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  چکیده
واحـدهاي سـنگی کـه در . سـاردوئیه واقـع شـده اسـت -پلوتـونیکی دهـج -منطقه کـویر آبـاد در کمربنـد ولکـانیکی

) آنـدزیت تـا تراکـی آنـدزیت و بازالتیـک تراکـی آنـدزیت(مل، سـنگ هـاي ولکـانیکی این منطقه رخنمون دارند شـا
واحــد . ســري ماگمــاي کالــک آلکــالین هســتند) عمومــاٌ تــوف شیشــه اي و تــوف ســنگی(و ســنگ هــاي آذرآواري 

 درکانـه زایـی . ومرا، ماسـه سـنگ و تبخیـري هـا مـی باشـندسـنگ آهـک، شـیل، کنگلـ شـامل هاي رسوبی منطقه
داده هـاي اسـاس بـر . اتفـاق افتـاده اسـت ،قطـع شـده انـدتوسـط گسـل هـا کـه آذرآواري  کـانیکی وسنگ هـاي ول

ایـن منطقـه  ،کـهاسـت  نشـان داده شـدهکـانی شناسـی، انـواع دگرسـانی، نـوع سـنگ میزبـان و کنتـرل سـاختاري 
  .  است IOCGطال  -مس -مساعد کانه زایی نوع اکسید آهن

  IOCGکانه زایی، ، کویر آباد :کلیدواژه
Comparison of mineralization in Kavir Abad area (S- Rafsanjan) with 

IOCG- type mineralization 
1,2Zahra, Irandoust; 1Balandeh, Aminzadeh 

1Department of geology, Faculty of sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, 
Kerman, Iran 

2Young Researchers Society, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 
 

  
Abstract 
The Kavir Abad field is situated in Dehaj– Sarduiyeh volcano– plutonic belt. The rock units 
which exposed in this area are  volcanics (andesite to trachyandesite and basaltic trachyandesite) 
and pyroclastics (commonly crystal tuff and lithic tuff) of calcalkaline magmatic series. 
Sedimentary units of area are limestone, Shale, conglomerate, sandstone and evaporate. 
Mineralization is located near or within faults cutting volcanics and pyroclastics. Data based on 
mineralogy, alteration types, the host rock type and structural control demonstrated that this area 
is favorable for IOCG- type mineralization. 
Key words: KavirAbad,  Mineralization and IOCG 
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 ٢

این  .نها شده استآموجب ارائه طبقه بندي جدیدي از طال  - مس -اکسید آهنتحقیق و بررسی بر روي کانسارهاي 
طبقه بندي ) د المپیک داممانن(طال  - مس -و انواع اکسید آهن) مانند کایرونا(آپاتیت  -کانسارها به دو گروه مگنتیت

نخستین بار  ).Gandhi, 2003و  Hitzman, 2001؛ Hitzman et al, 1992؛ Gandhi et al, 1993( شده اند
. معرفی و مورد توجه قرار گرفته است )1377( طال توسط کریم پور و همکاران - مس -در ایران کانی سازي اکسید آهن

دورونه به عنوان کمربند حاوي کانسارهاي تیپ  -بردسکن یا همان خواف -کاشمر - نفوذي خواف - کمربند آتشفشانی
  .)1382کریم پور( ه استشدهن در ایران معرفی اکسید آ

نیز می  در سنگ هاي آرکئن فوقانی تشکیل شده اند ودر محدوده پروتروزوئیک زیرین تا پالئوسن  این ذخایر عمدتاٌ
حوضه هاي کششی پشت کمربند زون شامل ین کانسارها موقعیت تکتونیکی ا ).Hitzman, 2001(شوند یافت  توان

می ي درون قاره اي، نقاط داغ داخل قاره و حوضه هاي کششی بعد از تصادم قاره اي فرورانش، ریفت ها
  ).Hitzman, 2001(دباش

گسل هاي امتداد لغز نظیر ساختاري کننده هاي کنترل  IOCGعامل اصلی کنترل کننده کانی زایی در ذخایر 
)Strik Slip ()شی داراي توالی ضخیم از سنگ هاي این مناطق فروران .می باشند) معموال حاصل فرورانش مایل

آتشفشانی خشکی بوده و معموال داراي فرورفتگی هاي کششی یا حوضه هاي ریفتی پر شده از سنگ هاي رسوبی 
به لحاظ  IOCGکانسارهاي . دبی خشکی یا دریایی کم عمق می باشتوالی رسو. خشکی یا دریایی کم عمق می باشند

عیار مس غالباٌ بیش از . یر استمتغ تن  2000ه از چند میلیون تن تا میزان ذخیر هستند ومتفاوت  تناژ و عیار عناصر
 Hitzman et al. (1992)بر طبق  ).1384کریم پور، (یک درصد و عیار طال بر اساس سطح فرسایش متفاوت است 

کالکوپیریت، (سولفیدهاي مس و ) هماتیت و مگنتیت(هن اکسیدهاي آ کانه ها در این ذخایر شامل  Cox (1986)و 
کانه هاي با مقادیر کمتر شامل کانه هاي  و پیریت در این ذخایر به مقدار اندك حضور دارد .است) بورنیت و کالکوسیت

  .آمده است 1برخی از ویژگی هاي این کانسارها در جدول  .عناصر اورانیوم، عناصر خاکی نادر و طال و نقره می باشد
 (IOCG)طال  -مس -رهاي اکسید آهنبرخی از ویژگی هاي کانسا -1جدول 

  پروتروزوئیک زیرین تا پالئوسن  محدوده سنی
  انواع مختلفی از سنگ ها  سنگ میزبان

حوضه هاي کششی مرتبط با زون فرورانش، ریفت هاي درون قاره اي، نقاط داغ   محیط تکتونیکی
  درون قاره اي، حوضه هاي کششی بعد از تصادم قاره اي

  یریت، بورنیت، کالکوسیت، پیریت، هماتیت، مگنتیت، آپاتیتکالکوپ  کانی شناسی
  سیلیسی، کربناتی، سرسیتی، کلریتی، اپیدوتی  آلتراسیون

  نواري، توده اي، جانشینی  ساخت و بافت
 Aو  Iماگماي فلسیک تیپ   ماگماتیسم

 Cu، Au، Ag، U، Mo، Co، Bi، Pb، Zn، Ni، Ba  عناصر ردیاب
  امتزاج مذاب سیلیکاته و اکسیديسیاالت، عدم   نحوه تشکیل

  شکستگی ها، مناطق برشی  عوامل
 Hitzman, 1992, 2001 و1384 ، 1382کریم پور   رفرنس

  
 

  بحث
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این منطقه در  عرض . کیلومتري جنوب رفسنجان واقع شده است 35در شمال غرب استان کرمان و کویر آباد منطقه 
ي گروئیه هابه این منطقه روستا ها نزدیک ترین آبادي. قرار دارد 56 °0'08/13"و طول شرقی  30° 5'20/5 "شمالی 

سرچشمه بوده که در  -بهترین مسیر دسترسی به محدوده مورد مطالعه از طریق جاده رفسنجان. دنو کویرآباد می باش
پس از کیلومتر راه روستایی و  20وارد جاده خاکی شده و پس از طی سرچشمه،  - رفسنجان جاده اصلی 15کیلومتر 

  ).1شکل (محدوده مورد نظر قرار دارد  ،عبور از روستاي گروئیه

  
  راه هاي دسترسی به منطقه مورد مطالعه - 1شکل

در  این منطقه). 2شکل(در گوشه جنوب غربی ورقه یک صد هزارم رفسنجان دو واقع شده است  منطقه مورد مطالعه
این کمربند . قرار داردبزمان  -دختر یا سهند -مایی ارومیهتکتونیکی ایران بر روي کمان ماگ -تقسیمات زمین شناسی

این کمان ماگمایی  Berberian et al. 1982براساس . کوهزایی در باالي یک منطقه فرورانش تشکیل گردیده است
سن این مجموعه در میو. از نوع آند بوده که در حاشیه ایران مرکزي در تریاس شروع شده و تا میوسن ادامه داشته است

 .فوقانی و پلیوسن تحت تاثیر کوهزایی قرار گرفته است که نتیجه آن کوتاه شدگی و ضخیم شدگی پوسته قاره اي است
 Dehaj-Sarduiyeh )ساردوئیه  -این منطقه در کمربند دهج) (Dimitrijevic 1973براساس زیر تقسیمات 

belt ) کیلومتر می باشد و بیشتر واحدهاي  50آن بیش از کیلومتر و پهناي  450طول این کمربند به . واقع می گردد
  . آتشفشانی منطقه ي فلزدار استان کرمان بر روي همین کمربند قرار گرفته است
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  محدوده مورد مطالعه در نقشه زمین شناسی رفسنجان دو  - نقشه زمین شناسی یک صد هزار رفسنجان دو، ب -الف - 2شکل

مطالعات کتابخانه اي و انجام مطالعات صحرایی، نمونه برداري از منطقه هدف  ،این تحقیق پس از مطالعه نقشه ها در
پ هاي نور انعکاسی و نور عبوري مورد مطالعه ومقطع نازك و صیقلی تهیه و با میکروسک20در مجموع . گرفت انجام

ه نیز جهت مطالعات نمون10. قرار گرفت و پاراژنز کانه هاي فلزي و همچنین سنگ درونگیر ماده معدنی مشخص گردید
 XRDنمونه براي مطالعات کانی هاي رسی با روش  5و  XRFبا روش Agو  Cu ،Zn  ،Pb، Asژئوشیمیایی عناصر 

 آذرآواريرسوبی و  - مهمترین واحدهاي رخنمون دار در منطقه مذکور، سنگ هاي آتشفشانی. مورد بررسی قرار گرفت 
. بی از توف هاي ریز دانه تا توف هاي درشت دانه و آگلومرا می باشندشامل تناو آذرآواريواحدهاي . ائوسن می باشند

سنگ هاي آتشفشانی داراي رخنمون در منطقه شامل تراکی آندزیت، آندزیت، بازالت و داسیت می باشند و سنگ هاي 
ی با توجه به محیط تکتونیک .آهک در منطقه داراي رخنمون هستندسنگ رسوبی شیل، ماسه سنگ، کنگلومرا و 

مهمترین دگرسانی  .ترکیب اصلی ماگماي منطقه از نوع کالک آلکالن می باشدلذا  ؛از نوع فرورانش است ، کهمنطقه
سیلیسی، کربناتی، سرسیتی، آرژیلیک و تا حدي لیمونیتی و پروپیلیتیک : هایی که در منطقه مشاهده شده است شامل

  .می باشد
 آذرآوارينیکی و انشینی و  پرکننده  فضاي خالی در سنگ هاي ولکاکانی سازي مس به صورت  انتشاري، رگچه اي، ج

کالکوپیریت، کوولیت، پیریت، اسپکیوالریت، هماتیت و : ها شامل ر اساس مطالعات مینرالوگرافی کانهب .رخ داده است
و  3ل شک( مگنتیت می باشند و همچنین ماالکیت و به مقدار کمتري آزوریت نیز به صورت سطحی مشاهده می شود

4(.  
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                  A                                                               B  

 .در نمونه هاي سنگ معدن) B(ماالکیت  =Malو ) A(کالکوپیریت =Cpyتصاویر نمونه دستی از  - 3شکل 
  

  
  .در سنگ معدن شده است Cpy که جانشین کالکوپیریت )Co( کوولیت تصویر میکروسکوپی - 4شکل 

 3این گسل که در . استوجود گسل رفسنجان  ،دیده می شود مهمترین  ویژگی ساختاري که در نزدیکی این منطقه
کیلومتري شرق این منطقه قرار گرفته، دارا ي سازوکار امتداد لغز راست گرد بوده و عالوه برآن مناطق سمت غرب این 

عالوه بر این گسل که در شرق منطقه مورد مطالعه . ال آمدگی نشان می دهندگسل نسبت به مناطق سمت شرق، با
یک منطقه شدیداٌ  ایجاد که مربوط به وجود یک تاقدیس می باشد، نیز باعث قرار دارد؛ شاخه هاي گسلی فراوان

و نقش مهمی را در  احتماالٌ این گسل هاي متعدد معبري را براي عبور سیاالت کانه زا ایجاد کرده. تکتونیزه شده است
  .تمرکز ماده معدنی ایفا می کنند

، عیار مس، کانه هاي هیپوژن، سنگ میزبان، توده هاي نفوذي مرتبط، شکل کانه زایی، دگرسانی و فلزات 2در جدول 
عیار هاي ذکر . در ایران و دنیا مقایسه شده است IOCGهمراه کانه زایی منطقه کویر آباد با کانسارهاي شناخته شده 

شده منطقه کویر آباد براساس داده هاي سطحی است، در حالی که عیارهاي برخی از ذخایر با استفاده از داده هاي 
بر این اساس می توان به طور احتمال بیان داشت که کانه زایی در منطقه کویر آباد از . زیرسطحی به دست آمده است

 .است IOCGنوع 
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  در دنیا و ایران IOCGمقایسه ویژگی هاي مختلف کانه زایی کویر آباد با کانسارهاي شناخته شده  -2جدول
 %  نام کانسار

Cu 
Au 

(ppm) 
کانه هاي 
  هیپوژن

سنگ هاي   سنگ میزبان
نفوذي 
  مرتبط

شکل 
کانی 
  سازي

فلزات  آلتراسیون
  همراه

  رفرنس

  مانته ورده
  )شیلی(

سپکیوالریت، ا  11/0  52/0
مگنتیت، 
پیریت، 

  کالکوپیریت

گدازه هاي 
 -آندزیتی
  بازالتی

دایک هاي 
  دیوریتی

رگه هاي 
 -برشی

داربستی 
و برش 

  مانتو

سیلیسی، 
پتاسیک، 
کلریتی، 
سرسیت، 
  کربناتی

LREE Vidle et al., 
1996 & 

Zamora et 
al., 2001  

المپیک 
  دام

  )استرالیا(

مگنتیت،   6/0  6/1
اسپکیوالریت، 

کوسیت، کال
کالکوپیریت، 
  بورنیت، پیریت

فلدسپات 
  گرانیت

توده هاي 
  گرانیتی

دیاترم 
  برشی

آرژیلیک، 
پتاسیک، 

سرسیتیک، 
کلریتی، 
  سیلیسی

Co, 
Ag, U, 
REE 

Reeve et al., 
1990 

&Hodgkison 
et al., 1998 
&Haynes et 

al., 1995 
&Oreskes et 

al., 1993 
ارنست 
  هنري

  )استرالیا(

ت، مگنتی  54/0  1/1
اسپکیوالریت، 
طال ، پیریت، 
کالکوپیریت، 
  سولفاسالت

سنگ هاي 
آتشفشانی 
مافیک و 
  دیوریت

سیلیسی،   برش  -
پتاسیک، 
سدیک، 
کربناتی، 
  کلریتی

Co, 
Mo, 
REE 

Crask, 1995  

  الیانا
  )پرو(

مگنتیت،   -  7/2
پیریت، 

  کالکوپیریت

گابرودیوریت و 
سنگ هاي 

  ولکانوکالستیک

سیل 
  گرانودیوریت

مفیبول، آ  مانتو
  اسکاپولیت

As, 
Zn, 
Mo, 
Pb 

Vidal et al., 
1990  

مانته 
  روساس

  )پرو(

پیریت،   6  2/1
کالکوپیت، 

  مگنتیت

اکتینولیتی،   رگه اي  گابرودیوریت  گابرودیوریت
اپیدوت، 
کلریتی، 
  اسکاپولیت

Zn, 
Co, 
Mo, 
Pb 

Leveilla et 
al., 2000 

  کوه زر
  )ایران(

اسپکیوالریت،   5  ناچیز
 باریت، مقدار

کمی پیریت، 
کالکوپیریت، 

  گالن

گدازه هاي و 
ولکانوکالستیک 
هاي اسیدي تا 

  حدواسط

مونزونیت تا 
  سینوگرانیت

رگه، رگه 
هاي 

داربستی 
و رگه 
هاي 
  برشی

سیلیسی، 
کلریتی، 
بندرت 

سرسیتی و 
  آرژیلیک

Ag, 
W, 

LREE 

مظلومی و 
  1378همکاران، 

  قلعه زري
  )ایران(

4 -1  25-
5/0  

اسپکیوالریت، 
 پیریت،

کالکوپیریت، 
گالن، 

اسفالریت، 
  سولفاسالت

بازالت  -آندزیت
  و شیل

دیوریت تا  -
سینیت 
  پورفیري

کلریتی،   رگه
  اپیدوت

Au, 
Ag, Cu 

Karimpour, 
2005 

&Karimpour 
et al., 2001 

کویر آباد 
  )رفسنجان(

کالکوپیریت،   -  5/0
کوولیت، 
پیریت، 

ماالکیت، 
آزوریت، 
مگنتیت، 
هماتیت، 

  اسپکیوالریت

ندزیت، تراکی آ
آندزیت، بازالت، 

  داسیت

رگچه اي،   -
رگه هاي 

  برشی

سیلیسی، 
کربناتی، 
سرسیتی، 
لیمونیتی، 
  پروپیلیتیک

Ag, 
Zn, 

Pb, As 

 انجام شده مطالعه
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  نتیجه گیري

، سنگ )ماالکیت و  مقادیر پایین پیریت کالکوپیریت، کوولیت، اسپکیوالریت، مگنتیت،( هاي منطقه با توجه به کانه
سیلیسی، کربناتی، سرسیتی، آرژیلیک و (، دگرسانی ها )تراکی آندزیت، آندزیت، بازالت و داسیت(  ي داراي رخنمونها

و عناصر ) گسل امتداد لغز و شاخه هاي گسلیوجود ( ویژگی هاي ساختاري منطقه، )تا حدي لیمونیتی و پروپیلیتیک
در نظر در منطقه کویر آباد  را IOCGزایی از نوع کانه توان مدل  می، )As و  Fe, Cu, Ag, Zn, Pb(  همراه
  .گرفت
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