
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

(باختر نیشابور) مس امیر آباد اندیس تکاملکانه نگاری، کانی شناسی و   

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده :
ذخایر مس رسوبی پس از ذخایر پورفیری بزرگترین تولید کننده مس در جهان است. با توجه به کاهش احتمال کشف ذخایر 

رسوبی افزایش  خاستگاهپورفیری در سطح جهانی، تمایل به سرمایه گذاری اکتشافی در دیگر ذخایر مس از جمله کانسارهای مس با 

کیلومتری  25کیلومتری باختر شهر مشهد و 90ه مورد بررسی از نظر تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی، محدود یافته است.

در زون ایران مرکزی و ساختی در شناسی و زمینمنطقه مورد مطالعه از لحاظ تقسیمات زمین ت.باختر شهر نیشابور واقع شده اسشمال

های مس )غالبا ماالکیت و کمتر صورت کربناتبه اندیسزایی مس در این . کانهتواقع شده اس ساب زون بینالود واقع شده است.

-کانی سازی بهاز نظر ساختی های ماسه سنگی رخ داده است. باشد که در میزبانمیچنین کالکوسیت و کولیت و همآزوریت( 

جابه جایی دار گشته و باعث های کانهالیههای منطقه موجب قطع گسل .باشدبا میزبان ماسه سنگی می همشیبو ای صورت الیه

 هایهای غیرقابل مشاهده و برنامه ریزیتداوم پیگیری. مطالعه دقیق تکتونیکی کانسار در اندکانی سازی و عدم پیوستگی آن شده

ویژه سازی بهه کانیکنندشناسایی عوامل کنترلدر واقع یکی از اهداف این مطالعه  این کانسار بسیار موثر بوده است.اکتشافی در 

های هندسی جهتی تعیین شکل توده معدنی و پارامتر، های معدنیجایی بلوکبهگیری ماده معدنی و جاهای موثر در جایساختار

عیار مس  را میسر خواهد ساخت.بوده که بررسی تکتونیک منطقه آن)امتداد، شیب، جهت شیب( و بعدی) طول، ضخامت، افراز، ...(

 باشد.درصد می 2دیس به طور میانگین در این ان

 کانه نگاری، تکتونیک، مس امیرآباد، نیشابور:كليد واژه ها
Mineralography, mineralogy and tectonic of Amir abad copper index (Western Nayshabour) 

Mehrdad Ferowsi rashed 1, Shirin Chizari 2٭ ,Saeed Azimi3 

Abstract: 
 

After porphyritic sources, the sedimentary reserves are the second major source of copper extraction in the 

world. With the global decrease in chance of discovery of porphyritic sources, there's an increased interest in 

investment for exploration of other sources of copper such as sedimentary reserves. The studied area is 90 

kilometers west of Mash'had and 25 kilometers northwest of Nayshabour in Khorasan Razavi province and 

located in Binaloud subzone of Central Iran tectonic zone. Mineralization of copper in this index has occurred in 

sandstone hosts in the form of carbonates (mostly Malachite and some Azurite) and also Chalcocite and Culite. 

The minerals are stratified and isoclinic to sandstone hosts. The faults of the region have cut through mineral-

bearing layers and resulted in displacement and dissociation of mineralization. Detailed tectonic studies of the 

deposit have contributed greatly to following up covered continuities and exploration planning. Actually, one of 

the goals of this study, identification of mineralization controlling factors; especially the structures affecting the 

placement of mineral or displacement of mineral blocks and determination of mineral mass shape and 

directional (strike, dip, direction of slope) and dimensional (length, thickness, partition, ...) geometric 
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parameters, has been achieved through tectonic studies of the region. The average copper content of this index is 

2%. 

Keywords : Mineralography, tectonic, Amir abad copper index, Nayshabour 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :مقدمه 
شناسی و منطقه مورد مطالعه از لحاظ تقسیمات زمین ت.باختر شهر نیشابور واقع شده اسکیلومتری شمال 25 مس امیر آباد در اندیس

نیشابور، لیتولوژی منطقه عمدتاً از  1:100000شناسی ، بر مبنای نقشه زمین.ساختی در حاشیه جنوبی زون بینالود واقع شده استزمین

محدوده نقشه های سنگی موجود در واحد .های ولکانیکی، پیروکالستیکی و رسوبی پالئوژن و نئوژن تشکیل شده استواحد

، (Pvآندزیت )التیت -یتآندز از لحاظ سنی به ترتیب از قدیم به جدید شامل: (هکتار 3816با وسعت ) 1در شکل  25000/1

شیل و ، (csEسنگ و مارن )های ماسهالیهواحد کنگلومرا با میان، (ECP) ازند فجنائوسن معادل کنگلومرای س –کنگلومرای پالئوسن

-ماسهالیه توفپیروکالستیک با میان، (c,sEسنگ و مارن )های ماسهالیهواحد کنگلومرا با میان، (sh,s1Eالیه مارنی )سنگ با میانماسه

-(، شیل و ماسهsEسنگ )ماسه، (cE) ، کنگلومرا slEمتوسط(ای دانهماسه)آهک، سنگ و مارن دگرسان()ماسه MLEواحد ، (VEای )

)واحد  ژرفهای نفوذی و نیمهسنگ، رسوبات کواترنری، (cPlQنشده )واحد کنگلومرای جور، (sh,s2Eالیه مارنی )سنگ با میان

Diواحد های آندزیتی(، دایک( aD) ،دایک ( دیوریتیdD) باشند که به دنبال های تاخیری میفاز هااین دایک. احتماال باشند که می

 باشد.های ماگماتیسم در منطقه میدهنده پایان فعالیتماگماتیسم وسیع ائوسن در منطقه ظاهر شده و نشان

 
 منطقه مورد مطالعه 25000/1نقشه زمین شناسی  -1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ . 

 

   :روش تحقیقبحث و 

چنین نقشه همامیرآباد واحدهای سنگی و تکتونیک منطقه مورد مطالعه قرار گرفت.  25000/1به منظور اکتشاف مس در محدوده 

واحدهای سینه کار نیز حفر و مطالعه شد.  3ترانشه اکتشافی و  3تهیه و تعداد ( هکتار 11/29در وسعت منظقه ) 1000/1زمین شناسی 
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اکثر مقاطع برداشت شده (. 3و  2 هایشکلتهیه شد )ه مقطع نازک از واحدهای سنگی منطق 11 تعدادآمده است.  1سنگی در شکل 

(AMA-S-R002 - AMA-S-R003- AMA-S-R005- AMA-S-R006- AMA-S-R032 در گروه )قرار می التیت آندزیت-

و  های موجود شامل پالژیوکالز، آمفیبول و آلکالی فلدسپار بودهترین کانیترین و مهمفراوان( 2)شکل گیرند. در این واحد سنگی 

-های پالژیوکالز معموالً شکل دار تا نیمهسازند. بلورهای سنگ را میدرصد درشت بلور 50بافت سنگ پورفیری است. بیش از 

های رسی و ها به کانیمتر می رسد. پالژیوکالزمیلی 3ها به دهند. اندازه این بلوربندی از خود نشان میدار بوده و حالت منطقهشکل

های بندی در پالژیوکالز بیانگر نبود تعادل کامل بین ماگما و این کانی در حین تبلور است. ماکلاند. منطقهکلسیت دگرسان شده

که در این  است یهای فرو منیزینترین کانیمهمد هورنبلنباشد. ها شامل کارلسباد و پلی سنتتیک میمشاهده شده در پالژیوکالز

 یندفرا طی دنبلنرهو هایدر برخی مقاطع کانیباشد. حاشیه متر میمیلی 2تا  1/0بین  هاوربل شود. طولها دیده میسری از نمونه

باشد. ها، دگرش به کلریت میهای رایج این کانی. از دگرسانیشده است گیآنها دچار سوخت حواشی یاطور کامل و بهشدن، اپکی

دالیل متفاوتی برای پدیده اپاسیتی شدن عنوان گردیده  .مشخص شد (1867)وگلسانگ ، فرایند اپاسیتی شدن برای اولین بار توسط 

گیرد صورت می یا اکسیداسیون مذاب افزایش حرارت و در اثرناپایداری هورنبلند و تجزیه آن است. عده ای اعتقاد دارند 

ما از محل ذخیره در عمق وابسته شدن هورنبلند حین باال آمدن آرام ماگشدن به شکستهمنشأ این اپکی .(2003)رادرفورد و دوین ، 

شود که خروج مواد فرار از است و نشانه اختالط ماگما است. همچنین دلیل ناپایداری فنوکریست های هورنبلند اینطور عنوان می

 شود.دهد و باعث واکنش آن با ماده مذاب میماگما در حین باال آمدن به سطح زمین، محدوده پایداری آن را کاهش می

 
بافت تجمعی ناشی از قرار  -B(. PPLسنگ آندزیت التیتی با بافت پورفیری )در نور  -AMA-S-R032 )Aتصاویر میکروسکوپی نمونه  -2 شکل

بلورهای آمفیبول  -D(. PPLبلورهای آمفیبول اپکی شده در زمینه پورفیری )در نور  -C ( .PPLهای پالژیوکالز در کنار یکدیگر )در نور گرفتن بلور

 .(XPLشده در زمینه پورفیری )در نور  اپکی

بیشتر با بافت پورفیری و پورفیری با خمیره شیشه و میکرولیتی نمایان هستند. بافت  (3)شکل  مورد اشاره های آندزیتیواحد

ای آندزیتی هدر بعضی از دایکهای اصلی پالژیوکالز، آمفیبول، و بیوتیت می باشد. باشد و کانیها پورفیری میغالب در این سنگ
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اند و به های اولیه سنگ دگرسان شدهاند وفقط قالبی از آنها باقی مانده است و یا کلیه کانیها شدیداً سوسوریتی شدهپالژیوکالز

می باشد، اندازه این بلورها  ی منطقههاآندزیت ترین کانی متشکله در فراوانعنوان به پالژیوکالز اند.سریسیت و کلسیت تبدیل شده

 36-28ها و خصوصیات نوری )زاویه خاموشی بندی در پالژیوکالزباشد و با توجه به ماکل تکراری و منطقهمیلیمتر می2تا  0.5

شدن رسی شود.ها دیده میدر پالژیوکالز تکراری ماکل کارلسباد وشود. درجه(، ترکیب آنها بیشتر الیگوکالز تا آندزین پیشنهاد می

دار پالژیوکالز های شکلدار و نیمه شکلر که درصد کلسیم بیشتر است صورت گرفته است. فنوکریستمعموال در قسمت میانی بلو

دار آمفیبول، دارای شود. کانی فرومنیزین آبهای رسی تبدیل میشده و به سرسیت و کانیشدن دگرساندر اثر فرایند سرسیتی

بافت پورفیری معرف وجود یک یا چند نوع )نسل( از انواع  اند. مقاطع به کلریت دگرسان شده حاشیه سوخته بوده و در برخی از

های دهنده سنگ هستند. اختالف ناگهانی بین اندازه دانههای تشکیلهاست که دارای اندازه بزرگتری نسبت به سایر کانیکانی

اگما از یک مرحله به مرحله دیگر در باشد که شرایط تبلور مبلورهای درشت اولیه و خمیره سنگ نتیجه تبلور آنها در دو مرحله می

شوند و معرف مرحله های درشت اولیه در عمق تشکیل مینتیجه نفود یا خروج ماگما یا شرایط دیگر تغییر یافته است. معموالً بلور

ای آن ای شیشهههای ریز خمیره یا حتی قسمتباشند که در این حالت ماگما داغ و روان است. در صورتی که بلورابتدایی تبلور می

های باالیی پوسته زمین یا حتی جریان یافتن آن در سطح ممکن است که در نتیجه انتقال ناگهانی این مخلوط بلور و سیال به قسمت

شود. در خیلی از های نفوذی کوچک دیده میها و یا تودهها، سیلهای آتشفشانی، دایکزمین باشد. این بافت اکثراً در سنگ

های ریز در خمیره شوند، به صورت بلورهای درشت اولیه دیده میهایی به صورت بلوررای بافت پورفیری هستند کانیها که داسنگ

ریزی از باشند که در زمینه دانهیهای پالژیوکالز، هورنبلند، پیروکسن و بیوتیت مبلوردرشت حاوی هادایک اینهم وجود دارند

. بافت استای دانه تا شیشهاند. بافت غالب در آنها پورفیری با زمینه ریزثانویه قرار گرفته هایهای پالژیوکالز و کانیمیکرولیت

 هایفنوکریستها دیده شده است. این بافت حاصل تجمعاتی از هایی است که در برخی نمونهگلومروپورفیری یکی دیگر از بافت

 د.نباشپالژیوکالز می

 
های آمفیبول اپکی شده بلور -B . C .(XPLسنگ آندزیت با بافت پورفیری )در نور  Bو  AMA-S-R108) Aتصاویر میکروسکوپی نمونه  –3شکل 

 .(PPLهای آمفیبول کلریتی شده در زمینه پورفیری )در نور بلور -D(. XPLدر زمینه پورفیری )در نور 
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باشد ترکیبب کانی در کانسار امیرآباد می که مربوط به سنگ میزبان کانی سازی(4)شکل  AMA-S-R103در مطالعه نمونه شماره 

 % 10تا  5خرده فسیل +   %25دانه ماسه ای+  تا  % 20شناسی آن بصورت زیر مشخص شد: سنگ دارای زمینه میکرایتی+ بیش از 

 شود.می اینتراکالست + رگه های اکسید آهن تشکیل شده است. که نام بیومیکریت ماسه ای یا وکستون ماسه ای برای آن پیشنهاد

 ، نتایج زیر حاصل شد: 5( شکل AMA-S-R012-93ی دیگری از سنگ میزبان کانی سازی در کانسار امیرآباد )در مطالعه نمونه

نام  اینتراکالست تشکیل شده است. % 25 خرده فسیل و بیش از %10تی +  تا دانه سیل % 10میکرایتی+ حدود  سنگ از زمینه

 شود.پیشنهاد می برای این نمونهاینترامیکرایت 

 
 ( .PPLسنگ بیومیکریت ماسه ای ) -B(. XPLسنگ بیومیکریت ماسه ای ) - AMA-S-R103) Aتصاویر میکروسکوپی نمونه ( 4شکل 

ویژه در بخش مرکزی و جنوبی های مختلف بهسازی مس )بویژه به صورت ماالکیت و کالکوسیت( در واحدآثار و شواهد کانی

( به صورت cPE( و کنگلومرا )mlEسنگ و مارن )های رسوبی واحد ماسه(. این آثار در نهشته 6 ست)شکلمشاهده امحدوده قابل

-( به صورت یک اندیس قابل پیگیری است که از آن میc,sEسنگ و کنگلومرا واحد )جزئی قابل مشاهده بوده، اما در توالی ماسه

( c,sEدرشت واحد )ریز تا دانههای دانهسنگیزبان اندیس مورد اشاره ماسهسازی غالب محدوده یاد کرد. سنگ معنوان کانیتوان به 

شود. سطح فوقانی این های کنگلومرایی و مارنی همراهی میالیهای می باشد که با میانبه رنگ قرمز، خاکستری و سبز با ساخت الیه

زوریت و به میزان کمتر تاً به صورت ماالکیت و آزایی عمد( پوشیده شده است. کانیEvواحد توسط پیروکالستیک های ائوسن )

 و کوولین دیده می شود.کالکوسیت 

 
 اینترامیکرایت -Dتا  AMA-S-R012) Aتصاویر میکروسکوپی نمونه  -5شکل 
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 .( نمای نزدیک از کانی سازی ماالکیت و آزوریتو ت در میزبان ماسه سنگی، پ مسالف و ب( افق کانی سازی  -6شکل

( از 7)شکل  AMA-S-R8-93شد. در مطالعه مقطع صیقلی نمونه شماره ه عمقطع صیقلی از اندیس مس امیر آباد تهیه ومطال 11تعداد 

-های تشکیل دهنده این نمونه میکانسنگ مشخص شد که: کالکوسیت، کولیت، ماالکیت، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن کانی

شود. بعضی از دیده می µ60-µ20دار با اندازه دار تا نیمه شکلرت شکلصوباشد و بهمی 5-8باشند. فراوانی کالکوسیت 

شکل و اکسیدها صورت بیدرصد فراوانی و به 8ها توسط کولیت )کانی آبی رنگ( جانشین شده است. کانی ماالکیت با کالکوسیت

 حضور دارند. µ75-µ15دار با اندازه درصد فراوانی و به صورت نیمه شکل 15-20و هیدروکسیدهای آهن نیز با 

 درصد کالکوسیت و کولیت 10-15این نمونه از  نیز مشخص شد که( 8شکل ) AMA-S-211-93چنین در مطالعه نمونه شماره هم

درصد اکسید و  2-3و  ای و بی شکلرگچهدرصد ماالکیت بصورت  µ75-µ15  ،8با اندازه  شکلدار تا بینیمه شکلبه صورت 

 تشکیل شده است. µ90-µ10با اندازه  داردار و نیمه شکلشکلرت های آهن بصوهیدروکسید

 
های کانسنگ از کانی Dتا  Aاز  (AMA-S-R8-93تصاویر میکروسکوپی )مقاطع صیقلی( از کانسنگ مس کانسار امیرآباد، نمونه  -7شکل 

 ( و هیدروکسیدهای آهن تشکیل شده است.hem(، هماتیت )mal(، ماالکیت )ccکالکوسیت )
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  باشد.اکسیدهای آهن )هماتیت و مگنتیت( ماالکیت و هماتیت قابل مشاهده می Dو  Cکالکوسیت و کولیت در شکل  Bو  Aهای در شکل -8شکل 

 شناسی ساختاری:زمين

ل خوردگی و گسلش قاببندی، چینمطالعات ساختاری در محدوده مورد بررسی بر مبنای برداشت عناصر ساختاری در سه گروه الیه 

طور متوسط بندی بهخاوری و شیب الیهجنوب –باختریهای رسوبی در منطقه غالباً شمالبندی واحدباشد. امتداد الیهتفکیک می

(. عمدتاً 9 باشد)شکلباختر میخاور و در قسمت جنوبی عمدتاً به سمت جنوبدرجه، در بخش شمالی بیشتر به سمت شمال 35-30

و از نوع  NW –SEمانند با راستای عمومی اثر سطح محوری  های ناودیس و تاقدیسرت ساختارهای موجود به صوخوردگیچین

خاوری  -خاور تا باختریجنوب -باخترهای محدوده شمالباشند. روند گسلباز( میدرجه )چین 120-70نامتقارن با زاویه بین یالی 

تشخیص باشند. یک گسل معکوس نیز در قسمت میانی محدوده قابلیگرد مگرد و به ندرت راستلغز چپها امتداداست. اکثر آن

های محدوده اندیس از نظر سازوکار و نیز میزان جابجایی کمک شایانی در ( بررسی گسل1000/1در مقیاس بزرگتر ) باشد.می

 ها استفاده شد.فی و نیز گمانههای اکتشاها گردید و از این نتایج جهت جانمایی محل ترانشهپیگیری ماده معدنی در محل رخنمون

                                                            
 اندیس مس امیرآباد 1:25000نقشه ساختاری محدوده اکتشافی  -9شکل                                      

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 نتیجه گیری :
-کانه جانبی امتداد، با میزبان ماسه سنگی دارمس افق سانچینه و شیبهم تقریبا شکلشامل:  آباداندیس مس امیر مهم هایویژگی

-درشت تخریبی رسوبات از مناسب ضخامتی وجودو  بندیالیه در متر ضخامت( 1سانتی متر تا بیش از  20متر امتداد و  1400) زایی

و زوریت و به میزان کمتر کالکوسیت کیت و آزایی عمدتاً به صورت ماالکانی، دارمس منطقة زیر در رنگقرمز و پذیرنفوذ دانه،

به طور کلی از نظر شکل، عدسی مانند اندیس مورد اشاره  سازیشناسی محیط کانیزمین است. درصد 2، عیار متوسط مس کوولین

دار از ههای کانها و الیهعدسی باضخامت متوسط یک متر است.)بصورت منقطع( متر  1400حدود تا چینه سان بوده و طول آنها 

درجه و جهت شیب به سمت  30تا  15ها کند. شیب الیهباختری است، تبعیت میجنوب –خاوری بندی منطقه که شمالروند الیه

های متعدد مس در نشانهمشابه این کانسار را می توان در ناحیه ایران مرکزی منطقه کرمان مثال زد به طوری که  خاور است. جنوب

)مهدوی و خورد به چشم می جنوب بهابادکرتاسه در ناحیه وسیعی از جنوب راور تا  -ریبی ژوراسیکتخ -های رسوبیسنگ

دو و در جاییکه لیتولوژی از ماسه سنگ به شیل و مارن تغییر ( که در مناطق مذکور کانی سازی مس در سازند گره1386همکاران، 

های میزبان به سن باشد. در منطقه مورد مطالعه نیز هرچند سنگکرده اتفاق افتاده است و کانی سازی بصورت سین ژنتیک می

باشد. بر های سنگ میزبان با کانسارهای رسوبی ناحیه کرمان قابل مقایسه میباشند اما از نظر نوع کانی سازی و ویژگیپالئوژن می

 رسوبی میزبان سنگ با استراتیفرم مس کانسار،دکه بتوان برای اندیس مس امیرآباد استفاذه کر ینام ترینمناسببه احتمال این اساس 

البته برای تعیین دقیق ژنز . شودگفته می Sediment-Hosted Stratiform Copper Deposits یا SSCبر طبق تعریف  که است

ائوسن منطقه  یتیآندز یاحتماال منشا مس از سنگ ها باشد.اندیس مس امیرآباد سایر مطالعات زمین شناسی اقتصادی ضروری می

با توجه به تعداد  است. یافتهته نشست  یماسه سنگ یها یزبانو سپس در م ین،حملمناسب از آنها مس تام یطباشد که تحت شرا یم

 یدرصد م 2 یانگیندرصد و بطور م 3.7درصد تا حداکثر  0.04مس در خود کانسنگ حداقل  یارع یزانم یمایی،ش یزنمونه آنال 34

 باشد.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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( در شمال غررب  Redbed typeدار مس رسوبی مارکشه )های کانهکانی شناسی و ساخت و بافت افق"، 1386مهدوی، ا.؛ راستاد، ا.؛ حسینی برزی، م.، -2

 م زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.. بیست و ششمین همایش علو"راور

◊◊◊◊◊◊◊ 
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