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 چكيده 

سبزوار واقع شده است. سنگ میزبان آن کوارتزمونزودیوریت و  -نیشابور و در شرق کمربند ماگمایی قوچانآپاتیت خانلق در شمال غربی  -کانسار اکسید آهن       

شناسی آن شامل مگنتیت و آپاتیت است که همراه با کلسیت، کوارتز، اپیدوت، کانیسازی عمدتا به شکل رگه و رگچه و کمتر برشی است. گرانودیوریت الیگوسن است. کانی

( سیال با دمای باال و شوری باال که 1اند: برمبنای مطالعات سیاالت درگیر در آپاتیت، دو نوع سیال مختلف در تشکیل کانسار نقش داشتهباشد. ریت میپیروکسن و کل

دار ن محلول ماگمایی کانهو شوری نسبتا پایین. فرآیند اختالط بی NaClو  CaCl2 ،MgCl2( سیال عمدتا با دمای متوسط محتوی نمکهای 2ماهیت ماگمایی دارد و 

هیدروترمالی دارد و مرتبط با فعالیتهای  -نشینی عناصر شده باشد. این کانسار منشاء ماگماییتواند باعث تهگرم و شور و محلول سردتر و کم شور و نیز فرایند جوشش می

سازی آپاتیت خانلق، به عنوان اولین کانی -کانسار مگنتیتفحه توران است. شناخت ماگماتیکی ترشیاری وابسته به زون فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس سبزوار به زیر ص

 کشف شده نوع کایرونا در شمال شرق ایران، گام مثبتی جهت اکتشاف این نوع کانسارها در این بخش از کشور است.

 شمال غربی نیشابورهیدروترمالی، نوع کایرونا،  -سازی، سیاالت درگیر، محلول ماگماییکانی :کلمات کليدي
 

مقدمه
عمدتا در ناحیه بافق در ایران آپاتیت ایران  -کانسارهای اکسید آهن

مرکزی قرار دارند و شامل ذخایر بسیار بزرگی همچون چغارت، چادرملو، سه 

گز، میشدوان و لکه سیاه هستند. این کانسارها در چاهون، اسفوردی، چاه

رسوبی سازند ساغند به سن کامبرین تحتانی و در ارتباط  -مجموعه آتشفشانی

اند و محیط تشکیل آنها ریفت معرفی تشکیل شدهبا ماگماتیسم آلکالن منطقه 

 ;Forster and Jafarzadeh, 1994; Daliran, 2002شده است )

Daliran et al., 2007 and 2010; Jami et al., 2007; Bonyadi et 

al., 2011; Mokhtari et al., 2013همچنین کانسارهای اکسید آهن .)- 

الیگوسن  -زون طارم به سن ائوسن فوقانی البرز، زیر -آپاتیت در زون آذربایجان

اند، که شامل سرخه دیزج، مروارید، علی آباد و ذاکر است. تحتانی شناسایی شده

، تشکیل شده در زون Iاین ذخایر مرتبط با ماگماتیسم کالک آلکالن نوع 

هیدروترمالی معرفی شده است  -فرورانش هستند و منشاء آنها ماگماتیکی

(Azizi et al., 2009; Nabatian et al., 2012; Nabatian and 

Ghaderi, 2013آپاتیت در شمال  -(. کانسار خانلق اولین ذخیره اکسید آهن

شرقی ایران است که توسط زارعی و همکاران )در حال چاپ( به عنوان کانسار 

کیلومتری شمال غربی  35نوع کایرونا درنظر گرفته شده است. این ذخیره در 

 37´ 54ً تا º58 34´ 55ستان خراسان رضوی، در فاصله طولهای ًنیشابور در ا

º58 23´ 56ً عرضهای و º36 24´ 52ً تا º36 همین به روستایی مجاورت در و 

سبزوار قرار  -. این کانسار در گوشه شرقی کمربند ماگمایی قوچاندارد قرار نام

 ( 1دارد )شکل 

سبزوار و راه دسترسی به آن -موقعیت کانسار خانلق در شمال شرقی ایران، شرق کمربند ماگمایی قوچان. 1شکل   
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های نفوذی گرانودیوریتی و کوارتز مونزودیوریتی و سنگ میزبان آن توده 

با ماهیت کالک آلکالن و  Iبه سن الیگوسن است که از نوع گرانیتوئیدهای نوع 

 متعلق به زون فرورانش هستند. 

 طال -و ذخایر مس (IOA)آپاتیت نوع کایرونا -کانسارهای اکسید آهن     

سازی درنظر دو عضو نهایی یک سیستم کانی (IOC)  با اکسید آهن همراه

 Hitzman et al., 1992; Hitzman, 2000; Gelcichاند )گرفته شده

et al., 2005 .)(Davidson et al., 2007)  معتقدند که براساس شواهد

مانند مراحل اولیه تشکیل ذخایر  REEغنی از  IOCGبافتی، کانسارهای 

IOA ( هستند مانند کانسار المپیک دمOreskes and Einaudi, 1990 یا )

 ;Williams et al., 2005)(. Monteiro et al., 2008سوسگو )

Williams, 2010)  ذخایر نوع کایرونا را مجزا از کانسارهایIOCG  معرفی

برای آنها استفاده نمودند. مطالعات  IOAکردند و به همین دلیل از اختصار 

دهد که تشکیل آنها مرتبط با نشان می IOCGانجام شده بر روی کانسارهای 

 450تا  300هیدروترمالی با دمای متوسط تا باال )حدود  -سیاالت ماگمایی

 Pollard, 2001 andاست ) CO2جه سانتیگراد(، شوری باال و محتوی در

2006; Fu et al., 2003; Rieger et al., 2012 اگرچه که تعدادی از .)

طال، مرتبط با محلولهای دما  -سازی مسآنها بویژه در مرحله تشکیل کانی

 CO2ر درجه سانتیگراد(، شوری باال و مقادیر متغی 300متوسط تا کم )کمتر از 

معتقد است که در بخشهای فوقانی ذخایر  (Williams, 2010)هستند. 

IOCG  آبهای سرد سطحی با محلولهای داغ ماگماتیکی نشات گرفته از عمق

، نظریات مختلفی برای تشکیل IOCGشوند. برخالف کانسارهای مخلوط می

 Nystromتوان به ماگمایی )وجود دارد که از آن جمله می IOAذخایر نوع 

and Henriquez, 1994; Naslund et al., 2000; Nystrom et al., 

( و هیدروترمالی Park, 1984همزمان با رسوبگذاری )-(، متصاعدی2008

(Gleason et al., 2000; Daliran, 2002; Sillitoe and Burrows, 

2002; Nystrom et al., 2008 .اشاره کرد )(Jami et al., 2007; 

Daliran et al., 2010; Bonyadi et al., 2011  )ذخایر اکسید آهن- 

با  (Jami et al., 2007)اند. آپاتیت ناحیه بافق را هیدروترمالی معرفی کرده

مطالعه سیاالت درگیر در انواع مختلف آپاتیت و نیز کوارتز در کانسار اسفوردی، 

درجه سانتیگراد با  425تا  375مقدار دمای محلول را در مراحل اولیه بین 

درجه  155تا  145درصد بدست آوردند که به دمای  18تا  14شوری 

اخیری کاهش یافته درصد در فازهای نهایی و ت 13سانتیگراد و شوری کمتر از 

دهنده دار تشکیلدمای محلول کانه( (Azizi et al., 2009است. همچنین 

 430تا  200البرز را بین  -آپاتیت ترشیاری زون آذربایجان -ذخایر اکسید آهن

درصد تعیین کردند. کانسار سرخه دیزج  20درجه سانتیگراد با شوری کمتر از 

تا  290هیدروترمالی با دمای بین  -ایینیز در همین ناحیه از محلولهای ماگم

درصد تشکیل شده است  22درجه سانتیگراد و شوری کمتر از  320

(Nabatian and Ghaderi, 2013.) 

سازی، تعیین روابط پاراژنزی و مطالعه هدف از این مقاله مطالعات کانی

نوان سیاالت درگیر برای دستیابی بهتر به ژنز و نحوه تشکیل کانسار خانلق به ع

 در شمال شرقی ایران است. (IOA)اولین کانسار شناخته شده نوع 

  

 روش مطالعه

در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر، برداشت اطالعات صحرایی و 

سازی انجام شد. در مجموع های کانیبرداری از واحدهای سنگی و رگهنمونه

 30مقطع نازک،  120نمونه جمع آوری شد که از این میان  200تعداد حدود 

-بلوک صیقلی تهیه و مطالعه شدند. نقشه زمین 20مقطع نازک صیقلی و 

 ArcGISافزار سازی منطقه در نرمکانی -سازی و آلتراسیونکانی -شناسی

مقطع دوبرصیقل  8تهیه شد. همچنین برای مطالعه سیاالت درگیر، تعداد 

عدد( پس از مطالعات  2)عدد(، کوارتز و کلسیت  6)ویفر( از کانیهای آپاتیت )

دقیق پاراژنزی تهیه شد که به دلیل عدم وجود و یا نامناسب بودن اندازه 

گیریهای های کوارتز و کلسیت، در نهایت اندازهسیاالت درگیر در نمونه

 6ساز فقط بر روی دماسنجی، تعیین نوع امالح و مقدار شوری محلول کانه

بوطه با استفاده از یک دستگاه سردکننده آزمایشهای مرنمونه آپاتیت انجام شد. 

در دانشگاه فردوسی  THM 600کننده ساخت شرکت لینکام مدل و گرم

 °1مشهد صورت گرفته است. دقت کار دستگاه در مرحله سرد و گرم کردن 

C± ( درجه سانتیگراد می600( تا )-190و محدوده حرارتی دستگاه بین )+-

با استفاده از نرم افزار  H2O-NaClیستم در س باشد. مقدار شوری و دانسیته

 HOKIEFLINCS-H2O-NACLتعبیه شده در سیستم اکسل 

(Steele-MacInnis et al., 2012; Lecumberri-Sanchez et al., 

ترسیم  SPSSافزار های مناسب در نرم( محاسبه شده است. هیستوگرام2012

 شد.

 زمين شناسي 

 جنوب شرقی در -روند شمال غربیسبزوار با  -کمربند ماگمایی قوچان

افیولیت سبزوار و اطراف آن نفوذ نموده و به سمت شمال تا کوههای البرز ادامه 

(. تشکیل این کمان مرتبط با زون فرورانش ورقه Alavi, 1991دارد )

 ;Spies at el., 1983اقیانوسی نئوتتیس سبزوار به زیر صفحه توران است )

Bauman et al., 1983ای آتشفشانی و نفوذی کمان براساس (. سنگه

به سه گروه سنگهای آذرین حدواسط  (Spies et al., 1983)مطالعات 

 -پلیوسن و سنگهای آلکالن میوسن -ائوسن، سنگهای اسیدی الیگوسن

سن سنگهای آذرین  پلیستوسن )آلکالی بازالت و شوشونیت( قابل تقسیم است.

پلیستوسن  -این کمان از ائوسن در جنوب )در نزدیکی افیولیت سبزوار( تا پلیو

 کند.به سمت شمال )جنوب قوچان( تغییر می

نیشابور )قائمی و همکاران،  1:100000کانسار خانلق در غرب نقشه 

( واقع شده است. براساس این نقشه، واحدهای سنگی آذرین منطقه 1378

اند. اما براساس مطالعات صحرایی و دزیت و داسیت معرفی شدههمگی آن

های نفوذی نیمه آزمایشگاهی مشخص شد که بخش اعظم سنگهای آذرین، توده

شناسی منطقه عمیق هستند که با مورفولوژی نسبتا خشن رخنمون دارند. زمین

خانلق متشکل از واحدهای سنوزوئیک است. قدیمیترین واحدهای سنگی، 

آتشفشانی هورنبلند داسیت و توف سبز در شرق محدوده است )شکل  سنگهای

شوند. این های نفوذی دیده میتری نسبت به توده( که با مورفولوژی پست2

واحدهای آتشفشانی در برخی نقاط )خارج از محدوده( به طور عادی بر روی 

آنها  های ائوسن قرار دارند و لذا سن نسبیواحدهای کنگلومرایی و ماسه سنگ

(. 1378در نقشه نیشابور، الیگوسن درنظر گرفته شده است )قائمی و همکاران، 

هورنبلند داسیت دارای بافت پورفیری با زمینه دانه ریز است و درشت بلورهایی 

شود. توف سبز نیز با رنگ سبز از فلدسپات، کوارتز و هورنبلند در آن دیده می

یار دانه ریز و از نوع توف بلوری با شود. این واحد بسخود در صحرا مشخص می

های نفوذی نیمه عمیق با بافت پورفیری و ترکیب اسیدی است. توده

گلومروپورفیری و زمینه دانه درشت بخش زیادی از مرکز محدوده را به خود 

اند و به سه واحد هورنبلند کوارتزمونزودیوریت پورفیری، هورنبلند اختصاص داده

(. 2و گرانودیوریت پورفیری قابل تقسیم هستند )شکل گرانودیوریت پورفیری 

اند. روند آنها ها به شکل استوک در سنگهای آتشفشانی نفوذ نمودهاین توده

غربی بوده و مرز آنها با واحدهای رسوبی اطراف گسلی است. واحدهای  -شرقی

گرانودیوریتی بیشترین گسترش را در منطقه دارند و هورنبلند گرانودیوریت 

آپاتیت است.  -سازی مگنتیتهای کانیرفیری میزبان اصلی رگه و رگچهپو

شود و زیرکن، آپاتیت و درشت بلورهایی از فلدسپات و هورنبلند در آن دیده می
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-مگنتیت مهمترین کانیهای فرعی آن هستند. این توده تحت تاثیر محلول کانه 

کربناتی و سیلیسی دار، متحمل آلتراسیون عمدتا پروپلیتیک و کمتر آرژیلیک، 

سازی شده است. گرانودیوریت پورفیری در مرکز های کانیبویژه در مجاورت رگه

شناسی تنها تفاوت آن با واحد قبلی، عدم منطقه رخنمون دارد و از لحاظ کانی

دار، آلتره وجود کانی هورنبلند است. اگرچه که این توده تحت تاثیر سیال کانه

آن دیده نشده است. هورنبلند کوارتز مونزودیوریت  سازی درشده است اما کانی

سازی است. بافت آن های کانیپورفیری نیز میزبان بخشی از رگه و رگچه

پورفیری بوده و درشت بلورهای فلدسپات، کوارتز و هورنبلند در آن مشاهده 

شود. زیرکن و مگنتیت مهمترین کانیهای فرعی سنگ هستند. هاله می

 شود.سازی در این توده دیده میراف محلهای کانیآلتراسیونی در اط

مارن، سیلت استون و شیلهای قرمز رنگ با لنزهایی از ژیپس به سن        

اند و بخش عمده شمال میوسن بر روی سنگهای آذرین الیگوسن تراست شده

ماهوری و (. مورفولوژی پست و تپه2اند )شکل منطقه را به خود اختصاص داده

این واحد در بین سنگهای آذرین خاکستری رنگ که ارتفاعات خشن رنگ ویژه 

کند. واحد اند، آنها را از یکدیگر کامال متمایز میمنطقه را به وجود آورده

شود که براساس آگلومرایی با رخنمون کوچک در جنوب غربی محدوده دیده می

قطعات  (. این واحد از2نقشه نیشابور سن آن پلیوسن معرفی شده است )شکل 

سانتیمتری سنگهای آذرین اسیدی منطقه تشکیل  30بسیار کوچک تا بیش از 

 سازی است.شده است و فاقد آلتراسیون و کانی

 

سازی کانسار خانلقکانی -شناسی. نقشه زمین2شکل   

 

 آلتراسيون
، های آلتراسیونی و اندازه و نوع کانیهای ثانویهبراساس گسترش هاله

 -1توان در دو بخش تقسیم و بررسی کرد: آلتراسیون کانسار خانلق را می

شود ای که تقریبا در همه واحدهای آذرین منطقه مشاهده میآلتراسیون ناحیه

دار که فقط در اطراف رگه و های کانهآلتراسیون بخشی مربوط به زون -2و 

 سازی و عمدتا در درز و شکستگیهای سنگ میزبان های کانیرگچه

 شود.دیده می

زون پروپلیتیک، کربناتی،  4توان در ای منطقه را میآلتراسیون ناحیه

سیلیسی و آرژیلیک خالصه کرد که در این میان بیشترین گسترش مربوط به 

صول ها مح(. این آلتراسیون3های پروپلیتیک و کربناتی است )شکل زون

سازی است دار نشات گرفته از عمق با سنگهای میزبان کانیواکنش محلول کانه

و عمدتا به شکل جانشینی کانیهای اولیه سنگ توسط کانیهای هیدروترمالی 

ثانویه رخ داده است. آلتراسیون پروپلیتیک متوسط واحد هورنبلند داسیت در 

در غرب، شرق و شمال شرق محدوده و واحد هورنبلند گرانودیوریت پورفیری 

(. این آلتراسیون با تبدیل شدن 3منطقه را تحت تاثیر قرار داده است )شکل 

درصد( و  90درشت بلورهای پالژیوکالز و هورنبلند به کلسیت )گاهی تا 

درصد(  45تا گاهی  10های ریزبلور پراکنده در متن سنگ )بین اپیدوت

 هایی با ضخامت چندچهالف(. کلسیت به صورت رگ 4شود )شکل مشخص می

شود. کلریت دیگر کانی ثانویه این زون است که در قالب میلیمتر نیز دیده می

درصد حضور دارد. در  10تا  5پالژیوکالز و یا به صورت پراکنده در متن در حد 

سازی است، اما در توده نفوذی نیمه واحد آتشفشانی این آلتراسیون فاقد کانی

 4ی کلسیت، گاهی کانی مگنتیت نیز وجود دارد )شکل هاعمیق همراه با رگچه

یابد. دار افزایش میهای کانهب(. مقدار کانیهای ثانویه در نزدیکی زون

پروپلیتیک متوسط در بخش زیادی از واحدهای  -آلتراسیون کربناتی

(. کانیهای ثانویه 3شود )شکل گرانودیوریتی و کوارتز مونزودیوریتی دیده می

یت، کلریت و اپیدوت است. کلسیت به شکل جانشینی در این زون کلس

درصد حجم سنگ را به  40پالژیوکالز، پراکنده در متن و رگچه تا حدود گاهی 
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درصد از قسمت وسط به  90تا  10خود اختصاص داده است. پالژیوکالزها بین  

پ(. کلریت عمدتا جانشین پالژیوکالز شده  4اند )شکل کلسیت تبدیل شده

ت( و اپیدوت هم به صورت جانشینی در هورنبلند و هم به  4ل است )شک

تا  10شود. مقدار این دو کانی مجموعا بین صورت پراکنده در متن مشاهده می

درصد در نقاط مختلف متغیر است. در مرکز و شمال منطقه همراه با این  35

ر این شود و مقدار کانیهای ثانویه دسازی مگنتیت دیده میآلتراسیون، کانی

-بخشها افزایش یافته است. آلتراسیون سیلیسی ضعیفی در بخش زیادی از توده

گردد که در برخی نقاط همراه با مگنتیت است های نفوذی منطقه مشاهده می

(. کوارتز ثانویه عمدتا به شکل پراکنده در متن و به ندرت در قالب 3)شکل 

درصد  6ت حداکثر تا مگنتی -کوارتز -کوارتز یا کلسیت -های کلسیترگچه

ث(. آلتراسیون آرژیلیک نسبتا ضعیف در واحد هورنبلند  4وجود دارد )شکل 

(. کانیهای 3شود )شکل گرانودیوریت پورفیری در غرب و مرکز منطقه دیده می

 اند. ها شدهدرصد جانشین فلدسپات 12رسی حداکثر تا 

و یا زون آلتراسیون بخشی عمدتا در درز و شکستگیهای سنگ میزبان 

شود. گسترش این نوع آلتراسیون گسلی همراه با مگنتیت و آپاتیت دیده می

دار است و با فاصله گرفتن از آنها مقدار این نوع های کانهفقط محدود به زون

الف(. این  5رود )شکل کانیهای ثانویه به تدریج کاهش یافته و از بین می

ور، پیروکسن، کلسیت و کوارتز کانیهای هیدروترمالی شامل اپیدوت درشت بل

اپیدوت همراه با کلسیت فراوانترین کانی باطله کانسار خانلق (. 3است )شکل 

رسد شود. اندازه این کانی در این بخشها گاهی تا یک سانتیمتر میمحسوب می

سازی عمدتا های کانیالف و ب(. کلسیت موجود در رگه و رگچه 5)شکل 

 4/0دار با اندازه حداکثر تا کلسیت درشت بلور شکل ریزبلور هستند اما به ندرت

میلیمتر در بافت پرکننده فضای خالی در کنار کلسیت ریزبلور وجود دارد )شکل 

سازی اولیه منطقه را قطع های کانیهای کلسیت تاخیری نیز رگچهپ(. رگچه 5

سن با اند. کانی پیروککنند و یا به طور کامل یا بخشی جانشین آپاتیت شدهمی

( XRDو  2Vگیری زاویه خاموشی ترکیب دیوپسید و اوژیت )براساس اندازه

ها وجود دارد. اندازه بلورهای همراه با مگنتیت، کلسیت و اپیدوت در رگچه

ت( و گاهی شکل بادبزنی و شعاعی  5رسد )شکل سانتیمتر می 5/1پیروکسن تا 

کوارتزهای درشت بلور تا  -1دارند. کوارتز نیز به دو شکل قابل مشاهده است: 

سانتیمتر که از فراوانی بسیار کمی برخوردار بوده و در قالب  5/0اندازه حداکثر 

رگچه همراه با کانیهای اصلی و یا به شکل بافت پرکننده فضای خالی در وسط 

کوارتزهای کریپتوکریستالین تاخیری که فراوانترین نوع  -2شود و آن دیده می

ها عمدتا در قالب بافت پرکننده فضای تند. این سیلیسسیلیس در کانسار هس

اند و یا حفرات و فضاهای خالی بین مگنتیت ها قرار گرفتهخالی در وسط رگچه

ث(. گاهی کوارتز تاخیری به صورت بخشی  5اند )شکل و آپاتیت را پر کرده

 جانشین آپاتیت شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سازی کانسار خانلقکانی -. نقشه آلتراسیون3شکل   

 

 

 



 

63 

 

17، شماره 94 پاییز مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(، پ( XPLمگنتیت در زون پروپلیتیک ) -(، ب( رگچه کلسیتXPLالف( تبدیل پالژیوکالز به کلسیت و اپیدوت پراکنده در آلتراسیون پروپلیتیک در سنگ میزبان گرانودیوریتی ) .4شکل 

پروپلیتیک متوسط  -(، ت( جانشینی کلریت در پالژیوکالز در آلتراسیون کربناتیXPLپروپلیتیک متوسط ) -پالژیوکالز در آلتراسیون کربناتیجانشینی کلسیت در وسط درشت بلورهای 

(PPL( کوارتز ثانویه همراه با کلسیت در سنگ میزبان )ث ،)XPL( )Mag ،مگنتیت =Pl  ،پالژیوکالز =Cal ،کلسیت =Ep ،اپیدوت =Chl ،کلریت =Qzوارتز )= کWhitney and 

Evans, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دوت همراه با مگنتیت و آپاتیت به الف( وجود اپیدوت درشت بلور همراه با کلسیت، مگنتیت و گاهی پیروکسن درشت بلور در درز و شکستگیهای سنگ میزبان گرانودیوریتی، ب( اپی  .5شکل 

(، ت( XPLضای خالی )و نیز سیمان بین قطعات برشی شده در زون گسلی، پ( تصویر میکروسکوپی مگنتیت در کنار کلسیت ریزبلور و درشت بلور در یک بافت پرکننده ف صورت رگچه

( XPLی بین بلورهای مگنتیت را پر کرده است )(، ث( تصویر میکروسکوپی کوارتز کریپتوکریستالین که فضای خالPPLتصویر میکروسکوپی پیروکسن درشت بلور همراه با کلسیت )

(Mag ،مگنتیت =Ap ،آپاتیت =Cal ،کلسیت =Ep ،اپیدوت =Px ،پیروکسن =Qz( کوارتز =Whitney and Evans, 2010). 
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 سازيکاني 

سازی با روند شمال زون کانی 6آپاتیت خانلق در  -کانسار مگنتیت

شرقی در سنگ میزبان گرانودیوریتی و کمتر کوارتز جنوب  -غربی

 2شود )شکلهای سازی و آلتراسیون مشابه دیده میمونزودیوریتی همراه با کانی

های گسلی سازی در سطوح درز و شکستگی سنگ میزبان و زون(. کانی3و 

ژنتیک بودن آن نسبت به واحدهای تشکیل شده است که نشاندهنده اپی

ای، ای، برشی، تودهالف(. ساخت و بافت رگه و رگچه 6)شکل  دربرگیرنده است

سازی است که از ای از ویژگیهایی کانیشاخه -پرکننده فضای خالی و دندریتی

سازی ای و بعد از آن برشی مهمترین اشکال کانیاین میان ساخت رگچه

متر و  150متر تا حدود  40سازی از های کانیشوند. طول رگهمحسوب می

دار بزرگترین زون کانهمتر در سطح زمین متغیر است.  10متر تا  1ض آنها از عر

هایی بر روی آن حفر شده و سینه کاری در غرب محدوده قرار دارد که ترانشه

شود ها دیده میایی وسیعی در اطراف این رگهسازی رگچهباز شده است. کانی

ها از چند ضخامت رگچهرسد. عدد در مترمربع می 50که تراکم آن گاهی به 

ب(. برشی شدن که از  6سانتیمتر متغیر است )شکل  30میلیمتر تا حداکثر 

دار آلتره سنگ میزبان که توسط ساختهای فراوان منطقه است، با قطعات زاویه

-اند، در زونسیمانی از مگنتیت و آپاتیت همراه با کانیهای باطله سیمانی شده

ت برشها نشاندهنده برش گسلی است شود. مشخصاهای گسلی مشخص می

شناسی کانسار بسیار ساده بوده و عمدتا شامل مگنتیت و پ(. کانی 6)شکل 

های کلسیت، کوارتز، اپیدوت، پیروکسن و کلریت آپاتیت است که با باطله

شود. همراهی آپاتیت و مگنتیت در تمام کانسار نشانه هم منشاء همراهی می

ست. کانیهای سولفیدی پیریت و کالکوپیریت تنها بودن و تشکیل همزمان آنها

در یک نمونه شناسایی شد. کانیهای ثانویه نیز شامل هماتیت و بسیار کمتر 

ماالکیت است. مگنتیت که مهمترین کانه کانسار خانلق است از نوع کم تیتان و 

شود درصد( محسوب می 4/0و کمتر از  1کم وانادیوم  )به ترتیب کمتر از 

و همکاران، در حال چاپ(. مگنتیت در اکثر موارد به صورت کامال )زارعی 

گردد سانتیمتر مشاهده می 7های چند میلیمتر تا حداکثر دار و در اندازهشکل

ت(. این کانی به صورت بخشی و در راستای مرز بلورها و شکستگیها و  6)شکل 

ی شدگی یا گاهی به طور کامل به هماتیت )مارتیت( تبدیل شده است. غن

های ذخایر نوع کایرونا است عناصر نادرخاکی در مگنتیت مشابه مگنتیت

(Zarei et al., 2015 .) آپاتیت مهمترین کانی کانسار خانلق بعد از مگنتیت

 1دار، با اندازه است. این کانی به رنگ کرم تا سبز روشن و به صورت کامال شکل

-ای، تودهساخت و بافتهای رگچهسانتیمتر همراه با مگنتیت در  10میلیمتر تا 

ث(. در برخی قسمتها  6شود )شکل ای، پرکننده فضای خالی و برشی دیده می

های تاخیری جانشین شده است. آپاتیت به طور کامل توسط کوارتز یا کلسیت

 غنی شدگی عناصر نادرخاکی )تا بیش از یک درصد( همراه با نسبت 

 Euو ناهنجاری منفی  N>30(La/Yb))نسبت  LREE/HREEباالی 

((Eu/Eu*)<0.4در بلورهای آپاتیت مشابه آپاتیت ) های ماگمایی و  ذخایر

(. مقدار کانیهای سولفیدی )برپایه Zarei et al., 2015نوع کایرونا است )

سازی مس فقط به شکل حضور اطالعات سطحی( بسیار اندک است. اثرات کانی

میزبان در دو نقطه از محدوده،  کانی ماالکیت در سطوح درز و شکستگی سنگ

ج(. خصوصیات کانیهای باطله همراه با  6همراه با آپاتیت دیده شده است )شکل 

دار در قسمت آلتراسیون بخشی نیز توضیح داده شد. رابطه زمانی های کانهزون

( خالصه شده است. 7شکل)دار کانسار خانلق در مجموعه مینرالی بخشهای کانه

گرمابی غنی از مواد فرار، آهن، فسفر، کلسیم و منیزیم باعث  -سیال ماگمایی

آپاتیت همراه با کانیهای باطله مانند  -سازی مگنتیتتشکیل فاز اصلی کانی

اپیدوت، کلسیت ریز بلور، کلریت، پیروکسن و کوارتز درشت بلور در درز و 

های گسلی منطقه شده شکستگیهای توده نفوذی نیمه عمیق میزبان و زون

ست. رابطه زمانی کانیهای سولفیدی به علت مقدار اندک دقیقا مشخص نیست، ا

رسد که این آپاتیت مشابه به نظر می -اما با توجه به دیگر کانسارهای مگنتیت

کانیها در مراحل نهایی و توسط محلولهایی با دمای کمتر دارای مس تشکیل 

سازی و نیز اصلی کانیاند. سیلیس کریپتوکریستالین در مراحل نهایی فاز شده

زون اکسیدان، حفرات و فضاهای خالی را پر کرده است. آپاتیت توسط کلسیت 

های کلسیت تاخیری و بعضا کوارتز در زون اکسیدان جانشین شده و رگچه

اند. هماتیت حاصل از اکسیداسیون مگنتیت سازی قبلی را قطع کردهعقیم، کانی

 (. 7کل مهمترین کانی مرحله هوازدگی است )ش

 مطالعه سياالت درگير
در کانسار خانلق، آپاتیت مهمترین و فراوانترین کانی غیرفلزی پاراژنز با 

مگنتیت است که دارای سیاالت درگیر مناسب برای تعیین دما و شیمی محلول 

نمونه از آنها انجام شد که  6باشد. مطالعات سیاالت درگیر بر روی دار میکانه

( ارائه شده است. مطالعات پتروگرافی سیاالت درگیر 1ولجد) خالصه نتایج در

ای، دار به اشکال استوانهاولیه در آپاتیت نشان داد که آنها اغلب به صورت شکل

میکرون حضور دارند  40تا بعضا  5های کمتر از ای و چند ضلعی و در اندازهمیله

-براساس تقسیمشوند. میکرون مشاهده می 10که البته غالباً در ابعاد حدود 

(، آنها از نوع Roedder, 1984; Sheppherd et al., 1985)بندیهای متداول 

دوفازی (، LV، دوفازی غنی از مایع )(LVHسه فازی دارای بلور نمک طعام )

دوفازی غنی از گاز (، LVOغنی از مایع همراه با کانی اوپاک )عمدتا مگنتیت( )

(VL ،)( تک فاز مایعL ) و تک فاز گازی(V)  هستند که البته نوعLV ،L  وV  از

شوند که (. سیاالت درگیر ثانویه زیادی نیز مشاهده می8همه فراوانترند )شکل 

میکرون  12بوده و اندازه آنها کمتر از  V و LVو کمتر از نوع  Lعمدتاً از نوع 

گیریهای دماسنجی، تعیین نوع محلول و مقدار شوری عمدتا بر روی است. اندازه

)به دلیل  VLو  LVOو به ندرت  LVHو کمتر  LVالت درگیر اولیه نوع سیا

( سیاالت درگیر Th(. دمای همگن شدن )1مقدار اندک آنها( انجام شد )جدول 

درجه سانتیگراد با  500تا  253بین  LVHو  LV±O/VLاولیه انواع 

 درجه سانتیگراد متغیر است که از این میان سیاالت نوع 386میانگین دمای 

LV±O/VL  درجه سانتیگراد و با فراوانی دامنه دمایی  420عمدتا کمتر از

 LVHشوند؛ درحالیکه سیاالت نوع درجه سانتیگراد یافت می 375تا  350بین 

رسند )شکل درجه نیز می 500درجه سانتیگراد داشته و به  440دمایی بیش از 

نیز  LV±O/VL( در سیاالت نوع Tfmالف(. نخستین دمای ذوب شدگی ) 9

درجه سانتیگراد متغیر بود. نخستین دمای ذوب شدگی  -48تا  -8/20بین 

رابطه مستقیمی با ترکیب نمک موجود در سیال هیدروترمالی دارد 

(Sheppherd et al., 1985 براساس .)Tfm  بدست آمده نمکهایCaCl2 ،

MgCl2  وNaCl ( در این سیاالت درگیر وجود دارد. دمای نهایی ذوبTm )

درجه  -1/12تا  -1/2بین  Tmکند.  مقدار نیز مقدار شوری را مشخص می

ب(. براساس  9درجه سانتیگراد متغیر است )شکل  -7/6سانتیگراد با میانگین 

-H2O-NaCl (Steele-MacInnis et al., 2012; Lecumberriسیستم 

Sanchez et al., 2012 ) درصد  5/15تا  5/3مقدار شوری بینNaCl  با

ت(. همچنین مقدار شوری سیاالت  9درصد متغیر است )شکل  8/9یانگین م

به روش گرمایش و با بدست آمدن دمای ذوب بلور نمک طعام  LVHدرگیر نوع 

درجه  521تا  485محاسبه شد. دمای ذوب نمک طعام در این نوع سیاالت بین 

لذا شوری پ(.  9درجه سانتیگراد متغیر بود )شکل  507سانتیگراد با میانگین 

درصد متغیر است  6/60با میانگین  NaClدرصد  62تا  7/57این سیاالت بین 

نیز برمبنای  LV±O/VLث(. مقدار دانسیته سیاالت درگیر اولیه نوع  9)شکل 

  Lecumberri-Sanchez ( و2012و همکاران ) Steele-MacInnisمعادله 

 LVHگرم بر سانتیمتر مکعب و نوع  85/0تا  53/0( بین 2012و همکاران )

 ج(. 9گرم بر سانتیمتر مکعب متغیر است )شکل  22/1تا  18/1بین 
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دار، پ( حضور سازی با ضخامتهای مختلف در زون کانههای کانیرگچهسازی در درز و شکستگیهای سنگ میزبان گرانودیوریتی، ب( تصویر صحرایی از رگه و الف( تشکیل کانی .6شکل 

دار همراه با کوارتز کریپتوکریستالین در مگنتیت و آپاتیت به عنوان سیمان پرکننده بین قطعات برشی شده سنگ میزبان در زون گسلی، ت( نمونه دستی از مگنتیت درشت بلور و شکل

= Magدار آپاتیت همراه با آثار ماالکیت در درز و شکستگی سنگ میزبان )دار و درشت به رنگ سبز روشن، ج( بلورهای شکله با بلورهای آپاتیت شکلوسط، ث( نمونه دستی از مگنتیت همرا

 .(Whitney and Evans, 2010= کوارتز )Qz= ماالکیت، Mlc= آپاتیت، Apمگنتیت، 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
غیرفلزی در کانسار خانلق . توالی پاراژنز کانیهای فلزی و7شکل   
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 مطالعه سياالت درگير 

در کانسار خانلق، آپاتیت مهمترین و فراوانترین کانی غیرفلزی پاراژنز با مگنتیت 

دار است که دارای سیاالت درگیر مناسب برای تعیین دما و شیمی محلول کانه

نمونه از آنها انجام شد که خالصه  6باشد. مطالعات سیاالت درگیر بر روی می

( ارائه شده است. مطالعات پتروگرافی سیاالت درگیر اولیه در 1جدول )نتایج در 

ای و ای، میلهدار به اشکال استوانهآپاتیت نشان داد که آنها اغلب به صورت شکل

میکرون حضور دارند که البته  40عضا تا ب 5های کمتر از چند ضلعی و در اندازه

بندیهای شوند. براساس تقسیممیکرون مشاهده می 10غالباً در ابعاد حدود 

(، آنها از نوع سه Roedder, 1984; Sheppherd et al., 1985متداول )

(، دوفازی غنی LV(، دوفازی غنی از مایع )LVHفازی دارای بلور نمک طعام )

(، دوفازی غنی از گاز LVOوپاک )عمدتا مگنتیت( )از مایع همراه با کانی ا

(VL( تک فاز مایع ،)L( و تک فاز گازی )V هستند که البته نوع )LV ،L  و

V  (. سیاالت درگیر ثانویه زیادی نیز مشاهده می8از همه فراوانترند )شکل-

 12بوده و اندازه آنها کمتر از  Vو  LVو کمتر از نوع  Lشوند که عمدتاً از نوع 

گیریهای دماسنجی، تعیین نوع محلول و مقدار شوری میکرون است. اندازه

و  LVOو به ندرت  LVHو کمتر  LVعمدتا بر روی سیاالت درگیر اولیه نوع 

VL  (.1)به دلیل مقدار اندک آنها( انجام شد )جدول 

های کانسار خانلقآپاتیت. خالصه نتایج مطالعات سیاالت درگیر در 1جدول   

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، و ج( V، ث( نوع LVO, ت( نوع Vهمراه با  LV, پ( نوع Lهمراه با سیاالت درگیر ثانویه عمدتا از نوع  LV, ب( نوع LVH. تصاویری از انواع سیاالت درگیر در آپاتیت. الف( نوع 8شکل 

 .میکرون است 10. خط مقیاس برابر با Lنوع 

 شماره نمونه
نوع سيال 

 درگير
 ابعاد

(µm) 
Th (

o
C) Tm (

o
C) 

TmNaCl 

(
o
C) 

 شوري

(wt. % equiv.) 
 دانسيته

KH-1 
LV±O/VL 7-36  253-383 -1/12تا  -1/2   - 5/3-16  57/0-85/0  

LVH 10-23  443-482  - 485-515  7/57-1/61  18/1-21/1  

KH-2 
LV 5-40  294-420  - 1/12تا  -2/3  - 3/5-16  65/0-81/0  

LVH 8-16  473-482  - 510-521  9/60-2/61  2/1-22/1  

KH-3 LV 13-40  257-473 -5/11تا  -1/2   - 5/3-5/15  62/0-85/0  

KH-4 
LV 9-35  257-420 -2/11تا  -2/3   - 3/5-7/10  63/0-83/0  

LVH 7-12  484-500  - 510-513  61-6/61  19/1  

KH-5 
LV 10-27  384-420 -5/6تا  -5/3   - 7/5-9/9  53/0-66/0  

LVH 9-21  448-472  - 504-510  1/60-5/60  19/1-22/1  

KH-6 
LV±O/VL 5-38  307-382 -1/12تا  -5/3   - 7/5-16  62/0-84/0  

LVH 7 493 - 504 5/60  18/1  
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و  LV±O/VL( سیاالت درگیر اولیه انواع Thدمای همگن شدن )  

LVH  درجه  386درجه سانتیگراد با میانگین دمای  500تا  253بین

عمدتا کمتر از  LV±O/VLسانتیگراد متغیر است که از این میان سیاالت نوع 

درجه  375تا  350درجه سانتیگراد و با فراوانی دامنه دمایی بین  420

 440دمایی بیش از  LVHلیکه سیاالت نوع شوند؛ درحاسانتیگراد یافت می

الف(. نخستین  9رسند )شکل درجه نیز می 500درجه سانتیگراد داشته و به 

 -48تا  -8/20نیز بین  LV±O/VL( در سیاالت نوع Tfmدمای ذوب شدگی )

درجه سانتیگراد متغیر بود. نخستین دمای ذوب شدگی رابطه مستقیمی با 

 ,.Sheppherd et alیدروترمالی دارد )ترکیب نمک موجود در سیال ه

در این  NaClو  CaCl2 ،MgCl2بدست آمده نمکهای  Tfm(. براساس 1985

( نیز مقدار شوری را مشخص Tmسیاالت درگیر وجود دارد. دمای نهایی ذوب )

درجه  -7/6درجه سانتیگراد با میانگین  -1/12تا  -1/2بین  Tmکند.  مقدار می

-H2O-NaCl (Steeleب(. براساس سیستم  9)شکل سانتیگراد متغیر است 

MacInnis et al., 2012; Lecumberri-Sanchez et al., 2012 )

درصد متغیر است  8/9با میانگین  NaClدرصد  5/15تا  5/3مقدار شوری بین 

به روش  LVHپ(. همچنین مقدار شوری سیاالت درگیر نوع  9)شکل 

نمک طعام محاسبه شد. دمای ذوب  گرمایش و با بدست آمدن دمای ذوب بلور

درجه سانتیگراد با میانگین  521تا  485نمک طعام در این نوع سیاالت بین 

 7/57ت(. لذا شوری این سیاالت بین  9درجه سانتیگراد متغیر بود )شکل  507

ث(. مقدار  9درصد متغیر است )شکل  6/60با میانگین  NaClدرصد  62تا 

-Steele)نیز برمبنای معادله  LV±O/VLه نوع دانسیته سیاالت درگیر اولی

MacInnis et al., 2012) و( Lecumberri-Sanchez et al., 2012)  

 22/1تا  18/1بین  LVHگرم بر سانتیمتر مکعب و نوع  85/0تا  53/0بین 

 ج(. 9گرم بر سانتیمتر مکعب متغیر است )شکل 

 

 
و پ( دمای ذوب نمک طعام نوع  LV±O/VL، ب( آخرین دمای ذوب شدگی نوع LVHو  LV±O/VLهای مربوط به سیاالت درگیر. الف( دمای همگن شدن انواع . هیستوگرام9شکل 

LVH ت( مقدار شوری نوع ,LV±O/VL ث( مقدار شوری نوع ،LVH ج( مقدار چگالی انواع ،LV±O/VL  وLVH 
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 گيريبحث و نتيجه 

(Nystrom and Henriquez, 1994; Harlov et al., 2002;    

Naslund et al., 2002; Nystrom et al., 2008; Hou et al., 2011 

آپاتیت نوع کایرونا از یک سیال ماگمایی دما  -عقیده دارند که ذخایر مگنتیت

شوند. مطالعات ایزوتوپ پایدار، مطالعه از مواد فرار و آهن تشکیل میباالی غنی 

سیاالت درگیر در پیروکسن، وجود برخی بافتهای ستونی و دندریتی در مگنتیت 

و رابطه بین سنگ میزبان آذرین و ماده معدنی از جمله شواهد ماگمایی بودن 

آپاتیت نیز این  این کانسارها معرفی شده است. مطالعات روی شیمی مگنتیت و

 Frietsch and Perdahl, 1995; Naslund etکند )موضوع را تایید می

al., 2002 این درحالیست که برخی از محققین با نظریه هیدروترمالی برای .)

تشکیل این ذخایر موافقند. در این مدل یک جانشینی متاسوماتیزم توسط سیال 

 ,Hildebrandگیرد )می هیدروترمالی غنی از آهن با شوری باال صورت

1986; Hitzman et al. 1992; Rhodes et al. 1999; Gleason et 

al. 2000; Daliran, 2002; Sillitoe and Burrows, 2002; Jami 

et al. 2007 .)(Barton and Johnson, 1996; Martinsson, 2004) 

کیل این عقیده دارند که هر دو مکانیزم ماگماتیکی و هیدروترمالی در تش 

ذخایر نقش دارد و یک فرایند اختصاصی، احتماال از یک کانسار به کانسار دیگر 

 متفاوت است.

و نوع کایرونا  IOCGسیاالت با دما و شوری باال در چندین سیستم 

 Tgarrojakka(، Rieger et al., 2012شیلی ) Mantoverdeمانند 

( و مثالهایی از Wanhainen, 2005سوئد ) Aitik(، Edfelt, 2007سوئد )

 ,Marschik and Fontbote( و شیلی )Skirrow et al., 2002استرالیا )

با مطالعه سیاالت  (Broman et al., 1999)( گزارش شده است. 2001

 El Lacoآپاتیت نوع کایرونا  -درگیر در پیروکسن و آپاتیت کانسار مگنتیت

هایی ماگمایی که دچار شیلی نتیجه گرفتند که ماده معدنی توسط سیاالت ن

اند، تشکیل شده است. همچنین مطالعه ایزوتوپ سردشدگی و کاهیدگی شده

(، کانسار Rhodes and Oreskes, 1999شیلی ) El Lacoپایدار در 

( و کانسار سرخه دیزج در زون Jami et al., 2007اسفوردی ناحیه بافق )

دهد که در ان می( نشNabatian and Ghaderi, 2013البرز ) -آذربایجان

 شوند.مراحل نهایی تشکیل کانسار، سیاالت جوی نیز وارد سیستم می

دهد آپاتیت خانلق نشان می -مطالعه سیاالت درگیر در کانسار مگنتیت

که مشابه با دیگر ذخایر نوع کایرونا، دو نوع سیال مختلف در تشکیل کانسار 

درجه سانتگیراد( و  500ا ت 440( سیال با دمای باال )بین 1اند: نقش داشته

( سیال 2( که ماهیت ماگمایی دارد و NaClدرصد  62تا  7/57شوری باال )بین 

درجه سانتیگراد( محتوی نمکهای  375تا  350عمدتا با دمای متوسط )بین 

CaCl2 ،MgCl2  وNaCl ( درصد  5/15تا  5/3و شوری نسبتا پایینNaCl )

شدگی سیاالت ماگمایی با سیاالت با (. این مسئله حکایت از مخلوط 10)شکل 

دما و شوری کمتر دارد که در دیگر ذخایر نوع کایرونا نیز اتفاق افتاده است. 

دار گرم و شور و محلول جوی سردتر و فرآیند اختالط بین محلول ماگمایی کانه

نشینی فلزات شود )ملکزاده شفارودی و تواند باعث کاهش دما و تهکم شور می

(. همچنین همزیستی بین 1393؛ لطیفی ساعی و همکاران، 1391پور، کریم

های خانلق، سیاالت درگیر دوفازی غنی از مایع و غنی از بخار در آپاتیت

سازی است. به وقوع نشاندهنده وقوع پدیده جوشش در زمان تشکیل کانی

-پیوستن پدیده جوشش باعث تغییراتی در شرایط فیزیکوشیمیایی محلول کانه

گردد که الزمه ته نشست عناصر و و غیره می pHل کاهش دما، افزایش دار مث

 ها و تشکیل کانیهاست.ناپایداری کمپلکس

های شواهد صحرایی و آزمایشگاهی شامل عدم ارتباط ژنتیکی بین توده

سازی در های کانیسازی، گسترش نسبتا کم رگههای کانینفوذی میزبان و رگه

سطح و تشکیل آنها در سطوح درز و شکستگی، نوع و گسترش آلتراسیون در 

 -ها و نتایج مطالعات سیاالت درگیر در کانسار مگنتیتحریم رگه و رگچه

سازی مشاهده شده در سطح دهد که این بخش از کانیآپاتیت خانلق نشان می

ود تا مطالعات تکمیلی ربایست از بخشهای فوقانی کانسار باشد و انتظار میمی

سنجی زمینی و نهایتا حفاری منجر به کشف ذخیره مانند برداشتهای مغناطیس

سازی بگردد. های نفوذی مرتبط با کانیبزرگتری در عمق و نیز پیدا شدن توده

همچنین این مطالعات بویژه مطالعات سیاالت درگیر نشاندهنده یک منشاء 

ر است؛ به نحویکه سیاالت مربوط به هیدروترمالی برای کانسا -ماگمایی

غنی از مواد فرار، آهن، فسفر، کلسیم فعالیتهای نهایی ماگما با دما و شوری باال 

های گسلی به طرف باال حرکت و منیزیم از طریق درز و شکستگیها و زون

تر از فضای درز و آبهای جوی با دما و شوری پاییناند. در این میان کرده

اند ها به عمق راه پیدا کرده و با محلول ماگمایی مخلوط شدهشکستگیها و گسل

شدگی سیال بین توده نفوذی در عمق )به عنوان مخلوط -و فرآیند همرفتی

موتور حرارتی( و اعماق کمتر ایجاد شده است. سرانجام بر اثر عواملی چون 

سازی در ، خروج گازها در اثر جوشش و غیره کانیpHکاهش دما، افزایش 

 اهای مناسب برجای گذاشته شده است. فض

سازی کشف آپاتیت خانلق به عنوان اولین کانی -اکتشاف کانسار مگنتیت

شده نوع کایرونا در شمال شرق ایران، گام مثبتی جهت اکتشاف این نوع 

کانسارها در این بخش از کشور است. این کانسارها عالوه بر ذخیره آهن محتوی 

تواند در آینده باعث رونق اقتصادی میکه خاکی هستند مقدار باالیی عناصر نادر

منطقه گردد. همچنین مدنظر قرار گرفتن اکتشاف این نوع کانسار در کمربند 

 .شودسبزوار توصیه می -مایی قوچانماگ

دمای همگن شدن انواع سیاالت درگیر کانسار خانلق. روندهای  -نمودار شوری .10شکل 

= 1. روند Sheppered et al. (1985)شوری از  -دما ممکن تکامل سیال در نمودار

= مخلوط شدگی 3و  2، روند Bبا سیال سردتر و شوری کمتر  Aمخلوط شدگی سیال 

= شوری فاز 4با سیاالت دیگر با شوری مختلف ولی دمای یکسان، روند  Aسیال 

= 6= سردشدگی سیال، روند 5باقیمانده در اثر جوشش افزایش پیدا کرده است، روند 

 = تراوش سیاالت درگیر در طول گرمایش.7باریک شدگی سیاالت درگیر، روند 

 

 سپاسگزاري
     هد انجام شده است. ازفردوسی مشاین مقاله با حمایت مالی دانشگاه 

میرزاجان و حیدری در یاری خانم مهندس آرزو زارعی و آقایان مهندس حاجی

 نمودن برای انجام عملیات صحرایی این پروژه کمال تشکر را داریم. 
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