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واهد کانی شناسی و  سیاالت شهای آلتراسیونی، بر اساس رفتار طیفی کانیمنطقه استرقان  های دگرسانی بررسی زون

 خاروانا، آذربایجان شرقیدرگیر، شمال شرق 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

یده :چك  

های سنگي واحدکیلومتری شمال تبریز، جنوب شرق خاروانا در استان آذربایجان شرقي، واقع شده است.  05در  منطقه مورد مطالعه 

های ائوسن شامل ترادفي از سنگ -های گرانودیوریتي پورفیری به فرم استوک )الیگومیوسن( و رسوبات پالئوسنشامل نفوذیمنطقه 

های آلتراسیوني شامل زون پتاسیک کاغ دره، زون فیلیک سیلدریم زونباشند. ه سنگ آهکي و مارن( ميفلیشي )سنگ آهک، ماس

بیشترین توزیع کاني کائولینیت در  (SAM) طیفي زاویه برداری بر اساس روش نقشهباشند. دره و زون آرژیلیک نوروز کله مي

مشاهده نوروز کله های سیلیسي ها و همچنین حاشیه رگهستگيهای گسله و شکقسمت شمالي روستای استرقان و در اطراف زون

تمرکز کاني های کلریت و اپیدوت در  شود.مي و فیلیک مشاهده پتاسیک در حاشیه دگرسانيتوزیع مسکوویت و ایلیت گردد. مي

سیاالت درگیر زون . دباشهای نفوذی ميسنگ های ولکانیکي و سنگ های آهکي دگرگون شده و زون های اسکارني مجاور توده

برای سیاالت دو فازی )غني از مایع و غني از گاز(  wt% NaCl 50-0 و  C 065-560˚پتاسیک کاغ دره دمای همگن شدن و شوری 

سیاالت درگیر دمای همگن شدن و شوری دهند. نشان ميبرای سیاالت درگیر سه فازی  wt% NaCl  60-00و  C 065- 065˚و 

باشند. فشار محاسبه شده در زمان به دام مي wt% NaCl 0/7-5و  C 065-502˚به ترتیب برابر بانوروز کله  زون دگرساني آرژیلیک

-متر مي 5055-5055بوده که معادل عمق هیدرواستاتیک حدود  bar 055-505افتادن سیاالت درگیر سه فازی هالیت دار در بازه 

مطالعات سنجش از دور و سیاالت درگیر ابزار  .باشدمي متر  555 ر حدوددعمق  این نوروز کله زون دگرساني آرژیلیکدر  .باشد

 د.نباشهای دگرساني و به تبع آن کاني سازی در منطقه ميبسیار مناسبي جهت پي بردن به گسترش و خصوصیات زون

 

 استرقان، آذربایجان شرقي. کاني شناسي، آلتراسیون، سیاالت درگیر،سنجش از دور،  :كليد واژه ها

 
Studies of alteration zones of  Astarghan area based on spectral behaviour of alteration 

minerals, mineralogy and Fluid Inclusions signatures, Kharvana, East- Azarbidjan 
 

 

 

Abstract: 

Study area is located in ~ 50 km north of Tabriz, southeast of  Kharvana, East-Azarbaidjan. The most 

important lithologic units in the area are a hypabyssal prophyritic granodioritic intrusive stock (Oligo-

Miocene) and flysch-type sedimentry sequence consisting of limestone, limy sandstone and marl 

(Paleocene-Eocene). Alteration zones consist of Kaghdara potassic zone, Sildirimdara phallic zone and 

argillic alteration zone of Nowrozkala. Based on Spectral Angel Mapper (SAM) method, the most 
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distribution of kaolinite is observed north of Astarghan village and around faulted and fractured areas 

and in the vicinity of veins. Chlorite and epidot are focused in volcanic and metamorphed rocks and 

skarn patches. Fluid inclusion micro-thermometric studies of Kaghdara potassic alteration zone show 

that homogenization temperature and salinity of two-phase (liquid-rich and vapor-rich)  inclusions 

have ranges of 165-460˚C and 5-25 wt% NaCl eq., and of halite-bearing 3-phase inclusions of 360-560 

˚C and 35-65 wt% NaCl eq., respectively. The fluid inclusions of Nowrozkala argillic alteration zone 

are mainly liquid-rich 2-phase and homogenize within the temperature range of 238-460˚C. The 

salinity of these inclusions is relatively within the range of 2-7.5 wt% NaCl eq. Calculated trapping 

pressures of halite-bearing 3-phase fluid inclusions show a range of 150-300 bars corresponding with 

hydrostatic head of 1400-2900 meters. In Nowrozkala argillic alteration zone was developed at depth 

of ~200 meters. Remote sensing and fluid inclusion studies are suitable tools for realizing of spreading 

and properties of alteration zones and consequently mineralization features in the area. 

   
Keywords : Remote Sensing, Alteration, Fluid inclusion, Mineralogy, Astarghan, East- Azarbijan. 

 مقدمه :

 06ْ  55ْ   56های شرقي ًو طول 02ْ   00ْ   00تا ً 02ْ   05´ 55های شمالي  ًکیلومتری شمال تبریز بین عرض 05منطقه استرقان در 

ارسباران را  -سیه رود واقع شده و بخشي از زون متالوژني قره داغ 5:555555قرار دارد. این منطقه در جنوب ورقه   07ْ   52ْ   55تا ً

های نفوذی و خروجي ائوسن و دهد. زون متالوژني ارسباران بواسطه توالي گسترده رسوبات تیپ فیلیشي پالئوسن و سنگتشکیل مي

 ( راجع به5077) جماليمطالعات   توان بهدر اطراف منطقه استرقان ميانجام گرفته  مقدماتي از مطالعاتگردد. الیگوسن مشخص مي

بررسي پترولوژی و ژئوشیمي  ( راجع به5025) خضریرود، همچنین  مالي اندیس معدني میوهژئوشیمي وتعیین ژنز احت زمین شناسي،

های ( در مورد زمین شناسي اقتصادی، زون5025و مطالعات گلگون ) دگرگوني منطقه میوه رود )شرق خاروانا( های آذرین وسنگ

فردوسي ایان نامه کارشناسي ارشد در این ناحیه اشاره کرد. قره داش، در قالب پ -ترمال منطقه بوزلوخآلتراسیوني و کانه زایي اپي

 ,Cu)ژئوشیمي، آلتراسیون، مینرالیزاسیون و سیاالت درگیر و ژنز فلزات پایه و گرانبها ( در قالب رساله دکتری خود به بررسي 5000)

Au) پرداخته است. در منطقه استرقان 

 :روش تحقیقبحث و 

 ها:مواد و روش

-زونهای میزبان، برداری از سنگهای زمین شناسي از محدوده مورد مطالعه همراه با نمونهتهیه نقشه شامل مطالعات صحرائي

 در مرکز تحقیقات و  دگرسان هایدگرساني به منظور تعیین کاني هایزوننمونه از  50تعداد . باشندمي سازیو کاني های دگرساني

 555تا  555مقطع دوبرصیقل با ضخامت نسبي نمونه  52تعداد همچنین  قرار گرفتند.  XRDتحت آنالیز  فرآوری مواد معدني ایران

عدد از  50و پس از انجام مطالعات پتروگرافي تعداد  سازی تهیهکاني تنوعاتهای شفاف کوارتز با در نظر گرفتن میکرون از کاني

 THMS600گرمایش -سکوی سردایشي ایران به کمک شناسي مرکز تحقیقات فراوری مواد معدناین مقاطع در آزمایشگاه کاني

Linkam, که بر روی میکروسکوپZEISS   نصب است مورد آنالیز ترمومتری قرار گرفتند. به منظور انجام مطالعات سنجش از دور

 ASTER منطقه مورد مطالعه از سازمان نقشه برداری کشور تهیه شد. هر تصویر ASTERو  LandSt ETMای های ماهوارهیافته
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قدرت  SWIR هایمتر و باند 50قدرت تفکیک مکاني  VNIR هایگیرد. باندکیلومتر مربع را در بر مي 65×65مساحتي در حدود 

های طیفي بیشتر باشد، هر چه توان تفکیک باند متر را دارا هستند. 05قدرت تفکیک مکاني  TIR هایمتر و باند 05تفکیک مکاني 

را نسبت به سایر  ASTERهای دگرساني به دست خواهد آمد که این مورد ارجحیت تصاویر ناسي و زونجزئیات بیشتری از زمین ش

مراحل پیش پردازش بر روی  (.Gad and Kusky, 2007)سازد های زمین شناسي و دگرساني آشکار ميها جهت تهیه نقشهسنسور

، تصحیح اتمسفری و تصحیح هندسي Image Rotation ،Radiance Calibrationتصحیح  ،Crosstalkشامل تصحیح  ASTERتصویر 

 د. باشبوده و پردازش شامل روش های مربوط به جداسازی طیفي مي

 زمین شناسی:

ائوسن،  -های رسوبي )فیلیشي( پالئوسن های اصلي در منطقه شامل واحدبر اساس مطالعات زمین شناسي انجام گرفته واحد

-ها، هورنفلس و نهشتههای دگرگوني شامل متاسوماتیتها، واحدفیری، دایکها و سیلها و گدازههای آذرین شامل استوک پورواحد

ترین واحد سنگي، شامل یک سری فیلیشي )فلیشوئیدی( از ماسه سنگ آهکي تا آهک (. قدیمي5باشند )شکل های کواترنر مي

باشند. این رسوبات تحت تأثیر فاز کوهزایي ائوسن مي -پالئوسنهایي از سیلتستون، شیل و مارن به سن ای، همراه با میان الیهماسه

 اند. اند و طاقدیسها و ناودیسهای متعددی بوجود آوردهپیرنین بشدت دچار چین خوردگي شده

 
 .A-B: نقشه زمین شناسي از منطقه مورد مطالعه و مقطع زمین شناسي در طول پروفیل 5شکل 
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این توده از نظر ترکیبي در  باشد.مي نیمه عمیق با بافت پورفیری تا گرانوالر ده نفوذیهای سنگي آذرین شامل یک توواحد

، I-typeهای باشد. توده پورفیری از نوع گرانیتمونزونیت و کوارتزمونزودیوریت ميحد گرانیت، گرانودیوریت، کوارتز

های ولکانیکي پس از از نظر تکتونیکي مرتبط با قوس الکالن با پتاسیم باال و شوشونیتي بوده کهمتاآلومینوس با سرشت کالک

اند. هایي با ترکیب اسیدی تا حدواسط مورد نفوذ قرار گرفتهاین مجموعه توسط دایک(. 5000برخورد هستند )فردوسي و همکاران، 

اند. ب گسترش یافتهجنوب غر -جنوب شرق هم راستا با توده نفوذی و شمال شرق -در دو روند اصلي شمال غربهای منطقه گسل

ها در منطقه شده است. این ها و شکستگيها سبب ایجاد شرایط کششي و توسعه یک سری گسلهعملکرد توأم و متضاد این گسل

های سیلیسي کانه دار عمل های دگرساني و رگهزونهای شکستگي به عنوان مجرای مناسبي جهت تراوش فلوئیدها و توسعه زون

 کرده اند. 

  : دگرسانیهای سی و پتروگرافی زونکانی شنا

های خرد ها و زونهای سیلیسي و در امتداد شکستگيرگچه -های دگرساني در منطقه در داخل استوک پورفیری، اطراف رگهزون

یشتر سازی نیز بشدگي شدیدتر بوده، دگرساني و متعاقب آن کانيهایي از منطقه که شکستگي و خرداند. در بخششده گسترش یافته

های پتاسیک، فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک در داخل و حواشي استوک در منطقه شامل دگرسانيموجود ها بوده است. دگرساني

باشند. دگرساني پتاسیک در بخش شرقي کاغ دره و در حد فاصل سیلدریم دره و محمد امین دره در ها ميپورفیری و اطراف رگه

بصورت فلسي و پولکي و با  هیدروترمالبیوتیت پتاسیم فلدسپار در داخل پالژیوکالز و است.  داخل استوک پورفیری شکل گرفته

این  XRDآنالیز . (A، 5)شکل  شودکالکوپیریت مشاهده مي -های استوک ورک کوارتزو عمدتًا در مجاورت رگچه شکل نامنظم

های این زون، دگرساني فیلیک با جانشیني به سمت حاشیهاشد. بميدر این زون بیوتیت، ارتوز، کوارتز زون نمایانگر حضور کانیهای 

های بسیار ریزدانه سریسیت به صورت پولک. شودهای اولیه و ثانویه سنگ به طور نامتقارن آغاز ميبخشي سریسیت به جای بیوتیت

های فرومنیزین نظیر بیوتیت نيبوده و حاصل دگرساني فلدسپارها خصوصاً پالژیوکالزها است  همچنین مقداری از آن جانشین کا

شده است. در برخي نقاط شدت این دگرساني به حدی باالست که تنها شبحي از پالژیوکالزها قابل تشخیص است. مسکوویت به 

ای های ریز و پیریت  بصورت بلورهای شکلدار تا نیمه شکلدار و پراکنده در متن سنگ بوده و گاه بصورت رگچهصورت پولک

. باشنددر این زون ميو ایلیت  مسکوویت ،کوارتز، پیریت، سریسیتنشان دهنده حضور XRDآنالیز . (B، 5)شکل  ند. شودیده مي

غالباً در ارتباط مکاني و زماني با دگرسانیهای فیلیک و پتاسیک و در عمدتًا در اطراف زون نوروز کله و  دگرساني آرژیلیک

-ود. بخشي از دگرساني آرژیلیک که در داخل و حواشي زون فیلیک مشاهده ميشهای اپي ترمال دیده ميرگچه -مجاورت رگه

بر اساس مطالعات میکروسکوپي، بلورهای سیلیکاته اولیه . گردد، احتماالً در اثر هوازدگي زونهای دگرساني فیلیک تکامل یافته است

 .اندر زمینه نیز مقدار زیادی کانیهای رسي تشکیل شدهتماماً به کانیهای رسي تبدیل شده و تنها شبحي از آنها باقي مانده است و د

نتایج  .(C، 5)شکل  شکل ریز در متن سنگ پراکنده استکوارتز بصورت بلورهای بي شده وسریسیت تنها به مقدار جزئي مشاهده 

کانیهای رسي در برخي ها هستند بطوریکه نیز نشانگر حضور کوارتز، کائولینیت، ایلیت و دیکیت در این نمونه XRDآنالیزهای 

در بخش نوروز کله و در  دگرساني پروپیلیتیک به صورت خیلي محدود و پراکنده .دهندها، فازهای اصلي سنگ را تشکیل مينمونه
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مطالعه . گرددخیری نیز مشاهده ميأهای تهای فیلیک و آرژیلیک قرار دارد. این دگرساني در حاشیه دایکحاشیه خارجي دگرساني

کانیهای اپیدوت، کلسیت، ترمولیت و کلریت به عنوان ده از این دگرساني نمایانگر حضورهای برداشت شازک نمونهمقاطع ن

های اکتینولیت، کلینوکلر و ترمولیت در نشان دهنده حضور کاني XRDهای نتایج آنالیز (. D، 5)شکل  کانیهای ثانویه در سنگ است

 .رسانداین زون را به اثبات مي

بیوتیت هیدروترمال و ( زون دگرساني پتاسیک به همراه  Aهای دگرساني موجود در منطقه استرقاناز زونمیکروسکوپي : تصاویر 5شکل 

های رسي بافت شبح مانند و کاني( Cدگرساني فیلیک.  زونمسکوویت و سریسیت در ( Bکالکوپیریت در بخش کاغ دره.  -های کوارتزرگچه

 های خارجي توده نفوذی.( دگرساني پروپیلیتیک در قسمتDوروز کله. دگرساني آرژیلیک ندر زون 

 طیفی: زاویه برداری نقشه

 و طیف تصویر بین تشابه محاسبه با تصویر بندی طبقه روش یک (Spectral Angle Mapper)طیفي  زاویه برداری نقشه

 آن بین طیفي زاویه وسیله به را طیف دو بین مشابهت روش، این الگوریتم .های طیفي( استیک طیف مرجع )مانند کتابخانه

تصویر  پیکسل هر که است باندی تصاویر از ایمجموعه طیفي، تصویر چند یک (.Kruse et al., 1993)کند محاسبه مي دو

 گیاه سنگ، همچون) ماده یک اگر که طوری است به تصویر های موج طول تمامي برای بازتاب مقادیر از طیفي دربردارنده

 نظر در ماده آن از کاني مرجع( انتهایي )مثالً  عضو طیف عنوان به پیکسل آن طیف کند، اشغال پیکسل را یک تمام( و غیره

این  و شده گرفته نظر در تصویر در پیکسل هر برای طیفي زاویه یک انتخاب شده، انتهایي عضو هر ازای به .شودمي گرفته

 میان بیشتر تشابه دهنده نشان کمتر مقادیر زاویه آیدمي شمار به پیکسل آن نماینده وانعن به طیفي زاویه نقشه در زاویه مقدار

نقشه  تهیه در شده گرفته کار به انتهایي عضو تعداد با برابر خروجي تصاویر ترتیب تعداد این به است. انتهایي عضو و پیکسل

کائولینیت، مسکوویت، ایلیت، کلریت، اپیدوت و اکسید  های کاني نمودارهای طیفي از پژوهش این در (.Hao et al., 2008) است

های جز روش SAMروش . شد استفاده مرجع یافته عنوان به (USGS) زمین شناسي آمریکا سازمان طیفي مجموعه به متعلق آهن

pre-pixel  د نظر بر اساس رفتار است. یعني در پیکسل مور 5یاشد. بنابراین خروجي که این روش تولید مي کند حالت صفر یا مي

داده خواهد  5طیفي رفرنسي که داده شده است آیا کاني مورد نظر وجود دارد یا نه، اگر وجود داشته باشد به پیکسل مورد نظر عدد 

نقشه یک  SAMشد و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده خواهد شد. در این مطالعه برای محدوده مورد مطالعه بر اساس روش 

 . بیشترین توزیع (0ت، اپیدوت و اکسید آهن تولید شد )شکل کائولینیت، مسکوویت، ایلیت، کلری هایای الگوی توزیع کانيبرکلي 
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-شود در قسمت شمالي روستای استرقان و در اطراف زونکاني کائولینیت که کاني شاخص دگرساني آرژیلیک محسوب مي

های دور از ها در بخشگسترش محدود این کاني گردد.سیلیسي مشاهده ميهای ها و همچنین حاشیه رگههای گسله و شکستگي

 های سیلیسي اپي ترمال واجد کانيرگچه-. زون آرژیلیک بیشترین گسترش رگهباشدرگه و زون های پروپیلیتیک نیز مشهود مي

های الباً در حاشیه دگرسانيدگرساني  فیلیک در منطقه نسبت به آرژیلیک گسترش محدودی داشته و غسازی طال را دارد. 

های حاوی این نوع کاني اولویت دارد و شود. با توجه به اهمیت این کاني در اکتشاف ذخایر فلزی توجه به زونکائولینیتي دیده مي

گردد که آغشتگي شدیدی با در قسمت شمالي منطقه مورد مطالعه توزیع و تمرکز شدیدتری از این نوع دگرساني مشاهده مي

دهد. در این محدوده با توجه به سطح فرسایش، دگرساني  آرژیلیک از اهمیت بیشتری به عنوان رساني اکسید آهن نشان ميدگ

های هیدروترمال نیاز به ها در رابطه با سیستمتر کانيگردد. برای باال بردن کیفیت کار و تفکیک دقیقنواحي امید بخش معرفي مي

 باشد. کنترل صحرائي مي
 

 
 دهد.ها نشان ميها و رگههای آلتراسیوني در منطقه مورد مطالعه که نحوه ارتباط آنها را با گسل: نقشه توزیع کلي کاني0ل شک
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های رسي نیز در نظر گرفته شده که دارای یک طیف خاص های رسي، یک زون برای کل کانيعالوه بر تعیین نوع کاني

های رسي هیدروترمال نظیر مونتموریلونیت و اسمکتیت ي رسي و یا حتي شامل کانينوع کان نیست و اساساً میتواند برای هر

بندی کلریت و اپیدوت است و در های پروپیلیتي در این ناحیه دارای زونبیشتر دگرساني های رسي هوازده و غیره نیز باشد.وکاني

کلریت و اپیدوت مربوط به بخش شرقي در سنگ های  مناطق مورد مطالعه با شدت کم قرار دارند. عمده ترین تمرکز کاني های

ولکانیکي و سنگ های آهکي دگرگون شده و زون های اسکارني مجاور توده های نفوذی مي باشد. در این محدوده دگرساني نوع 

کلریت( در رابطه  ها قرار گرفته است. بنظر میرسد که دگرساني  پروپیلیتي )مشخصاًپروپیلیتي، اپیدوت در مرکز و کلریت در حاشیه

های کلریت و اپیدوت در ماتریکس سنگهای سازی فلزی در منطقه ندارد وکانيبا واحدهای نفوذی بوده و ارتباط شاخصي با کاني

ها در متن باشد ولي پراکندگي این کانيهای اسکارني وجود دارد و غالباً در همه جای منطقه قابل مشاهده ميمتاسوماتیک و زون

 توان به عنوان دگرساني  پروپلیتیک در نظر گرفت. نمي ها راسنگ

سازی هیدروترمال مورد مطالعه قرار گیرد که بیشتر از های آهن در رابطه با کانيدر منطقه مورد مطالعه سعي شده است اکسید

های سنگي بوده تا در زدگي واحدولي بیشتر آنها در رابطه با هوا گردندنوع هماتیت بوده و به فراواني در سراسر ناحیه مشاهده مي

ها را به عنوان دگرساني هماتیتیزاسیون در نظر گرفت ولي در واحدهای توان این اکسیدهای هیدروترمال که نميرابطه با سیستم

 تواند بعنوان ردیاب خوبي مدنظر قرار گیرد. سنگي نفوذی مي

 

 :سیاالت درگیر

ون دگرساني پتاسیک کاغ دره شامل انواع سیاالت تک فاز بخار، دو فازی های سیلیسي زسیاالت درگیر موجود در رگچه

. همچنین سیاالت درگیر (Bو  A، 0)شکل  باشندهای نوزاد هالیت و اپک مي)غني از مایع و غني از بخار( و سه فازی واجد کاني

-ني از مایع و به ندرت تک فاز بخار ميهای سیلیسي زون دگرساني آرژیلیک نوروز کله از نوع دو فازی غمطالعه شده در رگچه

 .(Dو  C، 0)شکل  باشند

 
 سیاالت درگیر (Aسولفیدی منطقه استرقان.  -های کوارتزرگچه -های مختلف سیاالت درگیر مطالعه شده در رگه: تصاویر انواع تیپ0شکل 

انواع ( C.  و بخار غني از مایع رگیر تک فاز غني از بخارهای غني از سیاالت دنمونه (B  .های جامد شناسایي شده و مبهمبا فاز سه فازی

 پدیده باریک شدگي در سیاالت دو فازی.( Dو غني از مایع  (V+L)مختلف سیاالت درگیر دو  فازی 

دهد که اکثر سیاالت دو فازی به مطالعات میکروترمومتری بر روی سیاالت درگیر زون دگرساني پتاسیک کاغ دره نشان مي

های باالتری در حدود و به حالت بخار دما 560-055ع همگن شده و دمای همگن شدن انواع دو فازی به حالت مایع حدود حالت مای
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درصد  00-05و  0-55گیری شده در سیاالت درگیر زون پتاسیک کاغ دره بین بیشترین تعداد شوری اندازهباشد. مي 065-502

شوند که دمای همگن شدن نهایي ت درگیر سه فازی با ذوب شدن هالیت همگن مياکثر سیاال. (A، 0)شکل  باشدمي NaClمعادل 

. مقدار کمي از این سیاالت درگیر با از بین رفتن فاز بخار یا از بین رفتن همزمان (B، 0)شکل  باشدمي 065 -065آنها عمدتًا بین 

 دهد کهميزون دگرساني آرژیلیک نوروز کله نشان شوند. مطالعات میکروترمومتری سیاالت درگیر هالیت و فاز بخار همگن مي

-مي 555-005های حدود همگن شدن آنها به فاز مایع در دما .(C، 0)شکل  است 5-0/7شوری این سیاالت بسیار کم و در حدود 

 . (D، 0)شکل  باشد

 
دیاگرام  (A. و زون آرژیلیک نوروز کلهدیاگرام شوری و درجه حرارت همگن شدن برای سیاالت زون دگرساني پتاسیک کاغ دره : 0شکل 

. دیاگرام درجه حرارت همگن شدن برای سیاالت زون دگرساني پتاسیک کاغ دره (B  . شوری برای سیاالت زون دگرساني پتاسیک کاغ دره

C )و  دیاگرام برای سیاالت درگیر زون آرژیلیک نوروز کلهD )گرساني آرژیلیک دیاگرام درجه حرارت همگن شدن برای سیاالت زون د

 .نوروز کله

 
آنها نزدیک و تقریباً برابر با دمای  TH (L-V)فشار محاسبه شده در زمان به دام افتادن سیاالت درگیر سه فازی هالیت داری که 

باشد. آن دسته متر مي 5055-5055محاسبه شده که معادل عمق هیدرواستاتیک حدود  bar 055-505باشد در حدود ذوب هالیت مي

دهند که معادل بار را نشان مي 005-005محدوده فشار باشد مي TH (L-V)ز سیاالت درگیر که دمای ذوب هالیت در آنها بیش از ا

کیلومتر است. چون اختالف فشار بدست آمده برای این سیاالت درگیر و سیاالت درگیر دوفازی همزیست با آنها  0-0عمق تقریبي 

تواند چند سیال درگیر با فشارهای بسیار متفاوت بدام اندازد، لذا فشارهای بدست آمده برای تز نميزیاد است و یک بلور منفرد کوار

همراه با بلورهای  NaClاین مسئله آن است که این سیاالت درگیر، یک سیال اشباع از دلیل این سیاالت درگیر غیر واقعي هستند. 

-در آنها خیلي باالتر از سایر سیاالت درگیر همزیست مي NaClت که دمای ذوب اند و به همین دلیل اسهالیت جامد را بدام انداخته

نوروز کله  در های کوارتزیرگچه -عمق تشکیل رگه باشد و لذا معرف شوری واقعي سیال گرمابي در زمان بدام افتادن نخواهد بود.

بر این اساس با در نظر گرفتن  .خص گردیدندهای جوشش هیدرو استاتیک  و نیز دمای همگن شدن سیال درگیر مشبه کمک منحني

های واجد کاني سازی ، رگهNaClمعادل درصد معادل درصد وزني  0-55درجه سانتیگراد و شوری  505متوسط دمای همگن شدن 

 اند.تشکیل شدهمتر  555طال در بخش نوروز کله در عمق
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 نتیجه گیری :

-های مینرالیزه مشاهده ميهای گسله و حواشي رگهک و فیلیک عمدتاً در اطراف زونزون بندی کاني های آلتراسیوني آرژیلی

ترین باشد که در نزدیکگردد. مهمترین کاني آلتراسیوني که در اطراف رگه های کاني سازی مشاهده مي شود کاني کائولینیت مي

های دگرسان ( نیز که بر روی نمونهXRDایکس) ها تشکیل گردیده است. نتایج حاصل از آزمایشات پراش پرتوها به رگهبخش

ها هایي مانند کلریت و اپیدوت در بخش های دور از رگهنماید. کانيها انجام شده این مورد را تأیید ميبرداشته شده از این قسمت

ني و متاسوماتیک مطالعه های اسکارها اپیدوت در زوناند. عالوه بر این زونکه معرف زون های پروپیلیتیکي است تشکیل گردیده

از عمده منجر به تفکیک دو گروه شدن سیال و شوری همگندمای نمودارهای  مطالعات سیاالت درگیر و .دارندشده حضور 

با  سیالي های کاغ دره )زون پتاسیک( و نوروز کله )زون آرژیلیک( شد.های موجود در زونرگچه-سیاالت درگیر مرتبط با رگه

های پائین تر )زون کاغ دره( شده است در افقباعث رخداد آلتراسیون پتاسیک ي باال به عنوان سیال غني از کلر شوری، دما و چگال

آورد که به وجود مي کم چگال با شوری و دمای پایین يسیالهای جوی، در حالیکه صعود این سیاالت و آمیختگي بیشتر آنها با آب

های انتقالي پورفیری به اپي ترمال متداول که عموماً در محیط دهدتوسعه مي نوروز کله()زون  های باالترافقزون آرژیلیک را در 

های دگرسان عالوه بر شناسایي دقیق های سنجش از دور و مطالعات سیاالت درگیر و کاني شناسي زونترکیب تکنیک هستند.

 کند.شایاني مي  های مرتبط با آنها نیز کمکها، به شناسایي کاني سازیخصوصیات این زون
◊◊◊◊◊◊◊ 
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