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زمینشناسی و ژئوشیمی ایزوتوپی کانسار  Cu-Moپورفیری
هفتچشمه با تکیه بر نتایج ایزوتوپهای Sr–Nd–Pb-S-O-H
نازنین ظاهری عبدوند ،1ایرج رسا* ،1شهره حسنپور

2

-1گروه زمينشناسی معدنی و آب ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
-2گروه زمينشناسی ،دانشگاه پيام نور ،ایران
پذیرش مقاله1398/10/11 :
تأیيد نهایی مقاله1399/4/22 :
چکیده
کانهزایی  Cu-Moپورفيري در کانسار هفتچشمه واقع در شمالغربی زون فلززایی -ماگمایی ارسباران،
شمالغرب ایران مرتبط با نفوذ توده نفوذي گرانودیوریتی به درون توده پورفيري گابرودیوریتی میباشد.
براساس مطالعات کانیشناسی ،روابط بافتی و متقاطع رگههاي کوارتز سولفيددار ،فرایندهاي دگرسانی و کانه-
زایی هيپوژن  Cu-Moدر این کانسار به سه مرحله کانهزایی  Iو  IIهمراه با دگرسانی پتاسيک و مرحله کانه-
زایی  IIIهمراه با زون دگرسانی سریسيتی تقسيمبندي شدهاند .مقادیر محاسبهشده سيال δ18O-و سيالδD-
کانیهاي بيوتيت در تعادل با سيال گرمابی بهترتيب  +8/3تا  +6پرميل و  - 76تا  -74پرميل نشانگر منشاء
ماگمایی سياالت سازنده هالههاي دگرسانی پتاسيک احاطهکننده مرحله  IIکانهزایی میباشد .مقادیر محاسبه -
شده سيال δ18O-و سيال δD-کانیهاي سریسيت در تعادل با سيال گرمابی به ترتيب  +7/9تا  +5/6پرميل و
 -100پرميل تا  - 84پرميل نشانگر مشارکت بسيار کم آبهاي سطحی با سياالت ماگمایی در تشکيل هاله -
هاي دگرسانی سریسيتی میباشد .محدوده تغييرات مقادیر  δ34Sایزوتوپهاي گوگرد کانههاي پيریت و
کالکوپيریت در مراحل کانهزایی  IIو  IIIکانسار هفتچشمه بهترتيب بين  -5/4تا  -3/2پرميل و  +3/1تا +0/7
پرميل نشاندهنده منشاء ماگمایی گوگرد در کانه هاي سولفيدي و تغييرات فيزیکوشيميایی سياالت کانهزا در
این مراحل کانهزایی میباشد .مقادیر همگن و محدوده باریک تغييرات نسبتهاي ایزوتوپی سنگکل
 εNd ،87Sr/86Sr ،143Nd/144Ndو  204Pb/204Pb ،206Pb/204Pbو  208Pb/204Pbتودههاي پورفيري گابرودیوریت و
گرانودیوریت بهترتيب -15/60 ،18/93-18/82 ،+2/7 +2/6 ،0/7046- 0/7044 ،0/512776 -0/512773
 15-61و  39-38/90نشانگر تشکيل این تودهها در اثر ذوب بخشی پوسته زیرین ضخيمشده منشاء گرفته از
گوشته تهیشده ،در رژیم تکتونيکی فشارشی و سپس آغشتگی با مواد پوسته باالیی در طی صعود و تبلور
ماگما میباشند.
واژههای کلیدی :ایزوتوپهاي پایدار  δD ،δ18Oو  ،δ34Sایزوتوپهاي ناپایدار سنگکل ،143Nd/144Nd
 87Sr/86Srو  ،206Pb/204Pbزون فلززایی -ماگمایی ارسباران ،کانسار  Cu-Moپورفيري.
*  -نویسنده مسئول:

Email: I-rasa@sbu.ac.ir
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ایزوتوپهاي ناپایدار سنگکل  Sr-Nd-Pbو
مقایسه دادههاي ایزوتوپهاي ناپایدار دیگر توده -
هاي نفوذي کانهدار اليگوميوسنپسين در زون
فلززایی -ماگمایی ارسباران (حسنپور)1389 ،
میباشد؛ که این امر ب ه درک بهتر پتروژنز و
همچنين نقش ضخامت پوسته در تکامل ماگمایی
تودههاي کانسار  Cu-Moپورفيري هفتچشمه در
بخش شمالغرب زون فلززایی -ماگمایی ارسباران
کمک خواهد کرد .همچنين ،مطالعه ایزوتوپ
پایدار گوگرد کانههاي کالکوپيریت و پيریت متعلق
به مراحل  IIو  IIIکانهزایی ،و ایزوتوپهاي پایدار
اکسيژن و هيدروژن کانیهاي بيوتيت و سریسيت
متعلق به هالههاي دگرسانی پتاسيک و سریسيت
احاطهکننده مراحل  IIو  IIIکانهزایی میتواند
نقش موثري در تعيين خاستگاه گوگرد ،شرایط
فيزیکوشيميایی سيال کانهدار در طی نهشت کانه -
هاي سولفيدي و نيز منبع سياالت مسئول
دگرسانیهاي پتاسيک و سریسيتی در کانسار
هفتچشمه داشته باشد.

مقدمه
زون ماگمایی سنوزوئيک ارسباران در شمال غرب
ایران در بخش جنوبی زون فرورانشی قفقاز
کوچک قرار گرفته است ( Hassanpour and
 .)Moazzen, 2017; Moritz et al, 2016در زون
قفقاز کوچک کانهزاییهاي  Cu-Moپورفيري
مرتبط با نفوذ باتوليت بزرگ و مرکب مگري-
اردوباد  -قرهداغ تشکيل شدهاند ( Moritz et al,
 .)2013نفوذ این باتوليت در بخش شمالغربی
ایران همراه با نفوذ تودههاي نيمهعميق
اليگوميوسن دیوریتی تا گرانودیوریتی سونگون و
هفتچشمه باعث ایجاد هالههاي دگرسانی
گسترده و کانهزاییهاي ) Cu±(Mo-Auنوع
پورفيري و اپیترمال متعددي شده است (حسن -
پور .)1389 ،کانسار  Cu-Moپورفيري هفتچشمه
با وسعت تقریبی  1/8کيلومترمربع در فاصله
هوایی  6کيلومتري شمالغرب کانسار بزرگ Cu-
 Moپورفيري سونگون واقع شدهاست .فعاليتهاي
اکتشافی اوليه شامل اکتشافات زمينفيزیکی،
زمينشيميایی و زمينشناسی در این کانسار
توسط شرکت ملی صنایع مس ایران از سال
( )1386انجام شده است .حفاريها نشان داده
است که کانهزایی نوع هيپوژن از سطح شروع شده
و تا عمق بيش از  700متر ادامه یافته است.
ذخيره این کانسار در حدود بيش از  180ميليون
تن کانه سولفيدي افشان ،با ميانگين عيار 0/40 %
مس و  0/40-0/35 %موليبدن تعيين شده است
(شرکت ملی صنایع مس ایران .)1388 ،مطالعات
زمينشناسی و زمينشيميایی کانسار هفتچشمه
توسط حسنپور ( ،)1389عادلی ( )1392و حسن
پور و موذن ( Hassanpour and Moazzen,
 )2017انجام شده است .هدف از این مطالعه،
بررسی منبع ماگمایی تودههاي نفوذي پورفيري
کانسار هفتچشمه با استفاده از دادههاي جدید

منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی ناحیهای

در زون فلززایی -ماگمایی سنوزوئيک ارسباران
واقع در شمالغرب ایران ،تاکنون کانسارها و
رخدادهاي معدنی اقتصادي تا غير اقتصادي
پورفيري متنوعی به سن اليگوسنپيشين تا
ميوسنپسين گزارش شده است (حسنپور،
 .)1389مطالعات سنسنجی انجام شده بر روي
تودههاي نفوذي پورفيري کانهدار در زون فلززایی-
ماگمایی ارسباران توسط حسنپور ( )1389و
حسنپور و همکاران ( )Hassanpour et al, 2015
نشان داده است که این تودهها از نظر زمانی و
مکانی همزمان با کانسارهاي  Cu-Moپورفيري
آگاراک و کاجران در بخش جنوبی زون قفقاز
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کوچک ،در یک جایگاه تکتونيکی مرتبط با
فرورانش تا برخوردي و بعد از برخوردي بين
حاشيه جنوبی ورقه اورازیا و حاشيه شمال غربی
البرز-آذربایجان تشکيل شدهاند ( Moritz et al,
 .)2016در زون فلززایی -ماگمایی ارسباران،
قدیمیترین واحدهاي سنگی شامل ردیفهاي
رسوبی-آتشفشانی -دگرگونی میباشند؛ که در
زیر سنگهاي آهکی -آتشفشانی کرتاسهباالیی
قرار گرفتهاند (باباخانی و همکاران.)1369 ،
مطالعات زمينشيميایی انجام شده بر روي
مجموعه سنگهاي آتشفشانی -نفوذي زون
فلززایی -ماگمایی ارسباران توسط حسنپور
( )1389نشان داده است که فعاليتهاي
آتشفشانی -نفوذي آلکالن تا کالکآلکالن اواخر
کرتاسه-پالئوسن تا ائوسنميانی در جایگاه
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تکتونيکی جزایر قوسی و ابتداي فرورانش تشکيل
شدهاند؛ در حاليکه ،فعاليتهاي آتشفشانی-
نفوذي ائوسنپسين  -اليگوسن تا ميوپليوسن با
ماهيت کالکآلکالن پتاسيم متوسط تا زیاد،
شوشونيتی تا آداکيتی بهترتيب در موقعيتهاي
تکتونيکی انتقالی از جایگاه کمانی ،همزمان با
برخورد تا بعد از برخورد تشکيل شدهاند .در
ميوسنپسين -پليوسن فورانهاي بازیک تا
متوسط تيپ سبالن ،و نهشتههاي تخریبی و
گدازههاي آلکالی بازالت پليوسن در این منطقه
تشکيل شدهاند .فعاليتهاي آتشفشانی کالک -
آلکالن کمپتاسيم تا کالکآلکالن پرپتاسيم
پليوکواترنر آخرین فعاليتهاي آتشفشانی
رخنمونیافته در زون فلززایی -ماگمایی ارسباران
هستند (حسنپور.)1389 ،

شکل  :1الف) نقشه زمينشناسی ایران و ب) زون فلززایی -ماگمایی ارسباران (برگرفته از )Hassanpour et al, 2015؛
ج) نقشه زمينشناسی کانسار  Cu-Moپورفيري هفتچشمه (برگرفته از شرکت ملی صنایع مس ایران.)1388 ،
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زمینشناسی کانسار  Cu-Moپورفیری هفت -

فلدسپات پتاسيم قرار گرفتهاند (شکل 2ب) .کانی
هاي فرعی و ثانویه شامل بيوتيت ثانویه ،کلریت،
اپيدوت و کانیهاي اپاک میباشند .در محدوده
کانسار هفتچشمه ،دایکهاي متعدد آندزیتی و
کوارتزدیوریتی با روند  NW-SEتودههاي نفوذي و
پورفيري را قطع کرده؛ و بهعنوان فاز نهایی
ماگماتيسم بهشمار میروند؛ دایکهاي آندزیتی
بهعنوان جوانترین فاز ماگماتيسم در مرکز ،شمال
و جنوب شرق محدوده و دایکهاي دیوریتی با
ضخامت بيشتر از دایکهاي آندزیتی در شمال -
غربی محدوده تجمع دارند (شکل 1ج) .براساس
مطالعات صحرایی و پتروگرافی انجام شده بر روي
نمونههاي برداشتشده از گمانههاي حفاري و
همچنين نمونههاي سطحی ،پنج نوع دگرسانی
گرمابی نوع پورفيري از مرکز تا بخشهاي خارجی
کانسار شناسایی شده است .این دگرسانیها شامل
دگرسانیهاي اوليه و غالب پتاسيک و پروپليتيک
میباشد که توسط دگرسانیهاي سریسيتی و
آرژیليکی دنبال شدهاند .دگرسانی پتاسيک مرتبط
با فعاليتهاي گرمابی اوليه بهطور مکانی همراه با
نفوذ تودههاي پورفيري گرانودیوریتی بدرون توده-
هاي پورفيري گابرودیوریتی در بخشهاي مرکزي
کانسار هفتچشمه تشکيل شده است .دگرسانی
پتاسيک همراه با رگههاي استوکورک کوارتز-
سولفيدي ،یا کانهزایی سولفيدي افشان در زمينه
تودههاي نفوذي پورفيري گابرودیوریتی تا
گرانودیوریتی حضور دارد .کانیهاي دگرسانی
شامل فلدسپاتپتاسيم ،انيدریت و بيوتيت ثانویه
میباشند (شکل 2پ)؛ و کانههاي سولفيدي شامل
موليبدنيت ،مگنتيت ،هماتيت ،کالکوپيریت،
پيریت و مقدار کمی بورنيت میباشند (شکل 2ت
و د) .دگرسانی سریسيتی ناشی از نفوذ تودههاي
گابرودیوریتی تا گرانودیوریتی در بخشهاي
شمالی ،شمالشرقی و مرکزي کانسار رخنمون

چشمه

کانسار  Cu-Moپورفيري هفتچشمه در بخش
شمالغربی زون ماگمایی -فلززایی ارسباران ،در
شمال غرب ایران واقع شده است (شکل  1الف و
ب) .در محدوده کانسار هفتچشمه ،بيشترین
برونزد متعلق به رخنمون تودههاي نفوذي نيمه -
عميق کالکآلکالن پتاسيم باال با ترکيب
گابرودیوریت پورفيري بهسن ،27/47±0/17 Ma
هورنبلند (  ،)Hassanpour et al, 2015و
گرانودیوریت پورفيري  ،19/46±0/39 Maزیرکن
(  )Hassanpour et al, 2015میباشند (شکل 1ج).
توده گرانودیوریتی بهواسطه کانهسازي  Cu-Moدر
منطقه از اهميت ویژهاي برخوردار است .واحد
نيمهعميق گابرودیوریتی در کانسار هفتچشمه
تقریبا در کل محدوده کانسار رخنمون یافته است
(شکل 1ج) و عمدتا متحمل دگرسانی پتاسيک،
پروپليتيک و سریسيتی شده است .در مطالعات
پتروگرافی توده گابرودیوریتی داراي درشت
بلورهاي دگرسانشده پالژیوکالز (،)% 60-35
کوارتز (≤ ،)%10پيروکسن ( )% 10≥-7و بيوتيت
اوليه ( )% 10-5میباشد که درون زمينه دانهریزي
از کوارتز ،فلدسپار پتاسيم و پالژیوکالز قرار
گرفتهاند (شکل 2الف) .توده نفوذي نيمهعميق
گرانودیوریت پورفيري با روند شرقی -غربی در
بخشهاي مرکزي تا شمالی محدوده کانسار به
درون توده نفوذي گابرودیوریت نفوذ کرده و باعث
ایجاد دگرسانیهاي پتاسيک ،پروپليتيک و
سریسيتی شده است .براساس مطالعات
پتروگرافی ،توده گرانودیوریت داراي بافت پورفيري
متشکل از درشت بلورهاي دگرسانشده پالیوکالز

(≥ ،)%40فلدسپات پتاسيم ( ،)%10≥-5بيوتيت
( )≤10-7%و هورنبلند ( )10-5%میباشد؛ که در
زمينهاي دانهریز از بلورهاي کوارتز ،پالژیوکالز و
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دارد .دگرسانی سریسيتی داراي رگههاي استوک-
ورک کوارتز -سولفيدي میباشد؛ و معموال به-
صورت جایگيري کامل کانیهاي ماگمایی از جمله
پالژیوکالز ،فلدسپار پتاسيم و بيوتيت توسط
سریسيتهاي دانهریز تا دانهدرشت (شکل 2ز) ،و
همچنين بهصورت رگههاي پراکنده پيریت،
کالکوپيریت ،گالن و اسفالریت در زمينه تشکيل
شدهاند (شکل 2س) .دگرسانی پروپليتيک در
بخشهاي جنوبی و شمالیغربی کانسار هفت-
چشمه رخنمون یافته است؛ و شامل رگههاي
کلریت ،اپيدوت بدون کانهزایی سولفيدي و یا
همراه با مقدار کم کانهزایی سولفيدي شامل
پيریت به صورت افشان و یا رگهاي میباشد.
مطالعات صحرایی نشان داده است که شدت کم
دگرسانی آرژیليکی در سنگهاي گابرودیوریتی،
توسط شکستگیها و زونهاي گسله در بخشهاي
جنوبی و شمالیشرقی کانسار هفتچشمه کنترل
شده است.
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مرحله  :Iاولين مرحله کانهزایی-دگرسانی-گرمابی
در این کانسار ،رگه-رگچههاي عقيم کوارتزي
احاطه شده بهوسيله هالههاي دگرسانی متشکل از
بيوتيت ثانویه-فلدسپارپتاسيم-انيدریت میباشد
(شکل 2پ)؛ که تودههاي نفوذي نيمهعميق
گابرودیوریتی و گرانودیوریتی را قطع کردهاند .این
نوع رگهها به صورت ناممتد و نامنظم داراي بافت
دانهاي و عرض  0/5تا  5سانتیمتر ،از بيش از 80
درصد بلورهاي کوارتز دانهدرشت و همسان
تشکيل شدهاند؛ و معموال فاقد کانهزایی سولفيدي
و تقارن داخلی هستند؛ به ندرت کانههاي پراکنده
و افشان پيریت و کالکوپيریت در داخل این نوع
رگهها و یا درون هالههاي دگرسانی آنها دیده
شده است؛ که احتماال بهعنوان پرکننده فضاهاي
باز و تحتتاثير مراحل کانهزایی-دگرسانی بعدي
تشکيل شدهاند .این رگهها بهطور مشخص مشابه
با رگههاي نوع  Aکانسارهاي نوع پورفيري
توصيفشده بهوسيله گوستاوسن و هانت
(  )Gustafson and Hunt, 1975میباشد.
مرحله  :IIرگه-رگچههاي مرحله  IIکانهزایی-
دگرسانی-گرمابی با چندین ميلیمتر تا بيش از 5
سانتیمتر عرض ،شامل رگههاي کوارتز +مگنتيت+
موليبدنيت +کالکوپيریت +پيریت +بورنيت می-
باشند؛ که در همراهی با هالههاي دگرسانی
پتاسيک (بيوتيت ثانویه) (شکل 2ت و د) تشکيل
شدهاند .در این مرحله ،کانهزایی موليبدنيت یا در
حاشيه رگههاي کوارتز (شکل 2ت) و یا در مرکز
رگههاي کوارتز بهصورت درهم رشدي با کانیهاي
کالکوپيریت +بورنيت +مگنتيت +هماتيت (شکل
2ح و خ) تشکيل شده است .رگههاي کانهدار
مرحله  IIداراي ویژگیهاي مشابه با انواع رگههاي
نوع  Bغنی از موليبدنيت توصيفشده بهوسيله
گوستاوسن و هانت ( Gustafson and Hunt,
 )1975و سيليتویی ( )Sillitoe, 2010میباشد.

کانهزایی

کانهزایی هيپوژن  Cu-Moپورفيري در زونهاي
دگرسانی پتاسيک و سریسيتی ناشی از نفوذ
طوالنی مدت تودههاي نفوذي و پورفيري
گابرودیوریتی تا گرانودیوریتی همراه با فعاليت
سياالت گرمابی -ماگمایی است؛ که این امر با
تشکيل چندین نسل رگههاي کوارتزدار متقاطع
مشخص شده است .براساس مطالعات کانی -
شناسی ،روابط بافتی و نحوه تقاطع رگههاي
کوارتز سولفيدي مختلف ،فرایندهاي دگرسانی-
کانهزایی گرمابی ،مسئول تشکيل کانهزایی
هيپوژن در کانسار  Cu-Moپورفيري هفتچشمه
به سه مرحله کانهزایی-دگرسانی  Iو  IIهمراه با
دگرسانی پتاسيک و مرحله کانهزایی  IIIهمراه با
زون دگرسانی سریسيتی تقسيمبندي شده است.
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و منظم در داخل زون دگرسانی سریسيتی تشکيل
شده اند .افزایش مقدار پيریت نسبت به مرحله ،II
حضور موليبدنيت عمدتا بهصورت پراکنده در ميان
کانههاي کالکوپيریت ،گالن و اسفالریت و همچنين
روابط بافتی متقاطع ،نشانگر تشکيل تاخيري رگه-
هاي نوع  IIIنسبت به رگههاي کوارتزي مرحله II
کانهزایی میباشد.

مرحله  :IIIرگه-رگچههاي مرحله پایانی کانهزایی
با  6-0/5سانتیمتر عرض ،متشکل از
کوارتز+پيریت+کالکوپيریت +گالن-اسفالریت و
مقدار کمی موليبدنيت همراه با هالههاي دگرسانی
سریسيتی (شکل 2ز و س) ،مشابه با رگههاي نوع
 Dتوصيف شده به وسيله سيليتویی ( Sillitoe,
 )2010میباشند؛ که همه انواع رگههاي قبلی را
قطع کردهاند .رگههاي مرحله  IIIبه صورت ممتد

شکل  :2تصاویر ميکروسکوپی تودههاي کانهدار و مراحل  Iتا  IIIکانهزایی-دگرسانی در کانسار  Cu-Moپورفيري هفت-
چشمه؛ الف) توده گابرودیوریت حاوي درشت بلورهاي پالژیوکالز ،پيروکسن و هورنبلند؛ ب) توده گرانودیوریت پورفيري
حاوي درشت بلورهاي پالژیوکالز ،فلدسپارپتاسيم ،بيوتيت ،کوارتز در زمينه دانهریز از این کانیها؛ پ) رگه کوارتزي
عقيم مرحله  Iکانهزایی احاطهشده با هال ه دگرسانی پتاسيک (فلدسپار پتاسيم ،بيوتيت ثانویه ،انيدریت)؛ ت) کانهزایی
موليبدنيت در حاشيه رگه کوارتزي مرحله  IIکانهزایی احاطه شده با هاله دگرسانی پتاسيک (عمدتا بيوتيت ثانویه)؛ ح)
کانه هاي پيریت و کالکوپيریت در مرکز رگه کوارتزي مرحله  IIکانهزایی؛ خ) کانههاي پيریت ،کالکوپيریت و موليبدنيت
در رگه کوارتزي مرحله  IIکانهزایی؛ د) کانه هاي پيریت ،کالکوپيریت و مگنتيت در رگه کوارتزي مرحله  IIکانهزایی؛ ز)
هاله دگرسانی سریسيتی حاو ي مجموعه کانيایی سریسيت ،کلریت ،کوارتز و کانیهاي تيره احاطهکننده رگه کوارتز+
پيریت+کالکوپيریت مرحله  IIIکانهزایی؛ س) کانه هاي گالن ،اسفالریت ،کالکوپيریت در ميان رگه کوارتزي مرحله III
کانهزایی=Bt .بيوتيت؛ =Ccpکالکوپيریت؛ =Chlکلریت؛ =Epاپيدوت؛ =Gnگالن؛ =Hbهورنبلند؛ =Kfsفلدسپارپتاسيم؛
 =Moموليبدنيت؛ =Mtمگنتيت؛ =Pxپيروکسن؛ =Pyپيریت؛ =Qtzکوارتز؛ =Serسریسيت؛ =Spاسفالریت.

هاي گابرودیوریتی و گرانودیوریتی پورفيري ،از
تعداد مشخصی پروفيلهاي طولی و عرضی و در
طی چندین نوبت عمليات صحرایی تهيه گردیدند.

مواد و روشها
در این مطالعه بيش از  120مقطع نازک و صيقلی
از رگه-رگچههاي کوارتزي کانهدار و عقيم توده -
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 18O/16Oتجزیه میگردد .در تجزیه نسبتهاي
ایزوتوپی هيدروژن ،مقداري از پودر کانیهاي
سيليکاته بيوتيت و سریسيت تا  1350 °Cگرم
شده و سپس گاز  H2Oآزاد شد .گاز  H2Oخارج
شده در واکنش با عنصر روي ( )Znدر دماي °C
 500در کپسولهاي نقره به  H2تبدیل گردید.
سپس گاز  H2حاصل براي تعيين نسبتهاي
ایزوتوپی  D/Hتجزیه میگردد .مقادیر  δ18Oو δD
اندازهگيري شده نسبت به ميانگين استاندارد
جهانی  VSMOWبهنجار شده و بهصورت پرميل
ارائه شدهاند (جدول  .)1صحت تجزیه ایزوتوپی
اکسيژن و هيدروژن در حد  ±0/2پرميل میباشد.
براي تجزیه ایزوتوپ گوگرد ،مقدار  10ميکروگرم
پودر سولفيد درون کپسول قلع به همراه اکسيد
تنگستن توزین شده و در دستگاه آناليز عنصري
در دماي  180 °Cمشتعل شد ،سولفيدهاي خالص
با استفاده از یک عامل اکسيد کننده ()CuO
به  SO2تبدیل شد .سپس گاز  SO2براي آناليز
ایزوتوپ گوگرد وارد طيفسنج جرمی
مدل  Finnigan MAT 252شد .مقادیر ایزوتوپی
گوگرد  δ34Sاندازهگيري شده بر مبناي استاندار
 CDTیا فاز سولفيدي ترویليت شخانه آهنی
کانيون دیابلو آریزونا محاسبه شدهاند؛ و نتایج
بهنجار شده با دقت اندازهگيري  ±0/1پرميل در
جدول  2آورده شدهاند.
ایزوتوپهای ناپایدار  :Sr-Nd-Pbتجزیه سنگکل
ایزوتوپهاي ناپایدار  Sm-Nd, Rb-Srبر روي دو
نمونه از تودههاي گابرودیریت و گرانودیوریت
داراي حداقل دگرسانی ،توسط دستگاه مولتی
کلکتور یونيزاسيون گرمایی مس اسپکترومتر
نوع Nu Multi-Collector Thermal ( Nu
 )Ionization Mass Spectrometer; TIMSدر
مرکز تحقيقات زمينشيمی و ایزوتوپی دانشگاه
بریتيش کلمبياي کانادا انجام گردیده است .نتایج

سپس جهت بررسی دگرسانی و کانهزایی در
آزمایشگاه کانیشناسی دانشکده علومزمين،
دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران مورد مطالعه دقيق
کانیشناسی و کانهنگاري قرار گرفتند .سپس
نمونههاي مناسب با توجه به هدف این تحقيق
انتخاب گردید .آمادهسازي و جدایش نمونههاي
مربوط به تجزیه ایزوتوپ پایدار و ایزوتوپناپایدار
در ایران انجام شد؛ و سپس جهت آناليز به مرکز
تحقيقات زمينشيمی و ایزوتوپی دانشگاه بریتيش
کلمبياي کانادا ارسال گردیدند.
ایزوتوپهای پایدار  :S-O-Hبهمنظور مطالعه
ایزوتوپی اکسيژن و هيدروژن ،پس از مطالعات
کانیشناسی و کانهنگاري تودههاي نفوذي و
پورفيري ،کانههاي پيریت ،کالکوپيریت ،بيوتيت و
سریسيت از رگه-رگچههاي کوارتزي مرحله  IIو
 IIIکانهزایی انتخاب شدند .سپس نمونههاي
انتخابی در اندازه  20مش خردایش شده و مورد
شستشو قرار گرفتند .پس از انجام خردایش،
کانیهاي هدف در زیر بينوکولر شناسایی شده و
جدا گردیدند ،نمونه کانیهاي جدا شده را تا اندازه
 200مش در هاون آگاتی پودر کرده؛ و سپس
حدود  5گرم پودر نمونه با خلوص بيش از 99
درصد از کانی موردنظر ،در ویالهاي مخصوص
قرار داده و براي تجزیه به مرکز تحقيقات زمين -
شيمی و ایزوتوپی دانشگاه بریتيش کلمبياي کانادا
براي تجزیه با دستگاه طيفسنج جرمی مدل
 Finnigan MAT 252فرستاده شد .جهت تجزیه
نسبتهاي ایزوتوپی اکسيژن ،مقداري از پودر
کانیهاي سيليکاته بيوتيت و سریسيت با بالنک
 BrF5در دماي  650 °Cدرون یک لوله نيکلی
واکنش داده و سپس گاز  O2آزاد شد .گاز O2
خارج شده در اثر واکنش با یک ميله گرافيتی در
حضور پالتين به  CO2تبدیل شده ،و سپس گاز
 CO2حاصل براي تعيين نسبتهاي ایزوتوپی

پژوهشهاي دانش زمين

219

220

زمينشناسی و ژئوشيمی ایزوتوپی کانسار

 +6/5تا  +3پرميل و  -85تا  - 82پرميل تعيين

تجزیهها در جدول  3آورده شده است .نسبتهاي
ایزوتوپی  87Sr/86Srاندازهگيري شده با استفاده از
استاندارد داخلی داراي نسبت ایزوتوپی
 87Sr/86Sr=0/71028و استاندارد خارجی -987
 SRMداراي نسبت ایزوتوپی (n=19؛
 87Sr/86Sr=0/710250±8بر پایه محاسبه خطاي
 2σتصحيح و بهنجار شدند .همچنين ،نسبتهاي
ایزوتوپی  143Nd/144Ndاندازهگيري شده نسبت به
استاندارد داخلی داراي نسبت ایزوتوپی
 143Nd/144Nd=0/7219اصالح شدند؛ و توسط
استاندارد خارجی  Jndi-1داراي نسبت
ایزوتوپی n=11( 143Nd/144Nd؛ )0/512107±11
بر پایه محاسبه خطاي  2σبهنجار شدند .مقادیر
 εNdبا استفاده از مقدار  0/512638مخزن
همسان کندریت امروزي (Zindler and ( )CHUR
 )Hart, 1986و با استفاده از معادله دپائولو و
واسربورگ ( )De Paolo and Wasserburg, 1976
محاسبه شدند.
در این مقاله از نسبتهاي ایزوتوپ ناپایدار سرب
 207Pb/204Pb ،206Pb/204Pbو  208Pb/204Pbبراساس
آناليزهاي تکراري استاندارد Todt et ( SRM-981
 )al, 1984تصحيح شدند.

شده است .مقادیر محاسبه شده سيال δ18O-و
 δDنمونههاي بيوتيت در تعادل با سيال بهترتيب
 +8/9تا  +6پرميل و  -76تا  -74پرميل میباشند
(جدول  ،1شکل  .)3مقادیر اندازهگيري شده
 δ18Oو  δDپنج نمونه سریسيت از هاله دگرسانی
سریسيتی مرحله  IIIکانهزایی بهترتيب در
محدوده بين  11/1تا  9/3پرميل ،و  - 65تا -99
پرميل میباشند (جدول  .)1مقادیر محاسبه شده
سيال δ18O-کانیهاي سریسيت در تعادل با سيال
بين  +5/6تا  +8/9پرميل میباشند .مقادیر
سيال -

محاسبه شده سيال  δD-نمونههاي سریسيت در
تعادل با سيال بين  -100تا  -84پرميل تعيين
شدهاند (جدول  ،1شکل .)3
تفریق تعادلی سيال  δ18O-کانی بيوتيت در تعادل با

سيال گرمابی از معادله ژنگ ()1993؛ تفریق
تعادلی سيال  δD-کانی بيوتيت در تعادل با سيال از
معادله سوزوکی و اپستين ( )1976و ميانگين دماي
همگنشدگی ميانبارهاي سيال  400 °Cبا استفاده از
دادههاي ریزدماسنجی رگه هاي کوارتزي مرحله II
کانهزایی ( ;Zaheri-Abdehvand et al, 2020
 .)Zaheri-Abdehvand et al, 2018تفریق تعادلی
سيال  δ18O-کانی سریسيت در تعادل با سيال گرمابی از

معادله اونيل و تيلور ()O’Neil and Taylor, 1969
و تفریق تعادلی سيال  δD-کانی سریسيت در تعادل با
سيال گرمابی از معادله سوزوکی و اپستين
(  ،)Suzuoki and Epstein, 1976و ميانگين دماي

نتایج
ایزوتوپهای پایدار  :H-Oدر این مطالعه مقادیر
ترکيبات ایزوتوپی اکسيژن و هيدروژن دو نمونه
بيوتيت گرمابی از هاله دگرسانی پتاسيک اطراف
رگههاي کوارتز کانهدار مرحله  IIکانهزایی و پنج
نمونه سریسيت از هاله دگرسانی سریسيتی مرتبط
با رگههاي کوارتز کانهدار مرحله  IIIکانهزایی
کانسار هفتچشمه اندازهگيري شد .مقادیر اندازه -
گيري شده  δ18Oو  δDدو نمونه بيوتيت گرمابی

همگنشدگی ميانبارهاي سيال  300 °Cبا استفاده از
دادههاي ریزدماسنجی رگههاي کوارتزي مرحله III
کانهزایی ( ;Zaheri-Abdehvand et al, 2020
.)Zaheri-Abdehvand et al, 2018
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جدول  :1مقادیر ایزوتوپی اندازگيريشده  δ18Oو  δDو مقادیر سيال δ18O-و سيال δD-محاسبه شده کانیهاي بيوتيت و
سریسيت در تعادل با سيال از نمونههاي گرفته شده از هالههاي دگرسانی رگههاي کانهدار مراحل  IIو  IIIکانهزایی
کانسار  Cu-Moپورفيري هفت چشمه.
کانی

زون دگرسانی

)δ18O(VSMOW

سیالδ18O-

)δD(VSMOW

سیالδD-

بيوتيت

پتاسيک-مرحله II

+6/5

+8/3

- 85

- 76

بيوتيت

پتاسيک-مرحله II

+3

+6

- 82

- 74

سریسيت

سریسيتی -مرحله III

+10/6

+6/8

- 68

- 94

سریسيت

سریسيتی -مرحله III

+11/1

+7/9

- 72

- 100

سریسيت

سریسيتی -مرحله III

+9/3

+5/6

- 65

- 86

سریسيت

سریسيتی -مرحله III

+9/6

+5/7

- 91

- 84

سریسيت

سریسيتی -مرحله III

+9/7

+5/8

- 99

- 88

پيریتهاي تشکيل شده در مرحله  IIIبين ‰

ایزوتوپ پایدار  :Sمقادیر  δ34Sهشت نمونه کانه
پيریت و دو نمونه کانه کالکوپيریت از مراحل کانه -
زایی  IIو  IIIکانسار هفتچشمه در جدول  2ارائه
شده است .مقادیر  δ34Sپيریتهاي تشکيل شده
در مرحله  IIبين  -5/4 ‰تا ( -3/7 ‰ميانگين
 ،-4/4 ‰تعداد= )4میباشند .مقادیر δ34S

 +3/1تا (0/9 ‰ميانگين  ،2/08 ‰تعداد=)3
میباشند .مقادیر  δ34Sکالکوپيریت تشکيل شده
در مراحل  IIو  IIIدر کانسار هفتچشمه بهترتيب
بين  -3/2‰و  +0/7 ‰میباشد.

جدول  :2مقادیر  δ34Sکانههاي پيریت و کالکوپيریت و مقادیر  δ34SH2Sدر تعادل با کانههاي سولفيدي مراحل
کانهزایی در کانسار هفتچشمه.
مرحله کانهزایی

II

III

 IIو III

کانه

پاراژنز کانهزایی و دگرسانی

δ34S

δ34SH2S

کالکوپيریت

کوارتز+کالکوپيریت+موليبدنيت+پيریت ،دگرسانی پتاسيک

- 3/2

+3/4

پيریت

کوارتز+کالکوپيریت+موليبدنيت+پيریت ،دگرسانی پتاسيک

- 3/9

+3/1

پيریت

کوارتز+کالکوپيریت+موليبدنيت+پيریت ،دگرسانی پتاسيک

- 4/6

- 3/8

پيریت

کوارتز+کالکوپيریت+موليبدنيت+پيریت ،دگرسانی پتاسيک

- 5/4

- 4/6

پيریت

کوارتز+کالکوپيریت+موليبدنيت+پيریت ،دگرسانی پتاسيک

- 3/7

- 3/6

کالکوپيریت

کوارتز+پيریت+کالکوپيریت+گالن+اسفالریت؛ دگرسانی سریسيتی

+0/7

- 0/6

پيریت

کوارتز+پيریت+کالکوپيریت+گالن+اسفالریت؛ دگرسانی سریسيتی

+3/1

+1/9

پيریت

کوارتز+پيریت+کالکوپيریت+گالن+اسفالریت؛ دگرسانی سریسيتی

+0/9

- 0/3

پيریت

کوارتز+پيریت+کالکوپيریت+گالن+اسفالریت؛ دگرسانی سریسيتی

+1/9

+0/7

پيریت

کوارتز+پيریت+کالکوپيریت+گالن+اسفالریت؛ دگرسانی سریسيتی

+2/4

+1/6

مقادیر  δ34SH2Sسيال کانهدار محاسبه شده با

شدگی ميانبارهاي سيال  400 °Cو  300 °Cبهترتيب
با استفاده از دادههاي ریزدماسنجی رگههاي کوارتزي
مرحله  IIو  IIIکانهزایی ( Zaheri-Abdehvand et
.)al, 2020; Zaheri-Abdehvand et al, 2018

استفاده از مقادیر  δ34Sکانههاي پيریت و کالکوپيریت
و معادله اوموتو و ري ( )Ohmoto and Rye, 1979
براي پيریت و معادله لی و لی یو ( Li and Liu,
 )2006براي کالکوپيریت و ميانگين دماهاي همگن -

پژوهشهاي دانش زمين

221

222

زمينشناسی و ژئوشيمی ایزوتوپی کانسار

 +2/7و در نمونه گرانودیوریتی برابر با  +2/6است
(جدول  .)3ترکيبات ایزوتوپی ناپایدار سرب
سنگکل نمونههاي گابرودیوریت (سن ،27 Ma
سنسنجی U-Pb؛ زیرکن؛ ( Hassanpour and
Moazzen, 2017؛ =15/60 ،206Pb/204Pb=18/82
207Pb/204Pbو  208Pb/204Pb=38/86و گرانودیوریت
(سن  ،19 Maسنسنجی  ،U-Pbزیرکن؛
،206Pb/204Pb=18/93 ،)Hassanpour et al, 2015
208
 208Pb/204Pb=15/61و Pb/204Pb =38/99
کانسار هفتچشمه داراي مقادیر مشابه و همگن،
با دامنه محدود و اندکی رادیوژن میباشند (جدول
.)3

ایزوتوپهای ناپایدار سنگکل  :Sr-Nd-Pbمقادیر
ترکيبات ایزوتوپی  87Sr/86Srو  143Nd/144Ndاوليه
دو نمونه از تودههاي نفوذي نيمهعميق
گابرودیوریتی و گرانودیوریتی کانسار هفتچشمه
با تجزیه سنگکل در جدول  3و شکل  5ارائه
شده است .مقادیر ترکيبات ایزوتوپی اوليه
 87Sr/86Srو  143Nd/144Ndنمونه گابرودیوریتی
هفتچشمه بهترتيب برابر با  0/7044و 0/5128
87
میباشد .مقادیر ترکيبات ایزوتوپی اوليه Sr/86Sr
و  143Nd/144Ndنمونه گرانودیوریتی هفتچشمه
بهترتيب برابر با  0/7046و  0/51277میباشد.
مقدار اوليه ) ɛNd(tدر نمونه گابرودیوریتی برابر با

جدول  :3مقادیر ایزوتوپهاي ناپایدار  Nd-Srو  Pbتودههاي نفوذي کانسار  Cu-Moپورفيري هفتچشمه
نمونه

سن *Ma

87Sr/86 Sr

143 Nd/144Nd

147 Sm/143 Nd

87Rb/86 Sr

*206Pb/204Pb

*207Pb/204Pb

*208Pb/204Pb

گابرودیوریت

Ma27

0/7044

0/5128

0/29235

0/65731

18/82

15/60

38/86

گرانودیوریت

Ma19

0/7046

0/51277

0/29252

0/36171

18/93

15/61

38/99

* برگرفته از ).(Hassanpour and Moazzen, 2017

ایزوتوپی سيال δD-و سيال δ18O-تهیشدهتري از
نمونههاي بيوتيت گرفته شده از هاله دگرسانی
مرتبط با مرحله  IIکانهزایی نشان میدهند .در
نمودار سيال δ18O-در برابر سيال( δD-شکل ،)3
نمونههاي بيوتيت مرتبط با هاله دگرسانی
پتاسيک ،در محدوده آبهاي ماگمایی بازماندي
که پس از گاززدایی و تبلور در توده نفوذي باقی
ماندهاند ( )Taylor, 1974قرار گرفتهاند؛ در حالی -
که ،نمونههاي سریسيت در زیر محدوده آبهاي
ماگمایی بازماندي ،ولی نزدیک به آن محدوده قرار
گرفتهاند .مينرت و همکارانMeinert et al, ( ،
 )2003اعتقاد دارند که سياالت با مقادیر δD
تهیشده همراه با زون دگرسانی پتاسيک ،می -
توانند از گاززدایی ماگما ،کاهش مقدار آب و
ترکيبات مواد فرار ماگما ایجاد شده باشد .بهطور

بحث
ماهیت سیاالت کانهزا

مقادیر ایزوتوپی سيال δ O-و سيال δD-کانی بيوتيت
در تعادل با سيال ،گرفته شده از هاله دگرسانی
پتاسيک مرتبط با مرحله کانهزایی  ،IIبه ترتيب
 +8/3تا  +6پرميل (ميانگين  +7/15پرميل) و -76
تا  -74پرميل (ميانگين  - 75پرميل) میباشد
(شکل  .)3مقادیر ایزوتوپی سيال δ18O-و سيالδD-
کانیهاي سریسيت در تعادل با سيال ،گرفتهشده
از هاله دگرسانی سریسيتی مرتبط با مرحله کانه -
زایی  ،IIIبه ترتيب بين  +5/6تا  +8/9پرميل
(ميانگين  +6/4پرميل) و  -100تا  -84پرميل
(ميانگين -90پرميل ،تعداد= )5میباشد.
سریسيتهاي گرفتهشده از هاله دگرسانی
سریسيتی مرتبط با مرحله  IIIکانهزایی مقادیر
18
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مثال بررسیهاي ایزوتوپی کانسار پورفيري باجو د
ال آلومبررا ،آرژانتين نشان داده که تهیشدگی
مقادیر  -78( δDتا  - 62پرميل) بيوتيتهاي زون
دگرسانی پتاسيک ناشی از خروج مواد فرار
ماگمایی در طی تبلور بيوتيت ایجاد شدهاند
(  .)Harris et al, 2005بنابراین تهیشدگی مقادیر
سيال +8/3( δ18O-تا  +6پرميل) و سيال -74( δD-تا
 -76پرميل) در تعادل با کانیهاي بيوتيت زون
دگرسانی پتاسيک کانسار هفتچشمه میتواند
ناشی از گاززدایی مداوم و تاخيري سياالت
ماگمایی بازماندي ( )Taylor, 1992ایجاد شده
باشند .از سوي دیگر شوموویچ و همکاران
( )Shmulovich et al, 1999معتقدند که تزریق
شوراب ماگمایی جدید و دما باال ( )<650 °Cبه -
درون یک سيستم گرمابی تکاملیافته و در حال
سردشدن ( )<400 °Cباعث ایجاد چرخههاي
مجدد فرایند جدایش فازي و سپس تهیشدگی
مجدد  δDدر سياالت خواهد شد .همچنين ،تبادل
ایزوتوپی و اختالط آبهاي جوي با سيال ماگمایی
میتواند باعث تهیشدگی ترکيبات ایزوتوپی δD
همراه با مقادیر  δ18Oسبک شود ( ;Rye, 2005

223

 )2002; Khashgerel et al, 2008میتوان بيان
کرد که سياالت بازماندي با منشاء ماگمایی که در
طی تبلور و گاززدایی ماگماها ایجاد شدهاند؛ نقش
مهمی در تشکيل دگرسانیهاي پتاسيک و
سریسيتی این کانسار داشتهاند .همچنين ،مطالعه
ميانبارهاي سيال کانسار هفتچشمه (Zaheri-
Abdehvand et al, 2020; Zaheri-Abdehvand
 )et al, 2018نشان داده است که ميانبارهاي سيال

 CO2دار نوع شوراب و بخار در همه رگههاي
کوارتزي مراحل  Iتا  IIIکانهزایی حضور دارند؛ و
تغييرات مشخصی بين انواع ميانبارهاي سيال بدام
افتاده در رگهها ي کوارتزي این سه مرحله دیده
نشد .ولی محتوي  CO2موجود در انواع ميانبارهاي
سيال به طور مشخص از مرحله  Iتا مرحله III
کانهزایی کاهش یافت .بنابراین حضور ميانبارهاي
سيال نوع شوراب در رگههاي کوارتز کانهدار
مرتبط با دگرسانی سریسيتی مرحله  IIIکانهزایی
کانسار هفتچشمه نيز شاهدي بر منشاء ماگمایی
دگرسانی سریسيتی میباشد ( Harris and
.)Golding, 2002
منشاء گوگرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی
سیال کانهدار

Hedenquist and Lowenstern, 1994; Sun et
 .)al, 2015بنابراین تهیشدگی ترکيبات ایزوتوپی

مقادیر  δ Sدر سولفيدهاي موجود در رگههاي
کانهدار مرحله  IIمرتبط با دگرسانی پتاسيک و
رگههاي کانهدار مرحله  IIIمرتبط با دگرسانی
سریسيتی بهترتيب در گستره  -3/2تا -5/4
پرميل (ميانگين  -4/16پرميل) و بين +3/10تا
 +0/70پرميل (ميانگين  +1/8پرميل) قرار می -
گيرد .بنابراین ،ميانگين یا مقدار متوسط δ34S
نمونههاي کالکوپيریت و پيریت (بين  +0/7تا
 -5/4پرميل) ،کمتر از  1پرميل ( -1/18پرميل؛
تعداد= )10میباشد؛ که گویاي آن است که
سولفيدها بهوسيله سياالت گوگرددار مشتقشده از
منبع ماگمایی تشکيل شدهاند .همچنين ،دامنه
34

 δDهمراه با مقادیر سبکتر  δ18Oدر زون
دگرسانی سریسيتی کانسار هفتچشمه ( +5/6تا
 +8/9پرميل ،ميانگين  +6/4پرميل) و ( -100تا
 - 84پرميل ،ميانگين  -90پرميل) نسبت به
محدوده آبهاي ماگمایی بازماندي ( Taylor,
( ، )1974شکل  )3نشانگر مشارکت هرچند کم
آبهاي جوي در طی تشکيل این دگرسانی بوده -
است .براساس تطابق ترکيبات ایزوتوپی مقادیر δD
و  δ18Oزونهاي دگرسانی کانسار هفتچشمه ،با
مطالعات ایزوتوپی انجامشده بر روي سایر
کانسارهاي پورفيري ( Harris and Golding,
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تغييرات  δ34Sنمونههاي سولفيدي کانسار هفت -
چشمه مشابه با مقادیر  δ34Sکانسارهاي پورفيري
ایران :سونگون ( -4/6تا  +0/3پرميلCalagari, ،
 ،)2003سرچشمه ( -2/2تا  +1/27پرميل؛ معانی -
جو و همکاران ،)1391 ،درهزار ( +1/6تا +3/9
پرميل؛  ،)Parsapoor et al, 2015پرکام ( +2/9تا

 -0/6پرميل؛ تقیپور و درانی ،)1392 ،کهنگ
( -1/5تا  - 2/5پرميل؛ افشونی و همکاران،
)1392؛ چاه فيروزه ( -1/4تا  +2/5پرميل) ،ایجو
( -1/3تا  +1/1پرميل) ،کدر ( -4/1تا  +1پرميل؛
محمددوست و همکاران )1397 ،داراي سولفور با
منشاء ماگمایی میباشند (شکل .)4

شکل  :3نمودار سیال δ18O-در برابر سيال δD-کانیهاي بيوتيت و سریسيت در تعادل با سيال ،از هالههاي دگرسانی
پتاسيک و سریسيتی مرتبط با رگههاي کوارتز-سولفيدي مراحل  IIو  IIIکانهزایی کانسار هفتچشمه .محدوده بخارات
ولکانيکی دما باال ()Giggenbach, 1992؛ آبهاي حلشده در ماگماهاي فلسيک ()Taylor, 1992؛ محدوده آبهاي
ماگمایی بازماندي ()Taylor, 1974؛ خط آب جوي ( )Craig, 1961و خط کائولينيت ( )Savin and Epstein, 1970می -
باشد.

 -0/60پرميل میباشد .مقادیر  δ34SH2Sمحاسبه -
شده سيال کانهدار در تعادل با کانه پيریت مرحله
 IIIاز -0/30تا  +1/90پرميل (ميانگين +0/98
پرميل) و مقادیر  δ34SH2Sمحاسبه شده سيال
کانهدار در تعادل با کانه کالکوپيریت مرحله III
کانهزایی ،برابر  - 0/60پرميل میباشد .بهطور کلی
 δ34SH2Sسيال کانهدار از  -4/6تا  +3/4پرميل
(ميانگين  -2/3پرميل) مرحله کانهزایی  IIو از

ترکيبات ایزوتوپی  H2Sسيال در تعادل با کانههاي
پيریت و کالکوپيریت کانسار هفتچشمه در جدول
 2ارائه شده است .مقادیر  δ34SH2Sمحاسبه شده
سيال کانهدار در تعادل با کانی پيریت مرحله  IIاز
 -4/60تا  -3/10پرميل (ميانگين  -3/8پرميل)
تغيير میکند .مقادیر  δ34SH2Sمحاسبه شده سيال
کانهدار در تعادل با کانه کالکوپيریت مرحله II
کانهزایی  +3/40پرميل و مرحله  IIIکانهزایی
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 +1/9تا  -0/60پرميل (ميانگين  -0/66پرميل) در
مرحله  IIIتغيير میکند.
34
بنابراین محدوده باریک  δ SH2Sایزوتوپ گوگرد
هفتچشمه نشانگر این مطلباست که گوگرد
سيال از منبع نسبتا همگن ماگمایی ( 5±0پرميل؛
 (Ohmoto and Rye, 1979منشاء گرفته است.
تغيير سيستماتيک مقادیر سبکتر  δ34Sکانههاي
پيریت ( -5/40تا  +3/70پرميل) و کالکوپيریت
( - 3/20پرميل) در مرحله  IIمرتبط با دگرسانی
پتاسيک تا مقادیر سنگينتر  δ34Sکانههاي پيریت
( +3/10تا  +0/90پرميل) و کالکوپيریت (+0/70
پرميل) در مرحله  IIIمرتبط با دگرسانی
سریسيتی کانسار هفتچشمه ،میتواند در اثر

225

تغيير حالت اکسيدان سيال ( Mckibben and

 ،)Eldrifce, 1990ناشی از مراحل چندگانه فرایند
جوشش و یا تسهيم نامناسب  SO2و افزایش
فعاليت  fH2Sدر دماهاي کمتر از 400 °C
( )Richards, 2011در سياالت کانهدار مراحل  IIو
 IIIکانهزایی کانسار هفتچشمه ایجاد شده باشند.
بنابراین ،نهشت سولفيدهاي فلزي با تبدیل مقادیر
سبک به مقادیر سنگين  δ34Sدر کانسار پورفيري
هفتچشمه نشانگر این است ،که ليگاند سولفور
احيایی به فرم  S2−و یا Pettke et al, ( HS−
 )2010نقش مهمی در انتقال فلز تحت شرایط
گرمابی داشتهاست.

شکل  :4مقایسه شماتيک اختالف و فراوانی نسبی مقادیر  δ34Sکانههاي سولفيدي کانسار  Cu-Moپورفيري هفت-
چشمه با کانسارهاي پورفيري ایران و جهان .مقادیر  δ34Sسولفيدهاي کانسار سونگون ()Calagari, 2003؛ سرچشمه
(معانیجو و همکاران)1391 ،؛ درهزار ()Parsapoor et al, 2015؛ پرکام (تقیپور و درانی)1392 ،؛ کهنگ (افشونی و
همکاران)1392 ،؛ چاه فيروزه ،ایجو و کدر (محمددوست و همکاران)1397 ،؛ کانسارهاي باته (  ،)Butteبينگام
( )Binghamو ال سالوادور ( )El Salvadorارائه شده توسط (.)Ohmoto and Rye, 1979
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 εNd=+2/7نمونه تودههاي نفوذي گابرودیوریتی و
گرانودیوریتی کانسار هفتچشمه در محدوده آرایه
گوشتهاي ،و در محدوده پورفيريهاي آداکيتی
مشتقشده از پوسته زیرین ضخيمشده ( Zhu et
 )al, 2009قرار گرفتهاند .مقدار کمی رادیوژنيکتر
نسبت ایزوتوپی  87Sr/86Srتوده گرانودیوریتی
 0/7046درمقایسه با مقدار نسبت ایزوتوپی
 87Sr/86Srتوده گابرودیوریتی  0/7044نشانگر
مقداري آغشتگی ماگمایی از اليگوسنپسين تا
ميوسنپيشين میباشد .همچنين ،مقادیر مثبت
 ɛNd =+2/7 - +2/6نمونههاي کانسار هفتچشمه،
که بهطور مشخص کمتر از مقدار گوشته تهیشده
()Dosso et al, 1993 ،εNd~+10( )MORB
هستند؛ نشانگر ماگماتيسم گوشتهاي با آغشتگی
مقدار کم پوستهاي میباشد .همچنانکه در (شکل
 )5مشاهده میشود ،مقادیر ترکيبات ایزوتوپی
 87Sr/86Srو  143Nd/144Ndتودههاي پورفيري
کانسار هفتچشمه همانند تودههاي پورفيري زون
فلززایی -ماگمایی ارسباران (حسنپور)1389 ،
نزدیک به خط اختالط بين گوشته تهیشده
( )MORBو پوسته قارهاي باالیی ( ،)UCCنشانگر
تشکيل این تودهها از ماگماهاي آبدار ناشی از
ذوب منبع پوسته قارهاي زیرین ضخيمشده با
منشاء گوشته باالیی و با مقدار کم آلودگی با
ترکيبات پوسته قارهاي در ناحيه ارسباران می -
باشد .مقادیر ایزوتوپی  87Sr/86Srو  143Nd/144Ndو
مقادیر  εNdتودههاي نفوذي هفتچشمه مشابه
با تودههاي نفوذي زون ماگمایی ارسباران (شکل
 ،)5کمتر رادیوژنيک و مثبت میباشند که نشانگر
مشارکت بيشتر مذابهاي گوشته ليتوسفري
متاسوماتيزه و آغشتگی بسيار کم مواد پوستهاي یا
در منبع ماگماي این تودهها و یا در طی صعود و
تبلور ماگما میباشد ( ;Haschke et al, 2010
 .)Zhang et al, 2013همچنين تودههاي نفوذي

پتروژنز و منبع ماگمای تودههای نفوذی کانسار
هفتچشمه

زون فلززایی-ماگمایی ارسباران در شمالغرب
ایران داراي رخنمون وسيعی از سنگهاي
ماگمایی نفوذي-آتشفشانی ترشياري میباشد.
تحوالت و تغييرات ماگمایی -آتشفشانی زون
ماگمایی ارسباران از ماهيت تولئيتی تا کالک -
آلکالن کمپتاسيم در کرتاسهپسين ،پالئوسن-
ائوسنپسين به کالکآلکالن پرپتاسيم ،شوشونيتی
تا آداکيتی در طول زمان اليگوسنپيشين تا
ميوسنپسين را میتوان به تغيير محيط تکتونيکی
زون فلززایی -ارسباران از محيط تکتونيکی جزیره -
قوسی در پالئوسن به محيط تکتونيکی فرورانشی
کمان حاشيه قارهاي نرمال در ائوسن و نهایتا
محيط تکتونيکی برخوردي تا بعد از برخوردي در
اليگوميوسنپسين تفسير کرد (حسنپور.)1389 ،
ویژگی زمينشيمی تودههاي نفوذي گابرودیوریتی
تا گرانودیوریتی آلکالن تا کالکآلکالن پتاسيمدار
اليگوميوسنپيشين کانسار هفتچشمه همچون
ناهنجاري منفی تا فقدان ناهنجاري *،Eu/Eu
الگوي صاف  ،HREEافزایش نسبتهاي
 (La/Yb)nو  Sr/Yنشانگر تغيير ویژگیهاي
پترولوژیکی ماگماتيسم کالکآلکالن کمانی تا
آداکيتی در اليگوميوسنميانی تا پسين
(  ،)Hassanpour and Moazzen, 2017مطابق با
الگوي تشکيل کانسارهاي پورفيري تيپ آند در
جایگاه تکتونيکی فرورانش کم عمق تختال و
ضخيمشدگی پوستهاي در مراحل اوليه برخوردي
میباشد ( Bissig et al, 2003; Sillitoe et al,
 .)2010براساس شکل  5نسبت ایزوتوپ اوليه
 143Nd/144Ndدر برابر Zindler and ( 87Sr/86Sr
 ،)Hart, 1986مقادیر نسبتهاي ایزوتوپی
 87Sr/86Sr=0/7046-0/7044و -0/51278
 143Nd/144Nd=51277و مقادیر مثبت - +2/6
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پورفيري کانسار هفتچشمه مشابه با تودههاي
نفوذي زون ماگمایی ارسباران نزدیک خط اختالط
پوسته قارهاي باالیی ( )UCCقرار گرفتهاند (شکل
)5؛ که تایيد کنندهي آلودگی کمتر پوستهاي و

227

مشارکت بيشتر منشا گوشتهاي در منبع تودههاي
نفوذي پورفيري بارور زون ماگمایی-فلززایی
ارسباران نسبت به تودههاي بارور زون ماگمایی
اروميه-دختر میباشد.

شکل  :5نمودار تطابق ایزوتوپی  143Nd/144Ndو ) ɛNd(tدر برابر  87Sr/86Srاز ( .)Zindler and Hart, 1986مقادیر
نمونههاي هفتچشمه در محدوده آرایه گوشته تهیشده و در محدوده سنگهاي آداکيتی مشتقشده از پوسته زیرین
ضخيمشده قرار گرفتهاند .ترکيبات ایزوتوپی تودههاي پورفيري اليگوميوسنپسين زون ارسباران از (حسنپور )1389 ،و
ترکيبات ایزوتوپی تودههاي پورفيري کانهدار ميوسن ميانی-باالیی زون ماگمایی اروميه دختر از ( )Shafiei, 2010می-
باشند .محدوده آداکيتهاي مشتق شده از پوسته اقيانوسی فرورونده از ()Aguillón–Robles et al, 2001؛ محدوده
آداکيتهاي مشتق شده از پوسته زیرین از ()Hou et al, 2011؛ محدوده آداکيتهاي مشتق شده از پوسته زیرین
ضخيمشده از ( )Zhu et al, 2009؛ محدودههاي  :MORBبازالتهاي پشتههاي ميان اقيانوسی از ( Mahoney et al,
)1998؛ گوشته تهیشده و آرایه گوشتهاي از ()Zindler and Hart, 1986؛ روندهاي پوسته قارهاي زیرین ( )LCCو
پوسته قارهاي باالیی از ( )Hawkesworth and Kemp, 2006؛ روند خط اختالط از (.)Miller et al, 1999

در دیاگرام توروژنيک  208Pb/204Pbدر برابر
( 206Pb/204Pbشکل 6ب) تودههاي پورفيري کانسار
هفتچشمه در باالي منحنی ميانگين رشد
پوستهاي ( )Stacey and Kramers, 1975و
منحنیکوهزاد (  )Doe and Zartman, 1979قرار
گرفتهاند .در هر دو دیاگرام تشابه ترکيبات

در دیاگرام اورانوژنيک  207Pb/204Pbدر برابر
( 206Pb/204Pbشکل 6الف) تودههاي پورفيري
کانسار هفتچشمه در باالي خط رفرنس نيم کره
شمالی ( ،)NHRLسمت راست ژئوکرون ،باالي
محدوده گوشته تهیشده ( )MORBو در زیر
محدوده گوشته غنیشده ( )EMIIقرار گرفتهاند.
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گرانودیوریتی هفتچشمه نسبت به مقدار ایزوتوپ
سرب  206Pb/204Pb=18/86توده گرانودیوریتی
سونگون ( )Hassanpour, 2017تایيدي بر افزایش
آلودگی پوستهاي منبع ماگماي در طی تشکيل
تودهنفوذي گرانودیوریت به سن ميوسنپيشين در
محدوده کانسارهاي هفتچشمه و سونگون می -
باشد .همچنين ،براساس مطالعات کياردیا و
همکاران (  )Chiaradia et al, 2010و داي و
زارتمن (  )Doe and Zartman, 1979میتوان
آلودگی پوستهاي بيشتر در حين تشکيل توده
گرانودیوریتی کانسار سونگون نسبت به توده
گرانودیوریتی کانسار هفتچشمه را ناشی از
بزرگتر بودن سيستم ماگمایی کانسار سونگون
نسبت به سيستم ماگمایی کانسار هفتچشمه
دانست.

ایزوتوپهاي سرب تودههاي نفوذي هفتچشمه با
ایزوتوپهاي سرب تودههاي نفوذي زون ماگمایی
ارسباران (حسنپور)1389 ،؛ نشانگر ترکيب
ایزوتوپی نسبتا همگن منبع ماگمایی در یک
مقياس ناحيهاي میباشد .مقدار نسبتهاي
ایزوتوپی رادیوژنيکتر  206Pb/204Pb=18/93و
 208Pb/204Pb=39توده گرانودیوریتی ميوسنپيشين
نسبت به مقادیر نسبتهاي ایزوتوپی
 208Pb/204Pb=38/9و  206Pb/204Pb=18/82توده
گابرودیوریتی اليگوسنپسين هفتچشمه ،نشانگر
آغشتگی بيشتر ماگماي گرانودیوریتی با پوسته
قارهاي و ضخيمتر شدگی پوسته قارهاي
( )Chiaradia et al, 2010در زمان ميوسنپيشين
میباشد .همچنين مقدار کمی رادیوژنيکتر
ایزوتوپ سرب  206Pb/204Pb=18/93نمونه

شکل  :6ترکيبات ایزوتوپهاي سنگکل سرب تودههاي نفوذي نيمهعميق گرانودیوریت و گابرودیوریت کانسار پورفيري
هفتچشمه در نمودارهاي الف) اورانوژنيک  207Pb/204Pbدر برابر  206Pb/204Pbو ب) توروژنيک  208Pb/204Pbدر برابر
 206Pb/204Pbاز ()Doe and Zartman, 1979؛ منحنی ميانگين رشد پوستهاي از ( .)Stacey and Kramers, 1975خط
رفرنس نيم کره شمالی ( )NHRLاز ()Hart, 1984؛ محدودههاي مورب ()MORB؛ گوشته تهیشده ( ،)DMو گوشته
غنی شده ( ،)EM IIاز ( )Allegre, 2008و ()Zindler and Hart, 1986؛ محدوده ایزوتوپهاي سرب تودههاي پورفيري
اليگوميوسنپسين ارسباران از (حسنپور )1389 ،و محدوده ایزوتوپهاي سرب تودههاي پورفيري ميوسن ميانی تا
پسين زون ماگمایی اروميه-دختر از (.)Shafiei, 2010
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گرمابی ،در طی تبدیل مرحله  IIکانهزایی به
مرحله  IIIکانهزایی شدهاند .مقادیر ایزوتوپی δ18O
و  δDکانی بيوتيت در هاله دگرسانی رگه کوارتز
کانهدار مرحله II؛ منشاء ماگمایی براي سياالت
همراه با دگرسانی پتاسيک را تایيد کرده است؛ که
این مقادیر میتوانند یا در اثر فرایند گاززدایی
ماگما و یا تزریق سياالت ماگمایی جدید به درون
سيستم گرمابی متکامل ایجاد شده باشند.
همچنين ،مشارکت مستقيم سياالت کانهدار
ماگمایی مسئول دگرسانی سریستی مرتبط با
رگههاي کوارتز کانهدار مرحله  IIIکانهزایی توسط
مقادیر کم  δDو  δ18Oمشخص شده است .هرچند
تهیشدگی مقادیر سيال δD-و سيال δ18O-کانیهاي
سریسيت در زون دگرسانی سریسيتی در مقایسه
با مقادیر سيال δD-و سيال δ18O-زون دگرسانی
پتاسيک میتواند نشانگر مشارکت هرچند کم آب -
هاي جوي در طی تشکيل مرحله دگرسانی
سریسيتی باشد .ویژگیهاي همگن ترکيبات
ایزوتوپهاي  Sr-Nd-Pbو مقادیر مثبت ɛNd
تودههاي پورفيري گابرودیوریت اليگوسنپسين و
گرانودیوریت ميوسنپيشين هفتچشمه نشان داده
که این تودهها از منبع مافيک گوشتهاي نسبتا
همگن با مشارکت و آغشتگی کم مواد پوسته -
زیرین ضخيمشده منشاء گرفته و در یک رژیم
فشارشی جایگير شدهاند.

نتیجهگیری
کانهزایی هيپوژن  Cu-Moمرتبط با زونهاي
دگرسانی پتاسيک تا سریسيتی در کانسار
پورفيري هفتچشمه در طی نفوذ تودههاي
پورفيري گابرودیوریت اليگوسنپسين تا
گرانودیوریت ميوسنپيشين تشکيل شده است.
براساس مطالعات صحرایی ،روابط متقاطع رگهها و
مطالعات پتروگرافی و کانیشناسی سه مرحله
کانهزایی-دگرسانی در کانسار پورفيري هفت -
چشمه شناسایی شده است :مرحله  Iکانهزایی
شامل رگههاي کوارتزي فاقد کانهزایی مشخص
سولفيدي میباشد؛ که توسط هالههاي دگرسانی
پتاسيک متشکل از فلدسپار پتاسيم-بيوتيت
ثانویه-انيدریت احاطه شدهاند .مرحله  IIکانهزایی
شامل رگههاي کوارتز -موليبدنيت  -مگنتيت-
هماتيت -کالکوپيریت -پيریت -بورنيت م یباشد
که توسط هالههاي دگرسانی پتاسيک ،عمدتا
بيوتيت ثانویه احاطه شدهاند .مرحله  IIIکانهزایی
شامل رگههاي کوارتز-پيریت-کالکوپيریت-گالن-
اسفالریت-موليبدنيت میباشد؛ که توسط هالههاي
دگرسانی سریسيتی احاطه شدهاند .مقادیر δ34S
کانههاي سولفيدي هيپوژن (پيریت و کالکوپيریت)
مراحل  IIو  IIIکانهزایی ،نشانگر مشارکت گوگرد
منشاء گرفته از یک مخزن ماگمایی در
سولفيدهاي هيپوژن زونهاي دگرسانی -کانهزایی
پتاسيک تا سریسيتی کانسار  Cu-Moپورفيري
هفتچشمه میباشد.
34
بهعالوه ،مقادیر سبکتر  δ Sسولفيدهاي
هيپوژن مرحله  IIهمراه با دگرسانی پتاسيک
نسبت به مقادیر  δ34Sسولفيدهاي هيپوژن مرحله
 ،IIIبهصورت تابعی از تغييرات دما ،شرایط
احيایی pH ،در طی فرایندهاي جوشش ،تسهيم
نامناسب  SO2و افزایش محتوي  H2Sدر سياالت
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و قدردانی قرار میدهيم.
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