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 چکيده

کيلومتري جنوب نيشابور و در گستره اي بين  02کيلومتري جنوب غربي مشهد،  222محدوده مورد مطالعه در 

– پالئوسن ولكانيكهاي از برونزدهايي شامل محدوده اين .قرار گرفته است 12°24'22"الي 12°22' 11"طولهاي 

کاني هاي ماالکيت، آتاکاميت و . است گسترده بسيار گل چشمه منطقه در مس سازي کاني شواهد .ائوسن است

 در  سراسر منطقه مورد مطالعه همراه ضخامت کم هاي رگچه و خالي فضاهاي کننده پر صورت بهکالكوسيت در سطح 

 دار مس محلولهاي حرکت که دارد وجود معيني شواهد منطقه، از بخشهايي در. مي شوند ولكانيكي مشاهده با سنگهاي

 و ديواره سنگ بافت به تفاوت در ترکيب،که با توجه  شده است کنترل گسلي، هاي زون و خطي ساختارهاي توسط

 نتايج براساس. است متر متفاوت چندين تا سانتيمتر چند محلول ها ميزان نفوذ در سنگهاي ميزبان از حجم همچنين

 .دهند مي ننشا را مس درصد 1 از بيش پراکندگي ها، نمونه درصد 80 شده، انجام آناليزهاي

 .کالكوسيت، گل چشمه، ماالکيت، کاني سازي، استر: کلمات کليدي

Petrography, and Geochemical Exploration in Golcheshmeh Area, East of 

Iran 

,Azam Entezari harsini
1*

. Seyed Ahmad Mazaheri
1
, Saeid Saadat

2 

 

Abstract 

The study area is located at 220 km southwest of Mashhad and 80 km south of Neyshabur. This 

area is situated at 54° 42' 15" to 54° 43' 40" longitude. This area comprises of outcrops of 

Paleosen-Eocene volcanics. This Golcheshmeh area also shows copper mineralization at surface 

such as malachite, Atacamite and chalcocite. The copper minerals are seen as filling voids and 

thin veinlets in association with volcanic rocks in the study area. In some parts of the district, 

the movement of copper solutions is controlled by linear structures and fault zones, and the 

amount of solutions’ penetration- which differs from a few centimeters to several meters - in the 
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host rocks is dependent on the wall rock composition, texture and the volume of the solutions. 

Based on the analysis results, 80% of the samples show more than 1% copper. 

Keywords: Chalcocite, Golcheshmeh, Malachite, Mineralization, Aster. 

 مقدمه -1

کيلومتري جنوب نيشابور و در گستره اي بين  02کيلومتري جنوب غربي مشهد ،  222محدوده مورد مطالعه در 

در شمال شرق پهنه ايران اين منطقه  .کيلومترمربع قرار گرفته است 1به وسعت  12°24'22"الي 12°22' 11"طولهاي 

 .]4-1[اقع استدر پهنه ساختاري سبزوار در شمال گسل درونه و ومرکزي 

 مطالعه روش -2

صيقلي در آزمايشگاه دانشگاه فردوسي مشهد تهيه  بلوك 12 و نازك صيقلي مقطع 12 نازك، مقطع 122 از بيش (ب

 . کاني سازي مطالعه شدند و سنگ شناسي شد که پس از تهيه، در آزمايشگاه به منظور بررسيهاي

نمونه صورت گرفت، نمونه برداري به روش خرده  08يه شيميايي مبناي نتايج تجز بر ژئوشيميايي سطحي  مطالعات(پ

ميكرون،  51کيلوگرم  براي هر نمونه انجام شد که پس از خردايش و نرمايش نمونه ها تا حد  2الي  1سنگي و به وزن 

  .کانادا فرستاده شد کشور  ACMEآزمايشگاه گرم به 11از هر نمونه 

متر در منطقه  42چاه تا عمق  10نمونه پودري انجام شد،  222نتايج تجزيه  مطالعات ژئوشيميايي عمقي بر اساس(ث

گرم براي  422هاي ديگر هر يک متر نمونه برداري انجام شد، حدود  شش چاه اول هر دو متر و چاهحفر گرديد از 

رآزما فرستاده به شرکت زگرم از هر نمونه  11نرمايش صورت گرفت، ( مش222)ميكرون  51هرنمونه برداشت شد و تا 

 .شد

 بحث و نتيجه گيري-3

 زمين شناسي و پتروگرافي -3-1

، بر اساس نقشه ذکر شده ]2[دارد قرار کدکن 222221:1 شناسي زمين نقشه محدوده در مطالعه مورد منطقه

با توجه به مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي واحدهاي سنگي پيروکسن  واحدهاي منطقه به سن پالئوژن مي باشند

ورنبلند تراکي آندزيت، هورنبلند پيروکسن تراکي آندزيت، آندزيت، هورنبلند آندزيت، هورنبلند پيروکسن آندزيت، ه

هورنبلند تراکي آندزيت و تراکي آندزيت مشخص گرديد که بافت غالب اين واحدها پورفيري با زمينه ريز دانه تا 

آلكالي فلدسپات، هورنبلند و پيروکسن نيز قابل  ،يوکالزفنوکريستهاي پالژ. متوسط دانه و بافت فرعي بادامكي است

 . مشاهده اند
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 ژئوشيمي  -3-3

 سطحي ژئوشيمي -3-1

شناسي و دگرساني در منطقه و با هدف اکتشاف  برداري جهت مطالعات ژئوشيميايي با توجه مطالعات اوليه زمين نمونه

 8اي به وسعت  در گستره( وان، سرب، روي و نقرهنظير موليبدن، طال، آرسنيک، آنتيم)عنصر مس و عناصر همراه 

 شيميايي تجزيه منطقه جمع آوري و مورد سطح از خرده سنگي نمونه 08 تعداد مجموع، در. کيلومتر مربع انجام گرفت

به طور کلي نتايج تجزيه شدند  کشور کانادا ACME آزمايشگاه در ICP-MS روش   به نمونه ها اين. قرارگرفتند

نتايج تجزيه  براساسدهد؛  عناصر زير را نشان مي  ژئوشيميايي در گستره کاني سازي گل چشمه ناهنجاريهاي  بررسي

 1نقشه ژئو شيمي سطخي مس در شكل. دهند مي نشان را مس درصد 1 از بيش ها نمونه درصد 80شده،  انجام هاي

 در موليبدن حضور. منطقه مي باشد عيار باالي مس در منطقه نشان دهنده کاني سازي قوي در. قابل مشاهده است

 هيچگونه نيز موجود مقادير و گرم در تن متغير است10تا  1است که مقدار اين عنصر از  کمرنگ بسيار منطقه

 شمال نواحي در پررنگ حضور خالف بر نيز طال عنصر .دهد نمي نشان مس عنصر داري با معني همبستگي

 مي صدق نيز آنتيموان و آرسنيک مورد در امر اين. دهد نمي نشان جاريهن نا منطقه اين ، درسطح)ارغش حوالي)غرب

گرم در تن، 242تا  8مقدار عنصر سرب از . حضور دارند محدود به طور منطقه در نيز روي و سرب نقره، عناصر .کند

 و مثبت گيهمبست مس با همچنين و يكديگر با ولي گرم در تن متغير است 12تا  1گرم درتن و نقره  88تا  4روي 

 .نمي باشد محتمل نظر مورد محدوده در يكديگر با عناصر ژنتيكي اين همراهي بنابراين دهند، نمي نشان قوي

 ژئوشيمي عمقي -3-2

نمونه به آزمايشگاه  222متر به روش پودري حفر شد که بر اين اساس  42چاه تا به عمق  10در منطقه مورد مطالعه 

بر اساس نتايج حاصل از نمونه هاي تجزيه شده، عنصر مس مانند . تجزيه شد ICP-OESزرآزما فرستاده و به روش 

 (.2شكل)درصد متغير است  4گرم در تن تا حدود 12نمونه هاي سطحي، عيار کامال غير طبيعي نشان مي دهد که از 

ير محسوسي را نشان نمي دهد اما مقدار طال عنصر نقره نيز تغي. حضور موليبدن  در عمق نيز مانند سطح کمرنگ است

گرم در تن در عمق افزايش مي  2ر215گرم در تن در سطح به  222/2به سمت عمق افزايش مي يابد که مقدارش از 

مقدار سرب وروي به ترتيب .اين روند افزايش عيار در عمق در مورد عناصر سرب و روي نيز صدق مي کند . يابد

گرم در تن  افزايش  411و  028گرم در تن مي باشد که درعمق اين مقدار به  88و  242کثر درنمونه هاي سطحي حدا

  .نشان مي دهد
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 تغييرات عياري مس درچاههاي حفاري پودري منطقه گل چشمه. 2شکل        نقشه ژئوشيمي سطحي مس منطقه گل چشمه      .1شکل

 کاني سازي -4

کاني هاي ماالکيت، آتاکاميت و کالكوسيت در سطح  .است گسترده بسيار مهچش گل منطقه در مس سازي کاني شواهد

 محدوده در سراسر تقريبا ضخامت کم هاي رگچه و خالي فضاهاي کننده پر صورت مس به کانيهاي. ديده ميشود

 سانتيمتر 12 تا حدود ميليمتر يک از ها رگچه اين ضخامت. مي شوند ولكانيكي ديده با تمام سنگهاي همراه اکتشافي

 شبكه صورت به اند نموده را قطع ميزبان سنگ مختلف جهات در که شكافهايي و درزه سنگها، فرج و خلل .است متغير

 منطقه از بخشهايي در .نموده است را فراهم ساز کاني محلولهاي ورود براي مناسب فضاي متراکم، ولي نامنظم اي

 با و شده کنترل گسلي، هاي زون و ساختارهاي خطي توسط ردا مس محلولهاي حرکت که دارد وجود معيني شواهد

 متر چندين تا سانتيمتر چند از ميزبان سنگ در محلول، نفوذ حجم همچنين و ديواره سنگ بافت ترکيب، به توجه

آنچه که بر اساس شواهد صحرايي و مطالعات ميكروسكوپي مشخص شد که کاني سازي در واحد . است گرفته صورت

طقه گسترش بيشتري نسبت به واحدهاي ديگر منطقه دارد و اين افق ولكانيكي افق اصلي کاني سازي را آندزيت  من

بر اساس مطالعات مقاطع صيقلي، کاني اصلي سولفيدي مس در منطقه کالكوسيت مي باشدکه  (.4شكل)تشكيل ميدهد

. (ب.2الف و.2لاشكا )ه مي شودرگچه اي و هم به صورت پرکنده حفرات خالي موجود درسنگ ديد-هم به صورت رگه

کالكوسيت به مقدار . (الف.2شكل)تبديل شدگي کالكوسيت به کووليت در مقاطع ميكروسكوپي قابل مشاهده است 

رگچه اي، پرکننده فضاي  -کاني ماالکيت به صورت رگه. نيز تبديل شده است آتاکاميتفراوان در منطقه به ماالکيت و 

با توجه به اينكه کاني . (ت.2پ و2اشكال )کالزها در منطقه مورد مطالعه ديده مي شودخالي و همچنين جانشين پالزيو
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آثاري از کالكوپيريت يا کانه سولفيدي ديگر که کالكوسيت ) سازي اصلي سولفيدي و اوليه در منطقه کالكوسيت است 

را  آتاکاميتکووليت، ماالکيت و  که تبديل شدگي به(با اين مقدار فراوان را در منطقه ايجاد کرده باشد وجود ندارد

( آندزيت)رگچه اي و پر کننده حفرات مي باشد و در يک افق ولكانيكي خاص نشان مي دهد، بيشتر به صورت رگه 

بيشترين گسترش را دارد، دگرساني موجود در منطقه  به صورت زون بندي نمي باشد و بيشتر دگرساني از نوع کربناته 

 .ازي را در نوع کانسارهاي مانتو طبقه بندي کرد است، ميتوان اين کاني س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب رگچه سولفيدي (.  PPLنور)کاني سازي پرکننده حفرات که کالكوسيت به عنوان سولفيد اوليه حفره را پر نموده است ( الف .4شکل

نور ) چه اي در منطقه که کاني کالكوسيت از حاشيه به کاني کووليت تبديل شده استرگ-کالكوسيت اوليه مرتبط با کاني سازي رگه اي

PPL .)کاني ماالکيت که به صورت پرکننده حفرات و جانشين پالژيوکالز در سنگ ميزبان است ( پ(نورXPL .)نور )رگچه ماالکيتي( ت

XPL).Mlc =،ماالکيتCc =کالكوسيت ،Cv =1[ازعالئم اختصاري کاني ها ( کوليت[. 

 نتيجه گيري  -5 
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 -رگه اي کاني سازي .بر اساس بررسي هاي انجام شده منطقه پوشيده شده از واحدهاي آندزيتي پالئوژن مي باشد

 از بخشهايي در .آنها کربناته است غالب دگرساني گرفته که شكل واحدهاي ولكانيكي و به ندرت پراکنده در رگچه اي

 کنترل گسلي، هاي زون و ساختارهاي خطي توسط دار مس محلولهاي حرکت هک دارد وجود معيني شواهد منطقه،

 تا سانتيمتر چند از ميزبان سنگ در محلول، نفوذ حجم همچنين و ديواره سنگ بافت و ترکيب به توجه با و شده

ح کاني سازي سولفيدي مشاهده شده غالبا کالكوسيت مي باشد که شديداً در سط. است گرفته صورت متر چندين

درصد  1بر اساس مطالعات ژئوشيمي عيار مس بيش از . اکسيدي شده و کانيهاي ثانويه مس را به وجود آورده است

 بطور منطقه در نيز روي و سرب نقره، عناصر. است، وجود موليبدن بارز نمي باشد و هيچ همبستگي با مس ندارد

براي پي بردن به ژنز کاني . دهند نمي ت نشانمثب همبستگي مس با همچنين و يكديگر با ولي حضوردارند محدود

سازي منطقه نياز به بررسي هاي بيشتري است، اما با توجه به اينكه کانسار در يک افق ولكانيكي خاص بيشترين 

رگچه اي و  -فراواني وگسترش را دارد، کاني سازي اصلي سولفيدي، کالكوسيت است، کاني سازي غالبا به صورت رگه

خالي است، از اين رو مي تواند جزء کانسارهاي مانتو محسوب شود و در حالت کلي شباهت هايي بين پرکننده فضاي 

 .اين نوع کاني سازي و کاني سازي عباس آباد سمنان و پنيسوالي ميشيگان وجود دارد
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