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 جنوب دامغان،مطالعه ژئوشیمیایی سنگ میزبان و رخداد کانیزائی کانسار مس رباعی
◊◊◊◊◊◊◊

: چكیده

. کیلومتری جنوب شرق روستای دیان واقع شده است9 ، کیلومتری جنوب شهرستان دامغان در استان سمنان59 کانسار مس رباعی در
 چاهشیرین و بین دو گسل اصلی طرود در- رسوبی طرود- نوار آتشفشان،این کانسار در بخش شمالی پهنه ساختاری ایران مرکزی
 براساس دادههای ژئوشیمیایی سنگ میزبان ماده معدنی دارای ترکیب بازالت تا داسیت.جنوب و گسل انجیلو در شمال قرار میگیرد
،) سنگهای میزبان ماده معدنی به شدت متحمل دگرسانی کربناتی(کلسیت و دولومیت.کالک آلکالن میباشد-با ماهیت آلکالن
 کانیزائی در منطقه رباعی بر مبنای. هماتیتی و لیمونیتی شدن قرار گرفتهاند، سیلیسی، سرسیتی، آرژیلیکی،)پروپیلیتیکی(کلریتی
 کانیزائی آهن را در بر، 3 کانیزائی مس و واحد2 و1  واحدهای.موقعیت مکانی و شیمیایی به سه واحد متفاوت تقسیم میشود
 بیشتر کانیزائیها بصورت پرکننده فضاهای خالی در امتداد درز و شکافها و همچنین بصورت پراکنده در پیکره سنگ.میگیرد
،)کوولین و دیژنیت،  کالکوسیت، بورنیت، پیریت، کانیهای تشکیلدهنده کانسار شامل؛ سولفیدها(کالکوپیریت.میزبان است
 کوارتز و کانیهای، دولومیت، گوتیت و لیمونیت) و باطلهها( کلسیت، هماتیت،  اکسیدها) مگنتیت،)کربناتها( ماالکیت و آزوریت
. شکافهپرکن وکلوفرمی است، رگچهای- رگه، اکسلوشن، جانشینی، بافتهای ماده معدنی عمدتاً شامل؛ دانه پراکنده.رسی) می باشد
بنا به شواهد صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که کانسار مس رباعی یک سیستم هیدروترمالی است و عامل اصلی کنترل
.) میباشد... شکستگی و،کننده کانیزائی ساختارهای زمینشناسی(گسلها
 جنوب دامغان، رباعی، مس،کانیزائی، ژئوشیمی سنگ میزبان:كليد واژه ها
Geochemical study of host rock and mineralization occurrence Robaei copper deposit, South of Damghan

Abstract:
Robaei Copper deposit located in 95 km south of Damghan city in the semnan province, 5km southeast of Dian
village. This deposit located in the northern part of Central Iran structural zone, volcano- sedimentary TorudChah Shirin belt and between two major faults Torud in the south and Enjilo fault in the north. Based on
geochemical data within ore mineral host rocks are basalt to dacite with alkaline- calc-alkaline nature.
Mineralization in the Robaei based on location and chemical is divided into three different units. Units 1 and 2
of copper mineralization and also unit 3, include iron mineralization. mineralization mainly is in the form of openspace fillings the along seams and fractuers and also disseminated in the host rock body. Ore Minerals forming
deposit contain; Sulfides(Chalcopyrite, Pyrite, Chalcocite, Bornite, Coveline and Digenite), Carbonates( Malachite and
Azurite), Oxides(Magnetite, Hematite, Goethite and Limonite) and gangue (Calcite, Dolomite, Quartz and Clay minerals).
Ore mineral host rock Strongly supposed alteration include; carbonate(calcite and dolomite), propylitic (chlorite), argillic,
sericitic, silica, hematite and limonite . The mostly ore mineral textures in the occurrence of mineralization is include
disseminated, vein- veinlets, open space filling, replacement and colloform. According to the evidence field and laboratory
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studies show that copper deposit Robaei is a hydrothermal system and main factors controlling mineralization are geological
structures (faults, fractures and etc).

Keywords : Geochemical host rock, Mineralization, Copper, Robaei, South of Damghan

◊◊◊◊◊◊◊
مقدمه :

کانسار مس رباعی در  59کیلومتری جنوب شهرستان دامغان در استان سمنان 9 ،کیلومتری جنوب شرق روستای دیان ،با مختصات
جغرافیایی´ 95° 22طول شرقی و ' 39° 23عرض شمالی واقع شده است .این کانسار در بخش شمالی پهنه ساختاری ایران مرکزی،
نوار آتشفشان –رسوبی طرود -چاهشیرین و بین دو گسل اصلی طرود در جنوب و گسل انجیلو در شمال قرار میگیرد .به لحاظ
چینهشناسی ،برونزدهای پالئوزوئیک تا کواترنر رامیتوان در این منطقه مشاهده نمود ،که کانسار مس رباعی در توالی آتشفشانی-
رسوبی ائوسن رخ داده است(شکل .)1هدف از این تحقیق بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگهای منطقه مورد مطالعه و چگونگی
رخداد کانیزائی با استفاده از مشاهدات و برداشتهای صحرایی و همچنین مطالعات آزمایشگاهی میباشد.

شکل -1نقشه زمينشناسی اصالح شده  1001111منطقه مورد مطالعه و نمایش موقعيت كانسار مس رباعی(برگرفته از بادوزاده كانرش
و همکاران.)1931 ،
◊◊◊◊◊◊◊
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بحث و روش تحقیق:

ژئوشيمی سنگ ميزبان
به منظور شناسایی عناصر اصلی سنگ میزبان کانسار و چگونگی رخداد فرآیند کانهزائی ،تعداد 11نمونه آنالیز  9 ،XRFنمونه آنالیز
 XRDبا حمایت مالی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران( )IMIDROدر شرکت فرآوری و تجزیه نمونههای معدنی و  5نمونه
آنالیز  ICP-MSدر شرکت زرآزما( )ZARAZMAانجام گرفت .براساس ردهبندی )Le Maitre, 1986)TASسنگهای تشکیل
دهندهی منطقه مورد مطالعه با ماهیت آلکالن تا سابآلکالن و در محدوده بازالت -تراکیآندزیت ،تراکیآندزیت ،آندزیبازالت،
تراکیت -تراکی داسیت و داسیت قرار میگیرند(شکل .)A ،2همچنین در نمودار سه تایی  )Irvine & Baragar, 1971(AFMکه در
آن سنگها به  2رده کالکآلکالن و تولئیتی تقسیم میشوند ،همه سنگهای منطقه در محدوده سری کالکآلکالن میباشد(شکل،2
 .)Bاز آنجایی که سنگهای میزبان دگرسانی شدیدی را متحمل شدهاند به جهت نامگذاری دقیق شیمیایی از نمودار نسبت
تغییرات Nb/Yدر برابر )Pearce,1996(Zr/Tiاستفاده شد .تعداد یک نمونه از گدازه و سه نمونه از کانسنگ با روش  ICP-MSآنالیز
شدند که در محدوده بازالت و آلکالی بازالت قرار میگیرند(شکل .)C ،2براساس تغییرات درصد  Na2O+k2Oدر برابر SiO2

سنگهای آتشفشانی منطقه رباعی در محدوده تراکیآندزیت قرار میگیرند(بادوزادهکانرش و همکاران .)1351 ،سنگ میزبان کانسار
مس دیان ،که در  9کیلومتری غرب کانسار رباعی قرار گرفته است ،در نمودار ( )TASمحدودة بازالت -تراکی آندزیت ،تراکی-
آندزیت ،آندزیت و داسیت قرار میگیرندکه تاییدی بر نتایج این تحقیق میباشد(ناهیدیفر و همکاران.)1353 ،

شکل -A-0نمودار ) Le Maitre, 1986) TASو نامگذاری ژئوشيميایی سنگهای ولکانيکی منطقه  -Bنمودار Irvine & Baragar,

 )1971) AFMدارای ماهيت كالکآلکالن  -Cنمودار نسبت تغييرات Nb/Yدر برابر.)Pearce,1996(Zr/Ti
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دگرسانی

دگرسانیهای مهم منطقه شامل؛کربناتی(کلسیت و دولومیت) ،پروپیلیتیکی(کلریتی) ،آرژیلیکی ،سرسیتی ،سیلیسی ،هماتیتی و لیمونیتی
شدن میباشد .دگرسانیکربناتی در منطقه عمدتاً با وجود رگه -رگچههای فراوان کلسیت و مقدار کمی دولومیت در امتداد
شکستگیها و نیز الیههای کلسیت همراه با ماده معدنی نمود دارد(شکل A ،3و جدول .)1یکی دیگر از گستردهترین نوع دگرسانی
در کانسار مس رباعی پروپلیتیکی(کلریتی شدن) است(شکل A ،3و  .)Bبنا به نظر گالی( )Gally, 2007کلریتی شدن یکی از مهمترین
پدیدههای است که در اثر محلولهای گرمابی غنی از  Feو  Mgایجاد میشود و در اثر این فرآیند سنگ ظاهری سبز رنگ پیدا
میکنند .هیدرولیز سیلیکاتهای آلومینیومدار در محیط اسیدی سبب تشکیل سرسیت وکانیهای رسی میشود که دگرسانیهای سرسیتی
و آرژیلیکی را به وجود میآورد( .)Montoya and Hemley, 1975دگرسانی سرسیتی با رنگ روشن در سطح زمین و با حضور
سرسیت در زیر میکروسکوپ مشخص گردید(شکل .)B ،3دگرسانی آرژیلیکی منطقه با حضور کانیهای ایلیت وکائولینیت در نتایج
حاصل از آنالیز  XRDمشخص میشود(جدول .)1حضور کانیهای اورتوکالز و آلبیت دلیلی بر شدت کم آرژیلیکی شدن میباشد
که معرف دگرسانی آرژیلیکی متوسط در منطقه است .رگچههای سیلیسی به مقدارجزئی نسبت با سایر دگرسانی در داخل سنگ
میزبان مشاهده میشود که معرف دگرسانی سیلیسی شدن میباشد .سیلیسی شدن یکی از متداولترین انواع دگرسانیهای گرمابی
است که در اثر افزایش کوارتز و سایر اشکال سیلیس)چرت ،اوپال و کلسدونی) در سنگ همراه میباشد(.)Pirajno, 2009

هماتیتی و لیمونیتی شدن در بخش سوپرژن اکسیدی کانسار رباعی رخ داده که کانیهای سولفیدی از جمله؛ پیریت و کالکوپیریت به
اکسیدها و هیدرو اکسیدهای آهن تبدیل شده است(شکل.)C ،3

شکل-A -9تصویر ميکروسکوپی از دگرسانی كربناتی( )Calو دگرسانی كلریتی( -B )Chlدگرسانی كلریتی( )Chlو سرسيتی(-C )Ser
هماتيتی و ليمونيتی شدن(.) Hem & Lim
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)XRD( كانیهای شناسایی شده در زیر ميکروسکوپ و در آناليز پراش اشعه ایکس، شماره و نوع نمونه01 جدول
Sample Number

Sample Type

Mineral Type Under the
Microscope

Minerals detected by XRD
Analysise

TR01

Altered Tuff Containing of veinveinlet Quartz

-

Quartz, Hematite, Calcite,
Albite high, Orthoclase,
Sanidine

TR02

Limestone Tuff with Agglomerate
fragments and Containing of Ore

Calcite, Dolomite, Clay
mineral

Calcite, Quartz, Dolomite,
Albite low, kaolinite,
Orthoclase

TR05

Altered Tuff Berecia with basaltic
fragments and Containing of Ore

Chlorite, Sericite,Clay mineral

Quartz, Orthoclase, Albite low,
Clinochlore, Illite, Muscovite

TR12

Altered Tuff Containing of Ore

Calcite, Chlorite, Sericite,
Malachite,

Quartz, Calcite, Orthoclase,
Clinochlore, Albite low,
Muscovite, Malachite

TR23

Altered Tuff Containing of Ore

-

Quartz, Orthoclase, Albite low,
kaolinite, Muscovite, Malachite

کانیزایی

 شامل؛1  از لحاظ لیتولوژیکی واحد.کانیزائی در منطقه رباعی بر مبنای موقعیت مکانی و شیمیایی به سه واحد متفاوت تقسیم میشود
 سنگهای. تراکیآندزیت و توف برشهای دگرسان شده میباشد، تراکی آندزیت- بازالت،کریستاللیتیکتوف همراه با بازالت
 تراکیآندزیت و توف3 آگلومرا و توفماسه ی هستند و واحد، شامل؛ آهک توفی حاوی قطعات بازالت2 تشکیل دهندهی واحد
 ستون چینهشناسی و موقعیت هر،)5( شکل. کانیزائی آهن را در بر میگیرد،3 کانیزائی مس و واحد2 و1  واحدهای.ماسهی است
 پرکننده فضای خالی در امتداد درز و شکافها و، قسمت اعظم کانیزاییها بصورت جانشینی.یک از واحدهای فوق را نشان میدهد
.همچنین بصورت پراکنده در پیکره سنگ میزبان رخ داده است
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شکل -4ستون چينهشناسی عمومی از واحدهای سنگی منطقه به همراه ستون چينهشناسی واحدهای آتشفشانی و نمایش محل رخداد
كانیزائی كانسار مس رباعی و همچنين رخداد كانیزایی آهن.

کانیشناسی

کانیهای تشکیلدهندهی کانسار شامل؛ سولفیدها(کالکوپیریت ،پیریت ،بورنیت ،کالکوسیت ،کوولین و دیژنیت) ،کربناتها(
ماالکیت و آزوریت)  ،اکسیدها) مگنتیت  ،هماتیت ،گوتیت و لیمونیت) و باطلهها ( کلسیت ،دلومیت ،کوارتز و کانیهای رسی)
میباشد .عمدهترین بافتها در کانسار مس رباعی نظیر بافت دانه پراکنده ،رگه -رگچهای ،شکافهپرکن ،جانشینی ،اکسلوشن
وکلوفرمی میباشد که تعدادی از آنها در شکل( )9نشان داده شده است .جدول( )2توالی پاراژنتیکی و بافتهای شاخص کانسار رباعی
را نشان میدهد.

شکل -A-5تصاویر ميکروسکوپی كانيهای كالکوپيریت( ،)Cpyماالكيت( )Malو گوتيت( )Goeدارای بافت جانشينی و كلوفرمی -B
پيریت( )Pyبا بافت دانه پراكنده  -Cكالکوسيت( ،)Ccبورنيت( ،)Bnكوولين( ،)Cvدیژنيت( )Dgدارای بافت جانشينی و
ماالكيت( )Malبا بافت شکافهپركن.
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جدول 00توالی پاراژنزی و بافت كانیها در كانسار مس رباعی

◊◊◊◊◊◊◊
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نتیجه گیري :

سنگ میزبان کانسار مس رباعی در محدوده بازالت تا داسیت با ماهیت آلکالن -کالک آلکالن قرار میگیرند .سنگهای میزبان ماده
معدنی به شدت متحمل دگرسانی کربناتی(کلسیت و دولومیت) ،پروپیلیتیکی(کلریتی) ،آرژیلیکی ،سرسیتی ،سیلیسی ،هماتیتی و
لیمونیتی شدن قرار گرفتهاند.کانیزائی کانسار بیشتر بصورت رگه -رگچهای شکافه پرکن و نیز بصورت پراکنده در پیکره سنگ
میزبان است .کانیهای تشکیلدهنده کانسار در چهار گروه سولفیدی ،کربناتی ،اکسیدی و باطلهها دسته بندی میشود که بصورت
بافت دانه پراکنده ،اکسلوشن ،جانشینی ،رگه -رگچهای ،شکافه پرکن و کلوفرمی مشاهده میشود .با توجه به شواهد صحرایی و
مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که کانسار مس رباعی یک سیستم هیدروترمالی است که عامل اصلی کنترل کننده کانیزائی
ساختارها ی زمینشناسی(گسلها ،شکستگی و )...میباشد.
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