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چکیده
-مرکزي کمان ماگمایی ارومیهبخش ي از جمله ذخایر پورفیرواقع شده واستان مرکزي،در شهرستان دلیجانطالي پورفیري دالی-کانسار مس
در این راستا مطالعات .باشدمیبا استفاده از مطالعات پتروگرافی هاي نفوذي کانسارشناسایی ترکیب و بافت تودهمطالعههدف این. دختر است

کانی شناسی فلدسپات، ترکیببا که بیانگر وجود سنگ میزبان دیوریتی تا کوارتز دیوریتی در دو بخش صحرایی و مقاطع نازك انجام گرفت
ي کوارتز با تودهدر ارتباطبیشترین کانه زایی .باشدمیبا بافت پورفیرياي کوارتزي در زمینهفرعیبصورتبیوتیتبطور اصلی وهورنبلند 
پالژیوکالز، ترکیب کانیاییواحدهاي آندزیتی با. دهدنشان میراتريبافت دانه درشتدر مقایسه با دیگر واحدهاکهاده استدرخ دیوریتی 

.دهندي کانسار را تشکیل میسنگ دیوارهیوکالز ژاي اساساً پالزمینهکلریت درهورنبلند و 

ینذري آپورفیري، کانی شناسی، تودهطالي-مس دالی،: کلیديهايواژه

Mineralogy Study and Textuer Determine of Dalli Porphyry Cu-Au deposit
Granitoid Plutons, Dellijan, Central Province

Zarasvandi. A1 ; Daneshjo. M1 ; Pourkaseb. H1 ; Asadi haroni. H2

1. Department of Geology, Earth Scinces Faculty, Shahid ChamranUniversity of Ahvaz, Ahvaz
2. Mining Faculty, Isfahan University of Technology, Isfahan

Abstract
Dalli Cu-Au porphyry deposit is located in Delijan city, Markazi province and is once of porphyry deposits in
centeral part of the Uromieh-Dokhtar magmatic arc. The purpose of this study is location of intrusion plutons
composition and textuer using petrogrphy studies. In this regard are done studies in tow parts, fild and thin
sections that explanatory existences of the dioritic to quartzdioritic host rocks whit mineralogic composition
include mostly feldespat, hornbelend and minor biotite in qurtzitic groundmass with porphyritic textuer. Most
mineralization occurrence accompany quartzdioritic pluton that shows coarse grine textuer in contrast another
units. Andesitic units with mineralogic composition include plagioclase, hornbelend and cholorite in mainly
plageoclasic groundmass, constitute wallrock of the deposit.

Keyword. ( Dalli, Cu-Au porphyry, Mineralogy, Igneouse plutons )
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مقدمه
درجه و 34ي طول شرقی و دقیقه20درجه و50موقعیت جغرافیایی باطالي پورفیري دالی–کانسار مس 

و از دیدگاه قرار داردکیلومتري روستاي راوه 9، در شهرستان دلیجان استان مرکزي،ي عرض شمالیدقیقه15
ي شمالی و جنوبی تشکیل این کانسار از دو تپه.دختر واقع شده است–زمین شناسی در کمان ماگمایی ارومیه 

ماگماي مادر سنگهاي آتشفشانی و نیمه آتشفشانی ]4[باتوجه به مطالعات پترولوژیکی.)1شکل (استیافته 
به لحاظ آماري . باشدداراي ترکیبات کالک آلکالن با تاثیرپذیري از سیاالت و رسوبات پوسته اي میناحیهنئوژن 

دواسط در یک منطقه در اکتشاف ذخایر مس پورفیري عاملی بسیار مساعد و مثبت به شمار هاي ححضور سنگ
تواند در تعیین شرایط ماگماي مادر هاي بافتی میشناسی و ویژگیترکیب سنگ شناسی، کانیبررسی .]8[می آید 

پس از ].3[باشد ،اولیهمطالعاتدر ویژهبزایی روشی مناسبآنها براي کانهتواناییارزیابیهاي نفوذي وتوده
با استفاده از مقاطع نازك می توان واحدهاي گرانیتوئیدي با تعیین کانی شناسی و بافت واحدهاي سنگی منطقه 

.ترکیب دیوریتی تا کوارتزدیوریت را به عنوان سنگ میزبان کانسار معرفی کرد

ي مورد مطالعهمنطقه]) 3[ساده شده از (زمین شناسی- و ب)]15[ساده شده از (موقعیتينقشه-الف: 1شکل 

روش مطالعه
تعداد کههاي حفاري شده انجام گرفتدر دو بخش سطحی و گمانههاي صحرایی برداشتدر این مطالعه

شامل بررسی میکروسکوپی ي حاضر همطالع.نمونه مقطع نازك در دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه گردید48
هاي آذرین تودهو سنگ نگاري کانی شناسی و بافتی خصوصیاتبررسیاي به منظور مطالعات کتابخانهمقاطع و

.باشدمنطقه می
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زمین شناسی 
تمامی ذخیر اًتقریب.دختر واقع شده است–از لحاظ ساختاري در کمان ماگمایی ارومیه کانسار مورد مطالعه

) 1:قابل تقسیم استاز لحاظ رخدادهاي مس به سه بخش کهمس پورفیري ایران با این کمان در ارتباط اند 
اردستان در -ي ساوهناحیه) 2خارستان در مرکز و جنوب شرق کمان ماگمایی-سرچشمه-ي اردستانناحیه

- میانه-ي تکابناحیه) 3تر قرار گرفته است و دخ-در این بخش از ارومیهدالیمرکز کمان ماگمایی که کانسار 
-هاي نیمه عمیق با ترکیب دیوریت تا گرانودیوریتی میداراي سنگ میزباني مورد مطالعهذخیره.]18[داش قره

هاي رسوبی داسیتی و برخی سنگ،هاي آتشفشانی آندزیتیبه درون سنگکه بصورت دو استوك جداگانه باشد
هاي از دیگر ویژگی. باشدمیناحیهیکی از نمودهاي گرانیتوئیدي )نیزار(گنبد دیوریتی کوه آله .]5[اند نفوذ کرده

هاي پتاسیک، سرسیتی، آرژیلیتی و و دگرسانی) گوسان(زمین شناسی منطقه وجود گسلش، کالهک آهنی 
. باشد که در مشاهدات صحرایی به راحتی قابل رویت هستندپروپیلیتیک می

و کانی شناسیسنگ شناسی 
جنوبیتپه ) 1

اي بیوتیت در زمینههورنبلند و پالژیوکالز،حاوي درشت بلورهاي:کوارتزدیوریتی/سنگ میزبان دیوریتی
در مرکز . اي داردها حالت رگچهکوارتز و اپک در برخی نمونه. هاي اپک استریز همراه با کانیکوارتزي دانه

شود همچنین در مرکز به دلیل حضور اورتوز از میزان بیوتیت اولیه کاسته میشده وتر درشتتوده، ذرات دانه
.شوددیده میتمایل کوارتزمونزونیتی نیز 

از جنس اًاي بسیار دانه ریز اساسبیشتر حاوي کانیهاي کلریت و اپیدوت همراه با زمینه:آندزیتیسنگ دیواره
ا میزان بیوتیت و مقادیر کمتر هورنبلند سنگ قبل از بي نزدیکی رابطهکلریت فراوانی . باشدپالژیوکالز می
از .و بسیار ریزدانه در سطح نمونه پراکنده است) اپک(هاي فلزي بصورت کانی تیره کانی.]10[دگرسانی دارد 

واي دستی به راحتی قابل تشخیص است هتوان به ماالکیت که به رنگ سبز در نمونهمیمسهايدیگر کانه
.اشاره کرد)گوسان(هاي اکسیدي همچون هماتیت و ژاروسیت و لیمونیت مربوط به کالهک آهنی همچنین کانی

آن درشت بلورهاي باشد، پورفیرتیک که در ي دو نوع بافت غالب میاسنگ میزبان در کل دار،از لحاظ بافتی
میکروپورفیریتیک که در آن درشت بلورها و بافت کوارتزي قرار دارند اًاي دانه ریز و غالبدر زمینهیاد شده 
.شوندزاند که فقط با میکروسکوپ مشخص مییبحدي ر

ي شمالیتپه) 2
حاوي درشت بلورهاي پالژیوکالز، هورنبلند و به مقادیر کمتري بیوتیت در :کوارتز دیوریتیسنگ میزبان

و دانه متوسط بویژه در مرکز تودهریز تقریبا دانهباشد، که زمینه به دو حالت ورتوز میااًگاهاي از کوارتز وزمینه
توان تونالیت بودن را نیز که حتی میپورفیري را داردبر این اساس بیشتر حالت کوارتزدیوریت.شوددیده می

وجود . باشدهاي فلزي در این تپه فراوانی کمتري داشته و بیشتر به حالت پراکنده میکانه. براي آن در نظر گرفت
.ار نادر استیي شمالی بسي تپههاهتوداي در دهاي رگهرخدا
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درشت بلورها عبارت بودند از پالژیوکالز و هورنبلندهایی که فقط با کمک :آندزیتیسنگ دیواره
ریز تا اي بسیار دانههایی از کلریت به رنگ سبز در زمینهمیکروسکوپ قابل تشخیص هستند به همراه رگچه

.اي از جنس کوارتز و گاهاً اورتوکالزشیشه
.دو حالت پورفیري و میکروپورفیري قابل تقسیم هستندهاي نفوذي این تپه نیز در کل به ی تودهتاز لحاظ باف

گیريیجهتنبحث و 
، بوتیت و هورنبلند به همراه هاي مختلفی از جمله تغییر در میزان کوارتز، آلکالی فلدسپارتوجه به ویژگی

وجود کانیهاي ]2[هاي نفوذي مؤثر باشد تواند در تعیین نوع تودهدازه و رنگ زمینه میندرشت بلورها، اياندازه
هاي دگرسانی و اپک اي کوارتزي همراه با کانیهورنبلند، فلدسپات و بیوتیت بصورت درشت بلور در زمینه

هاي هیدروترمال محلولکه تحت تاثیر استهایی پورفیريبا بافتکوارتز دیوریتی/دیوریتیمیزبانیبیانگر سنگ
.اندقرار گرفته

و دوقلویی دیده بنديمنطقه، بصورت شکل دارهستند کههاها فلدسپاتبلورهاي مهم درون تودهاز درشت
ي آنها در حاشیه در اندازه]6[باشدمیيگرانیتوئیدیک  ماگماي تشکیل آنها در این موضوع مبینشوند و می

هاي دگرسانی و بلورهاي کوچک با ماکل کارلسبادي وجود هسته. استmm7و در مرکز توده mm5تا4حدود
ها و کلیواژهاي گیتهچنین وجود سرسیت در شکس] 12[باشددر شرایط سدیک میپالژیوکالزهابیانگر تشکیل 

ها نوع پتاسیک آنهاست یکی دیگر از فلدسپات].10[استمواضعاولیه در این دگرسانیهايآنها دال بر واکنش
تفاوت فلدسپارهاي پتاسیم هیدروترمال با نوع وها هستندیوکالزدگرسانی پتاسیک پالژکه اغلب محصول 

هاي یکی از درشت بلورهاي موجود در نفوذي.]12[باشدهاي پرتیتی میماگمایی در عدم حضور همرشدي
اورتوز و پیریت وجود بیوتیت ثانویه همراه با . منطقه بیوتیت است که به دو حالت اولیه و ثانویه رخ داده است

هاي و پالژیوکالز بیانگر سنگارتزکوباشد و همراه با هورنبلند، بیانگر دگرسانی پتاسیک در ذخایر پورفیري می
-اي کم رنگ تا قهوهاز نوع ماگمایی خود با رنگ قهوه) هیدروترمالی(هاي ثانویه بیوتیت.استآذرین حدواسط 

کوارتزهاي درشت بلور با ]. 11[اي متمایل به سبز و بلورهاي کوچک ناهموار آمیبی شکل قابل تشخیص هستند 
هاي غیردگرسان بلورهاي هورنبلند در نمونهگردشدگی بیانگر نوسانات فشاري طی تبلور هستند و حضور درشت
و آمیختگی طی H2Oوزنی % 3تواي بیش از شده، بعنوان یک فاز سیال اولیه، بیانگر ماگماي گرانودیوریتی با مح

اي است، که حالت پراکنده بیشتر در فازهاي زایی به دو حالت پراکنده و رگچهرخداد کانه.]17,16[تبلور است 
.]7[باشد اي است مربوط به فازهاي پایانی میزایی بیشتر بصورت رگچهاولیه و جاییکه کانه

سیاالت هیدروترمال ناشی از ماگماي حدواسط تا اسیدي و محل جایگیري ترکیب سنگ میزبان، عواملی چون
-باتوجه به ساخت غیر برگکه در نتیجه]14,13[د ننفوذي نقش مهمی را بر اندازه، عیار و نوع کانه زایی دار

و بااي حدواسط، آبدارکه تودهتوان گفت ها میو ترکیب کانی شناسی توده]9[وارگی، بافت عمدتاً پورفیري 
. جایگیري کم عمق باعث ایجاد کانسار دالی شده است

Plg
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