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 هچکيد

نفوذي اسیدي تا حدواسط  توده 17بیش از . پلوتونیکی ترشیري بلوک لوت واقع شده است -شاه در کمربند ولکانوکوه اکتشافی منطقه

هاي نفوذي شامل آرژيلیک، هاي دگرسانی هیدروترمالی مرتبط با تودهزون. با ترکیب ديوريت تا سینیت در منطقه شناسايی شده است

پیريت، گوسان و برش هیدروترمالی است که اغلب با يکديگر تداخل کرده  -سريسیت -پیشرفته، سیلیسی، کوارتز پروپیلیتیک، آرژيلیک

پیريت و به )سازي به شکل سولفیدي کانی. هاي دگرسانی شده استهمراه هوازدگی شديد، سبب پیچیدگی تفکیک زون و اين امر به

هاي توده. شوداکسیدآهن مشاهده می -ورک کوارتزهاي استوکچههراکنده و رگپو اکسیدهاي آهن دانه( مقدار کمتر کالکوپیريت

هاي توده طبقههاي نفوذي منطقه در توده. آلکالن، شوشونیتی و داراي پذيرفتاري مغناطیسی باال هستندمنطقه، متاآلومینوس، کالک

بر روي کانی زيرکن،  U-Pb سنجیتوئیدي، بر مبناي سنانیرهاي گسن اين توده. شوندبندي می طبقه Iمگنتیت تیپ  اکسیدان، سري

87هاي نسبت)هاي راديوايزوتوپ داده. است( ائوسن میانی)میلیون سال  7/0±7/93
Sr/

86
Sr و 

143
Nd/

144
Nd  اولیه وεNd )هاي و داده

گرفته  أرتبط با زون فرورانش منششده، در کمان ماگمايی م شاه از گوشته تهیکند که توده گرانیتوئیدي کوهژئوشیمیايی پیشنهاد می

هاي منطبق بر زون Mn, Ba, Te, Seو نیز  Cu, Au, Fe, Pb, Zn, As, Sb, Mo, Bi, Hgآنومالی ژئوشیمیايی عناصر . است

. قاعده و آرژيلیک پیشرفته هستندهاي سیلیسی بیبرش هیدروترمالی، توده -ورکاستوک -پیريت، گوسان -سريسیت -دگرسانی کوارتز

سازي است که نتايج و تفاسیر آنها الگويی پیچیده از مناطقی هاي دگرسانی هیدروترمالی و کانیهاي ژئوفیزيکی، منطبق بر زونومالینآ

اين شواهد، مشابه با مناطق ديگر شناسايی شده سیستم . سازدغرب را مشخص میجنوب -شرق مدور تا بیضوي در جهت شمالنیمه

 .ال طال در ايران و جهان استترمطال پورفیري و اپی -مس
 

 .شاه، ايران طال، ائوسن میانی، لوت، کوه -پورفیري مس :هاي کليديواژه

 

 مقدمه

 هايدر برگه ،شهر بیرجند غربدر جنوب شاهمنطقه کوه

   مختاران 1:100000و ] 1 [بیرجند 1:390000شناسی زمین

 بر .گیردمیقرار  آبادشیخ 1:39000در چهارگوش و ] 3 [

منطقه  ] 9 [رسوبی ايران -تقسیمات ساختمانی آخرين اساس

مرکز بلوک  شرقايران مرکزي و در  قارهد خر شرقدر  شاهکوه

 یلوت و در نزديکی محل اتصال اين بلوک با حوضه فلیش

    منطقه .درز سیستان واقع استيا زمین خاش -نهبندان

   ل شکدر حاشیه جنوبی زون افیولیتی کمانی آبادشیخ

هاي اي از سنگگسترده قرار دارد که شاملبیرجند  غربجنوب

در اين  .استعمیق هاي نفوذي نیمههمراه تودهولکانیکی، به

هاي متعددي گزارش شده است، که از زايیکانه ناحیه

 آبادماهر طال پورفیري -وان به کانسار مستمی مهمترين آنها

اشاره  د مطالعهمنطقه مور غربدر جنوب و خوپیک غربدر 

مقیاس )شناسی پیشین هاي زمیندر نقشه. ]4 [کرد

هاي نفوذي در منطقه ، توده(1:100000و  1:390000

هاي آلتراسیونی، توف مشخص نشده است و بخشهايی از زون

هاي انجام شده در راستاي تهیه اما بررسیاند، مارنی تصور شده

که منطقه  کردآباد مشخص شیخ 1:39000شناسی نقشه زمین

واحدهاي  شناسی و لیتولوژيکی شاملاز نظر زمینشاه کوه

ولکانیکی حدواسط و هاي سنگ آوراي، -سنگی رسوبی

 متعدد قیعمهاي نفوذي و نیمههاي ماگمايی از نوع تودهفعالیت
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در مطالعات ژئوشیمیايی قبلی منطقه عمده بررسیهاي . است

می رسوبات اکتشافی قبلی در منطقه محدود به روش ژئوشی

بوده است که در اين پژوهش با ( هاي سیلتنمونه)اي راههآب

هدف از . هاي سنگی اين نقص برطرف شده استتوسعه نمونه

      هاي تولید دادهتکمیل مطالعات قبلی و  پژوهشاين 

 سنجی و، سنلوژيزايی، پتروشناسی، آلتراسیون، کانهزمین

هاي تفسیر داده نیز در مقیاس مناسب و ژئوشیمی دقیق

اي تولید شده و تحلیل هبا مجموعه دادهژئوفیزيک هوابرد 

 .زايی در منطقه استسیستم کانه

 

 روش مطالعه

مشاهدات صحرايی،  صورت گرفته بر مبناي فعالیتهاي

 :هاست که شاملمطالعات آزمايشگاهی و تجزيه نمونه

      ، SAMبه روش  Asterاي هاي ماهوارهپردازش داده (1

هاي هاي شاخص زونمنظور شناسايی و تفکیک کانی به

 آلتراسیون

مقطع نازک به منظور  141 بیش از برداشت، تهیه و مطالعه (3

صیقلی  -مقطع نازک 44مطالعات پتروگرافی و آلتراسیون و 

 .آلتراسیون -زايیمطالعات کانه براي

زايی در شناسی، آلتراسیون و کانههاي زمینتهیه نقشه (9

 کیلومتر مربع 173اي به وسعت در منطقه 1:39000قیاس م

 .آبادشیخ در برگه 

گیري پذيرفتاري مغناطیسی براي واحدهاي سنگی اندازه (4

 .منطقه

با  زايیآلتراسیون و کانهشناسی، زمین هايتهیه نقشه (9

کید ويژه بر أبا ت کیلومتر مربع 11وسعت  در 1:10000 مقیاس

 .شاهسازي کوهکانی-آلتراسیون شناسايی محدوده اصلی

ها و نقشه گسل اختارهاي منطقه و تهیه نقشهبرداشت س (1

 .1:10000چه در مقیاس هتراکم رگ

دانشگاه فردوسی  XRFآنالیز عناصر اصلی توسط دستگاه  (7

هاي اسیدي و حدواسط منطقه نمونه از توده 31مشهد، براي 

 .خیريأهاي تبا کمترين اثر آلتراسیون

نمونه، به منظور آنالیز عناصر  30هاي فوق، تعداد ز نمونها (1

و شد کانادا ارسال  ACMEکمیاب و نادر خاکی به آزمايشگاه 

تترابورات و اسید /با حالل لیتیوم متابورات ICP-MSبه روش 

 .نیتريک مورد تجزيه قرار گرفت

هاي اسیدي و زيرکان از دو نمونه از تودهکانی جداسازي  (3

 Laserو ارسال به مرکز  سنتعیین منطقه براي  حدواسط

Chron به روش  انجام آنالیز آريزونا در دانشگاه آريزونا و

Laser-Ablation multi collector ICP-MS. 

دو  Sm-Ndو  Rb-Srهاي راديوژنیک تجزيه ايزوتوپ( 10

 collector Finnigan MAT-6توسط دستگاه  ،نمونه فوق

261 Thermal Ionization Mass Spectrometer  در

 .دانشگاه کلرادوي آمريکا

بررسی نتايج مطالعات ژئوشیمیايی قبلی بر روي ( 11

 1:1000000اي در گستره برگه اکتشافات ژئوشیمیايی ناحیه

 1:39000مختاران و اکتشافات نیمه تفصیلی در گستره برگه 

روش آنالیز هاي خام به پردازش مجدد دادهشیخ آباد و 

 .در گستره منطقه مورد مطالعهي فاکتور

هاي ژئوشیمیايی به سازي و تجزيه نمونهبرداشت، آماده( 13

و ( برداشت به روش خرده سنگی)نمونه سنگی  90تفکیک 

با حالل  ICP-MSاي، به روش راههنمونه رسوب آب 30

عنصر در آزمايشگاه  97براي ( Aqua Regia)تیزاب سلطانی 

ACME کانادا . 

سازي، بررسی و نمونه کانی سنگین و آماده 1ت برداش( 19

شناسی مطالعه آنها در آزمايشگاه کانی سنگین سازمان زمین

 .کشور

    هاي ژئوفیزيک هوابرد منطقهگردآوري داده( 14

سنجی، الکترومغناطیس و راديومتري با ارتفاع پرواز مغناطیس)

 Drapeصورت ه متر از سطح زمین که ب 10تا  90بین 

متر، فاصله  390فاصله خطوط پرواز  ،(هنگ با توپوگرافیهما)

Tie Line  درجه نسبت به  19متر و در راستاي 9000ها

شدت کل میدان  هايو ترسیم نقشه شمال بوده است

، ادامه فراسو اول مغناطیسی، برگردان به قطب، مشتق قائم

-Kگانه ، سه Th ،U ،Kراديومتري متر،  100-900-900

Th-U (d)بت ، نسTh/K افزار نرم سنجی درو مقاومت

Geosoft. 
 

 ين شناسيزم

و  ] 1 [بیرجند 1:390000شناسی زمینهاي بر اساس نقشه

هاي اي از سنگاين منطقه مجموعه] 3 [مختاران 1:100000

بر روي کید أبا ت .و توف مارنی است ولکانیکی، آذرآواري

نظور مشاه و بهسازي کوهکانی-محدوده اصلی آلتراسیون
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شناسی در هاي نفوذي منطقه، نقشه زمینتفکیک بیشتر توده 

 ی هاي سنگواحد .(1 شکل) تهیه شد 1:10000مقیاس 

 هايسنگ( 1: بندي هستندمنطقه به چهار گروه قابل تقسیم

واحدهاي ( 3آواري با سن قبل از ائوسن میانی،  -رسوبی

         بازيک که بر روي تشکیالت  -ولکانیکی حدواسط

عمیق ائوسن هاي نیمهگیرند و تودهآواري قرار می -رسوبی

يک . اندو آنها را آلتره نموده میانی در آنها نفوذ کرده

نفوذي، اين واحدها را  -رنگ با قطعات ولکانیکیکنگلومراي کرم

حدواسط با سن ائوسن  قیعمهاي نیمهتوده( 9پوشاند می

ترکیب )پی سکبر اساس مشخصات صحرايی و میکرومیانی که 

ها، زمینه، نوع و میزان سنگی، فراوانی و نوع فنوکرسیت

توده  17و نفوذ در يکديگر، به بیش از ( کانیهاي مافیک و غیره

هاي آبرفتی متعدد، تراس( 4مختلف قابل تفکیک هستند، 

اي اي، دشت سیالبی و رسوبات رودخانهرسوبات مخروط افکنه

شاه طیف منطقه کوه قیعمنیمههاي توده .(1 شکل) عهدحاضر

سنگی بین ديوريت تا مونزونیت و گاه سینیت دارند که بافت 

اغلب آنها پورفیري با زمینه ريز تا متوسط دانه است و گاه 

هاي بزرگ و شکل استوکبه هااين توده. بافت گرانوالر دارند

اند که در ارتباط کوچک، آپوفیز و دايک در يکديگر نفوذ کرده

 :ايی منطقه، به سه دسته زير قابل تفکیک هستندزبا کانه

ها در میانه اين توده: سازيعمیق پیش از کانیهاي نیمهتوده

مشاهده غربی جنوب -غربی -شرقیشاه با گستره منطقه کوه

اغلب ترکیب سنگی ديوريت، گرانوديوريت، مونزونیت . شوندمی

ا توجه به ضعیف تا پروپلیتیک، ب و سینیت دارند که دگرسانی

عمیق هاي نیمهتوده .دهندمی سازي نشانفاصله از مرکز کانی

و  سازيعمق واجد کانیهاي نیمهتوده: سازيمرتبط با کانی

مرکز  غربو  غربیسازي، در بخش شمالخیري کانیأفازهاي ت

سازي و واحدهاي ولکانیکی هاي پیش از کانینقشه در توده

طیف سنگی مونزونیت، کوارتز  هااين توده. اندنفوذ کرده

ريت دارند که بیشتر آنها مونزونیت، مونزوديوريت و ديو

سازي نشان هاي متعدد دارند و مقادير مختلفی از کانیدگرسانی

: سازيهاي پس از کانیعمیق و دايکهاي نیمهتوده. دهندمی

 هاي واجدهايی در تودهها به شکل آپوفیزها و دايکاين توده

   .اندسازي نفوذ کردههاي پیش از کانیي و تودهسازکانی

 . سازي تازه و فاقد دگرسانی هستندهاي پس از کانیتوده

 

 

 آلتراسيون

بررسی آلتراسیون در منطقه شامل دو بخش بوده که در بخش 

، هاي آلتراسیونیبراي شناسايی زوناول، مطالعات دورسنجی 

بعدي مطالعات ش پیش از کار صحرايی صورت گرفته و در بخ

مطالعات . پی صورت گرفته استصحرايی و میکروسک

 اي براي شناسايی هاي ماهوارهبکارگیري داده ،دورسنجی

گستره استفاده از اين روش در اکتشاف  وهاي آلتراسیونی زون

اي از ، نشانهترمالمختلفی از جمله پورفیري و اپیکانسارهاي 

بررسیهاي  .]9[ شدباموثر واقع شدن آن، در اين امر می

، ASTERهاي ماهواره منطقه به کمک دادهاين دورسنجی در 

 SAMبراي پردازش اين تصاوير از روش تفکیک . انجام گرفت

(Spectral Angle Mapper)هايکانی. ، استفاده شده است 

سیلیس، سرسیت، : شناسايی شده از نتايج اين بررسی شامل

ديکیت،  پیروفیلیت،يلیت، ، امونتموريونیت کائولینیت،، آلونیت

و زوئزيت و  اپیدوت، کلريتلیمونیت، ژاروسیت، گوتیت، 

شدت و گستره پراکندگی اين کانیها، منجر به . ژيپس است

 3شکل )هاي مختلف شده است شناسايی و تفکیک آلتراسیون

a  وb .) و زوئزيت که مشخصه  اپیدوت، کلريتکانیهاي

، شناسايی ين پردازشهستند، در اپروپلیتیک آلتراسیون 

هاي صحرايی و مطالعات علت اين امر مطابق داده. نشدند

و آلتراسیون، تداخل آلتراسیون آرژيلیک اولیه -پتروگرافی

همچنین هوازدگی شديد بر روي آلتراسیون پروپلیتیک است 

          هاي که به نمايش اين آلتراسیون به شکل زون

 منجر( زوئزيت -ت اپیدتندره ب)کلسیت  -آرژيلی -کلريتی

مطالعات صحرايی و آزمايشگاهی مشخص ساخت  .شده است

غرب منطقه و برخی شمال -که واحدهاي ولکانیکی شمال

هاي ساب ولکانیک موجود در اين محدوده، تحت تأثیر توده

. اندو دگرسان شده فرآيند آلتراسیون هیدروترمالی قرار گرفته

توان به دگرسانیهاي زير اشاره از جمله دگرسانیهاي منطقه می

 (. 9 شکل)نمود 

آلتراسیون پروپلیتیک بر حسب شدت و نوع  :پروپليتيک

کانیهاي دگرسانی خود به دو بخش شديد و متوسط تقسیم 

آلتراسیون پروپلیتیک شديد در بخشهاي میانی و . شودمی

کیلومتر، گستره بااليی  9/1غربی منطقه با عرضی در حدود 

کل از کانیهاي کلريت، کلسیت، اپیدوت، دارد و متش

 هاي اپیدوت که در زمینه و فنوکريستچههکلینوزوئزيت و رگ

 .شودمشاهده می هاي مافیک و بخشی از بلورهاي فلدسپات
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 .شاهشناسی منطقه اکتشافی کوهنقشه زمین .1 شکل
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 .1، نمايش روي باند (b)وکانیهاي ثانويه (a) هاي سريسیتیک، آرژيلیکبراي زون SAMنتايج اجراي روش  . 2شکل 

 

 شطقه گسترمن غربیآلتراسیون پروپلیتیک متوسط در شمال

نیز مشاهده  هاي میانه و شمال منطقهفراوانی دارد و در بخش

ترتیب شدت هاي دگرسانی اين زون بهمجموعه کانی. شودمی

طور محلی ه هاي رسی، بکلسیت، کلريت، آلبیت، کانی: شامل

 .ت، پیريت و اکسیدهاي آهن استسرسی

هاي رسی با الي کانیعلت شدت بااين زون به :آرژيليک

به عرض حدود )تخريب بافتی همراه است و گستره وسیعی 

. شوداز نقاط کم ارتفاع و تپه ماهوري را شامل می( متر 490

از . صول دگرسانی هستندکانیهاي رسی ريز بلور، عمده مح

توان از مقادير متوسط تا ين زون میهاي دگرسانی اديگر کانی

. هاي اسیدشويی نام بردکم سیلیس، سريسیت، سولفید و زون

هاي کم عرض لیمونیت، ژاروسیت و سیلیس چهههمچنین رگ

ن در بررسی مقاطع نازک اين زو. شوددر اين زون مشاهده می

هاي کلريت و اپیدوت با شدت ها، مناطق کانیدر برخی محدوده

( overprint)اي از تداخل تواند نشانهکه می کم مشخص شد

نین هوازدگی همچ. اين زون دگرسانی با زون پروپلیتیک باشد

هاي سوپرژن سبب شدت کانیهاي رسی و تشکیل کانی

 . لیمونیت و ژيپس شده است
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 .نقشه آلتراسیون تهیه شده از منطقه مورد مطالعه بر مبناي مطالعات صحرايی و آزمايشگاهی .3 شکل

 

زون دگرسانی آرژيلیک پیشرفته که در  :آرژيليک پيشرفته

ار دارد، ارتفاع ساز و شامل کانیهاي باالي دگرسانی آرژيلیک قر

هاي سیلیسی، سريسیتی، ويژه کائولینیت و بخشه رسی ب

در برخی مناطق . سولفید اکسیده، لیمونیت و ژاروسیت است
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     . د داردهاي باريکی از کائولینیت نسبتا خالص وجوزون 

از لیمونیت، ژاروسیت و سیلیس در  ورکهاي استوکچههرگ

  .شوداين زون مشاهده می

    ترين بخش زون آرژيلیک پیشرفته، در مرتفع :گوسان 

 همراه دو نوع رگچهاي رنگ بههاي قرمز تیره تا قهوهزون

 ±ژاروسیت -ورک کوارتزي به همراه پاراژنز لیمونیتاستوک

هاي شود که موجب تشکیل کالهکشاهده میگوتیت م

 .گوسان شده است

حالت  چندسیلیسی شدن بر حسب شدت به  :سيليسي

 قاعدههاي سیلیسی بیتوده: شود که شاملمشاهده می

(irregular silicified bodies) ، سینترهاي سیلیسی(silica 

sinter ) ايهاي سیلیس تودهرگهو (massive silica vein) 

 -آلونیت -دارهاي محدود کوارتز حفرهزون نینو همچ

ها قاعده به صورت زونهاي سیلیسی بیتوده. است ژاسپروئید

ريز دانهکريپتوکريستالین تا سیلیسی  اًشديدهاي و کپ

در سطح رخنمون، با ( دارو گاه حفره)سیاه تیره يا  خاکستري

لفیدي هاي سوپراکنده و رگچهريز مقادير مختلفی سولفید دانه

داده به آنها ( پرطاووسی)که گاه ظاهري الوان ، کمبا عرض 

پراکنده در میان متري  90تا  10 مانده هاي باقیزوناست، 

هاي آلتراسیون آرژيلیک پیشرفته و آرژيلیک، مشاهده زون

صورت به روشن خاکستري -ريز سفیدسیلیس دانه .شودمی

هاي رگهو ( دهکنن هاي تغذيهبا شبکه)سینترهاي سیلیسی 

و  (N80,90) غربیبجنو -شرقیروند شمالدو اي با توده

هاي روند با گسل ، هم(N300,90) شرقیجنوب-غربیشمال

 غربدر مرکز و  منطقه، برو راست براصلی امتدادلغز چپ

پراکنده و  دانه منطقه گسترش دارد که حاوي سولفیدهاي ريز

با  واست  گوتیت-سیتژارو -هاي لیمونیتدرزهو  ايچههرگ

   مقاديري برش گسلی و دگرسانی توپوگرافی برجسته و 

 ريزدانهسیلیس . شودمشخص می ،حاشیهسیلیسی در  -رسی

به همراه ( vuggy quartz) با حفرات بسیار کوچک شیري

صورت  به و ژاسپروئید رنگصورتیها و باندهاي آلونیت رگچه

 آرژيلیک پیشرفتهدر مجاورت زون  محدود در برخی مناطق

اي نواري هاي صفحهچهههمچنین رگ .شودمشاهده می

(sheeted banded )اي شیري با بافت شانه -کوارتز خاکستري

(comb) ، کلینوپیروکسن کوارتز -بیوتیت -هورنبلند  در توده

 .شودمونزونیت پورفیري مشاهده می

 

طور محدود اما پر اهمیت، برش ه ب :برش هيدروترمالي

   در همراهی با  موزايیکیخرد شده با بافت روترمالی هید

ژاسپروئید مشاهده  -آلونیت -دارهاي گوسان و کوارتز حفرهزون

هاي هیدروترمالی مشخص ساخت مطالعه اين برش. شودمی

و شامل  (matrix-supported)که آنها از نوع ماتريکس غالب 

ي آلتره هاي پورفیردار سنگزاويهأاي نیمهقطعات چند منش

در ماتريکس ( پیريت-کانی رسی-کوارتزآرژيلیک، سیلیسی، )

 .هستند (پیريت)لیمونیت  -هماتیت -(ريزسیلیس دانه)کوارتز 

هايی از دگرسانی در بخش :(ليمونيت)پيريت  -سرسيت -کوارتز

پیريت  -سرسیت -طور محدود دگرسانی کوارتزه آرژيلیک، ب

قابل  1:10000مقیاس  در) شودمشاهده می( لیمونیت)

هاي هاي اکسیده و يا لیمونیتکه واجد پیريت (نمايش نیستند

     پراکنده و ريز بلور و سیلیس و سرسیت فراگیر است که 

آن را  سولفید اکسیده -هاي ظريفی از کوارتز ريز بلورچههرگ

سبب ايجاد حفرات  گاه همچنین اسیدشويی .نمايندقطع می

سرسیتی  -زمینه سیلیسی شسته شده با حاشیه سرسیت در

 هاي مشاهده شده در اين منطقهاز ديگر دگرسانی .شده است

  :کردتوان به موارد زير اشاره می

 ايصفحه( پيريت)ليمونيت -کلسيت-هاي موازي کوارتزرگه

(sheeted epithermal quartz-calcite-limonite 

veins): با  هايعمیق و ولکانیکهاي نیمهدر تودهها اين رگه

هايی به عرض در زون با شدت متوسط دگرسانی پروپلیتیک

 ±خاکستري -با تناوبی از کوارتز شیري متر، 19تا  9/0

با )شکل نواري و گاه کلوفورم به (آدوالريا؟±)اپال ±کلسدونی

تا  1و در حدود  متر سانتی 40 بیش از تا 1 کمتر از عرض

 .شودمشاهده می( عدد در متر 30بیش از 

 hydrothermal) ي برشي هيدروترمالي نفوذيهاه تنور

intrusion-related breccias pipe): هاي برشی در هتنور

( برامتدادلغز چپ معکوس و)لغز گسلهاي اصلی مورب امتداد

و متر  100تا چند  10طول چند به ،N80,90منطقه با روند 

 فواصلبا  ،مترسانتی 10و متوسط  >m9-cm1در عرض 

عدد  10عدد در يک متر با عرض زياد و تا  1کمتر از  متعدد از

هاي و به صورت زونگسترش دارند متر با عرض کم،  1در 

. نمايندسازي را قطع میهاي پیش از کانیخطی و موازي، توده
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  در ماتريکس  سولفیدي سازيحاوي کانی هااين زون

و  هاي پورفیرياز سنگ دارکلسیت و با قطعات زاويه-کوارتزي

  .است سنگ ديواره

ها با چههاين رگ :اکسيدآهن-خيري کلسيتأهاي تچههرگ

 تا چند میلی 1عدد در يک متر و عرض  9تا  1تراکم کمتر از 

       هاي نفوذي منطقه را قطع ها و تودهعمده سنگمتر، 

آلتراسیون در اين محدوده در ارتباط با توده نفوذي .اندنموده

باشد که  می فوذهاي تلسکوپی در يکديگرعمق متعدد با ننیمه

اند و اين منطقه، گستره زيادي را به خود اختصاص دادهدر 

هاي دگرسانی بر روي يکديگر مسبب تنوع و تداخل زون

هاي همچنین هوازدگی شديد در اين منطقه، زون .هستند

ثر ساخته و موجب تشديد يا تبديل أدگرسانی اولیه را مت

 روابط صحرايی و. سوپرژن، شده است آرژيلیک دگرسانی به

ترين دهد که قديمیهاي آزمايشگاهی نشان میبررسی

پیريت  -سرسیت -زايی در منطقه، زون کوارتزآلتراسیون و کانه

پیريت  -سرسیت -سپس بین دو زون کوارتز. است( لیمونیت)

 -هاي آرژيلیک، سیلیسیترتیب زونو پروپلیتیک، به( لیمونیت)

يلیک پیشرفته، گوسان، برش هیدروترمالی و آرژيلیک، آرژ

کالهک سنگی ارائه شده اند که مشابه با سیلیسی تشکیل شده

 .]1تا  1[ است شناخته شدههاي پورفیري براي سیستم

( پیريت)لیمونیت  -کلسیت-هاي موازي کوارتزدگرسانی رگه

اکسیدآهن پس از  -خیري کلسیتأهاي تچههاي و رگصفحه

 -هاي برشی هیدروترمالهدر نهايت تنور. نداآن تشکیل شده

 . اندزايی را قطع نمودههاي نفوذي پیش از کانهنفوذي، توده
 

 زاييکانه

، آهناکسیدهاي ال سولفیدي،شکاسازي به در اين منطقه کانی

اي و صفحه( پیريت)لیمونیت  -کلسیت-هاي موازي کوارتزرگه

 شکل) شودهده میمشا نفوذي -هاي برشی هیدروترمالهتنور

سازي سولفیدي اولیه شامل پیريت و مقدار جزئی کانی. (4

پراکنده در متن سنگ، در کالکوپیريت هستند که به شکل دانه

. ها و در ماتريکس برش هیدروترمالی تشکیل شده استچههرگ

 100)صورت بلورهاي کوچک پراکنده بهسولفیدهاي اولیه دانه

هاي درصد، منطبق بر آلتراسیون 1 تا( مترمیلی 1میکرون تا 

قاعده، و هاي سیلیسی بیپیريت و توده -سرسیت -زون کوارتز

اي و گاه هاي سیلیس تودهدرصد منطبق بر رگه 9/0تا 

هاي عالوه زونبه(. 4 شکل)شود پروپلیتیک مشاهده می

آرژيلیک و آرژيلیک نیز  -آلتراسیون پروپلیتیک، سیلیسی

دلیل شدت به. پیريت پراکنده هستنددرصد  3/0حاوي حدود 

سازي سولفیدي به زياد اکسیداسیون در منطقه، عمده کانی

گوتیت، هماتیت، لیمونیت و : اکسیدهاي آهن ثانويه از جمله

ندرت ه سازي مس بژاروسیت اکسیده شده است و آثار کانی

 سازي شکلبه همین منظور در نقشه کانی. شودمشاهده می

هاي دآهن در سطح که میزان آن در زون، توزيع اکسی(4)

  درصد متغیر است، به عنوان معرف براي  1تا  0آلتره بین 

بیشترين . سازي سولفیدي آورده شده استجويی کانیپی

گاه تا )هاي گوسان ن توزيع اکسیدآهن منطبق بر کالهکمیزا

ژاروسیت و  -لیمونیت ورک، در بخش استوک(درصد 10

 4تا )و آرژيلیک ( درصد 1تا  4)یشرفته آلتراسیون آرژيلیک پ

آرژيلیک  -است و کمترين میزان آن در زون سیلیسی( درصد

       در بخش گوسان تنها . شودمشاهده می( درصد 3تا )

اي هايی با بافت جعبههاي کوارتزي به شکل ديوارهچههرگ

نفوذي حاوي  -هاي برشی هیدروترمالهتنور. شونديافت می

 ±بورنیت ±کوولیت ±ماالکیت ±لیمونیت -پیريت سازيکانی

اي کلسیت است که نشانه-کالکوپیريت در ماتريکس سیلیسی

ها حاوي قطعات اين برش. باشداز حضور مس، در منطقه می

هاي متر از توده سانتی 90متر تا  دار در ابعاد چند میلیزاويه

 .سولفید است -هاي کوارتزچههنفوذي، سنگ ديواره و رگ

دار و به شکلدار تا نیمهصورت شکلپیريت در اين بخش به

متر مشاهده  میکرون تا چند میلی 300صورت متغیر در ابعاد 

سازي در اي از کانیکه قسمت عمده با توجه به اين. شودمی

سازي سولفیدي به شکل آهن و بخشی از کانیبخش اکسید

        انواع ورک است، توزيع و فراوانی استوک اي وچههرگ

ها چهههاي موجود در منطقه برداشت و نقشه تراکم رگچههرگ

(. 9شکل )چه تهیه شد هسازي رگبه تفکیک نوع و پاراژنز کانی

 : اند هاي موجود در منطقه در دو گروه قابل بررسیچههرگ

ژاروسیت با  -لیمونیت -ورکی کوارتزهاي استوکچههرگ( الف

 که بافتهاي پرکننده فضاي خالی، هم مترمیلی 10تا  3عرض 

بر حسب . دهندرشدي، کلوفورمی و گاه ريتمیک نشان می

  با تراکم )زير گروه  4ها به ورکچه، اين استوکهتراکم رگ

( متر 1عدد در  90-40و 19-90، 9-19، >1-9چه هرگ

ها با باالترين تراکم را در روي چههاين رگ. شوندبندي میطبقه

در  خوبی مشخص هستند و عمدتاًن، بهسطح رخنمو

هاي گوسان، برش هیدروترمالی، آرژيلیک پیشرفته آلتراسیون

 .شوندو با تراکم کمتر در زون آرژيلیک مشاهده می
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 .شاهسازي محدوده مطالعاتی کوهنقشه کانی .8 شکل
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 .شاهچه در محدوده اکتشافی کوههنقشه تراکم رگ .8 شکل

 

شناسی به سه گروه رگه که بر حسب تنوع کانی و چههرگ( ب

کالکوپیريت با عرض در حدود  -پیريت( 1: شوندزير تقسیم می

 1-9متر و با بافت پرکننده فضاي خالی، با دو تراکم میلی 1

   هاي آلتراسیون متر در زون 1عدد در  1عدد و کمتر از 

ي هاقاعده، سینترهاي سیلیسی و رگههاي سیلیسی بیتوده

 -طور محدود در زون پروپلیتیک و کوارتزه اي و بسیلیس توده

سیلیس که  -کلسیت-لیمونیت( 3 ،(لیمونیت)پیريت  -سرسیت

 متر با بافت ريتمیک، هم سانتی 9تا  1/0عرضی در حدود 

     اين . رشدي، پرکننده فضاي خالی و قطع کننده دارند

ژاروسیت را  -یتلیمون -تر کوارتزهاي قديمیچههرگ ،هاچههرگ

 اي حالتهاي کوارتزي نواري صفحهچههکنند و با رگمی قطع

زير  دوچه به هبر حسب تراکم رگ. تر دارندرشدي تا قديمی هم

متر قابل تقسیم هستند و در  1عدد در  30-40و  9-30 :گروه

( 9و شوند آرژيلیک مشاهده می -نی سیلیسزون آلتراسیو

به و  ايشیري با بافت شانه -ترياي نواري خاکسصفحه کوارتز

 1عدد در  10-90چه همتر و تراکم رگسانتی 9تا  3/0عرض 

کلینوپیروکسن کوارتز -بیوتیت -متر، در توده هورنبلند

چه بر اساس هاين رگ .شودمونزونیت پورفیري مشاهده می

شواهد صحرايی و مشاهدات میکروسکپی، جديدتر از ديگر 

هاي چههرگ قیمی بین افزايش تراکم رابطه مست .هاستچههرگ
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        و افزايش میزان اکسیدآهن وجود دارد ورکاستوک 

  .(9 و 4 شکل)
 

  پترولوژي

 ژئوشيمي عناصر اصلي، کمياب و نادر خاکي

هاي اسیدي و نمونه برداشت شده از توده 141وع از مجم 

 حدواسط، مطالعه پتروگرافی انجام و با توجه به شواهد و روابط

خیري به أهاي تآلتراسیوننمونه با کمترين اثر  31صحرايی 

انتخاب و آنالیز  XRFمنظور آنالیز عناصر اصلی توسط دستگاه 

عدد از اين  30ز عناصر اصلیپس از بررسی نتايج آنالی. شد

ها به منظور آنالیز عناصر کمیاب و نادر خاکی مورد نمونه

مقدار . آمده است (1)، نتايج آنالیز در جدول فتتجزيه قرار گر

           سیلیس در مقابل مجموع اکسیدهاي سديم و پتاسیم

هاي نفوذي منطقه اغلب در منطقه دهد که تودهنشان می] 3 [

(. a-1شکل )مونزونیت و برخی در محدوده ديوريت قرار دارند 

نشان ] 10 [نمايش مقدار سیلیس در مقابل اکسید پتاسیم

 (. b-1شکل )از نوع شوشونیتی هستند ها بیشتر دهد نمونهمی

 
 .اصلی، کمیاب و نادر خاکی گرانیتوئیدهاي محدوده مورد مطالعه نتايج آنالیز عناصر .1جدول 

Sample Bd4 G15 G26 G35 G43 G44 G7 Gv1 Gv4 Ka10 

X 133111 133739 139013 139771 133031 133049 133791 130319 130100 139700 
Y 9933073 9933100 9933434 9933110 9930394 9931930 9931110 9913371 9930979 9931799 

(Wt%) 
SiO2 47/11  31/97  9/94  71/91  17/91  93/93  97/13  49/97  03/97  73/91  

TiO2 99/0  14/0  14/0  1/0  13/0  1/0  77/0  11/0  19/0  93/0  

Al2O3 14/13  14/14  49/11  94/19  7/19  04/19  9/11  09/19  33/19  37/14  

FeOt 31/9  37/7  37/9  17/9  91/7  99/9  93/3  19/9  13/9  79/9  

MnO 33/0  31/0  91/0  3/0  31/0  33/0  04/0  11/0  3/0  37/0  

MgO 74/1  13/3  41/3  73/0  33/1  47/9  91/0  49/9  74/3  11/3  

CaO 41/9  91/7  99/10  11/10  39/3  4/9  73/9  7/7  11/1  3/7  

Na2O 99/0  31/9  71/1  33/9  33/9  91/9  17/0  73/3  13/9  1/9  

K2O 91/9  49/4  11/4  97/9  01/9  03/9  91/7  33/4  07/1  19/4  

P2O5 37/0  49/0  93/0  91/0  93/0  99/0  14/0  91/0  91/0  99/0  

Total 9/100  7/37  3/37  1/100  4/31  3/31  9/31  4/31  1/33  3/31  

(ppm) 
Ba 993 771 973 730 711 790 199 111 709 793 

Rb 9/31  4/39  7/93  0/13  7/99  1/11  9/149  3/31  4/34  3/30  

Sr 9/910  3/144  9/391  9/133  9/730  9/739  3/371  4/734  1/793  7/793  

Zr 1/31  7/101  1/13  4/31  1/11  9/100  4/117  7/34  0/113  3/101  

Nb 1/9  3/4  3/4  1/9  1/9  9/9  3/9  3/4  7/4  7/9  

Ga 1/19  3/11  3/14  1/19  7/19  1/11  9/11  7/19  9/19  7/11  

Rb/Sr 11/0  11/0  39/0  11/0  09/0  13/0  99/0  19/0  19/0  13/0  

Rb/Ba 11/0  13/0  10/0  13/0  09/0  13/0  33/0  19/0  19/0  13/0  

La 0/34  7/39  4/13  9/39  3/13  9/33  4/39  4/31  3/31  7/33  

Ce 9/41  9/43  9/93  3/47  9/43  1/49  9/91  1/49  1/49  9/41  

Pr 91/9  17/9  13/4  71/9  91/9  91/9  00/1  93/9  41/9  49/9  

Nd 1/31  3/39  4/30  7/39  7/33  3/33  9/39  1/33  4/39  3/30  

Sm 33/9  99/4  19/9  93/4  40/4  13/4  94/4  31/4  47/4  33/9  

Eu 33/0  34/1  34/0  19/1  31/1  11/1  13/0  17/1  11/1  13/1  

Gd 11/9  13/9  10/9  14/9  09/4  43/9  93/9  14/9  13/9  49/9  

Tb 49/0  91/0  41/0  99/0  11/0  91/0  91/0  91/0  97/0  91/0  

Dy 43/3  01/9  44/3  39/3  93/9  19/3  93/9  30/9  39/9  11/3  

Ho 91/0  93/0  41/0  91/0  71/0  97/0  74/0  13/0  14/0  93/0  

Er 44/1  71/1  49/1  19/1  10/3  17/1  13/3  71/1  14/1  19/1  

Tm 39/0  31/0  39/0  39/0  91/0  39/0  99/0  37/0  31/0  34/0  

Yb 13/1  73/1  91/1  11/1  13/3  74/1  33/3  14/1  14/1  79/1  

Lu 34/0  31/0  39/0  31/0  93/0  31/0  99/0  31/0  31/0  31/0  

Y 9/14  9/17  9/14  1/11  1/30  4/11  4/33  0/11  0/11  1/11  

Eu/Eu* 197/0  301/0  194/0  117/0  173/0  111/0  131/0  114/0  191/0  394/0  
(La/Yb)N 311/3  331/1  113/1  491/3  131/1  711/1  471/7  141/7  034/1  141/1  
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 .1جدول  ادامه
Sample Km1 Km17 Km6 Mh1 SA4 SA6 Sh1 Sh15 Sh5 Yu10 

X 130033 113390 130173 139394 113931 130779 131030 131313 131310 133113 
Y 9930149 9911143 9913011 9931071 9931939 9933970 9934994 9939477 9939473 9931490 

(Wt%) 
SiO2 01/91  39/91  13/99  91/97  11/97  41/93  33/93  73/99  93/91  31/91  

TiO2 99/0  93/0  1/0  99/0  13/0  19/0  91/0  97/0  71/0  49/0  

Al2O3 19/19  1/33  13/14  13/11  03/19  79/14  99/19  33/19  93/14  37/17  

FeOt 99/9  17/4  19/1  19/4  01/9  79/9  97/9  17/9  99/1  31/4  

MnO 13/0  31/0  34/0  3/0  31/0  39/0  33/0  31/0  34/0  14/0  

MgO 97/9  33/0  39/3  7/0  11/3  91/9  33/3  31/3  11/3  91/0  

CaO 11/7  13/11  31/10  91/10  17/7  39/9  9/1  79/11  1/1  33/19  

Na2O 09/9  11/0  01/9  13/3  4/9  79/9  1/3  39/3  9/9  41/0  

K2O 3/4  99/0  14/9  13/1  39/9  93/4  49/9  13/9  31/9  31/4  

P2O5 31/0  31/0  97/0  93/0  99/0  97/0  91/0  44/0  43/0  33/0  

Total 0/31  9/33  1/31  1/33  4/31  1/31  9/31  9/31  4/31  4/31  

(ppm) 
Ba 103 901 739 109 139 733 119 710 190 931 

Rb 9/11  9/3  9/31  4/104  4/101  1/11  3/101  1/19  1/31  1/111  

Sr 1/191  1/717  1/199  1/994  0/113  9/709  4/730  1/193  3/744  7/901  

Zr 9/39  7/33  1/33  7/31  9/31  3/103  9/31  9/34  1/101  3/19  

Nb 3/4  3/1  0/9  9/9  9/9  9/9  1/4  1/9  0/9  1/4  

Ga 3/19  1/19  7/19  0/19  1/11  1/19  0/14  9/19  9/19  4/13  

Rb/Sr 14/0  01/0  11/0  13/0  19/0  13/0  19/0  10/0  19/0  33/0  

Rb/Ba 19/0  09/0  19/0  19/0  19/0  11/0  11/0  13/0  11/0  31/0  

La 0/31  3/31  1/39  9/39  1/39  3/33  1/31  9/39  0/39  1/31  

Ce 3/43  1/99  1/41  1/47  0/41  9/44  1/44  4/47  7/47  1/93  

Pr 33/9  33/1  19/9  91/9  91/9  31/9  90/9  70/9  11/1  49/4  

Nd 1/30  9/39  0/39  3/33  1/30  3/31  4/31  7/33  1/39  1/17  

Sm 33/9  93/4  40/4  17/4  30/9  33/9  31/9  93/4  94/9  19/9  

Eu 03/1  13/1  39/1  11/1  04/1  09/1  03/1  11/1  14/1  14/0  

Gd 99/9  13/9  13/9  91/9  41/9  31/9  90/9  73/9  93/9  13/3  

Tb 99/0  97/0  91/0  91/0  43/0  43/0  90/0  94/0  14/0  91/0  

Dy 09/9  37/9  01/9  71/3  19/3  70/3  73/3  09/9  47/4  01/3  

Ho 19/0  19/0  11/0  93/0  99/0  94/0  94/0  91/0  13/0  41/0  

Er 71/1  11/1  10/1  93/1  91/1  91/1  99/1  70/1  41/3  39/1  

Tm 31/0  33/0  37/0  39/0  34/0  39/0  39/0  39/0  91/0  30/0  

Yb 14/1  03/3  10/1  10/1  19/1  13/1  11/1  11/1  41/3  43/1  

Lu 31/0  91/0  33/0  34/0  39/0  31/0  39/0  31/0  99/0  31/0  

Y 9/17  1/11  1/17  7/19  3/19  4/19  1/11  3/17  7/39  9/13  

Eu/Eu* 139/0  171/0  303/0  117/0  173/0  131/0  139/0  119/0  311/0  113/0  

(La/Yb)N 139/7  371/1  193/1  303/3  999/3  393/3  194/1  944/3  494/1  011/10  
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 توده] 11 [در نمودار درصد اکسید منیزيم، آهن کل و آلکالی 

آلکالن به سمت هاي نفوذي منطقه در امتداد روند کالک

 + Zrنمودار (. c-1شکل )گیرند کم قرار می MgOمحتواي 

Ce + Y+ Nb  در مقابل(Na2O + K2O)/CaO             

 فوذي منطقه در محدودههاي ندهد که تودهنشان می] 13 [

      (. d-1شکل)گیرد قرار می Iو  Sهاي تیپ گرانیتوئید

               بندي سنگهاي منطقه بر اساس شاخص آلومینیومطبقه

ها در محدوده متاآلومینوس حاکی از آن است که نمونه] 19 [

مقدار عناصر لیتوفیل با شعاع يونی باال (. e-1شکل)قرار دارند 

(LILE )نسبت . ستها در مجموع باالنمونهRb/Sr  سنگها

متغیر  190تا  931بین  Baمقدار . است 91/0تا  09/0بین 

نمودارهاي عناصر کمیاب متمايز کننده محیط . است

هاي دهد که تودهنشان می] 14 [تکتنوماگمايی گرانیتوئیدها

 Volcanic)انیتوئیدهاي کمان آتشفشانی  منطقه متعلق به گر

Arc Granitoid ) هستند(1شکل- f.) 

 

 
جهت تفکیک  AFMنمودار ( C. ]10[نمودار تعیین انديس پتاسیم( b. ]TAS ]3هاي آذرين درونی به روش گذاري سنگ نمودار نام( a .8شکل 

دار نمو( f. ]19[نمودار تعیین انديس آلومینیوم ( e. ]13[ Iو  Sنمودار تفکیک گرانیتوئیدهاي ( d.]11[ايتآلکالن از تولئیهاي آذرين کالکسنگ

 .]14[ها تعیین موقعیت تکتونیکی گرانوئید
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   هاي نفوذي توده ]Th/Yb ]19در مقابل  La/Yb نمودار

شاه در منطقه مشترک جزاير قوسی و کمان حاشیه قاره کوه

                 در مقابل  Rb/Zr نموداردر . (a-7شکل) قرار دارند

Nb ] 11 [حاشیه قاره  کمان /ها در منطقه جزاير قوسینمونه

          Yدر مقابل  Sr/Yدر نمودار . (b-7شکل)گیرند می قرار

گرفته از گوشته قرار  أها در موقعیت سنگهاي منشنمونه] 17[

 . (c-7شکل) گیرندمی

 

 
 .]17[ Yدر مقابل  Sr/Yنمودار ( c. ] 11 [ Nbدر مقابل  Rb/Zr نمودار( b. ]Th/Yb ]19در مقابل  La/Yb نمودار( a. 8شکل 

 

 ]11[ نرمااليز شده MORBها که به نمودار عنکبوتی نمونه

آنومالی منفی مشخصی در عناصر واسطه با شدت میدان زياد 

(HFSE ) نظیرNb  وTi در مقابل عناصر . دهدنشان می

آنومالی  Rbو  Baنظیر ( LFSE)واسطه با شدت میدان کم 

خاکی که  الگوي عناصر نادر. (a-1شکل) دهندمثبت نشان می

شدگی ماليمی از غنی ]13[اند نسبت به کندريت نرمااليز شده

LREE  ها نشان داده و فاقد آنومالی مشخصEu هستند .

متغیر  ppm 131تا  39مجموع مقدار عناصر نادر خاکی بین 

متغیر بوده و  01/10تا  01/1بین  N(La/Yb)نسبت . است

 .(b-1شکل) متغیر است 3/0تا 1/0از  *Eu/Euنسبت 

 

 پذيرفتاري مغناطيسي 

هاي نفوذي منطقه از جهت میزان پذيرفتاري کلیه توده

. نقطه، مورد بررسی قرار گرفتند 900مغناطیسی در بیش از 

تر، پذيرفتاري مغناطیسی در باالترين در مناطق نسبتا تازه

            ترين مقدار و در پايین SI 9-10×9099مقدار آن 

   ها در حدودطور میانگین در اين تودهه ب SI 9-10×107آن 

SI 9-10×1093 نمايش نسبت . استRb/Sr  در مقابل

هاي دهد که کلیه تودهنشان می ]30[پذيرفتاري مغناطیسی 

شاه از نوع سري مگنتیت يا اکسیدان نفوذي منطقه کوه

 (.3 شکل) هستند 
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نمودار عناصر نادر خاکی که نسبت به کندريت ( b. ]11[اند نرمال شده MORB نمودار عنکبوتی عناصر فرعی وکمیاب که نسبت به( a .7شکل 

 .]13[اندنرمال شده

 

 
 .]30[ هاي سري مگنتیت و ايلمنیتودار تفکیک گرانیتمن .7شکل 
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  U/Pbسن سنجي 

هاي گرانیتوئیدي منطقه بعد از مطالعات دو نمونه از واحد

-Uجی به روش سنپتروگرافی و پترولوژيکی براي سن دقیق

Pb هورنبلند کلینوپیروکسن کوارتز ديوريت ) انتخاب گرديد

و هورنبلند بیوتیت کلینوپیروکسن  Bd4پورفیري با شماره 

از هر نمونه در حدود . (G44کوارتز ديوريت پورفیري با شماره 

 .دانه زيرکن به روش استاندارد جداسازي و تفکیک گرديد 70

ونا در آريز Laser Chronکز ها براي تعیین سن به مرزيرکن

 Laser-Ablationروش و به شد دانشگاه آريزونا ارسال 

multi collector ICP-MS 31[ مورد آنالیز قرار گرفت[ .

 از هايیخرده با همراه اپاکسی پالک يک در ها ابتدازيرکن

تا  و شده گیريقالب NBS 610 هايشیشه استاندارد و زيرکن

30µm کاتدولومینسانس پمیکروسک زير رد. خورندمی صیقل 

(CL) ساختار عکس تهیه شده. شودتهیه می ها عکساز نمونه 

 با و دهدمی نشان را خورده برش زيرکن هايدانه درونی

. شوندمی انتخاب لیزر پرتو براي مناسب مکانهاي آن از استفاده

 زيرکن هايدانه منشأ تعیین به تواندمی همچنیناين تصوير 

 طور به روش اين .کند کمک (گرمابی يا دگرگونی آذرين،)

 باشد الزم اگر و میکرون 39 يا 99 قطر به پرتو يک با معمول

 .پذيردمی صورت میکرون 10 يا 19 قطر به ريزتر هايدانه در

 100 انرژي و هرتز 1 تکرار نرخ با میکرونی 39 يا 99 پرتو

  بیش و کم سیگنال يک تواندمی که دشومی تنظیم میکروژول

cps100000 براي تن در گرم در U کند تولید زيرکن در .             

 و میکروژول 10به  انرژي لیزر، پرتو کوچکتر هاياندازه براي

 شده بیان حالت دو هر در .يابدمی کاهش هرتز 4تکرار نرخ

 هلیم گاز اتاقک يک از لیزر پرتو توسط شده برانگیخته مواد

 ورود از پیش شده برانگیخته نمونه و یمهل گاز .کنندمی عبور

 .شوندمی مخلوط آرگون گاز با  ICP-MSپالسما محیط به

 نمونه کمک به U و Th به نسبت ايزوتوپی Pb مقدار

 گیريقالب هازيرکن با همراه که شودمی محاسبه استانداري

 اندازه مجهول نمونه پنج تا سه گیرياندازه با بار هر و شده

براي  U-Th-Pbگیريهاي نتايج اندازه .شود می ارتکر آن گیري

نتايج محاسبات نمونه  .آمده است (3)در جدول  هانمونه

هورنبلند کلینوپیروکسن کوارتز ديوريت پورفیري با شماره 

Bd4  93بر اساس تجزبه . نشان داده شده است (10)در شکل 

میلیون سال  7/93 ± 7/0دست آمده ه نقطه میانگین سن ب

نتايج محاسبات نمونه هورنبلند (. سیگما 3با خطاي )است 

 G44بیوتیت کلینوپیروکسن کوارتز ديوريت پورفیري با شماره 

نقطه  11ه يبر اساس تجز. نشان داده شده است (11)در شکل 

میلیون سال است  1/93 ± 3/0دست آمده ه میانگین سن ب

دهد سنگهاي سنجی نشان مینتايج سن(. سیگما 3با خطاي )

 -پريابونین)شاه در ائوسن میانی گرانیتوئیدي منطقه کوه

 .اندتشکیل شده( بارتونین
 

  Sr-Ndايزوتوپ 

نیز روي  Sm-Ndو  Rb-Srهاي راديوژنیک تجزيه ايزوتوپ

سنجی فرستاده شدند توسط کل نمونه سنگهايی که براي سن

 collector Finnigan MAT 261 Thermal-6دستگاه 

Ionization Mass Spectrometer  در دانشگاه کلرادوي

 مقدار. آمريکا صورت گرفته است
87

Sr/
86

Sr از استفاده با 

four-collector static mode measurements گیرياندازه 

     مقدار  با SRM-987 استاندارد نمونه با نتیجه و

71031/0 =87
Sr/

86
Sr  (میانگین از سیگما 3 خطاي) که 

 و بود شده تجزيه مجهول هاينمونه گیرياندازه با همزمان

 مقدار همچنین. شد اصالح بود، داده نشان را71093/0مقدار 

143
Nd/

144
Nd 143= 7313/0مقدار  با

Nd/
144

Nd نمونه 

-dynamic mode, three  با تجزيه و بهنجار استاندارد

collector measurements  انجام طول در و گرفت انجام 

 که شد تکرار بارها نیز  LaJolla Ndاستاندارد  نمونه تجزيه

 را (میانگین از سیگما 3 خطاي) 911191/0 ±1مقدار 

 .کرد مشخص

 G44و  Bd4هاي نمونه Sm-Ndو  Rb-Srاطالعات ايزوتوپی 

نسبت . ارائه شده است( 4و  9)به ترتیب در جدولهاي 
87

Sr/
86

Sr  143اولیه و
Nd/

144
Nd  اولیه بر اساس سن میانگین

87نسبت . محاسبه شده است میلیون سال 93
Sr/

86
Sr  اولیه و

143
Nd/

144
Nd  و  704330/0تا  704113/0اولیه به ترتیب از

اولیه براي توده  εNdمیزان . است 913144/0تا  913973/0

با توجه به . است 03/1تا  -11/0هاي گرانیتوئیدي کوه شاه از 

87که میزان  اين
Sr/

86
Sr  است منشأ  701/0اولیه کمتر از

اي بوده و از گوشته منشأ گرفته گما خارج از پوسته قارهما

 130تا  110شاه سن سنگ منشأ ماگماتیسم منطقه کوه. است

 (.13شکل )میلیون سال گزارش شده است 
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 .هاي گرانیتوئیدي منطفه کوه شاهنمونه U-Th-Pb نتايج آنالیز سن سنجی. 3جدول  
Analysis U (ppm) 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) Age (Ma) ± (Ma) 

Bd4- Hornblende-clinopyroxene quartz diorite porphyry 

Bd4-1R 931 14331 1/1  4114/31  7/14  0931/0  1/19  0013/0  9/9  1/93  1/3  
Bd4-1C 999 99101 3/0  1199/30  3/37  0430/0  3/37  0011/0  9/1  9/93  9/3  
Bd4-2C 441 44103 0/1  3114/11  1/19  0417/0  0/14  0010/0  1/9  4/91  0/3  
Bd4-2R 119 91331 0/1  9391/31  9/97  0403/0  9/93  0014/0  3/19  1/41  4/9  
Bd4-3C 111 13473 9/0  1931/17  0/10  0411/0  9/10  0010/0  9/3  9/91  3/0  

Bd4-S4C 314 33711 1/1  3970/11  1/91  0471/0  0/40  0019/0  7/19  9/40  9/1  
Bd4-S4R 949 47930 0/1  1911/31  9/37  0931/0  3/31  0013/0  1/1  7/93  7/3  
Bd4-5R 911 10047 7/0  0791/30  1/34  0443/0  9/34  0014/0  9/9  4/41  4/1  
Bd4-5C 449 93117 1/0  3979/30  4/17  0419/0  7/11  0019/0  0/7  9/40  1/3  
Bd4-6C 311 39917 3/0  1931/31  9/99  0410/0  1/99  0014/0  1/4  4/41  0/3  
Bd4-6R 334 13190 3/0  4193/17  1/19  0434/0  7/13  0019/0  0/13  9/40  1/4  
Bd4-7C 1901 31114 4/0  1313/30  3/4  0494/0  9/3  0017/0  3/9  1/43  4/1  
Bd4-7R 497 99133 1/0  7973/39  1/37  0913/0  3/37  0013/0  3/3  1/40  3/1  
Bd4-8R 134 19034 3/1  3197/19  1/31  0979/0  3/37  0011/0  9/1  7/43  1/9  
Bd4-9C 911 93139 1/1  9919/30  7/30  0419/0  0/31  0011/0  9/9  9/93  4/1  

Bd4-10C 410 99197 1/0  0914/34  9/37  0991/0  1/37  0019/0  0/9  3/40  0/3  
Bd4-10R 471 91393 3/0  3349/30  9/31  0931/0  0/33  0010/0  1/9  1/91  1/3  
Bd4-11C 191 17393 3/1  0913/39  3/91  0971/0  4/97  0019/0  4/7  9/40  0/9  
Bd4-11R 930 19999 1/1  3177/39  3/91  0937/0  1/91  0013/0  0/9  1/93  0/3  
Bd4-12C 191 39191 0/1  1914/10  4/131  0770/0  9/131  0093/0  7/4  3/91  1/1  
Bd4-12R 111 74031 4/1  7913/31  4/91  0930/0  9/93  0013/0  1/3  3/93  3/9  
Bd4-14R 113 9194 9/1  1417/3  9/91  0791/0  3/93  0099/0  0/19  1/94  4/4  
Bd4-15R 391 91197 3/1  9493/31  7/90  0401/0  3/91  0019/0  4/9  9/40  3/3  
Bd4-17R 191 3391 9/1  9919/11  1/99  0909/0  1/91  0011/0  4/1  3/91  9/9  
Bd4-18R 401 79471 3/1  1901/31  7/33  0917/0  0/39  0011/0  3/9  4/93  9/1  
Bd4-19R 947 99331 1/1  3109/33  7/11  0911/0  9/19  0093/0  1/1  3/97  9/3  
Bd4-20R 947 91093 0/1  4339/33  9/93  0913/0  1/93  0093/0  7/4  0/91  1/1  
Bd4-21R 114 39713 9/1  3919/17  0/93  0491/0  3/94  0091/0  1/14  4/97  9/9  
Bd4-22R 143 14311 9/1  3973/39  9/19  0933/0  3/19  0093/0  4/17  3/97  1/1  
Bd4-23R 113 17113 3/1  1719/14  4/47  0919/0  7/41  0019/0  3/11  9/40  9/4  
Bd4-24R 371 33337 3/1  1003/31  0/90  0919/0  0/91  0010/0  0/10  9/91  1/9  
Bd4-25R 971 11913 3/1  4409/33  4/1  0914/0  0/7  0013/0  1/3  3/40  1/1  

G44- Hornblende-biotite-clinopyroxene quartz diorite porphyry 

G44-1C 114 4001 9/1  0011/14  3/11  0939/0  7/17  0010/0  3/7  7/91  1/3  
G44-1R 333 11917 9/1  3971/11  0/17  0441/0  1/11  0013/0  1/1  1/93  3/9  
G44-2R 313 41390 3/1  1793/39  9/33  0911/0  1/33  0019/0  3/4  7/40  7/1  
G44-3C 449 33940 3/0  1901/13  1/13  0493/0  9/19  0013/0  7/9  9/93  4/1  
G44-3R 494 97910 0/1  3703/13  1/19  0439/0  0/14  0011/0  4/3  4/93  3/0  
G44-4R 911 11199 1/1  1931/91  0/41  0370/0  4/41  0011/0  1/1  1/93  4/3  
G44-5C 419 193714 1/0  3943/30  3/91  0/430  9/97  0013/0  9/9  1/93  3/3  
G44-5R 344 94043 4/1  9479/31  1/91  0939/0  1/91  0019/0  7/9  3/40  9/1  
G44-6R 397 93113 9/1  1937/34  3/41  0991/0  9/41  0019/0  9/9  9/40  1/3  
G44-7R 139 37349 9/1  9303/11  9/79  0730/0  3/79  0093/0  9/1  0/91  1/9  
G44-8R 391 99101 7/9  9443/3  1/311  0311/0  3/311  0013/0  1/1  7/93  9/9  

G44-12R 493 11337 4/1  1919/39  9/13  0997/0  7/13  0010/0  4/3  1/91  3/0  
G44-14R 910 11394 1/1  4137/11  1/39  0479/0  4/31  0019/0  1/1  7/40  7/3  
G44-15R 371 11073 4/1  7337/33  0/39  0937/0  0/34  0019/0  1/1  0/43  1/3  
G44-16R 319 19304 3/1  9411/13  3/11  0437/0  3/13  0011/0  1/1  3/91  4/3  
G44-19R 393 41119 3/1  0139/19  3/91  0974/  1/40  0019/0  9/3  9/40  1/9  
G44-20R 733 49343 3/0  4313/13  3/14  0440/0  0/11  0013/0  1/9  3/93  9/3  
G44-21R 931 13411 1/1  1143/31  1/99  0449/0  9/94  0011/0  1/1  9/99  3/4  
G44-22R 941 19309 3/1  1713/39  0/91  0999/0  4/91  0011/0  3/9  1/93  0/3  
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 U-Pbاز اطالعات ايزوتوپی  Bd4نمونه  (b) تعیین سن میانگین پالت و (a) کنکورديا نمودار .18شکل 

 

 
 .U-Pbاز اطالعات ايزوتوپی  G44نمونه ( b) تعیین سن میانگینپالت و ( a)کنکورديا  نمودار .11شکل 

 

 .هاي مورد مطالعهنمونه Rb-Srپ داده هاي ايزوتو .3جدول 
Sample Rb(ppm) Sr (ppm) 

87
Rb/

86
Sr (

87
Sr/

86
Sr) m (2σ) R0(Sr) 

Bd4 33/30  991 4991/0  (1)709131/0  704330/0  

G44 47/73  709 9099/0  (1)704333/0  704113/0  

m = measured. Errors are reported as 2σ (95% confidence limit).R0(Sr) is the initial ratio of 87Sr/86Sr for each sample, calculated 

using 87Rb/86Sr and (87Sr/86Sr)m and an age of 39.7 Ma (Bd4) and 39.6 Ma (G44) (age based on zircon). 
 

 .هاي مورد مطالعهنمونه Sm-Ndهاي ايزوتوپ داده .8جدول 
Sample Sm (ppm) Nd(ppm) 

147
Sm/

144
Nd (

143
Nd/

144
Nd) m (2σ) R0(Nd) єNd I TDM 

Bd4 37/9  10/30  119491/0  (1)913101/0  913973/0  11/0-  13/0  

G44 13/4  19/30  113943/0  (1)913174/0  913144/0  03/1  11/0  

m = measured. Errors are reported as 2σ (95% confidence limit). R0(Nd) is the initial ratio of 143Nd/144Nd for each sample, calculated 

using 147Sm/144Nd and (143Nd/144Nd)m and an age of 39.7 Ma (Bd4) and 39.6 Ma (G44) (age based on zircon).єNdI= initial єNd 

value.
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87هاي منطقه در نمودار گیري نمونهموقعیت قرار .12شکل 

Sr/
86

Sr  143اولیه در مقابل
Nd/

144
Nd  وєNd. 

 

 يميژئوش

ج حاصل از آنها به يو نتامنطقه  یقبل يیایمیمطالعات ژئوش

 :ر استيشرح ز

 1:1880888گستره برگه  در ايناحيه ييايمياکتشافات ژئوش -1

  : ]22[مختاران

 104و  ياراههنمونه رسوب آب 773ن مطالعه تعداد يا یط

نمونه رسوب  19تعداد ن برداشت شده که یسنگ ینمونه کان

ره منطقه مورد در گست نیسنگ ینمونه کان 9 و ياراههآب

د یمنطقه ام 30 ین مطالعه معرفيج اياز نتا .مطالعه قرار دارد

برزاج مربوط به منطقه مورد مطالعه  یبخش است که آنومال

 يهایبه عنوان آنومال Cu,Mo,Sn,Ag,Zn,Pbبوده و عناصر 

 یمعرف 3درجه  یآنومال Au,Sb,As,Hgو عناصر  1درجه 

 .اندشده

خ يش 1:28888در گستره برگه  يليمه تفصياکتشاف ن -2

 :]23[آباد

 41و  ياراههنمونه رسوب آب 111تعداد  پژوهشن يا یط

تمايز باالي . برداشت شده استاز منطقه نمونه کانی سنگین 

راي عناصر طال، مولیبدن و عامل سوم آنالیز فاکتوري ب

اولیه و با مناطق داراي بیشترين میزان سولفید  تنگستن

هاي سريسیتی آهن ثانويه و مناطق واجد آلتراسیونياکسیدها

 .منطبق است و سیلیسی در منطقه

 :1:18888اکتشاف ژئوشيميايي در مقياس  -3

حاضر و با توجه به شواهد  یو اکتشاف یمطالعات پژوهش یط

 يیایمیمطالعات ژئوش يیزاون و کانهی، آلتراسیشناسنیزم

    از مناطق  یسنگ يهانمونه يمنطقه بر رو یاکتشاف

 .متمرکز شده است دارلیپتانس

اي و بررسی آنها، عنصر راهههاي رسوبات آبدر تجزيه نمونه

گرم بر تن دارد که میلی 4/1تا  7/0طال مقاديري بین 

     ورک در استوک -بیشترين مقدار آن بر زون آلتراسیون گوسان

عنصر  .(a-19 شکل) مرکز منطقه منطبق است غربشمال

با بیشترين میزان گرم بر تن  9/14تا  3/1 آرسنیک میزان بین

گرم بر  3/11تا  3/39در مرکز منطقه و مقدار عنصر مس از 

عنصر سرب از . (a-14و شکل  b-19شکل ) متغیر است تن
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گرم بر تن  79تا  43گرم بر تن و عنصر روي از  39تا  1/1

 .(bو  a-19شکل ) متغیر است

مختلف  يبرداشت شده از واحدها یسنگ يهامونهه نيتجز

است  گرم بر تنیلیم 3/91تا 9/0ن یر بيمقادطال عنصر  يبرا

بر زون  هاي آلتراسیونی،در زونن مقدار طال يشتریب که

 مرکز منطقه غربدر شمال ورکاستوک -آلتراسیون گوسان

زون  غربین مقدار طال در منطقه در بخش يو باالتر قرار دارد

 (.a-19 شکل) نفوذي قرار دارد -هاي برشی هیدروترمالیورهتن

است که  گرم بر تن 90001تا  309ن یب کیآرسنزان یم

دو نقطه هاي آلتراسیونی در زوندر  کین مقدار آرسنيشتریب

 هاي سیلیسی در شمال و مرکز منطقه و منطبق بر زون توده

بخش  و باالترين مقدار آرسنیک در منطقه در قاعده استبی

 نفوذي قرار دارد -هاي برشی هیدروترمالیزون تنوره غربی

  . (b-19شکل )

بیشترين مقدار . گرم بر تن است 1/307تا  7/4مقدار مس بین 

           مس در شرق مرکز منطقه و بر زون دگرسانی 

        برش هیدروترمالی واقع است  -ورکاستوک -گوسان

درصد و بیشترين  39/14تا  41/0مقدار آهن از (. a-14شکل )

پیريت  -سريسیت -مقدار آهن در زون دگرسانی محدود کوارتز

(. b-14شکل )واقع در زون آرژيلیک قرار دارد ( لیمونیت)

میزان روي بین  گرم بر تن و 9/313تا  1/1میزان سرب بین 

بیشترين مقدار سرب و روي . گرم بر تن متغیر است 191تا 3

قاعده در جنوب مرکز هاي سیلیسی بیبر زون دگرسانی توده

 04/0میزان گوگرد بین (. bو  a-19شکل )منطقه واقع است 

نقشه فراوانی گوگرد در منطقه . درصد متغیر است 71/4تا 

ترسیم شده است و بیشترين میزان آن بر زون دگرسانی 

 . ورک در مرکز منطقه قرار دارداستوک -گوسان

گرم بر  4/19تا  1/0وت بین هاي سنگی میزان بیسمدر نمونه

  تن متغیر است و بیشترين میزان آن بر زون دگرسانی 

تنها در . ورک در شرق مرکز منطقه قرار دارداستوک -گوسان

درصد  33و در بیش از  13نمونه مقادير بیسموت باالتر از  3

میزان . گرم بر تن است 9ها مقدار بیسموت کمتر از نمونه

گرم بر تن است و بیشترين میزان  9/79تا  1/0مولیبدن بین 

قاعده در شمال بی هاي سیلیسیآن بر زون دگرسانی توده

ها مقدار مولیبدن درصد نمونه 30بیش از . منطقه قرار دارد

 4تا  <1/0میزان آنتیموان بین . گرم در تن است 10کمتر از 

گرم بر تن متغیر است و بیشترين میزان آن بر زون دگرسانی 

 1تنها در . ک پیشرفته در غرب مرکز منطقه قرار داردآرژيلی

. (b-19شکل )گرم بر تن است  9/33نمونه مقدار آنتیموان 

گرم بر تن متغیر است و  4/1تا  <01/0میزان جیوه بین 

ورک در استوک -بیشترين میزان آن بر زون دگرسانی گوسان

 .غرب مرکز منطقه قرار دارددر شمال

تباط عناصر طال، آرسنیک، آنتیموان و به منظور بررسی و ار

جیوه در منطقه مورد مطالعه، نمودار تغییرات آنها نسبت به 

و همبستگی مطلوبی ( 11)يکديگر ترسیم شده است شکل 

 .شودمیان آنها مشاهده می
 

 ژئوفيزيک هوابرد

تا  1913، در فاصله بهمن ]34[هاي ژئوفیزيک هوابرد داده

شناسی و اکتشافات معدنی ینتوسط سازمان زم 1919آبان 

، در منطقه برداشت Fugroکشور با همکاري شرکت کانادايی 

هاي داده منظور بررسی اصولی و تطابق آنومالیبه .شده است

هاي بر روي داده Geosoftافزار ژئوفیزيکی، با بکارگیري نرم

        هايی در طول و عرض جغرافیايی يکسان و خام نقشه

شناسی، آلتراسیون هاي زمین، با نقشه(1:39000)مقیاس هم

 .زايی، تهیه شدو کانه
 

 سنجيمغناطيس

 شدت کل میدان هابتدا نقش یس،جهت تفسیر اطالعات مغناط

برگردان به قطب هاي فیلتراعمال سپس با  تهیه (a-17شکل )

(Reduction to pole) ،اول  مشتق قائم(First vertical 

derivative )اسو فر هادام و(Upward continuation)  مورد

 ،برگردان به قطب فیلتر. (dتا  b-17شکل )بررسی قرار گرفت 

اعمال اين . ه استدگرديبقیه فیلترها اعمال  هبه عنوان پاي

و انحراف  (Inclination)فیلتر با استفاده از زاويه میل 

گرفت میزان  صورت IGRF، (Declination)مغناطیسی 

محاسبه  31/3میزان انحراف مغناطیسی  و 99/93زاويه میل 

 .گرديد
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.آرسنیک( bطال، ( aنمودار میزان فراوانی  .13شکل 
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.آهن( b مس و( aنمودار میزان فراوانی  .18شکل 
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.روي( b سرب و( aنمودار میزان فراوانی  .18شکل 
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 .هاي سنگیدر نمونه Au, Sb, As, Hgنمودار تغییرات . 18 شکل

 

 هاي ، واجد آنومالی(b-17)شکل  رگردان به قطببنقشه 

             ی تا غرب -شرقیمتعدد مغناطیسی است که در جهت 

هاي اصلی گسترش و در امتداد گسل غربیجنوب -شرقیشمال

مغناطیسی منفی  منطقه آنومالیجنوبی  بخشدر . انديافته

. استبر واحدهاي رسوبی آواري و ولکانیکی منطبق موجود، 

        مغناطیسی مثبت با روند  ر اين میان، دو آنومالید

، نمايان است شرقبه  غربی و افزايش گستره از غرب -شرقی

هاي حدواسط موازي با يکديگر منطبق و از دايک که بر دسته

گستره اين . پذيرفتاري مغناطیسی بااليی نیز برخوردار است

بااليی،  بخشر د. آنومالی مغناطیسی، بیش از حد انتظار بود

هاي مثبت مغناطیسی شناسی، آنومالیزمین بق با نقشهدر تطا

هاي نفوذي نیمه منطقه، مرتبط با توده غربیدر مرکز و شمال

ق متعدد است که از پذيرفتاري مغناطیسی بسیار بااليی یعم

همچنین داليل پاسخ مغناطیسی پايین تا . نیز برخوردارند

ها را عمق و ولکانیکذي نیمهمتوسط منطبق بر واحدهاي نفو

فازهاي . توان در تطابق با نقشه آلتراسیون مشاهده نمودمی

آلتراسیون هیدروترمالی مخرب مگنتیت شامل سیلیسی، 

هاي پذيرفتاري شرفته و آرژيلیک شديد، در برداشتآرژيلیک پی

در . دهندمغناطیسی نیز، مقادير پايینی را از خود نشان می

منطقه، آنومالی مغناطیسی مثبت  شرقیبخش شمال و شمال

شود که در زير آبرفت پوشیده است، اما در بزرگی مشاهده می

زدهاي کوچک موجود، واحدهاي ولکانیک آلتره  برون

تواند نمايانگر دهد که میلیتولوژي غالب آن را تشکیل می

. عمق در بخش زيرين آبرفت باشدهاي نفوذي نیمهتوده حضور

         ج بلند و تداخل بین مو اي با طولثرات ناحیهحذف ا به منظور

            اول از فیلتر مشتق قائم ،هاي مجاورهنجاريبی

(First vertical derivative) ر گذدر واقع يک فیلتر باال که

 يهافرکانس اين فیلتر. (c-17شکل )است استفاده شده است 

در نتیجه  ،دهدیم ین افزايشيهاي پاباال را نسبت به فرکانس

             هنجاريهاي بزرگ بر رويطول موجهاي بزرگ و اثر بی

اي منابع عمیق و منطقه ناشی ازهنجاريهاي کوچک که بی

ه هنجاريهاي کوچک و محلی بباشند از بین رفته و بیمی

منطقه نیز  شرقدر بخش شمال .گردندخوبی نمايان می

هاي اي از حضور تودهآنومالیهاي مثبت مغناطیسی، نشانه

. عمق در نزديکی سطح و در زير آبرفت استنیمه نفوذي

هاي حدواسط در ی دايکغرب -یشرقنمايش روند همچنین 

میان واحدهاي رسوبی در حد جنوبی منطقه که عرض آن 

به منظور . متناسب با رخنمون آنها در سطح زمین است

اثر از بین بردن  برايو هنجاريهاي عمیق بی بررسی

            فراسو هادامفیلتر هنجاريهاي کم عمق از  بی

(Upward continuation) 100 ،900  استفاده  متر 900و

اثر اجسام مغناطیسی کوچک و باريک  تا ،(d-17)شکل  گرديد

طور عمقی امتداد هنسبت به اثر اجسام مغناطیسی بزرگتر که ب

 هادامهاي ر نقشهدر اين منطقه د .اند از بین رودزيادي يافته
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عمق در اعماق به يکديگر نیمه هاي نفوذي، تودهفراسو 

تر در تر و عمیقصورت يک گستره مشخصاند که بهپیوسته

 ی در زير دشت و دو دنباله موازي در مرکز وشرقشمال سمت

 ديگر در جنوب همچنین روند مشخص. است غربسوي به

تا مرکز  مت غربشرقی به سمنطقه قرار دارد که از جنوب

منطقه، با اندکی تحدب به سوي شمال کشیده شده است و بر 

   .هاي حدواسط انطباق دارددايک ادامه ريشه
 

 راديومتري

نقشه پتاسیم،  9شاه در قالب پاسخ راديومتري از منطقه کوه

و نسبت ( ميپتاسیم، اورانیم و تور)گانه اورانیم، توريم، سه

 K-Th-Uگانه در نقشه سه. ی استپتاسیم، قابل بررس/توريم

، مناطق سفیدرنگ، پاسخ راديومتري باال، از هر (a-11)شکل 

      منطبق بر واحدهاي نفوذي )سه عنصر را در بر دارند 

براي تمیز پاسخ راديومتري (. ق تازه و ولکانیکمیعنیمه

دار، جهت آلتراسیون پتاسیک از لیتولوژي پتاسیمپتاسیم به

چنانچه اين (. b-11) ترسیم گرديد شکل Th/Kنقشه نسبت 

دار و اگر اين هاي پتاسیمنسبت باال باشد، مرتبط با لیتولوژي

نقشه  .دار استنسبت پايین باشد، نشانگر آلتراسیون پتاسیم

  هاي مثبتی را بر روي ، آنومالی(c-11) پتاسیم شکل

 عمق ودار از جمله واحدهاي نفوذي نیمههاي پتاسیملیتولوژي

دار، از جمله آلتراسیون ها و در مناطق آلتره پتاسیمولکانیک

آلتراسیون پتاسیک نزديک به سطح، نشان   آرژيلیک و احتماالً

ط با تواند مرتبدار میآلتراسیون پتاسیمزون  .دهدمی

دار، در هاي رسی پتاسیمآلتراسیون پتاسیک و يا کانی

معتقدند که اگر  ،]31[هاو و کرول . آلتراسیون آرژيلیک باشد

پاسخ راديومتري آنومالی مثبت پتاسیم، منطبق بر آنومالی 

مغناطیسی باال تا متوسط در درون يک هاله آنومالی 

مغناطیسی پايین تقريبا مدور باشد، شاهدي بر حضور 

که پاسخ مغناطیسی زون  در صورتی. آلتراسیون پتاسیک است

دار با اي پتاسیمهمطابق نقشه، لیتولوژي. آرژيلیک پايین است

 عمق پتاسیمهاي نفوذي نیمهآنومالی مثبت و منطبق بر توده

در بخش آلتره، در سه . باشندباال تا شوشونیتی، مشخص می

، آنومالی مثبت پتاسیم و Th/Kمحدوده، آنومالی منفی 

تدريج شود که در حاشیه بهآنومالی باالي مگنتیت، مشاهده می

ها بیشتر حالت بیضوي تا اين آنومالی. ندنمايمی ها تغییرآنومالی

 -سرسیت -هاي کوارتزمدور دارند و در حاشیه با آلتراسیوننیمه

ها، پیريت، آرژيلیک و سیلیسی و تداخل با ديگر آلتراسیون

هاي مثبت مشاهده شده در نقشه آنومالی .مشخص هستند

عمق، نیمه روند و منطبق بر واحدهاي نفوذيتوريوم، هم

هاي تازه است و در مناطق آلتره، میزان  و ولکانیک هادايک

گاه در برخی مناطق گوسان، افزايش . توريم پايین آمده است

نظر هاي آلتره رخ داده است که بهتوريم به نسبت ديگر زون

، شرايط اسیدشويی نزديک به سطح ]39[ديکسون و همکاران 

از سنگ  ک توريمتواند منجر به تحرّو هوازدگی سولفیدها، می

در . میزبان و تمرکز آن به همراه آهن در زون گوسان گردد

نقشه اورانیوم، در نیمه شمالی منطقه، گستره وسیعی از 

ق و یعمآنومالی مثبت در انطباق با واحدهاي نفوذي نیمه

شود که در مناطق آلتره از میزان آن ولکانیکی مشاهده می

 .شودمی کاسته
 

 الکترومغناطيس

هرتز برداشت  179لکترومغناطیس هوايی با فرکانس هاي اداده

بخش جنوبی منطبق بر واحدهاي رسوبی و . شده است

اما گستره . (d-11شکل ) ولکانیکی فاقد عوامل رساناست

 رسوبیجز در واحدهاي ولکانیکی و وسیعی از نیمه شمالی، به

که )لیتیک هاي آلتراسیون سیلیسی و پروپو همچنین زون

سنجی پايین بر پاسخ مقاومتبا ، (دارند يکی باالمقاومت الکتر

هاي سولفید پراکنده و يا اکسیدآهن حاصل از سولفید بخش

علل مختلفی از جمله گاه به .اکسیده در سطح، منطبق است

به نسبت به ( متر 300زير )کوچکتر بودن زون سولفیدي 

خطوط پرواز، نزديکی و مجاورت با زون آلتراسیون سیلیسی و 

. باشدیر هوازدگی، آنومالی الکترومغناطیسی نمايان نمیتأث

 شرقی منطقه، سنجی پايین در بخش شمالپاسخ مقاومت

همان  .تواند ناشی از حضور آب بین منفذي در آبرفتها باشدمی

گونه که گفته شد، در اين منطقه نفوذهاي متعددي صورت 

ا پس از سازي و يسازي، مرتبط با کانیگرفته که پیش از کانی

ها، سبب تعدد اين توده .اندسازي در منطقه نفوذ کردهکانی

هاي آلتراسیون بر روي يکديگر شده و همین امر تداخل   زون

 سبب شده تا الگوي بیضوي مشخصه آلتراسیون سیستم

    خوبی نمايان نباشد و الگوي مشاهده به ]37[پورفیري 

             دگی هاي متعدد با کشیشده، شامل تداخل بیضوي

     هاي يروند با نفوذ شرق است که همشمال -غربجنوب

 .ق در امتداد گسلهاي اصلی منطقه استیعمنیمه
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 .(d) متر100، ادامه فراسو (c)، مشتق قائم (b) برگردان به قطب، (a)شدت کل میدان مغناطیسی  هاينقشه .18شکل 
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 (.d)سنجی مقاومتو K (c ) راديومتري، K-Th-U (a) ،Th/K (b) نهگاهاي راديومتري سهنقشه .17شکل 

 

 گيرينتيجه

شاه، در جايگاه تکتونیکی مناسب سازي در منطقه کوهکانی

نفوذهاي متعدد و اي از گسترهو مرتبط با ( حاشیه بلوک لوت)

حدواسط و دگرسانیهاي مرتبط  قیعمنیمههاي تلسکوپی توده

اي در دگرسانی در اين منطقه گستره .با آنها شکل گرفته است

    (حتی در زير آبرفت)کیلومتر مربع را  10حدود بیش از 

پیريت  -سرسیت -هاي دگرسانی کوارتزپوشاند و شامل زونمی

آرژيلیک، آرژيلیک  -، پروپلیتیک، آرژيلیک، سیلیسی(لیمونیت)

پیشرفته، گوسان، برش هیدروترمالی، سیلیسی و همچنین 

( پیريت)لیمونیت  -کلسیت-کوارتز هاي موازيگهدگرسانی ر

اکسیدآهن و در  -هاي تأخیري کلسیتچههاي و رگصفحه

سازي کانی .نفوذي است -هاي برشی هیدروترمالهنهايت تنور

آهن، به اشکال پراکنده در متن سنگ، سولفیدي و اکسیدهاي

ژاروسیت، برش  -ورک لیمونیتاي، استوکچههرگ

لیمونیت  -کلسیت-هاي موازي کوارتزرگههیدروترمالی، 

نفوذي  -هاي برشی هیدروترمالهاي و تنورصفحه( پیريت)
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حضور و گسترش و شدت میزان اکسیدهاي . شودمشاهده می

هاي چههو رگ( هاي گوساندرصد در زون 10تا )آهن پراکنده 

و ( گوتیت ±ژاروسیت+لیمونیت)اکسیدآهن  -متعدد کوارتز

متر،  1عدد در  40چه تا هکوارتز با تراکم رگ+کلسیت+لیمونیت

هاي سولفیدي با عیار باال در معرض حاکی از قرارگیري زون

هاي آلتراسیون از نظر بنديزون. هوازدگی و اسیدشويی باشد

سازي در اين تنوع، گسترش و شکل و خصوصیات کانی

ترمال و اپیطال پورفیري  -هاي مسمنطقه، مشابه با سیستم

هاي محدود رغم زون علی. ]33-31[ست لفیداسیون باالبا سو

، گستره زياد آلتراسیون آرژيلیک با آلونیت شناسايی شده

سازي گسترده هاي سیلیسی و کانیها و رگهشدت باال، توده

ورک هاي استوکچههپراکنده و رگاکسیدآهن به صورت دانه

 -سرسیت -هاي محدود کوارتزهمراه زوناکسیدآهن به -کوارتز

سازي پیريت، آرژيلیک پیشرفته و برش هیدروترمالی، و کانی

سازد که سطح هاي سولفیدي مشخص میچههمحدود رگ

قاعده )فرسايش فعلی بخش بااليی يک سیستم پورفیري 

گذارد و در بخش پايینی يک را در معرض نمايش می( لیتوکپ

   ر حضو .ترمال با سولفیداسیون باال قرار داردسیستم اپی

اي در صفحه( پیريت)لیمونیت  -کلسیت-هاي موازي کوارتزرگه

بخشهايی از زون دگرسانی پروپلیتیک با شدت متوسط با 

     از منطقه اصلی دگرسانی ( کیلومتر 9/3بیش از )فاصله 

تواند نشانگر می( پیريت -سرسیت -خصوص دگرسانی کوارتزبه)

ترمال با سولفید مشابه با اپی)سازي در سیستم ديگري کانی

هاي برشی ههمچنین تنور. در اين بخش باشد( پايین

 ±لیمونیت -سازي پیريتنفوذي حاوي کانی -هیدروترمال

کالکوپیريت در بخش جنوبی ±بورنیت ±کوولیت±ماالکیت

اي و حضور سازي تنورهاي از کانیهاي اصلی، نشانهآلتراسیون

 Nbو Zr ،Yا پايین مقادير نسبت. باشدفعال مس در منطقه می

شاه دهد که سنگهاي گرانیتوئیدي منطقه کوهنشان می

هستند که در يک محیط کمانی شکل  Iگرانیتوئیدهاي سري 

شناسی و مقادير باالي پذيرفتاري بر اساس کانی. اندگرفته

گرانیتوئیدهاي  طبقهمغناطیسی واحدهاي نفوذي منطقه در 

ها اين واحد. ندشوبندي میاکسیدان سري مگنتیت طبقه

همچنین متاآلومینوس بوده و از نظر سري ماگمايی روند 

الگوي نمودار . آلکالن با گرايش شوشونیتی دارندکالک

ها شبیه به سنگهاي نفوذي جزاير قوسی عنکبوتی اين توده

مقادير . LILEو آنومالی مثبت  HFSEاست با آنومالی منفی 

            La/Ybو  Sr/Yو مقادير باالي نسبت Ybو  Yپايین 

در گارنت باقی  HREEو  Yتواند ناشی از باقی ماندن می

 Nbآنومالی منفی . مانده يا تفريق گارنت و هورنبلند باشد

نشانه مهمی از ماگماتیسم مرتبط با جزاير قوسی است که 

تواند مرتبط با نوع گارنتی باشد که تحت تأثیر ذوب بخشی می

تفکیک محیطهاي تکتونیکی نشان  نمودارهاي. گیردقرار می

شاه گرايش به دهد که سنگهاي گرانیتوئیدي کوهمی

 /ماگماتیسم کمانی داشته و در خاستگاه جزاير قوسی اولیه

هاي به اين ترتیب توده. اندکمان حاشیه قاره تشکیل شده

شاه نتیجه ماگماتیسم مرتبط با فرورانش نفوذي منطقه کوه

قوسی هستند که حاصل فرورانش  کالک آلکالن محیط جزاير

سنجی سنگهاي سن. زير بلوک لوت در زمان ترشیري هستند

ها در دهد که اين تودهشاه نشان میگرانیتوئیدي منطقه کوه

نسبت . اندتشکیل شده( بارتونین -پريابونین)ائوسن میانی 
87

Sr/
86

Sr  143اولیه و
Nd/

144
Nd  اولیه به ترتیب از

. است 913144/0تا  913973/0و  704330/0تا  704113/0

شاه از هاي گرانیتوئیدي کوهاولیه براي توده εNdمیزان 

87که میزان  با توجه به اين. است 03/1تا  -11/0
Sr/

86
Sr 

اي است منشأ ماگما خارج از پوسته قاره 701/0اولیه کمتر از 

سن سنگ منشأ . شده منشأ گرفته استبوده و از گوشته تهی

میلیون سال گزارش  130تا  110شاه طقه کوهماگماتیسم من

آنومالیهاي ژئوشیمیايی براي عناصر مس، طال، . شده است

آهن، سرب، روي، آرسنیک، آنتیموان، مولیبدن، بیسموت و 

هاي منطبق بر زون( Mn, Ba, Te, Se)جیوه و عناصر ديگر 

 -ورکاستوک -پیريت، گوسان -سرسیت -آلتراسیونی کوارتز

قاعده و آرژيلیک هاي سیلیسی بیمالی، تودهبرش هیدروتر

که سولفیدها طی فرآيند  البته با توجه به اين. پیشرفته هستند

اند، میزان فراوانی اکسیداسیون در سطح زمین، اکسید شده

جا که  از آن. بعضی از عناصر کمتر از میزان واقعی است

بیسموت در سیستمهاي پورفیري همراه با طال و مس تشکیل 

توان شود بنابراين بر اساس میزان فراوانی بیسموت میمی

نتیجه گرفت که سیستم به لحاظ سطح فرسايشی در افق 

معموال آنومالی مولیبدن همراه با مس و . فوقانی قرار دارد

جا که  از آن .بیسموت در مرکز سیستم بیشترين تمرکز را دارد

توان شود میمیزان کمی مولیبدن در زون اکسیدان شسته می

تواند سطح بااليی يک نتیجه گرفت که سطح فعلی افق می

عناصر طال، آرسنیک، آنتیموان و جیوه . سیستم پورفیري باشد
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اين عناصر . در منطقه مورد مطالعه، همبستگی مطلوبی دارند 

بندي ژئوشیمیايی زون( عناصر فوق کانساري)در زون خارجی 

هاي داده. ندحائز اهمیت هست طالي پورفیري -سیستم مس

، راديومتري (RTP)ژئوفیزيکی، شامل آنومالیهاي مغناطیسی 

(Th, U, K, ternary, Th/K ) و الکترومغناطیس(RS) ،

سازي هاي آلتراسیون هیدروترمالی و کانیزون     منطبق بر 

هاي پوشی زوناست که به علت نفوذهاي متعدد، هم

فرسايشی آلتراسیونی و هوازدگی سوپرژن و همچنین افق 

مدور تا بیضوي در موجود، الگويی پیچیده از مناطقی نیمه

سازد غرب را در منطقه، مشخص میجنوب -شرقجهت شمال

که پاسخی مشابه با مناطق ديگر شناسايی شده در ايران و 

پورفیري  ]91-90[از جمله پورفیري سرچشمه  ]37[جهان 

 . است ]31[، پورفیري توپیندا، در گینه نو ]93[زار دره

توانند در نواحی وسیعی ترمال میاپی پورفیري وهاي نهشته

تشکیل شوند که توده معدنی از نظر شکل، اندازه، عیار و 

جايگاه، به آسانی در زير پوشش سطحی از آلتراسیون رسی يا 

 .]94[ شوند، پنهان می]99[هاي ولکانیکی غیر آلترهمجموعه

   سازي، تلفیق کلیه کانی اکتشاف موثر در اين تیپبراي 

شناسی، ژئوشیمیايی و ژئوفیزيکی از مقیاس هاي زمینداده

موقعیت و جايگاه  .]9[ اي تا معدنی، مورد نیاز استناحیه

بلوک لوت،  سازيهاي مختلف درکانی         تکتونوماگمايی و 

هاي اين بلوک و در ارتباط با تکتونیک زون ويژه در حاشیهه ب

 ت توجه به اکتشاف براي کانسارهاي تیپ فرورانش، اهمی

. سازدترمال را روشن میطال پورفیري و طالي اپی -مس

حضور و  در حاشیه بلوک لوتشاه کوهقرارگیري منطقه 

در مجاورت اين  (ماهرآباد و خوپیک) کانسارهاي پورفیري

همچنین گستره سنگهاي ولکانیکی و نفوذيهاي  و منطقه

ويژگیهاي پترولوژيکی  ،ذهاي تلسکوپیمتعدد با نفو عمیقنیمه

متاآلومینوس، ، Iسري مگنتیت، تیپ )سنگهاي گرانیتوئیدي 

، ماگماتیسم با (آلکالن با گرايش شوشونیتیماهیت کالک

کمان حاشیه قاره، مشابهت سنی  /خاستگاه جزاير قوسی اولیه

هاي نفوذي با توده( سن ائوسن میانی)عمیق هاي نیمهتوده

، منشأ گرفته از (ائوسن بااليی)باد و خوپیک منطقه ماهرآ

لغز، کنترل ساختارهاي امتدادلغز و مورب ،گوشته تهی شده

آرژيلیک سیلیسی، آرژيلیک، آلتراسیون  گستردههاي زون

هاي دگرسانی محدود اما پر پیشرفته و پروپلیتیک و زون

 -آلونیت -دارپیريت، کوارتز حفره -سرسیت -اهمیت کوارتز

سازي کانی آثار گوسان، ئید، برش هیدروترمالی وژاسپرو

آنومالیهاي  اي،چههاکسیدآهن پراکنده و رگ -سولفیدي

ژئوشیمیايی طال، آرسنیک، مس، آنتیموان، جیوه و غیره و 

    هاي آلتراسیونی و آنومالیهاي ژئوفیزيکی منطبق بر زون

سازي تواند مستنداتی در ارتباط با کانیمیسازي، انیک

 .در اين منطقه باشند ترمال طالطال و اپی -رفیري مسپو
 

 تشکر و قدرداني

اي شناسی منطقهشناسی و مديريت زمیناز معاونت زمین

دلیل شناسی و اکتشافات معدنی کشور بهسازمان زمین

 .شودگزاري میدريغ ايشان سپاسهمراهی و حمايتهاي بی
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