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چکیده

 و طـال  زایی آنتیموان، سـرب و روي، نقـره، آرسـنیک    این ناحیه به لحاظ کانه. لوت در ایران مرکزي قرار دارد دشت چوپان در قسمت شمالی کانسار

بـا جـنس داسـیت و آنـدزیت      تـولئیتی هاي آتشفشانی سري  منطقه را سنگآذرین هاي  سنگ ي عمدهبراساس مطالعات پترولوژیکی،  .استت داراي اهمی

ک زون هاي این منطقه در ی سنگاحتمالی ها و نمودارهاي پتروژنیک، تشکیل  ها در منطقه و نوع سري ماگمایی این سنگ فراوانی آندزیت. دهند تشکیل می

و نقـش فرآینـد ثانویـه یـا      است اکسیديصورت  چوپان به سازي در کانسار یکان ي ترین جلوه مهم. کنند اي را تأیید می و همراه با آالیش پوستهفرورانش 

اصـلی   هـاي  کانی. اند هاي اکسیدي گروه استیبیکونیت شده طور بارزي کامالً تبدیل به کانی هاي سولفیدي آنتیموان به که کانی طوري به سوپرژن بارز است،

ـ ریپ که دنباش  و بیندهمیت می ، اسستتفلدیتتیبنیتسایکونیت، هاي معدنی استیب رگه ي دهنده تشکیل ـ ریوپلککا ،تی  رسـنوپیریت، سـینابر،  آاسـفالریت،   ،تی

وجـود   يترخباجنوب  -يخاورشمال  يراستا ي درا گچهر ي وا هگصورت ر به چوپان کانسارزایی در  کانی. کنند پیرولوزیت، پسیلومالن آن را همراهی می

ـ ر اصـلی  زبانیم گنس .و دگرسانی هستند زایی کانیترین شاخص در حرکت سیاالت و نهشت  مهم ها گیتسکش نیا. دارد ـ ا يهـا  هگ داسـیت   کانسـار   نی

در منطقـه بـه   نیـز  عالوه بر آن دگرسانی آرژیلیتی، پروپیلیتی و کربنـاتی  . کند زایی را همراهی می کانه ،دگرسانی سریسیتی در بیشتر مناطق .پورفیري است

د تجزیه بـه روش جـذب   هاي منطقه برداشت و مور ها و چاهک ها، ترانشه نمونه به روش خرده سنگی از رگه 77در طی این پروژه تعداد . خورد چشم می

هاي ژئوشیمیائی مشخص  با پردازش آماري داده. اتمی، براي عناصر آنتیموان، سرب و روي، نقره، آرسنیک، مولیبدن، کادمیم، جیوه، طال و مس قرار گرفت

 پی پی ام 4000ها حدود  موان در این رگهمیانگین آنتی. یابد اي افزایش می طور گسترده شرقی منطقه به گردید که مقدار آنتیموان در قسمت شمالی و جنوب

شـواهد  بـر اسـاس   . اسـت گیـري   بسیار کم و زیر مقادیر اندازه طال در حد. دهد عنصر آنتیموان با سرب و نقره همبستگی بسیار خوبی نشان می. باشد می

ي احتمـالی جدیـدي از کانسـارهاي     عنـوان رده  توانند بـه  این کانسار میشناسی، ژئوشیمیائی و ترمومتري سیاالت درگیر  شناسی، پترولوژیکی، کانی زمین

  .نقره قلمداد شود –سریسیت، کم سولفید، نوع سوپرژن از نوع آنتیموان  –نام آدوالریا ترمال به اپی

  

  سریسیت، سوپرژن –ترمال، گروه استیبیکونیت، آدوالریا اپی :هاي کلیدي واژه

Geochemistry, mineralogy and genesis of Antimony 
mineralization in Choopan area, South Khorasan
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Abstract 
Choopan antimony deposit is located in the North of Lout desert, Central Iran. This area contains volcanic rocks of Early Tertiary, which 

are important for Sb, Pb & Zn, Ag, As, Cu and Au. Gold is below detection limit in major of these rocks. The main rocks in this area are 
volcanic rocks that have composite of toleoithic type, with dacite and andesite rocks. The main minerals are stibiconite, stetefeldite, 
bindehimite, galena, sphalerite, pyrite, arsenopyrite, sinabar, pyrolusite and chalcopyrite. The country rock in veins is dacitic porphyry rocks. 
The mineralization is associated by pervasive alteration of sericitization, argillitization, silicification, carbonization and propylitization. The 
alterations and mineralization are accompanied by faults directions, which seem to be main sources for hydrothermal circulation in these 
rocks.  During the study 77 samples were analyzed for Cu, Pb, Zn, Au, and Ag, As, Sb, Hg, Cd and MO by AAS. Data processing showed 
that the Sb anomaly was developed mainly over the north and southeast area. The average of Sb content is about 4000ppm. There are good 
correlation between Sb and Pb and Ag. Geological, petrological, mineralogical, geochemical and fluid inclusion studies showed that the Sb 
mineralization in the Choopan area is a new epithermal type Antimony namely Supergen Adularia – Sericite or Sulphid Antimony – silver 
type.
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