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کانیزایی مس و طال ،سنگنگاری و ژئوشیمی سنگهایآذرین در
تکتالر ،شمالغرب زاهدان ،استان سیستان و بلوچستان
1

محمد بومری* ،1عاطفه پیری ،1عبدالباسط نهتانیفر ،1حمید رضا سلوکی
-1گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

پذیرش مقاله1398/11/24 :
تأیيد نهایی مقاله1399/5/14 :
چكیده
محدوده تکتالر از نظر زمينشناسی در پهنه جوش خوردهي سيستان واقع شده است .قدیمیترین سنگها
در محدوده مورد بررسی سنگهاي فليش -گونه همچون شيل ،سيلتستون و ماسهسنگ ائوسن میباشند که
مورد نفوذ استوک هاي دیوریت پورفيري وگرانودیوریت پورفيري و دایکهاي گرانودیوریتی اليگوسن واقع شده
است .سنگ هاي آذرین از لحاظ ژئوشيميایی داراي ترکيب دیوریت تا گرانودیوریت و متعلق به ماگماهاي
کالک آلکالن و شوشونيتی و جایگاههاي مرتبط به کمان هستند .نمودار عنکبوتی عناصر جزئی و کمياب
خاکی که به ترتيب نسبت به مورب و کندریت به هنجار شدند نشان میدهند که  REEو  LILEغنی شدگی
ولی عناصري از  HESتهی شدگی دارند .غنی شدگی  LREEو  ،LILEوجود آنومالیهاي منفی  Ti ،Baو Zr
و آنومالیهاي مثبت  Sm ،Rb ،Ceو  Thحاکی از شکلگيري نمونههاي مورد مطالعه در محيطی مرتبط با
کمان آتشفشانی است .استوکهاي و سنگ هاي ميزبان آنها در محدوده مورد مطالعه به شدت دگرسان شده
میباشند .انواع دگرسانیها شامل دگرسانی پتاسيک ،فيليک ،تورمالينی ،آرژیليک ،سيليسی و پروپيليتيک
هستند .در مناطق دگرسانی ،کانیزایی به صورت پراکنده ،استوکورکهاي کوارتز و رگههاي سيليسی رخ
داده است .کانیزایی در محدوده تکتالر بر حسب نوع ،شدت و منطقهبندي دگرسانیها و سبک کانیزایی و
همراهی با سنگهاي آذرین نيمه نفوذي کالک آلکالن با بافت پورفيري ،از نوع اپیترمال -پورفيري کم عيار
است .کانیزایی رگهاي اپیترمال به صورت رگههاي مس ،سرب و طال و تلسکوپی در حاشيه محدوده پورفيري
رخ داده است .در محدوده مورد مطالعه سولفيدهاي هيپوژن پيریت و کالکوپيریت و کانیهاي سوپرژن
ماالکيت ،آزوریت و هيدرواکسيدهاي میباشند.
واژههای کلیدی :پهنه جوش خوردهي سيستان ،تکتالر ،جایگاه تکتونيکی پسابرخوردي ،سيستمهاي اپی -
ترمال -پورفيري ،ماگماهاي کالک-آلکالن و شوشونيتی.

*  -نویسنده مسئول:
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رود شور و بخشی از گرانيتوئيد زاهدان متعلق به
کرتاسه پایانی و ائوسن و نشانه فرورانش پوسته
اقيانوسی در شرق ایران هستند ( Camp and
Griffis, 1982; Mohammadi et al, 2016؛
هدایتی .)1393 ،بخشی از گرانيتوئيد زاهدان با
سن اليگوسن پيشين به برخورد بلوک لوت و
سيستان نسبت داده شده است ( Camp and
 .)Griffis, 1982حوادث بعد از برخورد بلوکهاي
لوت و افغان منجر به چينخوردگی و گسل
خوردگی امتداد لغز مزدوج و ماگماتيسم در
اليگوسن و ميوسن و تشکيل سنگهاي آذرین در
کوه الر ،آساگی ،تک تالر و غيره شده است
( .)Camp and Griffis, 1982جابهجاییهاي
امتداد لغز راستبر اصلی ،اغلب در امتداد گسل -
هاي قدیمیتر متمرکز شدهاند و منجر به حرکات
متضاد بين بلوکهاي لوت و افغان در ميوسن
باعث دایک و استوکهاي فراوان و ولکانيسم
آلکالن شدهاند ( .)Tirrul et al, 1983این رویدادها
باعث کانسارهاي متعددي از جمله سيستمهاي
شبه پورفيري نخيالب ،آساگی ،سياسترگی ،جانجا،
تکتالر ،الر و زاهدان شده است (هدایتی و
همکاران1395 ،؛ جان آبادي1397 ،؛ بومري،
1396؛  .)Boomeri et al, 2019بررسی کوه کله -
گر شامل محدوده تکتالر با استفاده از تکنيک -
هاي دور سنجی حاکی از دگرسانی گسترده در
این منطقه است (سرگزي و همکاران.)1394 ،
شرکت مشاور معدنی اونيکس در سال  1395با
استفاده از مطالعات ژئوفيزیکی به روش  IP-RSبه
مناطق سولفيدي در اعماق اشاره کرده است
(پيري .)1396 ،براساس گزاراش این شرکت در
سال  1398محدوده تک تالر به دو بخش
پورفيري و رگه اي قابل تفکيک است که در بخش
پورفيري  5گمانه و در بخش رگهاي  30گمانه به
متراژ حدود  400متر حفر شده است .و در این

مقدمه
محدوده تکتال از لحاظ زمينشناسی در پهنه
زميندرز سيستان (شکل  )1Aو در 140
کيلومتري شمالغرب شهر زاهدان در استان
سيستان و بلوچستان واقع است (شکل  .)1Cپهنه
زميندرز سيستان از دو مجموعه افيوليتی رتوک
در شرق و نه در غرب و حوضه رسوبی سفيدآبه در
بين آنها تشکيل شده است ()Tirrul et al, 1983
(شکل  .)1Bمجموعه نه ورتوک حاوي افيوليت
هایی به سن کرتاسه ،فيليت باسن کرتاسه تا
ائوسن (فليشهاي دگرگونه) و سنگهاي رسوبی-
آواري قارهاي عميق با سن پالئوژن میباشد
( ،)Tirrul et al, 1983که افيوليتها و فليشهاي
دگرگونه در مرزشان به دالیل تکتونيکی دچار بی
نظمی و آشفتگی و اختالط زیادي شدهاند .حوضه
سفيدآبه از نظر چينهشناسی به هم پيوسته و نظم
بهتري دارد و از سنگهاي تخریبی و کربناته
سنومانين تا ائوسن به ضخامت  8کيلومتر تشکيل
شدهاند (  .)Tirrul et al, 1983این محققين سنگ -
هاي این حوضه را به  11سازند تقسيمبندي
کردهاند که عمدتاً شامل سنگهاي فليشگونه،
افيوليت مالنژ و تنوعی از سنگهاي خروجی و
درونی با ترکيب بازیک تا اسيدي میباشد .منطقه
تکتالر از لحاظ زمينشناسی در حوضه سفيدآبه
و نزدیک به مرز شرقی مجموعه نه واقع شده است.
سنگهاي آذرین هم در مجموعههاي نه و رتوک و
هم در حوضه سفيدآبه به فراوانی دیده میشوند
که نشان دهنده مراحل کاملی از ایجاد ریفت قاره -
اي ،فرورانش ،تصادم و حوادث پس از تصادم در
پهنه زميندرز سيستان است ( Camp and
 .)Griffis, 1982; Tirrul et al, 1983مجموعههاي
افيوليتی قدیمیترین سنگها و نشانه بقایاي
پوسته اقيانوسی در پهنه زمين درزسيستان
هستند .سنگهاي خروجی و نفوذي نخيالب و
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مرحله مقدار ذخيره را براي بخش رگهاي
 202204تن با عيار  0/3گرم طال در تن ارزیابی
کرده اند .بخش پورفيري از نظر شرکت مذکور غير
اقتصادي است .به هرحال آنومالیهایی از مس،
طال ،سرب و روي و دگرسانیهاي وسيع نظير
فيليک ،پروپيليتيک ،پتاسيک ،سيليسی و
آرژیليک در محدوده تکتالر موجب شده تا این

111

محدوده از دیدگاه کانهزایی و زمينشناسی
اقتصادي جذاب و جالب باشد .هدف از این
پژوهش تعيين نوع و سبک کانیزایی مس و طال و
دگرسانی در محدوده تکتالر با استفاده از
مطالعات زمينشناسی ،سنگشناسی و ژئوشيمی
است.

شکل  )A :1نقشهاي ساده از موقعيت پهنههاي زمينشناسی ایران ( )Stocklin, 1968؛  )Bنقشه زمينشناسی سادهاي
از بخشی از پهنه زميندرز سيستان ()Tirrul et al, 1983( )SSZ؛ در این نقشه گسلها شامل :BF :گسل بندان:ENF ،
گسل نه شرقی :ZF ،گسل زاهدان :KF ،گسل کهورک؛ نفوذيها شامل :ZG :گرانيت زاهدان :LIC ،کوه الر :KM ،کوه
ملک سياه :KS ،کوه سياسترگی :KA ،کوه آساگی :KJ ،کوه جانجا و  :HOحرمک )C ،موقعيت جغرافيایی منطقه تک-
تالر در استان سيستان و بلوچستان.
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دگرگون و دگرسان شدهاند .هرچند در نقشه
زمينشناسی  1:100000سنگهاي آذرین فقط
شامل سنگهاي خروجی مثل آندزیت و داسيت
هستند ولی آنها در واقع به صورت خروجی،
نفوذي و نيمه نفوذي با ترکيب بازیک تا اسيدي
تشکيل شدهاند و از نظر سنی متعلق به اوليگوسن،
ميوسن و حتی پليوسن میباشند .مجموعه
خروجی و نفوذي آساگی در شمال غرب و توده
نفوذي کوه سياسترگی در شمال شرق منطقه واقع
شدند .در این مناطق سنگهاي آتشفشانی با
ترکيب بازالت ،آندزي بازالت ،آندزیت ،تراکيت،
تراکی آندزیت ،داسيت و همچنين سنگهاي
پيروکالستيک از نوع ليتيک توف و ایگنمبریت
رخنمون دارند که توسط تودههاي نفوذي با
ترکيب ،سينيت ،مونزونيت ،مونزودیوریت،
گرانودیوریت و دیوریت قطع شدهاند.

منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی و سنگنگاری

زمينشناسیمنطقه تکتالر مشابه دیگر بخشهاي
پهنه زميندرز سيستان است .این محدوده در
نقشههاي زمينشناسی  1/250000دریاچه هامون
(آقانباتی )1370 ،و  1/100000چهلکوره
(سعيدي )1367 ،قرار دارد .براساس نقشههاي
زمينشناسی  1:100000چهلکوره و کوه
سياسترگی ،سنگهاي رسوبی و آذرین عمدهترین
واحدهاي سنگی در منطقه میباشند (شکل  .)2در
بخش غربی این منطقه افيوليت مالنژهاي مجموعه
نه شامل هارزبورژیت و ليستونيت با مرز گسله
وجود دارند .سنگهاي رسوبی از نوع فليش و
عمدتاً شامل شيل ،ماسهسنگ ،سيلتستون ،سنگ
آهک و گلسنگ متعلق به ائوسن میباشند .این
سنگها در محدوده مورد مطالعه کم بيش

شکل  :2نقشه زمين شناسی منطقه مورد مطالعه و اطراف آن (با تغييراتی از سعيدي)1367 ،
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واحدهاي زمينشناسی در تکتالر در شکل 3A
نشان داده شده است .بخش اعظم سنگهاي
آذرین در این محدوده به صورت استوکهاي
گرانودیوریت پورفيري (داسيت) و دیوریت
پورفيري و آندزیت است که توسط دایکهاي
دیوریت پورفيري متعددي با روند شرقی -غربی
قطع شدهاند (شکل  .)3Aعالوه بر واحدهاي ذکر
شده ،رگههاي سيليسی و کربناته ،استوکورک -
هاي کوارتزي و رگههاي معدنی و رسوبات جدید
نيز در منطقه رخنمون دارند .سنگهاي آذرین در

113

واحدهاي فليشی را از دو طرف بریدهاند به همين
دليل مرز آنها با فليش در هر دو طرف گسله است.
حرکات امتدادلغز این گسلها باعث جایگيري
دایکهاي دیوریتی با روند تقریبا شرقی -غربی
شدهاند (شکل  .)3ادامه این حرکات در ایجاد
رگههاي شمال شرق و استوکورکهاي کوارتزي
نيز نقش داشته است .واحدهاي سنگی در محدوده
تکتالر به شدت دگرسان شده و داراي نشانههایی
از کانیزایی میباشند .مهمترین دگرسانیهاي
شناسایی شده شامل دگرسانی فيليک،
پروپيليتيک ،پتاسيک و سيليسی -آرژیليک می -
باشند (شکل  3Bو .)4A

منطقه با روند شمال غرب – جنوب شرق گسترش
دارند و احتماال روي یک زون گسلی مرتبط با
گسل نهبندان واقع شدند .سنگهاي آذرین

شکل  :3نقشههاي ساده از زمينشناسی و دگرسانی منطقه تکتالر براساس تصاویر گوگل ارث و مطالعات
صحرایی و پتروگرافی )A .نقشه زمينشناسی؛  )Bنقشه دگرسان.
آذرین سالم ،کمتر دگرسان شده و دگرسان شده
براي تعيين مقادیر عناصر اصلی به روش XRF
توسط شرکت تحقيقاتی مواد معدنی و براي تعيين
مقادیر عناصر فرعی و کمياب با  ICP-MSتوسط
شرکت زرآزماي کرمان ،آناليز شدند .براي بررسی
عيار و تغييرات مقادیر مس ،موليبدن ،نقره ،سرب

مواد و روشها
جهت بررسیهاي سنگشناسی ،کانیشناسی و
دگرسانی  63عدد مقطع نازک تهيه و با استفاده از
ميکروسکوپ پالریزان مطالعه شد .جهت مطالعه
کانیزایی 22 ،عدد مقطع نازک  -صيقلی و
صيقلی تهيه و بررسی شدند 8 .نمونه از سنگهاي
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و روي از دادههاي ژئوشيميایی حاصل از آناليز
خرده سنگها و مغزهها ( 400نمونه) استفاده شده
است .این آناليزها در شرکتهاي کانساران بينالود
و زرآزما با روش  ICP-OESو  ICP-MSانجام
شده است .تعداد  50نمونه نيز براي طال به روش
فایراسی توسط همين شرکتها انجام شده است.

114

جنوب شرقی محدوده کم (حدود  30درجه) ولی
در قسمتهاي شمال شرق زیاد (حدود  70تا 80
درجه) است .رنگ شيل در سطح تازه به رنگ
خاکستري تا سبز تيره است ولی بخشهاي
دگرسان شده به رنگ سفيد ،زرد ،کرم و قهوهاي و
قرمز میباشند .شيل در مقاطع نازک بهصورت
دانهریز با الميناسيون خيلی ظریف دیده میشود.
سيلتستون و ماسهسنگ داراي بافت درشت دانه -
تري میباشند .این سنگها حاوي کوارتز و کانی -
هاي فيلوسيليکاته و فلدسپات هستند .عالوه بر
این ،تمرکزهاي موضعی از سریسيت ،کلریت و
کوارتز و رگچههاي حاوي کوارتز ،کربنات،
اکسيدآهن ،اپيدوت و کلریت دیده میشوند.
کوارتزهاي استورکورکی در بعضی از قسمتها در
واحد فليشی نفوذ کردهاند.

نتایج
سنگهای رسوبی

سنگهاي رسوبی(فليش) بيشتر در حاشيه و خارج
از محدوده دیده میشوند (شکل  1و  .)2این
سنگها در محدوده کانیزایی شده شدیداً
دگرسانی شده و غنی از پيریت میباشند .سنگ -
هاي رسوبی عمدتاً شامل شيل ،سيلتستون و ماسه
سنگ میباشند که بعضی به هورنفلس تبدیل
شدند .شيب الیههاي رسوبی در قسمتهاي

شکل  :4عکسهایی از واحدهاي سنگی در محدوده تک تالر )A ،سنگهاي کامال دگرسان شده )B ،نفوذ متوالی
سنگ هاي ساب ولکانيک به شکل استوک و دایک در واحد فليش ) C ،نفوذي یک دایک در یک استوک دیوریتی.
جهت عکسها به سمت جنوب غرب ،بدون مقياس.
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سریسيت درون پالژیوکالز به حدي است که در
برخی مقاطع تنها قالبی از پالژیوکالز بر جاي
مانده است .وجود بعضی از بلورهاي درشت کوارتز
باعث تفاوت این سنگ از دیوریت پورفيري شده
است .استوک دیوریت پورفيري در بخش شمال
غربی و شرق و حاشيههاي محدوده مطالعاتی
رخنمون بيشتري دارد (شکل  .)3Aاین سنگ به
شکل استوک ،آپوفيز و دایک و به رنگ خاکستري
تا سبز مشاهده میشوند .بيشتر مقاطع مطالعه
شده از این نوع سنگ میباشند .بافت آن پورفيري
و درشت بلورهاي آن شامل پالژیوکالز ( 70تا 80
درصد) ،آمفيبول و بيوتيت (از  5تا  15درصد) و
اندکی کوارتز هستند (حدود  5درصد) (شکل
 .)5Cبلورهاي پالژیوکالز با اندازه و شکلهاي
متنوع داراي ماکل پلی سنتتيک و زونينگ می -
باشند (شکل  5Cو  .)Dبلورهاي هورنبلند غالباً
شکل دار و بيشتر به کلسيت دگرسان شدهاند و
گاهی فقط قالب آنها قابل تشخيص است .بيوتيت
به صورت بلورهاي شکلدار تا نيمه شکلدار در
این سنگ پراکندهاند (شکل  .)5Dبيوتيت در
بيشتر سنگهاي محدوده به کلریت دگرسان
شدهاند .کانیهاي فرعی و ثانویه این سنگ عمدتاً
کوارتز ،بيوتيت ،اورتوکالز ،کلریت ،اپيدوت،
کلسيت ،سریسيت ،و کانیهاي اپک میباشند.
دایکهاي دیوریتی همه واحدهاي سنگی را قطع
میکنند و در بخشهاي غرب  -شمال غرب
محدوده رخنمون بيشتري دارند (شکل  3Aو
شکل  .)4Cدر نمونه دستی این سنگها ،بلورهاي
پالژیوکالز با اندزاه کمتر از  0/5سانتيمتر دیده
میشود و زمينه بعضی از آنها آفانتيک است .این
دایکها دگرسانی چندانی را نشان نمیدهد و فاقد
کانیزایی هستند .دایکها داراي بافت پورفيري و
عمدتاً از درشت بلورهاي پالژیوکالز زونه با ماکل
پلی سنتتيک ،هورنبلند سبز و کمی بيوتيت در

سنگهای آذرین

این سنگها عمدتاً نيمه نفوذي و متعلق به
اليگوسن میباشند .اگرچه این سنگها از نظر
بافتی و کانیشناسی مشابه سنگهاي خروجی
میباشند ولی چون به شکل دایک و استوک می -
باشند به عنوان سنگ نفوذي نامگذاري شدند .این
سنگها شامل استوک گرانودیوریت پورفيري
(داسيت) تا کوارتز دیوریت ،استوک دیوریت
پورفيري و دایکهاي دیوریت پورفيري میباشند.
استوک گرانودیوریت پورفيري در سنگهاي
فليشی نفوذ کرده و قدیمیترین واحد ساب
ولکانيک در محدوده است .این استوک بيشتر در
بخشهاي مرکزي تا جنوب محدوده مطالعاتی به
شکل تقریباً بيضی رخنمون دارد (شکل  )3Aو
داراي رنگ صورتی و سفيد میباشد .این سنگ در
زیر ميکروسکوپ داراي بافت پورفيري و از کوارتز،
پالژیوکالز ،بيوتيت و کانیهاي ثانویه ،فرعی و اپک
تشکيل شده است (شکل  5Aو  .)Bترکيب و بافت
این سنگ قابل مقایسه با داسيت میباشد .کوارتز
حدود  20تا  30درصد حجم سنگ را به خود
اختصاص داده و بهصورت درشت بلور و ریز بلور،
زاویهدار یا مضرسی و شکلدار تا نيمه شکلدار
دیده میشوند (شکل  .)5Aبيشتر کوارتزهاي
موجود به شکل ثانویه و رگچههاي سيليسی در
متن سنگ قابل مشاهده میباشند .پالژیوکالز در
این سنگ ریزبلور تا درشت بلور ،داراي ماکل،
زونه ،و نيمه شکلدار میباشد .در نمونههاي سالم،
هورنبلند به مقدار زیادي دیده میشود (شکل
 .)5Aکانیهاي ثانویه این سنگها شامل کلریت،
کوارتز ،اپيدوت ،سریسيت ،کانیهاي رسی ،پيریت
و اکسيدهاي آهن میباشند .گرانودیوریت پورفيري
به شدت دچار دگرسانی و گاهی برشی شده است.
فلدسپاتها به خصوص پالژیوکالز تحتتاثير این
دگرسانی به سریسيت تبدیل شدهاند .جانشينی
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یک زمينه دانهریز بلوري تشکيل شدهاند (شکل
 5Eو  .)Fدگرسانی غالب در دایکها از نوع
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پروپيليتيک است.

شکل  :5تصاویر ميکروسکوپی از سنگهاي آذرین در منطقه تک تالر در نور  )A .XPLحضور درشت بلورهاي
پالژیوکالز و هورنبلند در زمينهاي دانهریز از کوارتز در گرانودیوریت پورفيري؛  )Bدرشت بلور کوارتز در زمينهاي دانه -
ریز از گرانودیوریت پورفيري؛  )Cدیوریت پورفيري عمدتاً شامل پالژیوکالز؛  )Dدیوریت پورفيري هورنبلند و بيوتيتدار؛
 Eو  )Fدایک دیوریتی یا آندزیتی داراي پالژیوکالز ،هورنبلند و بيوتيت؛ (  :Qzکوارتز :Pl ،پالژیوکالز :Hb ،هورنبلند:Bt ،
بيوتيت :Ep ،اپيدوت) .عالئم اختصاري کانیها از .Whitney and Evans, 2010

و پتاسيک در مرکز و دگرسانی پروپيليتيک در
حاشيهها گسترش بيشتري دارند (شکل .)3B

دگرسانی و کانیزایی

همانطور که ذکر شد محدوده مورد مطالعه
شدیداً در یک گستره وسيعی دگرسان شده است.
دگرسانیها منطبق بر تودههاي ساب ولکانيک و
سنگ ميزبان (فليش) آنها است .دگرسانی فيليک

دگرسانی سيليسی – آرژیليک بهطور محلی در
مقياس گستردهاي مشاهده میشود .دگرسانی
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پتاسيک گسترش محدودي دارد و منطبق بر
تودههاي دیوریت پورفيري در مرکز و شمال شرق
محدوده است .بيوتيت و اورتوکالز به عنوان کانی -
هاي شاخص این دگرسانی همراه با سریسيت،
اپيدوت و کلریت این دگرسانی همراه با استوک
ورکهاي کوارتز و کانیزایی مس به صورت
کربناتهاي مس میباشد .پيریت در رگچههاي
کوارتز به فراوانی حضور دارد (شکل  6Aو .)B
دگرسانی فيليک و تورمالينی همراه با استوک
ورکهاي کوارتز گستردهترین دگرسانی است و
بيشتر بخشهاي مرکزي منطقه را فرا گرفته و
منطبق بر گرانودیوریت پورفيري و دیوریت
پورفيري و حتی ماسه سنگ و سيلتستون هاي
ميزبان است .دگرسانی فيليک عمدتاً با تشکيل و
تبدیل کانیهاي اوليه سنگ به سریسيت ،کوارتز و
پيریت همراه بوده که به صورت پراکنده ،رگچهاي
و جانشينی دیده میشوند (شکل  6Cو .)D
دگرسانی تورمالينی در بخشهایی از محدوده
مطالعاتی که دگرسانی فيليک شدید و سنگها
برشی شدهاند مشاهده میگردد .تورمالين غالباً به
صورت مجموعهاي از سوزنها و تيغهها و ستون -
هاي شعاعی رشد کرده و به صورت تورمالين
اسفروليتی و از نوع شورل میباشند (شکل .)6E
دگرسانی سيليسی-آرژیليک به صورت محلی در
اطراف رگههاي سيليسی بهطور گستردهاي دیده
میشود و همه سنگها و به خصوص سنگهاي
رسوبی محدوده مثل شيل ،سيلتستون و ماسه
سنگ را فراگرفته است .کوارتز و کانیهاي رسی
مثل کائولنيت و دیکيت شاخص این دگرسانی
است (شکل  .)6Fحضور کانیهاي شاخص
دگرسانی آرژیليک پيشرفته مثل پيروفيليت و
آلونيت نيز محتمل میباشد .دگرسانی پروپيليتيک
در حاشيهها ،همراه با دایکها ،تودههاي دیوریت
پورفيري و در سنگهاي فليشی گسترش بيشتري
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دارد .دگرسانی پروپيليتيک با تشکيل کلریت به
جاي هورنبلند و بيوتيت (شکل  )6Gو کلسيت به
جاي پالژیوکالز مشخص است .رگچههاي کلسيتی
و اپيدوتی متعدد یکی از ویژگیهاي این دگرسانی
است (شکل  .)6Hرگهها و رگچههاي کوارتزي در
محدوده تکتالر بيشتر از نوع استوکورکی می -
باشد که معموال همراه با کانیزایی ضعيفی است و
بيشترین تمرکز آنها در قسمت مرکزي میباشد.
با توجه به مطالعات صحرایی و ميکروسکوپی رگه -
هاي استوکورکی کوارتز را براساس کانیشناسی
میتوان به انواع منوکوارتز ،کوارتز -سولفيد،
کوارتز -اپيدوت ،و کوارتز  -هيدرواکسيد و
اکسيدآهن تفکيک کرد .رگه و رگچههاي کوارتز -
پيریت یکی از فراوانترین رگهها و رگچههاي
سيليسی کانیزایی شده در تکتالر بوده که در
اندازههاي متنوع ،با مقادیر مختلفی از پيریتهاي
بی شکل تا نيمه شکلدار و عمدتاً در پهنه
دگرسانی فيليک دیده میشوند (شکل  .)7Aرگه -
هاي و رگچههاي کوارتز– اپيدوت غالباً همراه با
کلسيت در حاشيه محدوده و به خصوص در
فليشها ،دایکهاي دیوریت پورفيري و تودههاي
دیوریت پورفيري مشاهده میشود .این رگهها،
رگههاي کوارتز -پيریت را قطع کردهاند ولی
توسط رگههاي کلسيتی قطع شدهاند (شکل .)7B
شواهدي از رگههاي کوارتز – مگنتيت در توده -
هاي دیوریتی که دچار دگرسانی پتاسيک شدند
وجود دارد .این رگهها حاوي کانیزایی میباشد و
از رگههاي کوارتز -پيریت زودتر تشکيل شدند.
رگچههاي حاوي هيدرواکسيدآهن میتواند بيانگر
این مطلب باشد که از تجزیهي سولفيدها در
مرحله سوپرژن حاصل شدهاند .کوارتزهاي در این
رگهها در اصل سفيد بوده ولی به سبب وجود
اکسيدهاي آهن به رنگ قهوهاي در آمدهاند (شکل
.)7C
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شکل  :6تصاویري از دگرسانیهاي محدوده تکتالر در نور  XPLبجز تصویر  Gکه در  PPLاست )A ،پتاسيک؛ )B
پتاسيک؛  )Cفيليک )D ،فيليک )E ،تورمالينی )F ،سيليسی -آرژیليک )G ،پروپيليتيک ،)H ،پروپيليتيک:Tur ،
تورمالين :Qz ،کوارتز :Pl ،پالژیوکالز :Ser ،سریسيت :Bt ،بيوتيت :Ep ،اپيدوت :Chl ،کلریت :Cal ،کلسيت:Or ،
ارتوکالز).
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شکل  :7عکسهاي ميکروسکوپی از انواع رگهها و رگچههاي کوارتز در محدوده تکتالر در نور  )A .XPLرگهها و
رگچههاي کوارتز -پيریت؛  )Bکوارتز -اپيدوت؛  )Cرگچههاي کوارتز آغشته به اکسيد آهن :Qz ،کوارتز :Ep ،اپيدوت،
 :Calکلسيت).

ppmمیباشد (شکل  8Cو  .)8Dمقادیر مس و
موليبدن در هر  3چاه داراي رابطه مستقيم
هستند یعنی در هر عمقی که مقدار مس زیاد یا
کم شده مقدار موليبدن هم زیاد یا کم شده است.
مقدار موليبدن در چاه یک از سطح زمين تا عمق
 140متري داراي آنومالی و به صورت معنی داري
افزایش یافته است که این موضوع در مورد مس
هم صدق میکند و در چاههاي  3و  4هم به
همين شکل میباشد (شکل  Fو .)8C ،D ،E
قسمتهایی از نمودار که مقدار مس و موليبدن
فاقد آنومالی است محل برخورد حفاري با دایک -
هاي گرانودیوریتی سالم و فاقد کانیزایی است.

براساس آناليز روي نمونههاي خرده سنگی و
مغزههاي حفاري ،ماکزیمم مقادیر مس ،طال و
موليبدن به ترتيب  0/745 ،33000و  1210پی -
پی ام است .تغييرات عيار مس و موليبدن مربوط
به چاههاي اکتشافی ( )BH-3( ،)BH-1و ()BH-4
با استفاده از نرمافزار  EXCELدر شکل  8ترسيم
شده است .براساس این نمودارها بيشترین مقدار
مس در عمق  49تا  64متر  ppm 2000و
بيشترین مقدار موليبدن در عمق  128تا  157متر
مربوط به گمانه  ppm 553میباشند (شکل 8A
و  ،)8Bمتوسط مقدار مس در گمانهي  1برابر
 ppm 150و متوسط مقدار موليبدن برابر 35

شکل  : 8مقادیر مس و موليبدن مربوط به گمانهي )D-C(1؛  )B- A(3و  )F-E(4در منطقه تکتالر.

رگهها عمدتاً در حاشيههاي محدوده و همراه با
دگرسانیهاي آرژیليک و سيليسی میباشد .رگه -

کانیزایی رگهاي از لحاظ عيار در محدوده تکتالر
از گسترش و پتانسيل بهتري برخوردار است .این
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هاي موجود در محدوده به سه دسته متفاوت
تقسيمبندي میشوند :رگههاي سيليسی -اکسيدي
حاوي طال ،رگههاي سيليسی -سولفيدي حاوي
مس و رگههاي سيليسی -اکسيدي -هماتيتی
چند فلزي (شکل  .)9طال در این رگهها از طریق
آناليز آنها شناسایی شده و در زیر ميکروسکوپ
قابل رویت نيست .این رگهها داراي روند شرقی-
غربی و شمال شرقی و شيب تقریباً قایم هستند.
باالترین آنومالی طال براي رگههاي سيليسی-
اکسيدي  48پیپیام ،مس  10درصد ،نقره بيشتر
از  70پیپیام ،سرب  27درصد و روي 0/11
درصد است (غفران مال .)1396 ،مجموعهاي از این
رگهها و رگچههاي سيليسی  -اکسيدي در جنوب
گمانه  BH-16-04قرار دارد .آزیموت این رگهها
 250درجه و شيب  80تا  85درجه به سمت
شمال غرب است .طول قسمتی که رخنمون دارد
حدود کمتر از  100متر و ضخامت آن کمتر از
 0/5متر است .حداکثر مقدار طال ،نقره ،آرسنيک،
موليبدن و سرب در این رگهها به ترتيب ،24 ،10
 524 ،4040و  ppm 20000گزارش شده است
(غفران مال .)1396 ،رگههایی که در حدود 400
متري شمال رگههاي قبلی واقع است داراي همان
آزیموت ولی شيبی حدوده  50تا  60درجه به
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سمت جنوب شرقی میباشد .طول این رگهها در
رخنمون سطحی تا حدود  500متر و ضخامت آن
کمتر از  0/5متر است .حداکثر مقادیر نقره ،طال و
مس در این رگهها به ترتيب 1800 ،0/3 ،439
ppmمیباشد (غفران مال .)1396 ،رگههایی
سيليسی  -اکسيدي که در شرق محدوده قرار
دارند داراي شيب  85درجه به سمت جنوب شرق
میباشند و در دو نقطه با طول حدود  200متر
دیده شده اند .در این نوع رگه پيریت به فراوانی
وجود دارد (شکل  .)9Aمقادیر طال در دو نمونه
برداشت شده از این رگهها  48و  ppm 15می -
باشد .در شمال شرق محدوده ،رگههایی با روند
شمال شرقی دیده شده است که مشتمل بر رگهها
و رگچههاي حاوي سيليس -اکسيد مس-
کالکوپيریت هستند (شکل  .)9Bمقدار طال در یک
نمونه از این رگهها  ppm 47گزارش شده است.
رگههاي گالن معموال در کنتاکت سنگهاي
رسوبی و آذرین مشاهده میشود (شکل  )9Cکه تا
بيش از  50درصد سرب دارند .بهطور کلی
ميانگين طال ،نقره ،مس ،سرب و روي در رگهها به
ترتيب  600 ،2612 ،1/7 ،2و  183گرم بر تن
میباشد.

شکل  :9رگههاي کانیزایی در منطقه تکتالر )A .رگه سيليسی طال دار؛  )Bرگه غنی از کربنات مس؛  )Cرگه گالن.

سوپرژن میباشند .پيریت اغلب در زون دگرسانی
فيليک و همچنين به صورت پراکنده در سنگ
ميزبان سيليسی شده به صورت نيمه شکلدار تا
بیشکل و با بافت افشان (پيریت نسل اول) و
رگچه اي (پيریت نسل دوم) در مقاطع دیده می -

بررسی مقاطع صيقلی نشان میدهد که پيریت
فراوانترین کانی هيپوژن و سولفيدي است.
کالکوپيریت ،بورنيت و کووليت ندرتاً مشاهده می -
شوند .کربناتهاي مس همانند ماالکيت و آزوریت
نمود بيشتري دارند که مسلماً حاصل فرآیندهاي

پژوهشهاي دانش زمين

120

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،44زمستان  ،1399صفحات 128-109

شود (شکل  10Aو  10Bو  .)10Cمقدار
کالکوپيریت در نمونههاي مورد بررسی ناچيز است

121

ولی حضور آن در بعضی نمونه ها تایيد شده است
(شکل .)10D

شکل  :10عکسهاي ميکروسکوپی و ماکروسکوپی از کانیزایی در تک تالر )A :بلورهاي پراکنده پيریت در نمونه
ماکروسکوپی  Bو  )Cپيریتهاي پراکنده و پيریت رگچهاي در زیر ميکروسکوپ؛  )Dعکسی از کالکوپيریت در نمونه
دستی؛  )Eنمایی از ماالکيت در صحرا؛ PyI؛ پيریت PyII ،1؛ پيریت .2

مطالعاتی به فراوانی دیده میشود.
هيدروکسيدهاي آهن شامل گوتيت ،هماتيت و
ژاروسيت میباشند .سبک کانیزایی در محدوده
مطالعاتی را میتوان به دو نوع مس پورفيري و
طالي رگهاي تفکيک کرد .دگرسانیهاي گسترده
و الگوي منطقهبندي در محدوده تکتالر مشابه
دگرسانیهاي گزارش شده براي کانسارهاي
پورفيري است .مطالعات سياالت درگير که در
راستاي همين تحقيق انجام شده حاکی از دماي
همگنی  480تا  510درجه سانتيگراد و درجه
شوري  14تا  18درصد وزنی معادل نمک طعام
است (پيري .)1396 ،هرچند درجه شوري در
مقایسه با دما همگنی متناظرش پایين است ولی
رسم آنها در مقابل هم در دیاگرام دوتایی
ویلکينسون در محدوده سيستمهاي پورفيري واقع
میشود.

این کانی در زیر ميکروسکوپ با رنگ زرد متمایل
به سبز به صورت کامال بیشکل و افشان و گاهی
در امتداد شکستگیها موجود در پيریت دیده می -
شوند .مگنتيت همراه با رگچههاي سيليسی در
زون پتاسيک وجود دارد .بر خالف گالن که به
فراوانی در رگهها وجود دارد اسفالریت ندرتاً در
مقاطع ميکروسکوپی مشاهده شده است .کانیزایی
سوپرژن عمدتاً به صورت کربناتهاي مس همانند
ماالکيت و آزوریت و اکسيدهاي آهن در محدوده
مطالعاتی رخنمون دارد (شکل  )10Eو مقدار
اندکی هم سولفيدهایی مثل کووليت و بورنيت
دیده میشوند .ماالکيت و آزوریت یکی از رایج -
ترین کربناتهاي مس میباشند که در قسمتهاي
نزدیک به سطح به وسيله تاثير عوامل سوپرژن بر
ذخایر سولفيدي مس تشکيل میشوند ( Guilbert
 .)and Park, 1986رگچههاي ماالکيت تقریباً
خالص هستند و گاه ناخالصیهاي سياه رنگی از
اکسيدهاي آهن و منگنز همراه آنها دیده میشود.
آثاري از اکسيدها و هيدروکسيدهاي آهن به رنگ
سياه ،زرد ليمویی ،قرمز و قهوهاي در محدوده

ژئوشیمی سنگهای آذرین

ترکيب شيميایی سنگهاي آذرین تکتالر در
جدول  1نشان داده شده است .باالترین مقدار
 SiO2در نمونهها  69/33درصد وزنی است که
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مربوط به یک استوک گرانودیوریتی است و
کمترین مقدار آن  57/51درصد وزنی مربوط به
یک دایک دیوریتی است بهطور کلی با افزایش

122

 ،SiO2اکسيدهاي آهن،MgO ،CaO ،Al2O3 ،
 TiO2و  K2Oکاهش و  Na2Oافزایش یافتند.

جدول  :1مقادیر عناصر اصلی (درصد وزنی) و عناصر جزئی و نادر خاکی (گرم در تن) در سنگهاي آذرین تکتالر.
T63A
65.45
0.39
16.77
3.64
2.97
2.52
0.1
2.58
3.13
0.41

T7C
59.72
0.46
24.73
3.24
1.95
0.44
0.1
1.64
0.1
0.28

T25
69.33
0.38
19.35
0.98
0.31
1.87
0.1
2.06
1.78
0.12

T65B
57.51
0.59
18.04
4.45
4.87
3.76
0.1
2.79
2.84
0.4

T65A
64.08
0.4
17.35
3.71
3.63
1.97
0.1
3.08
3.62
0.35

T35
60.46
0.45
18.26
3.87
4.19
3.01
0.1
1.79
3.65
0.34

T3A
59.36
0.57
16.97
4.39
5.28
3.55
0.15
2.43
2.88
0.42

T67E2
61.77
0.55
17.83
4.89
2.3
4
0.1
2.03
2.96
0.39

1.91
99.87
0.1
9.2
1200
12
46
4.8
562
1.54
45
98
8.9
745.3
1.79
25.09
7
12.4
194
23
49
81
10.12
35.5
5.57
1.53
3.94
0.56
2.84
1.49
0.9
0.25
0.17
1
19.7
7.61
1.61

6.91
99.57
0.1
34.8
458
5.5
33
9.7
42
2.56
43
118
7
384
2.26
25
7.16
12.3
382
54
50
82
10.13
33.9
5.41
1.36
4.08
0.57
2.84
1.58
0.9
0.27
0.21
6.6
23.3
3.25
1.19

3.03
99.31
0.1
7
356
1
26
4.8
26
3
24
145
5.9
472.4
1.78
23.61
7.7
11.7
38
74
52
83
10.94
36.2
5.31
1.1
3.72
0.53
2.66
1.55
0.7
0.28
0.22
0.4
19.5
3.26
0.75

4.68
100.03
0.3
12.3
1000
13.4
57
9.4
79
2.7
35
136
10.9
581.1
1.3
19.4
4.9
12.7
149
78
44
79
8.44
29.9
4.99
1.38
3.58
0.52
2.71
1.39
1.1
0.25
0.18
0.2
15.6
4.27
1.72

1.74
100.03
0.1
5.2
1100
10.2
44
3
301
1.46
2042
99
9.2
721.1
2.05
22.97
3.7
11.9
133
22
52
84
9.43
33.1
5.28
1.51
3.68
0.52
2.53
1.32
0.8
0.23
0.16
0.4
21.6
7.28
1.53

3.83
99.95
0.1
5.6
900
11.7
50
10.6
32
2.29
28
89
8.5
656.7
1.96
16.49
4.2
12.7
157
60
39
67
7.72
28.3
4.8
1.32
3.63
0.53
2.65
1.47
0.9
0.24
0.17
0.1
19.8
7.38
1.37

3.75
99.75
0.1
4.8
1100
12.7
42
3.4
47
2.97
33
107
10.2
846.6
2.73
27.59
6.8
14.1
131
68
58
94
12.15
41.5
6.68
1.83
5.06
0.67
3.39
1.88
1.3
0.31
0.26
0.3
24
7.91
1.30

3.17
99.99
0.2
6.5
800
13.5
55
9.2
403
1.88
72
86
11.3
610.1
2.15
25.2
5.3
13.5
299
46
48
82
10.42
36.5
5.97
1.62
4.48
0.62
3.19
1.69
1.2
0.28
0.2
8
23.1
7.09
1.31
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Sample
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
MnO
K2O
Na2O
P2O5
LOI
Total
Ag
As
Ba
Co
Cr
Cs
Cu
Hf
Pb
Rb
Sc
Sr
Ta
Th
U
Y
Zn
Zr
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Er
Yb
Tm
Lu
Mo
Nb
Sr/Rb
Ba/Sr
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براساس شکل  11Aسنگهاي آذرین تکتالر
داراي ترکيب گرانودیوریت و دیوریت هستند .از
آنجائیکه بعضی از نمونهها دگرسانی دارند ،از
عناصر کم تحرک نيز براي نامگذاري آنها استفاده

123

شد (شکل  .)11Bبراساس این شکلسنگهاي
نيمهنفوذي مورد بررسی عمدتاً داراي-ترکيب-
دیوریت هستند.

شکل  :11نامگذاري شيميایی سنگهاي نيمه نفوذي منطقه تکتالر با استفاد از )A :نمودار  Na2O+ K2Oدر برابر
)Middlemost, 1994(SiO2؛  )Bنمودار  Thدر برابر  .)Hastie et al, 2007( Coنمادهاي سياه (پررنگ)؛ سنگهاي
دگرسان نشده و نمادهاي قرمز (کم رنگ)؛ سنگهاي دگرسان شده.
ولی ميزان غنی شدگی  LREEنسبت به HREE

براي بررسی عناصر فرعی و نادر خاکی ،نمودار
عنکبوتی سنگهاي نيمه نفوذي محدوده نسبت
به گوشته اوليه و کندریت به هنجار شده است .در
نمودار رسم شده عناصر Ti, Zr, P, Nb, Ba
آنومالی منفی و  Rb, Th, Ce Sm, Pbآنومالی
مثبت نشان میدهند که از ویژگیهاي بارز
ماگماهاي کالکآلکالن مرتبط با کمانهاي
آتشفشانی میباشد ( .)Harris et al, 1983آنومالی
شدید  Pbدر بعضی از نمونهها به دليل دگرسانی و
کانیزایی در آنها است .الگوي نمودار عنکبوتی
براي سنگهاي آذرین نيمه نفوذي در محدوده
مورد مطالعه (شکل ،)12 Aمشابهت زیادي با هم
دارند و تفاوت چندانی از نظر غنی شدگی و تهی
شدگی با هم ندارند که این احتماال نشاندهندهي
خاستگاه مشترک آنها است .مقدار عناصر خاکی
نادر در همه نمونههاي مورد مطالعه نسبت به
مقدار آنها در کندریت غنی شدگی نشان میدهند

به مراتب بيشتر است (شکل  .)12Bغنی شدگی
بيشتر  LREEبه این دليل است که اوال  LREEتا
حدي از  HREEناسازگارترند و درانتهاي تفریق
تمرکز بيشتري دارند و ثانياً در مناطق فرورانش
غنی شدگی سنگها از  LREEنسبت به HREE
ها بيشتراست (  .)Winter, 2010به عقيده ویلسون
(  )Wilson, 1989موازي بودن الگوي عناصر در
سنگهاي محدوده ممکن است بر خاستگاه
یکسان و تبلور تفریقی به عنوان سازوکار تشکيل
آنها داللت کند .نمونههاي مورد مطالعه فاقد
آنومالی  Euمیباشند .آنومالی  Euتوسط
پالژیوکالز کنترل میشود و به فوگاسيته اکسيژن
وابسته است .کمبود حضور پالژیوکالز در سنگ
منشاء و یا شرایط فوگاسيته اکسيژن باالتر باعث
حذف آنومالی منفی  Euدر مذاب می شود
( .)Wilson, 1989
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شکل  )A :12نمودارهاي عنکبوتی نمونههاي تکتالر که نسبت به گوشته اوليه ( )McDonough and Sun, 1995
بهنجار شدهاند؛  )Bالگوي  REEبراي محدوده تک تالرکه نسبت به کندریت ( )Boynton, 1984بهنجار شدهاند.

نفليندار تا مونزونيت میباشند (پيري.)1396 ،
این سنگها غالباً شوشونيتی و در محيطهاي
پسابرخوردي تشکيل میشوند ( Boomeri et al,
 .) 2019در بخش شمالی این منطقه نيز وجود این
سنگها که متعلق به جایگاههاي پسابرخوردي
میباشند گزارش شدند ( .)Pang et al, 2013

سنگهاي آذرین مورد بررسی متعلق به سريهاي
ماگمایی کالکآلکالن ،کالکآلکالن پتاسيم باال و
شوشونيتی هستند (شکل  11Bو  .)13Aدر
نمودار  Al2O3در مقابل  TiO2نمونههاي محدوده
مورد مطالعه در ناحيه مرتبط با کمان میباشد
(شکل  .)13Bدر نزدیک محدوده تکتالر ،توده -
هاي نفوذي دیگري وجود دارند که از سينيت

شکل  )A :13نمودار  SiO2در مقابل  )Peccerillo and Taylor, 1976 ( K2Oبراي تعيين سري ماگمایی سنگهاي
آذرین تکتالر ،نمادها مانند شکل 11؛  )Bنمودار  Al2O3در مقابل  )Muller et al, 1992( TiO2براي تفکيک محيط -
هایی تکتونيکی تکتالر.
پژوهشهاي دانش زمين
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ليتوسفرياند ( .)Karmalker et al, 2005باریم و
روبيدیم در ترکيب فلوگوپيت عناصر سازگارند ( La
 )Tourette et al, 1995در حالی که روبيدیم،
باریم و استرانسيم داراي سازگاري متوسطی در
آمفيبولاند ( Adam et al, 1993; La Tourette et
 .)al, 1995بنابراین نسبت باالي  Sr/Rbو  Ba/Srو
همچنين غنیشدگی از پتاسيم نشان دهندهي
برتري فلوگوپيت در منشاء سنگهاي تک تالر
است (جدول  .)1با توجه به سازگاري بيشتر
نيوبيم در ترکيب آمفيبول نسبت به فلوگوپيت و
نيز تحرک اندک این عنصر طی دگرسانی براي
تشخيص حضور آمفيبول یا فلوگوپيت در محل
منبع ،میتوان از دیاگرام  Nb/Thدر مقابل Rb/Sr
استفاده نمود که بيانگر حضور فلوگوپيت در منشاء
سنگهاي مورد بررسی است (شکل .)14C

منشاء ماگما

غنی شدگی از عناصر  LILEو  LREEدر
نمودارهاي عنکبوتی میتواند دليلی بر وجود یک
منبع گوشته اي غنی شده ليتوسفري (گوشته
متاسوماتيسم شده) به عنوان منشاء ماگماي مادر
سنگها باشد ( .)Almeida et al, 2007در واقع
سياالت حاصل از پوسته فرورانده باعث انتقال این
عناصر به گوشته میشوند ( ;Foley et al, 1987
.)Altherr et al, 2008; Boari et al, 2009
استفاده از دیاگرام هاي  La/Ybدر مقابل Nb/La
و  Zrدر مقابل  Yتایيدي بر نقش گوشته ليتوسفر
غنی شده به عنوان سنگ منشاء ماگما براي
سنگهاي آذرین تک تالر است (شکل  14Aو
 .)14Bبهطور کلی فلوگوپيت و آمفيبول منابع
اصلی براي سنگهاي غنی از پتاسيم و سدیم و
غنی شدگی نسبی عناصر  LILEدر گوشته

شکل  )A :14نمودار  La/Ybدر مقابل  .)Bradshaw and Smith, 1994 ( Nb/Laبراي تعيين منشاء سنگهاي آذرین؛
 )Bنمودار  Zrدر مقابل  .) Abu-Hamatteh, 2005( Yبراي تعيين ماهيت غنی شده و تهی شده سنگهاي آذرین؛ )C
نمودار  Nb/Thدر مقابل  .)Furman and Graham, 1999 ( Rb/Srبراي تعيين فازهاي موجود در منشاء سنگهاي
آذرین.

و دیوریت و متعلق به سري ماگمایی کالک آلکالن
و جایگاههاي مرتبط به کمان آتشفشانی میباشند.
در نمودارهاي بهنجار شده نسبت به گوشته اوليه
و کندریت ،الگوي تغييرات عناصر کمياب سنگ -
هاي محدوده مطالعاتی به صورت موازي میباشد
که این امر نيز نشانگر تایيد بر منشاء واحد و تبلور

نتیجهگیری
-1بررسیهاي پتروگرافی و زمينشناسی صورت
گرفته در محدوده تکتالر نشان میدهد استوکها
و دایکها در سنگهاي رسوبی و داخل هم نفوذ
کردند .براساس ردهبندي شيميایی ،سنگهاي
آذرین محدوده داراي ترکيبی در حد گرانودیوریت
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تفریقی به عنوان سازوکار تشکيل سنگهاي
محدوده میباشند .شواهد نشان میدهد که
گوشته غنی شده ليتوسفري (گوشته متاسوماتيسم
شده) منشاء ماگماي مادر سنگهاي آذرین
محدوده میباشد.
-2بجز دایکها بقيه سنگهاي نفوذي و سنگهاي
رسوبی ميزبان در منطقه تکتالر شدیداً دگرسان
شده میباشد .وسيعترین دگرسانی در محدوده
تکتالر دگرسانی فيليک شامل سيليسی-آرژیليک
میباشد که منطبق بر سنگهاي آذرین و سنگ -
هاي رسوبی میباشد .عالوه بر این دگرسانیهاي
پروپيليتيک ،پتاسيک و تورمالينی نيز از گسترش
قابل توجهی برخوردار است .دگرسانیهاي اصلی
در محدود مطالعاتی یک الگوي تقریباً
متحدالمرکزي را نشان میدهند بهطوري که
دگرسانی فيليک و تورمالينی در مرکز و دگرسانی

پروپيليتيک در حاشيه قرار دارند .شدت و
گسترش دگرسانی در استوکهاي دیوریت
پورفيري و گرانودیوریت پورفيري زیاد است و
دایکها ،دگرسانی چندانی را متحمل نشدند.
-3کانیزایی در محدوده مطالعاتی از دو نوع
استوک ورکی و پراکنده در بخشهاي مرکزي و
رگهاي در بخشهاي حاشيهاي است .در نوع
پراکنده عيار مس و موليبدن پایين ولی آنومال
میباشند .در نوع رگهاي عيارهاي باالیی از طال،
مس و سرب وجود دارد .با توجه به نوع سنگهاي
آذرین ،الگوي دگرسانی و گسترش استوک ورک -
هايهاي کوارتزي در بخش مرکزي و رگههاي
سيليسی در حاشيه ،و دما و شوري سياالت نتيجه
گرفته میشود که کانیزایی در منطقه تکتالر یک
سيستم پورفيري -اپیترمال است.
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