
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ١

  بیدستر منطقهدر دگرسانی هاي موجود بررسی 
  ٣سیدابراهیم، رضوان کریمی ؛٢زمانیان، حسن؛ ١یزدانی فر، اردشیر

 (Ardeshir808@gmail.com) دانشجوي کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادي، دانشگاه خرم آباد١
  ،دانشگاه خرم آباددانشیار گروه زمین شناسی٢

  اسی اقتصادي، دانشگاه خرم آباددانشجوي کارشناسی ارشد زمین شن٣
  

  :چکیده
فرآیندهاي دگرسانی در سطح . گیرد قرار میخاش  -در زون نهبندانو  تفتان کوهدر شمال غرب  محدوده بیدستر

هاي واحدهاي  به طوري که تقریباً تمامی رخنمون. محدوده بیدستر از اهمیت و گسترش نسبی زیادي برخوردارند
ترین فرآیندهاي دگرسانی مشاهده شده در محدوده  مهم. اند اي از دگرسانی شده جهسنگی در محدوده متحمل در

هاي قابل  ترین کانی مهم .هاي اکسید آهنی فیلیک، سریسیتی، سیلیسی، پروپلیتیک، آرژیلیک و زون: بیدستر عبارتند از
می  انویه و آمورف آهنهیدروکسیدهاي ث - مشاهده در سطح محدوده بیدستر کالکوسیت، بورنیت، پیریت و اکسید

سازي مس،  کانی ،گروه دوشناسی میزبان در  سازي و تیپ سنگ سازي در محدوده بیدستر از نظر نوع کانی کانی.باشد
 .قابل بررسی است Qrd2سازي مس و بعضاً سرب و آنتیموآن در واحد  ، کانیQrd1سرب و روي در واحد 

  
 Study alteration in the region Bidster 

(south of zahedan, north west taftan mount) 
Ardeshir, Yazdanyfar; Hasan, Zamanian; Seyed Ebrahim, rezvankarimi 

 
Abstract 
Bidster range in the North West of Taftan mountain and zone is nehbandan -Khash. Bidster 
alteration processes in the area of relative importance and great development. So that almost all 
of rocky outcrops in the area have suffered a degree of alteration. The most important alteration 
processes observed in the Bidster area are: Phyllic, sericite, silica, propylitic, argillic and 
advanced zones of iron oxide. Most visible minerals in the area Bidster: chalcocite, bornite, 
pyrite and secondary Oxide - hydroxides and amorphous iron. Mineralization in Bidster area the 
style of mineralization and type of host lithology, in the mineralization of copper, lead and zinc 
per unit in Qrd1, copper and sometimes lead and antimony mineralization Qrd2 unit 
investigated. 

  
 مقدمه

 - در زون نهبندان ساختی ایران زمین ایران جاي دارد که در تقسیم بندي ایاالت جنوب شرقیمنطقه مورد بررسی در 
تشکیل ) Syntectenic(هاي دریایی عمیق و همزمان با کوهزایی  محیطدر  یاي سنگ رخساره .درخاش جاي دا

مقداري سنگهاي آتشفشانی مربوط به ائوسن نیز دیده همراه این سنگها  . بودند نام رخساره فیلیشه اند که ب شده
اي از ادامه تدریجی سنگهاي کرتاسه  گسترش دارد که نشانهگسل نهبندان سنگهاي آمیزه رنگین نزدیکی  در.شوند می

 خاش کم و بیش داري رخساره فیلیش هستند و سنگهاي –تمام سنگهاي گسترده در زون نهبندان . باالیی است
باختري  – خاوري ،این زون در قسمت جنوبیروند .سن نیز نسبت به ایران مرکزي گسترش اندکی دارندفشانی ائو آتش

زموریان گذشته و به طرف مرز اباشد که از میان فرورفتگی ج بافت می -دهشیر در اثر عملکرد گسله است که احتماالً
هاي ولکانیکی و ولکانوکالستیکی با  سنگ واحدهاي سنگی در محدوده بیدستر شامل. شود ایران و پاکستان کشیده می
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داسیت   واحدهاي ولکانیکی با تنوع ترکیبی داسیت تا آندزیت. اند هایی آنها را قطع کرده سن پالئوسن هستند که دایک
ترکیب . باشند لیتیک توف می  توف تا کریستال و واحدهاي ولکانوکالستیکی در حد لیتیک است  آندزیت و تراکی

فعالیت آشیانه ماگمایی در محدوده بیدستر . هاي سنگی جوان، کواترنري است سن این واحد شامل آندزیتها نیز  دایک
هاي باالتر پلیوسن خروج  در بخش. آندزیت شروع شده است هاي آندزیت تا تراکی در زمان پلیوسن پایینی و با فوران

 -شده که همزمان با آنها خروج یکسري مواد انفجاريانجام ) داسیت آندزیت تا آندزیت(تر  هایی با ترکیب فلسیک گدازه
پلیوسن خروج هاي باالیی  در ادامه سکانس و در بخش. است توف نیز انجام شده کریستال پیروکالستیک با ترکیب لیتیک

وجود زونهاي  مقاله بررسیموضوع اصلی این  .واسط تا اسیدي، آندزیت تا داسیت تکرار شده است هاي حد مجدد گدازه
   .در محدوده معدنی بیدستر می باشد متعدد دگرسانی

 نوك آباد 1:100،000شناسی زمین   موقعیت محدوده بیدستر بر روي نقشه: 1شکل 
آندزیت دگرسان  ، آندزیت پورفیري تا تراکی(Qrd2)، داسیت پورفیري(Qrd1)آندزیت تا آندزیت داسیت

  .(Qft)توف تا کریستال لیتیک توف دگرسان یتیک ، ل (Qan2)پورفیري خاکستري ، آندزیتQan1)(رنگ نخودي
 بحث

 احدهاي سنگی رخنمون یافته در اینتمامی و. دگرسانی در محدوده بیدستر از گستردگی و شدت باالیی برخوردار است
بیدستر از کلیه نتایج صحرایی و   جهت تفسیر و ارزیابی در محدوده. اند محدوده درجاتی از دگرسانی را تحمل نموده

  و بعد از مطالعات صحرایی و میکروسکوپی دقیق  منطقه،  .طالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی استفاده شده استم
دگرسانی سیلیسی، دگرسانی سریسیتی، دگرسانی فیلیک،  ود در این محدوده به ترتیب گسترش،هاي موج دگرسانی

 .تتشخیص داده شد اس هاي اکسید آهنی دگرسانی آرژیلیک پیشرفته و زون
  دگرسانی سیلیسی - 
این دگرسانی براساس شدت به آلتراسیون . ترین فرآیندهاي دگرسانی در محدوده است این دگرسانی یکی از گسترده 

 Qrd2 تمام رخنمون واحد گدازه داسیتی. بندي شده است سیلیسی شدید و آلتراسیون سیلیسی ضعیف تقسیم
هاي  ی محدوده متحمل دگرسانی سیلیسی شدید وبخشهاي جنوب متحمل دگرسانی سیلیسی شده است که بخش

دن سیلیس ثانویه به سنگ بوده بصورت اضافه شاند، دگرسانی  مل دگرسانی سیلیسی ضعیف شدهشمالی محدوده متح
در برخی از قسمتهاي محدوده شدت این فرآیند دگرسانی تا بدان حد پیشرفت نموده است که ساخت و بافت است، 

هاي اولیه فلدسپات تحلیل رفته با بلورهاي ریز  فنوکریستباشد،  فته است و قابل تشخیص نمیر سنگ اولیه از بین
دار اولیه و اکسیدهاي آهن که  شکل هاي اپک نیمه میکروکریستال. شود کوارتز که در جاهایی از نمونه حفره مشاهده می
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بر اثر . اند هاي فرومنیزین اولیه ایجاد شده کانیتقریباً درکل نمونه پراکنده هستند و بر اثر دگرسانی به صورت ثانویه 
  . درصد است 5ها حداکثر  ها را حدس زد ولی مقدار آن توان آن دگرسانی شدید نمی

اي کوارتز در  به صورت رگه. هایی که احتماالً قالب پالژیوکالز بوده بلورهاي کوارتز ثانویه رشد کرده است در اطراف حفره
 .دهند هاي زمینه هستند و اکثراً خاموشی موجی نشان می که بیشتر از کانی شود نمونه مشاهده می

  سانی سیلیسی در مقیاس نمونه دستی و مقطع نازكنمایی از دگر :٣شکل

  دگرسانی سریسیتی - 
این دگرسانی تمامی . این دگرسانی بعد از دگرسانی سیلیسی از بیشترین گسترش در محدوده بیدستر برخوردار است 

این دگرسانی با . را تحت تأثیر قرار داده است Qanl آندزیتی هاي رخنمون واحد گدازه آندزیتی تا تراکی بخش
بعضی از پالژِیوکالزها به سریسیت و آلبیت دگرسان شده و تحت  .شود سریسیتی شدن بلورهاي پالژیوکالز مشخص می
  . اند هاي فرومنیزین به اکسید آهن و سریسیت دگرسان شده کانی.اند فتهتأثیر نفوذ اکسید و هیدروکسید آهن هم قرار گر

ریسیتی ضعیف نمونه نمایی از دگرسانی س: ٢شکل
  مقطع میکروسکوپی  دستی و

  دگرسانی فیلیک - 
این دگرسانی بیشتر واحد . شود ورك شدید نیز مشاهده می هاي داراي دگرسانی فیلیک بافت استوك در اغلب بخش

را تحت تأثیر قرار داده و در سایر واحدهاي سنگی محدوده کمتر اثري از آن  Qanlآندزیتی  یتی تا تراکیگدازه آندز
در نمونه حضور .شود هاي کوارتز، سریسیت و پیریت مشخص می این دگرسانی با تشکیل کانی. قابل مشاهده است

قیاس میکروسکوپی پالژیوکالزها در م.باشد اکسید آهن قابل مشاهده می کانیهاي پیریت اکسیده، سریسیت و
ها باقی مانده و به سریسیت دگرسان یا با آهن به طور بخشی یا  هاي اصلی سنگ هستند که بقایاي ماکل آن فنوکریست

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۴

ها دیده  اند و همچنین خوردگی در آن ی و برخی کربناته شدهتبعضی از پالژیوکالزها آرژیل . اند کامل جایگزین شده
چون اکثراً در کنار کربنات ) اند یا از تبلور زمینه ایجاد شده(هاي فلدسپات  ثراً از دگرسانی کانیکوارتزها اک.شود می

ها به سریسیت و اکسید آهن دگرسان  هاي فرومنیزین بیوتیت کانی .اند حاصل از دگرسانی پالژیوکالزها واقع شده
  اند اند و در مواردي به اکسید آهن و کلریت دگرسان شده شده

.   
  دگرسانی فیلیک در مقیاس نمونه دستی : ٣کلش

 دگرسانی آرژیلیک پیشرفته - 

حضور کانیهاي شاخص این تیپ دگرسانی و از همه مهمتر ژاروسیت و ناتروژاروسیت از مهمترین دالیل شناسایی و 
 Qrd1احد هاي و دگرسانی آرژیلیک پیشرفته بیشتر از همه در رخنمون ا .مشخص نمودن این تیپ دگرسانی بوده است

و  Qftهایی از این تیپ دگرسانی نیز در واحدهاي سنگی  با اهمیت کمتر رخنمون. شود دیده می Qan1و بعد از آن 
Qrd2 باشد قابل مشاهده می .  

. آورده شده است Qrd1شناسی به روش اشعه ایکس براي نمونه گرفته شده از واحد  نتایج آنالیز کانی ١در جدول 
آورده  Qan1هاي گرفته شده از واحد  براي نمونه XRDشناسی با روش  نتایج آنالیز کانی نیز ٢همچنین در جدول

 (Trace)شود حضور کانیهاي ناتروژاروسیت و ژاروسیت در فازهاي فرعی و جزئی  همانطور که مالحظه می. شده است
  . ردها دا ها حکایت از تاثیر دگرسانی آرژیلیک پیشرفته در این نمونه تمامی این نمونه

  Qrd1شناسی به روش اشعه ایکس براي نمونه گرفته شده از واحد  نتایج آنالیز کانی: ١جدول

  Qan1هاي گرفته شده از واحد  براي نمونه XRDشناسی با روش  نتایج آنالیز کانی: ٢جدول

1 BDD-3 Qrd1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Mont. Cry. Jar.
2 BDD-12 Qrd1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Ill. Jar.,Mont. ---
3 BDD-16 Qrd1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Ill. Hem. Cal.,Natr.
4 BDD-20 Qrd1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Ill. Jar. Anat.
5 BDD-27 Qrd1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Ill.,Mosc. Jar. ---
6 BDD-52 Qrd1 Advanced Argilic Qz. Jar.,Ill., Anat., Goe. Rut.
7 BDD-65 Qrd1 Advanced Argilic Qz.,Ill. Jar.,Orth.,Mont. Kao.

Qz=Quartz, Ab=Albite, Goe=Goethite ,Kao=Kaolinite,Ms=Muscovite, Mont=Montmorillonite,
Cal= Calcite, Chl= Chlorite, Orth= Orthoclase, Jar=Jarosite , Rt=Rutile, Cry=Crysotile, Anat=Anatase
Ver=Vermiculite, Gp= Gypsum,  Prl=Pyrophyllite,  Ill=Illite, Natr=Natrojarosite, Rut=Rutile

Trace PhaseRow Sample ID Host Rock Alteration Major Phase Minor Phase
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1 BDD-48 Qan1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Ill. Jar.,Orth. ---
2 BDD-62 Qan1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Ill. Jar.,Orth. ---
3 BDD-85 Qan1 Advanced Argilic Qz.,Ab.,Ill. Jar. ---

Qz=Quartz, Ab=Albite, Goe=Goethite ,Kao=Kaolinite,Ms=Muscovite, Mont=Montmorillonite,
Cal= Calcite, Chl= Chlorite, Orth= Orthoclase, Jar=Jarosite , Rt=Rutile, Cry=Crysotile, Anat=Anatase
Ver=Vermiculite, Gp= Gypsum,  Prl=Pyrophyllite,  Ill=Illite, Natr=Natrojarosite, Rut=Rutile

Row Sample ID Host Rock Alteration Major Phase Minor Phase Trace Phase

 

 هاي اکسید آهنی زون - 
تقریباً . اي وسیع قابل مشاهده است هیدروکسیدهاي آهن در گستره -در محدوده بیدستر آغشتگی سطحی با اکسید

هاي آکسید  زون. در سطح محدوده داراي آغشتگی به اکسیدهاي آهن هستند Qanlهاي رخنمون واحد  تمامی بخش
هاي  هاي داراي دگرسانی فیلیک و بخش آهنی عمدتاً همراه دگرسانی سریسیتی وفیلیک هستند و شدت آن در بخش

 .ورك قوي شدیدتر است داراي استوك

 
  نمایی از زون اکسید آهنی در منطقه: ۴شکل

  سازي در سطح محدوده بیدستر کانی - 
هاي  و با اهمیت کمتر در واحد ,Qrd1, Qrd2هاي  سازي با پراکندگی نسبتاً خوب در واحد هاي کانی حضور زون

Qan1, Qft دستهدو را به  سازي در سطح محدوده بیدستر بر اساس سنگ میزبان و نوع کانی  .قابل مشاهده است 
  :می شود  تقسیم مهم

  (Qrd1)سازي در واحد آندزیت، داسیت پورفیري کانی - ١
هایی از عناصر  شدگی با دگرسانی فیلیک به صورت موضعی و محدود غنی Qrd1هاي مختلف رخنمون واحد  در قسمت

 ±کالکوسیت ±ی ماالکیتسازي در این زون گسلی بصورت آغشتگی سطح کانی .باشد وروي قابل مشاهده می مس، سرب
باعث ایجاد یک  N40شرق محدوده بیدستر عملکرد یک گسل با امتداد تقریبی  الیه شمال در منتهیباشد  نئوتاسیت می

سازي جهت  از رخنمون این زون کانیاست،  متر شده 200 -150طول تقریبی سازي با همین امتداد و در  زون کانی
  .درصد است 1/5این نمونه عیار مس معادل  شد وآنالیز عنصري محتواي مس گرفته 
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  شرقی محدوده بیدسترل دار در بخش شما نمایی از زون گسلی کانه: ۵شکل

  (Qrd2)سازي در واحد داسیت پورفیري  کانی - 2
اي از دگرسانی  هاي خود متحمل درجه در بیشتر رخنمون Qrd2همانطور که در بخش دگرسانی عنوان شد واحد

  .دیده می شودشدگی براي عناصر مس و بعضاً سرب  هایی از رخنمون این کانی، غنی در بخش. است سیلیسی شده
  .باشد درصد می 03/0و  05/0گیري شده براي عناصر مس وسرب بترتیب معادل  در نمونه گرفته شده عیار اندازه

   
  Qrd2سازي مس در واحد  ینمایی از کان: ۶شکل

  گیري نتیجه-

عامل ، آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته تشخیص داده شد که  لیکسرسیتی، فیسانی هاي نوع دگر  در منطقه بیدستر
هاي حاوي  هاي نفوذي همراه با گرماب و جایگیري توده) خاش – نهبندان(ها تکتونیک پیچیده زون  اصلی این دگرسانی

هاي  با توجه به زون. ري دارندباشد که در محدوده مورد مطالعه تمرکز بیشت می.... هاي مس، مولیبدن، طال و کانه
ورکی  هاي استوك ، آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته برجسته موجود در محدوده، همچنین زون دگرسانی سرسیتی، فیلیک

  .باشد وي، آنتیموان حائز اهمیت اکتشافی می سرب، ر سازي مس، بسیار قوي، و نیز حدوث کانی

  منابع
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شناسی و معدنی در کوههاي جبال بارز،انستیتو  مطالعات زمین، 1973الی 1969شناسی کشور، سازمان زمین
  .شناسی و معدنی یوگسالوي زمین

منطقه میانه و  اکتشاف(هاي معدنی  هاي آلتراسیون و اندیس اکتشاف زون، )1376(شناسی کشور  سازمان زمین
  ). کاغذکنان

  .شناسی و معدنی یوگسالوي ستیتو زمین،اکتشاف ذخایر معدنی در ناحیه کرمان،ان1973شناسی کشور، سازمان زمین
  .جبال بارز 1:100،000شناسی  ،  نقشه زمین1351شناسی کشور،  سازمان زمین

اندیس مس در استان  10، مطالعات اکتشاف مقدماتی 1377سهیلی، منوچهر،  -بهروز -سهندي، محمدرضا، برنا
  .کرمان، شرکت توسعه علوم زمین، شرکت ملی صنایع مس ایران
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