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 چکیده

غرب روستای راوه، شهرستان دلیجان، استان مرکزی واقع شده  پورفیری دالی در شمال طالی-کانسار مس

. این  ( قرار می گیردUDMAدختر )–از لحاظ ساختاری این کانسار در بخش مرکزی کمان ماگمایی ارومیه  است.

 دیوریت وکوارتز دیوریت می باشد که درسنگ های آتشفشانی با ترکیب عمده با ترکیب یها توده کانسار ناشی از نفوذ 

به  این کانسارآندزیت تا آندزیت بازالت پورفیری جای گرفته اند. هدف از این مطالعه بررسی شیمی کانی هورنبلند در

  درسنگ های کانه دار می باشد. برای این منظور کانی هورنبلند ی مولداحیایی ماگما-زیابی شرایط اکسیدیمنظور ار

نتایج حاصل از مشاهدات صحرایی وبررسی  . گرفترد آنالیز قرار مو (EMPAالکترون مایکروپروپ)با استفاده از روش 

مقاطع میکروسکوپی نشان میدهد که عمده ی سنگ های منطقه را واحدهای سنگی گدازه های آندزیتی وآندزیت 

همچنین  کوارتز دیوریت الیگومیوسن ورسوبات و واریزه های عهد حاضر تشکیل می دهند، دیوریت، پورفیری ائوسن ،

بطور محلی فیلیک دراین کانسار گسترش چشمگیری داشته که باعث  پروپلیتیک و ،آرژیلیک سانی های پتاسیک،دگر

ول در این توده از نوع ترکیب شیمی آمفیبایج حاصل از این مطالعات نشان می دهد که افزایش کانه زایی شده است . نت

فرورانش محیط د. این آمفیبول ها وابسته به ار می گیرنقرچرماکیت هورنبلند  و زیر گروه منیزیو هورنبلندکلسیک ودر

رایط مساعد کانه این موضوع مبین ش تشکیل شده اند. اکسیدان نسبتاو  بوده ودر محیطی با فوگاسیته اکسیژن باال

 ی مولد می باشد.زایی برای توده 
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Abstract 

 

The Dalli porphyry Cu-Au deposit is located in the North West of Rawah village, Delijan 

city. Structurally, this deposit is placed in the central part of Urumieh-Dokhtar magmatic arc. It 

is mainly composed of diorite and quartz diorite stocks which intruded into the andesite to 

basalt volcanic rocks. The aim of this study is the investigation of the chemistry of hornblende 

minerals in this deposit  in order to determination of Oxidation and Reducing of condition 

PCDs. For this purpose hornblende minerals analyzed using electron microprobe  EMPA 

analyses. The results of microscopic studies showed that rock composition of study area is 

dominated by andesite lava, porphyry andesite, diorite and quartz diorite. The overall 

hydrothermal alteration is consists of potassic, argillic, propylitic as well as rare occurrence of 

phyllic alteration, leading to the increasing   of mineralization in the deposit. The results of 

these studies show that the chemical composition of the mass is calcic amphibole in the Group 

and Magnesio- hornblende and Tscremakite hornblende. The amphibole related to subduction, 

and in an environment with relatively high oxygen fugacity "oxidants   are formed. This is show 

close favorable condition between mineralization and productive intrusions. 

 

 

 مقدمه

کل ذخایر جهان را  درصد مولیبدن 59درصد مس و 08ذخایر پورفیری مهمترین ذخایر اقتصادی هستند که 

باالی زون در این ذخایر بیشتر  قلع وتنگستن می باشد. نقره، طال،مانند  مهمی عناصرهمچنین منبع دارا می باشند 

اکثر ذخایر (Sun et al., 2014). کی رخ می دهند.در دیگر مناطق تکتونی پس از برخورد ومحیط های فرورانش ویا 

قرار دارند این کمربند به طول  دختر –طالی پورفیری در ایران در کمربند ماگمایی ارومیه  مولیبدن و ،مس

سیرجان و ایران مرکزی  -زون سنندج جنوب شرق در بین دو–کیلومتر باروند شمال غرب 98کیلومتر وعرض 2888

 شده تشکیل مرکزی ایران صفحه یزیر نئوتتیس اقیانوسی صفحه فرورانش توسطکمربند  اینقرار گرفته است. 

این به سن میوسن در وگرانیتوئیدها تگرانودیوری ریت،وسنگ های آذرین دی (Boomeri et al., 2010).است

همچنین سنگ های  که میزبان کانه زایی بسیاری از پورفیری ها در این زون می باشد. به وفور یافت می شودکمربند 

در بخش  کانسار دالی نیز .میوسن می باشد -الیگوسن داسیت وپیروکالست های به سن ولکانیکی شامل آندزیت،

گیری این  مختلفی در شکلعوامل  می باشد. الطازغنی  گزارش شدهاولین کانساراین کانسار د. ار دارمرکزی این زون قر

هورنبلند جهت از مینرال شیمی  کانسار نقش دارد که وجود برخی از کانی ها همانند هورنبلند نیز موثر می باشد.

گرچه تاکنون ا .در ذخایر پورفیری استفاده می شودتوده معدنی   جایگیری تعیین دما، فشار، فوگاسیته اکسیژن وعمق

 شیمی کانی ها در پهنه ی ماگمایی ودگرسانی جنوب سلفچگان )آیتی و ناسی ،در خصوص  سنگ ش مطالعاتی

طالی پورفیری  -پترولوژی وزمین شیمی سنگ های آتشفشانی ونیمه آتشفشانی در کانسار مس(، 1958همکاران. 

شیمی هورنبلند در کانه زایی مس  ر خصوص مینرالما تاکنون مطالعه ای د( انجام شده، ا(Ayati et al., 2013دالی

طالی دالی صورت نپذیرفته است. در این راستا، در مطالعه حاضر از مینرال شیمی هورنبلند جهت –در کانسار مس 

 است. شدهدر این کانسار استفاده مس احیایی ماگمای مولد و کانه زایی -بررسی شرایط اکسیدی
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 بحث

 زمین شناسی منطقه

 دقیقه عرض شمالی در 19 درجه و 93 دقیقه طول شرقی و28درجه و98نسار دالی درموقعیت جغرافیایی کا

)عالیی مهابادی  خورهه-سلفچگان188888/1این کانسار در ورقه  جنوب شرق استان مرکزی واقع شده است.

کیلومتری شمال 38سلفچگان( و-کیلومتری جنوب شرق شهرستان اراک )مسیر جاده اراک08در  (1935وکهنسال،

محدوده اکتشافی دالی از نظر موقعیت ژئودینامیکی دربخش  .غرب دلیجان در نزدیکی روستای راوه واقع شده است

سیرجان قرار گرفته -دختر ودر محل برخورد این کمربند بازون دگرگونی سنندج -مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه

استوک و  از ییدر رابطه با مجموعه ها یدر منطقه دال یازس یکه کانمی دهدنشان  یشناس ینمطالعات زم است.

 9وبه طول ی(شمال شرق) هدرج 99امتداد  یککه در  (1.)شکل باشند یمدگرسان  یریپورف یوریتکوارتز د یکهایدا

و  یتیآندز یها گدازه کیباستراتوولکان با تر یکبه مرکز  یلومتروک2 تا1گسله به عرض زون یکداخل  یلومتردرک

گرمابی به  یمحلولها یرمنطقه تحت تاث یها یکولکان محلیو بطور  ینفوذ یاز توده ها ینفوذ کرده اند. برخ یوارآذرآ

 9بر مبنای روابط پتروگرافی  .شده اند یلتبد یلیسیو س یلیتیکپروپ یلیک،آرژ یلیک،ف یک،نوع پتاس ی هایدگرسان

(:کوارتز Iوجود دارد که به ترتیب عبارتند از : رگه های نوع ) نسل کانه زایی در این کانسار 9گروه رگه اصلی همراه با 

(: کوارتز+ IIIکالکوسیت. رگه های نوع )±کوولیت±بورنیت±کوارتز+ پیریت+ کالکوپیریت (:IIنابارور، رگه های نوع)

-یت(: بیوتVکالکوپیریت و رگه های نوع ) ±کوارتز ±فلدسپار پتاسیم (:IVکالکوپیریت، رگه های نوع)±مگنتیت

 (1959همکاران،  )رضایی و کلریت

 

 
 

 (1900هارونی، )  کانسار دالی با تغییرات از یشناس ینزمنقشه ساده شده  :1شکل

 کار روش

حفاری   های صحرایی نمونه هایی از گمانهبررسی های به منظور دستیابی به هدف مورد نظر پس از انجام 

ع نازک میکروسکوپی وصیقلی در کارگاه مقطع گیری دانشکده به منظور مطالعات سنگ نگاری مقاط .برداشت گردید

زمین شیمیایی بر روی کانی هورنبلند با مطالعات همچنین  دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه گردید. علوم زمین،
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انجام  کشور اتریش Montan University  Loben درآزمایشگاهEMPA)  )استفاده از روش الکترون میکروپروپ 

ولتاژ شتاب دهنده مورد  می باشد.   JEO  JXA8200مدل دستگاه الکترون میکروپروپ مورد استفاده، .پذیرفت

 .ثانیه می باشد 28زمان شمارش حداکثر و nA28جریان  ،KV28استفاده 

 

 مطالعات سنگ سناسی

 بازالت تآندزی مجموعه سنگ های این منطقه شامل آندزیت، ،اهدات صحرایی ومطالعات پتروگرافیبراساس مش

نیمه آتشفشانی مشاهده می  با بافت پورفیری است که به صورت آتشفشانی و آمفیبول دار ،دیوریت وکوارتز دیوریت

بیوتیت،  پالژیوکالز،فنوکریست های شامل  تقریبا یکسان و عمدتا کانسارمجموعه کانی های تشکیل دهنده این  شود.

پالژیو کالزها  ،آمفیبول دار یکوارتز دیوریت های توده در .ز می باشدو پالژیوکالکوارتزدر درون زمینه هموژن آمفیبول 

به آمفیبول در سنگ های این منطقه  .دنمی ده نشانمقدار کمی سریسیتی شدن را  و در امتداد حاشیه شکستگی

یا زرد قهوه ای و . این کانی در زیر نور طبیعی به رنگ های سبز،(2)شکل  در مقاطع موجود می باشد صورت فراوان

بیشتر از نوع هورنبلند می  آنهاترکیب  ول دار ونیمه شکل دار دیده می شود متمایل به قهوه ای بوده و بصورت شک

 .هورنبلند ها به صورت جزئی ویا تماما به بیوتیت تبدیل شده اند. در برخی موارد باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هورنبلندهای آنالیز شده ونقاط مورد نظر (:وپ )بودیوریت آمفیبول دار،  کوارتز:تصاویر مقطع میکروسکوپی )الف( 2شکل

 

 پ

 فال

 ب
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 شیمیزمین مطالعات 

کالک آلکالن است که ترکیب آن متناسب با  نفوذیشایع ترین ومعمولی ترین آمفیبول در سنگ های  هورنبلند

فرمول  Leake et al.,1997). فوگاسیته اکسیژن ماگمای دربرگیرنده تغییر می کند) دماو فشار، شیمیایی،ترکیب 

OH)22(O8T IV 5C VI 2هاعمومی آمفیبول 
2AB اع یونی می تواند است.کاتیون های مختلفی متناسب با اندازه وشع

  Bموقعیتدر ( با توجه به نوع عناصری که 1553) وهمکاران Leakeگردد. TوCوBوAهای جایگزین موقعیت 

 را به چهار گروه تقسیم بندی نموده اند:ساختمان بلوری قرار می گیرند آمفیبول ها 

  دار آهن-منیزیمآمفیبول های گروه -1

 آمفیبول های گروه کلسیک-2

 کلسیک-های گروه سدیکآمفیبول -3

 آمفیبول های گروه سدیک -3

آمفیبول  ترکیب( 1.)جدول  ها نتایج آنالیز نقطه ای آمفیبول و(Leake et al.,1997) با توجه به طبقه بندی

مفیبول های کلسیک ودر زیر گروه از نوع آ B( (Ca+Na در جایگاه Na وCaاساس عدد انمی بر واحد فرمول برها 

 (9.)شکل هورنبلند قرار می گیرند. چرماکیت  و هورنبلند منیزیو

 

 

 

 اتم اکسیژن 29بر اساس  طالی پورفیری دالی–نتایج آنالیز الکترون مایکروپروپ برروی کانی هورنبلند در کانسار مس . 1جدول 

 

Rock name.                                 Quartz  Diorite Porphyry 

DH6GAM Sample. 

 

Hbl-06 Hbl-05 Hbl-04 Hbl-03 Hbl-02 Hbl-01 Mineral 

44.86 45.74 44.59 46.36 45.95 47 2SiO 

2.02 1.92 1.95 1.84 1.77 1.77 O2Na 

6.415 6.518 6.546 6.77 6.701 6.724 Si 

0.56 0.53 0.555 0.521 0.5 0.4491 Na 

1.643 1.652 1.708 1.673 1.68 1.633 Ca 

 

2.699 2.721 2.742 3.033 2.857 2.928 Mg 

0.032 0.38 1.113 0.944 1.063 0.309 2Fe 

1.58469 1.48201 1.45397 1.23019 1.29931 1.27576 IVAl 

0.3966 0.38923 0.39723 0.3533 0.37606 0.35436 totFe 

 0.9882 0.8774 0.7112 0.7626 0.7288 0.9045 Mg# 
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 (Leake  et al, 1997. ):رده بندی آمفیبول ها  براساس ترکیب شیمیایی9شکل 

 

ای ماگماهای کمانی و تشکیل میزان باالی آب ماگمایی پیش شرطی الزم برای جایگیری کم عمق پوسته

یت بیانگر باشد. حضور معمول درشت بلورهای هورنبلند یا بیوتزایی میگرمابی با پتانسیل کانه -های ماگماییسیستم

وزنی  %2تا  1ترین فازهای ماگمایی آبدار در ماگماهای حدواسط، هورنبلند )عادی می باشد. میزان باالی آب ماگمایی

تشکیل هورنبلند  هنشان داد Naney (1983) (. مطالعاتCloos, 2001وزنی آب( هستند ) %3تا  2آب( و بیوتیت )

درصد وزنی است و در مقابل تبلور آنها فقط  %3تا  2و میزان آب بیش از  کیلوبار 2تا  1ماگمایی نیازمند فشار بیش از 

دهد که نسبت آب در طی تفریق افزایش کند. این نشان میدرصد وزنی آب ماگمایی را مصرف می 1به ندرت بیش از 

ی ور نشان دهندهتوان ابراز داشت حضور هورنبلند به صورت درشت بلیابد اما تاثیر آن کم است. در حالت کلی میمی

 ,Whitneyشود )است که باعث اشباع شدن آب در طی تبلور اولیه می O2Hوزنی  %9ماگمایی حدواسط با بیش از 

1975; Burnham, 1979; Whitney and Stormer, 1985) .فراوانی مودال بارور های های پورفیریاز ویژگی

های روشن بر تیره و همچنین برتری مودال هورنبلند بر بیوتیت است. بر اساس مطالعات )زراسوندی و لیاقت، کانی

همراه با تبلور  .کانه زایی های مس پورفیری معموال در یک ماگمای کالک آلکالن آبدار انجام می گیرند (1903

یابند و از گردد و عناصر نامتحرک در ساختار هورنبلند تمرکز میتم آزاد میهورنبلند احتماالً مقادیر زیادی مس از سیس

-های گرانیتوئیدی که فاقد کانههای مس دار تبلور بخشی هورنبلند و در سنگی رایج در سنگترین پدیدهطرفی مهم

ده ماگمای کالک آلکالن در کانسار دالی حضور هورنبلند نیز نشان دهن .زایی مس هستند تبلور بخشی پالژیوکالز است

   (.Ayati et al., 2013 وزنی می باشد. ) %9/3دار می باشد که میزان آب بیش ازآب
 

 رده بندی تکتونو ماگمایی آمفیبول ها

از ویژگی های ژئو شیمیایی آمفیبول ها می توان برای مقایسه ویژگی های محیط های تکتونو ماگمایی مختلفف 

I-کمتفری نسفبت بفه انفواع درون صففحه ای ) O2Na (،amph-Sابسته بفه ففرورانش )وآمفیبول های  استفاده کرد.

amphرند.ا(د ( براساس نمودار رده بندی تکتونو ماگماییColtorti et al., 2007،)  آمفیبول های منطقه در گسفتره

دایش محفیط به عنفوان مفرز جف IVAL= 1/ 9همچنین، (3 آمفیبول های مرتبط با محیط فرورانش قرار گرفتند.)شکل

مربوط به آمفیبول هایی است که  9/1ماگمایی آمفیبول ها در نظر گرفته شده است به گونه ای که مقادیر باالی و تکتون
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معرف آمفیبول های تشفکیل شفده در  9/1 پایین تر از تکتونیکی جزایر قوسی شکل می گیرندو مقادیر  در محیط های

مفی 9/1بدست آمده پایین تر از   ivAl به مقادیر بدست آمده از آنالیز میزان ،که با توجه حاشیه فعال قار ه ای می باشد

ففاکتور مهمفی بفرای  در هورنبلند، )عدد منیزیم( #Mgباشد که نشانگر محیط های فرورانشی می باشد از طرفی میزان 

پوسته ای وحفد فاصفل  به منشا 9/8  به منشا گوشته ای وکمتراز  3/8بیش از  #Mgمیزان  شناسایی منشا ماگما است.

 ,.Xie and Zhang, 1990; Huaimin et al)  این دو مقدار را به اختالطی از منشا پوسفته وگوشفته مفرتبط مفی داننفد

محاسفبه شفده اسفت کفه نشفانگر    0.98، 0.87، 0.71، 0.76، 0.90،0.72در آمفیبول ها به ترتیب  #Mgمیزان  (2006

  منشا گوشته ای بودن دارد.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 (Coltorti et al., 2007)   ها نمودار رده بندی تکتونو ماگمایی آمفیبول :3شکل 

 

 

 ماگما تعیین فوگایسته اکسیژن

 

( معرفی Eugster and Wones,1963مفهوم فوگاسیته اکسیژن که برای اولین بار توسط اوکستر و وونز)

بارتی فشار بخشی اکسیژن بیان می شود. فوگاسیته شده، به عنوان متغیر کنترل کننده پتانسیل اکسایشی یا به ع

لت اکسیده یا کاهیده اکسیژن دارای اهمیت سنگ شناختی است ودر ارتباط با رخداد ذخایر فلزی ماگمایی در حا

به طوری  ء و محیط تکتونیکی آن وابسته است،فوگاسیته اکسیژن ماگما به مواد منشامقدار. (Frost,1981)کاربرد دارد

اکسیدان  تانسب ، Iدر حالی که گرانیت های نوع حالت احیاء دارند، های گرانیتی مشتق شده از رسوبات معموالکه ماگما

 همچنین ماگماهای با اکسیداسیون باال در مرز ور قه های همگرا تشکیل می شوند) (.Helmy et al, 1979هستند)

(Ewart, 1979. گ های نفوذی، بررسی ترکیب آمفیبول هایی یکی از روش های ارزیابی فوگاسیته اکسیژن در سن

 طبق رده بندی . هستند <0.75AlIV ومقدار نسبت  Mg> tot/FetotFe +0.3است که از نظر شیمیایی دارای

1995)., Smith.,Anderson بین 0-0.6  ( اگر میزان+Mg) tot/FetotFe( نشان دهنده فوگاسیته باالی باشد
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چنانچه در  نشان دهنده فوگاسیته پایین اکسیژن است. 1-0.8از ژن حدواسط وفوگاسیته اکسی0.8-0.6  ،اکسیژن

 .اند اسیته نسبتا باال تشکیل شدهدر شرایط فوگدر کانسار دالی  مورد بررسینشان داده شده ، آمفیبول های   9 .شکل

ط لیزر اسپکتروسکوپی فازهای سیاالت درگیر این کانسار توس الزم به ذکر است مطالعات پیشین صورت گرفته بر روی

اکسیدی  سرشتسیاالت اولیه خارج شده از ماگمای مادر این کانسار دارای نشان داده  (1959رامان)رضایی و همکاران 

دارای سیاالت درگیر چندفازه  رگچه های اولیه کوارتزی همراه با دگرسانی پتاسیک این کانسار، بنحوی که بوده اند

رخداد تبیین شده  (2014)و همکاران  Zhong. همان طور که توسط یت می باشندحاوی کانی های انیدریت و همات

امروزه مشخص شده تواند نشانه ای بر ماگمای مادر اکسیدی باشد.  هماتیت و مگنتیت در سیاالت درگیر اولیه می

 در چین Tongkuangyuدر آرژانتین، کانسار  Bajo de la Alumbreraعمده کانه زایی های پورفیری دنیا نظیر 

 .(Jiang et al., 2014)در امریکا دارای ماگمای مادر اکسیدی می باشند Butteمولیبدن پورفیری -و یا کانسار مس

 مادر احیایماگمای  با کانسارهای پورفیری ی ازمحدود هایاست مطالعات اخیر نشان دهنده رخداد ذکرالبته الزم به 

و  Sunطبق نظر  .(Sun et al., 2014) سیای میانه وجود دارنده زایی آدر کمربند کو Baogutu نظیر کانسار

ریشه  کانه زایی سولفید در کانسارهای پورفیری با احیای سولفات کنترل می شود که این عامل خود( 2813همکاران )

ی از گوگرد حجم بیشتر ،. عالوه بر این در ماگماهای اکسیدیدارد اکسیدی( از ماگمای اولیهمگنتیت ) ابتدایی تبلور در

 .(Sun el., 2014)به شکل سولفات نسبت به حالت احیایی قابل انتقال است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Anderson., Smith., 1995نمودار فوگاسیته اکسیژن بر پایه ی ترکیب آمفیبول) :9شکل 
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 گیرینتیجه 

کلسیک ودر زیر گروه بیشتر از نوع لی در کانسار دا آمفیبول دار سنگ های دیوریت وکوارتز دیوریتآمفیبول های ( 1

 .قرار می گیرند وچرماکیت هورنبلند  منیزیو هورنبلند

 قرار می گیرند . (S-amphمناطق فرورانش )به  آمفیبول های وابستهبیشتر در محدوده  مفیبول هااین آ( 2

اکسیدی زنی که نشان دهنده و %9/3آمفیبول های این کانسار در محدوده فوگاسیته اکسیژن باال با محتوای آب ( 9

 می باشد.  دالی طالی پورفیری -مسماگمای مولد کانساربودن وآبدار بودن 

گردد و عناصر نامتحرک در ساختار هورنبلند مقادیر زیادی مس از سیستم آزاد میباعث می شود تبلور هورنبلند ( 3

 می باشد. دار تبلور بخشی هورنبلندهای مس ی رایج در سنگترین پدیدهیابند و از طرفی مهمتمرکز می

( به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از مهمترین فاکتورهای ژئوشیمیایی در تشکیل توده های بارور 9

 مس دار وجود شرایط اکسیدی ،تفریق پیشرفته ماگما و تبلور بخشی یک کانی آبدار نظیر هورنبلند است.
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