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مقدمه
منطقه  مورد مطالعه در50 كيلومتري شمال  خاور انارك و 270 
كيلومتري اصفهان واقع است (شكل 1). منطقه  خوني در تقسيم بندي 
ساختاري ارائه شده توسط Stocklin (1977) و افتخارنژاد (1359) 

 Rommanko بخشي از پهنه ايران مركزي به شمار مي رود. همچنين
et al. (1984)  اين منطقه را به عنوان زير زون خور- انارك معرفي 
مي كند. Adib (1972); Yankovenko et al. (1981)؛ باباخاني و 
همكاران (1376)؛ اميني و سهيلي (1379)؛ نظام پور (1384) در 
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فصلنامه زمين شناسي ايران، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار 1390، صفحات 85-73

خصوصيات و خاستگاه كانه زايي طال در واحد 
آتشفشاني ائوسن كاني سازي چشمه خوني، انارك 
بررسي ماهيت سيال كانه ساز و مقايسه آن با ساير 

انواع تيپ كانسارهاي طال
ايرج رسا1 و نسيم حيدريان دهكردي(2 و *) 

1. دانشيار، گروه زمين شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 
2. كارشناس ارشد زمين شناسي اقتصادي، پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاد دانشگاهي

چكيده
منطقه خوني در50 كيلومتري شمال خاوري انارك از توابع استان اصفهان و در زون ايران مركزي واقع 
شده است. از نظر زمين شناسي، سنگ هاي دگرگوني با سن پروتروزوييك پسين و سنگ هاي آتشفشاني 
با سن ائوسن، منطقه را مي پوشانند. يكي از مهم ترين كاني سازي هاي اين منطقه، كاني سازي چشمه خوني 
((KH3 است كه در خاور منطقه قرار دارد و از نظر كاني زايي اكسيدي طالدار ارزشمند است. ماده معدني 
به صورت رگه اي و كاني هاي اصلي آن مگنتيت، هماتيت و به مقدار جزئي گوتيت است. ميزبان كانه زايي 
طال در اين منطقه سنگ هاي آتشفشاني ائوسن است. بر اساس نتايج تجزيه  ليتوژئوشيميايي 44 عنصري 
 ppb 2، بيشينه عيار آن ppb 34 نمونه از سنگ هاي آتشفشاني كاني سازي چشمه خوني كمينه عيار طال
4810 و عيار ميانگين طال در اين كاني سازي ppb 475/70 محاسبه شده است. بيشترين عيارTl در اين 
 27 ppm با عيار ميانگين ppm 813 Mo 1/17، بيشترين عيار ppm 2/3، با عيار ميانگين ppm كاني سازي
و Mn با بيشترين عيار ppm 5290 و عيار ميانگين ppm 1356 محاسبه شد. بيشتر ميانبارهاي مطالعه شده 
در نمونه هاي اين كاني سازي، دو فازي و از نوع مايع- گاز است و بيشترين فراواني دماي همگن شدگي 
در محدوده 290 تا320 درجه سانتي گراد محاسبه شد. دماي ذوب آخرين بلور يخ حدود C° 1- تا7/1- 
شوري  فراواني  بيشترين  كه  است  شده  برآورد   (%NaCl wt)10/61 از 1/65تا ميانبارها  اين  شوري  و 
در محدوده 4 تا 5 درصد وزني معادل نمك طعام است. شواهد به دست آمده از مطالعه كاني سازي و 
ميانبارهاي سيال در منطقه خوني نشان مي دهد كه كاني سازي در اين منطقه داراي منشأ اپي ترمال بوده و 

شوري ميانبارهاي سيال منطقه خوني احتماالً ناشي از وجود نمك هاي NaCl, MgCl2, CaCl2 است. 

واژه هاي كليدي: اپي ترمال، كاني زايي اكسيدي طالدار، كاني سازي چشمه خوني، ميانبار سيال
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كاني سازي  رخدادهاي  و  داده  انجام  جامعي  مطالعات  منطقه  اين 
متعددي را معرفي كرده اند. از مهم ترين كاني سازي هاي اين منطقه 
مي توان به كاني سازي كاظمي در بخش غربي كوه خوني، چشمه 
خوني در بخش خاوري كوه خوني و كاني سازي هاي شمال كوه 
خوني اشاره كرد. بر اساس بررسي هاي كانه شناسي ، زمين شناسي 
دو  به  را  خوني  منطقه ي  كاني سازي هاي  مي توان  ژئوشيميايي،  و 
گروه عمده تقسيم كرد. نخست كاني سازي كاظمي كه سولفيدي 
بوده و به واسطه داشتن عناصر پايه داراي اهميت است و شواهد 
و  دهكردي  (حيدريان  دارد  حكايت  جايگزيني  كم  دماي  از 
همكاران، 1388). دوم كاني سازي شمالي و زون هاي كاني سازي 
شدت  به  پايه  عناصر  عيار  و  است  اكسيدي  كه  خوني،  چشمه 
اندك است. كاني سازي چشمه خوني در خاور منطقه قرار دارد و 
شامل يك سري مناطق رگچه اي و پراكندگي سريسيتي - آرژيليتي 
با ميزبان سنگ هاي آتشفشاني ائوسن است، كه اولين بار توسط 
نظام پور و همكاران (1384) معرفي شده  است. به طور كلي، خوني 
را طال مي شناسند؛ گرچه مطالعات سال هاي گذشته نشان مي دهد 
و  بوده  طال  چشمگيري  مقادير  فاقد  منطقه،  اين  اصلي  معدن  كه 
رگه هاي غني از اين عنصر در بخشي از منطقه تمركز دارند. اين 
مطالعه بر روي رگه هاي طالدار خوني، به عبارت بهتر كاني سازي 
تا  است  آن  بر  سعي  مقاله،  اين  در  دارد.  تمركز  خوني  چشمه 
با استفاده از اطالعات مختلف صحرايي، مطالعات سنگ نگاري، 
سيال،  ميانبارهاي  مطالعات  و  ژئوشيمي  دگرساني،  كانه نگاري، 
سيال  تركيب  و  ماهيت  همچنين  و  طال  وضعيت  تشريح  ضمن 
كانه ساز در كاني سازي چشمه خوني، تفاوت ها و شباهت هاي اين 

كاني سازي با ساير تيپ كانسارهاي طال بررسي شود.

روش مطالعه
پس از بررسي و نمونه برداري صحرايي، 34 نمونه از كاني سازي 

چشمه خوني به منظور مطالعات ميكروسكوپي برداشت شد. پس 
از مطالعات سنگ نگاري و كانه نگاري، 30 نمونه براي مطالعات 
XRD و XRF در آزمايشگاه زمين شناسي دانشگاه شهيد بهشتي 
  Chemex به آزمايشگاه ICP-MS تجزيه و 34 نمونه براي مطالعات
مطالعات  انجام  منظور  به  همچنين  شد.  ارسال  كانادا   ALS
دماسنجي10 مقطع دوبر صيقلي از كاني كوارتز و 9 مقطع دوبر 
صيقلي نيز از كاني كلسيت تهيه شد. مطالعات ميانبارهاي سيال در 
آزمايشگاه كاني شناسي مؤسسه تحقيقات و فرآوري مواد معدني 
 Linkam مدل  منجمدكننده  و  گرم كننده  صفحه  كمك  به  ايران، 

(THMS600)، صورت گرفت. 

زمين شناسي منطقه خوني
در  و  است  كبودان   1:100000 ورقه  از  بخشي  خوني  منطقه 
محدوده تقريبي طول  جغرافيايي '23 °54  - '13 °54 خاوري و 
است.  گرفته  قرار  شمالي   33°  27'  -   33° جغرافيايي'37  عرض  
توسط  شده  ارائه  ساختاري  تقسيم بندي  در  مطالعه  مورد  منطقه 
ايران  پهنه  از  بخشي   (1359) افتخارنژاد  و   Stocklin (1977)
مركزي به شمار مي رود. از نظر زمين شناسي سنگ هاي دگرگوني 
با سن پروتروزوييك پسين و سنگ هاي آتشفشاني با سن ائوسن، 
منطقه را مي پوشانند. قديمي ترين سنگ هاي اين منطقه شيست ها 
را  منطقه  درصد   20 و  هستند  پروتروزوئيك  سن  با  فيليت ها  و 
يك  جنوب  باختري  حاشيه  در  مطالعه  مورد  منطقه  مي پوشانند. 
فرا زمين، با روند خاوري - باختري، در بين دو منطقه فروزمين 

دشت نخلك و دشت چوپانان جاي دارد.
بزرگ  توده   نفوذ  از  حاصل  گنبدي  ساختار  يك  منطقه  اين 
بيضي شكل كالكافي است و در پي سنگ قديمي پركامبرين كه با 
نام كمپلكس دگرگوني چاه گربه شناخته و معرفي شده نفوذ كرده 
است. روند عمومي اليه هاي سنگي به پيروي از نفوذ اين توده، 

.(Rommanko et al., 1984) شكل1- موقعيت جغرافيايي منطقه خوني (عالمت ستاره) در ناحيه انارك     
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شكل2- نقشه زمين شناسي منطقه خوني، واحدهاي سنگي محدوده مورد مطالعه بر روي نقشه قابل مشاهده هستند (مقياس نقشه1/5000)(نظام پور، 1384). 

سوي  به  شيبي  و  باختري  جنوب  خاوري -  شمال  امتداد  داراي 
توده  خاوري  جنوب  و  جنوب  حاشيه   (در  است  خاور  جنوب 
تا  پركامبرين  از  بررسي،  مورد  محدوده  چينه شناسي  كال كافي). 
باختري  بخش  سنگي  رخنمون هاي  مي گيرد.  دربر  را  كواترنري 
واحدهاي  از  متشكل  عمدتًا  (شكل2)،  منطقه  زمين شناسي  نقشه 
واحدهاي  از  متشكل  خاوري  بخش  در  و  پركامبرين  دگرگوني 
آتشفشاني و آذرآواري ائوسن با تركيب غالب حدواسط (آندزيت– 
تراكي آندزيت) هستند كه توسط نفوذي ها و دايك هاي با تركيب 
غالب مونزونيتي قطع شده اند. همچنين در انتهاي شمال   باختري 
روي  بر  دگرشيب  طور  به  كه  كرتاسه  آهك هاي  محدوده نقشه، 
قسمت هاي  دارند.  رخنمون  گرفته اند،  قرار  قديمي تر  واحدهاي 
كم ارتفاع و پست نيز توسط پادگانه هاي آبرفتي قديمي، رسوبات 
شده  پوشيده  رودخانه اي  و  جوان  آبرفت هاي  و  پهنه دشت ها 

است. 
ژئوشيميايي  و  زمين شناسي  كانه شناسي ،  بررسي هاي  اساس  بر 
مي توان كاني سازي هاي منطقه خوني را به دو گروه عمده تقسيم 
دليل  به  و  بوده  سولفيدي  كه  كاظمي  كاني سازي  نخست  كرد. 
كم  دماي  از  شواهد  و  است  اهميت  داراي  پايه  عناصر  داشتن 
جايگزيني حكايت دارد. دوم كاني سازي هاي شمالي و زون هاي 
كاني سازي چشمه خوني، كه اكسيدي بوده و عيار عناصر پايه به 
شدت اندك است. در ادامه به تشريح كاني سازي چشمه خوني 

پرداخته خواهد شد.

 بحث
(KH3) رخداد كاني سازي چشمه خوني

خاوري  بخش  در   (KH3) خوني  چشمه  كاني سازي  رخداد 
منطقه مورد مطالعه شامل يك سري مناطق رگچه اي و پراكندگي 
سريسيتي - آرژيليتي با ميزبان سنگ هاي آتشفشاني ائوسن هستند، 
كه اولين بار توسط نظام پور و همكاران (1384) معرفي شده اند. 
در  اميدبخش  مناطق  مهم ترين  از  يكي  خوني  چشمه  كاني سازي 
كاني سازي   اين  كانه نگاري  بررسي  مي رود.  به شمار  خوني  منطقه 
نشان دهنده آن است كه مگنتيت كانه  اصلي در اين كاني سازي است 
و آثاري از كاني هاي عناصر پايه در آن ديده نمي شود. هماتيت در 
بيشتر نمونه ها از تبديل  مگنتيت حاصل شده و گوتيت نيز حاصل 
كاني سازي  نمونه هاي  بيشتر  در  است.  هماتيت  تبديل شدگي 
دارد،  مگنتيت  به  نسبت  بيشتري  فراواني  هماتيت  خوني،  چشمه 
هر چند اين نسبت در مقاطع مختلف متفاوت است. در برخي از 
نمونه ها پيريت به صورت شكل دار و همراه با ريزدرزه هاي پر شده 
همچنين  الف)  (شكل 3  است  مشاهده  قابل  كالكوپيريت  توسط 
قطعات گوتيت ناشي از دگرساني پيريت با بافت پراكنده نيز در 

اين نمونه ها به روشني قابل مشاهده است (شكل 3 ب).
بافت اغلب نمونه هاي منطقه به صورت پركننده فضاي خالي 
شده،  كاني سازي  رگچه هاي  و  رگه  مقاطع  از  تعدادي  در  است، 
آهن دار  محلول هاي  توسط  رگه ها  بيشتر  كه  است،  مشاهده   قابل 
به  منطقه خوني،  صيقلي  مقاطع  بيشتر  در  پيريت  است.  شده  پر 
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شكل3- تصوير ميكروسكوپي مقاطع تهيه شده از كاني سازي چشمه خوني، الف) پيريت شكل دار همراه با ريز درزه هايي كه توسط كالكوپيريت پرشده است 
.(xpl) ب) تصوير ميكروسكوپي قطعات گوتيت ناشي از دگرساني پيريت با بافت پراكنده ،(xpl)

صورت پراكنده و اغلب نيمه شكل دار تا بي شكل ديده مي شود. با 
اين حال، به روشني در بيشتر نمونه هاي برداشتي طال به صورت 
آزاد ديده مي شود و همراهي آن با كاني هاي آهن دار مشهود است  
(Heydarian Dehkordi et al., 2010). به نظر مي رسد كربنات، 

كاني سازي  همراه  اصلي  باطله  ديگر  عبارتي  به  و  كدر  غير  كاني 
بوده و همراهي طال با اين رگه ها نيز در مقاطع مطالعه شده در 

شكل4- الف، ب، ج و د مشخص است. 

شكل4- الف، ب، ج و د - تصوير ميكروسكوپي مقاطع تهيه شده از كاني سازي چشمه خوني، در اين مقاطع چندين ذره طال با بافت و شكلهاي مختلف قابل 
.(xpl) مشاهده است، همچنين كاني باطله در اين مقاطع از گروه كربنات ها  است
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    شكل5- نقشه واحدهاي سنگي، گسل ها و دگرساني هاي منطقه خوني (نظام پور، 1384)

دگرساني در منطقه مورد مطالعه
سنگ  جنس  سيال،  ماهيت  به  بسته  دگرساني،  شدت  و  نوع 
است.  متفاوت  منطقه  زمين ساختي  ساختارهاي  تراكم  و  ميزبان 
عنوان  به  درزه ها  و  شكستگي ها  مناسب،  ساختارهاي  وجود 
و   گرمابي  سياالت  حركت  در  مهمي  نقش  محلول  عبور  مجاري 
تزريق  خوني،  منطقه  در  دارد.  سنگ ها  دگرساني  در  آن  دنبال  به 
سيليسي،  تأخيري  سياالت  صعود  آن  پي  در  و  نفوذي  توده هاي 

موجب رخداد دگرساني در بعضي از سنگ ها شده است. 
از  كه  دارد  وجود  مختلفى  دگرسانى هاى  منطقه،  اين  در 
تشكيل  و  ليستونيتي  آرژيلي،  دگرساني  مي توان  آنها  عمده ترين 
مورد  منطقه  دگرساني هاي  نقشه  برد.  نام  را  سرپانتين  و  تالك 

مطالعه در شكل 5 آورده شده است.
دگرساني آرژيلي كه به رنگ هاي سفيد، آجري تا  قهوه اي روشن 
در حاشيه هاي دايك هاي مونزونيتي و نيز در اطراف درزه هاي و 
شكست هاي واحد آتشفشاني ـ آذرآواري ائوسن، نمود بيشتري 
دارد. به نظر مي رسد كه حاشيه  دايك ها، به عنوان نقاط ضعيفي 
براي صعود سيال هاي گرمابي نقش داشته اند، به گونه اي كه اين 
سيال ها در مسير خود، حاشيه هاي دايك ها را دگرسان كرده و آنها 
آن،  بر  عالوه  آورده اند.  در  آجري  تا  صورتي  ـ  قرمز  رنگ  به  را 
واكنش اين سياالت با سنگ هاي كربناتي (مرمر و دولوميت) منجر 
رسي  كاني هاي  از  برخي  تشكيل  و  دوباره  تبلور  رنگ،  تغيير  به 

شده است. 
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جدول1- نتايج حاصل از پراش پرتو ايكس 10 نمونه ناحيه خوني

(XRD) شماره نمونهكاني شناسي- نتايج حاصل از پراش پرتو ايكس
Kaolinite + Quartz + Calcite + Dolomite + Hematite + Rutile + Bohmite + Gypsumkh-H1
Kaolinite + Quartz + Calcite + Chlorite + Illite + Hematite + Feldsparkh-H2
Dolomite + Quartz + Calcite + Kaolinite + Montmorillonitekh-H3
Albite + Quartz + Orthoclase + Montmorillonite + Muscovite + Illitekh-H4
Dolomite + Quartz + Chlorite + Kaolinite + Hematite + magnetite + Feldsparkh-H5
Talk + Kaolinite + Quartz + Dolomite + Chlorite + Illite + Feldsparkh-H6
Talk + Tremolite + Clinochlore IIb + Quartz + Calcitekh-H7
Halloysite + Natroallunite + Quartzkh-H8
Quartz + Alunite + Calcite + Kaolinite + Muscovite + Sanidine + Dolomitekh-H9
Quartz + Chlorite + Calcite + Muscovite + Albitekh-H10

به  متعلق   kh-H2 و   kh-H1 نمونه  دو   XRD مطالعات  نتايج 
نوع  اين  نتايج  نيز  و  مونزونيتي  دايك  شده  دگرسان  بخش هاي 
تجزيه براي نمونه  kh-H3 كه از دولوميت دگرسان شده در همبري 
شده  آورده   1 جدول  در  است،  شده  برداشت  دايك  حاشيه  با 
قسمت هايي  در  آرژيلي  دگرساني  شد،  بيان  كه  همان گونه  است. 
شده  مشاهده  نيز  ائوسن  آذرآواري  ـ  آتشفشاني  واحدهاي  از 
است، نتيجه تجزيه XRD براي نمونه  kh-H4 كه از يك رخنمون 
دگرسان شده نخوديـ  آجري رنگ برداشت شده است، در جدول 
1 آورده شده است. افق هاي مرمري ـ دولوميتي موجود در واحد 
از  غني  گرمابي  محلول هاي  تأثير  تحت  كه  پركامبرين  دگرگوني 
ليستونيت  با  مشابه  تركيب  با  سنگي  به  گرفته اند،  قرار  سيليس 
تحول يافته اند. بررسي نمونه هاي kh-H5، ليستونيتي شدن را تأييد 
مي كند (جدول 1). هرچند اين كاني شناسي با تعريف ليستونيت ها 
شباهت دارد، اما آن گونه كه گفته شد شواهد صحرايي از هجوم 
سياالت سيليسي به سنگ هاي كربناتي حكايت دارد و اين موضوع 
واحدهاي  شدن  متأثر  صورت  به  كه  ليستونيت ها  زايش  نحوه  با 
مافيكي از سياالت كربناتي است، متفاوت مي باشد، بنابراين بهتر 
است اين سنگ ها شبه ليستونيت ناميده شوند. بخش هاي وسيعي 
از واحدهاي متاولكانيك بازي و يا مافيك كه در واحد شيستي 
پركامبرين جاي گرفته اند، در اثر دگرساني، به تالك و سرپانتين 
مشاهده  سفيد  تا  روشن  سبز  رنگ هاي  به  و  شده اند  دگرسان 
مي شوند. مطالعه  XRD بر روي دو نمونه   kh-H6 و kh-H7 از 
رخنمون هاي سفيد رنگ مشكوك به تالك، حضور اين كاني را 
در نمونه نشان مي دهد. آلونيتي شدن كه در گزارش رسا و نظام پور 
(1384) به آن اشاره شده است، نيز در بخش هاي  باختري مشاهده 
(نمونه هاي  ايكس  پرتو  كاني شناسي  مطالعات  در  آن  حضور  و 
توده هاي  (جدول1).  گرفت  قرار  تأييد  مورد   (kh-H9 و   kh-H8
متحمل  ضعيفي  به طور  منطقه  در  موجود  آتشفشاني  و  نفوذي 
دگرساني شده اند. شواهد صحرايي پروپيليتي شدن، به ويژه از نوع 
كلريتي شدن را شايع ترين نوع دگرساني رخ داده بر اين واحدها 

نشان مي دهد كه مطالعات كاني شناسي نظام پور (1384) نيز آن را 
تأييد مي كند. گروه كاني هاي حاصل از تجزيه  يكي از اين نمونه ها 

kh-H10 در جدول 1 آورده شده است.

مطالعه خصوصيات ژئوشيميايي كاني سازي چشمه خوني
بر  و  خوني  منطقه  در  گرفته  صورت  مطالعات  به  توجه  با 
و  دگرساني  زون هاي  از  برداشت شده  نمونه هاي  اساس 
خوني  منطقه   خاور  آتشفشاني  سنگ هاي  در  موجود  رگچه هاي 
(شكل6) و در نزديكي با همبري شيست ها، اين منطقه عيارهاي 
برروي  داده  رخ  دگرساني  مي دهد.  نشان  را  طال  از  چشمگيري 
غالبًا  نازك  مقاطع  براي  و   XRD نتايج  براساس  سنگ ها  اين 
كوارتز،  پتاسيم،  و  سديم  فلدسپات هاي  كاني شناسي  داراي 
اكسيد  رگه هاي  كه  است  آلونيت   و  سريسيت  مونتموريلونيت، 
آهني به درون آن نفوذ كرده است. بخش هايي از اين دگرساني ها 
كه داراي عيار مناسب طال هستند، در حدود170 متر طول و10 

تا 15 متر عرض دارند. 
دارند  را  طال  عيار  بيشترين  چشمه خوني  شيست هاي  همبري 
و با دور شدن از اين همبري ها به طرف خاور، عيار طال كاهش 
چشمه  آتشفشاني  سنگ هاي  مي رسد  نظر  به  بنابراين،  مي يابد. 
دارند،  منطقه خوني  خاور  در  را  توجهي  قابل  وسعت  كه  خوني 
در  طال  كاني زايي هاي  مطالعات  باشند.  ادامه   براي  مناسبي  گزينه  
منطقه خوني داراي ميزبان آتشفشاني است. اين نوع كاني  زايي در 
است.  شده  ايجاد  مستعد  سنگ هاي  بر  گرمابي  سياالت  تأثير  اثر 
نمونه هاي برداشتي از زون هاي دگرساني و رگچه هاي موجود در 
سنگ هاي آتشفشاني خاور منطقه و در نزديكي با همبري شيست ها، 
عيارهاي قابل توجهي از طال را نشان مي دهد (حيدريان دهكردي 
و همكاران، 1388). تجزيه عنصري نمونه هاي برداشتي از زون ها 
و رگه هاي كاني سازي چشمه خوني نيز كانه سازي صرفًا طال را 
تأييد مي كند. به طور كلي همبري شيست ها و سنگ هاي آتشفشاني 
منطقه (آندزيت – تراكي آندزيت) گسلي است. همچنين  بر اساس 
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شكل6- زون هاي دگرساني درون سنگ هاي آتشفشاني (آندزيت– تراكي آندزيت). 
عالمت ستاره موقعيت برداشت نمونه ها را نشان مي دهد (ديد عكس به سمت شمال خاور).

مطالعات انجام شده در منطقه مورد مطالعه، مي توان گفت سياالت 
توجه  با  هستند.  طالدار  غالبًا  خوني  چشمه  كاني سازي  گرمابي 
حركت  ضمن  بنابراين  هستند،   ناتراوا  اغلب  شيست ها  اينكه  به 
رفتار  كرده اند.  عمل  ژئوشيميايي  سد  يك  مانند  گرمابي  سياالت 
شيست ها در برابر سيال، سبب تمركز و تجمع طالي موجود در 
سيال شده است. در نتيجه طال در همبري شيست هاي كاني سازي 
را  بيشتري  عيار  منطقه  بخش هاي  ديگر  به  نسبت  خوني،  چشمه 

نشان مي دهد. 
بر اساس نتايج تجزيه هاي ليتوژئوشيميايي 44 عنصري 34 نمونه 
كاني سازي  تراكي آندزيت)   – (آندزيت  آتشفشاني  سنگ هاي  از 
چشمه خوني (جدول 2) و طبق نمودار شكل7، كمترين عيار طال 
ppb 2، بيشترين عيار آن ppb 4810 و عيار ميانگين طال در اين 

كاني سازي ppb 475/70 محاسبه شد.

روابط همبستگي داده هاي ليتوژئوشيميايي
به رغم آنكه به جز طال، عيار هيچ يك از عناصر ديگر در رگه هاي 
كاني سازي چشمه خوني به حد اقتصادي نمي رسد اما وجود تغييرات 
معنادار و به عبارتي افزايش و كاهش هماهنگ عيار برخي عناصر در 
مقايسه با تغييرات عياري طال مي تواند بر ارتباط زايشي آنها داللت 
داشته باشد. نمودار رسم شده (شكل 8) كه نمايش ترسيمي تحليل 
اسپيرمن ميان طال و ساير عناصر است، به خوبي نشان مي دهد كه 
 Mn ,Mo ,Ba ,W ,Rb ,Tl طال صرفاً با چند عنصر محدود شامل
همبستگي نسبتاً بااليي دارد. همچنين بر روي همين نمودار (شكل 
8) تغييرات عيار عناصر Mo ,Ba ,W در برابر عيار ساير عناصر 
نمايش داده شده است. بر همين اساس، مي توان با اطمينان نسبي 
زايش اين چهار عنصر را با يكديگر در ارتباط دانست، زيرا بجز 
چند مورد خاص، الگوي تغييرات عيار اين عناصر در برابر عناصر 

ديگر بسيار مشابه است و نشان از ارتباط آنها با يكديگر دارد. 

  شكل7- نمودار عيار طال در نمونه هاي برداشتي از سنگ هاي آتشفشاني (آندزيت– تراكي آندزيت)  كاني سازي چشمه خوني

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

خصوصيات و خاستگاه كانه  سازي طال در...

80

جدول 2- نتايج تجزيه هاى ليتوژئوشيميايى، سنگ هاى آتشفشانى چشمه خونى نمونه ها به روش ICP-MS و در آزمايشگاه ALS كانادا تجزيه شده اند.

TlMoMnMgAlFeCuAu 
ppmppmppmppmppmppmppmppbUNITS

1/10/5154017300725003530036/726kh-H1

0/30/9206029500766004230039/220kh-H2

1492314800787005560059/42kh-H3

0/82/5128027600805004480041/666kh-H4

0/70/9115018300628003510029/612kh-H5

0/9493720200814005770094/88kh-H6

1/50/6146023400730004390058/132kh-H7

1/30/9218023900734004370082/3133kh-H8

2/30/5109022600754004550025/22kh-H9

2/14/98719620668005280069/31040kh-H10

0/65/84313900776004880034/34150kh-H11

1/70/6111027300710004320038/96kh-H12

1/92/4212022200782005450038/34280kh-H13

1/15/26168350687004590043/6124kh-H14

0/410/1109017800776004690070/169kh-H15

1/10/4106028700815005290016/73kh-H16

1/22/264219200845006050078/63kh-H17

1/12/399414500740005800048/148kh-H18

0/32/54997090811004690034/211kh-H19

11/5343028800751004850081/576kh-H20

0/86/3103033300792006170072/314kh-H21

0/74/93818020599003550049/45kh-H22

0/98133130165002350978065/9157kh-H23

1/51119028600761005080058/231kh-H24

1/35/9529013400510004720037/5413kh-H25

2/31/699017900863005710082/55kh-H26

2/116/7162016300698006480047/84810kh-H27

0/61/7134035400830006120066/39kh-H28

1/70/876812700595003290033/63kh-H29

1/93/789619200823005890057/816kh-H30

1/14/8886177008360070700845kh-H31

0/44/274423000854007270084/33kh-H32

1/1291420500813005870064/64kh-H33

1/27/1145014700714004490045/1588kh-H34
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مطالعه ميانبارهاي سيال كاني سازي چشمه خوني
بر اساس مطالعه مقاطع نازك و صيقلي، رگه هايي از كاني هاي 
كوارتز و كلسيت به منظور مطالعه ميانبارهاي سيال انتخاب شدند. 
به منظور انجام مطالعات دماسنجي 10 مقطع دوبر صيقلي از كاني 
كوارتز و 9 مقطع دوبر صيقلي نيز از كاني كلسيت تهيه شد. از كاني 
كوارتز به دليل داشتن بلورهاي بسيار ريزدانه و فقدان ميانبارهاي 
سيال اوليه مناسب براي مطالعات ميكروترمومتري صرف نظر شد. 
تنها كاني شفاف داراي ميانبار سيال مناسب براي انجام مطالعات 

ميكروترمومتري در منطقه خوني، كلسيت است.
بر اساس مطالعات ميانبارهاي سيال منطقه خوني، دامنه تغييرات 
اندازه ي اين ميانبارها، در محدوده بين 5 تا20 ميكرون و بيشترين 
رسم  نمودار  براساس  منطقه  اين  اوليه  سيال  ميانبارهاي  فراواني 
شده بين 5 تا 8 ميكرون اندازه گيري شد. ميانبارهاي سيال مورد 
و  هستند  متنوع  هندسي  شكل  نظر  از  خوني،  منطقه  در  مطالعه 
ديده  بي شكل  و  ميله اي  بيضوي،  كروي،  استوانه اي،  شكل  به 
مطالعه،  مورد  نمونه هاي  ماهيت  به  با  توجه  همچنين  مي شوند. 
شكل  داراي  ظاهري،  شكل  نظر  از  منطقه  اين  ميانبار هاي  بيشتر 
بلور منفي كاني ميزبان هستند و بيشتر به صورت شكل هاي كشيده 

ميانبارهاي  تقسيم  بندي  اساس  بر  مي شوند.  مشاهده  باريك  و 
مورد  سيال  ميانبارهاي  موجود،  فازهاي  و  محتوا  اساس  بر  سيال 
مايع  از  غني  فازي  دو  سياالت  گروه  در  منطقه خوني،  در  مطالعه 
(L+V) قرار مي گيرند. در آزمايش سرمايش انجام شده بر روي 
ميانبارهاي سيال دماي يوتكتيك (Te) و دماي ذوب آخرين قطعه 
شد.  اندازه گيري  سانتي گراد،  درجه  دقت ±0/1  با   (Tm ice) يخ 
درجه  تا50-   حدود 49-   در  يوتكتيك  دماي  فراواني  بيشترين 
سانتي گراد است. همچنين كمترين دماي يوتكتيك به دست آمده 

52- درجه سانتي گراد و بيشترين آن 38- درجه سانتي گراد است.
دامنه تغييرات دماي ذوب آخرين قطعه يخ1 نيز از 1- تا 8- درجه 
سانتي گراد متغير است و با توجه به نمودار (شكل 9)، بيشترين 
فراواني دماي ذوب آخرين قطعه يخ بين دماهاي 3- تا 4- درجه 
سانتي گراد مشاهده مي شود. با توجه به دماي ذوب آخرين قطعه يخ 
و استفاده از روش Bodnar et al. (1994)، شوري سيال محاسبه 
شد. دامنه شوري ميانبارهاي سيال كاني سازي چشمه خوني بين 
1/65 تا 10/61 درصد وزني معادل نمك طعام متغير و بيشترين 
 5 تا   4 محدوده  در  كاني سازي،  اين  ميانبارهاي  شوري  فراواني 

درصد وزني معادل نمك طعام2 است. 

شكل9- نمودار توزيع فراواني داده هاي حاصل از آزمايش سرد كردن، (نمودار مربوط به دماي ذوب آخرين قطعه يخ)

شكل8- نمايش گرافيكي تجزيه اسپيرمن ميان طال و ساير عناصر كاني سازي چشمه خوني

1. Tm ice
2. Nacl
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دماي  كلسيت،  كاني  صيقلي  دورو  مقطع  نمونه   9 مطالعه  با 
 .(3 (جدول  شد  اندازه گيري  سيال  ميانبار   85 همگن شدگي 
كمترين دماي يكنواختي به دست آمده از ميان بارهاي موجود در 
است.  سانتي گراد  درجه  دما 320  بيشترين  و  كلسيت 200  كاني 
نشان  ميانبارها  (شكل10)  همگن شدگي  دماي  توزيع  نمودار 
مي دهد كه بيشترين فراواني دماي يكنواختي مربوط به بازه دماي 

يكنواختي290 تا 320 درجه سانتي گراد است.
چشمه  كاني سازي  نمونه هاي  در  مطالعه شده  ميانبارهاي  بيشتر 
خوني از نوع مايع- گاز است. با استفاده از روش انجماد  دماي 
شوري  و  اندازه گيري  تا 7/1-   -1 °C از  يخ  بلور  آخرين  ذوب 
اين ميانبارها از 1/65 تا 10/61 (NaCl / wt) برآورد شده است. 
براساس نمودار دماي يوتكتيك در مقابل دماي همگن شدن سياالت 
كاني سازي  سيال  ميانبارهاي  شوري   ،(Schreiber et al., 1990)
 NaCl, مانند  تركيب هايي  وجود  از  ناشي  احتماالً  خوني  چشمه 

MgCl2, CaCl2 است (شكل 11). 

مشخصات باال نشان مي دهد كه منشأ سياالت كاني ساز در اين 
تيپ از ذخاير تا حد زيادي آبهاي جّوي بوده است. وجود مقادير 
دما و يا شوري باالتر نشان دهنده غالب بودن آبهاي ماگمايي در 
تشكيل سياالت كاني ساز است. به طور كلي مطالعات ميانبارهاي 

 (NaCl) سيال ذخاير طالي اپي ترمال نشان مي دهد كه مقدار نمك
پايين است، بنابراين كمپلكس هاي كلر نقش مهمي در انتقال طال 
نداشته اند و بر اين اساس مي توان گفت كه سنگ هاي آتشفشاني 
كه در محيط آب دريا سرد شده اند، به دليل باال بودن مقدار امالح 

آب، محيط مناسبي براي تشكيل ذخيره طال نخواهند بود.
بنابراين با توجه به اين مطالب به نظر مي رسد كه منشأ سياالت 
كاني ساز و مكانيسم ته نشيني در محدوده معدني خوني، احتماالً 
بيشتر حاصل آميختگي آب هاي جّوي بوده است تا آبهاي ماگمايي، 
براي اطمينان از اين نتيجه گيري و نيز تعيين سهم هر يك از اين 

دو منشأ، انجام مطالعات ايزوتوپي ضروري است.
بررسي هاي انجام شده نشانگر دامنه وسيع دماي همگن شدن 
موضوع  اين  است،  مطالعه  مورد  نمونه هاي  در  سيال  ميانبارهاي 
نشان مي دهد كه احتماالً يكي از عوامل مؤثر در نهشته شدن ماده 
به  توجه  با  است.  بوده  دمايي  تغييرات  كانه دار،  سيال  از  معدني 
اساس  بر  و  همگن شدگي  دماي  و  منطقه  اين  ميانبارهاي  شوري 
نمودار (شكل 12) (Wilkinson, 2001) احتمال مي رود كاني سازي 
دهكردي،  (حيدريان  اپي ترمال  باشد  منشاء  داراي  منطقه  اين  در 

.(1388

  شكل10- نمودار توزيع فراواني دماي يكنواختي ميانبارهاي سيال كاني سازي چشمه خوني

         جدول 3- نتايج حاصل از دما سنجي ميانبارهاي سيال كاني سازي چشمه خوني   

محدوده ميانگين
شوري

محدوده دماي ميانگين
ذوب آخرين 
(˚C) قطعه يخ

محدوده دماي 
ذوب اولين 
(˚C) قطعه يخ

محدوده دماي ميانگين
همگن شدگي 

(˚C)

درجه 
پرشدگي

اندازه 
ميانبار 

(ميكرون)

فازهاي 
ميانبار 
سيال

نوع 
ميانبار

شماره 
نمونه

5.80(10) 3.27-9.05-3.65(10) (-5.9)-(-2)(10)(-45)-(-38)267(10)220.7-313(10)0.73-0.89(10)5-11LVPKH.NH.1

6.70(10)2.79-9.8-4.29(10) (-6.5)-(-1.7)(10)(-51)-(-41)262(10)200-309.5(10) 0.75-0.9(10)5-20LVPKH.NH.2

5.42(10)1.65-10.6-3.43(10) (-7.1)-(-1)(10)(-52)-(-39)290(10)230-311(10)0.73-0.87(10)6-16.5LVPKH.NH.3

6.27(9)2.79-9.8-4.00(9) (-6.5)-(-1.7)(9)(-51)-(-40)270(9)320 200-(9) 0.74-0.9(9)5-20LVPKH.NH.4

5.23(9)1.65-10.6-3.31(9)(-7.1)-(-1)(9)(-52)-(-38)289(9)230-313(9)0.73-0.87(9)7-16.5LVPKH.NH.5

5.75(9)3.27-9.05-3.61(9) (-5.9)-(-2)(9)(-49)-(-38)266(9)220.7-313(9)0.73-0.89(9)5-11LVPKH.NH.6

5.42(10)1.65-10.6-3.43(10)(-7.1)-(-1)(10)(-52)-(-38)290(10)230-313(10)0.73-0.87(10)6-16.5LVPKH.NH.7

5.81(10)3.27-9.05-3.65(10) (-5.9)-(-2)(10)(-49)-(-38)267(10)220.7-313(10)0.73-0.89(10)5-11LVPKH.NH.8

6.88(8)4.7-9.8-4.4(8)(-6.5)-(-2.9)(8)(-49)-(-40)268(8)225-309.5(8)0.75-0.9(8)5-11LVPKH.NH.9
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(Schreiber et al., 1990) براي داده هاي كاني سازي چشمه خوني Te به Th شكل11- نمودار

شكل12- محدوده دما – شوري ميانبارهاي سيال در كانسارهاي گوناگون (Wilkinson, 2001) ميانبارهاي كاني سازي چشمه خوني در بخش اپي ترمال قرار 
مي گيرند.

بررسي انواع تيپ كانسارهاي طال
كانسارهاي  تيپ  انواع  مشخصه هاي  و  ويژگي ها  به  توجه  با 
كانسار،  شكل  تشكيل،  عمق  زمين ساختي،  محيط  جمله  از  طال 
كاني سازي  طالي  با  آن  مقايسه  و  دگرساني  اقتصادي،  كاني هاي 

چشمه خوني مي توان به موارد زير اشاره كرد.
طالي اپي ترمال، بيشتر در كمربندهاي آتشفشاني زون فرورانش 
 Guilbert and Park,) حاشيه قاره يا جزاير كماني تشكيل مي شود
1996). آبهاي سطحي از طريق گسل ها و شكستگي هاي واقع در 
تأثير  تحت  درآمده،  حركت  به  پايين  طرف  به  آتشفشاني  مناطق 
دماي آزاد شده و در سنگ هاي منطقه تشكيل چرخه آب گرم را 

خواهند داد. 

محيط زمين ساختي طالي اپي ترمال نوع پراكنده در سنگ هاي 
جزاير  فرورانش  زون  پلوتونيكي  آتشفشاني-  كمربند  آتشفشاني، 
سطح  نزديكي  در  طال  ته نشيني  و  است  قاره ها  حاشيه  و  كماني 
 Sawkins,) زمين و در محدوده چشمه هاي آب گرم رخ مي دهد
در  رگه اي  اپي ترمال  طالي  كانسارهاي   .(1984; Evans, 1997
زون برخورد قاره تشكيل و آنها را اغلب در سنگ هاي آتشفشاني و 
رسوبي دگرگون شده و در بخش بااليي كانسارهاي مس پورفيري 
 Guilbert and) يافت  مي توان  آتشفشاني  سنگ هاي  برخي  در  و 
كه  صورتي  در  طال،  از  غني  گرمابي  محلول هاي   .(Park, 1996
ضمن حركت به سطح زمين از سنگ هاي كربناتي عبور كنند، در 
شرايط خاصي طال و ديگر مواد را بر جاي خواهند گذاشت، كه 
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در اين حالت، طالي اپي ترمال نوع پراكنده در سنگ هاي كربناتي 
داد (Sawkins, 1984; Evans, 1997). ذخاير  را تشكيل خواهد 
آتشفشاني  سنگ هاي  با  همراه  سولفيد  كم  نوع  اپي ترمال  طالي 
يافت  فرورانش  زون  كمربندهاي  آندزيتي  قليايي   - كلسيمي 
طالي   .(Sillitoe, 1984; Guilbert and Park, 1996) مي شوند 
اپي ترمال نوع سولفيد باال همراه با سنگ هاي آتشفشاني،  در مناطقي 
كه توده هاي نفوذي نيمه عميق اسيدي تا حد واسط حضور دارند، 
 .(Sillitoe, 1984 ; Guilbert and Park, 1997) مي شوند  يافت 
جايگاه زمين ساختي آنها عمدتًا در كمربندهاي زون فرورانش و 
مناطق پشت كماني،  در محل گودال هاي آتش فشاني و همچنين 
در  اغلب  پالسري  طالي  است.  ريوليتي  گنبدهاي  مجموعه  در 
تشكيل  قاره  حاشيه  در  به ندرت  يا  كماني  جزاير  فرورانش  زون 
مي شود (Guilbert and Park, 1997).  سنگ در برگيرنده اين نوع 
چرت،  رگه اي،  كوارتز  را  آن  قطعات  كه  است  كنگلومرايي  طال، 
ماسه سنگ، قطعات آتشفشاني و پلوتونيكي و سنگ هاي دگرگوني 
فرورانش  زون  در  اغلب  كارلين،  تيپ  طالي  است.  داده   تشكيل 
حاشيه قاره ها و كمان آتشفشاني اصلي يا كافت هاي واقع در پشت 
انتشاري،  صورت  به  تيپ  اين  در  طال  و  مي شوند  تشكيل  كمان 
يافت  پيريت  روي  بر  پوششي  صورت  به  همچنين  و  رگچه اي 
مي شود (Guilbert and Park, 1996).  طالي پورفيري در زون 
يافت  انتشاري  و  رگچه اي  صورت  به  و  كماني  جزاير  فرورانش 
مي شود (Sawkins, 1984) طالي اسكارن اغلب در زون فرورانش 
تشكيل  كماني  كمربند  پشت  بازشدگي  زون  و  كماني  جزاير 
خوني  چشمه  كاني سازي  طالي   .(Sawkins, 1984) مي شود 
سنگ هاي  آن  ميزبان  و  مي شود  تشكيل  كماني  پشت  حوضه  در 
و  دهكردي  حيدريان  1384؛  (نظام پور،  است  ائوسن  آتشفشاني 
همكاران، 1388). به لحاظ فضايي ارتباط مشخصي ميان اين تيپ، 
با دايك ها و توده هاي نفوذي منطقه وجود دارد. اين محدوده در 
حاشيه جنوب  باختري يك فرازمين با روند خاوري- باختري كه 
بين دو منطقه فروزمين دشت نخلك و دشت چوپانان جاي دارد، 
واقع شده است. در واقع اين منطقه يك ساختار گنبدي حاصل از 
نفوذ توده بزرگ بيضي شكل كال كافي است كه در پي سنگ قديمي 

پركامبرين (كمپلكس دگرگوني چاه گربه) نفوذ كرده است.

نتيجه گيري 
با توجه به نتايج تجزيه ليتوژئوشيميايي نمونه هاي برداشتي از 
رگه ها و زون هاي طالدار كاني سازي چشمه خوني، كاني زايي هاي 
مطالعه  است.  آتشفشاني  ميزبان  داراي  خوني  منطقه  در  طال 
موجود  رگچه هاي  و  دگرساني  زون هاي  از  برداشتي  نمونه هاي 
همبري  با  نزديكي  در  و  منطقه  خاور  آتشفشاني  سنگ هاي  در 
دور  با  و  داد  نشان  را  طال  از  توجهي  قابل  عيارهاي  شيست ها، 

شدن از اين همبري ها به طرف خاور عيار طال كاهش مي يابد.
خوني  چشمه  آتشفشاني  سنگ هاي  مي رسد  نظر  به  بنابراين 
عنوان  به  دارند،  خوني  منطقه  خاور  در  توجهي  قابل  وسعت  كه 
به  توجه  با  مدنظر  باشند.  مطالعات  ادامه  براي  مناسب  گزينه ي 

نتايج حاصل در منطقه  ي خوني، تنها طال در مقياس اكتشافي و به 
لحاظ اقتصادي داراي عيارهاي ارزشمندي است. ماده معدني در 
اين كاني سازي به صورت رگه اي و كاني هاي اصلي آن مگنتيت،  
رگه هاي  در  طال  است.  گوتيت  جزئي  مقدار  به  و  هماتيت 
كاني سازي هاي اين منطقه، ديده مي شود و همچنين همراهي آن با 
كانه هاي آهن دار مشهود است. بر اساس شواهد بافتي، دگرساني 
و مطالعات صحرايي كانسار خوني و همچنين با توجه به تشابه 
شوري  اپي ترمال  تيپ  ذخاير  با  آن  شوري  و  همگن شدن  درجه 
و   (Nacl وزني  درصد   10/61 (1/65تا  كاني ساز  سياالت  پايين 
دماي همگن شدگي حدود 290 تا 320 درجه سانتي گراد مي توان 
اين كانسار را جزو ذخاير اپي ترمال معرفي كرد. همچنين مي توان 
از  ناشي  احتماالً  خوني  منطقه  سيال  ميانبارهاي  شوري  كه  گفت 
وجود تركيباتي مانند NaCl, MgCl2, CaCl2 بوده است. همچنين 
بر اساس موارد فوق، مي توان عنوان كرد كه طالي چشمه خوني از 
نظر سنگ ميزبان و انواع دگرساني، با طالي كارلين شباهت دارد، 
با اين تفاوت كه در نوع كارلين، منشأ سيال هاي كاني ساز آب هاي 
جوي است، در صورتي كه منشأ سيال هاي كاني ساز طالي چشمه 
خوني آب هاي ماگمايي است. همچنين با توجه به نتايج حاصل 
مي توان عنوان كرد كه طالي چشمه خوني از نظر دگرساني، سنگ 
ميزبان، منشأ سياالت كاني ساز، عمق و دماي تشكيل و همچنين 

كاني شناسي تا حدودي به طالي اپي ترمال شباهت دارد. 
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