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 چکیده

زایی عمده منطقه مگنتیت و کانهواقع شده است. دختر-در بخش مرکزی کمربند ارومیه س زفره تقریبام -کانسار آهن

 باشد.میشدن ، سرسیتی، آرژیلیک و سیلیسیهای این منطقه شامل پروپلیتیکدگرسانی باشد.ای میبه صورت رگه

بارهای سه فازی غنی از میان -1که شامل بارهای سیال نوع مختلف از میان 4، بیانگر حضور مطالعات سیاالت درگیر

بارهای تک فازی غنی از مایع میان -4بارهای دو فازی غنی از گاز و میان -3بارهای دو فازی غنی از مایع میان -2مایع 

شدن سیاالت درگیر و شوری گراد برای همگندرجه سانتی 414تا  202گستره دمایی بین  ،در این مطالعات باشد.می

سیاالت درگیر متفاوت شدن و شوری دمای همگن روند یکنواختدست آمد. هدرصد وزنی نمک طعام، ب 45تا  5/4بین 

را نشان  پدیده جوششو همچنین آمیخته شدن ایزوترمال سیال با سیالی که شوری متفاوتی دارد ، در این منطقه

ه در نظر گرفت ترمال از نوع سولفید باالزایی اپیان کانهبه عنو تواندمی. با توجه به مطالب ارائه شده،  این کانسار دهدمی

 .شود

 .ترمالزایی آهن، سیاالت درگیر، ایزوترمال و اپیزفره، کانه :کلیدواژه

 

 

 

Geothermometric studies on fluid inclusions of 

Zefreh Fe-Cu ore occurrence (Northeast of Isfahan) 
*Kazem forghani; Hashem bagheri 

 
Abstract 

The Zefreh iron-copper deposit is almost located in the central of Orumieh-Dokhtar belt. The 

main mineralization of area is magnetite and veins. Alterations of this area include propylitic, 

sericitic, argillic and silicification. Fluid inclusion studies indicate the presence of four different 

types of fluid inclusions, including (1) liquid rich three-phase inclusions, (2) liquid rich two-

phase inclusions (3) gas rich two-phase inclusions and (4) liquid rich single phase inclusions. 
These studies have determined that the range of homogenization temperature for Fluid 

inclusions is between 207 to 416 °C and salinity is between 4.5 to 45 % wt of NaCl. Invariable 

procedure of homogenization temperature and variable salinity of fluid inclusions in this area, 

have revealed isothermal mixing fluid with fluid that have different salinity and also 

phenomenon of boiling. According to the presentations, the deposit can be assumed as high 

sulfide mineralization epithermal. 

 

Keywords: Zefreh, Fe Mineralization, Fluid inclusion, isothermal, epithermal.  
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 مقدمه

، بین ( Radfar and Kohansal, 2002)کوهپایه  1:100000شناسی قشه زمینمس زفره با توجه به ن -کانسار آهن

طول شرقی قرار گرفته است. این   52˚22′13″تا  52˚20′3″عرض شمالی و  32˚53′44″تا  32˚52′12″مختصات 

کیلومتری شرق روستای  5 اصفهان و شمال شرق کیلومتری25دختر، -در بخش مرکزی کمربند ارومیه یبامنطقه تقر

-ترین محور ارتباطی منطقه، اتوبان اصفهانزفره )از توابع بخش کوهپایه شهرستان اصفهان( واقع است که مهم

ی که از جنس گرانودیوریت )توده (. این کانسار درمحدوده یک معدن سنگ ساختمان1باشد )شکلنایین می-کوهپایه

های ولکانیکی و آذرآواری است. این از نوع سنگ ،سنگ میزبان ماده معدنی باشد، قرار دارد.نفوذی منطقه( می

های تراکی آندزی سبز رنگ و الپیلی دار و نیز گدازه-های برش خاکستریآذرآواری شامل توف-های ولکانیکیسنگ

 های آتشفشانی نفوذ کردهسن بعد از ائوسن در این سنگ نفوذی گرانودیوریت با شد که تودهباسن ائوسن می بازالتی با

طور طور وسیع، دگرسانی آرژیلیکی و سرسیتی بههای منطقه شامل دگرسانی پروپلیتیک بهدگرسانی (.2است )شکل

 باشند. ها در ارتباط با توده نفوذی منطقه میباشد که این دگرسانیمحدود می

 

 
  مس زفره-های دسترسی به کانسار آهنراه. 1شکل 

 

 
 کوهپایه( 1:100000. نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه )اقتباس از نقشه زمین شناسی 2شکل 
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 بحث

 روش مطالعه

، زایی همراه استهای سیلیسی که با کانههای انجام شده در محدوده کانسار آهن زفره و وفور رگهبا توجه به بررسی

های بنابراین از محل رگه باشد.تنها کانی شفاف و مناسب برای مطالعه میکروترمومتری سیاالت درگیر، کوارتز می

ها تا ضخامت عدد نمونه جهت مطالعه سیاالت درگیر انتخاب شد. در این مطالعه نمونه 8ها، تعداد سیلیسی و دگرسانی

ها پس از جدا شدن از روی الم توسط حرارت کم و نهنمو میکرون نازک شده و سپس دوبر صیقل شدند. 200

  شستشوی با بنزین، مورد مطالعه قرار گرفتند.

 Linkamمطالعات سیاالت درگیر ابتدا توسط میکروسکوپ معمولی و سپس با دستگاه مطالعه سیاالت درگیر از نوع  

کروسکوپ زایس نصب شده و که بر روی می LNPو سردکننده  TMS-94و کنترل کننده حرارتی  THM600مدل 

شود، انجام شد. کلیه مراحل مطالعه در آزمایشگاه سیاالت درگیر برای خنک کردن آن از نیتروژن مایع استفاده می

 شناسی دانشگاه اصفهان صورت گرفت.گروه زمین

 

 بارهای سیالپتروگرافی میان

نظر گردیده درگیر ثانویه و ثانویه کاذب صرف و از سیاالتاست مطالعات بر روی سیاالت درگیر اولیه صورت گرفته 

باشند. میکرون می 20میکرون متغیر بوده و اغلب در حدوده  25تا  8بارها از اندازه میانبا توجه به این مطالعات، است. 

شکل، مستطیلی و چندوجهی دیده اکثریت به صورت نامنظم، کروی تا بی ،بارها در بلورهای کوارتزاشکال میان

 ها تشخیص داده شد که عبارتند از: بار سیال در نمونهنوع میان 4شوند. از لحاظ فازهای درونی، می

 شده آرژیلیکیدر بلورهای کوارتز منطقه دگرسان ، اغلب(L+V+S→L)بارهای سه فازی غنی از مایع الف( میان

باشد که هالیت به صورت مربعی شکل می بارها،اند. کانی دختر این میانمشاهده شده های سوزنیهمراه تورمالینبه

 (.a -3باشد )شکلساز مینشاندهنده شوری باال سیاالت کانه

. در این نوع از اندهای مگنتیتی دیده شدهدر بلورهای کوارتز رگه ،(L+V→L) غنی از مایع فازی بارهای دوب( میان

 (.b-3)شکل  ا اشغال کرده استدرصد حجم سیاالت درگیر ر 35تا  10بارها، فاز گازی حدوده میان

درصد حجم سیال را فرا گرفته است  20که حباب گاز بیش از  (L+V→V)بارهای دو فازی غنی از گاز ج( میان

  (.c -3)شکل

 (c-3 )شکل (L) بارهای تک فازی مایعد( میان

های مگنتیتی دیده کوارتز رگه بارهای دو فازی غنی از گاز )بخار آب( و تک فازی مایع به تعداد کم در بلورهایمیان 

دهنده پدیده جوشش در که نشان( c-3)شکل  اندبارهای سه فازی غنی از مایع تشکیل شدهاند و در کنار میانشده

 .(Shepherd et al, 1985) باشدبارها( میدام افتادگی میانهها )یا بزمان نهشت کانی

 

 و شوری شدنتعیین دمای همگن

درصد میانبارهای دو فازی و سه فازی به مایع  00بار عمل گرمایش انجام گرفت که باال میان 54روی  در این تحقیق بر

 202الف(، کمترین دمای همگن شدن -4همگن شدند. بر اساس نمودار درجه همگن شدن در مقابل فراوانی )شکل

باشد. همانطور که گراد میجه سانتیدر 3/200گراد، با میانگین درجه سانتی 414گراد و بیشترین دما درجه سانتی

 5/282گراد و از درجه سانتی 5/282تا  5/242مربوط به دو گستره دمایی از  (TH) شود بیشترین فراوانیمشاهده می

  زایی اصلی در این دو گستره دمایی صورت گرفته است.باشد که احتماال کانهگراد میدرجه سانتی 5/312تا 
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بارهای سه فازی : میانa منطقه مورد مطالعه. هایو دگرسانی های سیلیسیبارهای سیال موجود در رگچهویر میکروسکوپی از میانتصا. 3شکل 

بارهای دو فازی غنی از گاز : میانcدر حین عملیات سرمایش.  (L+V→L)بارهای دو فازی غنی از مایع : میانb. (L+V+S→L)غنی از مایع 

(L+V→V)بارهای تک فازی مایع ، میان(L) باشد. بارهای سه فازی در کنار هم که نشاندهنده پدیده جوشش میو میان 

 

بارهای آبگین است زیرا نمک، مطالعات انجماد بهترین روش برای تعیین شوری میان-های آبگین آببرای سیستم

گیری دمای باشد. این امر با اندازهمحلول می کاهش نقطه انجماد آب خالص دارای رابطه مستقیم با نمک موجود در

اند قابل حصول است )باقری، بارهایی که قبال منجمد شدهدر هنگام حرارت دادن مجدد میان (LMT) ذوب نهایی یخ

( سه محدوده شوری قابل ب-4ل نمک طعام در مقابل فراوانی )شکلبر اساس هیستوگرام درصد وزنی معاد (.1301

 بررسی است:

های سیلیسی به بارهای دو فازی رگچهدرصد وزنی معادل نمک طعام ، که مربوط به میان 5/5تا  5/4حدوده بین ( م1

 باشد.زایی مگنتیت میهمراه کانه

های سیلیسی به درصد وزنی معادل نمک طعام، که همانند محدوده اول مربوط رگچه 5/31تا  5/12( گستره بین 2

بارهای دو فازی هستند. قابل ذکر است که بیشترین فراوانی مربوط به اشد و اغلب میانبزایی مگنتیت میهمراه کانه

 باشد.درصد می 5/22تا  5/12این بازه و بین 

زایی درون های سیلیسی به همراه تورمالیندرصد وزنی معادل نمک طعام، که مربوط به رگچه 44تا  5/32( بازه بین 3

 5/23میانگین کل شوری  بارهای سه فازی غنی از مایع هستند.د و اغلب میانباشزون دگرسان شده آرژیلیکی می

 باشد.درصد وزنی معادل نمک طعام می
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ها. ب: هیستوگرام درصد وزنی معادل نمک طعام بارهای سیال نسبت به فراوانی آن. الف: هیستوگرام درجه حرارت همگن شدگی میان4شکل 

 .ها در منطقه مورد مطالعهیال نسبت به فراوانی آنبارهای سمیان

 ب الف
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 و ژنز آن منشاء سیال تشکیل دهنده کانسار

، از انطباق نمودار و منشا سیال کانسار هابارهای سیال پس از تشکیل آنهای احتمالی میانبرای شناخت حالت

طور که کنیم. همانستفاده میا (5)شکل شفرد و همکاران با نمودارشدن نسبت به دمای همگنپراکندگی شوری 

دما همدهند که منطبق برخط اختالط مشخص را نشان می بارها یک روند خطیکنید اکثر میانمشاهده می

(Isothermal mixing) به عبارت دیگر آمیخته شدن ایزوترمال سیال با سیالی که شوری متفاوتی دارد را باشند. می

چنین احتمال عمل جوشش با کاهش حرارت هم .اگمایی در دمای یکسان(های جوی و م)اختالط آبدهدنشان می

 جزئی وجود دارد )سمت راست نمودار(.

 

    
ب: نمودار همبستگی  ، (Shepherd et al, 1985)ها بارهای سیال پس از تشکیل آنهای احتمالی میان. الف: نمودار شناخت حالت5 شکل

  ها در منطقه مورد مطالعه. شدن آنای همگنبارهای سیال نسبت به دمشوری میان
 

این  .(الف-4)شکل مشاهده کردهم  (Wilkinson, 2001)توان بر روی نمودار بارهای سیال را میاین روند یکسان میان

که حتی تعدادی از  های پورفیری کشیده شده استشروع و به سمت سیستم ایترمال رگهروند از سیستم اپی

 .ب(-4)شکل انددر محدوده سیستم پورفیری قرار گرفته ((Large et al, 1988بر اساس نمودار فازی  بارهای سهمیان

به عنوان حمل کننده اصلی فلز  دتوانمی کمپلکس کلریدی بر کمپلکس سولفیدی غلبه دارد و ،با توجه به این نمودار

. این نوع باشد ترمال و از نوع سولفید باالاپی تواندمی شده  ژنز کانساربا توجه به مطالب ارائه .ه شوددر نظر گرفت )آهن(

  .را داریم انتظار یک سیستم پورفیری در عمق پورفیری قرار دارند بنابراین هایدر باالی سیستممعموال کانسارها 

 

    
-شدنهای دمای همگنمحدوده ب: .(Wilkinson, 2001)شدن در مقابل شوری برای کانسارهای مختلف . الف: نمودار دمای همگن4شکل 

 Large et) در منطقه مورد مطالعه های کلریدی و سولفیدی با توجه به دماشوری برای برخی از کانسارها و مقایسه دامنه پایداری کمپلکس

al, 1988). 
 

 

 ب الف

 الف

 ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 6 

 نتیجه گیری

میکرون متغیر  25تا  8ارها از باندازه میان در این تحقیق مطالعات انجام شده بر روی سیاالت اولیه صورت گرفته است.

بارها در بلورهای کوارتز اکثریت به صورت نامنظم، کروی تا باشند. اشکال میانمیکرون می 20بوده و اغلب در حدوده 

ها تشخیص داده بار سیال در نمونهنوع میان 4از لحاظ فازهای درونی،  شوند.شکل، مستطیلی و چندوجهی دیده میبی

بارهای دو فازی غنی از میان -2، عمدتا در زون دگرسان شده ای سه فازی حاوی کانی دخترهالیتبارهمیان-1شد: 

پدیده جوشش  .بارهای تک فازی غنی از مایعمیان -4بارهای دو فازی غنی از گاز و میان-3های مگنتیتی، در رگه مایع

 هم مشاهده شده است.

درجه  5/312تا  5/282گراد و از درجه سانتی 5/282تا  5/242از  مربوط به دو گستره دمایی (TH) بیشترین فراوانی

بر اساس هیستوگرام درصد  زایی اصلی در این دو گستره دمایی صورت گرفته است.باشد که احتماال کانهگراد میسانتی

یشترین شوری است که بدرصد وزنی نمک طعام متغییر  45تا  5/4وزنی معادل نمک طعام در مقابل فراوانی، شوری از 

نمودار پراکندگی شوری به دمای  مقایسهبا  باشد.بارهای سه فازی بلورهای کوارتز زون دگرسان شده میمربوط به میان

اکثر باشد. منشا سیاالت، اختالط ایزوترمال با شوری متفاوت می شفرد به این نتیجه رسیدیم که با نمودارشدن همگن

 باشد.باشد که نشاندهنده دما و شوری باال سیاالت میهای حمل کننده، کلریدی میکمپلکس

ترمال و از نوع سولفید باال در نظر گرفت. این نوع کانسارها توان ژنز کانسار را  اپیبا توجه به مطالب ارائه شده می

  ا داشته باشیم.های پورفیری قرار دارند بنابراین می توان انتظار یک سیستم پورفیری در عمق رمعموال در باالی سیستم
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