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چکیده:

جنوب راینقراردارد.به لحاظ ایالت هاي ساختاري ایران 45kmدرب بهشت درجنوب استان کرمان و درفاصلهمس کانسارمحدوده 
دخترمحسوب می شود- زمین محدوده مطالعاتی جزئی از ارومیه

کپیروکالستیوسنگهايآگلومراریوداسیتسنگهاي اصلی منطقه شامل آندزیتریولیت و تراکیت می باشدکه عالوه برآن داسیت
آنهاراهمراهی می کنند

درهمراهی با مجموعه اي ازسنگهاي میزبان آذرین نفوذي واسیدي است که کانی سازي مس درسطح به اندیس مس درب بهشت
ازتوده نفوذي دیده می شودصورت رگه اي درمحل کنتاکت توده ي نفوذي باسنگهاي خروجی دیواره ونیزدربخشهایی

د اندیس مس درب بهشت باکانسارهاي نوع پورفیري بیشترین شباهت رادارد.کانه زایی مس مطالعات صحرایی و دفتري نشان دا
سریسیتی مشاهده شده همراه با آنها جزمهمترین ,آرژیلیتی,درسنگهاي نفوذي گرانیتوئیدي به همراه دگرسانی هاي پروپیلیتی

حدوده سنگهاي ساب آلکالن نوع کالک آلکالن شواهد صحرایی این خاستگاه می باشد.همچنین جاي گیري سنگهاي مطالعاتی درم
مرزهاي همگراي صفحات مهم ژئوشیمیایی سنگهاي منطقه مطالعاتی راباکانسارهاي نوع پورفیري نشان می دهد.انجام مطالعات 

پورفیري این کانسارباشداکتشافی تکمیلی دراین منطقه بایستی هماهنگ باخاستگاه
درصدبوده که حاکی ازوجود شرایط  اقتصادي براي کانسار 0,95برابر باXRFه به روش درنمونه هاي آنالیزشدمتوسط عیارمس

.مطالعاتی است ولزوم انجام مطالعات تکمیلی را تایید می نماید
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The study area is located in southern Kerman provinceand is٤٥km south of Rhine. In terms of divisions of
Iran's structural states, the land area is part of structural states of Urmia-Dokhtar.

Rocks of the main area include: andesite, rhyolite and trachyte accompanied bydacite, Riodacite,
agglomerate, and pyroclastic rocks.

Copper index of Darb-e Behesht along with a set of host igneous intrusionsand acidic rocks.Copper
mineralization is seen in the form of veins at the intrusion contact with outlet wall stonesand in parts of
intrusion mass.

Field and library studies show that the copper index of Darb-e Behesht is the most similar to porphyry
deposits. Copper mineralization in granitoid intrusive rocks was observed accompanied by propylitic,
argillic and sericitc alteration. These are the most important field evidence of this origin. Also location of
the study rocks within the sub-alkaline rocks of calc-alkaline type at convergent plate boundaries show
the significant geochemical similarity of the study area rocks with porphyry deposits. Accordingly,
further exploratory studies in this area must be coordinated with the porphyry origin of the deposit.

The average copper grade of the analyzed samples by XRF was ٠٫٩٥ percent indicating economic
conditions for the study deposit and underlines the need for further studies.

مقدمه:

)و از نظر زمانی و مکانی در ارتباط Titleyand,1996غیر همزاد و درونزاد بوده(,عیار پایین,کانسارهاي مس پورفیري اغلب تناژباال
یک تو ده اي تیپیک کانسار مس پورفیريEvans,1993با نفوذي هاي نیمه عمیق پورفیري کالک آلکالن می باشند به عقیده 

کیلومتر داشته و اغلب این کانسارها مرتبط با نفوذي 1,5×2ستوك مانند که ابعادي در حدود استوانه اي و ا,مرکب,است نفودي
Mc Millan andزونال نفوذي هاي چند مرحله اي دسته دایک ها و برشی هاي نفوذي می باشند(اپیهاي فلسیک

pantelyev,1986ترشیري بوده در داخل کمربند تتیس پلوتنیک- ي در ایران منطبق بر نوارهاي ولکانو)کانسار هاي مس پورفیر
)Waterman and Harmilton,1975قرار دارند(

از نظر جایگاه تکتونیکی بخش عمده اي از کانسارهاي مس پورفیري در حواشی صفحات همگرا(حواشی فعال قاره اي و جزایر 
حال  فاکتورهاي متالوژنیک دیگري نیز تشکیل این این مناطق می باشد با اینقوسی)تشکیل می گردند.فرورانش مشخصه 

)ثابت شده است که تشکیل کانسارهاي مس پورفیري نه تنها توسط فرآیندهاي Sillitoe,1998کانسارها را کنترل می نمایند(
ارها تاثیر گذار گرمابی و ماگمایی کنترل می شود بلکه تکتونیک ناحیه اي نیز در زمان تشکیل این کانس

Sillitoe,1994،1997,Richards et alاست( )تشکیل کانسارهاي مس پورفیري در قوس هاي ماگمایی کالک آلکالن 2001
)بعدي در پوسته تحتانی MASHمحصولی از یک سري فرآیندهاي گسترده آب گیري صفحه اقیانوسی فرورانده و فرآیندهاي(

تا 1,5کیلو بار و عمق معادل 2تا 1فشار 750- 800̊ͨمس پورفیري در شرایط حرارتییزبان ).نفوذي هاي مRichards,2005است(
)Guilbert and Park1986کیلومتر جاي گیري می کنند(4

دختر -ارمیهپلوتونیکرب بهشت(ساردوئیه)در نوار ولکانوکانسارپورفیري درب بهشت در استان کرمان و در جنوب راین و شمال د
.واقع شده است

زمین شناسی منطقه
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دختر قرار گرفته و بر اساس -ارمیهاین منطقه از نظر تقسیمات ساختاري ایران در کمربند آتشفشانی رسوبی ایران مرکزي و در زون
90kmو عرض 450kmساردوئیه با طول - ساردوئیه محسوب می شود.کمربنددهج- تقسیمات ناحیه کرمان بخشی از کمربند دهج

از شمال غرب و غرب استان کرمان منطقه انار و دهج شروع شده و تا جنوب شرق این استان(جبال بارز جیرفت)امتداد یافته است.
,بازالتی,بازالتی-آندزیت,رسوبی ائوسن شامل سنگهاي آندزیتی-خشهاي وسیعی از این ورقه توسط کمپلکس آتشفشانیب

,آندزیتی- تراکی,ریولیتی,تراکیتی
این مجموعه آتشفشانی رسوبی توسط توده هاي نفوذي ازالتی به همراه پیروکالستیک هاي وابسته پوشیده شده است.ب- تراکی

گرانیتی و گرانودیوریتی مورد نفوذ قرار گرفته و محلول هاي کرمابی باعث به وجود آمدن دگرسانی وسیع و کانه زایی مس در 
منطقه شده اند.

بزمان در استان کرمان است که از سنگ آذربن - سهنددوئیه بخشی از زونسار- نفوذي دهج- کمربند آتشفشانی
به ائوسن تا کوارتزمونزونیت و گرانیت)متعلق ,گرانودیوریت,داسیت و ریولیت)درونی(دیوریت,تراکیآندزیت,تراکیبازالت,بیرونی(بازالت

کوارتزمونزونیت و گرانیت,گرانودیوریت,کوارتزدیوریت,دیوریتسط توده هاي گرانیتوئیدي با ترکیبنئوژن تشکیل شده است که تو
الیکومیوسن قطع می شود.

است.تورمالیتی شدن نیز در بسیاري از نمونه ها دیده  می سریسیتی و پروپیلیتی,گرانیتوئیدها عموما واجد دگرسانی هاي پتاسیک
نده غنی بودن این سنگها از پتاسیم است.فلدسپارهاي قلیایی در مشاهدات صحرایی و میکروسکوپی نشان دهشود.فراوانی

سنگ شناسی منطقه

با توجه به مطالعات انجام شده در منطقه مشخص شد که سنگهاي اصلی که در منطقه وجود دارد شامل:

می باشد) 3توف هاي آندزیتی منطقه (شکل ,،داسیت،ریولیت،مونزونیت،تونالیت)2(شکل،گرانودیوریت)1(شکل آندزیت

بخش زیادي از سنگهاي منطقه مورد مطالعه غنی از پتاسیم بوده و در گروه کالک آلکالن پتاسیم دار و شوشونیتی قرار 
با مس نیز به خوبی همبستگی بارز و نورماتیوCuدر مقابل K2Oو L.O.Iاز طرف دیگر نمودار تغییرات می گیرند.

آب و عناصر کانی زا می باشد .این ,مس با مقادیر پتاسیم و آب را نشان می دهد و گویاي غنی بودن ماگماي اولیه از مس
آثار کانی زایی مس در توده هاي ویژگی در دگرسانیهاي غنی از پتاسیم(پتاسیک و سریسیتیک)انعکاس یافته است.

)4(شکل ه هم دیده شده است.گرانودیوریتی منطق

دگرسانی هاي منطقه
)لیمونیتی شده در زونگوسان(شکل 6(شکل و آرژِیلیک)5(شکلپروپلیتیک,سریسیتیک,پتاسیککلیه واحدهاي سنگی دگرسانیهاي

را متحمل شده اند.)8سوپرژن(شکل کیت و آزوریت در زون)و کانی زایی کربنات هاي مس در ماال7
کانسارساز در عمق می باشند.غالب دگرسانی هاي شدید در سنگهاي ولکانیکی میزبان نشان دهنده حضور توده هاي گرانیتوئیدي

پتاسیک و سریسیتیک نمایانگر غنی بودن ماگماي اولیه و سیاالتگرمابی ار پتاسیم و آب است.بررسی هاي بودن دگرسانیهاي
انی هاي پتاسیک و سریسیتیک که ارتباط معنی داري با مقادیر مس و مولیبدن دارند را نمونه وجود دپرس200ژئوشیمیایی برروي 

دار در اعماق زیادست که با مقادیر باالي فلوگوپیتنشان می دهد.باال بودن پتاسیم ماگماي اولیه بیانگر ذوب پوسته اکلوژیتی
K2Oمایی موقعیت ژئودینامیکی منطقه را در محدوده قوس و شیئژدر سنگها و محلول هاي گرمابی تایید می گردد.نمودارهاي

هاي حاشیه قاره اي نشان می دهد.
در مقیاس میکروسکوپی دگرسانیهاي زیر مشاهده شده است:
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گرمابی(ثانویه) ظاهر می شودپتاسیک که با تشکیل بیوتیت- دگرسانی بیوتیت-

کوارتز از نشانه سریسیت است که حضور رگچه هايدگرسانی سریسیتی که حاصل جانشینی بیوتیت و فلدسپار توسط -
هاي بارز آن است

ت که هاسکئوتیتی و ژاروسیتی در بسیاري از اندیسنکته حائز اهمیت در این مناطق حضور گوسان هاي هماتیتی
سنگهاي نفوذي و ولکانیکی مذکور را به صورت بافت هاي استوك ورکی زیبا نشان می دهد

کانه زایی هاي منطقه

مهمترین کانه زایی هایی که در منطقه وجود دارد عبارتند از:

ماالکیت و آزوریت بوده,اپیدوت,پیرولوزیت,گوتیت,کالکوپیریت,هماتیت,مگنتیت,پیریت

ژنزونحوه تشکیل کانسار درب بهشت
هـاي سـطحی و   (که معمـوالً در افـق  هاوکانسارهاي رگه اي همراه با آنمقایسه اندیس درب بهشت باکانسارهاي نوع پورفیري-

دهد.هرچندهنوزدراین مرحله از اکتشاف که بخصـوص  تمرکزرا دارند) بیشترین شباهت را نشان مین هاي کنتاکت بیشتریزون
هـاي  توان کرد ولـی حضـور تـوده   هاي عمقی صورت نگرفته است اظهار نظر قاطعی نمیکارهاي اکتشاف زیر سطحی و حفاري

هـایی از مـس و آهـن در سـطح و عمـق کـم، تجمـع        رگهوآذرآواري،تشکیلولکانیکیهايیتی، وجود سنگنفوذي گرانودیور
وکالکوپریت به صـورت  ماگنتیتهايمونزونیتی، وجود کانه-هاي آهن و مس درزونهاي کنتاکت توده نفوذي گرانودیوریتیکانه

سریسـیتی در  تاحـدودي گرسانی سطحی از نوع آرژیلیتییهاي نفوذي وهمچنین تشابه دهایی از تودهریز  و پراکنده در بخش
پورفیري است.هاي قوي کانسارهايسطح از نشانه

نتیجه گیري:

درونی است-ساردوئیه در استان کرمان شامل طیف وسیعی از سنگهاي بیرونی- دهجنفوذيمنطقه آـشفشانی - 1

پروپیلیتیک را متحمل شده و خروجی ها بیشتر تحت تاثیر آرژِیلی سریسیتیک و ,پتاسیکسنگهاي نفوذي بیشتر دگرسانیهاي-2
شدن و اپیدوتی شدن قرار گرفته اند.

مطالعات سنگ شناسی و نمودارهاي ژئوشیمیایی بیانگر دگرسانی هاي وسیع گرمابی در منطقه است که ناشی از باال بودن - 3
اولیه استپتاسیم و عناصر کانسارساز در ماگماي,مقادیر باالي آب

کانسارساز در عمق است که محلول هاي گرمابی دگرسانی شدید سنگهاي ولکانیکی نشان دهنده حضور توده هاي گرانیتوئیدي- 4
ناشی از آن به قدري وسیع بوده که کانی سازي را در سنگهاي میزبان ولکانیکی گسترش داده است

ارتباط معنی داري را با دگرسانی ها نشان می دهند.بسیاري از نمودارهاي آلبیت و آنورتیت,نورماتیوارتوزنمودارهاي ژئوشیمیایی
ژئوشیمیایی موقعیت ژئودینامیکی منطقه را در محدوده قوس هاي حاشیه قاره ها را نشان می دهند که با وضعیت خاص 

کانسارهاي مس پورفیري در ایران و دنیا مطابقت دارد.
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:رخنمون آندزیت ھای منطقھ در ١شکل 
ابتدای جاده ی فراش

قھ :رخنمونھای واحد گرانیتوئیدی منط٢شکل
در شرق جاده روستای فراش

ی :توف ھای آندزیتی دارای الیھ بند٣شکل
در منطقھ ساردوئیھ

:آثار کانی زایی مس در توده ھای ٤شکل
گرانیتوئیدی منطقھ وتی:دگرسانی پروپلیتیک نوع اپید٥شکل آرژیلیک موجود در :دگرسانی ٦شکل 

منطقھ

:لیمونیتی شدن در زون گوسان٧شکل :کانی زایی کربنات ھای ٨شکل
مس(ماالکیت وآزوریت در زون سوپرژن

آندزیت

کالکوپیریت
گرانودیوریت گرانودیوریت

در توف دگرسانی پروپیلیتی نوع اپیدوتی
ھای منطقھ

توف ر دگرسانی پروپیلیتی نوع اپیدوتی د
ھای منطقھ

ماالکیت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


منابع:

، سنگ شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران 1385سرابی ف ، ایران پناه الف ، زرعیان س ، -

، زمین شناسی ایران ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور1385آقا نباتی  ،ع ، -

کرمانمین شناسی اقتصادي ، انتشارات شهید باهنر، ز1387شهاب پور ، ج ، -

-sillitoe,R,H,١٩٩٨.charateristics and control of the largest porphyry Copper-Gold and epithermal
gold deposits in the circum-pacific region Australian Journal of Earth science٣٨٨-٤٤،٣٧٣

-Evans,A,M,١٩٩٣,Ore Geology and Industrial Minerals and Introduction Blackwell Scientific
publication ٣٩٠P

-Richards.J,P,٢٠٠٥,Cumulative factors in the generation of giant Calc-alkaline porphyry Cu
deposits ,in porter T.M,(ed),super porphyry copper and gold deposits .A global perspective PGE
publishing  Adelide I ١٧-٣

-Tittey,S,R and Hicks,C,L,١٩٩٦.Geology of the porphyry copper deposits south western North
America Tuoson univ,Ariz press٢٨٧

-Waterman G,C and Hamilton R,L,١٩٧٥ The Sarcheshme porphyry copper deposit Economic
Geolog٥٧٦-٧٠،٥٦٨

-Silliote,R,H.١٩٩٤.Erosin and Collapse of volcanoes :Cause of telescoping in intrusion-Centered
ore deposits,Geology ٩٤٨-٢٢،٩٤٥

-Guilbert.J.m and Park.c.f.Jr,١٩٨٦.The Geology of ore deposits Freeman and
Company,NewYourk٩٨٥P

-Mc Millan,W,J and panteleyve,A.١٩٨٦.Porphyry copper deposits in Roberts R.G and Shean
P.A(eds),Geo science Canada,Reprint series٣٫١٩٤

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

