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1- Introduction
Muteh gold mining district is located 60 km southwest of Delijan in the central part of the Sanandaj-Sirjan Zone
(SSZ). Historically, Muteh is the most productive gold deposit in Iran and contains more than 1,200,000 tons of
reserves at 4 g/tons Au (BHP, 1992), consists of two main ore deposits, including the Chah Khatoon and Senjedeh
open pits, and several smaller occurrences. Rock units exposing in the area underwent greenschist to lower
amphibolite metamorphism. They consist of NW-SE trending deformed and metamorphosed volcano-sedimentary
and acidic volcanic rocks. These units are characterized by several phases of intense deformation that lead to the
generation of different fabrics and structures.
The gold mineralization in the study area occurred as quartz - sulfide veins and veinlets along N40W tending, NE
dipping normal faults in metarhyolite host rock. Both macroscopic and microscopic scales that transect all
metamorphosed and deformed country rocks. The most important hydrothermal alteration types are sericitization,
kaolinitization, silicification and soulfidization, which silicified and sulfide alterations are developed in the inner
parts of the fault zones adjacent to the mineralized zones. Mineralogical paragenesis includes magnetite, hematite,
ilmenite, pyrite, chalcopyrite, galena, and gold.
In recent years, this area has been studied in detail including petrography, petrology, deformation analysis,
geochemistry and genesis of gold mineralization, however the genetic type of the Muteh gold deposit are still
controversial various genetic interpretations have been suggested, including a metamorphogenic origin, a relationship
to granitic intrusions of assumed Precambrian age (Thiele et al., 1968), an exhalative hot-spring origin related to
Paleozoic rhyolitic-acidic tuffs (Rashidnejad Omran, 2002), ductile to brittle shear zone hosted gold mineralization
(Kouhestani et al., 2014), intrusion-related gold deposits (Moritz et al., 2006) and an orogenic gold deposit
(Rashidnejad Omran, 2002; Abdollahi et al., 2009). Consequently, the characteristics of ore fluids and ore genesis
still need to be further constrained. In this study, we have performed a combined petrographic, microthermometric of
fluid inclusions to constrain the nature and evolution of the ore fluids and discuss the important processes in
precipitation of gold. Finally, we propose a genetic type for the Senjedeh gold deposit.

2- Methodology
To determine the nature of the ore-bearing fluids and fluid inclusion studies, nineteen samples were selected for from
the quartz veins. Microthermometric measurements were made on 100-μm-thick doubly polished wafers.

3-Results and discussion
According to the nature of the phase relationships at room temperature and the phase transitions during heating and
cooling, five types of fluid inclusions were recognized in the studied quartz samples: aqueous + vapor ( liquid rich,
type I), H2O-CO2 + NaCl (type II), L + V + Ha ± S? (Poly phase, type III), monophase aqueous inclusions (type IV)
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and monophase gaseous inclusions (type V). Type I inclusions display homogenization temperatures (Th) of 105–
200°C, with salinities of 2.5-17.6 wt.% NaCl equivalent, type II inclusions show Th of 195–340°C, but salinity
values with 5–21 wt.% NaCl equivalent and type III inclusions yield Th of 195–337°C and salinities of 31–41 wt.%
NaCl equivalent. Type III inclusions related to barren quartz veins.
Petrographic evidence reveals that type I and II fluid inclusions coexist in the gold-bearing quartz veins. They show
different homogenization temperature ranges and salinity values.
The behaviors during the heating process demonstrated that inclusions homogenized to the liquid phase and low
frequency of type (V) indicate that mixing process has taken place during the main ore stage. Also according to the
wide range of homogenization temperatures, perhaps cooling is one of the important factors in gold precipitation
from the ore solutions. Fluid-inclusion studies showed that the ore fluids in the Senjedeh gold deposit were H2O-CO2NaCl-CH4 solutions. These fluid compositions are similar to many orogenic gold deposits.

4- Conclusions
Evidence from fluid inclusion microthermometry studies indicating the CO2 bearing ore-forming fluids with
characterized by the mean homogenization temperature of 280oC, low salinity (average salinity of 11 wt. % NaCl).
Furthermore, results from petrography, temperature and fluid inclusion homogenization (homogenization to fluid)
indicates that the main factor for complexes instability and finally gold precipitation along with sulfides, is the fluid
mixing, one of which a high-temperature fluid of low to moderate salinity and the other a low-temperature and low
salinity fluid.
Based on field studies, mineralogical studies, microthermometry and fluid inclusion microanalysis, Senjedeh gold
deposit can be classified as orogenic gold mineralization. Therefore, at the Senjedeh and Muteh mining district, gold
mineralization occurred during the final stages of Zagros orogeny commenced with the development of extensional
tectonics regime, accompanied by the uplift, prograde metamorphism and multistage normal faulting of the study
area.
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تعیین زایش و ماهیت سیال کانهدار در معدن طال سنجده ،ایران مرکزی با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی
سیاالت درگیر
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چکیده
معدن طال سنجده در 00کیلومتری جنوبباختری دلیجان و در بخش مرکزی پهنه سنندج  -سیرجان واقع شده و یکی از معادن فعال منطقه معدنی موته
ا ست .کانهزایی در منطقه موردمطالعه به صورت رگه -رگچهها و عد سیهای کوارتز  -سولفید در کان سنگ میزبان متاریولیتی و در امتداد گ سل نرمال با روند
 N40Wو شیب به سمت شمال شرق رخ داده ا ست و غالبا برگوارگی را قطع میکنند .از مهمترین دگر سانیهای موجود در منطقه میتوان به دگر سانیهای
سریسیتی ،کلریتی ،کربناتی ،سیلیسی و سولفیدی شدن اشاره کرد .دگرسانیهای سیلیسی و سولفیدی شدن بیشترین گسترش را در زونهای گسلی داشته و
منطبق بر پهنههای کانهدار ه ستند .بر ا ساس پتروگرافی سیاالت درگیر پنج گروه سیال درگیر در کان سار سنجده شنا سایی شد که سیال درگیر غالب از نوع
سیاالت درگیر اولیه نوع دو فازی ( L+Vنوع  )Iبا فازهای غالب  CO2و  H2Oا ست .شواهد بهد ست آمده از مطالعات ریزدما سنجی سیاالت درگیر نیز ن شان
میدهد که سیییاالت کانهدار از نوع غنی از  CO2با میانگین دمای همگنشییدن  300درجه سییانتیگراد و شییوری میانگین  11%wt NaClمیباشییند که
ن شاندهنده نقش غالب سیاالت دگرگونی در کانهزایی ا ست .نتایج بهد ست آمده از مطالعات پتروگرافی ،دما و نحوه همگن شدن سیاالت درگیر (همگن شدن به
مایع) ،نشان میدهد سیاالت آزاد شده طی دگرگونی پیشرونده در طی باالآمدگی با سیاالت ماگمایی و سیاالت جوی گرم شده که از طریق همین گسلها ممکن
ا ست تا اعماق چند کیلومتری نفوذ کرده با شند ،اختالط پیدا کرده و سبب دگر سانی و کانهزایی در امتداد گ سلهای نرمال شده ا ست .بر ا ساس شواهد
زمینشناسی ،دگرسانی و ریزدماسنجی و مقایسه آن با کانسارهای شاخص ایران و جهان زایش کانسار طالی سنجده را میتوان از نوع طالی کوهزایی دانست.

کلمات کلیدی :سیاالت درگیر ،کانهزایی طالی کوهزایی ،سنجده ،منطقه موته ،سنندج  -سیرجان

مقدمه
منطقه معدنی موته در  00کیلومتری جنوب باختری دلیجان در استان
اصفهان و در بخش مرکزی پهنه سنندج  -سیرجان واقع شده است .این
منطقه بهعنوان اولین و مهمترین منطقه تولید طال در ایران می باشد که
دارای دو معدن فعال روباز به نام چاهخاتون و سنجده و چندین اندیس
کوچکتر میباشد که بهعلت قرارگیری منطقه در محدوده حفاظتشده
محیطزیست و دارا بودن گونههای جانوری ،اجازه استخراج برای معادن
کوچکتر صادر نگردیده است.
واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه که در حد رخساره شیست
سبز تا آمفیبولیت زیرین دگرگون شدهاند ،شامل مجموعهای از سنگهای
رسوبی ،ولکانیکی و ولکانیکالستیک با امتداد عمومی شمالشرق–
جنوبغرب میباشد که توسط تودههای نفوذی بازیک (سیل و دایک) و

بهخصوص اسیدی و گرانیتی (استوک و باتولیت) بهطور مکرر مورد هجوم
واقع شدهاند .این توالیها تحت تاثیر فازهای متعدد و شدید دگرریختی نظم
و ترتیب اولیه خود را از دست داده و ساختارها و فابریکهای متفاوتی را
بهوجود آوردهاند.
در سالهای اخیر تعیین زایش و ماهیت سیال کانهدار در نهشتههای
طالی موته یکی از مسائل بحثبرانگیز بین محققین مختلف شده است.
 )1999( Paidar-Saraviبرای این کانسارها منشا دگرگونی درنظر گرفته
و از پیریتهای اولیه موجود در منطقه بهعنوان منشا احتمالی طال نام برده
است .برخی از محققین اعتقاد دارند که تشکیل این کانسارها در ارتباط با
تودههای گرانیتوئیدی موجود در منطقه است ) Samani, 1998
; (Moritz and Ghazban, 1996; Moritz et al., 2006و برخی
اعتقاد دارند که مرتبط با بستهشدن نئوتتیس و برخورد صفحه عربی به
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ایران میباشد ) Abdollah Pour Kouhestani et al., 2005, 2014
; Hasani .)et al., 2016و  )1999( Mohajjelتشکیل کانسارهای
طالی منطقه را در ارتباط با تکتونیک کششی همزمان با نفوذ تودههای
گرانیتی و در امتداد پهنههای برشی شکنای گسلهای نرمال در سنگهای
آتشفشانی  -رسوبی عنوان کردهاند )1001( Rashidnejad Omran .یک
منشا بروندمی به صورت پیریتهای طالدار مرتبط با توفهای اسیدی -
ریولیتی پالئوزوییک برای کانسارهای منطقه در نظر میگیرد که در خالل
حوادث دگرگونی و دگرریختی ،همراه با سنگهای میزبان ،تحوالت دگرگونی
و دگرریختی را تجربه کرده و ضمن چینخوردگی و پویایی دوباره ،تمرکز و
آرایش دوبارهای یافته و سرانجام بهصورت رگههای سیلیسی  -سولفیدی
طالدار در پهنههای برشی و یا گسلههای نرمال ،مدتها پس از اوج دگرگونی،
در مرحله باالآمدگی کششی ترشیری ،تشکیل و جایگزین شدهاند.
 ،)1007( Yousefiniaبا مطالعه کانهزاییهای بخش شکنا در چاه خاتون
و سنجده ،پدیده اختالط ( )Mixingرا در تشکیل پهنههای طالدار و پدیده
سردشدن ( )Coolingرا برای تشکیل پهنههای عقیم موثر دانسته و معتقد
است که طال تحت شرایط احیایی به صورت  Au(HS)2-حمل و انتقال یافته
و در اثر نهشت سولفیدها ،رقیقشدگی سیال در اثر اختالط با آبهای جوی،
سردشدن ساده و تغییرات  pHتهنشست یافته است Mehrabi .و همکاران
( )1011در مقالهای به بررسی سیاالت درگیر جهت شناسایی زایش کانسار
موته پرداخته اند و کانسار موته را از نوع کانسارهای طالی مرتبط با توده
نفوذی معرفی کردهاند ).(Mehrabi et al., 2012
با وجود مطالعات متعدد صورت گرفته در منطقه موته بهنظر میرسد که
بررسی هر یک از معادن و شناخت ویژگیهای منحصربهفرد هر کدام از
کانسارهای موجود در منطقه ضروری بهنظر می رسد؛ زیرا مطالعه دقیق و
جامع کانسارهای طالی منطقه با تاکید بر یافتن منشا سیاالت کانهدار
بهوسیله مطالعات سیاالت درگیر میتواند به ارائه مدل زایشی آن منجر گردد.
نتایج حاصل میتواند برخی از پرسشهای مهم در مورد کانسارهای منطقه
را پاسخ داده و راهکارهای اکتشافی علمی موثری را برای تعیین استراتژی
اکتشاف بهمنظور یافتن کانسارهای مشابه و کسب اطالعاتی درباره
خصوصیات و شیمی سیال و فرایندهای مسئول تهنشست سیال کانهدار ارائه
کند ( Latifi Saei et al., 2016; Uemoto et al., 2002; Fuente
; .)et al., 2016همچنین با مطالعه سیاالت درگیر در این مناطق میتوان
ویژگیهای مهم سیال کانهدار (دما ،شوری ،چگالی) ،سیر تکاملی آنها و
فرایندهای زمینشیمیایی مؤثر در نهشت آنها مانند پدیدههای جوشش
) ،(boilingاختالط ) (mixingو جدایش فازی )(phase separation
را تا حدودی شناسایی کرد (Hezarkhani Hajizadeh, 2011
;.)Kouhestani et al., 2015
در این پژوهش بهمنظور بررسی فرایندهای مهم در تهنشست و تعیین
زایش کانسار ،مطالعه سیاالت درگیر بهعنوان روشی تحقیقی جهت شناسایی
ترکیب سیاالت گرمابی مرتبط با کانهزایی طال و بررسی شرایط دما و فشار
این سیاالت انجام شده است.
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مواد و روشها
کانهزایی کانسار سنجده بهصورت رگه  -رگچهها و عدسیهای کوارتز-
سولفید در سنگ میزبان متاریولیتی و در امتداد گسل نرمال رخ داده است،
این رگچهها معموال فابریکهای دگرگونی را قطع کرده و رگچههای مرتبط
به کانهزایی همگی مربوط به یک نسل میباشند و کانیشناسی یکسانی دارند.
بر این اساس تعداد  19نمونه از رگچههای کوارتز از پلههای مختلف معدن
جهت تهیه مقاطع دوبر صیقل برداشت شد .عموما سیاالت درگیر در
کانسارهای طالی واقع در محیطهای دگرگونی (نظیر منطقه معدنی موته)
کوچکتر از  10میکرون میباشد و این ریزبودن یکی از مشکالت مطالعه
سیاالت درگیر در این کانسارها میباشد )(Wilkinson, 2001؛ از این رو
در این مطالعه سعی شده است ،ادخالهای بزرگتر از  7میکرون در مطالعات
ریزدماسنجی مورد استفاده قرار گیرند .قابلذکر است که جهت دستیابی به
سیاالت درگیر با اندازه درشتتر -بهمنظور جلوگیری از ترکیدگی سیال
درگیر -مقاطع تهیهشده دارای ضخامت  100میکرومتر هستند .مراحل
مختلف آمادهسازی نمونه ،مطالعات پتروگرافی و اندازهگیری پارامترهای
دمایی در آزمایشگاه کانیشناسی مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران
بهکمک استیج  Linkamمدل  THMS600نصبشده بر روی
میکروسکوپ  ،ZEISSصورت گرفت .دامنه حرارتی دستگاه  -190تا +000
درجه سانتیگراد است .همچنین این دستگاه مجهز به دو کنترلگر گرمایش
) (TP94و سرمایش ) ،(LNPمخزن ازت (جهت پمپ نیتروژن برای
انجماد) و مخزن آب (جهت خنککردن دستگاه در دمای باال) میباشد.
کالیبراسیون  Stageدر گرمایش با دقت  0/6درجه بوده که با نیترات سزیم
)(Cesium nitrateبا نقطه ذوب  414درجه سانتیگراد صورت پذیرفت و
در انجماد با دقت  0/1درجه و با ماده استاندارد انهگزان )(n- Hexane
با نقطه ذوب  -94/3درجه سانتیگراد انجام گرفت .قابلذکر است که دستگاه
با سیاالت درگیر مصنوعی  CO2و  H2Oکالیبره شده است.

زمینشناسی منطقه
نوار دگرگونی  -ماگمایی منطقه موته که در بخش شمال باختری زون
سنندج – سیرجان و شمال خاوری گلپایگان واقع شده ،شامل ردیفی از
سنگهای رسوبی (آواری ،پلیتی و آرژیلیتی ،شیمیایی -بیوشیمیایی)،
آتشفشانی (بازیک و اسیدی) و آتشفشانی  -رسوبی دگرگونه و چین خورده
میباشد که فازهای متعددی از دگرگونی و دگرریختی را تجربه کرده است.
منطقه معدنی موته در بخش مرکزی این زون عمدتا شامل سنگهای
دگرگونی با سن پالئوزوئیک تا کرتاسه همراه با تودههای نفوذی با سن
ژوراسیک تا ائوسن میباشد )( (Masoudy, 1997شکل  .)1معدن
سنجده در  5کیلومتری شمالغرب کارخانه استحصال طالی موته در بخش
مرکزی زون سنندج  -سیرجان واقع شده که خود بخشی از کمربند کوهزایی
و متالوژنی آلپ هیمالیا است .این سیستم کوهزایی سبب تشکیل تیپهای
مختلف کانساری طال در ارتباط با جداشدگی ،فرورانش ،تصادم و پس از
تصادم قارهای شده است .متالوژنی طال در کوهزاد زاگرس طی ژوراسیک تا
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ترشیری رخ داده است ) .(Aliyari, 2011سنگ میزبان معدن ،گنبد
ریولیتی و فلسیک شیست کوه سیاه است که بخشهای طالدار اقتصادی
آن ،در سه زون برشی با گسلهای نرمال و ضخامت  3تا  0متر واقع شدهاند
(شکل  .)1جنس این سنگها ،متاریولیت خاکستریرنگ خردشده و بهشدت
سیلیسیشدهای است که طال در آنها متمرکز شده است .زونهای برشی
توسط بخشهای باطله متاریولیتی خاکستری متمایل به قهوهای کثیف از
هم تفکیک شدهاند .این قسمتها همگی بخشی از کمپلکس شیست سبز
میباشند (شکل .)1a
مطالعات ساختاری انجامشده در منطقه موته ،نشاندهنده شکلگیری
آن طی چندین مرحله دگرشکلی میباشد که سبب چینخوردگی و
گسلخوردگی منطقه شده است .بارزترین پدیده دگرشکلی در منطقه
بهصورت گسلش نرمال جوان با روند  N40Wمیباشد که فابریکهای
دگرگونی را قطع کرده است .تمام زونهای دگرسانی و کانهزایی در امتداد
این گسلها دیده میشود .این مسئله نشاندهنده نقش ژنتیکی این گسلها
در سنجده و بلکه کل منطقه موته میباشد .در اصل این گسلها مانند
مجرایی برای صعود محلولهای کانهدار عمل کردهاند؛ در کانسار سنجده نیز
دگرسانی و کانهسازی اصلی در ارتباط با گسل نرمال با روند N40W
میباشد (شکل .)1b
در منطقه موردمطالعه سنگ میزبان کانهزایی تحت تاثیر درجات
مختلف دگرسانی قرار گرفته است .دگرسانی گرمابی همراه با رخداد طال در
این ناحیه با سفیدشدگی سنگ دیواره و یا سنگ میزبان همراه است .این
دگرسانی بهصورت متقارن در اطراف رگهها وجود دارد (Moritz and
) ،Ghazban, 1996دگرسانی غالب در سنگهای میزبان معدن سنجده،
اغلب از نوع سیلیسی است که بهصورت رگه و بیشتر در محل تراکم درزهها
شکل گرفته است (شکل  .)1cعالوه بر این در بعضی نقاط دگرسانی
سریسیتی و در بخشهایی از معدن نیز دگرسانی آرژیلیک )کائولینیتیشدن)
غالب است ،پیریتیشدن ،لیمونیتیشدن و همچنین آثاری از فلدسپاتیشدن
(از نوع آلبیت) نیز دیده میشود (شکل .)1b
در بخشهای کانهدار الگوی زونبندی دگرسانی مشابه اکثر کمربندهای
دگرگونی طالدار مشاهده میشود ( .)Goldfarb et al., 2005بهنحوی
که دگرسانیهای سولفیدی و سیلیسی بیشترین گسترش را در بخشهای

داخلی زون کانهدار دارند و منطبق بر این زون هستند ،دگرسانی کربناتی و
سرسیتی در بخشهای میانی و دگرسانی کلریتی در بخشهای بیرونی و
بهطور کلی در تمام واحدهای سنگی منطقه رخنمون دارد .دگرسانی
آرژیلیتی بیشتر در ارتباط با آبهای جوی بوده و سوپرژن میباشد ،بهطوری
که گسترش آن بیشتر در بخشهای فوقانی است .بررسیهای صحرایی و
میکروسکوپی نشاندهنده ارتباط مکانی و زمانی دگرسانی گرمابی با
دگرشکلی و کانهزایی است .بهطوریکه از نظر مکانی دگرسانیهای شدید
سولفیدی و سیلیسی در بخشهایی که گسلهای نرمال دیده میشوند،
حداکثر است و استخراج از کانسار نیز در امتداد گسل اصلی منطقه صورت
گرفته که دارای حداکثر عیار کانهزایی است .رگههای کوارتزی کانهدار در
بعضی نقاط دارای کوتاهشدگی و ضخیمشدگی و عموما قطعکننده برگوارگی
و ساختارهای دگرگونی هستند ،این مسئله نشاندهنده تزریق سیاالت
گرمابی منطقه و تشکیل رگههای کوارتز طالدار همزمان با تکتونیک فعال
منطقه می باشد که این عامل باعث تشکیل رگههای کوارتزی ساخت بودیناژ
شده است (شکل  .)1cدر کانسار سنجده بر اساس مطالعات بافتی و کانی-
شناسی سه نسل کوارتز شناسایی شد که عبارتند از :کوارتزهای پیش از
دگرشکلی که فاقد سولفید میباشند .براساس مطالعات میکروسکوپی این
کوارتزها به صورت بلورهای درشت پورفیروکالست در زمینه سنگ مشاهده
میشوند ،در این نوع از کوارتزها پدیده خردشدگی و خاموشی موجی بهشدت
توسعه یافته است .کوارتزهای نسل دوم که مربوط به فاز گرمابی کانهدار
میباشند و شامل رگههای کوارتز با اندازه بلورهای متوسط و حاوی سولفید
هستند .نسل سوم کوارتز شامل کوارتزهای ریز بلور می باشند که این ریزبلور
بودن نشان دهنده افت دما و فشار محیط می باشد.
براساس مطالعات کانهنگاری و الکترون میکروپروب ،پیریت ،کالکوپیریت
و گالن کانههای سولفیدی کانسار سنجده را تشکیل میدهد که پیریت
فراوانترین و مهمترین کانه در ارتباط با کانهزایی طال می باشد( .شکل -g
 .)1dبنابر مطالعه  Nourian ramshehو همکاران ( )1010دو نسل پیریت
در این کانسار شناسایی شده است ،پیریتهای دگرشکل شده نسل اول که
دارای میزان باالی طال ( (910ppmدر شکستگیها میباشند و پیریت های
درشت بلور نسل دوم که دارای میزان طالی پایین تا متوسط (110ppm
(می باشند.

نتایج

در نمونههای سنجده به ترتیب فراوانی دارای اشکال نامنظم ،کشیده وکروی
هستند (شکل  a3و  .)bاندازه سیاالت درگیر در کانسار سنجده غالبا ریز تا
ب سیارریز میبا شد و عموما در محدوده 7-10میکرون میبا شند ( شکل c3
و .)dسییییاالت با اندازه  10میکرون از نظر فراوانی کمتر هسیییتند .در این
نمونهها ،فراوانی سیییاالت درگیر (بهویژه ثانویه) در نمونهها فراوان بوده و با
توجه به اهمیت کمتر سییییاالت درگیر ثانویه و ریزبودن آن ها و همچنین
اجتناب از خطا در تشیییخیص این نوع از سییییاالت درگیر ،از مطالعه آنها
صرفنظر شد و به مطالعه سیاالت درگیر اولیه پرداخته شد .قابلذکر است
که در تعدادی از نمونهها ،سیاالت درگیر منا سب از نوع اولیه ()Primary

ردهبندی سیاالت درگیر
بهمنظور طبقهبندی سیییاالت درگیر از نظر منشییا و نوع آنها برمبنای
محتوا یا بهعبارتدیگر ترکیب فازهای مشیییاهدهشیییده در دمای اتاق ،از
معیییارهییای  )1994( Roedderو  Shepherdو همکییاران ()1997
ا ستفاده شده ا ست .سیاالت درگیر از لحاظ شکل متفاوت میبا شند و این
ا شکال تا حدودی بهو سیله ساختمان بلوری کانی میزبان کنترل می شود
) .(Wilkinson, 2001بهطورکلی از لحاظ شکل ظاهری ،سیاالت درگیر
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 :Іدوفازی مایع-گاز )Liquid rich( L+V
 :IІسیستم H2O-CO2+NaCl
 :IIІچندفازی ?L+V+Ha±S
 :IVتک فاز مایع )Liquid( L
 :Vتک فاز گاز )(Gas

جهت مطالعات ریزدماسنجی یافت نشد .مطالعات پتروگرافی سیاالت درگیر
با بزرگنماییهای  017 ،700و  900انجام گرفته است.
سیاالت درگیر بر ا ساس ترکیب سیال و تعداد فازهای موجود در دمای
اتاق تق سیمبندی می شوند .براینا ساس سیاالت درگیر موجود در نمونهها
شامل انواع زیر میباشند و دارای آرایش خطی هستند (شکل  a3و :)b

شکل  -1نقشه زمینشناسی محدوده معدنی موته نشاندهنده رخدادهای کانهزایی طال شامل؛  .1چاه خاتون .1 ،دره اشکی .3 ،چشمه گوهر .4 ،سه کلوه .7
تنگه زر .0 ،چاه علومه .5 ،سنجده .9 ،قروم قروم .9 ،چشمه دستار و  .10چاه باغ میباشد ) ،(Kouhestani et al. 2014منطقه موردمطالعه با مستطیل مشکی
مشخص شده است.
Fig. 1. Geological map of the Muteh mining district; 1 Chah Khatoun, 2 Darreh Ashki, 3 Cheshmeh Gowhar, 4 Sekolop,
5 Tangeh Zar, 6 ChahAllumeh, 7 Senjedeh, 8 Ghorom Ghorom, 9 Cheshmeh Dastar, 10 Chah Bagh (Kouhestani et al.,
2014). The study area is marked with a black rectangle.
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( نمایی نزدیکb) ، دید به سمت جنوب،( واحدهای متاریولیتی و نمایی از کوه یوخلو )دولومیت پرمین، شیستهای سبز،( نمایی از معدن سنجدهa) -1 شکل
( دگرسانی سیلیسی و رگههای کوارتز طال دار باc) ، آرژیلیتی شدن بهوضوح با رنگ سفید در تصویر دیده می شود،از معدن سنجده و عملکرد گسل اصلی نرمال
( تصییویرf) ، از پیریت و تجمع طالی آزاد در مرز بین دانه های پیریتBSE ( تصییویرe) ،( تصییویر میکروسییکوپی از رگه کوارتز و پیریتd) ،سییاخت بودیناژ
 (کانی های باطله در نور عبوری مطالعه شده،(Hem)  هماتیت،(Chl)  کلریت،(Qz)  به همراه کوارتز،(Cp)  کالکوپیریت-(Car) میکرو سکوپی رگچه کربنات
.(Gn)  کانی پیریت دارای انکلوزیون گالنBSE ( تصویرg) اند) و
Fig. 2. (a) Photograph of the Senjedeh gold deposit, green schists, metarhyiolithic units and a view of the Yokhlu Mount
(Permian dolomite), looking towards the south (showing the various types of rock unit), (b) A close-up view of the mine
and the main normal fault function, argillitization clearly seen in white, (c) Silicic alteration and gold-bearing quartz
veins with budding formation, (d) Microscopic image of quartz vein and pyrite, (e) BSE image of pyrite and free gold
accumulation at the boundary between pyrite grains, (f) Microscopic image of carbonate vein (Car) - chalcopyrite (Cp),
with quartz (Qz), chlorite (Chl) and hematite (Hem), (Gangue minerals studied in transmitted light), and (g) BSE image
of pyrite with galena inclusions (Gn).
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شکل -3ت صویر میکرو سکوپی از انواع سیاالت درگیر م شاهده شده در نمونههای کوارتز مربوط به کان سار سنجده؛ ( )aنمونهای از سیاالت درگیر ثانویه به شکل
خطی )b( ،صفحهای )c( ،سیال درگیر نوع  IІحاوی مایع آبگین و فاز  CO2مایع و گاز و ( )dسیال درگیر نوع  IIІحاوی فاز جامد نمک ) (Halitو مایع آبگین
و بخار.
Fig. 3. Photomicrographs of different types of fluid inclusions observed in quartz samples from Senjedeh gold deposit.
Secondary fluid inclusion showing (a) liner and (b) planar array, (c) type II fluid inclusion with liquid, vapour CO2 and
liquid CO2, and (d) type III fluid inclusion with solid phase (Halite), liquid and vapour.

سیی یاالت درگیر نو  :Іسیی یال درگیر دو فازی مایع -گاز

سیاالت درگیر  :IІسیستم H2O-CO2+NaCl

)Liquid rich(L+V

درتیپ  ،IІسیستم CO2دار بهوفور مشاهده میشود (شکلهای  3cو
 ،)4cبیشتر این سیاالت درگیر به صورت سیستم  H2O-CO2-NaClبوده
و تعداد کمتری به صورت  H2O-CO2هستند .اغلب این سیاالت دارای
اندازه کمتر از  10میکرون هستند و به صورت سیاالت درگیر منفرد با توزیع
تصادفی دیده میشوند .بهنظر میرسد با توجه به نوع رخداد و همراهی آنها
با سیاالت نوع ( Іشکل  ،)4cاز نوع اولیه هستند.

سیاالت درگیر نوع  Іبهصورت دوفازی بوده یا بهعبارتدیگر متشکل از
مایع آبگین و حباب بخار هستند (شکل  a4و  .)bحباب بخار حدود  10الی
 30درصد حجم سیاالت درگیر را اشغال کرده است ،در واقع درجه پرشدگی
این نوع از سیاالت درگیر در حدود  50الی  90درصد است .این سیاالت
درگیر در نمونهها فراوان بوده و بیشتر به اشکال کشیده ،بیشکل و بعضاً
چندوجهیهای منظم مشاهده میشوند .اندازه این سیاالت درگیر عموما -0
 11میکرون میباشد .توزیع تصادفی و پراکنده این نوع از سیاالت بهاحتمال
زیاد نشاندهنده منشا اولیه آنهاست .در سیاالت درگیر موردمطالعه،
همگنشدن فاز بخار به فاز مایع رخ داده است ( )V+L-Lو هیچگونه
همگنشدن به فاز بخار در نمونهها مشاهده نگردیده است.

سیاالت درگیر نو  :IIІچندفازی L+V+Ha±S
تیپ  IIІدر دو نمونه مشاهده گردید که متشکل از مایع آبگین  +حباب
بخار +هالیت بوده و در یک مورد نیز فاز جامد ناشناخته به همراه هالیت
مشاهده گردید (شکلهای  3dو  .)4eاغلب این سیاالت دارای اندازه کوچکتر
از  17میکرون میباشند و بهصورت منفرد در کانی میزبان دیده میشوند.
معموالً دمای انحالل هالیت بیشتر از دمای همگنشدن حباب بخار است.
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شکل  -4ت صاویر میکرو سکوپی سیاالت درگیر ( )b-aنوع  Iشامل دو فاز مایع و گاز (c) ،در بع ضی از مقاطع این سیاالت درگیر همراه با سیاالت درگیر نوع II
(دارای فاز  CO2متشکل از  Vapour CO2 ،Liquidو  )Liquid CO2و ) (dنوع  IIIهستند (e) .سیاالت درگیر نوع  IIІسه فازی ( )LVHaمتشکل از فاز
گاز ( )Vو مایع آبگین ( )Lو هالیت (.)Ha
Fig. 4. Microscopic images of fluid inclusions (a-b) type I consist of liquid and vapour, (c) in some samples fluid inclusion
coexistence with type II (Fluid inclusion with liquid, vapour CO2 and liquid CO2) and (d) type Ⅲ. (e) Type Ⅲ fluid
inclusions (LVHa) consist of three phases (liquid, solid and vapour).

ریزدماسنجی سیاالت درگیر
در بین سیاالت درگیر ،سیاالت نوع  IІ ،Іو  IІIبهدلیل اندازه مناسب و
فراوانی بیشیییتر جهت مطالعات انتخاب شیییدند .در جدول 1نتایج مطالعات
ارائه شده ا ست .ترکیب شیمیایی و چگالی سیاالت با ا ستفاده از پردازش

داده هییا در نرم افزار Mac FlinCor (Brown and Hagemann,
) 1995محاسبه شده است.

خصوصیات ریزدماسنجی سیاالت درگیر نو I
اولین نقطه ذوب یخ یا  Teدر این گروه در محدوده بین  -41تا  -11با
فراوانی بین  -30تا  -11درجه سانتیگراد بهد ست آمد .برای دماهای ذوب
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 درجه سییانتیگراد میباشیید100  تا107  با فراوانی190  تا107 سیییاالت
.)b  وa7 (شکل

 درجه سیییانتیگراد احتمال حضیییور نمکهای دیگر از-11 یخ پایین تر از
 در سیاالت درگیر وجودNaCl  عالوه برMgCl2  وKCl ،CaCl2 جمله
 میزان.(Shepherd et al., 1985; Latifi Saei et al., 2016( دارد
 درصد وزنی نمک طعام و دمای همگنشدن در این15/0  تا1/7 شوری بین
. خالصه نتایج مطالعات ریزدماسنجی سیاالت درگیر کانسار سنجده-1 جدول
Table 1. Summary results of the microthermometric data of fluid inclusions in the Senjedeh deposit.

Sample
No/

no

Size
(µm)

Type

Origin

V/L
ratio

Te
(°C)

TmClath
(°C)

TmCO2
(°C)

Tmice
(°C)

SN-21/2

19

7-12

LV

P

L>V

-21to
-30

-10to
3/5

-58/1to
-58/5

-4 to
-12/6

SN-20

16

8-12

-2to
7/1

-57/2to
-58/6

SN-23

15

10

4

10

SN-18

15

8-14

SN-19

4

7-10

SN-19/2

1

8

SN-08/2

6

6-12

LV

P

nv

SN-18-2

15

7-14

LV+
LVHa

P

-41

LV
Ha
LV

Th Ha
(°C)

P

Th
(°C)

wt%
NaCl

CO2
Density

Bulk
Density

105-336

6/6221/44

0/6-0/89

0/931/04

240-338

5/5117/48
35/44-40

0/52-0/8

0/7-1

170-370

14/4921/44

0/67-0/88

127-350

5/15-17/6

0/75-0/9

0/851/05

195-279

/736/3721/44
21/44

0/62-0/86
0/81

0/890/97
0/91

165-335

10/1814/49

0/56

0/71

89-335

2/5-40/26

0/92

1/08

170-470
-30

-57/6to
-58/1

SN-30/2

P

-1/7to
7/3

-57to 58/8

-10 to
6/6
-10to
4/2

-57/5to
-58/9
-58/6
-58/2

-9/5

-59/1

10/5
to 12/5
-5/4
to 13/9

296
-7/5
to 10/5
-3to
-12

183337

-0/190
>0/500
0/771/03

No = number; Th = homogenization temperature, T mClat = Clatrite melting temperature, TmCO2 = CO2 melting
temperature, Tmice = ice melting temperature L = liquid; V = Vapor; Ha=Halite, P=Primary

( هیستوگرام فراوانی دمای همگن شدن سیاالتb)  وI ( هیستوگرام فراوانی شوری سیاالت درگیر نوعa) :I  خصوصیات ریزدماسنجی سیاالت درگیر نوع-7شکل
I درگیر نوع
Fig. 5. Microthermometric data of type I fluid inclusion; (a) histograms of salinity and (b) histograms of homogenization
temperature.
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خصوصیات ریزدماسنجی سیاالت درگیر نو II
در این گروه ،مطالعه بر روی  41سیییال درگیر حاوی  CO2انجام شیید.
در شکل  e-a0خ صو صیات این گروه ن شان داده شده ا ست .دمای ذوب
 -79/1 ،CO2تا  -75درجه سانتیگراد میبا شد .در سیاالت حاوی ،CO2
سرد شدن در دمای پایینتر از دمای اتاق سبب می شود که سیال حاوی
 CO2به صیییورت دو ح باب ثانوی در آ ید که ح باب درونی ب خار و ح باب
بیرونی ،مایع ا ست ( .)Goldstein, 2003این مایع در صورتیکه مت شکل
از  CO2خالص با شد در دمای  -70/0درجه سانتیگراد منجمد می شود و
دماهای پایین تر از این دما حضیییور گازهای دیگر چون  CH4را نشیییان
میدهد .در این گروه از سییییاالت نیز با توجه به دمای ذوب  CO2احتماال
 CH4نیز در سیییال درگیر حضییور دارد ( .)Diamond, 2003مطالعات
طیفسیینجی رامان انجامشییده بر روی سیییاالت درگیر کانسییار چاهخاتون
توسییط  Moritzو همکاران ( )1000حضییور مقدار اندک گاز  N2و مقدار
ناچیزی  CH4را نشان میدهد .دمای نهایی ذوب یخ (کالتریت)  -10تا +5
با فراوانی بین  +3 °Cتا  +5میبا شد .برا ساس دمای ذوب کالتریت شوری
این سییییاالت  7/71تا  11/44با فراوانی  7تا  10درصییید وزنی نمک طعام
میباشیید .فاز  CO2از طریق ناپدیدشییدن فاز بخار و تبدیل به فاز مایع در
دمای بین  -0/7تا  +30/9°Cهمگن میشود.
در سیاالت حاوی  ،CO2هنگامیکه این مقدار بیش از  %40باشد ،طی
فرآیند گرمایش و قبل از همگن شیییدن نهایی حباب گاز ،سییییال درگیر
میترکد که در این حالت ،(Temprature of decrepitation) Td
که برابر با حداقل دمای همگن شدن ا ست ،برای آن ثبت خواهد شدTd .
برای این سیییاالت که دچار ترکیدگی یا همگنشییدن شییدهاند ،در محدوده
 197تا  340درجه سانتیگراد اندازهگیری شده است .دمای همگنشدن این
سیاالت باالتر از سیاالت گروه  Іمیباشد .همچنین شوری این سیاالت  7تا
 11wt%با فراوانی  7تا  11wt%محاسبه شده است .گرچه سیاالت دارای
چنین شوریهای باالیی در سنگهای دگرگونی رخ ساره شی ست سبز تا
گرانول یت غیرمعمول می باشییید ).(Yardley and Graham, 2002
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 Moritzو همکاران ( )1000معتقدند که این شییوری ممکن اسییت دالیل
متفاوتی دا شته با شد که ازجمله آن ح ضور تبخیریهای دگرگون شده در
منطقه و یا همزیسیییتی این سییییاالت با سییییاالت ماگمایی ناشیییی از نفوذ
توده های ماگمایی جایگزینشیییده در مراحل مختلف تکامل سییینندج -
سیرجان باشد Niroomand .و همکاران ( )1011نیز در مطالعه سیاالت
درگیر کانسییار خراپه در شییمالغرب زون سیینندج  -سیییرجان که از نوع
کوهزادی و دارای م شابهت زای شی با کان سار سنجده ا ست ،شوری میانگین
 11-14 wt%برای سیییاالت CO2دار به دسییت آورد .بهنظر ایشییان این
شییوری باال ممکن اسییت بهعلت همراهی توالیهای رسییوبی دارای محتوای
شورابهای باال ،بهعنوان بخشی از سنگهای دگرشکل و دگرگون شده باشد.
مقایسه نمودار همگنشدن و شوری سیاالت درگیر نوع  Іو  ІІنشان میدهد
که سیاالت نوع  Іدارای دما و شوری پایینتری از سیاالت نوع  ІІمیباشند
که ن شاندهنده نقش بی شتر آبهای جوی در ت شکیل این نوع از سیاالت
است.

خصوصیات ریزدماسنجی سیاالت درگیر نو III
سیییاالت درگیر این گروه ،مربوط به رگههای کوارتز بدون کانهزایی می
باشییید ،البته در تعدادی نمونهها مانند نمونه ) (SN-18این نوع سییییاالت
همراه با سیاالت نوع  Iو  IIمشاهده شدند .این نوع از سیاالت دارای شوری
باال ه ستند ( شکل  )5aو به همین علت فاز جامد نمک در آنها م شاهده
شد .دمای همگن شدن این گروه از سیاالت  197تا  335درجه سانتیگراد
میباشد (شکل .)5b
از آنجا که در نمونههای مطالعه شده مربوط به انواع سیاالت درگیر در
این تحقیق ،شواهد جوشش  -وجود میانبارهای سیال غنی از بخار و مایع
و نیز حضور کلسیت تیغه ای و کوارتز پزودومورف ( Latifi Saei et al.,
 )2016مشاهده نشد ،لذا بایستی برای دماهای بهدست آمده تصحیح فشار
انجام گیرد .براساس  )1951( Roedderتصحیح فشار زمانی الزم است که
فشار در زمان بهدامافتادن سیال بزرگتر از فشار بخار آب باشد یا به عبارتی
پدیده جوشش رخ نداده باشد.
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شکل -0خصوصیات ریزدماسنجی سیاالت درگیر نوع  (a) :IIهیستوگرام فراوانی دمای ذوب کالتریت (b) ،هیستوگرام فراوانی درجه حرارت ذوب (c) ،CO2
هیستوگرام فراوانی دمای همگنشدن  (d) ،CO2هیستوگرام فراوانی دمای همگنشدن و ) (eهیستوگرام فراوانی شوری سیاالت درگیر نوع .II
Fig. 6. Microthermometric data of type Ⅱfluid inclusion; (a) Histograms of CO2 clathrate melting temperatures (Tmclath),
(b) CO2 melting temperatures, (c) CO2 homogenization temperatures, (d) homogenization temperatures and (e) salinity.

شکل -5خصوصیات ریزدماسنجی سیاالت درگیر نوع  (a) :IIIهیستوگرام فراوانی شوری سیاالت درگیر نوع  )b( ، IIIهیستوگرام فراوانی دمای همگنشدن
سیاالت درگیر نوع .III
Fig. 7. Microthermometric data of type Ⅲ fluid inclusion; (a) Histogram of salinity and (b) Histogram of homogenization
temperature.
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فشار و چگالی سیاالت درگیر
اندازه فشار بهدام افتادن سیاالت کانه ساز در کانسار سنجده با استفاده
از نرم افزار ) Flin Core (Brown, 2003و به شییییوه پیشییینهادی
 Touretو  )1993( Dietvorstان جام شیییید .در این روش از د مای
همگنشدن سیاالت درگیر نوع  Iو  IIاستفاده شد .برایناساس حداقل فشار
همگنشدن سیاالت در محدوده دمایی  300درجه سانتیگراد ،حدود  0/7تا
 1کیلوبار بهدسییت آمده اسییت .عمق تقریبی کانهسییازی براسییاس معادله
 P=Dghمحا سبه شده ا ست .با توجه به اینکه در کان سارهای طالی تیپ
پهنههای برشی ،فشار روباره برابر با وزن سنگهای فوقانی است که بر روی
سیال قرار دارد ( ،)Aliyari, 2006بنابراین مقدار عددی  Dبرابر  1/5در
نظر گرفته میشیییود .بهاین ترتیب با توجه به موارد باال ،عمق  1/97تا 5
کیلومتر برای کانهسازی پیشنهاد میشود.
چگالی آب براسیییاس معادله  Zhangو  )1995( Frantzو چگالی
 CO2برا ساس  )1991( Halloweyو  Shepherdو همکاران ()1997
محاسبه شده است .برایناساس چگالی  CO2بین  0/71تا  0/91و میانگین
 0/903میباشد.
سیاالت درگیر منطقه موردمطالعه از نظر ترکیب شیمیایی در محدوده
 L+Vسی ستم  CO2- H2Oقرار میگیرند .سیاالت مورد مطالعه از نظر
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ترکیب شیییمیایی عموما از نوع ( IІسیییاالت غنی از  )CO2میباشییند که
ن شاندهنده نقش غالب سیاالت دگرگونی در کانهزایی می با شد( Robb,
.)2005
نمودار دمای همگن شیییدن  (ThCO2) CO2در مقابل درجه حرارت
ذوب  (TmCO2) CO2برای سیاالت درگیر نوع  IIدر سیستم های H2O-
 CO2و  H2O- CO2±CH4نشان میدهد که حجم مولی سیاالت درگیر
مطالعهشییده در محدوده بین حجم مول بین  70تا  57 cm3/moleپالت
می شود .نکته مهم در ارتباط با این نمودار ،حضور مقادیری  CH4میباشد،
بهگونهای که بی شتر سیاالت درگیر دارای ن سبت مولی  CH4بین  0/07تا
حدود  0/11میباشییند .همانگونه که در شییکل  9دیده میشییود ،برخی از
سیییاالت درگیر به منحنی بحرانی  CO2-CH4نزدیک میشییوند .بنابراین
بیشتر سیاالت منطقه سنجده دارای  CO2فراوان و مقداری  CH4هستند.
به عقیده  )1990( Diamondاین مسییئله نشییاندهنده آن اسییت که
سیییاالت کانهدار در مراحل اولیه تنها دارای  CO2بوده و سییپس  CH4به
آنها اضافه شده است .در نمونههای مطالعه شده همزیستی سیاالت درگیر
نوع  ІI ،Іو  ( IІIشکل  c4و  )dنشاندهنده اختالط دو سیال با شوری باال
و پایین درحین کانهزایی بوده (نمونه ( )SN-18شکل  )a9و بنابراین دمای
همگن شدن بهد ست آمده ،میتواند دمای واقعی ت شکیل کوارتز و با کمی
اغماض دمای کانهزایی باشد.

شکل  -9نمودار دمای همگنشدن  CO2در مقابل درجه حرارت ذوب  (TmCO2) CO2سیاالت درگیر نوع  ،IІکه در محدوده حجم مول بین  70تا cm3/mole
 57و نسبت مولی کمتر از  0/07تا  CH4 0/17قرار میگیرد.
Fig. 8. Homogenization temperature vs CO2 melting temperature diagram (TmCO2) in type II fluid inclusions which
located in the molar volume ranges from 50 to 75 cm3 /mole and a mole ratio of less than 0.05 to 0.15 CH4.
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و در عوض ،ورود سیاالت ماگمایی متصاعد شده از تودههای نفوذی همراه با
جریان سیاالت جوی گرم شده ،که از طریق گسلهای نرمال تا اعماق زیاد
نفوذ کرده اند ،افزایش مییابد .این سیاالت در مسیر خود طال را از واحدهای
آتشفشانی  -رسوبی شسته و بهصورت کمپلکس بیسولفیدی حمل کرده
است ( .)Kouhestani, 2005وجود دو محدوده دمای همگنشدن سیاالت
درگیر (با میانگین  177و  300درجه سانتیگراد به ترتیب مربوط به سیال
نوع  Iو  )IIبا مقادیر شوری متفاوت نشاندهنده حضور حداقل دو نوع سیال
با دما و شوری متفاوت در حین کانهزایی است .این سیاالت در سطوح باالتر
به صورت عامل دگرسانی عمل کرده و سبب ته نشینی طال میشوند .در
مجموع با توجه به ویژگیهای زمینشناسی چون توالی آتشفشانی  -رسوبی
میزبان کانهزایی ،ژئومتری رگه  -رگچهای در امتداد گسلهای نرمال ،حضور
کانیهای سولفیدی چون پیریت و کالکوپیریت ،کانیهای باطله کوارتز،
کلریت ،کربنات میتوان کانسار سنجده را در گروه کانسارهای طالی
کوهزایی قرار داد .با توجه به نمودار شوری -دمای همگن شدن در شکل 9
نیز کانسار سنجده در محدوده کانسارهای طالی  load goldقرار میگیرد.
بر اساس  Mernaghو همکاران ( )1005تمام کانسارهای طالی
کوهزایی دارای خصوصیات کلی مشترکی مانند جایگاه زمینشناسی ،محیط
تکتونیکی ،فراوانی سیاالت درگیر دو فازی  ،L+Vشوری پایین سیال و
حضور فاز غالب  CO2در سیال هستند .سنگهای میزبان این کانسارها
بسیار متفاوت است ،اما معموال این سنگهای میزبان تحت دگرگونی ناحیه
ای در حد رخساره شیست سبز تا گرانولیت قرار گرفتهاند ،ولی اغلب کانه
زایی به واحدهای با درجه دگرگونی شیست سبز محدود میشود ( Groves
 .)et al., 1998اغلب این کانسارها دارای دگرسانی گرمابی قابل مالحظهای
میباشند ،که دارای زونبندی کانیشناسی قائم اندک و ضعیف ،اما زونبندی
جانبی گسترده و وسیع هستند که شامل دگرسانیهای کلریتی ،آلبیتی،
کربناتی ،بیوتیتی ،سرسیتی ،سیلیسی و سولفیدی از حاشیه به مرکز میباشد
( .)Phillips and Powel, 2009در ایران نیز با توجه به جایگاه تکتونیکی
– ژئودینامیکی پهنه سنندج – سیرجان میتوان انتظار داشت که کانهزایی
طالی تیپ کوهزایی نسبت به تیپهای دیگر طال غالب باشد .کانسارهای
طالی کوهزایی در پهنه سنندج  -سیرجان همگی در زیرپهنه با دگرشکلی
پیچیده ( )Mohajjel et al., 2003و در توالی سنگهای آتش فشانی -
رسوبی با سن پالئوزوئیک فوقانی و مزوزوئیک فوقانی قرار دارد .کانسار
سنجده و بهطور کلی نهشتههای موته تحت تاثیر دگرگونی در حد رخساره
شیست سبز تا آمفیبولیت زیرین قرار گرفتهاند که کانهزایی بیشتر در ارتباط
با رخساره شیست سبز رخ داده است .مطالعات سیاالت درگیر نشان دهنده
حضور غالب سیاالت دو فازی  L+Vبا فازهای غالب  H2Oو  CO2است.
از طرف دیگر با توجه به تشابه کانیشناسی و الگوی دگرسانی و میانگین
دمای همگنشدن و شوری ،میتوان تیپ کانهزایی در منطقه را از نوع نهشته-
های کم عمق کوهزایی دانست.

فرآیندهای فیزیکی موثر در تغییر رفتار سیاالت درگیر
در بسیاری از کانسارها ،فرآیندهای فیزیکی بهویژه جدایش فاز و اختالط
سیاالت مهمترین مکانیسمهایی هستند که سبب تهنشست تمرکزهای
اقتصادی ذخایر معدنی میشوند (Skinner 1979; Gregory, 2016,
) Ridley .2017و  )1000( Diamondاز فرآیندهایی چون برهم کنش
سیال – سنگ ،جدایش فاز و اختالط سیاالت بهعنوان فرایندهای غالب در
نهشت کانه در سیستمهای طالی کوهزایی نام میبرند .دو ویژگی دمای
همگنشدن و شوری ،پارامترهایی هستند که در تعبیر و تفسیر فرآیندهای
 boilingو  mixingمفید است ()Abdollah Pour et al., 2016
(شکل ،)9در اکثر سیستمهای گرمابی کمعمق جدایش فاز در اثر پدیده
 boilingاست ،اما برای سیستمهای حاوی مواد فرار اضافی مانند CO2
حالت بسیار پیچیدهای وجود دارد و برای جدایش فاز در این سیستمها واژه
 effervescenceمناسبتر است .در شکل  9aنمودار همگنشدن – شوری
برای سیاالت درگیر کانسار سنجده جهت تعبیر و تفسیر فرایندهای مؤثر در
کانهزایی ترسیم شده است .با توجه به این شکل و مقایسه آن با شکل  9bو
همچنین با توجه به فراوانی قابلمالحظه سیاالت دوفازی غنی از مایع و
فراوانی کم سیاالت درگیر گازی و اینکه تمامی سیاالت به فاز مایع همگن
شدند ،میتوان نتیجه گرفت که در سیاالت پدیده  mixingصورت گرفته
است و جدایش فازی رخ نداده است .عالوه بر این دامنه نسبتا وسیع
همگنشدن سیاالت درگیر نشان میدهد که احتماال فرآیند سردشدن ساده
(کاهش درجه حرارت) یکی دیگر از عوامل مؤثر در تهنشست سیال است
(شکل  a9و  .)bبه عقیده  )1011( Aliyariشوری پایین تا متوسط در
کانسار زرترشت دلیلی بر حضور سیاالت ماگمایی است ،در کانسار سنجده و
منطقه موته نیز شوری پایین تا متوسط سیاالت احتماال به دلیل حضور
طبقات رسوبی (تبخیری) دگرگون شده در توالیهای سنگی دگرگون شده
منطقه و یا سیاالت ماگمایی میباشد .البته تغییرات میزان شوری نسبت به
افزایش دما چندان زیاد نمیباشد که این امر میتواند نشانگر اختالط سیال
مؤثر در کانیزایی با آب جوی باشد ( Manouchehri Nia et al.,
.)2016
بر اساس مطالعات سیاالت درگیر ،در طی مراحل اولیه دگرگونی ناحیهای
(دگرگونی پیشرونده) ،یک سیال دگرگونی در نتیجه آبزدایی توالیهای
آتشفشانی  -رسوبی تشکیل شده است .این سیال دارای شوری متوسط،
غنی از  CO2 ،H2Oو  Sمیباشد .این سیال در مسیر گرادیان فشاری
موجود در ستون دگرگونی و همزمان از طریق پهنههای برشی ،که عامل
مهمی در ایجاد و افزایش نفوذپذیری هستند ،به سمت باال حرکت میکند.
در آخرین مراحل باالآمدگی منطقه و عملکرد شدید دگرشکلی شکنا ،به
دلیل تبدیل تکتونیکی فشارشی  -کششی به کششی غالب ،انواع شکستگیها
و گسلهای نرمال و تزریق تودههای نفوذی اتفاق میافتد .همچنین بهدلیل
کاهش عمق موثر در نتیجه باالآمدگی ،جریان سیاالت دگرگونی کاهش یافته
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شکل  )a( -9نمودار همگنشدن – شوری برای سیاالت درگیر کانسار سنجده و قرارگیری کانسار طال سنجده در محدوده طالی کوهزایی که با
مستطیل خطچین نمایش داده شده است ) ،(Wilkinson, 2001منشا سیاالت کانسنگساز در اینجا با استفاده از نمودار ) (Kesler, 2005به
صورت محدوده ( 1آبهای جوی)( 1 ،آب دگرگونی) و ( 3آب ماگمایی) مشخص شده است و ) (bنمودار شماتیک جهتهای اصلی دمای همگنشدن-
شوری در طی فرآیندهای مختلف تکامل سیاالت درگیر ).(Wilkinson, 2001
Fig. 9. Schematic diagram showing (a) Homogenization temperature – salinity diagram illustrating ranges for
fluid inclusion from Senjedeh gold deposit located in orogenic gold deposit(dashed rectangle) (Wilkinson,
2001), the origin of ore-forming fluids in this study was made using diagram of Kesler (2005), range 1
(Meteoritic water), 2 (metamorphic water) and 3 (magmatic water) and (b) Typical trends in Th – salinity space
due to various diagram fluid evolution processes (Wilkinson, 2001).

نتیجهگیری
 کانهزایی طال در کانسار سنجده در توالیهای آتشفشانی  -رسوبیبه صورت رگه  -رگچه و عد سیهای کوارتز  -سولفید درون سنگ
میزبان متاریولیتی و در امتداد گ سل نرمال رخ داده ا ست و عموما
برگوارگی را قطع کرده اسیییت .دگرسیییانی غالب در این محدوده
سیلی سی ،سری سیتی و آرژیلیتی شدن ا ست که کانهزایی طال در
رگههای کوارتز همراه با دگرسانی سیلیسی دیده میشود.
 مطالعات سیاالت درگیر نشاندهنده حضور غالب سیاالت دو فازی( L+Vنوع  )Iو سی ستم ( H2O-CO2+NaClنوع  )IIا ست که
مسییئول کانهزایی در کانسییار سیینجده میباشییند .محدوده دمای
همگن شیییدن سییی یاالت درگیر نوع  Іبین  107تا  190و د مای
همگنشدن سیاالت نوع  197 ،IІتا  340درجه سانتیگراد است.
میزان شوری سیاالت  1/7تا  11 wt% NaClمحاسبه شده استکه اکثرا دارای شوری کمتر از  11 wt%میباشند.
حداقل فشییار همگنشییدن سیییاالت در محدوده دمایی  300درجهسانتیگراد ،حدود  0/7تا  1کیلوبار بهد ست آمده ا ست .عمق تقریبی
کانهسییازی برابر  1/5در نظر گرفته میشییود و بر این اسییاس عمق
 1/97تا  5کیلومتر برای کانهسازی پیشنهاد میشود.

 وجود دو محدوده دمای همگنشییدن سیییاالت درگیر (با میانگین 177و  300درجه سانتیگراد به ترتیب مربوط به سیال نوع  Iو )II
با مقادیر شوری متفاوت ن شاندهنده ح ضور حداقل دو نوع سیال با
دما و شیییوری متفاوت در حین کانهزایی اسیییت ،بنابراین سییییاالت
گرمابی تشکیل دهنده رگه  -رگچه های کوارتزی هم منشا دگرگونی
و هم ماگمایی دارند و همچنین با توجه به عمق کم کانسار می توان
گفت یکی از علل تهن شت طال سرد شدن سیال در نتیجه واکنش با
آب های جوی است.
 به طور کلی با توجه به ویژگیهایی چون توالی آتشف شانی -رسیییوبی میز بان کا نهزایی ،ژئومتری ر گه  -رگ چه ای در ام تداد
گسیییلهای نرمال ،حضیییور کانیهای سیییولفیدی چون پیریت و
کالکوپیریت ،کانیهای باطله کوارتز ،کلریت ،کربنات ،چگالی 00903
و ف شار  007-1کیلوبار ،دمای  300-177درجه سانتیگراد ،شوری
پایین تا متوسییط ،بهگونهای که عامل اصییلی کمپلکسهای طالدار
واکنشهای سیال /سنگ و سرد شدن نتیجه اختالط دو سیال با
شرایط دمایی متفاوت میبا شد ،میتوان تیپ کانهزایی در منطقه را
از نوع نهشتههای کمعمق کوهزایی دانست.
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