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  چکیده
فیض آباد  000001:1 شناسی زمین ي ورقه ي ل گسترهمشا؛ کیلومتري شمال خاور کاشمر 65ي مورد مطالعه در  منطقه

براساس (عرضِ شمالی جغرافیایی  6768193تا  6768093طولِ خاوري و  231666تا  231656 ي و در محدوده
واحدهاي سنگی منطقه . واقع شده استجام  تربت - نفوذي تکنار - در زون آتشفشانی) MTUسیستم جهانی مرکاتور، 

هورنبلند مونزونیت، دیوریت (و توده هاي نفوذي ) ها آندزیت، آندزیت و انواع توف تراکیت، تراکی(شامل انواع آتشفشانی 
شود و تحت تاثیر  گسل ریوش و از جنوب به گسل درونه ختم می که از شمال به باشد می) و هورنبلند گرانیت

هاي اصلی  ساخت. اند شدن قرار گرفته شدن و لیمونیتی هاي پروپیلیتیک، آرژیلیک، فیلیک، سیلیسی، هماتیتی دگرسانی
ق سازي در کل منطقه از لحاظ عمکانی. باشند اي و داربستی می ساخت برشی، رگه: موجود در این منطقه شامل

اي و انتشاري دیده  رگچه صورت بهسازي اولیه کانی. قابل تقسیم است) ثانویه(و زون برینزاد ) اولیه(تشکیل به درونزاد 
. شودمیلیمتر مشاهده می 6ها گاهی تا ضخامت رگچه. شود که شامل اسپکیوالریت، گالن، مگنتیت و پیریت است می

هاي اکسیدآهن،  هاي گالن، رگچه هاي اسپکیوالریت، رگچه گچهر: هاي موجود متنوع هستند و عبارتند ازرگچه
سازي پراکنده بیشتر شامل اسپکیوالریت، گالن، مگنتیت، کالکوپیریت،  هاي کربناتی و کانی هاي سیلیسی و رگچه رگچه

مطالعات و با توجه به . باشدسازي ثانویه شامل کوولیت، ماالکیت، هماتیت و گوتیت میکانی. اسفالریت و پیریت است
از قبیل سنگ میزبان، دگرسانی، موقعیت تکتونیکی، برخی کانسارهاي تیپ آند هاي بدست آمده از  تعاریف و داده

 .باشد می  GCOI از نوعمورد مطالعه توان گفت کانسار  عناصر اصلی و مدل کانسار می
 ، طال، کاشمر IOCG آتشفشانی، نفوذي، :کلیدواژه

  
Compare IOCG mineralization  in Taknar- Torbat-e-Jam belt with IOCG 

deposits Andean type, Case Study South Namaq-NE Kashmar 
Saeed, Yoosofi Zarea; Jamshid, Shahabpour 

 
  

Abstract 
The study areais located 65 km to the NE of Kashmar, and includes the 1:100000 geologic map 
of Feyzabad, ranging from a longitude of 656132 km E to 6661326 km E, and a latitude of 
3908676 km N to 3918676 km N (UTM) in the Taknar–Torbatjam igneous zone. The main rock 
units are volcanic (trachyte, trachyandsite, andesite and tuff) and plutonic (hornblende 
monzonite, diorite and hornblende granite) rocks which are bounded by the Rivash Fault in the 
north, and Doruneh fault in the south.These are affected by silicification, propylitic, argillic and 
phyllic alterations, hematitization and limonitization. The study of structures indicated breccia, 
vein and stockwork structures. The mineralization may be divided into hypogene (early; 
primary) and supergene (oxide zone; secondary) mineralizations. Primary mineralization occurs 
as veinlets and disseminations. Sometimes veinlets up to 6mm thick are observed. The veinlets 
are varied and include specularite veinlets, galena veinlets, iron oxide veinlets, quartz veinlets 
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and carbonate veinlets. The disseminated mineralization includes specularite, galena, magnetite, 
chalcopyrite, sphalerite and pyrite. The secondary mineralization includes covellite, malachite, 
hematite and goethite. Comparison of characteristics of the deposits from the study area with the 
existing ore deposit models suggests an IOCG model for these deposits. 
Key words: Volcanic, Intrusive, IOCG, Gold, Kashmar 

  
  

  مقدمه
تا  231656 ي فیض آباد و در محدوده 000001:1زمین شناسی ي ورقه ي ل گسترهممورد مطالعه شا ي منطقه

هاي ارتباطی به منطقه از سمت جنوب از مسیر  مهمترین راه. واقع شده است 6768193تا  6768093و  231666
هاي روستایی قوچ پلنگ ، فرگ و فرشه و از سمت شمال از مسیر ارتباطی  مشهد از طریق راه -اطی کاشمرارتب

                                                                 .باشد روستاهاي نامق و تنورچه می
خصوص در نواحی  هاي عمیق به      رههاي مرتفع و د بطورکلی توپوگرافی عمومی منطقه بسیار خشن بوده و وجود قله

 امکان مالرو خم و پرپیچ هاي راه تنها طوریکه به. العبور بودن منطقه گردیده است جنوبی ـ جنوب خاوري باعث صعب
البته در بعضی قسمت ها که معادن مختلف در حال استخراج می  .است ساخته میسر حدودي تا را منطقه به دسترسی

هاي جنوب خاوري منطقه بوده که  بلندترین ارتفاعات در قسمت. مرکزي منطقه ادامه دارد يها متها تا قس باشند، راه
 مناطق به نسبت محدوده شمالی نواحی در ها ناهمواري. دارد قرار ناحیه این در متر 9522 ارتفاع با کمرمرد ي قله

ها  امتداد برجستگی. باشد می متر 0571حدود در نواحی این در ارتفاع میانگین و بوده برخوردار تري از ارتفاع کم جنوبی
به لحاظ ساختاري . شود ها جابجا شده و درهم ریختگی مشاهده می ي خطواره باختري است که بوسیله -خاوري عمدتاً

هاي آن را می توان  تربت جام و حد شمالی گسل چپگرد درونه که فعالیت - نفوذي تکنار -این منطقه در زون آتشفشانی
هاي  هاي مذکور، شکستگی عالوه بر گسل. هاي جوان مشاهده کرد و حد جنوبی گسل ریوش، واقع شده است تهدر نهش

هاي  هاي اصلی و تعداد زیادي گسل عمود بر این گسل ها که با احتمال زیاد در اثر فعالیت دیگري نیز هم جهت با گسل
هاي آتشفشانی و نفوذي شمالی  سنگ. اند را گسلیده اند، سازندهاي مختلف موجود در منطقه هاي اصلی ایجاد شده گسل

هاي ژوراسیک و کرتاسه قرار گرفته اند و در بخش جنوبی آن  باشند که روي نهشته مربوط به ترشیري می هگسل درون
در طول پالئوزوئیک هیچ گونه  .اند هاي احتمالی را پوشانده رسوبی الیگوسن و میوسن تشکیل شده که خطواره ي حوضه

گردد و رسوبات مربوط به سازندهاي مختلف هم شیب بر  اي که توام با چین خوردگی باشد مشاهده نمی شیبی زاویهدگر
                                                                                                                                                                                                                         .روي هم قرار گرفته اند

  :روش انجام کار
هاي  سپس عکس. قبل از هر اقدامی ابتدا مطالبی راجع به مطالعات قبلی انجام شده در منطقه گردآوري و مطالعه شد

زمین  ي نقشه ي بعد از تهیه. آباد تهیه گردید  فیض 000001:1زمین شناسی ي اي منطقه و نقشه هوایی و ماهواره
روز عملیات صحرایی انجام  41گزارش، به مدت  ي ، به منظور مشاهدات صحرایی و تهیه00052:1شناسی با مقیاس 

ها مقطع نازك و صیقلی تهیه شد و سپس توسط میکروسکوپ پالریزان و نور  پس از نمونه برداري، از سنگ. شد
                                                                                                  .برداري قرار گرفت مورد عکس و  انعکاسی مطالعه

  )IOCG(اسپکیوالریت - همراه با مگنتیت Cu-Auسازي  کانی
 Iron Oxidesو نوع ) رونانوع کای(آپاتیت  ±به دو گروه مگنتیت ) 2001(توسط هیتزمن  Iron oxides کانسارهاي     

Cu-Au (IOCG) درصد طالي دنیا از کانسارهاي  1درصد مس و  5. اندتقسیم شدهIOCG  شوند استخراج می .
ها، ژئوشیمیایی  اي در خصوص منشاء، دگرسانیاند و مطالعات گستردهي اخیر شناسایی شده در دهه IOCGکانسارهاي 
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 .شوند در بعضی از مناطق دو گروه باهم یافت می. طالعه و بررسی استو سایر خصوصیات این کانسارها در دست م
سازي شمال شیلی سه مرحله کانی  Producturaدر منطقه ) 2001فوکس و هیتزمن ، (براساس مطالعات انجام شده 

 -3؛  Iron oxides Cu-Au -2؛ )میلیون سال قبل 130(آپاتیت به همراه دیوریت  -مگنتیت - 1: گزارش شده است
ي اخیر  در دهه Iron oxides Cu-Au (IOCG)کانسارهاي ). میلیون سال قبل 96(طال همراه با گرانودیوریت  - هماتیت

  ):2001هیتزمن،(براي تشکیل این ذخایر عبارتند از  هاي تکتونیکی مناسب محیط. اندمعرفی و مورد توجه قرار گرفته
 ؛)1شکل(هاي کششی پشت کمربند زون فرورانش  حوضه -1
 ؛)2شکل(اي  هاي درون قاره ریفت -2
 ؛)3شکل(اي  نقاط داغ داخل قاره -3
 .اي هاي کششی بعد از تصادم قاره حوضه -4
 

  
  ).2001هیتزمن، (در زون فرورانش حاشیه قاره  Fe-Oxidesموقعیت تکتونیکی کانسارهاي تیپ  -1شکل

  

  
 ).2001هیتزمن، (ن قاره در محیط ریفت درو Fe-Oxidesنمایش موقعیت کانسارهاي  -2شکل
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  ).2001هیتزمن، (در نقاط داغ  Fe-Oxidesموقعیت تکتونیکی کانسارهاي تیپ  -3شکل

  
. باند گزارش شده استاي و استراتیصورت جانشینی، داربستی، پراکنده، برش هیدروترمالی، رگهسازي بهکانی     

راي سولفید کمتر، آهن بیشتر، سرب و روي کمتر و طالي در مقایسه با کانسارهاي مس پورفیري دا IOCGکانسارهاي 
  ).2003سیلیتو،(بیشتر هستند

ي پروتروزوئیک زیرین تا پالئوسن حضور شوند و در محدوده هاي آرکئن فوقانی یافت می این ذخایر عمدتاً در سنگ     
لفبور، (دارند )Ga2/1- Ga9/1(معموالً سن پروتروزوئیک  Fe-Oxidesمتالیک ذخایر پلی) 2001هیتزمن، (دارند 
غالباً بیش از یک درصد و عیار  Cuعیار . میلیون تن در تغییر است 2000میزان ذخیره از چند میلیون تن تا ). 1995

عمدتاً  Fe-Oxide Cu-Au (IOCG)هاي نفوذي مرتبط با کانسارهاي  توده. طال براساس سطح فرسایش متفاوت است
هاي آلکالن با ترکیب مافیکی  آپاتیت شامل توده -ت در صورتیکه در نوع مگنتیتشامل دیوریت و گرانودیوریت اس

سنگ . منشاء ماگما از گوشته بوده و ذوب در شرایط مناسب و ویژه انجام شده است. حدواسط و بعضاً اسیدي است
ي آپاتیت هستند، کانسارهاي مگنتیت که حاو. داراي ترکیب تولیئی تا کالک آلکالن هستند IOCGمنشاء کانسارهاي 

که کانسارهاي مگنتیت بدون  اند، در صورتی هاي مافیکی آلکالن گزارش شده هاي درون قاره با توده عمدتاً در ریفت
  ).2001هیتزمن، (شوند  هاي کالک آلکالن حدواسط تا اسیدي یافت می آپاتیت با توده

مگنتیت، : گروه مگنتیت شامل)1: ه تقسیم نموده استاین کانسارها را به دو گروه و چند زیرشاخ) 1383(پور  کریم     
عناصرکمیاب،  -اورانیوم -مس -مگنتیت: شامل  IOCGگروه  )2عناصر کمیاب و  -آپاتیت و مگنتیت -مگنتیت
-Iron oxides Cuسنگ منشا کانسارهاي . طال است -طال و اسپکیوالریت -مس -طال، اسپکیوالریت -مس -مگنتیت

Au هاي تکتونیکی  این ماگماها در  محیط. آلکالن تا آلکالن اکسیدان است گرانودیوریت کالک-وگابر -شامل دیوریت
شیمیایی محلول  موقعیت تکتونیکی ترکیب. اند هاي درون قارهاي تشکیل شده هاي فرورانش و یا ریفت مرتبط با زون

 La, Ce, U, P, REEاند حاوي  هاي درون قاره تشکیل شده که در ریفت IOCGکانسارهاي . کند ماگمایی را کنترل می
توان به گروه غنی از  را می IOCGهستند در صورتی که در زون فرورانش غالباً فاقد این عناصر هستند، کانسارهاي 

ه و عیار مگنتیت و گروه غنی از اسپکیوالریت تقسیم نمود گروه غنی از مگنتیت نزدیک به سنگ منشاء تشکیل شد
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صورتیکه گروه غنی از اسپکیوالریت با فاصله از سنگ منشاء تشکیل  مس قابل توجه و طال متوسط تا کم است در
دار است  هاي دگرسانی متنوع بوده تابع ترکیب محلول کانه زون. تواند اقتصادي باشد شوند عیار طال مهم و مس می می

  .ریت، سرسیت و کربناتسدیک، پتاسیک، کل: ز ها عبارتند ا مهمترین آن
بوده   % < NaCl)20(اشباع از هالیت   Iron-Oxidesدار در کانسارهاي  براساس نظریه بارتون و دیگران محلول کانه     

زر  زري و طالي کوهنقره قلعه -طال -مطالعه سیاالت درگیر کانسار مس. از رسوبات تبخیري است NaClو منشاء 
درصد است  6 محلول کمتر از  NaClکه میزان داد نشان) از اسپیکوالریت استکه از نوع غنی (حیدریه  تربت

هاي  سازي از سنگ منشا بوده است، از اختالط آب ماگمایی و آب علت این موضوع فاصله زیاد کانی). 1383پور، کریم(
  .هاي رسوبی ندارد گمنشاء ماگمایی داشته و ارتباطی با سن NaCl لذا. زیرزمینی میزان امالح آن کاهش یافته است

موجب  )4شکل(بردسکن  -کاشمر -پلوتونیکی، خواف -سال اخیر در کمربند ولکانیکی 5اکتشافات گسترده در طی      
این . طالي کوه زر تربت حیدریه از نوع غنی از اسپکیوالریت است. در این کمربند شده است IOCGشناسایی ذخایر 

. گرم در تن است  5/6ریت و به مقدار اندك سولفید و عیار متوسط طال درصد اسپکیوال  30 کانسار حاوي بیش از
ها مدارك سازي تمامی این کانی. اند کانسار سنگ آهن خراسان و چند ذخیره دیگر مگنتیت در این کمربند واقع شده

 Iron oxides Cu-Auسازي نوع  بردسکن داراي پتانسیل معدنی براي کانی - کاشمر-مهمی هستند که کمربند خواف
در بلوك لوت عالوه بر کانسار . زري از نوع غنی از اسپکیوالریت است قلعه  Cu-Au-Agکانسار . نوع مگنتیت است

  ).1383پور، کریم(مشاهده شده است  IOCGزري باز هم کانسارهاي دیگري از نوع  قلعه

  مقایسه با انواع کانسارهاي طال
ن تحقیق انواع کانسارسازي طال  در مقایسه با کانسار مورد مطالعه به شرح با توجه به مطالعات صورت گرفته در ای     

  .باشد زیر می
ي مورد  زایی در منطقه تر از پالئوژن براي کانی اي و سنگ میزبان و همچنین سنِ جوان با توجه به سیستم رگه     

رسوبات شیمیایی، کانسارسازي طالي  هاي کانسارسازي طالي پرکامبرین، کانسارسازي طالي همراه با مطالعه، نظریه
  .شوند اي، طالي نوع کارلین و نوع پالسر به خودي خود حذف می هاي سبز، سولفیدتوده اي در شیست رگه
توان گفت کانسار مورد  اي می ها و سیستم رگه طور کلی به علت حضور اکسیدهاي آهن فراوان و نوع دگرسانی به     

  .پردازیم می IOCGدارد که در ادامه به مقایسه این کانسار با انواع  IOCGع مطالعه شباهت بسیاري به انوا
باشند  می IOCGاز جمله کانسارهاي  La Africanaو  Cerro Negro ،Mantoverdeکانسارهاي  1با توجه به جدول      

سنگ میزبان این . ندي آمریکا و روي کمربند کوهزایی آند که یک محیط فرورانش است قرار دار که در باختر قاره
داده بر روي این  هاي رخ ترین دگرسانی باشد که شاخص هاي آتشفشانی از جمله آندزیت و توف می کانسارها عمدتاً سنگ

ي مورد مطالعه که آندزیت، تراکیت و توف  هاي منطقه باشد که در مقایسه با سنگ ها سرسیتی و کلریتی می سنگ
  .اند شباهت زیادي دارند مله سرسیت و کلریت قرار گرفتههایی از ج باشد که تحت دگرسانی می

هایی که در  اي و داربستی و گاهی اوقات برشی و داربستی بوده و کانی سازي در این کانسارها بیشتر به صورت رگه کانی
پیریت و هاي سولفیدي شامل کالکو شوند اکثراً اکسیدهاي آهن شامل مگنتیت و هماتیت و کانی این کانسارها دیده می

هاي اصلی  اي بوده و کانی صورت رگچه زایی غالب به ي مورد مطالعه که کانی باشد که در مقایسه با منطقه پیریت می
  .باشد شامل اسپکیوالریت، مگنتیت، هماتیت، کالکوپیریت و پیریت است یکسان می

به خوبی بیانگر شباهت  IOCGهاي همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، مقایسه کانسار با کانسار     
حضور اکسیدهاي . باشد می IOCGتوان گفت کانسار مورد مطالعه از نوع  بوده و می IOCGاین کانسار با کانسارهاي نوع 

تیپ  IOCGزایی که بسیار شبیه به کانسارهاي  داده و نوع سنگ میزبان کانی آهن فراوان در منطقه و انواع دگرسانی رخ
  .باشد یانگر این نتیجه گیري میباشد ب آند می
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 پور، کریم(بردسکن  -کاشمر -حیدریهتربت -در محور خوافFe-Oxides سازي نوع  موقعیت کمربند کانی -4شکل

1383.(  
 

  تیپ آند IOCGمقایسه کانسار با برخی کانسارهاي  -1جدول
  کانسار  میزبان سنگ  انسارک سبک  دگرسانی  عناصراصلی  موقعیت  منبع

Gelcich et 
al. 

(1998)  

  هماتیت، مگنتیت،  فرورانش
  کالکوپیریت

  برشی،مانتو،  کلریتسرسیت،
  اي داربستی،رگه

 Cerro  آندزیت،توف
Negro 

Vila et al. 
(1996)  

  هماتیت،مگنتیت،پیریت،  فرورانش
  کالکوپیریت

  پتاسیم فلدسپار،
  کلریت، سرسیت

  اي،برشی، رگه
  داربستی، مانتو

- آندزیت،ولکانو
  کالستیک

Mantover
de 

Ruiz et al. 
(1965)  

  مگنتیت،پیریت،هماتیت،  فرورانش
  کالکوپیریت

  Dulcinea  آندزیت، توف  اي رگه  کلریت، سرسیت

Saric 
(1978)  

  پیریت،کالکوپیریت،  فرورانش
  هماتیت،مگنتیت

 La  دیوریت  اي رگه  کلریت، کوارتز
Africana  

Yoosofi 
(2013) 

  اسپکیوالریت،مگنتیت،  فرورانش
  کوپیریتهماتیت، کال

  کلریت، سرسیت،
  کوارتز

  اي رگه
  

آندزیت، 
  تراکیت،توف

منطقه مورد 
  مطالعه

  )کمرمرد(
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