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 بجستان آهنسازي محدوده اكتشافي شناسي و كانيزمين

 )كالته رمضان(
 2، اعلمي نيا زهره1اعلمي نيا زهرا

 معدن استان خراسان رضوينظام مهندسي  كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي، -1                                 
 لوژي، نظام مهندسي معدن استان خراسان رضوي كارشناسي ارشد پترو-2                                 

Zalaminia@yahoo.com 
 
 چكيده

 منطقه شامل سنگ شناسي.  بخش شمالي بلوك لوت قرار داردشناسي ايران، در شرق ايران و در در تقسيم بندي زمينمحدوده مورد مطالعه
شكل عمومي ماده معدني،  .نيكي پالئوژن استهاي ولكاگ، سناي با سن كرتاسه پسينهاي اليهسنگ هاي كمي دگرگون شده، ريف و آهك

 كه كانسنگ را از سنگهاي دربرگيرنده كانسنگ بيشتر شامل سنگ آهك و ريف است.  جنوب شرقي دارد-اي بوده و امتداد شمال غربيرگه
ي منطقه از نوع هماتيت، گوتيت و ليمونيت كاني ساز .شودپديده كلسيتي شدن نيز بوفور در رگه ها ديده مي. باال و پايين احاطه كرده است

 .اي بوده و در بين ذرات به صورت سيمان قرار داردكاني هماتيت عمدتاً داراي بافت سيماني و توده. است
Abstract 
The region of study is located in East of Iran. Lithology which can be observed in this area: 
metamorphic, riff and layered limestone (upper cretaceous), volcanic rocks (paleogen). The general 
shape is vein and strike is north west-south east. The most surroundings rocks ore is limestone and riff. 
Also calcification observed in veins extremely. The mineralizations of area are hematite, Goethite and 
limonite. Hematite is cement and massive texture. 

 
 مقدمه

 ° 20 / -58° 15/ اين محدوده در حد فاصل .رودشمار ميه ببجستاناز توابع شهرستان استان خراسان رضوي، جنوب مورد بررسي در محدوده 
 واقع گرديده  كيلومتري كالته رمضان5 كيلومتري جنوب غرب فيض آباد و 80عرض شمالي در فاصله  34° 36 / -34° 34 /طول شرقي و  58

  .است
ي منطقه شناساكتشافي رخنمون نداشته، و سنگئيك در محدوده شناسي فردوس، واحدهاي منسوب به پالئوزو زمين1:250000 طبق نقشه بر

. نيكي پالئوژن استهاي ولكا، سنگاي با سن كرتاسههاي اليههاي كمي دگرگون شده مربوط به سازند شمشك، ريف و آهكشامل سنگ
لذا به دليل اهميت كاني زايي آهن و نبود . اي دال بر وجود آهن در منطقه نيامده استفردوس هيچ نشانه شناسي زمين 1:250000 در نقشه

بدين منظور در اين محدوده مطالعات زمين شناسي و كاني . طلبدمطالعات علمي دقيق در منطقه، دقت نظر بيشتر كارشناسان را در اين منطقه مي
 .صورت گرفته است) يمرحله اكتشاف مقدمات(سازي 
 اي و محلي كانسارشناسي منطقهزمين

 با شناسي زمينشناسي فردوس به منظور تهيه نقشهزمين 1 :250000ورقه و بر مبناي تصاوير هوايي بيست هزارم، عمليات صحرايي 
 واحدهاي مشاهده شده بر. برداشت شدجي هاي مختلف جهت مطالعه پتروگرافي، مينرالوگرافي و عيارسنانجام گرديد و نمونه 1 :20000مقياس

 :روي زمين از قديم به جديد در نقشه زمين شناسي شامل
 واحدهاي قبل از كرتاسه -1

هاي منطقه بوده كه در گوشه ترين سنگقديمي ،به لحاظ سنيرسد نظر ميها بهبا توجه به دگرگوني سنگ :آهك و چرت دگرگون شده
ها در اطراف توده نفوذي از جنس مونزوديوريت تا گرانوديوريت كه حجم وسيعي را در برونزد اين سنگ. جنوب غربي محدوده برونزد دارند

 ). جنوبي محدودهدر قسمت(اند اند؛ واقع شدهبر گرفته
 واحدهاي با سن كرتاسه پسين -2
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سنگي در قاعده و  ماسه- كنگلومراييهاياين ليتولوژي ارتفاعات را شكل داده و شامل اليه :سنگ ، مارن و آهككنگلومرا و ماسه
قطعات تشكيل . چول واقع استبندي منظم و مارن در بخش فوقاني است  كه بهترين رخنمون آن در دامنه شمالي كوه چاههاي با اليهآهك

 سانتي متر تشكيل 20دود متري تا ح در حد ميليايهاي آهكي، ماسه سنگي، كوارتزيتي و چرتي با اندازهدهنده كنگلومراي مذكور را قلوه
كنگلومراي مذكور از لحاظ جور شدگي ضعيف و از لحاظ . انداي قرمز رنگ به هم متصل شدهدهد كه توسط يك سيمان ماسهمي

بر روي اين واحدهاي . كندسنگي موجود هم قرمز بوده و بعضاً حالت ميكروكنگلومرايي پيدا ميبخش ماسه. گردشدگي در حد متوسط است
اليه قرار دارد كه توسط بخش مارني قرمز تا زرد رنگ به ضخامت هاي اليههايي از ماسه سنگ آهكي و سپس آهك قاعده اي، اليهآواري
-اين واحد در وسعت بسيار كمي در محدوده اكتشافي رخنمون دارد و با كنتاكت گسله در زير واحد سنگ. يده شده اند متر پوش7  تا5حدود 

 1:250000مل بوده و در نقشه سن اين واحد كمي قابل تأ. شود ميبرونزدهاي آن در شمال شرق منطقه ديده. ار داردهاي آهكي توده اي قر
 . سن آن را كرتاسه پسين معرفي نموده اند) 1385(بجستان ژوراسيك و معادل سازند شمشك معرفي شده است، اما عاشوري و ديگران

اي و هاي ضخيم اليه تا توده قابل توجهي در بخش شمال شرق محدوده سنگ آهكدر گستره :آهك و ريف ضخيم اليه و توده اي
اي مارني تغيير هاي ماسهاين واحد در برخي قسمتها به طور محلي به آهك. صخره ساز ريفي به رنگ كرم تا خاكستري قابل مشاهده است

ايهاي ديگر و برخي دو كفه. شوددر آن بوفور ديده مي) ايكفهدو(واحد مذكور از لحاظ فسيل غني بوده و فسيل هيپوريت . دهدرخساره مي
با توجه به وجود فرامينفرهاي ياد شده، اين واحد ) 1385(بر اساس نظر عاشوري و ديگران . شوددر آن مشاهده مينيز هاي گاستروپودا فسيل

هاي متراكم كرم تا خاكستري با ضخامت حدود از لحاظ سنگ شناسي، اين واحد شامل سنگ آهك . سنگي منسوب به كرتاسه پسين است
 . سنگ آهك ها در برخي نقاط تحت تاثير محلولهاي غني از اكسيد آهن، به رنگ صورتي تا قرمز درآمده اند.  متر است120

يشتر بصورت سنگ، مارن و آهك، ب مارني بخش فوقاني واحد كنگلومرا و ماسه-به لحاظ ساختاري قرارگيري اين واحد بر روي واحد آهكي
 .توان بصورت برش گسلي در قاعده واحد ذكر شده مشاهده كردآثار اين راندگي را مي.گسله و رانده شده است

رسد بصورت اپي نظر ميهشود كه بهاي فراواني از جنس كربنات كلسيم ثانويه در جهات مختلف ديده ميدر داخل اين واحد رگه و رگچه
ها در كنار در نزديكي ترانشه. كافهاي سنگها ته نشين شده و بلورهاي ايديومورفيك را شكل داده استژنتيك در خلل و فرج و درز و ش

. شود كه زيبايي خاصي را پديد آورده استهاي متحدالمركز به دور قطعات آهكي ديده ميگوتيتها، كربنات كلسيم به شكل دواير و المينه
 ماده معدني هماتيت عمدتاً در داخل درز و شكاف .اندهاي كشيده شعاعي تشكيل شدهبلورهاي كربنات با آگرگات سوزني بصورت بلور

 شيميايي از -اين آهكها با واسطه گسل در كنار كنگلومرا و آهك داراي اليه بندي قرار داشته و محلولهاي رسوبي. آهك و ريف قرار دارد
 .شود ماده معدني با گسل محدود ميرسدنظر ميهب. اندداخل درز و شكاف متاثر از گسل به داخل آن نفوذ نموده

 ترشياري -3
در . شودمشاهده مي) جنوب شرق و جنوب غرب(اين گدازه ها بصورت تپه ماهوري در ناحيه جنوبي :گدازه هاي آندزيتي تا بازالتي

 درصد در سطح ماكروسكوپي 10ك در حد هاي مافي كانيفنوكريستهاي. شودروي زمين به رنگ سياه خاكستري و با زمينه دانه ريز ديده مي
 .  اين سنگها در روي آهك و ريفها قرار داشته و جوانتر از آنهاست.جنس اين سنگها آندزيت بازالت است. شودسنگ ديده مي

. رخنمون دارند كيلومتري از جنوب محدوده اكتشافي 3 تا 2ها با برونزد بسيار وسيع در فاصله  اين توده:هاي نفوذي گرانوديوريتيتوده
 .اين توده ها در محدوده اكتشافي رخنمون ندارند

 
 كاني زايي

طول آن كمي . باشدبه سمت شمال شرق ميآن  جهت شيب .شودديده مي جنوب شرق - روند شمال غربكاني زايي آهن در امتداد گسلي با
 و سبب ايجاد بافت تكتونيكي نظير خردشدگي و چين بيش از  يك كيلومتر بوده و سن اين گسل جوانتر از سنگهاي رسوبي منطقه بوده

شكل عمومي ماده معدني، . ذخيره ماده معدني در داخل واحدهاي رسوبي با سن كرتاسه قرار دارد. خوردگي در سنگهاي نام برده شده است
 متر و 3 متر از سطح دريا با عرض 1092رخنمون ماده معدني در سطح افق و در ارتفاع .  جنوب شرقي دارد-اي بوده و امتداد شمال غربيرگه
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با حفريات انجام گرفته، رگه معدني در سطح افق شيب كمتري . رسدي سانتي متر م20 متر از سطح دريا ضخامت آن به 1154در افراز در ارتفاع 
 .باشد ميW30 Nطول رگه در حد كمتر از يك كيلومتر بوده؛ امتداد كلي اين رگه، . باشد ميNE60-55داشته و در حد 

 يك سمت رگه به داخل واحد ماسه سنگ، كنگلومرا و آهك اليه اليه كه بر روي واحد آهك و ريف با كنتاكت گسله قرار دارد فرو رفته و 
هاي زيادي از هماتيت، گوتيت، ليمونيت به همراه كلسيت در حاشيه رگه و رگچه. اي رخنمون داردسمت ديگر آن در ميان آهك و ريف توده

 . شودمتر ديده مي سانتي25 در 10گاه در اطراف رگه عدسيهاي كوچكي به ابعاد .شودده معدني ديده ميما
بر اساس بررسيهاي صحرايي، در محدوده مورد مطالعه در طول گسل ضخامت ماده معدني هماتيت تغيير كرده و عيار آن از سمت جنوب شرق 

ها از عمق نيم متر ده نمونه داراي كاني سازي از محل ترانشه. كنديي افزايش پيدا ميگسل به طرف منتهي اليه شمال شرقي گسل كاني زا
  به آزمايشگاه سيمان مشهد فرستاده شد كه نتيجه XRFتوسط دستگاه ) اكسيدهاي عناصر اصلي(برداشت شد كه جهت تعيين تركيب شيميايي

 . آمده است1 تجزيه در جدول
-  آنXRD يك نمونه از سطح برداشت و پس از همگن سازي پودر شده و سپس الگوي پراش اشعه ايكس به منظور تعيين نوع كاني آهندار،

  نشان داد كه كاني آهندار از نوع گوتيت، هماتيت و شامل XRDبررسيهاي . گرفته شد) لعاب مشهد(ها  توسط موسسه تحقيقاتي پر طاوس 
 .كوارتز و كلسيت بوده است
هاي گرمابي، آبزاد و خاكزاد و نيز تعيين منبع عناصر توان به عنوان ابزاري ساده در تشخيص نهشته ميSi-Alر با مطالعه  غلظت ميان عناص

شود بنابراين در نهشته هاي با توجه به اينكه سيليس موجود در ذخاير آهن عمدتاً توسط فرآيندهاي آتشفشاني زيردريايي توليد مي. استفاده كرد
با . آيداي فراهم ميموجود در رسوبات قاره  توسط دانه هاي آواري كانيهاي رسيAlسيليس نسبتاً باالست در حاليكه گرمابي زيردريايي ميزان 

 .هاي آبزاد دارد نشان از نهشتهAl/Siتوجه به جدول باال ميزان پايين نسبت 
با توجه به نتايج باال ميزان سيليس در . ن خواهد بودهن ميزان سيليس و گوگرد و فسفر بسيار موثر در نوع كاربري آآدر مطالعات كانه آرايي 

 .باشد درصد مي68/47هن پايين بوده و ميانگين عيار آهن آكانسنگ 
 پتروگرافي كانيهاي آهن

 مهاجرت .شوداي ديده مياي و تيغههاي نازك و المينه اي، تودههماتيت فراوانترين كاني آهندار در اين ذخيره است كه عمدتاً به اشكال اليه
هماتيت در مقطع نازك اوپاك و . رسد هماتيت يك كاني اوليه باشدبه نظر مي. شوددياژنتيكي و جانشيني در رسوبات آهكي ميزبان ديده مي

 . بطور تيپيك كريپتوكريستالين است
ژه رسوبات آهندار در مزوزوئيك گوتيت در رسوبات آهندار پركامبرين وجود ندارد، وليكن يكي از اجزا رسوبات آهندار فانروزوئيك بوي

بعد از هماتيت گوتيت دومين كاني آهندار در منطقه بوده كه ممكن است اوليه و يا در برخي موارد در اثر هوازدگي و در اثر . است
در . ايره كامل هستندگوتيت معموالً ائيدها را تشكيل داده و بطور تيپيك د. هاي آهندار تشكيل شده باشداكسيداسيون و هيدراسيون ساير كاني

 .شوداي بوده و عموماً ايزوتروپ ظاهر ميمقطع نازك گوتيت به رنگ زرد تا قهوه
ليمونيت، يك فرم اكسيد آهن آبدار است كه حاوي گوتيت و مواد ديگري نظير رس و آب جذب شده باشد اين كاني در سطح بيشتر ديده 

 .شودمي
متخلخل، جانشيني و كلوئيدي و  اي،قابل رويت است عمدتاً داراي بافت توده ترانشه ها محلر هاي كه در سطح زمين و دبنابراين كانسنگ

 .كلوفرم بوده و تقريباً بطور كامل از هماتيت، گوتيت و ليمونيت تشكيل شده است
 نتيجه گيري

 را از باال و پايين احاطه كرده سنگانهك و ريف است كه كآشامل سنگ بيشتر هاي دربرگيرنده كانسنگ نگاري، سنگدر مطالعات سنگ
نگاري در مقاطع صيقلي حضور اكسيدها و هيدروكسيدهاي در مطالعات كانه. شودپديده كلسيتي شدن نيز بوفور در رگه ها ديده مي. است

 و در بين ذرات به اي بودهكاني هماتيت عمدتاً داراي بافت سيماني و توده. آهن در بين ذرات كربناته به صورت هماتيت قابل توجه است
هاي اكسيدي و هيدروكسيدي رسد كه اين مواد ابتدا به صورت ژل رسوب كرده و پس از تبلور به كانينظر ميبه. صورت سيمان قرار دارد

 .شودآهن تبديل مي
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 وجود تاي كالته رمضان، كيلومتري روس15 در فاصله عالوه بر محدوده اكتشافي كالته رمضان، كانسار ديگري در نزديكي روستاي تلخاوند
توان آن را بصورت ناحيه اميد بخش معرفي  بسيار باال بوده و ميعيار اين كانسار. شودصورت مگنتيت ديده ميزايي قابل توجه و بدارد كه كاني

 .  خواهد بودتركرد كه نيازمند مطالعات دقيق

L.O.IT Fe SO3 K2O Na2OMgOCaO Fe2O3Al2O3SiO2 
شماره 
 نمونه

70/11 80/49 64/0 35/0 28/0 50/0 75/12 15/71 02/1 60/1 J-B-1 
57/10 38/49 21/0 25/0 18/0 33/0 75/15 55/70 12/1 02/1 J-B-2 
00/4 79/52 29/0 45/0 25/0 43/0 65/16 42/75 26/1 22/1 J-B-3 
30/4 58/52 39/0 40/0 20/0 63/0 35/16 12/75 60/1 00/1 J-B-4 
81/1 08/56 19/0 20/0 10/0 73/0 35/15 12/80 60/0 90/0 J-B-5 
04/2 31/56 09/0 26/0 12/0 43/0 00/15 45/80 75/0 85/0 J-B-6 
24/1 86/53 89/0 86/0 62/0 59/0 60/15 95/76 25/1 99/1 J-B-7 
91/2 76/51 01/1 36/0 22/0 09/1 76/16 95/73 65/1 01/2 J-B-8 
30/3 03/49 21/1 66/0 42/0 69/1 76/18 05/70 65/1 21/2 J-B-9 
01/2 14/54 61/0 76/0 24/0 29/0 86/16 35/77 66/1 21/0 J-B-10

 
  ده نمونه برداشت شده از محل ترانشه هاXRF تجزيه شيميايي -1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المينه هاي هماتيتي در اطراف قطعه كربناته بصورت بافت جانشيني -الف -1شكل 
 ).xpl-10x(شود ديده مي

-xpl(شودسيماني از  بلورهاي هماتيتي در اطراف قطعات كربناته ديده مي-ب

10x.( 
شود  بافت كلوئيدي با حالت گل كلمي در گوتيت كه با اليه بندي منظم ديده مي-ج
)xpl-10x.( 
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