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  :کیدهچ
   ومی تبعیـت  کانسارهاي پورفیري غنی از طالي سراسر جهان، بخوبی از یـک مـدل توصـیفی عمـ                

این رخـساره هـا نـسبت بـه         . اره اصلی دگرسانی و کانی سازي گرمابی است       کنند که واجد شش رخس     می

   در باالي پلوتـون هـاي مـادر خیلـی بزرگتـر قـرار       ي مرکب استوانه اي شکل، که اکثراً استوك هاي پورفیر  

ي و گـسترش عمـودي ایـن محـیط نفـوذ     . می گیرند، به سمت باال و جوانب منطقه بندي نشان می دهند           

   در ایـن فاصـله تغییـرات در گونـه و     .  چهـار کیلـومتر اسـت   گ آرژیلیک پیشرفته روي آن تقریبـاً    پوش سن 

   ایـن مـدل توصـیفی تعـدادي از     . کانی شناسی طال و کانی سـازي مـس همـراه آن بخـوبی مـشهود اسـت       

  .ی می کند غنی از طالي ممتاز را پیشگوی پورفیريویژگی هاي زمین شناسی همراه با کانسارهاي

در این نوشتار، یک مدل زایشی که در طی قرن گذشته بطور پیشرونده تکامـل یافتـه اسـت، نیـز          

ایـن  .  توصیفی توضـیحات قـانع کننـده اي دارد        مدل شکل هاي  این مدل زایشی براي اکثر       .بیان می شود  

ت کـه حاصـل تبلـور    مدل زایشی بر پایه آزاد شدن و تمرکز سیال غنی از فلز صعود کننده اي اسـتوار اسـ       

ارهـاي اسـیدي بطـور خیلـی        در داخل سیستم پورفیري، شورابه طـال و مـس دار و فـر             . پلوتون مادر است  

. اي موجود در محیط واکنش می دهند     هه  هاي دیواره و سیاالت جوي و حفر      پیچیده اي با استوك؛ سنگ      

ال بطور کامل درك نـشده اسـت،    تکامل کانسارهاي پورفیري غنی از ط دست اندرکار  اگرچه چندین فرایند  

  .براي اکثر محققان مباحث پایه اي این کانسارها بطور رضایت بخشی حل شده است

  اکتشاف کانسارهاي پورفیري غنی از طال در سراسر جهان مستلزم کار زمین شناسـی، ژئوشـیمی                

 بنـدرت  شی عمومـاً ور عامیانـه و از مـدل زایـ    از مـدل توصـیفی بطـ   ئوفیزیکی است، اما در عمل معموالًو ژ 

 عمومـاً  )2000تا سـال    ( سال گذشته  30کشف کانسارهاي پورفیري غنی از طال در طی         . استفاده می شود  

 ژئوشیمیایی بـوده اسـت و ایـن کانـسارها اغلـب در       هايحاصل مشاهدات پایه اي زمین شناسی و بررسی 

ر مـی شـود بـه      تـصو .  انـد  جریان برنامه هاي طراحی شده براي اکتشاف دیگر تیپ کانسارها، کشف شـده            

   نزدیک، روش آزمون و خطا علت کشف اکثر ایـن تیـپ ذخـایر باشـد، و بکـارگیري                 احتمال زیاد در آیندة   

  .، فقط می تواند شانس موفقیت را باال ببردل هاي توصیفی و زایشی قوي تر و جدیدمد


