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 زایی مىطقٍ شمال غرب گىابادکاویي شىاسی ،آلتراسیًنزمیهمطالعٍ 

 خسسٍ، اتساّیوی، هحود حسي، ،کسین پَز* غدیقِ، شادُشیسجاًی

 داًطگاُ فسدٍسی هطْد ،ضٌاسیشهیيگسٍُ 

 

 چكیدٌ
 ٌِاش ًظس ساختازي جصءپْ .گستسُ هَزد تسزسی دز استاى خساساى زضَي ٍ ضوال غسب گٌاتاد، قساز گسفتِ است

تساکیت، تساکی آًدشیت،  ّاي آتطفطاًیٍاحدّاي سٌگی دز هٌغقِ ضاهل سٌگ .ضَدهحسَب هیلَت  تلَک

تا  ٍلکاىسابٍ  ّاي ًفَذيتَدُ ، حدٍاسظ ٍ آگلَهسا –ّاي اسیدي تَف ،ّاي آذزآٍازيسٌگزیَلیت ، زیَداسیت، 

 ،ٍلکاًیک هَجَدًیکی ٍ تَدُ ّاي سابٍاحدّاي ٍلکا .زسَتی ٍ دگسگًَی استسٌگْاي ، حدٍاسظ  -تسکیة اسیدي

ّاي دگسساًی سیلیسی، پسٍپیلیتیک، شٍى. اًدتحت تاثیس هحلَلْاي ّیدزٍتسهالی قساز گسفتِ ٍ دگسساى ضدُ

ساشي سَلفیدي دز اثس ػولکسد یک کاًی.پیسیت دز هٌغقِ ضٌاسایی ضدًد -سسسیت -آزضیلیک،سسسیتیک ٍ کَازتص

 .ادز حسکت تَدُ، ایجاد ضدُ استسیال گسهاتی کِ دز اهتداد گسلْ
 

Geology,alteration and mineralization in northwest Gonabad 

S. Zirjanizadeh, M. H. Karimpour, Kh. Ebrahimi 

Department of geology,Ferdowsi University of Mashhad, Iran 

Abstract  

The study area is located in KhorasanRazavi Province, NW Gonabad.Due to geological 
division, this area is located in geotectonic Lut block zone.The rocks of area are mainly volcanic 
involve, trachyte, rhyodacite ,trachyandesite and pyroclastics such as; agglomerate and acidic 
tuff,Subvolcanic and intrusive rocks with acidic to intermediate combination and sedimentary 

and metamorphic rocks.The volcanic and subvolcanic rocks  affected by hydrothermal solutions 
and  have been alterad. The most important alteration zones are silisification, propylitic, argillic, 
serisitic and quartz-serisit-pyrite.sulfide mineralization in veins form influence of hydrothermal 
fluid action that they move in faults. 

 

 

 مقدمٍ 
تجسددتاى ٍ دز فاغددلِ هتتػدداتی    –هحددٍُ هددَزد هغالؼددِ دز ضددوال غدسب ضْسسددتاى گٌاتدداد ، ضددوال جدادُ گٌاتدداد    

ایدي   ( . 1ضدکل ) گیدسد  ّاي ضدوالی قدساز هدی   ػسؼ 34° 30˝تا   34° 25˝ّاي ضسقی  ٍعَل 58°  40˝تا   58° 30˝تیي

قدساز هدی    [1]گٌاتداد ٍ ضدوال تلدَک لدَت      100000/1ضوال غسب ًقطدِ   ،گٌاتاد  250000/1هٌغقِ دز غسب ًقطِ 

زخٌوَى داضدتِ کدِ اش هْوتدسیي     تِ لحاػ شهیي ضٌاسی ، سٌگْاي آتطفطاًی، تَدُ ّاي ساب ٍلکاًیک ٍ ًفَذي.  گیسد

هًَصًٍیدت  ،  کدَازتص تیَتیدت هًَصٍدیَزیدت پدَزفیسي    ، کدَازتص دیَزیدت پدَزفیسي   ، کَازتص هًَصٍدیَزیدت پدَزفیسي  آًْا تِ  

کدَازتص  ،  کدَازتص َّزًثلٌدد تیَتیدت دیَزیدت پدَزفیسي     پدَزفیسي ،   تید َزیَّزًثلٌدد د ،  هًَصٍگساًیت پَزفیسي،  پَزفیسي

ضدکل  )اضدازُ کدسد   سدیٌیت  ٍ هًَصٍسدیٌیت ، يسیت پدَزف یَزیت َّزًثلٌد دیَتیکَازتص ت، ت پَزفیسيهًَصٍدیَزی -دیَزیت

قددیویتسیي ٍاحدد کدِ دز هٌغقدِ هغالؼداتی      . ضدًَد اي دگسگًَی ًیص دز هٌغقِ دیدُ هدی سٌگْاي زسَتی ٍ سٌگْ( .  1
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ِ   . ک استزخٌوَى دازد ضیل ٍ هاسِ سٌگْاي ضٍزاسی حدد زخسدازُ ضیسدت سدثص     اي دز ایي هجوَػدِ دگسگدًَی ًاحید

ساشد کِ ساختازاغدلی  اغلی هَجَد دز هٌغقِ هطتع هی ّايتسزسیگسل. اسلیت ٍکَازتصیت ضدُ استهَجة تطکیل 

 .[2]ّا اش ًَع زاستا لغص استگسل

 ريش مطالعٍ

 :ػولیات ذیل جْت هغالؼِ هٌغقِ غَزت گسفتِ است

 ٍ گستسش شًٍْاي آلتساسیَى اي استس تِ هٌظَز ضٌاسایی ًَعپسداشش دادُ ّاي هاَّازُ-1

 آلتساسیَى-ًوًَِ اش هٌغقِ ٍ تْیِ ٍ هغالؼِ  هقغغ ًاشک تساي هغالؼات پتسٍگسافی 200تسداضت تیص اش -2

 آلتساسیَى_ساشيغغ ًاشک غیقلی تساي هغالؼات کاًیهق 10تلَک غیقلی ٍ 5تْیِ ٍ هغالؼِ -3

 کیلَهتسهستغ 70ٍسؼت حدٍد اش هحدٍدُ تِ  25000/1ضٌاسی تا هقیاس تْیِ ًقطِ شهیي-4

 کیلَهتسهستغ  70اش هحدٍدُ تِ ٍسؼت حدٍد  25000/1تْیِ ًقطِ آلتساسیَى تا هقیاس -5

 .شایی دز هٌغقِهغالؼِ کاًی -6

 بحث 
 :شىاسیزمیه -1

ِ تاضد کِ هَزد ًفَذ تَدُکسسي سٌگْاي زسَتی ٍ آتطفطاًی هیضٌاسی هٌغقِ ضاهل یشهیي ٍاسدظ  ػوید  حد ّاي ًیود

هسکص ٍ ضدوال  تحدت پَضدص قدساز     سٌگْاي آتطفطاًی تتص اػظن هٌغقِ زا دز جٌَب، . اًدافت پَزفیسي قساز گسفتِتا ت

التیدت ، التیدت ٍ   آًددشیت، آًددشیت ، آًددشیت   اع تَف، زیَلیت، زیَداسدیت، تساکدی  تسکیة ایي ٍاحدّا دز حد اًَ. اًددادُ

سدٌگْاي آتطفطداًی    ػوی  تِ غَزت استَک ٍ دایک دزي ًیوِّاي ًفَذتَدُ. (2،ضکل 1جدٍل )تاضدتاشالت هیآًدشیت

ِ   تدَدُ . اًدد ًفَذ ًودَدُ ٍ تاػدآ آلتساسدیَى ضددُ    ضدُ ٍ زسَتی دگسگَى ػوید  تدسا سداس هغالؼدات     ّداي ًفدَذي ًیود

جٌدَب ضدسقی ٍ دز هسکدص زخٌودَى     ، ػوددتا دز ًیودِ ضدوال ضدسقی    ّدا  ایي تَدُ. ضدآشهایطگاّی ٍغحسایی ضٌاسایی 

 . (2، ضکل2جدٍل )دازًد
 

 دٌّدُ فٌَکسیست دز ٍاحدّاي آتطفطاًی هٌغقِتافت ٍ دزغد کاًیْاي تطکیل
 ًام سٌگ

 

 فلدسپات %پالضیَکالش

 %آلکالی 

 تیَتیت %َّزًثلٌد

% 

 کَازتص

% 

 پیسٍکسي

% 

 تافت

 تساکیتی  1   50<  تساکیت

 تساکیتی  2  6  80 تساکی اًدشیتَّزًثلٌد 

 َّزًثلٌد آًدشیت

 

 ،20:فٌَکسیست

 40شهیٌِ  

 پَزفیسي 1   5 1

 پَزفیسي  20-15 7-5 10-7 5-3 5-7 زیَداسیت

 زیَلیت

 

 پَزفیسي  20  10 5 3-5

 آًدشیت  التیت

 

 پَزفیسي  1-2  5-7 2-3 15-20

 

 التیت

ِ 10-7:فٌَکسیست ، شهیٌ

15-20، 

 پَزفیسي     3-5

 تساکیتی،پَزفیسي 7-5    2 50 آًدشیت تاشالت
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 ّاي ًیوِ ػوی دٌّدُ فٌَکسیست دز تَدُیْاي تطکیلتافت ٍ دزغد کاً

 :آلتراسیًن-2

ِ ّداي آلتساسدیَى تدِ زٍش    ّاي هؼسف شٍىّاي هاَّازُ استس ، تِ هٌظَز ضٌاسایی کاًیدز اتتدا پسداشش دادُ تدسداز  ًقطد

دز آى کاًیْاي آلتساسیَى ضاهل سیلیس، کائَلیٌیدت، سسسدیت، کلسیدت ٍ اپیددٍت،      کِ [4]اًجام گسدید [3] عیفیشاٍیِ

تفکیک آلتساسدیًَْاي هتتلد     ضدت حضَز ایي کاًیْا هٌجس تِ ضٌاسایی ٍ .(3ضکل ) ایلیت، پیسٍفیلیت ضٌاسایی ضدًد

هطاّدات غحسایی ٍ هقایسِ تػَیس پسداشش ضدُ ًطاى داد کِ ٍاحد اسلیت ٍ کَازتصیت دز جٌَب هٌغقِ کدِ دز   .گسدید

ضٌاس آى است کِ ایي ٍاحدد  اى کلسیت تِ هیصاى شیادي تازشساشي ضدُ هستَط تِ دگسگًَی تا دزجِ پاییي  ٍتسکیة کاًی

ٍاحدّاي ٍلکاًیکی ٍ ایي تسزسی هطتع ساخت کِ  دز اداهِ هطاّدات غحسایی ٍ هقاعغ ًاشک دز. هتحول ضدُ است 

ّداي  شٍى. اًدد ٍتسهالی قساز گسفتِ ٍ دگسسداى ضددُ  ٍلکاًیک هَجَد دز هٌغقِ تحت تاثیس هحلَلْاي ّیدزتَدُ ّاي ساب

:  دگسسداًی سیلیسدی  . پیسیدت ضدد    -سسسدیت  -ضدُ ضاهل سیلیسی، پسٍپیلیتیک، آزضیلیک ٍ کَازتصدگسساًی ضٌاسایی

 پالضیَکالش ًام سٌگ

% 

 فلدسپات 

 %آلکالی

 َّزًثلٌد

% 

 تیَتیت

% 

 کَازتص

% 

 کاًیْاي

 فسػی 

 تافت

 3   5 10 کَازتص هًَصٍدیَزیت پَزفیسي

 

 اسفي ٍآپاتیت 

 

 پَزفیسي

 پَزفیسيگلَهسٍپَزفیسي، آپاتیت ٍ شیسکي 3   2 10 کَازتص دیَزیت پَزفیسي

کَازتص تیَتیدت هًَصٍدیَزیدت   

 پَزفیسي

اسفي ٍ  5-7   10 20

 اپاتیت،شیسکي

 پَزفیسي

 پَزفیسي     25-20  هًَصًٍیت پَزفیسي

 پَزفیسي آپاتیت 5-3   10 7-5 هًَصٍدیَزیت پَزفیسي

هًَصٍدیَزیددددت  -دیَزیددددت 

 پَزفیسي

، دز 5فٌَکسیست 

 %30 <شهیٌِ 

 پَزفیسي    7-10 3

ثلٌدددد تیَتیدددت کدددَازتص َّزً

 دیَزیت پَزفیسي

، دز 15-10فٌَکسیست 

 %4 <شهیٌِ 

 پَزفیسي  2 1-2 2-3 

 گلَهسٍپَزفیسي شیسکي 5-3   5-3 5 هًَصٍگساًیت  پَزفیسي

 گساًَالز     25 5 هًَصٍسیٌیت

 گساًَالز  44<    25-20  سیٌیت

 

َا  دایک 

 دیَزیت پَزفیسي

، دز 5-3فٌَکسیست 

 %  30 <شهیٌِ 

    

3-4 

 پَزفیسي آپاتیت

 هیسهیکیتی -گساًَالز  20< 5-3  20 5-3 گساًیتتیَتیت 

 -تیَتیددددددت هًَصًٍیددددددت 

 هًَصٍسیٌیت پَزفیسي

 پَزفیسي  1-2 5-7  20 2-3

 کَازتص دیَزیت پَزفیسي

 

 پَزفیسي  2-3   2 10

،  10-7: فٌَکسیست کَازتص هًَصٍدیَزیت پَزفیسي

 %10-15:  شهیٌِ 

 پَزفیسي  2-3  3-5 2-3

 ، 5-3: فٌَکسیست تیَتیت گساًَدیَزیت پَزفیسي

 5: شهیٌِ

 : فٌَکسیست

، شهیٌِ 5- 3

20-25% 

 پَزفیسي  15-20 5-7 
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جٌدَب ضدسو ٍ دز جٌدَب تدا      –وام هٌغقِ گستسش دازد، ٍلی ضدت آى دز هسکص  تدا زاسدتاي ضدوال غدسب     تقسیثا دز ت

زیَداسدت زا ًیدص پَضدیدُ     -ایي شٍى، زٍي ٍاحدّاي سٌگی تَف ٍ داسیت(. 3ضکل) غستی تیطتس است  –زاستاي ضسقی 

هقدداز آى اش  . ضدَد زگچِ دیدُ هدی  کاًی هْن ایي شٍى کَازتص است کِ تػَزت پساکٌدُ ٍ دز قسوتْایی ّن تػَزت. است

-پسٍپیلیتیدک ، سیلیسدی  + سسسدیت + سدی  شیس شًٍْاي ضٌاسدایی ضددُ ضداهل سیلی   . هتغیس است% 70تا %  10کوتس اش 

غدسب  )سداشي هدس    ّاي سیلیسی اعساف کداًی زگِ پسٍپیلیتیک ٍ+ فیکیطي پسٍپیلیتیک، سیلیسی+ آزضیلیک +فیکیطي

زیص تا کسیپتَکسیستالیي تدِ زًگْداي خاکسدتسي تیدسُ تدا سدیاُ دز جٌدَب ٍ        داًِّاي ضدیدا سیلیسی کپ. است( هٌغقِ

گی تا اکسدیدّاي آّدي   اًد کِ تِ دلیل آغطتّاي سیلیسی غَزتی زًگضَد ٍلی دز هسکص کپضوال ضسو ًقطِ دیدُ هی

ٍ ّدن دز  تثؼیدت کدسدُ    (جٌدَب ضدسو   –ضدوال غدسب   )ّاي اغلی هٌغقِ ّاي سیلیسی ّن اش زًٍد گسلزگِ. تاضدهی

 . ضًَددیدُ هیّاي فسػی اهتداد گسل

، (3ضدکل ) گستسُ ٍسیؼی اش هٌغقِ، تتػَظ تا ضدت تیطتس دز سوت جٌَتَ تقسیثا ضوال غسب  : دگسساًی پسٍپیلیتیک

ّداي اغدلی   کداًی . دز ضوال غسب هٌغقِ زخٌودَى دازد ( تسحسة کاًیْاي آلتساسیَى) گیسد ٍ تا ضدت کوتسزا دز تس هی

ا ) ، دز تؼضی قالة پالضیَکالش تغَز کاهل تا کستٌات پدس ضددُ اسدت، اپیددٍت     %( 3تا1)، کلسیت %(25تا 1)ضاهل کلسیت 

تدا  1)، سسسدیت  %( 1)کِ تدا هقدادیسي کلیٌَشٍئیصیدت   ( ضَدداز دیدُ هیّاي اپیدٍت ضکل، دز تؼضی ًقاط زگچِ% 10تا

داز ّداي آّددي ٍ هٌیددصین ضددى کدداًی دگسسدداىتیطدتس ایددي کاًیْددا حاغدل   . ّودساُ اسددت % ( 2کوتددس اش )ٍ کدَازتص  %( 2

 . ٍپالضیَکالشّاست

هَجَد دز ضوال هٌغقِ  ضاهل کاًیْاي زسدی ، سسسدیت، سدیلیس ٍ هقددازي اکسدیدّاي      :  دگسساًی آزضیلیک ضؼی 

 (.3ضکل )تاضد آّي هاًٌد ضازٍسیت هی

ضَد، ضاهل کاًیْداي  کازي هیدى غٌؼتی تَدُ ٍ هؼّاي اغلی تسداضت خاک ایي شٍى هحل :یلیک پیطسفتِضدگسساًی آز

 .(4ضکل )ّاي اغلی اى دز جٌَب هٌغقِ ٍاقغ استىٍ ٍش تاضدکائَلیٌیت، سیلیس، سسسیت ٍ اکسیدّاي آّي هی

هْوتدسیي کداًی   (. 2ضکل)ٍاحد هًَصًٍیت پَزفیسي زا تحت تاثیس خَد قساز دادُ است : پیسیت -سسسیت -دگسساًی کَازتص

دزغدد هتفداٍت    30تا  20ضَد ٍ هقداز آى تیي دز هتي سٌگ ٍ  تػَزت زگچِ هطاّدُ هیایي دگسساًی کَازتص است کِ 

پیسیدت تدِ ػٌدَاى هْوتدسیي     . هتغیس است% 3تا % 1ّاست تیي کوتس اشضدى فلدسپاتسسسیت کِ حاغل دگسساى. است

شٍى اسدت کدِ کوتدس    ّواتیت دٍهیي کاًی سَلفیدي هْن ایي . زسدهی% 10کاًی سَلفیدي ایي شٍى تػَزت پساکٌدُ تا 

(. 3ضکل )ضَد ٍ تػَزت پساکٌدُ دیدُ هی% 1اش 

 :سازیکاوی -3

ساشي فلصي دز ضوال غسب ٍ ػودُ کاًی.ّا زخ دادُ استاي ٍ دز اهتدادضکستگیساشي دز هٌغقِ تػَزت زگِکاًی

َجَد دز ضوال دز هحدٍدُ هس ه شاییکاًی. جٌَب غسب هٌغقِ ٍ تغَز هحدٍد دز ضوال ضسو ٍ ضسو زخ دادُ است

دز سغح تػَزت هاالکیت ،کسیصٍکَالٍ تَزًیت  ٍ ضَدهتس  دیدُ هیساًتی 40تا30اي تِ ضتاهت غسب دز اهتداد زگِ

ضکل ، پساکٌدُ ٍ دز داز ٍ تیّایداخل تساًطِ ، کاًی هگٌتیت تػَزت ضکلهغالؼِ هقغغ غیقلی اش ًوًَِدزاها  است،

 ساشي فلصيکاًی. ضَددیدُ هی% 10اي تاهٌگٌص تِ غَزت زگچِّاي اکسیدٍ  % 15-10ّا تِ هیصاى اهتداد ضکستگی

% 2-1ّواتیت ٍ% 3-2کالکَپیسیت،% 4-3: کِ ضاهل دیدُ ضد دز هحل زخٌوَى فلَزیت دز جٌَب غسب هٌغقِ دیگس

 .گَتیت است

 گیریوتیجٍ

َ تاضد کِ تَدُاي اش سٌگْاي ٍلکاًیکی هیهٌغقِ ضوال غسب گٌاتاد، گستسُ ذي ًیودِ ػوید  دز آًْدا زخٌودَى     ّاي ًفد

ضٌاسدی،  هطاّدات غحسایی، هغالؼات کداًی . اًد ّاي ّیدزٍتسهالی دگسساى ضدُایي ٍاحدّا تحت تاثیس هحلَل. اًدیافتِ
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ساشي سدَلفیدي دز اثدس ػولکدسد یدک سدیال گسهداتی کدِ دز        دّد، کاًیآلتساسیَى ٍ ضئَضیویایی دز هحدٍدُ ًطاى هی

ػوید  ، حضدَز   ّاي ًیوِّاي آتطفطاًی ٍآذزآٍازي ٍ ًفَذيٍجَد سٌگ. َدُ، ایجاد ضدُ استدز حسکت تسلْا اهتداد گ

ٍ حضدَز ًاٌّجازیْداي   ( آزضیلیک، سیلیسی، سسسیتیک ٍپسٍپیلیتیدک  )ّاي دگسساًی اي ، شٍىغَزت زگِساشي تِکاًی

(ppm301-17)Pb  ،(ppm 133-45)Zn ،(ppm 1168-328)Ba ،(ppm 35-28) Cu ٍ جٌددَب غددسب   دز غددسب

ِ ... ضٌاسی، ضئَضیویایی ٍّاي شهیيدّد کِ تساي اکتطاف هَثس ، تلفی  کلیِ دادُهی  ًطاى [4]ًاحیِ اي اش هقیاس ًاحید

لرا ٍجَد ایي ضَاّد ضسٍزت هغالؼات دقی  ٍ ّدفوٌد ٍ ازائِ یک هددل اکتطدافی هٌاسدة دز    . تا هؼدًی هَزد ًیاش است

 .ساشدایي هٌغقِ زا زٍضي هی

 مىابع
 
شناسي ايران، سازمان ؛ زمين1333سيد علي ،آقانباتي ، .  [1]

 .صفحه 635شناسي و اکتشافات معدني کشور، زمين

گٌاتاد، اًتطازات سداشهاى شهدیي ضٌاسدی ٍاکتطدافات      100000/1ًقطِ شهیي ضٌاسی ؛ 1384،فسخقائمی، .  [2]

 هؼدًی کطَز
[3] . Kruse, F.A., Lefkoff, A.B., Boardman, J.B., Heidebreicht, H.K.B., Shapiro, 

A.T., Barloon, P.J., and Goetz, A.F.H., 1993, The Spectral Image Processing 

System (SIPS)-interactive visualization and analysis of imaging spectrometer 

data, Remote Sensing of Environment 44, pp. 145-163.  

ٍ .پَز، هحودحسي کسین،دیقِغزادٌ، زیرجاوی.[4] ِ  تسزسدی قاتلیدت  ، 1390،.، اتساّیوی، خسدس شایدی  ّداي کاًد

 .ضٌاسی اقتػادي ایساى،لسستاى، دٍهیي ّوایص شهیي(استاى خساساى زضَي جٌَب)هٌغقِ ضوال غسب گٌاتاد
 

 
 

 ت منطقه مورد مطالعهيموقع. 1شکل 
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ًقطِ آلتساسیَى تْیِ ضدُ اش هٌغقِ هَزد هغالؼِ (. 3ل ضک     ًقطِ شهیي ضٌاسی هٌغقِ هَزد هغالؼِ( 2ضکل 

 آشهایطگاّی تسهثٌاي هغالؼات غحسایی ٍ

 
 

 
 [3]تسدازي شاٍیِ عیفی دز هٌغقِ ضوال غسب گٌاتادپسداشش تػَیس سٌجٌدُ آستستِ زٍش ًقطِ(. 4ضکل 
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