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انجیراوند این نوشتار تحقیقی پیرامون کانه زایی و عوامل کنترل کننده مربوطه در سری ریزومنطقه
.می باشد( شمال شرق اردکان یزد)

ده از هدف از این تحقیق برسی واپاشی هایی که میتواند منجر به وجود طالبه عنوان دانه باقی مان
کانی واپاشی پیریت باشد و همچنین بررسی دگرسانی های موجود در منطقه که می تواند بر تیپ

.زایی اپی ترمال داللت کند
از کیلومتری شمال شرق اردکان واقع شده است این منطقه بخش کوچکی۲۵منطقه مورد مطالعه در 

ت های زون پرتکاپوی ایران مرکزی است و به نظر میرسد که ماگماتیسم این منطقه محصول فعالی
ست آمده با در فاز کنترل آنومالی های ژئوشیمیایی به د. ماگمایی بعد از کوهزایی کاتانگایی می باشد

و نازک مشاهدات صحرایی،مطالعات مقاطع صیقلی)مطالعات کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی 
بررسی و(تهیه شده از زون های مینرالیزه و همچنین آنالیز نمونه های برداشت شده از این زون ها

.  ندتلفیق شدند و پس از تلفیق نتایج حاصل از این مطالعات مناطق امید بخش معرفی گردید
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