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کانیشناسی ،دگرسانی و ژئوشیمی کانسار مس ولکانیکی کوه پنگ
ساوه ،بخش میانی پهنه فرورانش ارومیه-دختر
3

شاهرخ رجبپور ،*1مهرداد بهزادی ،2ایرج رساء

 -9دانشجوي دکتري ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -5استادیار ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -3استاد ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله9314/9/95 :
تأیيد نهایی مقاله9314/99/50 :
چکیده
کانسار مس کوهپنگ در  38کيلومتري شمال شرق ساوه در بين رخسارههاي آتشفشانی ائوسن و اوليگوميوسن
در بخش ميانی پهنه فرورانش اروميه-دختر قرار گرفته است .عمده واحدهاي سنگی منطقه از گدازههاي
آندزیتی ،آندزي-بازالتی ،توف و ليتيک توفهاي ریزدانه ،گدازههاي ریوداسيتی ،برشهاي ولکانيکی ریوليتی و
آگلومرا تشکيل شده است .سنگهاي ولکانيکی ترکيب ساب آلکالن داشته و از لحاظ تکتونيکی در محدودههاي
کالکآلکالن و کالکآلکالن پتاسيم متوسط قرار میگيرند .محيط تکتونيکی نشان دهنده تعلق سنگهاي
منطقه به کمانهاي آتشفشانی قارهاي است .ماده معدنی ،در رخساره آتشفشانی ،همواره جایگاه استراتيگرافی
ثابتی داشته بطوریکه از نوع چينه کران بوده و بافت آن عموماً رگه– رگچهاي ،پرکننده فضاي خالی ،جانشينی
و المينه مانند است .پاراژنز ماده معدنی شامل کانیهاي پيریت ،کالکوسيت ،بورنيت ،دیژنيت ،کالکوپيریت،
کووليت ،ماالکيت ،آزوریت ،هماتيت و اکسيد و هيدروکسيدهاي آهن است .دگرسانیهاي مهم شامل دگرسانی
سيليسی (به ميزان زیاد) ،کائولينيتی ،کربناتی ،سریسيتی ،اپيدوتی و به ميزان کمترکلریتی است که کانهزایی
به طور عمده با دگرسانی سيليسی و کربناتی همراهی میگردد .مقایسه ویژگیهاي کانهزایی مس کوه پنگ از
نظر محيط تکتونيکی ،محيط زمينشناسی ،نوع سنگ ميزبان و همراه ،ژئومتري ،بافت و ساخت ،کانیشناسی و
پاراژنز کانیهاي مس و دگرسانی آن ،با تيپهاي مختلف کانسارهاي مس ،نشان میدهد که کانسار مس کوه
پنگ ،بيشترین شباهت و مطابقت را با کانسارهاي تيپ مانتو دارد.
واژههای کلیدی :کانسار مس کوه پنگ ،کالکآلکالن ،دگرسانی گرمابی ،سولفيدهاي مس ،چينهکران.

* -نویسنده مسئول01301380304 :

Email: sh_rajabpour@sbu.ac.ir
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شرق -شمال شرق ساوه و  980کيلومتري جنوب
غرب تهران (در ورقه  9:900000زاویه ،عميدي و
همکاران )9384 ،واقع شده است (شکل  .)9این
محدوده در مختصات جغرافيایی˝20° 38ˊ 1.0
طول شرقی و ˝ 20° 44ˊ 0.4عرض شمالی واقع
شده است .براساس تقسيمبندي ساختاري ایران
(آقانباتی ،)9383 ،این کانسار در بخش ميانی پهنه
فرورانش اروميه-دختر قرار گرفته است .این منطقه
شامل سنگهاي آتشفشانی با راستاي شمال غرب-
جنوب شرق است که به طور عمده واحدهاي سنگی
منطقه از گدازههاي آندزیتی ،آندزي -بازالتی ،توف
و ليتيک توفهاي ریزدانه ،گدازههاي داسيتی،
برشهاي ولکانيکی ریوليتی و آگلومرا تشکيل شده
است (شکل .)9

مقدمه
اکثر کانسارهاي مس ایران در کمان ماگمایی
اروميه–دختر و مجموعه ماگمایی البرز غربی-
آذربایجان قرار دارند (قربانی .)9389 ،تاکنون انواع
مختلف تيپهاي کانهزایی مس در ایران از قبيل
پورفيري (سرچشمه ،ميدوك ،سونگون) ،مس توده-
اي (بوانات ،شيخ عالی) ،مس رسوبی (مارکشه راور
کرمان ،چشمه کنان تسوج) ،رگهاي (قلعه زري) و
اسکارن (سونگون و مزرعه) شناسایی شده است
(خویی .)9338 ،ولی ذخایر مس تيپ الیه کران
( )Strataboundبا سنگ ميزبان ولکانيکی تنها در
(بهزادي9333 ،؛ صالحی و همکاران9319 ،؛
عليزاده و همکاران )9381 ،گزارش شده است.
کانسار مس کوه پنگ در  38کيلومتري ارتفاعات

شکل  :9نقشه زمينشناسی  9:50000کوه پنگ ،به همراه موقعيت جغرافيایی ،گسلهاي فعال در منطقه و موقعيت
کانهزایی مس (برگرفته از عميدي و همکاران 9384 ،با اندکی تغييرات)

در سنگهاي ميزبان آتشفشانی ،که محدود به افق
یا افقهاي خاصی هستند ،تحت عنوان ذخایر مانتو

مطالعات اوليه و مقدماتی بر روي کانسار کوهپنگ
توسط سامانی ( )9389انجام شده است .ذخایر مس
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یا طبقات قرمز آتشفشانی ()Volcanic Red bed

آتشفشانی سنوزوئيک در ایران انتظار میرود که این
نوع ذخایر در ایران نيز فراوان باشند و شایسته است
که ویژگیهاي زمينشناسی آنها به دقت بررسی
گردند .در این مقاله گسترش کانهزایی مس در
جایگاه استراتيگرافی خاص ،در امتداد مقاطع چينه-
اي عمود بر روند الیهبندي ،بافت و ساخت ماده
معدنی ،پاراژنز کانیها و ارتباط کانه با کانیهاي
تشکيل دهنده سنگ درونگير و همچنين عوامل
کنترل کننده و تيپ کانهزایی مورد بررسی و مطالعه
قرار گرفته است.
فرورانش اروميه -دختر میباشد (آقانباتی.)9383 ،
براساس نقشه 9:900000زاویه (عميدي و
همکاران )9384 ،و نقشه زمينشناسی منطقه کوه-
پنگ ،اغلب واحدهاي زمينشناسی مربوط به توالی
آتشفشانی ائوسن و ائوسن -اوليگوسن بوده که
شامل سنگهاي آندزیتی ،آندزي -بازالتی ،توف و
ليتيک توفهاي ریزدانه ،گدازههاي ریوداسيتی،
برشهاي ولکانيکی ریوليتی و آگلومرا میباشند
(شکل  .)9قدیمیترین واحد چينهاي در منطقه
کوهپنگ ،سنگهاي ایگنمبریتی و گدازههاي
داسيتی -التيتی ائوسن میباشند (شکل  .)5بر روي
این واحد سنگی ،توالی توف و ليتيک توفهاي
ریوداسيتی ائوسن -اوليگوسن قرار میگيرد .این
واحد رخنمون خيلی کمی در حاشيه جنوبی و در
مرکز محدوده دارد .این رخساره متشکل از قطعه
سنگهاي پورفيري و فنوکریستهاي فلدسپار
پتاسيم و پالژیوکالز در زمينهاي کریپتوکریستالين
تا ميکروکریستالين بوده و کانیهاي ثانویه کلریت،
سریسيت ،کلسيت ،اپيدوت ،زئوليت در آن تشکيل
شده است .بر روي این واحد سنگی ،توالی ليتيک
توفهاي ریزدانه با ميان الیههایی از برشهاي
آتشفشانی (آگلومرا) تشکيل شده است و وسعت
زیادي از محدوده را در برگرفته است .این سنگها
به شدت دگرسانی سيليسی ،کائولينيتی ،کلسيتی

در تيپ ميشيگان معرفی شدهاند (کيرکهام،
 .)9110این ذخایر عموماً از کمربندهاي آتشفشانی
ژوراسيک – کرتاسه تا ترشياري گزارش شدهاند و
یکی از ذخایر مهم کانسنگ مس به شمار میآیند.
ذخایر مذبور به تازگی در ایران و در مناطق
آتشفشانی جوان (منطقه عباسآباد ،وشنوه قم،
جنوب طارم و قائن) شناسایی شدهاند (سامانی،
 .)9389با توجه به گسترش چشمگير مجموعههاي

مواد و روشها
این مطالعه در دو بخش صحرایی و آزمایشگاهی
انجام گردیده است .در بخش صحرایی پس از
بازدیدهاي مقدماتی و انجام پيمایشهاي زمين-
شناسی ،مبادرت به نمونهگيري (به تعداد  80نمونه)
در  3نيمرخ عمود بر کانیسازيهاي مس و سنگ-
هاي درونگير آنها گردید .در بخش آزمایشگاهی
تعداد  40مقطع نازك و  20مقطع صيقلی از کانی-
سازيهاي یاد شده و سنگهاي درونگير آنها تهيه
و مورد مطالعه قرار گرفت .براي آناليز ژئوشيميایی،
 20نمونه سطحی و حفاري در راستاي عمود بر
شيب واحدهاي سنگی ميزبان و سنگهاي
دربرگيرنده جمعآوري شدند .آناليزهاي شيميایی
براي عناصر اصلی ،فرعی و جزئی در آزمایشگاه
شرکت زرناب اکتشاف با استفادههاي دستگاههاي
فلورسانس اشعه ایکس ( )XRFو طيف سنجی اتمی
به روش جفت پالسماي القایی ( )ICP-AESانجام
شدند.
نتایج
منطقه کوهپنگ در پهنه تکتونيکی سنندج-
سيرجان ،بخشی از زمين ساخت ایران مرکزي را
تشکيل میدهد و یا مرتبط با بخش مرکزي پهنه
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سيليسی تشکيل شده که نشان دهنده شدت
دگرسانی منطقه است .این واحد خصوصا در غرب
محدوده در مجاورت با واحد آندزیت پورفيري ،به
شدت داراي دگرسانی سيليسی بوده و رگه و رگچه-
هاي سيليسی را ایجاد کرده است و ميزبان کانی-
سازي مس بصورت کالکوسيت ،ماالکيت و آزوریت
میباشد.

و کلریتی را نشان میدهند ،بطوریکه در اغلب موارد،
بافت اوليه سنگ از بين رفته است .این سنگ حاوي
فنوکریست هاي پالژیوکالز (در حدود  0ميليمتر)
به شدت کلسيتی و سریسيتی شده در زمينهاي از
ميکروليت هاي پالژیوکالز سریسيتی شده و شيشه
اپاسيته شده است .پالژیوکالزها حالت زونه و
خردشدگی دارند که حاکی از تحميل استرس و
تبلور بعدي آنها است .در باالي این بخش یک زون

شکل  :5تفکيک واحدهاي زمينشناسی در محدوده کوهپنگ (دید به سمت جنوب) .عالئم اختصاري به کار رفته
عبارتند از :واحد  :Eidداسيت ،واحد  :Eobتوف ،واحد  :Eoatآندزیت ،واحد  :Qjطبقات سيليسی -چرتی و :Qt2
تراسهاي آبرفتی جوان

زمينه آن بسيار ریز و فاقد جهت یافتگی مشخصی
هستند و دگرسانیهاي شدید کائولينيتی ،کلسيتی
و کلریتی و اکسيد آهن را متحمل شدهاند .این
گدازهها در نمونه دستی داراي بافت بادامکی و
آميگدالوئيدال هستند که آميگدالهاي آن توسط
کانیهاي ثانویه کلسيت ،کوارتز و کلریت پر شدهاند
و در مقاطع ميکروسکوپی ،داراي بافت پورفيري با
فنوکریست هایی متشکل از فلدسپار پتاسيم داراي
ماکل کارلسباد و گاهی اوقات پالژیوکالز و خميره-
اي تبلور مجدد یافته متشکل از کوارتز و ميکروليت

وسعت این زون کانهدار زیاد است و طول آن بصورت
منقطع به بيش از  9/3کيلومتر میرسد .این واحد
پيروکالستيک -گدازهاي ،ميزبان کانهزایی مس
کوهپنگ میباشد .واحد آندزیت پورفيري ميان الیه
در غرب و جنوب غرب محدوده رخنمون دارند.
الیهبندي خاصی در واحد آندزیتی دیده نمیشود و
تنها به صورت گدازه در منطقه رخنمون دارد .بافت
سنگ در نمونه دستی از آفانيتيک تا پورفيریتيک
تغيير مینماید .داراي بلورهاي فنوکریست
پالژیوکالز تا ابعاد  4ميليمتر و ميکروليت هاي
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شدت دگرسانی به کلسيت ،کلریت ،سریسيت
تبدیل شدهاند (شکل  .)3Aکانیهاي فرومنيزین از
جمله اليوین به بولنژیت و اکسيدهاي آهن دگرسان
شدهاند .در آندزیتها بلورهاي نيمه شکلدار
اوليوین دچار پدیده ایدنگسيتی شدهاند (شکل
 .)3Bاین سنگها به رنک خاکستري روشن تا
قهوهاي و داراي ساخت پورفيري بادامکی
( )amygdaloidalهستند .آميگدالها در بيشتر
موارد با سيليس ،کانیهاي برونزاد مس و گاه
کانیهاي کربناتی پر شده است .در مواردي کانی
زئوليت آميگدالها را پر کرده است .زئوليت به رنگ
سفيد و در بيشتر مواقع با بافت شعاعی -اسفروليتی
دیده میشود .براساس مطالعات سنگنگاري،
آندزي -بازالت متشکل از بلورهاي پالژیوکالز
بصورت پورفيري و ميکرولتی دانهریز و پيروکسن
در زمينهاي دانهریز میباشند .در بسياري از نمونه-
ها ،پيروکسن با خوردگی شدید همراه بوده و پدیده
اوراليتی شدن در آن مشاهده میگردد (شکل .)3C
ریوداسيت متشکل از بلورهاي کوارتز ،پالژیوکالز و
سانيدین و هورنبالند بوده که در زمينهاي پورفيري
دانهریز و جوش خورده قرار گرفتهاند (شکل .)3D
ليتيک توفها متشکل از پالژیوکالز ،اورتوکالز،
کوارتز و هورنبالند (اکثرا در اثر دگرسانی به گوتيت
تبدیل شدهاند) بوده و در یک زمينه دانهریز جوش
خورده و آذرآواري واقع شدهاند (شکل  .)3Eریوليت
متشکل از سانيدین و کوارتز بوده و این کانیها در
یک زمينه دانهریز به شدت سيليسی شده و جوش
خورده قرار گرفته اند (شکل  .)3Fکانیهاي اصلی
که تقریباً در تمامی مقاطع دیده میشوند ،شامل
پالژیوکالز ،کانیهاي فرومنيزین (اليوین،
کلينوپيروکسن) و رگه – رگچههاي کوارتز هستند.
در مقاطع ميکروسکوپی ،قسمت اعظم حجم سنگ-
هاي آندزیت ،آندزي-بازالت ،ليتيک توف و
ریوداسيتی را بلورهاي پالژیوکالز به خود اختصاص

هاي فلدسپات پتاسيم و کانیهاي ثانویه اسفن،
کلریت ،سریسيت ،کلسيت ،اپيدوت ،زئوليت و
کانیهاي کدر است .هماتيتی شدن و اپيدوتی شدن
نيز در سنگ قابل مشاهده است.
در قسمتهاي شرقی منطقه ،واحد ریوليتی و
داسيتی رخنمون دارد و توسط گسلهاي متعددي
قطع میگردد (شکل  .)9این واحد داراي رنگ
رخنمون خاکستري تا سبز تيره میباشد .در سراسر
منطقه ،دایکهاي ریوليتی با روند عمومی شمال
غرب -جنوب شرق قرار دارند و به موازات گسلهاي
اصلی قابل مشاهدهاند .ضخامت این دایکها از چند
متر تا چند ده متر متغير است و آخرین واحد
آتشفشانی ائوسن-اوليگوسن در منطقه کوهپنگ
محسوب میگردد .در بخش مرکزي منطقه کوه-
پنگ ،طبقات سيليسی -چرتی قرمز رنگ با که بر
روي واحد ليتيک توف با ميان الیههایی آگلومرایی
نهشته شدهاند (شکل  .)9این طبقات سيليسی-
چرتی از روند عمومی گسلها در منطقه تبعيت
نمودهاند .رگه و گچههایی از جنس سيليس ،باریت
و کانیهاي فلزي در پهنههاي تغذیه ( Feeder
 )zonesمشاهده میشوند.
سنگ نگاری :به منظور انجام مطالعات سنگنگاري
 40نمونه سنگی انتخاب و آمادهسازي شد .بر پایه
مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ،از لحاظ سنگ-
شناسی ،سنگهاي آتشفشانی در رده آندزیت،
آندزي-بازالت ،ریوداسيت ،ریوليت ،ليتيک توف و
ایگنيمبریت قرار میگيرند و بخشهاي داراي کانی-
سازي مس ،قابل تفکيک به آندزیت و ليتيک توف
هستند .در جدول  9و شکل  ،3مشخصات سنگ-
نگاري واحدهاي منطقه ،توصيف ميکروسکوپی،
بافتهاي چيره و تصاویر آنها آمده است .آندزیتها
داراي مگاپورفيرهاي پالژیوکالز با بافت غربالی و
حواشی خورده شده پيروکسن و بلورهاي نيمه
شکلدار اوليوین با زمينه ميکروليتی بوده و در اثر
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نموده است .همچنين بلورهاي شکلدار تا نيمه
شکلدار پيروکسن در اغلب موارد از حاشيههاي بلور
و یا در اثر ترك خوردگی در بخشهاي مرکزي بلور
به اکسيد -هيدروکسيدهاي آهن دگرسانی شدهاند
(شکل  )3و گاها داراي ادخالهاي بسيار کوچکی از
نوع مگنتيت و ایلمنيت هستند .کانیهاي فرعی این
سنگها ،آپاتيت ،هورنبالند ،بيوتيت ،مگنتيت و
هماتيت میباشد.

میدهند که بصورت ميکروليت و فنوکریست در
سنگ پراکندهاند .فراوانی این بلورها نشان از تشکيل
بلورهاي پالژیوکالز از یک ماگماي کم آب است،
چرا که آب مانع پایداري آنها میشود (رایتر و
همکاران .)5009 ،مهمترین بافتهاي موجود در
پالژیوکالزها ،از نوع بافت پورفيریک،
گلومروپورفيري و غربالی است (شکل  .)3شدت
دگرسانی در این کانیها باالست و کانیهاي ثانویه
شامل کلریت ،اپيدوت ،کربنات و سرسيت را ایجاد

جدول  :9سنگ نگاري سنگهاي آتشفشانی منطقه کوه پنگ
نوع سنگ

سن
ائوسن

ریوداسیت
ائوسن-
اوليگوسن
آندزیت

آندزی-

ائوسن-
اوليگوسن

توف
ریولیت

پالژیوکالز،
سانيدین ،کوارتز،
هورنبالند
پالژیوکالز- ،
سانيدین ،اوژیت و
اوليوین

فرعی
بيوتيت

آپاتيت

پالژیوکالز،
سانيدین ،اوژیت

آپاتيت ،اسفن

ائوسن-
اوليگوسن

پالژیوکالز،
اورتوکالز ،کوارتز،
هورنبالند

بيوتيت

ائوسن-
اوليگوسن

پالژیوکالز،
سانيدین ،کوارتز،
هورنبالند

بيوتيت

بازالت
لیتیک

کانیهای اصلی

کانیهای

دگرسانی ها و کانه زایی مس :دو نوع دگرسانی در
کانسار مس کوه پنگ وجود دارد که شامل
دگرسانی پروپليتيک ناحيهاي در گدازهها بوده و
توسط مجموعه اپيدوت ،کلریت ،کلسيت ،سریسيت
و کوارتز شناخته میشود .در این نوع دگرسانی

کانیهای ثانویه

بافت

کلسيت ،کوارتز ،اپيدوت،
کلریت ،سریسيت ،کانیهاي
رسی

اینترگرانوالر ،پورفيري،
غربالی

آلبيت ،ایدنگسيت ،کلسيت،
اپيدوت ،کلریت ،سریسيت،
اکتينوليت ،کانیهاي رسی

اینترگرانوالر ،پورفيري،
ميکروليتی،
اینترسرتال،
گلومروپورفيري،
غربالی

کلسيت ،کوارتز ،اپيدوت،
کلریت ،سریسيت ،زئوليت،
اکتينوليت ،کانیهاي رسی

اینترگرانوالر ،پورفيري،
ميکروليتی،
گلومروپورفيري،
غربالی

کلسيت ،کوارتز ،کلسدونی،
اپيدوت ،کلریت ،سریسيت،
کانیهاي رسی

ویتروفيري ،جوش
خورده

کلسيت ،کوارتز ،کلریت،
سریسيت ،کانیهاي رسی

آفانيتيک ،پورفيري،
اسفروليتی

کلریت سبز رنگ بوده و با کلسيت و کوارتزهاي دانه
درشت همراه است .پالژیوکالز و فلدسپار پتاسيم به
ترتيب توسط اپيدوت و سریسيت جانشين شدهاند
(شکل  .)3Aطی دگرسانی ناحيهاي،
پالژیوکالزهاي کلسيک و اضافه شدن آب به آنها،
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آنورتيت به کربنات ،سریسيت ،اپيدوت و پرهنيت
تبدیل شده و مجموعه سوسوریتی شدن را تشکيل
میدهند (گوپتا.)5003 ،

شکل  )A :3نمونه آندزیتی داراي مگاپورفيرهاي پالژیوکالز با بافت غربالی و حواشی خورده شده در زمينه ميکروليتی
که در اثر شدت دگرسانی به کلسيت ،کلریت ،سریسيت تبدیل شدهاند )B ،نمونه آندزیتی متشکل از بلورهاي پالژیوکالز
به صورت پورفيري و ميکرولتی دانهریز در داخل ماتریکس ،پيروکسن و بلور نيمه شکلدار اوليوین (پدیده ایدنگسيتی
شدن) در آن مشاهده میگردد )C ،نمونه آندزي -بازالت متشکل از بلورهاي پالژیوکالز بصورت پورفيري و ميکرولتی
دانهریز در داخل ماتریکس ،در این نمونه پيروکسن با خوردگی شدید و پدیده اوراليتی شدن در آن مشاهده میگردد،
 )Dریوداسيت متشکل از بلورهاي پالژیوکالز و سانيدین و هورنبالند )E ،ليتيک توف متشکل از پالژیوکالز ،اورتوکالز،
کوارتز و هورنبالند (اکثرا در اثر دگرسانی به گوتيت تبدیل شدهاند) در یک ماتریکس دانهریز جوش خورده )F ،ریوليت
متشکل از سانيدین ،کوارتز در یک زمينه دانهریز به شدت سيليسی شده (نور پالریزان  .)XPLعالئم اختصاري به کار
رفته عبارتند از :Qtz :کوارتز :Plg ،پالژیوکالز :K-feld ،فلدسپار پتاسيم :Px ،پيروکسن :Ol ،اوليوین :Hbl ،هورنبالند،
 :Chlکلریت :Cal ،کلسيت و  :Goeگوتيت.

افتاده است .در سنگهاي مورد مطالعه ،به دليل
عملکرد دگرسانی کلسيک بر روي بلورهاي
کلينوپيروکسن ،ترموليت و اکتينوليت تشکيل شده
است .عالوه ب ر پدیده هاي یاد شده ،پدیده زئوليتی
شدن در حفرات سنگ نيز اتفاق افتاده است.
زئوليتهاي موجود داراي بافت اسفروليتی ،شعاعی
و متراکم اند (گوپتا .)5003 ،در این دگرسانی

همچنين دگرسانی گرمابی در ارتباط با کانیسازي
در سنگهاي آندزیت و ليتيک توف بوده که در اثر
نفوذ سياالت گرمابی بوجود آمدهاند و مجموعه
کوارتز ،کلسيت ،اپيدوت ،کلریت ،آلبيت ،سریسيت،
کانیهاي رسی ،هماتيت و گاها زئوليت را تشکيل
دادهاند .در اثر دگرسانی گرمابی ،کلينوپيروکسن به
آمفيبول تبدیل شده و پدیده اوراليتی شدن اتفاق
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پيرامونی تفکيک نمود .در منطقه کوهپنگ ،کانه-
زایی مس به شکل چينه کران و محدود به
واحدهاي آندزیتی و توف برشی شده است ،به
طوریکه کانهزایی به صورت هم روند با الیهبندي
واحد آذراواري قرار گرفته است .ژئومتري ماده-
معدنی به صورت رگه -رگچهاي و پرکننده فضاي
خالی در جهات مختلف و همروند با واحد ميزبان
رخ داده است .این نوع ژئومتري ،گسترش فراوانی
داشته و بخش عمده کانهزایی را شامل میگردد.
قطر این رگه-رگچهها اندك (کمتر از یک ميليمتر
تا چند سانتيمتر) بوده و شکستگیها و فضاهاي
خالی موجود در سنگهاي آندزیتی و توف برشی
شده را پر نمودهاند .عمليات استخراجی قدیمی در
منطقه کوهپنگ در بخشهاي مختلف صورت گرفته
است که تمامی آنها محدود به همين واحد بودهاند.
از نظر ژئومتري و سنگ ميزبان کانهزایی ،کانسار
مس کوهپنگ با کانسارهاي مس تيپ مانتو در
شيلی مشابهت دارد .در شيلی ،برخی کانسارهاي
مس تيپ مانتو شامل السولدادو ( )El Soldadoو
کانسارهاي منطقه السرنا ( )La Serenaهمگی
داراي سنگ ميزبان گدازهاي -آذرآواري میباشند
(سيسترناس و هرموسيال5000 ،؛ ویلسون و زنتيلی،
5000؛ ریگر و همکاران .)5008 ،گسترش این
واحدها در غرب شيلی سبب رخداد کانسارهاي
مختلف تيپ مانتو در این بخش گردیده است .در
کانسار مس کوهپنگ و در واحد ميزبان کانهزایی،
دگرسانی هاي مرتبط با کانهزایی گسترش زیادي
دارند .دگرسانیهاي مهم در ارتباط با فرایند کانه-
زایی مس در این کانسار شامل دگرسانیهاي
کربناتی ،سيليسی و هماتيتی است .دگرسانی هاي
هماتيتی و سيليسی تنها در کمر پایين قابل
مشاهده هستند .دگرسانی کربناتی ،مهمترین
دگرسانی موجود در حاشيه رگههاي مس است.
دگرسانی اصلی که مرتبط با فرایندهاي کانهساز

کلسيت و اسفن به صورت دانههاي پراکنده تشکيل
شدهاند و در کل زمينه آندزیت و ليتيک توف واقع
شدهاند (شکل  .)3Aآلبيت بصورت دانههاي
پراکنده در زمينه آندزیت و ليتيک توف تشکيل
شده است و مجموعه کانيایی را با کلریت ،اپيدوت،
کلسيت و کوارتز میسازد .آلبيتی شدن در مرکز
کانیسازي ها شدیدتر بوده به طوریکه آلبيت در اثر
افزایش مقدار سدیم سنگهاي ميزبان و کاهش
مقدار پتاسيم ،جانشين پتاسيم فلدسپارهاي قبلی
شده است( .بوریک .)5005 ،در کانسار مس کوه-
پنگ با افزایش ميزان این دگرسانی ها (دگرسانی
گرمابی در ارتباط با کانسار) مقدار عيار مس افزایش
مییابد که این مهم در کانسارهاي تيپ مانتوي دنيا
نظير کانسارهاي مس مانتو بالنکو ،السولدادو ،بوئنا
اسپرانزا در شيلی به وضوح مشاهده میگردد
(راميرز و همکاران5000 ،؛ کوجيما و همکاران،
 .)5001مشابه کانسارهاي تيپ مانتوي دنيا ،سنگ-
هاي ميزبان کانسار مس کوهپنگ در مجاورت کانی-
سازي دگرسانی گرمابی را متحمل شدهاند که از
نظر زایشی در ارتباط با کانیسازي اوليه مس می-
باشد .این پدیده توسط دگرسانی شدید سدیک
(آلبيتی شدن) و به دنبال آن دگرسانی کلسيک
(اپيدوت ،کلسيت ،کلریت ،سریسيت و کوارتز)
مشخص میگردد (کوجيما و همکاران5003 ،؛
سيسترناس و هرموسيال .)5000 ،در کانسار مس
کوهپنگ ،دگرسانی گرمابی توسط تراواییهاي
ساختاري ثانویه کنترل میشود و نحوه توزیع آنها
با شکل کانیسازي مقارن میباشد .دگرسانی در
مرکز کانیسازي ها شدیدتر بوده به طوریکه بافت و
اجزاء اوليه سنگها به سختی قابل شناسایی
هستند .همچنين دگرسانی در بخشهاي خارجی
مناطق کانیسازي شده ،ضعيفتر بوده و به سختی
میتوان آنرا از سنگهاي در برگيرنده و عقيم
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( )Primary hydrothermal stageخود به مراحل
جزئیتر شامل مراحل گرمابی ابتدایی ( )Earlyو
اصلی ( )Mainتفکيک میشود .مرحله گرمابی
ابتدایی توسط پارازنز مگنتيت ،پيریت ،کالکوپيریت
به همراه دگرسانی پروپليتيک با مجموعه آلبيت،
کلریت ،اپيدوت و سریسيت مشخص میگردد.
مرحله گرمابی اصلی توسط مجموعه کانيایی
هيپوژن کالکوسيت ،دیژنيت ،کالکوپيریت و هماتيت
مشخص میگردد (شکلهاي  4و  .)2مرحله غنی-
سازي ثانویه ()Secondary enrichment stage
شامل جانشينی سولفيدي توسط کانههاي سوپرژن
کالکوسيت و کووليت به همراه مقدار جزئی هماتيت
میباشد .در بخش اکسيدان ،منجر به تشکيل کانی-
هاي کربناته مس همچون ماالکيت و آزوریت و
گوتيت (حاصل از تجزیه سولفيدهاي اوليه) میشود.

هيپوژن است ،دگرسانی هماتيتی است .رخداد
دگرسانی هماتيتی با کانهزایی مس همزمان بوده و
در همراهی با کانهزایی مس تشکيل گردیده است.
این دگرسانی تحتتاثير سياالت مسدار اکسيدان
بر روي پيریتهاي موجود در زمينه سنگهاي
آندزیتی و توف برشی شده ميزبان تشکيل گردیده
است .رخداد دگرسانی هماتيتی تحتتاثير
فرایندهاي کانهساز ،یکی از مشخصههاي بارز
کانسارهاي مس تيپ مانتو است (ویلسون و
همکاران.)5003 ،
کانه نگاری :بر اساس نتایج حاصل از مطالعات
ماکروسکوپی ميکروسکوپی ،کانیسازي در کانسار
مس کوهپنگ در سه مرحله شامل مرحله گرمابی
اوليه ،مرحله غنیسازي ثانویه و مرحله دگرسانی
اکسيدي رخ داده است .مرحله گرمابی اوليه

شکل  )A :4نمایی از اجزاي پيریت اوليه قبل از کانیسازي که توسط کالکوپيریت جانشين شدهاند )B .بافت پرکننده
فضاي خالی کالکوپيریت که در اثر بافت جانشينی از حاشيههاي بلور به کالکوسيت و کووليت تبدیل شدهاند )C .بافت
جانشينی منطقهاي بين پيریت ،کالکوپيریت ،بورنيت ،کالکوسيت ،دیژنيت و کوليت )D .رشد المينههاي کالکوپيریت در
داخل بورنيت ،تركهاي موجود توسط دیژنيت و و کووليت پر شده است (E .بافت ميرميکتی بين بورنيت و کالکوسيت
(نشاندهنده منطقهبندي کانيایی در سولفيدهاي مس) و تشکيل هماتيت ثانویه در مجاور آنها )F ،نمایی از بافت المينه
مانند در رگچه کالکوسيتی که توسط کووليت جانشين شده است .عالئم اختصاري به کار رفته عبارتند از:Cp :
کالکوپيریت :Py ،پيریت :Cc ،کالکوسيت :Cv ،کووليت :Bn ،بورنيت و  :Hmهماتيت.
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بافت پرکننده فضای خالی :کانیهاي سولفيدي
مس ،در مکانهایی که نفوذپذیري سنگ باال بوده
است (در اثر وجود خلل و فرج موجود در سنگ)،
در اثر ورود سيال کانهدار به صورت بافت پرکننده
فضاي خالی ،ته نشست نمودهاند (کيرکهام)9110 ،
(شکل .)4
بافت جانشینی :کانیهاي سولفيدي مس ،بر اساس
تفاوت در ميزان گوگرد و مس موجود در سيال
کانهدار ،از مرکز قسمت کانهزایی به سمت حاشيه
تغيير ترکيب میدهند و حالت منطقهبندي را ایجاد
میکنند (شکل .)4

کانهسازي در این منطقه ،هيپوژن بوده و شامل
کالکوپيریت ،کالکوسيت ،بورنيت ± ،دیژنيت± ،
ژورلئيت ،کووليت ،پيریت و هماتيت است (شکل-
هاي  4و  .)2کانیهاي باطله معمول در این کانسار
از نوع پيریت ،هماتيت ،کلسيت ،کلریت ،کوارتز و
کلسيت است .در این کانسار غنیسازي برونزاد
مرتبط با هوازدگی سطحی ،عامل مهمی در کانه-
زایی به شمار نمیآید و تنها در بخش اکسيدان،
منجر به تشکيل کانیهاي کربناته مس همچون
ماالکيت و آزوریت و گوتيت (حاصل از تجزیه
سولفيدهاي اوليه) میشود .بافت و ساخت ماده
معدنی با الیهبندي و ساختهاي آتشفشانی و
آذرآواري همخوانی قابل توجهی را نشان میدهد.
در این کانسار عدسیهاي ولکانيکی و
پيروکالستيکی دربردارنده کانهزایی به صورت
استراتاباند و در یک واحد استراتيگرافی خاص
(آندزیت) ،قرار دارند .عموما زون کانهدار در باالترین
تراز گدازههاي آتشفشانی قرار میگيرند .این واحد
سنگ چينهاي به عنوان توالی آندزیتی و ليتيک
توف با ميان الیههاي آگلومرایی ،براي کانسار مس
کوهپنگ قلمداد میشود .در نتيجه مادهمعدنی
بصورت چينهکران ( )Strataboundاست .چنين
ویژگیهایی در کانسارهاي شمال شيلی (راميرز و
همکاران )5000 ،نيز دیده میشوند .به اعتقاد
بوریک ( ،)5005چنين ویژگیاي نشان دهنده اپی
ژنتيک بودن این ذخایر است .عالوه بر توالی
آندزیتی و ليتيک توف با ميان الیههاي آگلومرایی،
کانهزایی در بخشهاي عميقتر نيز صورت گرفته
است که ضخامت آنها نسبت به این واحد بسيار
کمتر میباشد .در کانسار مس کوهپنگ کانهسازي
به صورت دانه پراکنده ،پرکننده فضاي خالی،
جانشينی و رگه -رگچهاي بسيار نازك در سنگ-
هاي ميزبان صورت گرفته است.

بافت المینه مانند :کانیهاي سولفيدي مس
(کالکوپيریت ،کالکوسيت ،کوليت) ،به صورت المينه
مانند درون سنگ ميزبان کانهزایی مشاهده می-
شوند (شکل .)4
ساخت رگه – رگچهای :در مقاطع سنگی و
ميکروسکوپی ،رگچههاي کالکوسيت ،مس طبيعی
و دیژنيت به وفور مشاهده میشوند که بيانگر وجود
درزه و شکافهاي فراوان و مناسب جهت ورود
سيال و ته نشست مواد همراه آن ،میباشد .این درزه
و شکافهاي کانهدار ،در رخساره آندزیت (سنگ
ميزبان کانهزایی) مشاهده میشود .براساس
مطالعات صورت گرفته ،درزه و شکافهاي موجود
در سنگ تکتونيکی نبوده بلکه محدود به رخساره
سنگی خاص (واحد آندزیت) و مربوط به زمان
تشکيل سنگ ميزبان است .همچنين؛ کانهزایی به
صورت استراتاباند و همروند با الیهبندي سنگ
ميزبان روي داده است.
مراحل تشکیل و توالی پاراژنتیکی کانیها

مطالعات ساخت و بافت در مقياسهاي مختلف
(رخنمون ،نمونه دستی و ميکروسکوپی) منجر به
تشخيص کانیهاي سولفيدي و کربناته مس گردید.
کانیهاي سولفيدي عمدتاً شامل کالکوسيت،
بورنيت ،دیژنيت ،کالکوپيریت ،کوليت ،ژورلئيت،

بافت و ساخت کانه های مس
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 )Volcanic red bedدر بریتيش کلمبيا نيز گزارش
شده که در آن منطقهبندي کانيایی مشخصی از
مس طبيعی و کالکوسيت در مرکز و بورنيت و
کالکوپيریت در حاشيه مشاهده میشود (کيرکهام،
 .)9110در مقاطع ميکروسکوپی ،تيغههایی از
کالکوپيریت به صورت اکسولوشن درون بورنيت
مشاهده میشود (شکل  )4که میتواند در اثر
سردشدن سریع این کانیها در درجه حرارت باال
(کابرال و همکاران )5003 ،و یا اینکه جایگزینی
بورنيت در دماي پائين صورت گرفته باشد (فرنس
و همکاران.)5009 ،

پيریت و کانیهاي سوپرژن شامل ماالکيت ،آزوریت
و اکسيدها و هيدروکسيدهاي آهن هستند (شکل
 .)2در مقاطع ميکروسکوپی ،منطقه بندي کانيایی
( )zoningواضحی مشاهده میشود که از مرکز بلور
به سمت حاشيه به ترتيب کانیهاي زیر نهشته
شدهاند:
کالکوسيت
کالکوپيریت +بورنيت
پيریت
ماالکيت+
کوليت
دیژنيت  +ژورلئيت
اکسيدها و هيدروکسيدهاي آهن ،که
آزوریت
بيانگر کاهش ميزان عنصر مس و افزایش گوگرد از
مرکز به سمت حاشيه بلور است (شکلهاي  4و .)2
چنين زونبندي کانيایی در ذخيره ( Sustutاز نوع

شکل  :2سکانس کانيایی ،وقایع همراه با آن و بافتهاي تشکيل شده در کانسار مس کوه پنگ
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ليتيک توف ،ریوداسيت و ریوليت) انتخاب و مورد
آناليز قرار گرفتند .نتایج تجزیه شيميایی عناصر
اصلی در جدول  5و عناصر فرعی نمونههاي سنگی
کوهپنگ درجدول  3آورده شدهاند.

ژئوشیمی

به منظور بررسی و تعيين سري ماگمایی ،موقعيت
تکتونيکی و طبقهبندي سنگهاي آذرین 20 ،نمونه
از واحدهاي سنگی منطقه (آندزیت ،آندزي -بازالت،

جدول  :5نتایج تجزیه شيميایی  XRFعناصر اصلی نمونههاي سنگی کوهپنگ (بر حسب درصد وزنی )%wt

950

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،52بهار  ،9312صفحات 959 .....................................958 – 901

جدول  :3نتایج تجزیه شيميایی عناصر فرعی نمونههاي سنگی کوهپنگ (بر حسب )ppm
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آلکالن ) (Na2O+K2Oدر مقابل درصد وزنی
سيليس ) (SiO2رسم شده است ،در محدوده
آندزیت ،تراکیآندزیت ،آندزي -بازالت ،ریوداسيت و
ریوليت قرار میگيرند (شکل .)0

درصد  SiO2این سنگها بين  23/32تا 08/90
درصد متغير است .براساس ترکيب شيميایی،
سنگهايآتشفشانی مورد نظر در نمودار کاکس و
همکاران ( ،)9131که بر مبناي درصد وزنی مجموع

شکل  :0موقعيت نمونهها بر روي نمودار مجموع درصد وزنی آلکالی در برابر درصد وزنی سيليس (کاکس و همکاران،
.)9131

نمودار ( A/CNK–A/NKشاند ،)9143 ،در
محدودههاي متاآلومين و پرآلکالن جاي میگيرند
(شکل  .)3Aنمونههاي سنگی منطقه کوهپنگ در
رده کالکآلکالن ،کالکآلکالن پتاسيم متوسط -باال
و برخی در رده شوشونيتی قرار میگيرند (نمودار
K2Oدر مقابل SiO2اقتباس از (پسریلو و تيلور،
( )9130شکل .)3B

افزون بر اهميت شناسایی سري ماگمایی در فهم
سرگذشت ماگماي ایجادکننده سنگهایی که هم
اکنون با آنها سروکار داریم ،گاه در مطالعات زمين
شناسی اقتصادي ،تعيين سري ماگمایی سنگ
ميزبان کانیسازي کمک شایانی به مقایسه کانسار
مورد ب ررسی با انواع دیگر و پيدا کردن نوع و در
پایان منشأ کانیسازي میکند .نمونههاي مورد
بررسی از لحاظ شاخص اشباع از آلومين و براساس
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A

B

شکل  )A :3نمودار  ،A/CNK – A/NKاقتباس از (شاند )B ،)9143 ،نمودار  K2Oدر مقابل  ،SiO2اقتباس از
(پسریلو و تيلور.)9130 ،

ماگماتيسم ناشی از فرورانش پهنه اروميه-دختر در
ارتباط بوده و در یک محيط کمان ماگمایی
( )magmatic arcتشکيلشدهاند (مولر و گرووز،
( )9113شکل .)8

سنگهاي آتشفشانی منطقه در محدوده کمانهاي
ماگمایی ناشی از فرورانش قرار میگيرند .با توجه
به خصوصيات ژئوشيميایی و همچنين با در نظر
گرفتن موقعيت زمانی و مکانی نمونههاي سنگی
منطقه کوهپنگ ،بهنظر میرسد که این سنگها با

شکل  :8تعيين محيط تکتونيکی نمونههاي سنگی منطقه کوهپنگ (مولر و گرووز.)9113 ،

 )9183استفاده شده است .با توجه به شکل  ،1به
نظر میرسد که کمان ماگمایی سازنده سنگهاي

براي تمایز کمان ماگمایی حاشيه فعال قارهاي از
کمان ماگمایی جزایر قوسی از نمودار (پيرس،
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آتشفشانی اقيانوسی تعلق دارند .سنگهاي
آتشفشانی منطقه مورد مطالعه داراي نسبت <3
Zr/Yهستند و در گروه قوسهاي آتشفشانی قارهاي
قرار میگيرند .بنابراین محيط تکتنوماگمایی منطقه
مورد مطالعه را میتوان جزء محيطهاي حاشيه -
فعال قارهاي ( )active continental marginبه -
شمار آورد.

منطقه ،ناشی از فرورانش یک پوسته اقيانوسی به
زیر یک پوسته قارهاي بوده است .از نسبت عناصر
کمياب  Zr/Yنيز براي تشخيص رژیم تکتونيکی
میتوان استفاده کرد (پيرس و نوري .)9131 ،به
این صورت که اگر در گدازهها نسبت Zr/Y<3
باشد ،متعلق به کمانهاي آتشفشانی قارهاي هستند
و اگر در آنها نسبت  Zr/Y>3باشد به کمانهاي

شکل  :1محيط تکتونيکی نمونههاي سنگی منطقه کوهپنگ براساس تغييرات  Zrدر برابر ( Zr/Yپيرس.)9183 ،

به طوریکه کانهزایی به یک واحد چينهاي خاص
تعلق داشته و ماده معدنی در این واحد چينهاي به
صورت رگه -رگچهاي ،پرکننده فضاي خالی ،المينه
و جانشينی دیده میشود (کوجيما و همکاران،
 .)5001در کانسار مس کوهپنگ نيز همانگونه که
اشاره شد ،کانهزایی محدود به واحدهاي آندزیتی و
ليتيک توف با ميان الیههاي آگلومرایی بوده و به
صورت چينه کران است و همچنين کانهزایی به
صورت رگه -رگچهاي ،پرکننده فضاي خالی و الیه-
اي میباشد .توالی ميزبان کانسارهاي تيپ مانتو از
نوع گدازهاي و آذرآواري است و اغلب واحد
دربرگيرنده مادهمعدنی از نوع آندزیت و آندزي-
بازالت است (ویلسون و همکاران .)5003 ،در کانسار
مس کوه پنگ نيز توالی چينهاي ميزبان کانسار از

نتیجه گیری
نتیجهگیری و مقایسه ویژگیهای کانسار کوهپنگ با

کانهزایی تیپ مانتو :نتایج به دست آمده بر اساس
جایگاه تکتونيکی ،سنگنگاري سنگ ميزبان و توالی
پاراژنز کانيایی نشان میدهد که کانسار مس کوه-
پنگ تشابه بسيار زیادي با کانسارهاي تيپ مانتو در
جهان دارد .این کانسارها در شيلی تحت عنوان
ذخایر تيپ مانتو ناميده میشوند و در مطالعات
گذشته ،نظریات متفاوتی براي ذخایر مس تيپ
مانتو ارائه شدهاند (راميرز و همکاران،9102 ،
9139؛ ساتو9184 ،؛ بوریک9182 ،؛ کاموس،
9110؛ ویوالو و هنریکز9118 ،؛ کوجيما و
همکاران .)5003 ،از ویژگیهاي شاخص
کانسارهاي تيپ مانتو ،چينهکران بودن آنها است،
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مس کوه پنگ با سایر کانسارهاي تيپ مس مانتو و
طبقات قرمز ولکانيکی در جهان مقایسه شده است.

نوع گدازهاي و آذرآواري بوده و کانهزایی در واحد
آندزیتی و توف رخ داده است .در جدول  ،4کانسار

جدول  :4مقایسه کانسار مس کوهپنگ با سایر کانسارهاي مس تيپ مانتو و طبقات قرمز ولکانيکی در جهان
مشخصات
خاستگاه
تکتونیکی
محیط
تشکیل
سن کانه-
زایی
سنگ
میزبان
شکل
ذخایر
بافت و
ساخت
کانه
شناسی

دگرسانی
کنترل
کننده کانه
زایی
منابع

کانسار مس کوهپنگ،

کانسار بوئنا

کانسار مونت الکساندرا،

کانسار مس السولدادو،

ساوه

اسپرانزا ،شیلی

کانادا (مس طبقات قرمز)

شیلی

محيط کششی پشت کمان
قارهاي

آتشفشانی نيمهقاره-
اي

ریفت درون قارهاي و نزدیک به کمان قارهاي ،زون
حواشی صفحات با ولکانيک هاي فرورانش و محيط کششی
پشت کمان قارهاي
کمان قارهاي و آتشفشانی

ولکانيک هاي قارهاي

دریایی کم تا عميق

ولکانيک هاي قارهاي تا کم عمق

ولکانيک هاي قارهاي

ترشيري

ژوراسيک

پروتروزوئيک تا ترشيري

کرتاسه

آندزیت ،گدازههاي بازالتی
و ریوداسيت ،ریوليت و
توفهاي ولکانيکی

گدازههاي بازالتی و
آندزیتی

گدازههاي بازالتی
آميگدالویئدال ،طبقات
پيروکالستيکی به همراه توف-
هاي ولکانيکی

آندزیت و ریوداسيت

عدسیهاي تابوالر هم
شيب و چينه کران

هم شيب و رگههاي
قطع کننده

عدسیهاي تابوالر هم شيب و
چينه کران

چينه کران

دانه پراکنده ،پرکننده
فضاي خالی ،رگه –رگچه
اي ،جانشينی

پرکننده فضاي
خالی ،دانه پراکنده،
رگه – رگچهاي

دانه پراکنده ،پرکننده فضاي
خالی ،رگه –رگچهاي ،جانشينی

دانه پراکنده ،پرکننده
فضاي خالی ،رگه –رگچه-
اي ،جانشينی

بورنيت ،کالکوپيریت،
کالکوسيت ،پيریت،
کووليت ،دیژنيت و
هماتيت

کالکوسيت ،بورنيت،
کالکوپيریت،کوپریت،
مس طبيعی،
ماالکيت و کریزوکوال

کالکوسيت ،بورنيت ،مس
طبيعی ،دیژنيت ،ژورلئيت،
کالکوپيریت ،کوليت ،نقره
طبيعی ،پيریت

بورنيت ،کالکوپيریت،
کالکوسيت ،پيریت،
کووليت ،دیژنيت و هماتيت

کوارتز ،اپيدوت ،آلبيت،
کلریت ،کلسيت ،سریسيت
و هماتيت

کلریت ،آلبيت،
کوارتز ،اپيدوت
وکلسيت

کلسيت ،زئوليت ،اپيدوت،
آلبيت ،پرهنيت ،پمپلئيت،
المونتيت ،کلریت

کوارتز ،اپيدوت ،آلبيت،
کلریت،کلسيت ،سریسيت و
هماتيت

نفوذپذیري باالي ولکانيک ها و
پيروکالستيک ها ،برشها و
آميگدالها ،وجود شکستگیها

نفوذپذیري باالي ولکانيک
ها و پيروکالستيک ها،
برشها و آميگدال ها،
وجود شکستگیها

نفوذپذیري باالي ولکانيک دگرگونی ناحيهاي
درجه پایين،
ها و پيروکالستيک ها،
برشها و آميگدالها ،وجود نفوذپذیري سنگ
ميزبان
شکستگیها
مطالعه کنونی

(سيليتو9113 ،؛
ساتو)9184 ،

(لفبور و همکاران9110 ،؛
کابرال و بودین)5003 ،
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به طور خالصه ،مهمترین نتایج حاصل از بررسی-
هاي صحرایی ،سنگنگاري و کانهنگاري در ذخيره
کانسار مس کوهپنگ به قرار زیر است:
 -9کانسار مس کوهپنگ در باالترین تراز آتشفشانی
به صورت چينهکران قرار داشته و در تشکيل آن
سامانههاي گسلی با روند شمال غربی -جنوب
شرقی تاثيرگذار بوده است.
 -5سنگهاي ميزبان کانیسازي عموما ترکيب
نزدیک به آندزیت داشته و دچار دگرسانی هاي
سيليسی ،کربناته ،کلریتی ،اپيدوتی و هماتيتی
شدهاند.
 -3سکانس کانيایی ساده بوده و اغلب از تک
کانيایی کالکوسيت تشکيل شده است که با کانی-
هاي کالکوپيریت ،بورنيت ،دیژنيت ،کووليت ،پيریت
و هماتيت همراهی میشود.
 -4بافتهاي دانه پراکنده ،پرکننده فضاي خالی،
جانشينی و ساخت رگه -رگچهاي نازك (ضخامت
چند ميلی متر تا  5سانتيمتر) ،مهمترین ویژگی
کانیهاي سولفيدي مس در کانسار مس کوهپنگ
میباشند.
 -2پایين بودن مقدار کانیهاي باطله از جمله
کوارتز و کلسيت در رگچههاي معدنی و تشکيل
کالکوسيت در حفرات سنگهاي آتشفشانی از دیگر
مشخصات کانسار مس کوهپنگ میباشد.

 -0براساس ترکيب شيميایی ،سنگهاي آتشفشانی
مورد نظر در نمودار کاکس و همکاران ( ،)9131که
بر مبناي درصدوزنی مجموع آلکالن )(Na2O+K2O
در مقابل درصدوزنی سيليس ) (SiO2رسم شده
است ،در محدوده آندزیت ،تراکیآندزیت ،آندزي-
بازالت ،ریوداسيت و ریوليت قرار میگيرند.
 -3براساس نمودار  ،A/CNK–A/NKسنگهاي
آتشفشانی منطقه کوهپنگ در محدودههاي
متاآلومين و پرآلکالن جاي میگيرند و در نمودار
K2Oدر مقابل  SiO2در رده کالکآلکالن ،کالک-
آلکالن پتاسيم متوسط -باال و برخی در رده
شوشونيتی قرار میگيرند.
 -8براساس تفکيک محيط تکتونيکی نمونههاي
سنگی منطقه کوهپنگ ،در محدوده کمانهاي
ماگمایی ناشی از فرورانش قرار میگيرند و بهنظر
میرسد که این سنگها با ماگماتيسم ناشی از
فرورانش پهنه اروميه-دختر در ارتباط بوده و در
یک محيط کمان ماگمایی تشکيلشدهاند.
 -1از نظر خصوصيات مربوط به محيط تهنشست،
کانیشناسی ،ساخت و بافت و ژئومتري ،نوع سنگ
ميزبان ،گانگ همراه با رگهها و دگرسانی ها ،کانسار
مس کوهپنگ شباهت فراوانی با کانسارهاي مس
چينهکران مانتو در شيلی نشان میدهد.
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