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سنگنگاری ،ژئوشیمی ،کانهزایی و جایگاه زمینساختی -ماگمایی
کانسار مسگرماب ،قائن (خراسانجنوبی)
3

منصور عادلپور ،*1ایرج رساء ،2فریبرز مسعودی ،2مسعود حسینی

 -4دانشجوي دکتري زمينشناسیاقتصادي ،دانشگاه شهيدچمران اهواز
 -2دانشيارگروه زمينشناسی ،دانشگاه شهيدبهشتی
 -9کارشناس ارشد زمينشناسیاقتصادي ،شرکت مهندسين مشاور زرناب اکتشاف ،تهران
پذيرش مقاله4934/8/48 :
تأييد نهايی مقاله4934/3/6 :
چکیده
کانساار م گرماب در 85کيلومتري شامالشار شاهرستان قانن ،در قال برگه زمينشناسی  4:4550555آبيز و زون
شار ايران واقع شاده اسات .سان هاي آتشافشاانیکانساار م گرماب به سن پالئوسن بااليی -انوسن ،شامل تناوبی
ازگدازهها (آندزيت ،تراکیآندريت ،آندزيت-بازالت و بازالت) و موادآذرآواري (انواع توف وآگلومرا) هستند .اين سن ها ،بر
اسااس دادههاي ژنوشايميايی نناصار اصلی وکمياب ،شباهت زيادي بهگدازههاي کالکآلکالن دارند .مقدار  Al2O3آنها
زياد و در نين حال ندد منيزيمی پايينی دارند .تمامی نمونهها داراي ماهيت متاآلومين و کلسااايمی -قليايی پتاسااايم
متوسااا  -بااال هساااتناد .مقاادير باالي نناصااار  Rb, Sr, K, U, Th, Zrو  ،Baنسااابتهاي بااليK2O/Rb
و  FeO/MgOحاکی از شاباهت سن هاي اين محدوده با سن هاي تودههاي آذرين کمانهاي ماگمايی حاشيه فعال
قارههاسات .دگرساانی سيليسی ،کلريتی ،کربناتی ،آرژيليک ،پروپيليتيک و ااپاسيتی شدن مهمترين زونهاي دگرسانی
میباشااند .در اين محدوده ماگمايی غنی از م حين صااعود از زون فرورانش ،به ساامی زمين بر ورد کرده اساات و
مجمونهاي ازسان هاي آتشفشانی با ترکي حدواس تا بازيک بهصورت گدازه و آذرآواري (آگلومرا و توف) در سمی
زمين ايجاد کرده اسات که ميزبان کانهزايی م میباشند .کانیسازي سولفيدي م در اثر نملکرد سياالتگرمابی که
در امتدادگسلها در حرکت بوده ايجاد شده است .بارزترين ويژگی اين منمقه چينه کران بودن و پاراژنز ساده با چيرگی
کالکوساايت به ننوان کانه اصاالی اساات .کانیهاي کالکوساايت ،کوليت ،ديژنيت ،بورنيت وکالکوپيريت پاراژنزکانيايی را
تشکيل میدهند .نالوه برکانیهاي سولفيدي ،م طبيعی ،کانیهاي اکسيدي از جمله کوپريت -تنوريت و کربناتهاي
م نيز ديده میشاوند .در بيشاتر موارد همرشادي بين کانههاي م ديده میشود .نيار نقره در نمونههاي آناليزشده،
باال اسات (متوسا مقدار نقره  5/94 ppmو م  ،)2/4 %با اين حالکانی مساتقلی از نقره شاناساايی نشد .بر اساس
ويژگیهاي زمينشاناسای ،ژنوشيميايی ،دگرسانی و کانیسازي ،کانسار م گرماب يک کانسار تيپ مانتو است .مقايسه
ويژگیهاي اينکانساار با کانساارهاي بزرد دنيا و ايران نشان میدهد اينکانسار بيشترين شباهت را با کانسارهاي م
نباس آباد و ورزد (ايران) و بوننااسپرانزا (شيلی) دارد.

واژههای کلیدی :سان هاي آتشافشاانی ،پالئوسان بااليی -انوسان ،کمان ماگمايی حاشيه قارهاي ،م

نوع

مانتو ،گرماب ،قانن.
* -نويسنده مسئول53956452465 :

Email: man.adelpour@yahoo.com
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مقدمه
آتشفشانی واجد کانهسازي م به سن پالئوسن
بااليی -انوسن درکانسار م گرماب ،پاراژنز
کانيايی ،دگرسانی و جايگاه تکتونوماگمايی اين
محدوده پردا ته است و سعی دارد با تکيه بر
مشاهدات ميدانی ،سن شناسی ،کانیشناسی،
دگرسانی و کانهنگاري صوصيات نمومی کانسار
م گرماب را به ننوان يک مثال بارز از اين نوع
ذ اير در ايران معرفی نمايد.

کانسار م گرماب در پنجاه کيلومتري شمالشر
شهرستان قانن در طولهاي جغرافيايی 45’ 54” E
˚ 83تا  83˚ 48’ 79” Eو نرضهاي جغرافيايی
 99˚ 88’ 99” Nتا  99˚ 87’ 46” Nدر بخش
واس بين زون جوش ورده سيستان در شر و
پهنه لوت در غرب قرار دارد و در تقسيمبندي
سا تاري ايران (آقانباتی )4959 ،بخشی از پهنه
ايران مرکزي محسوب میشود .اين منمقه در بخش
شمالی نقشه زمينشناسی  4:4550555آبيز واقع
است (اکرمی و همکاران .)4954 ،در باالترين رديف
آتشفشانی انوسن ايران کانسارها و آثار معدنی
متعددي از کانیسازي م وجود دارد که در نوشته
هاي مختلف از گونه گرمابی ،رگهاي ،استوك-ورك،
آتشفشانی و  ...از آنها ياد شده و اغل بواسمه ندم
شنا ت صحيی از مدل زايشی و ويژگیهاي کانی-
سازي ،معادن آنها متروکه و نمليات مهندسی
اکتشاف (چاه ،تونل و  )...بدون نتيجه رها شده است.
بررسی متالوژنی م در شيلی و تمبيق آن با
مشخصات زمينشناسی معادن و آثار شنا ته شده
در ايران حاکی از آنست که گونه معينی از کانی-
سازي م که به مانتو شهرت دارد در مناطق ترود،
نباسآباد ،کاشمر ،طارم و شنوه (کوهستان قم)،
منمقه انارك و ساير نواحی میتواند وجود داشته
باشد (سمانی )4335 ،و لذا شنا ت اين گونه از
کانیسازيها میتواند چشمانداز نوينی را در زمين
لق نمايد .با توجه به
شناسی و منابع معدنی م
گسترش چشمگير مجمونههاي آتشفشانی
سنوزونيک در ايران ،انتظار میرود که اين نوع
ذ اير در ايران نيز فراوان باشند و شايسته است که
ويژگیهاي زمينشناسی اين ذ اير به دقت بررسی
شده تا نتايج آن ،بتواند کليدي براي فعاليتهاي
اکتشافی -استخراجی و همچنين تخمين و ارزيابی
اين ذ اير باشد .اين پژوهش به بررسی سن هاي

مواد و روشها
پا از اناجااام مامااالعااات دقيق صاااحرايی و
ساان شااناساای 25 ،نمونه از ساان هاي مينراليزه
جهت بررسایکانهنگاري و تجزيه شيميايی بوسيله
دستگاه  ICP-OESو تعداد  45نمونه از سن هاي
آتشاافشااانی بهمنظور ممالعات کانیشااناساای و
سااان نگاري انتخاب شاااد .پ از ممالعه مقاطع
ميکروسااکوپی ،نمونههاي داراي حداقل دگرسااانی
براي تجزيهشايميايی توس دستگاه  XRFانتخاب
گردياد و نتااايج تجزيااه بااا اساااتفاااده از نرم افزار
 GCDKITو  IGPETماورد تفساااير و تحلياال
قرارگرفت.
نتایج
 -1زمینشناسی منطقه

بلوك لوت بااه واسااامااه داشاااتن موقعياات هاااي
تکتونيکی مختلف در زماان هااي گاذشاااته مانند
فاروراناش و محي کشاااشااای پ از بر ورد
(زريانکاوب و هاماکاااران )2542 ،داراي حجم
نظيمی از فعااليات مااگمااتيسااام باا ويژگیهاي
ژنوشااايميااايی متفاااوت میباااشاااد ( کريمپور و
همکااران .)2542 ،به دليل وجود اين فعاليتها
که از ژوراساايک آغاز و در ترشاايري به اوج ود
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باازالتآندزيتی هساااتند .ر نمونهاي کوچکی از
توفهاي سابزآلتره ،ماسهسن قرمز و سيلتستون
در قساامت مرکزي محدوده با روند شاارقی -غربی
وجود دارد .سن هاي آتشفشانی بازالت ،آندزيت و
تراکیآندزيت در شااامال و شااامالغرب محدوده
ر نمون دارد (شاااکال .)4در اين منمقه ماگمايی
غنی از م حين صعود از زون فرورانش ،به سمی
زمين بر ورد کرده است و مجمونهاي ازسن هاي
آتشافشاانی با ترکي حدواس تا بازيک بهصورت
گادازه (آنادزيات ،تراکیآندزيت ،آندزيت -بازالت،
بازالت) و آذرآواري (آگلومرا و توف) در سمی زمين
ايجاااد کرده اسااات کااه ميزبااان کااانااهزايی م
میباشند.

رساايده اساات ،بلوك لوت داراي پتانساايل بساايار
مناساابی براي تشااکيل کانیسااازيهاي مختلف
می باااشااااد .منمقااه مورد ممااالعااه در نقشااااه
زمينشاناسای  4:2850555قانن و قسمت شمالی
نقشه  4:4550555آبيز ،در بلوك لوت و بخشهاي
با تري کوههاي اوري ايران واقع شااده اساات .بر
اساااس نقشااه زمينشااناساای  4:4550555آبيز،
ساان هاي قديمیتر از ساانوزونيک در محدوده
مورد ممالعه مشاهده نشده است .واحدهاي سنگی
کاه در اين محاادوده ر نمون دارناد ،از قاديم بااه
جديد به شرح ذيل میباشند:
قديمیترين واحد ساانگی منمقه ،ساان آهک کرم
رن فسايلدار با سان پالئوسان است .نمدهترين
سان هاي منمقه ،سن هاي آتشفشانی آندزيت و

شکل :4نقشه زمينشناسی منمقه مورد ممالعه؛ اقتباس شده از ورقه  4:4550555آبيز سازمان زمينشناسیکشور
(اکرمی و همکاران.)4954 ،
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ب) بازالت :بافت غال در نمونههاي بازالت ،شامل
پورفيريتيک با زمينه هيالوپليتيک و
هيالوميکروليتيک است .در نمونههاي بازالت،
فنوکريستها شامل پالژيوکالز ،پيروکسن و اليوين
میباشند .پالژيوکالز کانی اصلی اين نمونههاست.
فنوکريستهاي پالژيوکالز اغل سالم هستند و
درآنها بافت غربالی و ماکل آلبيت-کارلسباد
مشاهده میشود .در مواردي نيز پالژيوکالزها
زنوليتی شدهاند.
پ) آندزیت-بازالت :ر نمونگدازههاي آندزيت-
بازالت بهصورت پورفيري ديده میشوند ،که داراي
بافت پورفيريتيک با زمينه هيالوميکروليتيک،
هيالوميکروليتيکجريانی و ميکروليتيک میباشند.
پيروکسن کانی فرومنيزين اصلی اين نمونههاست،
که بهصورت فنوکريستهاي درشت و ودشکل در
نمونه متبلور شده است .فنوکريستهاي پالژيوکالز
داراي بافت غربالی بوده و حفرات موجود در اين
بلورها توس اکسيدهاي آهن پر شده است.
ت) سنگهای پیروکالستیک :سن هاي آذرآواري
در منمقه گرماب بر اساس ردهبندي فيشر و
اشمينک ( )4354در ردۀ کريستال ويتريکتوف،
کريستال ليتيکتوف و آگلومرا قرار میگيرند .توف-
ها نمدتاً داراي ترکي آندزيتی و آندزيت -بازالتی
هستند .رده سن هاي اين سن ها از جن
آتشفشانی با بافت ميکروليتی و هيالوپورفيريک
حفرهدار هستند .از ديگر اجزاء تشکيل دهندۀ اين
سن ها میتوان به بلورهاي پالژيوکالز و به مقدار-
کمتر پيروکسن اشاره کرد .آگلومراهاي در قسمت-
هاي مختلف محدوده ر نمون دارند .بر اساس رن
ظاهري،آگلومراها به دو تيپ آگلومراي اکستري و
آگلومراي قرمز رن تقسيم میشوند .اندازه قمعات
سنگی در توفها کمتر از  2ميلیمتر و در آگلومراها
به  45سانتیمتر میرسد.

 -2سنگنگاری و کانیشناسی

سان هاي آتشفشانی محدوده مورد ممالعه داراي
ترکي حدواس بوده و بهصورت گدازه و آذرآواري
در سمی زمين ديده می شوند .ممالعات پتروگرافی
نشاااان می دهد که ولکانيک ها ترکيبی از آندزيت،
تراکیآندزيت ،آندزيت -بازالت ،بازالت و سن هاي
پيروکالساتيک شامل آگلومرا و انواع توفها دارند.
پاالژياوکاالز ،پايااروکسااان و الاايوين مهمترين
فنوکريساتهاي اين سان ها را تشکيل میدهند.
اسااتوارت و پيرس ( )2554معتقدند که ناپايداري
بلورهاي پالژيوکالز در حين حرکت سريع ماگما به
سمت باال بانث پيدايش بافت غربالی در پالژيوکالز
میشاود؛ چرا که بعیاای از قسمتهاي پالژيوکالز
بمور بخشای ذوب میشااود و محصااوالت ناشی از
ذوب پالژيوکالز در دا ل پالژيوکالز شروع به تبلور
مینمايند .پيروکساان کانی فرومنيزين اصاالی اين
نمونههاسات؛ که به صورت فنوکريستهاي درشت
و ودشکل در نمونه متبلور شده است .فراوانترين
کانی ثانويه موجود در حفرات و رگههاي موجود در
سااان کلسااايت اسااات .از ديگرکانیهاي ثانويه
میتوان به اکسيدهايآهن ،کانیهاي فيلوسيليکاته،
کاانیهااي تيره ،آلبيت ،کانیهايرسااای ،زنوليت،
ايدنگسيت ،بولنژيت ،کلريت و سرپانتين اشاره کرد
(شکل.)2
الف) آندزیت و تراکیآندزیت :بافتهاي غال در اين
سن ها ،بافت پورفيري و گاه تراکيتی در مقياس
ماکروسکوپی و بافت ميکروليتيک پورفيريک،
هيالوميکروليتيک پورفيريک و بافت جريانی در
مقياس ميکروسکوپی میباشد .فنوکريستها ،اغل
پالژيوکالز وکلينوپيروکسن میباشند .پالژيوکالزها
کانی اصلی اين آندزيتها محسوب میشوند ،که به-
صورت ميکروليتهاي ريز و فنوکريستهاي درشت
و ودشکل متبلور شدهاند.

 -3ژئوشیمیگدازهها
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نتايج تجزيه شيميايی  45نمونه از انواع مختلف
سن هاي گدازهاي گرماب در جدول  4ارانه شده
است.

شکل -A :2زونبندي نوسانی در فنوکريست پالژيوکالز در زمينه ميکروليتی که از ر نمون آندزيتی موجود در منمقه
برداشت شده است؛ شکل -B :2پالژيوکالز داراي بافت غربالی و دگرسان شده به کلسيت در زمينه ميکروليتيک که از
ر نمون آندزيتبازالتی برداشت گرديده است؛ شکل -C :2بافت گلومروپورفيري پالژيوکالز بههمراه کانیهاي ااپک در
زمينه ميکروليتيک ،برداشت شده از واحد تراکی آندزيتی؛ شکل-D :2کلينوپيروکسن ماکلدار بصورت انکلوزيون درون
زمينه و در فنوکريست پالژيوکالز که از واحد بازالتی برداشت شده است؛ شکل -E :2کلينوپيروکسن به تله افتاده درون
پالژيوکالز که نشانه تقدم تبلور کانی کلينوپيروکسن نسبت به پالژيوکالز میباشد؛ شکل -F :2زنوليت و رگههاي کوارتز
حاصل از هوازدگی در نمونه آندزيت بازالت.
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جدول :4نتايج تجزيه شيميايی سن هاي گدازهاي گرماب؛ نناصر اصلی بر حس درصد وزنی و نناصر فرنی بر حس
 ppmگزارش شدهاند (نالنم=An :آندزيت=An-Ba ،آندزيت -بازالت=Tr-An ،تراکیآندزيت).
شماره

AF-22

AF-21

AF-20

AF19

AF-18

AF-15

AF-14

AF-12

AF-11

AF-10

An

AnAb

TrAn

An

TrAn

An

TrAn

AnAb

An

An

نام سنگ

58.06

58.59

57.08

58.53

61.16

56.02

60.9

53.27

58.85

58.22

SiO2

16

15.79

15.93

16.48

17.82

13.77

15.8

16.07

17.05

15.92

Al2O3

7.8

8.99

7.22

7.46

6.74

11.24

5.81

8.64

8.51

6.42

CaO

5.2

4.38

6.58

4.84

3.13

5.64

5.15

8.02

3.55

6.14

Fe2O3

1.6

1.57

1.97

1.51

2.04

1.1

2.6

1.28

1.53

1.5

K 2O

2.1

0.83

2.34

3.28

0.26

1.41

2.08

2.61

1.5

5.06

MgO

0.08

0.11

0.08

0.06

0.05

0.17

0.08

0.08

0.05

0.07

MnO

4.4

4.39

4.54

4.46

5.08

3.7

4.84

4.24

4.49

4.44

Na2O

0.32

0.28

0.34

0.33

0.24

0.33

0.29

0.4

0.38

0.28

P 2O 5

0.07

0.09

0.04

0.4

0.11

0.08

0.03

0.05

0.13

0.04

SO3

0.9

0.86

0.97

0.9

0.83

0.9

0.83

1.11

0.98

0.82

TiO2

2.9

4

2.82

1.92

2.43

5.57

1.45

4.2

2.88

0.96

LOI

99.43

99.88

99.91

100

99.89

99.93

99.86

99.97

99.9

99.87

Total

593

588

4299

1861

9960

833

8373

3268

7531

2704

Ba

13

13

17

43

28

30

18

17

20

6

Ce

6

9

15

34

60

44

12

19

23

7

Cr

7

7

9

22

13

15

9

8

9

2

15.8

2.6

16.5

28.5

4.1

1.1

0.6

1

32

25

La
Nb

71

49

26

31

45

20

17

20

20

31

Ni

373

376

452

1538

726

711

435

675

430

212

P

47

29

31

278

403

145

34

16

7

14

Pb

41.8

14.2

21.1

58.6

134.5

53.2

9.4

16.8

24.7

12.3

Sb

2.3

3

4.9

11.3

8.5

7.6

3.6

4.3

3.9

1

Sc

599

363

972

936

922

1155

1542

1895

1173

4464

Sr

7.1

7.1

13.6

9.3

25.9

8.3

22.6

10.7

19.3

7.5

Th

1.8

2.3

5.1

17

4.4

3

2.6

6.7

3.5

3.2

U

88

53

109

118

66

57

24

45

39

24

V

6

6

8

22

10

14

8

7

8

2

Y

1.4

1.3

1.4

2.2

1.5

1.8

1.3

1.1

1.2

0.4

Yb

46

55

91

195

182

176

99

103

124

28

17.2

18.37

9.75

32.3

8.3

12.6

6.9

2

53.3

11.3

Zr
Rb

درصااد  SiO2اين ساان ها بين  89/27تا 64/46
درصاد متغيير اساات .بر اساااس ترکي شيميايی،

نمونه

سن هاي آتشفشانی مورد نظر در نمودار کوک و
همکاران ( )4373و باس و همکاران ( )4356که بر
69
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پتاسيم متوس  -باال قرار میگيرند (نمودار K2Oدر
مقابل SiO2؛ اقتباس از پسريلو و تيلور4376 ،
(شاااکل .)9-9نمونههاي مورد بررسااای از لحا
شاااا ش اشاااباااع از آلومين و بر اسااااس نمودار
 A/CNK – A/NKشااااند ( ،)4349در محدوده
متاآلومين جاي میگيرند (شکل.)4-9

مبناي درصد وزنی مجموع آلکالن )(Na2O+ K2O

در مقابل درصادوزنی سايلي ) (SiO2رساام شده
اسااات ،در محاادوده آناادزياات ،تراکیآناادزياات و
آندزيت -بازالت قرار میگيرند (شکلهاي4-9و -9
 .)2اين سن ها در ردۀ کالکآلکالن و کالکآلکالن

شکل -4 :9نمودار  Na2O+ K2Oدر مقابل  ،SiO2نمونهها در محدوده آندزيت ،آندزيت بازالت و تراکی آندزيت قرار

و همکاران

گرفته اند (باس و همکاران)4356 ،؛ شکل -2 :9نمودار  Na2O+ K2Oدر مقابل  ،SiO2اقتباس از کوک
()4373؛ شکل -9 :9نمودار  K2Oدر مقابل  SiO2که در آن بيشتر نمونهها در محدوده سري کالک آلکالن قرار گرفتهاند
(پسريلو و همکاران)4376 ،؛ شکل -4 :9نمودار  ،A/CNK – A/NKنمونهها در محدوده متاآلومينوس قرار گرفتهاند
(شاند)4349 ،
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)AFM plot (Irvine and Baragar 1971

F

2

1

Tholeiite Series

Calc-alkaline Series

M

A

شکل  -4 :4نمودار اکسيدهاينناصرآلکالن در برابرسيلي ؛ اقتباساز ايروين و باراگار ( )4374شکل  -2 :4نمودار
 ،AFMجهت تمايز سن هاي تولئيتی و کالکآلکالن؛ اقتباساز ايروين و باراگار ()4374

شکل  :8روند تغييرات بعیی از نناصر اصلی و کمياب نسبت به .SiO2
سازندۀ نمونههاي مورد آناليز با داشتن مقدار Mg#

بمور کلی مااگماهاي اوليهاي که در تعادل با کانی
شااانااسااای شاااا شگوشاااتاه فوقانی (اليوين
ارتوپيروکساان گارنت اسااپينل) قرار دارند ،بايد
داراي مقادير  MgO#يا ندد منيزيمی باال ()<5/7
 Niبااااال (< Cr ،)4455-4855ppmزيااااد
(< )4555ppmو مقدار  SiO2کمتر از  %85باشااند
(گلن .)2554 ،معذالک اگر ماگماي بازيک به جاي
مشاتق شدن از يک گوشته نادي از مناطق منشاء
متاساوماتيزه مشتق شده باشند ،اين معيارها ديگر
کاربرد نخواهند داشاات (ويلساان .)4353 ،ماگماي

ميااانگين  ،5/9ميزان کارم  29و مقاادار ميااانگين
نيکل  99جزء ماگماهاي اوليه در تعادل با گوشااته
فوقانی قرار نمیگيرند و لذا يا پ از تشاااکيل در
گوشااته نادي متحمل تحوالت ماگمايی شاادهاند و
ياا اينکاه مااگمااهاايی هساااتند که از گوشاااته
متاساوماتيزه مشتق شدهاند .با استناد به شکل 6و
جادول  4مقادار  Zrدر سااان هاي مورد ممالعه
دامنااه وسااايعی (بين  25تااا  )438را بااه ود
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ا تصااااا دادهاند که از اين لحا به سااان هاي
سري کالکآلکالن شباهت دارند.

شکل :6موقعيت سن هاي آتشفشانی گرماب بر روي نمودار پيرس و کان (.)4379

اين سان ها با ماگماتيسم ناشی از فرورانش بلوك
افغاان باه زير بلوك لوت در ارتبااو بوده و در يک
محي کمان ماگمايی تشاااکيل شااادهاند (مولر و
گرووس( )4337 ،شکل.)7

سااان هاي آتشااافشاااانی منمقه مورد ممالعه در
محدوده کمانهاي ماگمايی ناشای از فرورانش قرار
میگيرند .با توجه به صااوصاايات ژنوشاايميايی و
همچنين باا در نظرگرفتن موقعيت زمانی و مکانی
سان هاي آتشافشانی گرماب ،به نظر میرسد که

شکل :7تعيين محي تکتونيکی سن هاي آتشفشانی گرماب (مولر و گرووس.)4337 ،
اين صاااورت که اگر در گدازهها نسااابت Zr/Y<9

براي تمايز کمان ماگمايی حاشااايه فعال قارهاي از
کمااان ماااگمااايی جزاير قوسااای از نمودار پيرس
( )4359استفاده شده است .با توجه به شکل  5به
نظر میرساد که کمان ماگمايی سازندۀ سن هاي
منمقه ،ناشای از فرورانش يک پوساته اقيانوسی به
زير يک پوساته قارهاي بوده است .از نسبت نناصر
کمياب  Zr/Yنيز براي تشاااخيش رژيم تکتونيکی
میتوان استفاده کرد (پيرس و نورري .)4373 ،به

باشاااد ،متعلق به کمانهاي آتشااافشاااانی قارهاي
هسااتند و اگر در آنها نساابت  Zr/Y>9باشااد به
کماانهاي آتشااافشاااانی اقيانوسااای تعلق دارند.
ساان هاي آتشاافشااانی منمقه مورد ممالعه داراي
نسااابت  Zr/Y<9هساااتند و در گروه قوسهاي
آتشاافشااانی قارهاي قرار میگيرند .بنابراين محي
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تکتنومااگمايی منمقه مورد ممالعه را میتوان جزء
محي هاي حاشيه فعال قارهاي به شمارآورد.

شکل :5محي تکتونيکی سن هاي منمقه مورد ممالعه بر اساس تغييرات  Zrدر برابر( ،Zr/Yپيرس.)4359 ،

فرورانش؛  )2وجه مشااخصااه ساان هاي پوسااته
قاارهاي و د الت پوساااته در فرآيندهاي ماگمايی
(کوسااتر و هارم  )4335 ،نشااان دهندۀ فقر اين
نناصر در منشاء ،پايداري فازهاي حاوي اين نناصر
در طی ذوببخشی و يا جدايش آنها در طی فرآيند
تفريق اسات .آنومالی منفی  Srدر نمونهها ناشی از
کااهش فراوانی فلادساااپار در حين تفريق بلورين
اسااات؛ چرا کاه  Srباه جاي  Caو  Kدر شااابکه
فلدساپار میتواند وارد شود .آنومالی منفی  Euاگر
همراه بااا آنومااالی منفی  Srباااشاااد ،بر اثر تفريق
پالژيوکالز اساات ( وو و همکاران .)2559 ،آنومالی
مثبت  Pbبه متاسااوماتيساام گوه گوشتهاي توس
سياالت ناشی از پوسته اقيانوسی فرورو و يا آاليش
مااگماا باا پوساااته قارهاي اشااااره دارد (کامبر و
همکاااران .)2552 ،ماااگماااي تشاااکياال دهناادۀ
سن هاي آتشفشانی در مناطق فرورانش معموالً از
گوهگوشاتهاي ،سياالت و مذابهاي آبدار مشتق از
پوساته اقيانوسای فرورو منشاء میگيرند (پيرس و
پيات .)4338 ،مااگماهايی که از گوه گوشاااتهاي
نشاااأت گرفتهاند ،معموالً داراي  K2Oباال و MgO
پايين هساتند .نسبت باالي  Ba/Thاشاره به تأثير

در شکل  3ترکي شيميايی سن هاي آتشفشانی
گرماب نساابت به کندريت و گوشااته اوليه نشااان
داده شده است .نمودارهاي ننکبوتی جهت بررسی
ميزان تغيير و تحوالت مااگمااي مولد نسااابت به
ماگماي اوليه و همچنين منشااااء و رواب ژنتيکی
آنها از اهميت اصی بر وردار هستند .نمودارهاي
ننکبوتی بهنجار شاده نناصر اکی نادر نسبت به
کنادريات و گوشاااته اوليه بيانگر غنیشااادگی از
نناصار اکی نادر سبک و ناسازگار میباشد .اين از
ويژگیهااي کالکآلکالن کمانهاي آتشااافشاااانی
زونهااي فرورانش حااشااايه قاره اسااات (پيرس،
 .)4359تهیشاادگی نناصاار با شاادت ميدان باال
( )HFSEمثل Ti ،Yو  Nbو غنیشاادگی نناصاار
ليتوفيال بزرد يون ( )LILEماانند  Cs ،Baو K
قابل مشاهده میباشد .اين ويژگیها میتواند نشانه
آغشاااتگی پوساااته در فرآيند ماگمايی و آلودگی
توس پوسته باشد (هري 4356 ،؛ چاپل.)4332 ،
همچنينآنومااالی منفی  Nbو  Srاز ويژگیهاااي
آشاکار سن هاي قارهاي است .آنومالی منفی  Tiو
 Nbبه نوامل مختلفی نساابت داده میشااود .اين
نواماال نبااارتنااد از )4 :ماااگماااتيسااام مرتب بااا
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سااياالت مشااتق شااده از رسااوبات آبدار و پوسااته
اقيانوساای به گوه گوشااتهاي منتقل شااده و توليد
مااگمااهاي با  Baو  Srباال میکند (مراتا و آگونير،
.)2559

رسوبات در ژنز ماگما دارد (مراتا و آگونير.)2559 ،
Baننصاري ناساازگار و متحرك است و مقدار آن
در پوسات قارهاي و رساوبات زياد است (رولينسن،
 ،)4335هنگامیکه پوشااش رسااوبی روي پوسااته
اقيانوسای فرورانده میشود ،نناصر Baو  Srتوس

2

1

شکل  -4 :3نمودار ننکبوتی نرماليزه شده براساسکندريت؛ شکل  -2 :3نمودار ننکبوتی نرماليزه شده براساسگوشته
اوليه؛ تهی شدگی از نناصر با شدت ميدان باال هم چون  Y, Ti, Zrو  ،Nbغنی شدگی از نناصر  Ba Sr,و  Kنشان
دهنده شرکت پوسته در فرآيندهاي ماگمايی و آلودگی ماگما توس پوسته است (هري 4356 ،؛ چاپل)4332 ،

دارد که نسابت به اطراف برجساته ديده میشوند.
سااايلي به رن سااافيد شااايري و به صاااورت
کريپتوکريساتالين وجود دارد .دگرسااانی سيليسی
در بيشترکانسارهاي گرمابی يافت میشود.
ب) دگرسانیکلریتی :در بخشهايی از منمقه مورد
مماالعه که سااان ها متحمل دگرساااانیکلريتی
شاادهاند ،رن ساان به ساابز متمايل میباشااد.
کانیهاي دگرسانی شاملکلريت ،کلسيت ،کوارتز و
اکسااايدهاي آهن میباشاااد .کلريت از دگرساااانی
بلورهاي پيروکساان حاصاال شااده اساات که در آن
شکل اوليه بلورهاي پيروکسن نيز باقی مانده است.
کربنات و کوارتز بيشتر شکستگیها و حفرات را پر
میکنند .در اين دگرسااانی نساابت سيال به سن
کم اسات و تمايل به ايزوشيميايی بودن دارد و در
پاسا به متاسوماتيسم  H+تشکيل میشود (آلري
و هنريش.)2552 ،

 -4دگرسانی

ساان هاي آتشاافشااانی منمقهگرماب ،دگرسااانی
گرماابی را تحملکردهاند .شااادت دگرساااانی در
ساان هاي آتشاافشااانی متفاوت اساات و با فاصااله
گرفتن از زونکانهدار از شادت دگرسااانیها کاسته
میشود .مهمترين دگرسانیهاي شناسايی شده در
سن هاي آتشفشانی اين منمقه نبارتند از:
 -4سيليسی شدن -2 ،کلريتی شدن-9 ،کربناتی
شدن -4 ،آرژيليک  -8 ،پروپيليتيک و -6
ااپاسيتی شدن .نملکرد گسلها و شکستگیهاي
فراوان در اين سن ها از نوامل مهم تسهيل
دگرسانیگرمابی درآنها میباشد .در نتيجه اين
دگرسانیها ،انوانی از کانیهاي ثانويه تشکيل شده
است.
الف) دگرسانی سیلیسی :در منمقه مورد ممالعه در
دا ل سن هاي آتشفشانی رگههاي سيلي وجود
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پ) دگرسانیکربناتی :حیور نسبتاً فراوان کانی-
هاي کربناته حاصل دگرسانی پيروکسنها و
پالژيوکالزها نشان دهنده غنی بودن محلول از
بيکربنات است .کربناتیشدن ،در قوسهاي
آتشفشانیحاشيه قارهها ،میتواند ناشی از چر ش
آبهاي زير زمينی و گرم شدن آنها در مجاورت
تودههاي نفوذي باشد (شلی.)4339 ،
ت) دگرسااانیآرژیلیک :تبديلکانی پالژيوکالز به
کانیهاي رساای در ساان هاي منمقه بساايار رايج
است .آلتراسيون آرژيليک حدواس بر فلدسپارهاي
پالژيوکالز موثر اسات و با تشاکيل کانیهاي رسی
(کانولينيت) مشاخش میشود .آلتراسيون آرژيليک
حدواسا نمدتاً همراه با متاساوماتيسام  H+است
(پيرانجو .)2553 ،اين دگرسااانی هنگامی توسااعه
مایيااابااد کااه شاااراي محي  ،بويژه  pHبراي
تحرك  Alچندان مناسااا نيسااات .اگر در طی
دگرسانی ،افزون بر شسته شدن  Na, Ca, Mgو K
ننصار  Alنيز شسته شود ،اين دگرسانی تبديل به
دگرسانی سيليسی میگردد (بين و تيتلی.)4354 ،
ث) دگرساانی پروپیلیتیک :اين دگرسانی با افزايش
 H2Oو  CO2و بمور محلی گوگرد و اثر اناادك
متاسااوماتساايم  H+مشااخش می شااود (پيرانجو،
 .)2553از تغييرات کانی شناسی میتوان از تبديل
پالژيوکالزهاا باه اپيادوت و کاانیهااي مافيک به
کلريات ناام برد .اين دگرساااانی در سااانا هاي
آندزيتی توساااعه بيشاااتري دارد .گاهی حیاااور
پيروکسااان به صاااورت اد ال درون پالژيوکالزها
حاکی از تبلور پيروکسن پيش از پالژيوکالز است و
حاکی از افزايش فشاااار بخار آب اسااات (شااالی،
.)4339
ج) اُپاساایتی شاادن :فرآيند ااپاسااايتی شااادن در
بلورهاي منشوري آمفيبول ديده میشود .در بر ی
از بلورها حاشاايه سااو ته و کدر شااده و در بر ی
ديگر تمام بلور کدر شده است .وجود آمفيبولهاي

ساااو ته شاااده که جزء کانیهاي هيدروکسااايل
میباشاد ،به نلت واکنشهاي اگزوترميک است که
در نزديک سامی صاورت میگيرد .ااپاسايتی شدن
میتواند ناشی از افت سريع فشار حين فوران ماگما
باشد (رادرفورد و هيل .)4339 ،افت فشار محدودۀ
اين کاانیهاا را کاهش داده و آنها را دچار واجذبی
مینمااياد ،در نتيجه حاشااايههاي کدر در اطراف
بلورهايی مانند هورنبلند تشااکيل میشود (دوين و
سااايگااردسااان .)4338 ،همچنين افزايش درجه
حرارت مااگما را نامل ااپاسااايته شااادن بلورهاي
آمفيبول نيز میدانند (هيروشاای و کنجی.)2558 ،
ااپاسايته شادن آمفيبول میتواند نشان دهندۀ باال
بودن فوگاساايته اکساايژن و فشااار بخار آب ناامن
تشاکيل اين کانی و از دست رفتن آب حين فوران
ماگما باشااد (بساات .)4352 ،نالوه بر پديدههاي
ذکر شاده ،پديده زنوليتی شاادن در حفرات سن
نيز اتفاا افتااده اسااات .زنولياتها داراي بافت و
سا ت اسفروليتی ،شعانی و متراکماند.
 -5مطالعات مینرالوگرافی

تعداد  25مقمع صاايقلی از کانسااار گرماب ،تهيه و
مورد مماالعاه مينرالوگرافی قرار گرفت .در تمامی
مقاطع ،کانه اصاالی م کالکوساايت بوده اساات.
کانیسازي نمدتاً در سن هاي ولکانيکی (آندزيت،
تراکی آنادزيات و آندزيت -بازالت) و سااان هاي
پيروکالسااتک (آگلومرا و توف) جاي گرفته اساات.
بمورکلی ،براسااااس ممااالعااات ميکروساااکوپی و
مشااهدات صاحرايی ،کانهسازي در گرماب ،بيشتر
به دوگونه رگهرگچهاي و افشااان ديده میشااود .در
مقياس صاااحرايی نالوه بر کانیهاي کربناته م
(آزوريت و ماالکيت) که قابل شااناسااايی هسااتند،
رگچههاي ساولفيدي سياه رنگی نيز ديده میشود.
هنگامی که اين رگچهها زير ميکروسااکوم ممالعه
میشااوند ،مشااخش میشااود که کانیکالکوساايت
بيشاينه ساهم را از اين رگچهها ،به ود ا تصاا
63
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موارد کانی کالکوسيت با ديگر کانیهاي سولفيدي
از جمله ديژنيت ،بورنيت و کوليت همرشدي نشان
میدهد .بيشااينه همراهی و همرشاادي مربوو به
کانیهاي کالکوسيت و بورنيت است .بموري که در
موارد معدودي میتوان اين دو کانی را بهصاااورت
جدا از يکديگر و به شکل فازهاي مجزا ببينيم.

داده اسااات .نالوه بر کاانی کالکوسااايت ،کوليت،
ديژنيت ،بورنيت ،کالکوپيريت و اکسيدهاي م از
جملاه کوپريت و تنوريت و کانیهاي کربناته م
ماانناد آزوريات و ماالکيت از ديگر کانیهاي م
هساااتناد (شاااکل .)45درجدول 2توالی پاراژنزي
کانسار م گرماب نشان داده شده است .در بيشتر

شکل -4 :45کانه کالکوسيت به صورت بافت افشان در نمونه برداشت شده از آندزيت حاوي کانیسازي م ؛ شکل:45
 -2رگچه حاوي کالکوسيت و ماالکيت در نمونه برداشت شده از ر نمون آندزيت بازالتی در محدوده گرماب؛ شکل:45
 -9کالکوسيت به صورت فاز منفرد در نمونه مينراليزه که از اطراف در حال تبديل به کوليت میباشد؛ شکل-4 :45
همرشدي کانههاي کالکوسيت و بورنيت در نمونه تراکیآندزيت؛ شکل -8 :45کانه کالکوسيت که از حواشی در حال
تبديل به کوليت است؛ شکل -6 :45کالکوپيريت ودشکل و غيردگرسان در مقاطع ممالعه شده.
جدول :2نمودار توالی پاراژنزي کانسار م
Early
Hypogene

Late Mineralization
Supergene

گرماب.
Mineral
Malachite
Azurite
Hematite
Native Copper
Cuprite-Tenorite
Covellite
Chalcocite
Digenite
Bornite
Chalcopyrite
Pyrite
Magnetite

نناصااار سااالنيم و يا تلوريم میتوانند در شااابکه
سا تمانی کالکوسيت وارد شوند (رامدور.)4355 ،
بناابراين ،همانگونه که در ادامه آمده اسااات ،نقره

در تمامی انواع کالکوسيت ،ننصر م ممکن است
باا مقداري نقره ،آهن و منگنز ،حداقل در فرمهاي
حرارت باال جانشاااين شاااود .به جاي گوگرد نيز،
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بهننوان پاراژنز ننصاااري م در اين کانساااار ،در
شاابکه کانی کالکوساايت قرارگرفته اساات .رامدور
( )4355در کتااب "کاانهها و درهمرشااادي آنها"
اشااااره میکناد باه تجمعی از داناههاي درشااات
کالکوسايت با کليواژهاي قابل تشااخيش در سمی
( )554و ماالکيت که در طول مرز دانهها وکليواژها
رشاد يافته اسات؛ وي اينگونه کالکوسيت را بمور
يقين ژرفااازاد می وانااد (راماادور .)4355 ،ميزان
نيار ننصاار نقره در نتايج تجزيه ننصااري  ICPباال
بود (مااکزيمم  59/4گرم در تن) ،بنااابراين انتظااار
میرفت در ممالعات ميکروسااکوپی کانی مسااتقلی
از نقره شاناساايی شود که اين چنين نبود و کانی

شکل :44نمودار تغييرات نيار م

نقرهاي مشااااهده نشاااد .با توجه به اين ممل که
ننصار نقره همبساتگی وبی با ننصار م نشان
میدهاد (شاااکال ،44محور افقی تعداد نمونهها و
محور قانم نيار نناصااار نقره و م را به صاااورت
لگااريتمی باه  ppmنشاااان میدهد) .همچنين با
توجاه باه آگاهی از اين ممل که ننصااار نقره به
وبی در شبکه کانیهاي م از جمله کالکوسيت
و کوليت جايگزين میشود ،انتظار میرود ،نقره در
شااابکه کانی هاي م و به احتمال زياد (به دليل
فراوانی بيشااترکالکوساايت) در کانی کالکوساايت
قرارگرفته باشد.

و نقره در  22نمونه داراي کانیسازي

و به ويژه انوسن ميانی -بااليی میباشند .تمامی
ويژگیهاي ذکر شده در مورد کانسار م گرماب
ما را برآن میدارد که ،به منظور مقايسه و تعيين
تيپ کانهزايی و مدل ژنتيکی ذ يره م گرماب،
به ممالعه و مقايسه کانسارهايی بپردازيم که در
سن هاي آتشفشانی تشکيل شدهاند .با توجه به
شواهد ذکر شده در مورد کانسار گرماب ،کانیسازي
در اين کانسار را با چند کانسار مشابه در ايران
(جدول  )9و نيز کانی سازيهاي م تيپهاي
مانتو ،طبقات قرمز آتشفشانی و ميشيگان در جهان
(جدول  )4مقايسه میکنيم.

 -6تعیین نوع کانهزایی

در کانسار م گرماب کانیسازي در سن هاي
آتشفشانی که منسوب به پالئوسن -انوسن زيرين
است ،صورت گرفته است .واحد سنگی مربوطه
شامل آندزيت ،تراکیآندزيت ،آندزيت-بازالت،
بازالت و ر نمونهايی از آگلومرا ،توف ،ژاسپر و
ژيپ است .ويژگی اصلی گدازه آتشفشانی مذکور،
بافت پورفيري (با پورفيرهاي پالژيوکالز) است .در
ايران ،سن هاي آتشفشانی با صوصيات ذکر شده
در باال (سن ميزبان با ترکي آندزيت و آندزيت-
بازالت و بافت پورفيري -مگاپورفيري) به سن انوسن
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جدول :9مقايسه کانسار م
کانسار
کانسار م

گرماب

ويژگیها

موقعيت

کانسار م نباسآباد،
شاهرود

اندي م
دارهند ،نمنز

اندي م قبله-
بوالغ ،طارم

 495کيلومتري شمال
اوري شاهرود

 4/8کيلومتري
با تر نمنز

 68کيلومتري
جنوب اور -
زنجان

آندزيت تا
آندزيت-
بازالت
آميگدالونيدال

آندزيت تا آندزيت-
بازالت پورفيري

بازالت
آميگدالونيدال

بازالت
آميگدالونيدال

آلکالن

آلکالن تا ساب آلکالن

...

...

آتشفشانی
نيمهقارهاي

سري ماگمايی

ساب آلکالن

جايگاه
زمين شنا تی

سن

کانسار م
ورزد ،قانن

 85کيلومتري شمال  48کيلومتري
اور قانن
اوري قانن
آندزيت تا آندزيت-
بازالت پورفيري و
توف

ميزبان

گرماب با چند کانسار و اندي

م

مشابه در ايران

دريايی کم
نمق تا قاره-
اي

...

...

...

جايگاه تکتونيکی

کمان ماگمايی
حاشيه فعال قارهاي

ريفت درون-
قارهاي

کمان ماگمايی حاشيه
فعال قارهاي

...

...

پاراژنز کانيايی

کالکوسيت ،ديژنيت،
بورنيت،کوليت ،م
طبيعی ،کوپريت،
تنوريت ،ماالکيت،
آزوريت و
کالکوپيريت

کالکوسيت،
ديژنيت،
کوليت،
بورنيت ،م
طبيعی،
کالکوپيريت

کالکوسيت ،ديژنيت،
بورنيت،کوليت ،م
طبيعی ،ماالکيت و
آزوريت

م طبيعی،
کوپريت،
تنوريت،
ماالکيت و
اندکی پيريت

م طبيعی،
تنوريت ،ماالکيت،
آزوريت،
کريزوکوال،
مگنتيت ،هماتيت،
پيريت

محصول فرنی

نقره

نقره

نقره

نقره

نقره

بافت ماده معدنی

رگه-رگچهاي،
افشان و پرکننده
فیاي الی

رگه-رگچهاي،
پرکننده
بادامکها،
دانهپراکنده

رگه-رگچهاي ،افشان و
داربستی

رگهاي

محصوالت
دگرسانی

کربنات،کوارتز،
کلريت ،زنوليت،
اپيدوت

کربنات،کوارتز
 ،کلريت،
زنوليت

کربنات،کوارتز ،کلريت،
زنوليت ،اپيدوت

...

اپيدوت ،کلريت،
کوارتز ،کلسيت و
...

سن کانهزايی

پالئوسن بااليی-
انوسن

پالئوسن-
انوسن

تراز پايانی آتشفشانی
انوسن

انوسن ميانی-
بااليی

انوسن

منابع

نادلپور4934 ،

نليزاده،
4953

سامانی4954 ،

نظافتی4973 ،

بهزادي4979 ،
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جدول :4مقايسه کانسار م
کانسار
ويژگیها

گرماب

گرماب با تيپهاي کانیسازي م
م

مانتو

م

مشابه در جهان.

طبقات قرمز آتشفشانی

م

ميشيگان

موقعيت

ايران (کانسار گرماب)

شيلی (کانسار
بوننااسپرانزا)

کانادا (کانسار مانت
الکساندرا)

جزيره کويناو ،اياالت
متحده
(کانسارميشيگان)

سن ميزبان

آندزيت تا آندزيت-
بازالت پورفيري و توف

گدازههاي بازالتی و
آندزيتی

گدازههاي آتشفشانی مافيک
تا فلسيک ،توف و سن هاي
رسوبی وابسته

بازالت آميگدالونيدال
با مياناليههاي
کنگلومرايی

سري ماگمايی

ساب آلکالن

…

…

سري تولئيتی (ساب
آلکالن)

جايگاه زمين-
شنا تی

آتشفشانی
نيمهقارهاي

آتشفشانی
نيمهقارهاي

آتشفشانی قارهاي تا
زيردريايی کمنمق

…

جايگاه
تکتونيکی

کمان ماگمايی حاشيه
فعال قارهاي

…

ريفت درون قارهاي و نزديک
به حواشی صفحات

…

پاراژنز کانيايی

کالکوسيت ،ديژنيت،
کوليت ،بورنيت،
آزوريت ،ماالکيت،
کوپريت ،تنوريت ،م
طبيعی و کالکوپيريت

کالکوسيت ،بورنيت،
کالکوپيريت،کوپريت
 ،م طبيعی،
ماالکيت و
کريزوکوال

کالکوسيت ،بورنيت ،م
طبيعی ،ديژنيت و کوليت

م طبيعی،
کوپريت ،ماالکيت،
آزوريت ،کريزوکوال،
نقره طبيعی،
کالکوسيت و
ديژنيت

محصول فرنی

نقره

نقره

نقره

نقره

بافت ماده معدنی

رگه-رگچهاي ،افشان و
پرکننده فیاي الی

رگهاي و پرکننده
فیاهاي باز

پراکنده ،پرکننده فیاهاي
باز ،رگه-رگچهاي

افشان و پرکننده
فیاي الی

محصوالت دگرسانی

کربنات،کوارتز،کلريت،
اپيدوت ،زنوليت

کلريت ،آلبيت،
کوارتز،اپيدوت

کلسيت ،زنوليت ،اپيدوت،
کلريت ،آلبيت

…

سن کانهزايی

ترشيري

ژوراسيک

پروتروزونيک تا ترشيري

پالئوزونيک

منابع

نادلپور4934 ،

Sillitoe R.H.,
1997
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و مواد آذرآواري صورت گرفته است .کانهسازي م
در اين محدوده به صورت رگه ،رگچه و پرکننده
حفرات الی میباشد .کانیهاي کالکوسيت ±
ديژنيت  ±کوليت  ±بورنيت  ±کالکوپيريت ±
تنوريت  ±کوپريت  ±آزوريت  ±ماالکيت  ±پيريت
 ±هماتيت  ±مگنتيت پاراژنز کانيايی را تشکيل
میهند .کانی سولفيدي غال در اين کانسار،
کالکوسيت است .نيار ننصر نقره باال بود ،احتماالً
ننصر نقره در شبکه کانی کالکوسيت ،جانشين شده
است .مقايسه ويژگیهاي کانسار م گرماب از
قبيل سن ميزبان ،جايگاه زمينسا تی ،پاراژنز
کانيايی ،بافت مادهمعدنی ،محصوالت دگرسانی و ...
با کانسارهاي بزرد دنيا و ايران نشان میدهد که
اين کانسار بيشترين شباهت را با کانسارهاي م
نباسآباد و ورزد (ايران) و بوننااسپرانزا (شيلی)
دارد.

نتیجهگیری
سن هاي آتشفشانی کانسار م گرماب به سن
پالئوسن بااليی -انوسن شامل تناوبی از گدازهها و
مواد آذرآواري هستند که جزء سري کالکآلکالن
محسوب میشوند و داراي ماهيت متاآلومين و
ماهيتکلسيمی -قليايی پتاسيم متوس  -باال
هستند .نسبت Zr/Yنشان میدهد که سن هاي
مذکور مربوو به قوسهاي آتشفشانی قارهاي می-
باشند .تهیشدگی نناصر با شدت ميدان باال
( )HFSEو غنیشدگی نناصر ليتوفيل بزرد يون
( )LILEنشانه آغشتگی پوسته در فرآيندهاي
ماگمايی و آلودگی توس پوسته میباشد .سن -
هاي آتشفشانی منمقهگرماب ،دگرسانی گرمابی را
تحمل کردهاند .شدت دگرسانی در سن هاي
آتشفشانی متفاوت است و با فاصله گرفتن از زون
کانهدار از شدت دگرسانیها کاسته میشود .کانی-
سازي م در کانسار م گرماب نمدتاً در گدازهها

به جهت فراهم آوردن امکانات مورد نياز در اجراي
اين پژوهش قدردانی میگردد.

تقدیر و تشکر

بدينوسيله از مديريت محترم شرکت مهندسين
مشاور زرناب اکتشاف و شرکت کانیکاوان سمنگان

نليزاده ،و .4953 ،.ممالعات کانیشناسی و بررسیسياالت درگير کانسار ورزد نمونهاي از کانهزايی
م تيپ مانتو ،سازمان زمينشناسی و اکتشافات
معدنی ايران 5 ،ا.
نادلپور ،م .4934 ،.زمينشناسی اقتصاديکانسار م گرماب -قانن) راسان جنوبی( ،پايان-
نامه ارشد زمينشناسی اقتصادي ،دانشگاه شهيد
بهشتی 297 ،ا.
نظافتی ،ن .4973 ،.زمينشناسی اقتصاديپتانسيلهاي فلزي منمقه نمنز ،پاياننامه
کارشناسیارشد ،پژوهشکده نلوم زمين ،سازمان
زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور 875 ،ا.

منابع
آقانباتی ،ع .4959 ،.زمينشناسی ايران ،سازمانزمينشناسی و اکتشافات معدنیکشور 856 ،ا.
اکرمی ،م .آ ،.چايچی ،ز .و حدادان ،م.4954 ،.نقشه زمينشناسی  4/455555آبيز ،سازمان
زمينشناسی کشور ،شماره .7387
بهزادي ،م .4979 ،.بررسی زمينشناسی اقتصادياندي م قبله بوالغ واقع در منمقه طارم سفلی -
استان زنجان ،پاياننامه کارشناسی ارشد زمين-
شناسی اقتصادي ،دانشکده نلوم زمين ،دانشگاه
شهيد بهشتی.
سامانی ،ب .4954 ،.متالوژنی کانسارهاي م نوعمانتو در ايران ،ششمين همايش زمينشناسی ايران.
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