیـده، کوارتزهـای ثانویـه بـه صـورت ریزدانـه، حفـرات            های دگرگون محل رخنمون این سنگ   

، رخنمـون و نمونـه   ۶شـکل . دهنـد مـی هـا پرشـدگی نـشان    اند آه در مواردی نيز در امتداد رگچه   سنگ اوليه را پر کرده    
  .باشد، نشان داده شده استميکروسکوپی از این واحد سنگی  که در آن دگرسانی سيليسی آشکار می

  

   
سنگ متاسومتاتيسم در نمونه شماره تصویر نمای نزدیک و ميکروسکوپی از سيليس ثانویه در امتداد رگچه در سنگ ميزبان ماسه)۶شکل (

ZBT7T-1  
  شدنی سرسيتیدگرسان-

هــاي و در اغلــب مــوارد بــا دگرســانی.    ایــن نــوع دگرســانی در محــدوده، بــه طــور متوســط تــا ضــعيف رخ داده اســت 
های دگرسانی مذکور، نشان    همراهی این نوع دگرسانی با زون     . باشدسيليسی و به طور کمتر پروپليتيک همراه می       

شـده  شـده و تـوده ميکرودیوریـت دگرسـان        سـنگ دگرگـون    ماسه بيشتر بر روی  ،  دهد که تأثيرات این زون در منطقه      می
 محـدوده را تحـت تـأثير قـرار     ،های مرکـزی، شـرقی و جنـوبی   این زون دگرسانی واحدهای سنگی در بخش     . باشدمی

هـای  کانی ثانویه و شاخص در این زون دگرسانی، مسکویت ریزدانه یا سرسيت اسـت کـه در اکثـر نمونـه                    . داده است 
شـماره  (در نمونـه    . شـود   برداشـت شـده اسـت، در فـاز فرعـی سـنگ دیـده مـی                  XRD جهت آزمـایش     شده که تجزیه

ZBT5T-5 (های پالژیوکالز در نمونه به طور نسبتًا زیادی به سوسوریت تجزیـه            شده ، کانی  های دگرگون  سنگ درماسه
تـصویر  .٧شـکل   . انـد دهند و بخش زیـادی از مـتن سـنگ را پـر کـرده              یافتگی نشان می  ها خود جهت  این کانی . اندشده

  .هددسازی منگنز و نمونه ميکروسکوپی از آن را نشان مینمونه دستی همراه با کانی
  

   
   ZBT5T-5سرسيتی در نمونه دگرسانیتصاویر نمای نزدیک و مقطع ميکروسکوپی از )٧شکل (

  
     دگرسانی آرژیليک -

ــسيار کمــی مــی     ــسترش و شــدت ب ــدوده دارای گ ــک در مح ــه . باشــد   دگرســانی آرژیلي ــزی  ک ــا در بخــش مرک تنه
بـه صـورت    این دگرسـانی    آثار  . شوددیده می  )Pctshواحد(سنگ کوارتزیتی و شيست سازند تکنار     ودرواحدتناوب ماسه 

 که به منظور تجزیه بـه       ZBT5D-9در بررسی نمونه شماره     . باشدهای ثانویه کائولن و مونتموریلونيت می     تشکيل کانی 
های کائولينيت و مونتموریلونيـت بـه    از ماسه سنگ کوارتزیتی در این محدوده برداشت گردیده است، کانی           XRDروش  

  .شوند و هماتيت نيز در فاز فرعی دیده میسرسيتهای رتز، کلسيت و کلریت در فاز اصلی سنگ و کانیهمراه کوا
 های دگرسانی  سایر زون -

 اغلـب   کهشـود های ذکر شده ، شواهدی از سایر فرآیندهای دگرسانی نيـز در محـدوده مـشاهده مـی                 عالوه بر زون     
هـای   و اغلب همـراه بـا زون       بودهاکسيد آهن کمتر به صورت مجزا       های  زون. باشندهيدروکسيدآهن می -شامل اکسيد 

-حضور هماتيت، گوتيت و ليمونيت و به مقدار کمتـر، کـانی           . شونددگرسانی سيليسی، پروپليتيک و آرژیليک دیده می      
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-زونآثار این نوع دگرسانی به صورت پراکنده در همـه           . ها، در تشکيل این دگرسانی نقش دارند      های فرومنيزین سنگ  
  . را نشان می دهد١:١٠٠٠ نقشه آلتراسيون های منطقه در مقياس ٨ شکل. شودهای دگرسانی محدوده دیده می

  

  
  ١:١٠٠٠های موجود در منطقه در مقياس نقشه آلتراسيون)٨شکل(

  
صری در  نمونه جهت آناليز عن٣١تعداد  ،سازيکانی دقيق مناطق  تعيين وسازیبه منظور تعيين نوع و عيار کانی   

 نمونه نيز از ١٣٠ و تعداد  و رخنمون کانی سازی در منطقهمعدنکاری های قدیمی، تونل معدنی از محل کل محدوده
 و کنتاکت بين واحد مواد معدنیهای که در محل کانی سازی ها و رخنمون  ،ترانشه های اکتشافی حفر شده
مطالعه نتایج .برداشت شد  نمونه١۶١مجموع که در .حفر شده اند برداشت گردید.شيست سازند تکنار و توده نفوذی

 ۴نشان داد آه منطقه از نظر زون های کانی سازی به حاصل از این نمونه ها به همراه نمونه های مقاطع صيقلی 
 در پراکندهسازی  زون کانی-٢.سازی گسترده در مرکز محدوده زون کانی- ١:شود آه عبارتند ازمنطقه تقسيم می

  . در شرق و جنوب محدودهپراکندهسازی  زون کانی-۴. در غرب محدودهپراکندهسازی  زون کانی- ٣.شمال محدوده
  
  در مرکز محدوده گستردهسازی  زون کانی-

 بخـش اصـلی   وباشـد کيلومترمربـع مـی  ۵/٠سازی در مرکز محدوده شامل یک زون بـزرگ بـه مـساحت تقریبـی           کانی   
تونـل  . گيرند عدد کار قدیمی قرار می٣ عدد کار شدادی و   ۴این زون تعداد    در  . دهدسازی محدوده را تشکيل می    کانی

شـامل   سـازی ميزبـان ایـن زون کـانی    سـنگ درواحـدهای سـنگی   . شـود در مرکز محـدوده دیـده مـی    نيزاصلی معدنی   
ســنگ ، واحــد ماســه)Md(، ميکرودیوریــت)Pctsh(واحــدهای تنــاوب ماســه ســنگ کــوارتزیتی و شيــست ســازند تکنــار 

. باشـند مـی (Ad) و آمفيبـول دیوریـت  )Mm(ميکرومونزونيـت   و به طور کمتـر واحـدهای  ) Pcts(ماتيک سازند تکنار متاسو
های آهـن و    شدن، پروپليتيک، اکسيد  های دگرسانی همراه با این زون به ترتيب وسعت و شدت شامل سيليسی            زون

در ایـن زون،     .شـوند  دیـده مـی    قـسمت یـن   های برشی محدوده در ا    همچنين اغلب زون  . به طور کمتر آرژیليک هستند    
های پيریت، کالکوپيریـت، ماالکيـت،      های عناصر طال، مس، سرب، روی، منگنز و آهن به صورت ظهور کانی            سازیکانی

آزوریــت، کالکوســيت، بورنيــت، نئوتاســيت، هماتيــت، مگنتيــت و دیگــر اکــسيدها و هيدروکــسيدهای آهــن و مگنتيــت   
از محل دهانه تونـل معـدنی محـدوده جهـت مطالعـات مينرالـوگرافی نـشان                  ZBP-1 نمونه شماره  .شوندمشاهده می 

هـای  شـده و کـانی    های مگنتيت، کالکوپيریت، پيریت و کالکوسيت به صورت اوليه و عمومـًا دگرسـان             دهد که کانی  می
گنتيـت در سـنگ    و م ) کالکوپيریت، کالکوسيت و پيریت   (ماالکيت و هماتيت نيز به ترتيب حاصل اکسيدشدن سولفيدها          

دهـد در یـک زمـان       شـوند کـه نـشان مـی       های اوليه فوق به صورت انکلوزیـون دیـده مـی          در این نمونه کانی   . باشندمی
نمونـه دسـتی و      ٩شـکل   . دنشـو ای دیـده مـی    صـورت رگچـه   نيز بـه    های مگنتيت و کالکوسيت     کانی. اندتشکيل شده 

سـازی  هـای فلـزی از رگـه کـانی         بـرای تعيـين کـانی      ZBT15P-18نمونـه    .دهـد ميکروسکوپی از این نمونه را نشان می      
های گـالن، پيریـت، کالکوپيریـت، مگنتيـت،      سولفيدی داخل تونل جهت مطالعات مينرالوگرافی برداشت گردید که کانی         

های کالکوپيریت و پيریت بـه       درصد بوده و با کانی     ٣۵مگنتيت با فراوانی    . دهدهماتيت و اکسيدهای آهن را نشان می      
ها اوليه بوده   ها و کالکوپيریت  پيریت. این کانی از اطراف به هماتيت تجزیه شده است        . شودورت همرشدی دیده می   ص

هـای  ها کـانی  کانی گالن همراه با کوارتز به صورت پرکنندگی شکستگی        . شوندها دیده می  و در همرشدی با مگنتيت    
  .شان داده شده استتنمونه این ی از  نمای نزدیک و ميکروسکوپ١٠در شکل .کنندقبلی را قطع می
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  سازی+ در زون مرکزی کانی ZBP-1بافت ميکروسکوپی از نمونه شماره ) نمونه دستی و چپ) راست) ٩شکل(

    
  ZBT15P-18سازی سرب و مس در نمونه شماره مقطع ميکروسکوپی کانی) چپ. نمایی ازنمونه دستی) راست) ١٠شکل(

    شمال محدودهدرپراکنده سازی زون کانی
در یک زون گسله و خردشده در سنگ دیده می شود که     متر   ۵در شمال محدوده، یک کار شدادی با عمق تقریبی             

سـازی  شده از عمق این کار شدادی، آثار کـانی     های آورده در واریزه . حفر شده است  ) آمفيبول دیوریت (Adميزبان واحد   
-باشد و بيشتر شـامل تـشکيل زون        این بخش، به نسبت شدید می      فرآیند دگرسانی در  . باشدبه وضوح مشخص می   

 جهـت عيارسـنجی   ZBI-25از دهانـه ایـن کـار شـدادی نمونـه شـماره          . های اکسيد آهن همـراه بـا سيليـسی اسـت          
  . دهدشدگی نشان می درصد غنی٢٫٢۶که تنها عنصر مس به ميزان ،  برداشت گردیده استICPعنصری به روش 

  
   در غرب محدودهکندهپراسازی زون کانی

با واحد تناوب ماسه سنگ کـوارتزیتی و شيـست          ) Sg(در بخش غربی محدوده در محل کنتاکت واحد سينو گرانيت              
سازی مس به صورت ظهور ماالکيت همـراه بـا      باشد، آثار محدودی از کانی    که از نوع گسله نيز می     )Pctsh(سازند تکنار 

به صورت هماتيـت و     (سازی آهن   نتهایی غرب محدوده مورد مطالعه، کانی     در بخش ا  . شونداکسيدهای آهن دیده می   
است، به صـورت  )Ad(که در کنتاکت این واحد با واحد آمفيبول دیوریت      ) Pctsh(و پيریت در سنگ ميزبان واحد       ) مگنتيت

س و آهـن    سازی مـ  رسد که در این بخش کانی     با توجه به مشاهدات صحرایی، به نظر می       . گرددمحدود مشاهده می  
مطالعـه ایـن    .  برای مطالعات مينرالوگرافی برداشـت گردیـد       ZBP-51نمونه شماره   . بسيار محدود و غير اقتصادی است     

-کـانی . سازی به صورت اوليه شامل مگنتيت همراه با پيریت در یک زمان اتفاق افتاده اسـت         نمونه نشان داد که کانی    
هـای اوليـه در سـنگ       هـا و پيریـت    شـدگی مگنتيـت   آهن، حاصل تبدیل  های ثانویه دیگر نيز مانند هماتيت و اکسيدهای         

  .دهد تصویر ميکروسکوپی از این نمونه را نشان می١١شکل . باشندمی
  

  
  سازی در محدودهترین بخش کانی در غربیZBP-51تصویر ميکروسکوپی از نمونه )١١شکل (

  
   در شرق و جنوب محدودهپراکندهسازی زون کانی

بـه  )Pctsh(سازی در سنگ ميزبان واحد تناوب ماسه سنگ کـوارتزیتی و شيـست سـازند تکنـار                 آثار کانی  نزودر این      
- متری بـه صـورت ظهـور کـانی    ١٠٠ در ١٠٠این آثار در چهار نقطه و به مساحت حدودی     . نسبت گسترش یافته است   
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باشـند، دیـده     در سـنگ مـی     هـا ها و شـکاف   های ماالکيت و اکسيدهای آهن که به شکل آغشتگی و پرکنندگی درزه           
باشـد و در امتـداد ایـن        های گسلی و دگرسانی در این بخش از محدوده نيـز قابـل توجـه مـی                گسترش زون . شوندمی
  . شوندهای اکسيد آهن فراوان نيز دیده میهای گسلی، زونزون

  
   :نتيجه گيري

هـای دگرسـانی در     دهـد کـه زون    شناسی و دگرسانی، نـشان مـی      هاي زمين    مشاهدات صحرایی و بررسی نقشه    
و این فرآیند محدود به تشکيل تنها چنـد نـوع دگرسـانی در منطقـه                . محدوده مورد مطالعه گسترش چشمگيری ندارند     

هـای   و همچنين تعيين و بررسـی کـانی        XRD نمونه سنگی آناليز شده به روش        ٣۴بر اساس مطالعه نتایج     . باشدمی
هــای دگرسـانی کـه در ایــن محـدوده تعيــين    لعـات پتروگرافــی مقـاطع نـازک، زون   هـا در مطا ثانویـه، مطالعـه دگرســانی  

شـدن، سرسـيتی، آرژیليکـی و بـه طـور           دگرسانی پروپليتيک، سيليسی  : گردیدند، به ترتيب شدت و گسترش شامل      
 تـرین نـوع دگرسـانی در    دگرسـانی پروپليتيـک بـه عنـوان شـدیدترین و گـسترده            . باشندهای اکسيد آهن می   کمتر زون 

بعد از آن، دگرسـانی سيليـسی بطـور عمـوم همـراه بـا دگرسـانی پروپيليتيـک و                    . محدوده برناباد شناخته شده است    
. ، به طـور متوسـط تـا ضـعيف رخ داده اسـت             این محدوده دگرسانی سرسيتی در    . شودهای اکسيد آهن دیده می    زون

ی اکسيد آهـن در ایـن محـدوده کمتـر بـه      هازون. باشد دارای گسترش و شدت بسيار کمی می   نيزدگرسانی آرژیليک   
نتایج . شوندهای دگرسانی سيليسی، پروپليتيک و آرژیليک دیده می       شوند و اغلب همراه با زون     صورت مجزا دیده می   

بـاالیی از عناصـر   دهد کـه عيارهـای     سازی در محدوده نشان می    های مختلف کانی  شده از زون  های انجام بردارینمونه
-مـی % ١/٣بـاالترین عيـار عنـصر مـس برابـر بـا       .وجـود دارنـد  وی، سـرب و آهـن و منگنـزدر محـدوده          مس، طال، نقـره، ر    

باالترین عيار عناصر طال و نقره و آهن در محدوده، در زون کانی سازی مرکزی محدوده در کنتاکت واحد شيست                    .باشد
 .درسـ  مـی ppm٧٨   مقـدار نقـره نيـز    وppm۴مقدار طال در این بخش، تـا  . باشدسازند تکنار و توده ميکرودیوریتی می

حـاوی گـالن نيـز در زون کـانی سـازی      هاي رگه . بدست آمد% ٣۴باالترین عيار عنصر آهن به صورت مگنتيت به ميزان          
شـدگی پيـدا    را داراست که همراه با آن عناصر روی، طال و مـس نيـز غنـی               % ۴/٨باالترین عيار سرب به ميزان       مرکزی
بـاالترین  . مـي باشـد   % ۶/۵وی هم باالترین ميزان آن در درزون کانی سازی مرکزی به مقـدار              در مورد عنصر ر   . اندکرده

سـازی  های کـانی با بررسی زون .می باشد%  ۵۶/١عيار عنصر منگنز نيز مربوط به زون کانی سازی مرکزی به ميزان          
دنکاری قدیمی و شـدادی مـس   سازی اصلی، زون مرکزی بوده که اغلب مع      توان دریافت که زون کانی    در محدوده، می  

  .استنيز در آن قرار گرفته
   

   :تقدیر و تشکر
ز معاونت محترم بخش اکتشافات معدنی سازمان صنايع و معادن خراسان رضوی جنـاب آقـاي مهنـدس                  بدینوسيله ا    

ابوالقاسم باقری و مسئول بخش طرح های عمرانی سـازمان صـنايع و معـادن خراسـان رضـوی جنـاب آقـای مهنـدس                         
شـرکت هـای مهندسـين      همچنين از   و   کارشناس محترم این سازمان جناب آقای مهندس عمادی          و حسين عباس نيا  

فراهم آوردن امکانـات مـورد نيـاز در اجـراي هـر چـه بهتـر ايـن                   همکاری و مشاور زرناب اکتشاف و زرزمين تابان به خاطر         
  . تقدیر و تشکر می گرددپژوهش

  
  :منابع فارسي 

  .کشور معدنی اکتشافات شناسی وزمين سازمان ایران، شناسیزمين .١٣٨٣ع، آقانباتی، -١
یابی مـواد معـدنی شهرسـتان بردسـکن          جویی و پتانسيل   طرح پی  ،١٣٨٨ سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی،        -٢

   .، مهندسين مشاور اسپاس جم١:۵٠٠٠محدوده برناباد بردسکن در مقياس 
شناسی اقتـصادی کـاربردی، انتـشارات دانـشگاه فردوسـی           ، زمين ١٣٨١د،   کریم پور، محمد حسن و سعادت سعي       -٣

  .مشهد
کانسارهای دهنه (بررسی ارتباط ژنتيک کانسارهای مس منطقه بردسکن استان خراسان . ،١٣٨١ فيضی، فرانک، -۴

ه شناسـی اقتـصادی دانـشگا     پایان نامـه دکتـری زمـين      ) سنگ دستاس و اندیس چشمه زلزله     -زنگالو-چشمه گز -سياه
  . علوم و تحقيقات آزاد تهران

معـدنی، شـرکت زرنـاب      -شناسـی   هـای زمـين   بردسـکن، همـراه بـا بررسـی       ١:١٠٠٠٠٠شناسی برگـه     نقشه زمين  -۵
  .شناسی کشور اکتشاف، انتشارات سازمان زمين
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