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چکيده

 ورهبره ن داد که ترکیب  االب  تبوده هبای ب    رفیری درکمربند مس کرمان نشاوپ نفوذی هاینادگرسان از  و یدگرسان با حداقلنگاری بر روی نمونه های  سنگ همطالع

ور از درشبت تبا متوسب     هبره ها و زمینبه در تبوده هبای ب   درشت بلوراندازه  ،ديوريتی بود. به لحاظ بافتی ياور کوارتزديوريتی ایربهرهور تا رههگرانوديوريت و توده های نیمه ب

تبا   1:1 ور ازای تبوده هبای بهبره   ببر  نسبت درشت بلورها به زمینه .و زمینه دانه ريزتری برخوردار بودند ی کوچكترهادرشت بلورور از ایربهرهغیر بود در حالیكه توده های مت

وزنبی   درصبد  10تبا   5دارای ور هبره های ب همچنین نشان داد که تودهه حاضر مطالع کوچكتر بود.ور ایربهرهور تا هرههای نیمه ب كه اين نسبت در تودهدر حالیمتغیر بود  1:2

پالژيبوکالز  همچنبین   .مقادير بیوتیت بیشتری نسببت ببه هورنبلنبد بودنبد     دارایور ایربهرهور تا هرهدر حالیكه توده های نیمه ب ندبودوزنی بیوتیت درصد  5تا  3و  هورنبلند

ببافتی و کبانی    ويژگی هبای  ،. ترکی  سنگ شناسیبودند( =30An-50)ور آندزينایربهرهور تا هرهب های نیمه ( و توده=10An-30)ور عمدتاً الیگوکالز هرههای نفوذی ب توده

فبو  اشبباش شبدن    باشد. اين شراي  سازگار ببا  ور می تواند انعكاس دهنده شراي  مناس  ماگمای مادر اين نفوذی ها برای کانی سازی مس پورفیری رههشناسی توده های ب

 .بوده اندبیشتر اين ماگماها بیشتر کانی های روشن بواسطه تفريق و  مدتتبلور طوالنی  امادر نتیجه تبلور کمتر کانی های تیره آبدار و از آب ماگمای مولد کانسارها 

 ور، سنگ نگاری، مس پورفیرینفوذی بهره:کلمات کليدي

 

 مقدمه

که با حضور تعداد زيادی کانسار پبورفیری ببزرو و   کمربند مس کرمان  

کوچك به مهمترين منطقبه مبس خیبز ايبران شبهرت دارد نیبز هماننبد ديگبر         

ور متعبددی  ور و ایربهرهجهان میزبان توده های پورفیری بهرهکمربندهای مس 

 ;Dimitrijevic 1973است که دارای سن مشابه و يا نزديك ببه هبه هسبتند )   

Nedimovic 1973; Shafiei et al., 2009; Zarasvandi et al., 2005; 

McInnes et al.2003 .)   نتايج تحقیقات اخیر نشان داده است که کبانی سبازی

تبوده هبای گرانیتودیبدی    جبايگزينی  و با زايش مس پورفیری در کمربند کرمان 

همراه و همبزاد  آداکیتی )به سن میوسن میانی تا پايانی(  پورفیری با گرايش شبه

از ذوب آبدار بخش هبای مافیبك قاعبده    که ماگمای مادر اين توده ها بوده است 

ببا دخالبت ماگماهبای برخاسبته از جببه زون      ای پوسته قباره ای ضبخیه شبده    

حاصبل شبده انبد    همزمان تا پس از برخبورد   ساختیزمین در محی  برخوردی 

(Shafiei et al., 2009)نیمبه   توده هبای پبورفیری   ،اين توده ها . در مقايسه با

ور )در ایربهبره انسارهای بسیار که عیبار( تبا   ور )بصورت توده های میزبان کهرهب

حاصبل  در کمربنبد مبس کرمبان    داخل محی  کانسارها و خارج از محی  آنهبا(  

ببدون دخالبت    مافیك قاعده ای پوسبته قباره ای ضبخیه شبده    بخش های ذوب 

در ادامبه تكمیبل مطالعبه     (.1387ماگماهای جبه ای فرض شده انبد )شبفیعی،   

ور تبا نیمبه   گر تفاوت های میبان تبوده هبای ایربهبره    به منظور يافتن دي اخیر و

دستیابی به ور، مطالعه سنگ نگاری اين توده ها با هدف ور و توده های بهرهبهره

روش های ارزان و آسبان ببرای شبناخت تبوده هبای نفبوذی مولبد کانسبارهای         

 پورفیری با قابلیت کاربرد در اکتشاف ناحیه ای انجام شد.   
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  روش کار

عدد نمونه از نمونبه   25تعداد به منظور محقق نمودن هدف اين پژوهش، 

انی از تبوده هبای   اقل آثبار دگرسب  ببا حبد  نمونه های هادی نادگرسان و همچنین 

 کانسبار چند ور از مغزه های اکتشافی در دسترس ایربهرهور و هرهنیمه ب ،ورهرهب

ور مربوط به توده هبای پبورفیری ایربهبره   و همچنین از رخنمون های  پورفیری

 (.1)شبكل  برداشبت گرديبد  محی  و مجاور کانسارهای مورد مطالعبه  موجود در 

وسكوپی مورد مقطب  گیبری و آمباده سبازی     مطالعات میكربرای انجام  نمونه ها

تعیین نسبت درشبت   ،. مطالعات میكروسكوپی شامل شناسادی بافتندقرار گرفت

تعیین نوش پالژيوکالز بر اسباس زاويبه خاموشبی،     ،کانی شناسی ،بلورها به زمینه

از شببكه  ، آنالیز مودال و شناسادی ترکی  سنگ بوده است. جهت آنبالیز مبودال  

تقسیه بندی هر مقط  به هشت میدان ديبد   به شكلروسكوپی بندی مقط  میك

استفاده شد. بهره گیری از الگوهبای  و سپس شمارش کانیها با دستگاه شمارشگر 

از تمبام  گیبری   میبانگین مودال برای درصد کانیها در هبر میبدان ديبد و نهايتباً     

مونبه  میدان ها در هر مقط  باعث دستیابی به ترکی  مودال کانی شناسی برای ن

 3و  2و شبكل هبای    1نتايج اين مطالعات در جبدول   های مورد مطالعه گرديد.

................................................................................................................استاراده گرديده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ور اسبتفاده شبده در ايبن    ور و ایر بهبره ور، نیمه بهرهفیری بهره( و موقعیت توده های پور1387س پورفیری کرمان )اقتباس از شفیعی شناسی کمربند م ساده شده زمین نقشه .1شكل 

: تبوده  SNPی کانسبار سبارا؛   : تبوده کوارتزديوريبت پبورفیر   SP ؛تبوده میكبرو ديوريبت پبورفیری کانسبار آببدر       : AD مطالعه. اختصارات استفاده شده در روی نقشه زمین شناسی عبارتند از:

پبنج ؛   : توده کوارتزديوريت پبورفیری کانسبار کبوه   KPP: توده کوارتزديوريت پورفیری کانسار ايجو؛ IJP: توده کوارتزديوريت پورفیری کانسار کدر ؛ KDPکوارتزديوريت پورفیری کانسار سرنو؛ 

NP توده ديوريت پورفیری کانسار نوچون؛ :SKPورفیری کانسار سرکوه ؛ : توده گرانوديوريت پDZP   زار؛  : توده گرانوديوريبت پبورفیری کانسبار درهMP     تبوده گرانوديوريبت پبورفیری کانسبار :

گرانوديوريبت   : تبوده DAP: توده ديوريت پورفیری کانسبار گودکلبواری؛   GKPزار؛  : توده گرانوديوريت پورفیری کانسار اللهLZP: توده گرانوديوريت پورفیری کانسار سرچشمه؛ SCPمیدوك ؛ 

 مدين. -آباد : توده گرانوديوريت پورفیری کانسار رضیRAMPپورفیری کانسار درآلو؛ 
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   نتايج

ويژگبی   ازور هرهکه توده های پورفیری ب دادنشان  سنگ نگاریمطالعات 

ور نسببت ببه تبوده هبای پبورفیری ایربهبره      های بافتی و کانی شناسی مجزادی 

میزان فراوانتر و اندازه بزرگتبر   ور از نظر بافتی بارهبرخوردار هستند. توده های به

ور نسبت به توده های نیمبه بهبره   ها و زمینه فانريتیك دانه درشت تردرشت بلور

نسببت درشبت بلورهبا ببه     ور ور مشخص می شود. در توده های بهبره تا ایربهره

ور بهبره  كه اين نسبت در توده های نیمبه متغیر است در حالی 1:2تا  1:1از زمینه

ور به نف  زمینه تغییر می کند؛ به عبارت ديگر میبزان درشبت بلورهبا    تا ایربهره

 (.3و 2، شبكل  1کمتر از زمینه دانه ريز اين سنگها ببه چشبه مبی آيبد )جبدول     

مبودال هورنبلنبد ببر     برتبری فراوانی مودال کانی های روشن بر تیره و همچنین 

ور نسببت ببه   ه های پورفیری بهبره کانی شناسی تود از ديگر ويژگی هایبیوتیت 

اندازه گیری نسبی میزان آنورتیبت  . می باشدور بهرهرایور و نیمه بهرهتوده های 

کبه پالژيوکالزهبا در    پالژيوکالزها در توده های پورفیری مورد مطالعه نشبان داد 

عمدتاً دارای ترکی  الیگوکالز هستند هرچنبد کبه تعبدادی از     ورتوده های بهره

ور تبا  کی  پالژيوکالز توده های نیمبه بهبره  دزين نیز بودند. در مقايسه، ترآنها آن

ور عمدتاً آندزين بود. از ديگر ويژگی های سنگ نگباری آشبكار شبده در    ایربهره

 ور و در مقاببل پیروکسن در توده های پبورفیری بهبره   مطالعه حاضر، عدم حضور

ور می باشبد کبه ببه مقبدار     رهور تا نیمه بهحضور اين کانی در توده های ایربهره

(. با توجه به ترکی  مودال ايبن  1که تا متوس  در اين سنگها رويت شد )جدول

ور عمبدتاً  بهبره ور تبا نیمبه   بهبره سنگها، ترکی  سنگ شناسی برای تبوده هبای   

ور عمبدتاً  ایربهبره گرانوديوريت و به مقدار کمتر کوارتزديوريت و برای توده های 

 (.1يوريتی تعیین شد )جدولديوريتی تا کوارتزد

 

 

تا  XX ; 3-3تا  XXX ; 5 -5تا  10ور در کمربند مس پورفیری کرمان )ایربهرهور و هره، نیمه بور بهرههای سنگ نگاری تعدادی از توده های پورفیری  ای از ويژگی خالصه .1جدول

1-X ; وجود ندارد يا کمیاب است---) 

 

 

 

 

 

 

 

 مونهمحل و موقعيت ن نام نمونه

 درصد تقريبي

 درشت بلورزمينه/ 

 )ميانگين(

فراواني 

 نسبي

بيوتيت 

 )ميانگين(

 فراواني

 نسبي

هورنبلند 

 )ميانگين(

 فراواني

 نسبي

پيروکسن 

 )ميانگين(

 ترکيب

نسبي پالژيوکالز 

 )ميانگين(

 

 ميانگين ترکيب

 سنگ شناسي

 

 

وري هرهوضعيت ب

 توده

SCP 
 توده نفوذی کانسار سرچشمه

 
 وربهره گرانوديوريت آندزين-الیگوکالز --- XX XXX 40/60تا  50/50

MP 30/70تا  50/50 توده نفوذی کانسار میدوك XX XXX --- وربهره گرانوديوريت آندزين-الیگوکالز 

DZP 40/60  تا 50/50 دره زار توده نفوذی کانسار XX XX --- وربهره گرانوديوريت آندزين-الیگوکالز 

SKP 50/50تا  60/40 ه نفوذی کانسارسرکوهتود XX XX --- گرانوديوريت آندزين-الیگوکالز 
 تاور بهره
 وربهره  نیمه

KPP 70/30تا  60/40 توده نفوذی کانسارکوه پنج XXX XXX  X وربهره نیمه  کوارتزديوريت آندزين 

IJP 70/30تا  65/35 توده نفوذی کانسار ايجو XX XXX  X وربهره  نیمه يوريتکوارتزد آندزين 

SNP 75/25تا  70/30 توده نفوذی کانسار سرنو XX X X آندزين 
 -کوارتزديوريت

 ديوريت
 ورایربهره  نیمه

LFP 
توده دانه ريز تاخیری کانسار 

 سرچشمه
 کوارتزديوريت آندزين ---  XX XX 70/30تا  60/35

  تا وربهره  نیمه
 ورایربهره

1 GBF- 50/50تا  60/40 بافت -کوه سنگ سفید X XX XX ورایربهره ديوريت آندزين 

2 GBF-  60/40 بافت --- X XX ورایربهره ديوريت آندزين 

2 DP- 70/30تا  60/40  ساردودیه --- XXX XX ورایربهره ديوريت آندزين 
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پبورفیری دانبه ريبز     ٬(KPPپبنج )  کوه ٬(Iju)  های ايجو پنج متعلق به استوك ور تیپ کوهرههبایرور تا هرهيوريتی نیمه بديوريتی تا گرانودهای کوارتز تصاوير میكروسكوپی از سنگ .2لشك

هبا   یبت( در ايبن تبوده   های مافیبك )آمفیببول و بیوت   و همچنین فراوانی کانی درشت بلورهااندازه کوچك  ٬ريز (. به زمینه دانهGBF( و کوه سنگ سفید بافت )LFPتاخیری کانسار سرچشمه )

 برابر(.   50توجه شود )بزرگنمادی ور هرهبهای  نسبت به توده
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ر انبدازه بزرگتب   ٬(. ببه زمینبه دانبه درشبت    MP( و میدوك )SCPهای پورفیری سرچشمه ) پنج متعلق به استوك تیپ کوهور هرهبهای گرانوديوريتی  تصاوير میكروسكوپی از سنگ .3شكل

 برابر(.   50توجه شود )بزرگنمادی ور هرهبایرهای  ها نسبت به توده های مافیك )آمفیبول و بیوتیت( در اين توده کانی کمیو همچنین  درشت بلورها
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 بحث و نتيجه گيري

شناخته شبده  از نقطه نظر ارتباط بین ويژگی های بافتی و کانی شناسی  

اين توده ها می توان عنوان کرد که انبدازه  با پتانسیل کانی سازی  در اين مطالعه

کباهش میبزان آنورتیبت    و زمینه اين سبنگها ببه همبراه     بلورهای درشت بزرگتر

فراوانی مبودال کبانی هبای    و همچنین )از آندزين بطرف الیگوکالز( پالژيوکالزها 

( مبدت زمبان طبوالنی تبر     1از )روشن بر تیره می تواننبد ببه ترتیب  انعكاسبی     

هبا ناشبی از طبوالنی تبر ببودن زمبان صبعود         ور بیشتر اين تبوده سردشدن و تبل

( آب بیشبتر در  2و )ماگمای آنها از محل منشاء بطرف مناطق که ژرفای پوسته 

 ,Burnham)باشبد  ور ایربهبره ماگمای مولد اين توده ها نسبت به تبوده هبای   

1997; Whitney, 1989; Dilles, 1987; Burnham, 1979; Candela and 

Piccoli, 1998; Cline, 1995; Candela, 1997   معتقبد  (. محققبین مبذکور

های گرانیتودیدی که مدت زمان بیشتر و همچنین تحبت فشبار    که توده هستند

 گرديده انبد و متحمل تفريق بخشی  داشته اندزياد لیتواستاتیك در پوسته توقف 

تبلبور بیشبتر   هه بواسطه  سته اندتوان گرانوديوريت( می-کوارتزديوريت -)ديوريت

کانی های روشن نسبت به کبانی هبای تیبره و همچنبین بواسبطه اعمبال فشبار        

لیتواستاتیك بر ماگمای اشباش از آب در فاز نهادی تفريق به مرحله فو  اشبباش از  

آب برسند. اين شراي  به همراه تبلور کمتر بیوتیت نسبت به هورنبلند از چنبین  

وزنی آب( به فو  اشبباش شبدن ماگمبای    درصد  4ماگمای اشباش از آبی )حداقل 

جدايش بخبار آب و ترکیببات    بهباقی مانده از آب کمك شايانی نموده که نهايتاً 

 شبود می منجر فرار به شكل کالهك های اشباش از آب در سقف اطاقك ماگمادی 

(Burnham,1997شاهد چنین شرايطی .)،       بافبت پبورفیری درشبت دانبه تبوده

هبای   زار و سرکوه نسببت ببه تبوده    شمه، میدوك، درههای مولد کانسارهای سرچ

 ,GBF-1 GBF-2) ورایربهبره تبوده هبای   )ايجو، سرنو و آببدر( تبا    ورنیمه بهره

DP-2,تواند بازتبابی از جبدا شبدن     ريز آنها می ( می باشد که بافت پورفیری دانه

، عببدم توقببف در پوسببته و نهايتبباً عببدم تشببكیل  ءسببري  آنهببا از ناحیببه منشببا

بیوتیبت ببه   بیشبتر  های متعدد اشباش از آب در استوك آنها باشد. تبلبور   كکاله

همراه فراوانی زياد کانی های مافیك )بیوتیت و هورنبلند( در اين توده ها نسبت 

 کرده انبد که میزان زيادی از آب ماگما را صرف ساختار خود ور بهرهبه توده های 

ای باقیمانبده از آب و نهايتباً   می توانسته نقش مهمی در فو  اشباش نشدن ماگمب 

چنبین   ،عدم جدايش فباز بخبار در چنبین ماگماهبادی داشبته باشبد. در نتیجبه       

 با الظت کافی از فلبز ماگماهادی بواسطه کمبود آب نتوانسته اند سیاالت گرمابی 

در پوسته جبايگزين  ور ایربهرهتا ور بهرهرا شكل دهند و در نتیجه بصورت نیمه 

بكارگیری ويژگبی هبای ببافتی و کبانی      ،نظر اکتشاف ناحیه ایاز نقطه  شده اند.

شناسی توده های گرانیتودیدی موجود در ايالبت هبای واجبد کانسبارهای مبس      

مورد استفاده قرار ور ایربهرهاز ور بهرهپورفیری می تواند در تشخیص توده های 

 گیرد.

 عنابم

هبای   ن و رهیافبت ، الگوی فلززادی کمربند مس پورفیری کرما1387شفیعی،ب.، 

اکتشافی آن. رساله دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بباهنر  

 صفحه. 257کرمان، 

Burnham, C.W., 1997, Magmas and hydrothermal 

fluids. In: Barnes, H.L. (ed.), Geochemistry of 

hydrothermal ore deposits, 3nd edition: New 

York, John Wiley and Sons, 63–123. 

Burnham, C.W., 1979, Magmas and hydrothermal 

fluids. In: Barnes, H.L. (ed.), Geochemistry of 

hydrothermal ore deposits, 2nd edition: New 

York, John Wiley and Sons, 71–136. 

Candela, P.A., Piccoli, P.M, 1998, Magmatic 

contributions to hydrothermal ore deposits: An 

algorithm (MVPART) for calculating the 

composition of the magmatic volcanic phase. In: 

Richards, J.P., and Larson, P.B. (eds.), 

Techniques in hydrothermal ore deposits 

geology, Reviews in Economic Geology, V:10, 

p: 97-108. 

Candela, P.A., 1997, A review of shallow, ore-related 

granites: textures, volatiles and ore metals. 

Journal of Petrology, V:38, p:1619-1633. 

Cline, J.S., 1995, Genesis of porphyry copper 

deposits: The behavior of water, chloride, and 

copper in crystallizing melts. Arizona 

Geological Society Digest., V:20, P: 69-82. 

Dilles, J.H., 1987, Petrology of the Yerington 

Batholith, Nevada: Evidence for evolution of 

porphyry copper ore fluids. Economic Geology, 

V:82, p:1750-1789. 

Dimitrijevic, M.D., 1973, Geology of Kerman region. 

Geological Survey of Iran. Rep., 52: 334p. 

McInnes, B.I.A., Evans, N.J., Belousova, E., Griffin, 

W.L., 2003, Porphyry copper deposits of the 

Kerman belt, Iran: timing of mineralization and 

exhumation processes. CSIRO Scientific 

Research Report, 41p. 

Nedimovic R.,1973, Exploration for ore deposits in 

Kerman region. Geological Survey of Iran. Rep., 

53: 247p.  

 

Shafiei, B., Haschke, M., Shahabpour, J., 2009, 

Recycling of orogenic arc crust triggers 

porphyry Cu mineralization in Kerman 

Cenozoic arc rocks. Mineralium Deposita., 

V:44, p:265-283. 

 



 

7 

 

1جلد  2شماره  ،90 زمستان ه زمین شناسی کاربردی پیشرفتهمجل  

Shafiei, B., Shahabpour, J., Haschke, M., 2008, 

Transition from Paleogene normal calc-alkaline 

to Neogene adakitic-like plutonism and Cu-

metallogeny in the Kerman porphyry copper 

belt: Response to Neogene crustal thickening. 

Journal of Sciences, I. R. Iran., V:19, p:67-84. 

 

Whitney, J.A., 1989, Origin and evolution of silisic 

magmas. In: Whitney, J.A., and Naldrett, A.J. 

(eds.), Ore deposition associated with magmas, 

Reviews in Economic Geology, V:4, p:183-195. 

 

Zarasvandi A., Liaghat S., Zentilli M., 2005, 

Porphyry copper deposits of the Urumieh-

Dokhtar magmatic arc, Iran. In: Porter T.M., 

(Ed.), Supper porphyry copper and gold 

deposits; a global perspective.PGC Publishing, 

Australia, p: 441-453. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whitney, J.A., 1989, Origin and evolution of silisic 

magmas. In: Whitney, J.A., and Naldrett, A.J. 

(eds.), Ore deposition associated with magmas, 

Reviews in Economic Geology, V:4, p:183-195. 

 

Zarasvandi A., Liaghat S., Zentilli M., 2005, 

Porphyry copper deposits of the Urumieh-

Dokhtar magmatic arc, Iran. In: Porter T.M., 

(Ed.), Supper porphyry copper and gold 

deposits; a global perspective.PGC Publishing, 

Australia, p: 441-453. 

 


