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 کوه، بلوک لوتای منطقه جنوب باختری سرخرگه در کانسارو سیاالت درگیر  سازیهکانمطالعات 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 چكیده :
شناسي منطقه کيلومتري جنوب باختري شهر بيرجند و در بخش باختري بلوک لوت قرار گرفته است. زمين 021باختري سرخ کوه در  منطقه اکتشافي جنوب

در آنها موجب دگرساني وسيع و سنگ شناسي مختلف هاي نفوذي با ترکيب تشفشاني با ترکيب آندزيت و بازالت بوده که نفوذ تودههاي آشامل سنگ

خاوري در جنوب-باخترياي با امتداد شمالسازي رگهشود. کانياي ديده مياي و رگههاي پراکنده، رگچهسازي به شکلسازي شده است. کانيکاني

هاي هاي ثانويه است. مطالعات سياالت درگير نمونههورنبلند ديوريت پورفيري تشکيل شده و شامل کوارتز، کالکوپيريت، پيريت و کاني سنگ ميزبان

گراد و درجه سانتي 272متوسط دماي پيريت، -سريسيت-ساز از پهنه دگرساني کوارتزسازي و حاصل سيال کانهکوارتز داراي مرزهاي همرشدي با کاني

سازي با توده نفوذي سازي و سياالت درگير نشانه مرتبط بودن کانيدهد. مطالعات صحرايي، کانيدرصد بر حسب نمک طعام را نشان مي 01ي شور

ر منطقه د ترمالاز نوع اپي ايسازي رگهتواند در تشکيل کانيهاي هيدروترمال مرتبط با اين توده نفوذي ميهاي محلولي در منطقه است و فعاليتيتديور

 کوه نقش داشته باشد. جنوب باختري سرخ

 سياالت درگيرکوه، توده نفوذي، جنوب باختري سرخ بلوک لوت،ترمال، اپي :كليد واژه ها
 

Abstract: 
 

The SW Sorkh-Kuh area makes part of the Tertiary volcanic-plutonic rocks in the west of the Lut 

Block, 120 km SW of Birjand city. Geology of this area consists of andesitic and basaltic volcanic 

rocks intruded by hornblende diorite, hornblende microdiorite, hornblende diorite porphyry, 

hornblende quartz diorite porphyry and biotite quartz monzonite which caused extensive alteration in 

host volcanic rocks. Disseminated, stockwork and vein type of mineralization have been observed. The 

vein type of mineralization has NW-SE trend and hosted by hornblende diorite porphyry. This type of 

mineralization includes quartz, Chalcopyrite, pyrite, and secondary Cu-Fe minerals. Fluid inclusion 

studies of quartz in paragnesis with mineralization, from quartz-sericite-pyrite alteration zone, show 

the average 278˚C and 14Wt% NaCl to fluids responsible for vein type mineralization. The field 

evidence, mineralization and fluid inclusion studies indicated that mineralization is related to diorite 

bodies and hydrothermal activities are the results of these intrusive rocks which can formed the 

epithermal mineralization in SW of Sorkh-Kuh.    
Keywords: Epithermal, Lut Block, Intrusive rocks, SW Sorkh-Kuh, Fluid inclusion   

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 مقدمه :

جند و نزديک به مرز سه استان کيلومتري جنوب خاوري شهر بير 021خراسان جنوبي،  در استانکوه محدوده جنوب باختري سرخ

خاوري است. از  82˚ 22′تا  82˚ 21′شمالي و  22˚ 01′تا  22˚ 02′خراسان جنوبي، يزد و کرمان قرار گرفته که مختصات محدوده 

بلوک لوت بخشي از خرد قاره کوه در بخش باختري بلوک لوت واقع شده است. منطقه جنوب باختري سرخشناسي لحاظ زمين

)در فرونشست جازموريان درونه و کلمرد )در شمال( و  )در باختر(، نايبند )در خاور(، نهبندان هايکه بين گسلزي است ايران مرک

شناسي اين بخش از ايران به دليل دور از دسترس بودن مورد ابهامات بسياري است، به طوري که از زمان جنوب( قرار دارد. زمين

اي مقاوم بوده که از حاشيه گندوانا جدا و به سمت شمال حرکت نموده و تشکيل درياي رهمزوزوئيک به بعد به عنوان بلوک قا

در اوايل ژوراسيک اين قطعه به بخش  و( ;Dercourt et al., 1986 Hopper et al., 1994; Scotese, 2001) نئوتتيس را داده است

هاي مزوزوئيک و بااليي پوسته در بلوک لوت شامل شيل هاي بخش(. سنگDercourt et al., 1986جنوبي اوراسيا پيوسته است )

هاي هاي ولکانيکي و نفوذيهاي کرتاسه قرار دارند و پس از آنها سنگکربنات بوده که با مرزهاي گسلي در مجاور افيوليت

 . شوندسنوزوئيک ديده مي

لف در اين بخش از ايران گشته است، که از هاي ماگماتيکي در بلوک لوت گسترده بوده و باعث تشکيل کانسارهاي مختفعاليت

خونيک ( ، Malekzadeh Shafaroudi et al., 2015) ( و خوپيک0201زاده شفارودي، توان به مناطق ماهرآباد )ملکجمله آن مي

(Samiee et al., 2016)، شوراب (Lotfi, 1982 ،)شاهکوه (Abdi and Karimpour, 2013 ،)شلجميچاه (Arjmandzadeh et al., 

  اشاره نمود.غيره  و( Karimpour et al., 2005) زريقلعه ،(Najafi et al., 2014) طاهرآباد(، Nakhaei et al., 2015) بيشه(، 2011

کوه در بخش باختري بلوک لوت و دور از دسترس بودن آن، ابهامات زيادي در با توجه به قرارگيري محدوده جنوب باختري سرخ

 نايبندان 0:281111هاي تهيه شده در مقياس اشته و تاريخچه مطالعات انجام شده در اين منطقه شامل نقشهاين منطقه وجود د

(Kluyver et al., 1981 ،) چنگيجنوب سه 0:011111نقشه (Blurian, 2004)  و گزارشTarkian ( است و به 0022و همکاران )

سازي و مطالعه سياالت شناسي، کانيهاي زمينبررسي ز اين پژوهشطور کلي مطالعات انجام شده بر روي آن اندک است. هدف ا

 است. ايمس از نوع رگهسازي وه است، که اين بخش داراي کانيکدرگير در بخش شمالي منطقه جنوب باختري سرخ

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 شناسیزمين

واقع شده است که بر ( Blurian, 2004) چنگيهجنوب س 0:011،111در بخش شمالي برگه  کوهمحدوده جنوب باختري سرخ

-توف، هورنبلندآندزيتکريستال-التيتکوارتز-آندزيتچنگي سه واحد التيتسه شناسي جنوباساس نقشه زمين

دهند. در هاي اصلي منطقه را تشکيل ميتر از ائوسن( سنگآندزيت با سن ائوسن و ديوريت پورفيري )با سن جوانپيروکسن

هاي مافيک قابل تقسيم شناسي، بافت و حضور کانيهاي آذرين بر مبناي ترکيب سنگسنگميکروسکوپي مقاطع نازک، مطالعات 
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هاي بيروني شامل بازالت، آندزيت بازالتي، آندزيت، دروني هستند. سنگ-عميقهاي نيمههاي بيروني و سنگبه دو دسته سنگ

هاي نيمه آندزيت، کوارتزآندزيت پورفيري و کريستال توف و سنگتزتراکيتراکي آندزيت، کوارهورنبلند آندزيت، هورنبلند

دروني شامل هورنبلندديوريت، هورنبلندديوريت پورفيري، هورنبلندکوارتزديوريت پورفيري، هورنبلند ميکروديوريت و -عميق

هاي خاوري و جنوبي نقشه به بخش هاي ولکانيکي داراي گسترش کمي بوده و بيشتر محدودکوارتز مونزونيت هستند. سنگبيوتيت

عميق و دروني به درون واحدهاي ولکانيکي نفوذ کرده و موجب دگرساني هاي نيمهبوده و ارتفاعات بلندتري در منطقه دارند. سنگ

که خارج از  ،انداي( در آن شدهاي و رگچهدانه، رگهسازي )پراکندهتيک، کربناتي و سيليسي( و کاني)سريسيتي، آرژيليک، پروپيلي

حسينخاني و سازي مس پورفيري هستند )هاي نفوذي در منطقه احتماالً مرتبط با کانيبحث اين مقاله است. در مجموع توده

هاي . در بخشاي نيز که موضوع اين نوشتار بوده، در بخش شمالي منطقه تشکيل شده استسازي رگه. کاني(0201 همکاران،

هاي هورنبلندديوريت، هورنبلندديوريت پورفيري، ارتزمونزونيت گسترش قابل مالحظه داشته و تودهکومرکزي محدوده توده بيوتيت

مونزونيت نفوذ کوارتزهورنبلندکوارتزديوريت پورفيري، هورنبلند ميکروديوريت به صورت تپه ماهورهاي کوچک به درون بيوتيت

ترين واحدهاي منطقه را هاي ولکانيکي قديميدهد که سنگان مي. روابط سني نسبي بين واحدهاي مختلف در منطقه نشکرده است

هاي نيمه عميق با ترکيب غالب ديوريتي مونزونيت در آن نفوذ کرده است. تودهکوارتزتشکيل داده که سپس توده نفوذي بيوتيت

  اند.ن نفوذ کردهکه توده بيوتيت کوارتز مونزونيت را قطع و به درون آ ،آخرين فاز ماگماتيسم در منطقه هستند

 سازیكانی

متر و  211با طول بيش از  ايباختري منطقه به صورت رگههاي شمالدر بخشکوه اي در منطقه جنوب باختري سرخسازي رگهکاني

و شيب آن جنوب خاوري بوده -باختريشمال. روند اين رگه الف(-0)شکل  متر در سيستم گسلي رخ داده است 2ضخامت حدود 

هاي ولکانيکي شناسي با توجه به اينکه توده بيوتيت کوارتز مونزونيت به درون سنگخيص نيست. از لحاظ سن نسبي زمينقابل تش

کنند. کاني سازي هاي ديوريتي به درون بيوتيت کوارتز مونزونيت نفوذ کرده و آن را قطع ميمنطقه نفوذ کرده است. همچنين توده

هاي ديوريتي با توده مرتبطسازي پس از تشکيل توده ديوريتي بوده و موده است. بنابراين سن کانياي نيز توده ديوريتي را قطع نرگه

 در منطقه است. 

 پيريت بوده که به آرژيليک تبديل شده است.-سريسيت-دگرساني اطراف رگه کوارتز

سازي دهد. کوارتز به همراه کانييل ميسازي را تشکدرصد کاني اصلي رگه کاني 21سازي کوارتز با فراواني حدود از لحاظ کاني

 شود.متر نيز ديده ميسانتي 8/1هايي از رگه به صورت بلورهاي تا اندازه در بخش

-0)شکل  درصد( هستند. پيريت به دو شکل پراکنده دانه0درصد(، کالکوپيريت )کمتر از  2هاي سولفيدي اوليه شامل پيريت )کانه

اي از پيريت در سطح زمين به اکسيدهاي آهن ثانويه تبديل شده است. . بخش عمدهاي جايگزين شده استو رگچه ب(

شود و اي ديده ميشود. کالکوپيريت عمدتاً به صورت رگچهکالکوپيريت عمدتاً به صورت همرشدي با پيريت و کوارتز ديده مي
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کووليت و به مقدار کمتر کالکوسيت تبديل شده  هاي ثانويه مس نظيرو کاني ج(-0)شکل  اکسيدهاي آهن ها از حاشيه به رگچه

 شوند. سازي ثانويه مس در سطح زمين بوده که به فراواني در اطراف و سطح رگه ديده مياست. ماالکيت و آزوريت نيز از کاني

 مطالعات سياالت درگير

اين امر (. جهت Roedder, 1984) ستسازي اترين مراحل  جهت شناسايي مراحل تشکيل کانيمطالعه سياالت درگير يکي از مهم

اين اساس تعداد بر . (Walshe and Hobbs, 1999) کاني کوارتز به دليل شفافيت، فراواني و عدم حضور رخ کاني مناسبي است

سازي سولفيدهاي اوليه نظير پيريت و با کانيکوارتز هاي داراي مرزهاي همرشدي ها و رگچهمقطع دوبرصيقل از رگه 08

 ها انجام گرديد. ريت تهيه گرديد، که مطالعه مقاطع دوبرصيقل بر روي اين نمونهکالکوپي

 

 

 

 

 

 

 

 

سازي داراي اکسيدهاي آهن و ماالکيت. ب( تصوير ميکروسکوپي کوه؛ الف( رگه کانياي در منطقه جنوب باختري سرخسازي رگه: تصاوير کاني0شکل 

 =Py= Pyrite, Ccp)شده است. ج( پيريت به صورت بلورهاي پراکنده دانه به همراه با کوارتز.  کالکوپيريت که به اکسيدهاي آهن ثانويه تبديل

Chalcopyrite )   

 پتروگرافی سياالت درگير 

-ميکرون متفاوت است و اغلب آنها اندازه 28تا  8کوه بين جنوب باختري سرخ ايکانسار رگهاندازه سياالت درگير قابل مطالعه در 

هاي مورد مطالعه نشانه جوشش در منطقه است. ميکرون دارند. اندازه بزرگ سيال درگير در برخي از نمونه 01-02 اي در حدود

اغلب از ( 0028و همکاران ) Shepherdبندي بر اساس تقسيم کوهجنوب باختري سرخاي سازي رگهسياالت درگير در بخش کاني

( نيز به تعداد زياد ديده L( هستند. سياالت تک فازي )V+Lوفازي غني از گاز )( و به مقدار کم دL+Vنوع دوفازي غني از مايع )
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فازي دوشد که براي مطالعه مناسب نبودند. بنابراين در مطالعات دماسنجي سياالت درگير سياالت اوليه و بزرگ داراي ترکيب 

 . (2)شکل  انتخاب شد و در حين کار از آنها عکسبرداري شد

 دار شدنهايي نظير گردناز لحاظ شکل ظاهري سياالت درگير در منطقه به اشکال نامنظم و کشيده و باريک هستند و پديده

(Necking down )د(-2)شکل  شوددر آنها مشاهده مي. 

 مطالعات ریزدماسنجی:

و  Zeiss يکروسکوپ پالريزان مدلمطالعات دماسنجي سياالت درگير در مرکز تحقيقات و فرآوري مواد معدني ايران و توسط م

گر دما جهت سرمايش( و )کنترل  LNP درجه سانتيگراد(، 011تا -001)تحمل دمايي  THMS60بامدل   Stageبهمجهز 

TP94 کنترل گر دما جهت گرمايش( با مدل( Linkam  است. در مرحله گرمايش سيال درگير تا زمان همگن شدن به يک فاز

است يادداشت شد. اين دما با اعمال تصحيحات  Thر لحظه ناپديد شدن حباب گاز، دما که همان دماي اصلي حرارت داده شد و د

تقريبا کوه به دليل شواهد جوشش تصحيحات فشار انجام نگرديد. در منطقه جنوب باختري سرخفشار، دماي تشکيل کاني است. 

سياالت درگير شدگي حرارت يکنواختمتوسط دهد ي نشان ميدماسنجمطالعات اغلب سياالت در منطقه به فاز مايع همگن شدند. 

 201ها، مربوط به دماي حدود شدن در نمونهبيشترين درجه همگن .الف(-2)شکل  گراد استدرجه سانتي 272در منطقه دماي 

با  به کوارتزدن مربوط شاست و کمترين درجه همگن کالکوپيريتسازي کوارتز با پاراژنز است که مربوط به کانيگراد سانتيدرجه 

 است.گراد سانتي درجه 071با دمايپاراژنز هماتيت 

اي که فاز مايع آن به فاز جامد تبديل شود، سرد شد. پس از سرد کردن، نمونه دوباره گرم در آزمايش انجماد، سيال درگير تا مرحله

ها استفاده ب يخ جهت بررسي شوري در نمونهاز دماي آخرين قطعه ذو(. Tmice) شده تا جايي که آخرين بلور يخ ذوب شود

مقدار شوري در (. Shepherd et al., 1985) گيري استگرديد که با استفاده از نمودارهاي مربوط به شوري، مقدار آن قابل اندازه

 22/01ي هاي مورد بررسدر نمونهنيز متوسط شوري گيري شد. درصد وزني نمک طعام اندازه 07تا  00ها بين اغلب نمونه

 . ب(-2)شکل  درصد وزني نمک طعام است
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کوه: الف( سياالت درگير ثانويه در امتداد شکستگي موجود در کاني کوارتز. سياالت درگير در منطقه جنوب باختري سرخ: تصاوير ميکروسکوپي 2شکل 

( سياالت درگير در اثر necking downدار شدن )از. د( پديده گردنب( سياالت درگير دوفازي با فاز غالب مايع. ج( سياالت درگير دوفازي با فاز غالب گ

 هاي تکتونيکي.فعاليت

، به همراه جوشش احتماالً سبب PHتغيير شرايط فيزيکوشيميايي حاکم بر محلول نظير تغييرات، کوه در منطقه جنوب باختري سرخ

 ها شده است.نشست کوارتز و سولفيدها در رگهته

که اين مکان،  رگه تشکيل شده استهاي گونگي پايين تا متوسط معموالً در حاشيه پهنهبا نمک 071ير با دماي دماي سياالت درگ

 (.Takenouchi, 1980هاي جوي است )هاي ماگماتيک به همراه محلولحوضه حضور محلول

و همچنين نتايج آناليزهاي  ايرت رگهبه صو کالکوپيريت کوارتز، پيريت وهاي نگاري و حضور کانيهاي کانهبا توجه به بررسي

)حسينخاني و  اندازه گيري شده است درصد( 18/1درصد( روي ) 12/1) ، سرب%2تا ، مس ppm 1/1که طال تا  ايي قبليژئوشيمي

طال  هادر اين رگه .باشد تشکيل شدههاي ماگمايي در رگه  محلولدر ارتباط با تواند ميسازي کانيبنابراين ، (0201همکاران، 

 ,.Kesler et al) هاي کانسارساز حرارت پايين و تأخيري جدا شودسولفور توسط محلول-آهن-جامد مس ممکن است از محلول

محدوده  ايسازي رگهشوري در مقابل دماي همگن شدن کانيبا توجه به بررسي سياالت درگير بر روي نمودار همچنين  (.2002

 (.1گردد )شکل ترمال واقع ميسارهاي اپيکوه در محدوده کانجنوب باختري سرخ

   

   

 

 

 
 
 

 
درصد وزني  01گراد. ب( ميزان شوري سياالت درگير با متوسط درجه سانتي 272نمودار دماي يکنواخت شدگي سياالت درگير با ميانگين  : الف(2شکل 

 نمک طعام. 
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 کوه.سرخ محدوده جنوب باختري ايسازي رگههاي کانيدر نمونه نمودار شوري در مقابل دماي همگن شدن: 1شکل 

 نتیجه گیری :

 دهد:کوه نتايج زير را نشان مياي جنوب باختري سرخسازي رگهسازي و سياالت درگير در بخش کانيشناسي، کانيزمينمطالعات 

يکي بلوک لوت واقع شده است که کانسارهاي متعدد پلوتون-کوه در زون ولکانيکياي جنوب باختري سرخترمال رگهکانسار اپيـ 0

عميق هوربنلد سازي در توده نيمهکوه نيز کانيترمال در آن گزارش شده است. در منطقه جنوب باختري سرخپورفيري و اپي

 پيريت تشکيل شده است.-سريسيت-ديوريت پورفيري داراي دگرساني کوارتز

سازي تشکيل کانيدهد که سولفيدهاي اوليه نظير پيريت و کالکوپيريت به همراه کوارتز ينگاري در منطقه نشان مـ مطالعات کانه2

 اند.هاي ثانويه تبديل شدهاي در منطقه را داده است، که سولفيدهاي اوليه طي زمان به کانيرگه

 درصد بر حسب نمک طعام 01گراد و شوري درجه سانتي 272متوسط دماي ـ مطالعات ميکروترمومتري سياالت درگير در منطقه 2

تواند ترمال قرار دارد و ميکوه در محدوده کانسارهاي اپيسازي در منطقه جنوب باختري سرخبوده که از اين نظر رگه داراي کاني

 هاي نفوذي ديوريتي در منطقه باشد.مرتبط با توده
◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسي :
هاي دگرساني و اکتشافات ژئوشيميايي در منطقه شناسي زونشناسي، کانيسنگ"، (0201) دي الف.،ملکزاده شفاروپور، م.ح.، حسينخاني الف.، کريم

 .107-112، ص 2، شماره 22، سال "شناسي ايران، مجله بلورشناسي و کانيباختري سرخ کوه، شرق ايراناکتشافي جنوب
سازي مناطق ئوشيمي، ميکروترمومتري، مطالعات ايزوتوپي و تعيين منشاء کانيسازي، آلتراسيون، ژشناسي، کانيزمين" (0222) ملکزاده شفارودي الف.،

 ص. 011 مشهد،شناسي اقتصادي دانشگاه فردوسي ( زمينPh.Dرساله دکتري ) ،"اکتشافي ماهرآباد و خوپيک، استان خراسان جنوبي

◊◊◊◊◊◊◊ 
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