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 منطقه استرقان، خاروانا، آذربایجان شرقیدر های طال دار زون ریخت شناسیمینرالوگرافی و بررسی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 چكیده :

های سنگي واحدب شرق خاروانا در استان آذربایجان شرقي، واقع شده است. کیلومتری شمال تبریز، جنو 05در  منطقه مورد مطالعه 

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

های متقاطع سترقان به صورت رگچهدر منطقه ادار طال  هایزونباشند. فلیشي )سنگ آهک، ماسه سنگ آهکي و مارن( مي

ترمال در در زون های اپيهچرگ-ا دگرساني پتاسیک در بخش کاغ دره، رگهورک در داخل توده نفوذی بویژه همراه باستوک

 .رخ داده استهای برش تکتونیکي و همچنین زوننوروز کله در ارتفاعات آرژیلیک فیلیک سیلدریم دره و زون 

های آنتیموني ها و همچنین به اشکال دندریتي همراه با اکسیدها و سولفوسالتهایي در داخل سولفیددخالطالی طبیعي به صورت ا

های تحتاني توده )زون کاغ کاني سازی فلزات پایه در قسمتبر اساس مطالعات مینرالوگرافي و سیاالت درگیرگردد. مشاهده مي

های فوقاني )زون نوروز کله( احتماالً های اپي ترمال در زونی طال در رگهدره( در شرایط جوشش رخ داده در حالي که کاني ساز

 Ehنزدیک به خنثي و  pHساز طال دارای نتیجه سرد شدگي سیال هیدروترمال اکسید کننده صورت گرفته است. سیاالت کانهدر 

کرد. اکسیداسیون سیال منجر به ولفیدی حمل ميسهای بيپایین با فوگاسیته باالی سولفور بوده که طال را عمدتاً به صورت کمپلکس

 ها شده است. ها و سولفوسالتهای طال دار و نهشت آن به همراه سولفیدناپایداری کمپلکس

 

 استرقان، آذربایجان شرقي.زون برشي،  های طال دار، استوک ورک، اپي ترمال،زون :كليد واژه ها
Studies of mineralography and morphology of auriferous zones in Astarghan area, 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).  

Auriferous zones in the Astarghan area were occurred as stockwork cross-cutted vein- veinlets specially 

accompany with potassic alteration zone of Kaghdara, epithermal vein-veinlets within Sildrimdara phillic 

alteration zone and Nowrozkala argillic zone and tectonic breccia zones. Native gold were observed in sulfides 

and sulfosalts as fine inclusions and also dendritic forms accompany with antimony oxides. Based on 

mineralography and fluid inclusion studies base metal mineralization in lower parts of the intrusive body 

(Kaghdara zone) occurred under boiling condition while gold mineralization in epithermal veins of upper parts 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

of the body (Nowrozkala) probably took place by cooling of oxidizing hydrothermal fluids. The pH of gold-

bearing hydrothermal fluids was near to neutral and low Eh with high sulfur fugacity transporting the gold as 

bisulfide complexes. The oxidation caused the instability the gold-bearing complexes leading to deposition of 

gold and accompanying sulfides and sulfosalts. 

 

Keywords : Auriferous zones, Stockwork, Epithermal, Breccia zone, Astarghan, East- Azarbijan. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

 91ْ  33ْ   31های شرقي ًو طول 13ْ   10ْ   94تا ً 13ْ   13´ 22های شمالي  ًکیلومتری شمال تبریز بین عرض 05منطقه استرقان در 

ارسباران را  -سیه رود واقع شده و بخشي از زون متالوژني قره داغ 3:355555قرار دارد. این منطقه در جنوب ورقه   94ْ   33ْ   25تا ً

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

 ( راجع به3144) جماليمطالعات   توان بهدر اطراف منطقه استرقان ميانجام گرفته  اتيمقدم از مطالعاتگردد. الیگوسن مشخص مي

بررسي پترولوژی و ژئوشیمي  ( راجع به3135) خضریرود، همچنین  ژئوشیمي وتعیین ژنز احتمالي اندیس معدني میوه زمین شناسي،

های ( در مورد زمین شناسي اقتصادی، زون3135گلگون )و مطالعات  دگرگوني منطقه میوه رود )شرق خاروانا( های آذرین وسنگ

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

 ,Cu)ر و ژنز فلزات پایه و گرانبها ژئوشیمي، آلتراسیون، مینرالیزاسیون و سیاالت درگی( در قالب رساله دکتری خود به بررسي 3149)

Au) پرداخته است. در منطقه استرقان 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 هامواد و روش

طال های های میزبان، زونبرداری از سنگهای زمین شناسي از محدوده مورد مطالعه همراه با نمونهتهیه نقشه شامل مطالعات صحرائي

 40سنگي و تعداد های مقطع نازک از نمونه 05 تعداد . مطالعات آزمایشگاهي ابتدا با تهیه و مطالعهباشندمي سازی شدهکانيو  دار

 .ها جهت مطالعات مینرالوگرافي آغاز گردیدسازیعدد مقطع صیقلي از کاني

 

 زمين شناسی

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

های کواترنر ها، هورنفلس و نهشتههای دگرگوني شامل متاسوماتیتها، واحدآذرین شامل استوک پورفیری، دایکها و سیلها و گدازه

مراه ای، هترین واحد سنگي، شامل یک سری فیلیشي )فلیشوئیدی( از ماسه سنگ آهکي تا آهک ماسه(. قدیمي3باشند )شکل مي

باشند. این رسوبات تحت تأثیر فاز کوهزایي پیرنین بشدت ائوسن مي -هایي از سیلتستون، شیل و مارن به سن پالئوسنبا میان الیه

 های سنگي آذرین شامل یک توده نفوذیاند. واحداند و طاقدیسها و ناودیسهای متعددی بوجود آوردهدچار چین خوردگي شده
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مونزونیت و این توده از نظر ترکیبي در حد گرانیت، گرانودیوریت، کوارتز باشد.مي ری تا گرانوالرنیمه عمیق با بافت پورفی

الکالن با پتاسیم باال و متاآلومینوس با سرشت کالک ،I-typeهای باشد. توده پورفیری از نوع گرانیتکوارتزمونزودیوریت مي

این مجموعه (. 3141ی ولکانیکي پس از برخورد هستند )فردوسي و همکاران، هاشوشونیتي بوده که از نظر تکتونیکي مرتبط با قوس

 جنوب-شرقي محدوده امتداد شمال شرقها در دایکاند. هایي با ترکیب اسیدی تا حدواسط مورد نفوذ قرار گرفتهتوسط دایک

ها . این واحددهندنشان مي پورفیریشرقي یعني هم راستا با قطر بزرگ استوک جنوب  -غربيو در شمال منطقه روند شمال  غربي

که  از آنجادهند. پس از توده نفوذی از مهمترین تظاهرات آذرین در منطقه بوده و ترکیب غالب دیوریت و میکرو دیوریت نشان مي

 –پلیوهای شرقي محدوده مورد مطالعه توسط ولکانیک بخش در و کرده نفوذ ائوسن –سیلها درون توالیهای پالئوسن  ودایکها 

در دو روند های منطقه گسل. پلیوسن را برای این واحدها در نظر گرفت تاائوسن از سن نسبي  بازهتوان مي ،اندکواترنر پوشیده شده

اند. عملکرد توأم و متضاد این جنوب غرب گسترش یافته -جنوب شرق هم راستا با توده نفوذی و شمال شرق -اصلي شمال غرب

 ها در منطقه شده است. ها و شکستگيیط کششي و توسعه یک سری گسلهها سبب ایجاد شراگسل

 
 .A-B: نقشه زمین شناسي از منطقه مورد مطالعه و مقطع زمین شناسي در طول پروفیل 3شکل 
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 طالدار هایزون

های متاسوماتیک ونهای رسوبي عالوه بر گسترش زهای همراه آن در داخل واحدها و سیلنفوذ استوک پورفیری استرقان و دایک

و اسکارني در امتداد کنتاکت، موجب خرد شدگي شدید و تسهیل گردش سیاالت گرمابي در داخل واحدهای سنگي منطقه و 

های مختلف و بافت استوک ورک در این توده و سنگهای پیرامون آن ها و رگچهتوسعه زونهای دگرساني گرمابي و نیز تشکیل رگه

باشد بطوریکه در بخشهایي از ها ميي سازی در این توده تا حدود زیادی حاصل وجود همین شکستگيشده است. دگرساني و کان

سازی های واجد کانيها و رگچهي سازی نیز بیشتر بوده است. حضور رگهمنطقه که خرد شدگي شدیدتر بوده، دگرساني و کان

طقه عمدتاً کاني سازی فلزات پایه و گرانبها در من ن معابر است.سولفیدی نیز بیانگر تأمین بخش عمده فلزات کانساری از طریق همی

های برش ، زوندر داخل و حواشي استوک پورفیریاپي ترمال استوک ورک، شکافه پرکن و  هایرگچه -به صورت رگه

 ها رخ داده است.ها و سیلو ندرتاً به همراه دایک تکتونیکي

 

 های استوک ورکرگچه -رگه

باشند زایي مس و طال در منطقه مورد مطالعه ميها شامل بخش مهمي از کانهورکع سیلیسي تحت عنوان استوکهای متقاطرگچه

های استوک ورک کاغ دره، زون استوک ورک استرقان و اند. زونها رخ دادهکه در سنگهای متاسوماتیک و آذرین و ندرتاً دایک

متر  255متر عرض و بیش از  355–305این  زون ها به طور متوسط باشند. زون استوک ورک پیر دره سي از جمله این مناطق مي

استوک ورک کاغ دره  .فرایند سیلیسي شدن وسیعي در آنها صورت گرفته است و مي باشد N10E هاآن اصلي و روند طول دارند

-ني سیلیسي و پتاسیک را متحمل شدهدر ضلع شرقي دره کاغ دره برونزد دارد. سنگ میزبان این زون گرانودیوریتي بوده که دگرسا

(. استوک ورک A، 2های مس در این زون قابل مشاهده است )شکل اند. پوشش سبز رنگ ماالکیت در اثر دگرساني سولفید

 ورک استرقان(. سنگ میزبان استوکB، 2متری قرار گرفته است )شکل  3455استرقان در دره شمالي استوک برشي و در ارتفاع 

ها نتایج آنالیز باشدو دگرساني آن از نوع سیلیسي و حدواسط بین پتاسیک و فیلیک مي داشتهي آندزیت تا آندزیت ترکیب تراک

متر از آرامگاه پیر در 205به فاصله . زون استوک ورک پیر دره سي کنندمشخص ميبرای این زون  ppm 4/5میزان طال را تا 

-در دامنه غربي قله نوروز کله نیز کاني .(C، 2شود )شکل مشاهده مي رد شدهشمالغرب آن و ضلع غربي دره در درون سنگهای خ

مشاهده شده در زون استوک  های فلزیکانه زایي آن نامشخص است.ورک وجود دارد که وسعت و شدت کانهسازی استوک

بصورت پراکنده در متن سنگ و  که هم(. Eو  D، 2باشند )شکل بورنیت و کوولیت مي، پیریت، کالکوپیریت ورک کاغ دره شامل

 .گردندهم بافت رگه ای به همراه کوارتز مشاهده مي
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نمونه  (Bتصویر صحرایي از زون استوک ورک کاغ دره با پوششي از ماالکیت  (Aهای استوک ورک منطقه مورد مطالعه. : زون2شکل 

پیریت دگرسان شده به گوتیت و هماتیت در ( D توک ورک استرقان.نمونه دستي از زون اس (Cدستي از زون استوک ورک پیر دره سي و 

زون استوک ورک در  های کالکوپیریتجانشیني بورنیت و کوولیت در امتداد شکستگي (Eو  سازی شده کاغ درهکانيزون استوک ورک 

 .کاغ دره

 

 اپی ترمالهای رگچه -رگه

-ها معموالً در طول زونهباشند. این رگغالباً از نوع سلیسي مي استرقانقه سازی در منطواجد کانياپي ترمال های هایرگچه -رگه

های رگچه -عمده ترین رگه باشد.ها ميها در رابطه با روند این ساختو جهت آن ها توسعه یافتهها و درزههای گسله، شکستگي

-خش نوروز کله دارای کاني سازی استیبنیت و اکییدتنانتیت و در ب -اپي ترمال در بخش سیلدریم دره واجد کاني سازی تتراهدریت

هایي نظیر به صورت ذرات ریز و پراکنده در داخل سولفوسالت اپي ترمالهای رگچه -طال در رگهشود. های آنتیموني مشاهده مي

-یتي به همراه اکسیدهای یوهدرال و به صورت اشکال دندردر داخل و حواشي پیریتو در منطقه سیلدریم دره  تنانتیت -تتراهدریت

 1-0های سیلیسي نازک )تتراهدریت به صورت رگچه شود.های سیلیسي زون نوروز کله مشاهده ميرگچه -های آنتیموني در رگه

اند. از مشخصات توسعه یافته سیلدریم دره درجه در داخل زون دگرساني فیلیک 05تا  15غربي و شیب  -سانتیمتر( و امتداد شرقي

و  ایشعلهای، هایي همچون شانه. بافت(A، 1)شکل  باشدسازی طالی طبیعي و عیار باالی طال در آنها ميها کانيهبارز این رگچ

زون نوروز های توسعه یافته در رگچه -ترین رگهعمدهباشند. ها قابل مشاهده ميهای دستي مربوط به این رگچهدر نمونه جانشیني

 25 -15جنوب غربي و ضخامت  -شمال شرق طالی طبیعي بوده که دارای روند با کاني سازی تاستیبنی -های کوارتزشامل رگهکله 

 -های دستي مربوط به این رگهای، النه زنبوری و برشي در نمونهترمال نظیر شانه های معمول در ذخایر اپيبافت. باشندسانتیمتر مي

-پیریتبه صورت کاني مستقل عمدتاً به همراه های سیلیسي، ه بر رگچهعالوها طالی طبیعي در این رگه. گرددها مشاهده ميرگچه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

یافت  (A، 1)شکل و اکسیدهای آنتیموني  (Cو  B، 1)شکل  های خودشکل و دگرسان شده به گوتیت، هماتیت و لپیدوکروسیت

بعد  (، انگشتي، همLumpyای )های این زون اشکال دندریتي، تودهرگچه-های طالی طبیعي شسته شده از رگهدانه .شودمي

 (.F، 1-02دهند )شکل ای نازک و دیگر اشکال با سطوحي خراشیده از خود نشان مي(، صفحهElongateگردشده، کشیده )

 
در بخش  های تتراهدریتسازی طال در داخل شکستگي( کانيAای اپي ترمال رگچه -سازی رگه: تصاویر میکروسکوپي از کاني1-02شکل 

کاني سازی طالی (  Cهای خودشکل دگرسان شده به گوتیت و لپیدوکروسیت..( کاني سازی طالی طبیعي در داخل پیریتB. سیلدریم دره

( E. های سیلیسي زون نوروز کلهطالی طبیعي در رگچه( D های خودشکل دگرسان شده به گوتیت و لپیدوکروسیت.طبیعي در حواشي پیریت

 .های آنتیمونيرگچه طالی طبیعي در داخل اکسید( F های آنتیموني. یدذرات طالی طبیعي در ارتباط با اکس

 

 های تكتونيكیبرش

سنگهای آذرین   ازمتشکل دانه بندی آنها و های منطقه بخصوص گسلهای معکوس در ارتباط مي باشند این سنگها با عملکرد گسل

اجزاءسازنده این زون ها ال و جوی به شدت آلتره شده است. . بسیاری از آنها تحت تاثیر محلولهای هیدروترمباشدميو دگرگوني 

مس مي کربنات  های آهن واکسید و هیدروکسید وقطعات بِرِشي ، رگه و رگچه های کوارتز ، کلسیت ، جاروسیت ، سولفید  شامل

ر منطقه پیر دره سي و ارتفاعات های برشي دبیشترین گسترش زون باشد. ای عمدتاً سلیسي و بعضاً آهکي ميسیمان بین دانه. دنباش

در تقاطع دال دره و پیر دره قرار گرفته سنگهای اولیه تحت نیرو  . در منطقه پیر دره سي(A، 9)شکل  گرددنوروز کله مشاهده مي

باشند که تحت های تکتونیکي بشدت خرد شده اند اجزاء تشکیل دهنده دانه ها شامل سنگهای آذرین و سنگهای دگرگوني مي

متری )از سطح آبهای آزاد( انجام گرفته این  3915بر اساس حفاری هائي که از تراز  .ایند آلتراسیون آرژیلیک قرار گرفته اندفر
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گرم  1متری  سطح زمین در دسترس قرار داده است و مقدار متوسط عیار طال در این تیپ  سنگ ها بیش از  35سنگ ها را در عمق 

 مي باشد.  درتن

 هاو سيلدايك ها 

 مخصوصاً جنوب غرب –هد موجود تعدادی از دایک ها ی با ترکیب دیوریت ، کوارتز دیوریت با روند شمال شرق بر اساس شوا

که کاني سازی طال در آنها صورت گرفته است و عیار طال در دایک (،B، 9)شکل وجود دارند  (3135در منطقه بوزلوخ )گلگون، 

 شمال غربي منطقه مورد مطالعه های موجود در زون یللي قیه واقع درسیل .ددر زونهای گسله و برشي  مي باشها کمتر از عیار طال 

 ایهبه صورت متقاطع با سیل جنوب غرب -شمال شرقروند  با سانتیمتر 35تا  4 با ضخامت حدود استیبنیت هایرگهحاوی 

فردوسي وهمکاران، بر اساس مطالعات الکترون مایکروپروب ) .(C، 9)شکل  دنباش( ميشرقيجنوب -غربيشمال) مونزودیوریتي

 باشند.ها واجد کاني سازی طال مياین رگه (3149

-( نمایي از دایکB دگرسان شده است.به زون دگرساني آرژیلیک های منطقه که به شدت ( برش تکتونیکي در اثر عملکرد گسلA: 9شکل 

ای استیبنیت رگچه -رگهسازی از کاني مزوسکوپي صحرایي و تصاویر (Cو  جنوب غرب-با روند شمال شرقبوزلوخ منطقه های موجود در 

 .)دید شمال غرب( در زون یللي قیه

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

ا دگرساني ورک در داخل توده نفوذی بویژه همراه ب های متقاطع استوکهرگچ-رگهدر منطقه استرقان به صورت دار طال  هایزون

نوروز کله و در ارتفاعات آرژیلیک فیلیک سیلدریم دره و زون زون  ترمال درهای اپيهچرگ-پتاسیک در بخش کاغ دره، رگه

-هایي در داخل سولفیدصورت ادخال طالی طبیعي به. رخ داده است هاها و سیلو کمتر در دایک های برش تکتونیکيهمچنین زون

نتایج گردد. مشاهده مي )مانند والنتینیت و استبکونیت( های آنتیمونيها و همچنین به اشکال دندریتي همراه با اکسیدها و سولفوسالت

لکوپیریت، نظیر پیریت، کا های طال دار منطقه استرقان و سولفوسالتي موجود در زون های سولفیدیحاصل از مطالعات کاني

و  )فردوسي باشدها  بخصوص تتراهدریت و استیبنیت ميو استیبنیت بیانگر مقادیر باالی طال در این کانه تنانتیت -تتراهدریت

بر اساس مطالعات  باشند.های سولفوسالتي و سولفیدی دما پایین از لحاظ میزباني طال حائز اهمیت مي. بنابراین کانه(3149، همکاران
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های هیدرولیکي و برشي شدن بافت استوک ورک است در اثر وقوع شکستگي( 3141، و همکاران يسیاالت درگیر )فردوس

در  .رخداد فرایند جوشش حاصل شده است سولفید به دنبال -های کوارتزی و کوارتزهای مختلف رگچهگرمابي و تشکیل نسل

نتیجه سرد شدگي سیال در احتماالً های فوقاني )زون نوروز کله( های اپي ترمال در زونحالي که کاني سازی طال در رگه

پایین با فوگاسیته باالی  Ehنزدیک به خنثي و  pHساز طال دارای هیدروترمال اکسید کننده صورت گرفته است. سیاالت کانه

-کرد. اکسیداسیون سیال منجر به ناپایداری کمپلکسسولفیدی حمل ميهای بيسولفور بوده که طال را عمدتاً به صورت کمپلکس

موجود در منطقه نوروز کله،  های برشي تکتونیکيزونها شده است. ها و سولفوسالتای طال دار و نهشت آن به همراه سولفیده

 باشند.در منطقه ميطال پتانسیل دار از لحاظ های های زون یللي قیه از دیگر زونلسیو  های کاني سازی شده بوزلوخدایک
◊◊◊◊◊◊◊ 
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