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  چکیده

و عناصر نادر خاکی قلمداد می شوند. از لحاظ زمانی،  گالیمبوکسیتی به عنوان منبع مهمی برای آلومینیم،  ذخایر     

افق های بوکسیت های ایران متعلق به پرموتریاس، تریاس باالیی تا ژوراسیک پایینی و ذخایر کرتاسه می باشند. 

تان اردل، در زون ساختاری زاگرس مرتفع قرار شمال غرب در محدوده شهرس -بوکسیتی دوپالن با روند عمومی غرب

به سن تریاس میانی و سازند نیریز به سن  خانه کتدر حدفاصل سازند دولومیتی  افق های بوکسیتید. در اینجا ندار

تریاس باالیی توسعه یافته است. مطالعه حاضر برمبنای شاخصه های ریز ریخت شناسی ساختارهای متحدالمرکز و 

انی شناسی افق های بوکسیتی این کانسار است که به ترتیب از  پایین به باال شامل بوکسیت آرژیلیتی، بررسی تکامل ک

بوکسیت خاکی و بوکسیت کنگلومرایی می باشد. از لحاظ بافت و کانی شناسی، الیه های مختلف مشابه بوده و با 

، بوهمیت، دیاسپور،  XRDهای آنالیز تغییرات اندک و تدریجی در طول هر الیه همراه است. با توجه به داده 

کائولینیت کانی های اصلی در الیه ها ی بوکسیتی دوپالن و کانی های فرعی شامل کوارتز، آناتاز و رتیل می باشد. 

وجود لنزهای حاوی مواد گیاهی در تمامی افق های بوکسیتی نشان دهنده محیط الگون می باشد. بوکسیت آرژیلیتی 

. و از میزان پیزولیت کاسته می شودفراوان می باشد، با این حال به سمت باالی این افق، ریزدانه دارای پیزولیت های 

دایره ای و متقارن به همراه پیزولیت های بیضوی و نامتقارن و  یدر این افق شواهدی نظیر حضور همزمان پیزولیت ها

در  می باشد. برای این افق برجا و نابرجا هایشاناپیوسته نشان دهنده منموارد پیزولیت های دارای کورتکس  در برخی

پیزولیت های بیضوی و نامتقارن و نیز وجود قطعات شکسته شده ی پیزولیت نشان دهنده  فراوانی شواهدی نظیرمقابل 

 .می باشد جابه جایی و حمل ونقل در خالل تشکیل بوکسیت کنگلومرایی
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Abstract 

     The bauxite deposits are considered as one of the main source for the Al, Ga and 

REEs. Temporally, Iranian bauxite deposits belong to Permo-Triassic, Upper Triassic to 

Lower Jurassic and Cretaceous deposits. The E-NW trending Dopelan bauxitic horizons 

are located in the Ardal area, in the high Zagros structural zone. Here, the bauxitic 

horizons are developed between the Upper Triassic Khaneh Kat and Upper Triassic 

Neyriz Formations. The present work is based on micromorphological characteristics 

and mineralogical evolution of bauxitic horizons, which is consist of argillite bauxite, 

earthy bauxite and conglomerate bauxite. Texturally and mineralogically the bauxitic 

horizons are relatively similar and there is a little discrepancy along the each horizon. 

The XRD analyses represent that the boehmite, diaspore and kaolinite are the major 

phases and quartz, anatase and rutile occurred as minor amount. The presence of 

organic material-bearing lenses in the all bauxite horizons reveals a lagon environment. 

The argillite bauxite is characterized by widespread presence of pisolites, however, 

these horizons are gradually being fine grained and the abundance of pisolites decreases 

toward the bauxite horizon. Evidences such as; coeval presence of well-rounded 

symmetrical pisolites and ellipsoidal asymmetrical pisolites, and as well as pisolites 

with non-continuous cortex reveal situ and insitu source of bauxite of this horizon. In 

contrast, evidences like; the abundance of ellipsoidal asymmetrical pisolites and 

fractured pisolites indicate movement and transport during the formation of 

conglomerate bauxite. 

 
Keywords: karstification, bauxite, dopolan, micro morphology, pisolite 

 

 

 مقدمه

(. به دلیل اینکه Laskou, 1991هستند. ) اکیبوکسیت ها منابع مهم برای آلومینیوم، گالیم و عناصر نادر خ     

در  ، در طول هوازدگی متحمل التریتی و بوکسیتی شدن می شود، بیشتر کانی های اولیهیساختمان ذخایر بوکسیت

(.  Wei Xiao,  et  all,  2012) تشکیل می گردند. بسیاری از کانی های ثانویه وحال تجزیه و نابودی می باشند، 

در ایران از لحاظ زمانی و مکانی به سه گروه قابل تقسیم اند: ذخایر پرموتریاس در شمال غربی ایران، ذخایر بوکسیتی 

ساده، و ذخایر  اگرس چین خورده ذخایر تریاس باالیی تا ژوراسیک پایینی در شمال ایران و قسمتهایی از زون ز

مانند االیتی، بافت های مختلف کانیایی  (. ,.Zarasvandi et al  (2008ساده در زون زاگرس چین خورده کرتاسه

انواع ژنتیکی  محققین، این ست شده امشخص در ذخایر بوکسیتی توسط محققین مختلف پیزولیتی، خاکی و توده ای 

(، نوع التریتی )آتکتونوس( و نوع تیخوین grubb, 1973مختلفی مانند بوکسیت های سطح باال و سطح پایین)

 bardossy andنوع کارستی ) آلکتنوس و یا نیمه آلکتنوس ( را شناسایی کرده اند ) ) آلکتونوس( و بوکسیت های

aleva, 1990 هدف از این مطالعه شناسایی ساختارهای متحدالمرکز و بررسی تکامل کانی شناسی در ارتباط با .)

 شدت کارستی شدن است.
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 زمین شناسی

به بند کوهزایی روی هم قرار گرفته یک کمرهیمالیا،  -یی آلپز زنجیره ی کوهزاکوهزایی زاگرس به عنوان بخشی ا     

(. کمربند چین خورده ی زاگرس در سراسر عرض آن به سه واحد Alavi, 1994شدت فعال و نامتقارن است. )

زاگرس، و  بند کوهزایی چین خورده ساده  زاگرس، زون روی هم قرار گرفتهتکتونیکی مجزا تقسیم شده است: کمر

، موازی با روند زاگرس مشخص شده NW-SEبا گسل های مختلف با روند زاگرس. مرز بین این زون ها فرونشستگی 

 .(Stocklin, 1968; Alavi, 1994)اند. 

کیلومتری جنوب غربی شهرکرد، در استان چهار  09کانسار خاک نسوز دوپالن در محدوده ی شهرستان اردل و در      

در زاگرس مرتفع واقع است  طول شرقی و 13⁰29′عرض شمالی و  25⁰13′ی ایمحال و بختیاری با مختصات جغرافی

با توجه به چینه شناسی منطقه، این کانسار در میان دو سازند خانه کت با سن تریاس میانی و نیریز به سن  (.3)شکل 

اشد. الیه ی خاک مرز آن با دو سازند به صورت ناپیوستگی تدریجی می ب (.5)شکل  است قرار گرفتهتریاس باالیی 

 -WNWمتر و امتداد کلی  92 – 59نسوز قابل استخراج در این کانسار به شدت تکتونیزه بوده و دارای جابجایی 

ESE  از سطح دریا می باشد.  متر 5029تا  3099. ارتفاع این کانساردرجه می باشد 35- 09به سمت شمال با شیب 

زون با تغییر مالیم تشکیل شده که  حسوب می شود به طور کلی از سهستی ماین افق رسوبی که یک بوکسیت کار      

مرز پایینی و باالیی این  (.1و بوکسیت کنگلومرایی )شکل  خاکیاز پایین به باال عبارتند از بوکسیت آرژیلیتی، بوکسیت 

ای مختلف دارای بافت افق بوکسیتی با دولومیت زیرین و باالیی محدود شده است. هر کدام از این الیه ها در قسمت ه

 مطالعه، این در و است تونل زیرزمینی و حفر بصورت اکنون هم کانسار این از و کانی شناسی متفاوت هستند. برداشت

 mNN 2086درصدی در افق  5/9تونل باجگیران با پیشرفت  .است شده انجام باجگیران جدید تونل از برداری نمونه

 mNN 2205با کاربری به عنوان میانبر با سینه کارهای موجود معدن در تراز ونل + رو به پیشرفت بوده که این ت

 پیش بینی شده است.
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 روش مطالعه

مطالعات صحرایی الیه های بوکسیتی و برداشت نمونه از افق های مختلف و مطالعات بررسی های انجام شده شامل      

مقطع  31سیتی برداشت نمونه انجام پذیرفت. سپس الیه ی بوک سهمیکروسکوپی می باشد. در مطالعات صحرایی از 

مقطع پالیش در آزمایشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه  39و تهران نازک در آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود 

 مورد بررسی های کانی شناسی و ریز ریخت شناسی قرار گرفتند. شده و 

 

 بحث

سیت ها، دانه های پوشش دار )پیزولیت ها و االیت ها ( می باشد. بافت یکی از شاخص ترین عناصر بافتی در بوک     

 -(. تغییر شرایط فیزیکو Taylor., Eggleton., 2008وکسیتی، پیزولیتی یا توده ای است )بیشتر کانسار های ب

ولیت ها (. پیز Solymar et al., 2005شیمیایی در طی دیاژنز منجر به تشکیل پیزولیت ها و اائیدها می شود. )

شامل هسته و الیه های متحدالمرکزی هستند که در چند مرحله در نتیجه ی تغییرات آب و هوایی به وجود می آیند 

(Mongelli., 2002  ریزریخت شناسی، یک ابزار تحقیقی و روشی برای مطالعه ی نمونه های غیر پراکنده خاکها و .)

ی تعیین فرآیندهای هوازدگی سنگها و منشا آنها مورد استفاده سنگهای هوازده شده با روش میکروسکوپی است و برا

 (.  Delvigne., 1998) قرار می گیرد

سنگ میزبان این افق بوکسیتی، سازند دلومیتی خانه کت است که در برخی قسمت ها دارای پیریت فراوان می     

ست و مرز باالیی آن با دولومیت نیریز به سن باشد.  این کانسار در باالی نهشته های تریاس میانی قرار گرفته ا

ژوراسیک پایینی پوشیده شده است. همانطور که پیشتر ذکر شد افق بوکسیتی در ناحیه ی مورد مطالعه از پایین به باال 

شامل بوکسیت آرژیلیتی، بوکسیت خاکی و بوکسیت کنگلومرایی است. کانی شناسی و بافت در الیه های مختلف 

، بوهمیت،  XRDبا تغییرات اندک و تدریجی در طول هر الیه همراه است. با توجه به داده های آنالیز  مشابه بوده و

دیاسپور، کائولینیت کانی های اصلی در الیه ها ی بوکسیتی دوپالن است. و کانی های فرعی شامل کوارتز، آناتاز و 

اوئیدی و پیزولیتی با استفاده از مطالعات پتروگرافی انجام شده بافت کلی این بوکسیت پلیتومورفیک، ا رتیل می باشد.

 تشخیص داده شد.

 

 
     

بررسیهای  بوکسیت آرژیلیتی: این الیه اولین افق بوکسیتی است و دارای مرز تدریجی با سنگ میزبان می باشد.. 3     

 تی دوپالن به شرح زیر می باشد:ریزریخت شناسی از توالی های بوکسی
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این افق واجد پیریت فراوان است که در مطالعات پتروگرافی و مقاطع پالیش بصورت بلورهای یوهدرال و ساب هدرال 

دیده می شود. این بخش دارای سیمان کائولینیتی به رنگ سفید می باشد و دانه های قهوه ای رنگ بوهمیت و شیری 

( . هرکدام از این  a 0شکل  )  ده است. بوکسیت آرژیلیتی دارای پیزولیت های فراوان استرنگ دیاسپور در آن پراکن

سه کانی گاهی هسته ی پیزولیت ها را تشکیل داده و گاهی بصورت کورتکس دور هسته پیزولیت ها قرار گرفته است. 

زولیت ها دایره ای و متقارن و . کورتکس برخی از این پیپیریت هم به عنوان هسته ی پیزولیت ها به چشم می خورد

(  در این بخش از الیه، پیزولیت ها درشت و براحتی قابل تشخیص اند و  a 0)شکل بعضی بیضوی و نامتقارن هستند.

(  0c,d,eبعضی از پیزولیت ها در کانسار حالت کشیده و دمبلی دارند )شکل  کورتکس های نازک الیه ی متعدد دارند.

 (.Liu. X., et al 2010شکل در طی فعالیت تکتونیکی و فشردگی می باشند ) که نشان دهنده ی تغییر

 

 

 
 

 

پیزولیت هایی با هسته های مشخص دیده می شود که کورتکس آنها در اطراف قطعات قبلی  ، 0aدر شکل      

وندی و پیزولیت ها رشد کرده اند. این نوع پیزولیت ها نشانگر برجا بودن الیه ی بوکسیتی می باشند ) زراس

اپیوستگی هایی را در الیه های تشکیل دهنده ی هسته نشان می دهد که این ن، c 0شکل (. 3105همکاران 

اکسیدهای (. 3105موضوع نشان دهنده ی حمل و نقل و جابجایی مواد بوکسیتی است )زراسوندی و همکاران 

ریز دانه و خاکستری رنگ االیی خود بوکسیت آرژیلیتی در بخش بآهن بصورت پراکنده در این الیه وجود دارد. 
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کسیت آرژیلیتی و شاید بتوان آن را الیه ی جداگانه ی بو . دانه های پیزولیتی در آن کمتر شدهمی شود

ولی کانی شناسی در هردو بخش یکسان بوده و با افزایش آناتاز همراه  (.  0b شکلخاکستری محسوب کرد )

آثار  وری پوشیده شده است.با لنزهای دیاسپ کارستیحفرات  زبان،در مرز بوکسیت آرژیلیتی با سنگ میاست. 

یک حوزه ی کم عمق تشکیل بوکسیت در این افق به چشم می خورد و این امر نشان دهنده ی گیاهی در سراسر 

 می باشد.( الگون ) 

مطالعات پتروگرافی بوکسیت خاکی: این افق دارای تراکم بسیار کم بوده و به دلیل خاصیت پودری، امکان . 5     

این بوکسیت سرشار از دیاسپور به عنوان کانی اصلی است و  XRD آنالیز در آن وجود ندارد. بر اساس داده های

 کانی هایی مانند آناتاز و کائولینیت به عنوان کانی فرعی در آن حضور دارند.

باشد. سیمان کائولینیتی در سراسر این  . بوکسیت کنگلومرایی: این افق دارای بیشترین میزان کائولینیت می1     

الیه دانه های درشت بوهمیت، آناتاز و دیاسپور را در بر گرفته است. وجود این بافت کنگلومرایی در الیه نشان 

پیزولیت ها در این الیه هسته های تیره رنگ غنی از آهن دارند که با  دهنده ی نابرجا بودن این بوکسیت است.

وهمیت و ضخیم الیه ی کائولینیت دیده می شوند و گاهی دور آنها را پوشش بسیار نازکی از کورتکس های نازک ب

هنگامی که پیزولیت ها رشد می کنند و کانی شناسی آنها با شرایط محیط سازگار  اکسید آهن فرا گرفته است.

عات پیزولیت ها، این قط .( 0fمی شود، ترکهای زیادی در نتیجه ی آب زدایی در آنها بوجود می آید)شکل

(. بیشتر پیزولیت ها در این الیه  Taylor et al., 2004پیزولیت های جدید و کامل تری را تشکیل می دهند )

تعداد کورتکس ها در این پیزولیت ها کم است و در برخی از آنها تنها  ) g 0بیضوی و نامتقارن هستند ) شکل 

 یک یا دو کورتکس ضخیم دیده می شود.

 

 

 
 

سته شده ی پیزولیت، حمل شدگی مجدد را نشان می دهد که در فرورفتگیها تجمع قطعات شک،  h 0شکلدر       

همراهی کائولینیت با  (. در این نمونه اشکال انحاللی به چشم می خورد.Ozturk et al., 2002پیدا کرده اند)

آلومینیوم ضمن فرآیندهای سیلیسی  دیاسپور در این الیه بوکسیتی حاکی از تشکیل دیاسپور حاصل از تحرک مجدد
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. در این الیه نیز لنزهای گیاهی به مقدار فراوان دیده می شود و (3105) زراسوندی و همکاران  شدن مجدد می باشد

نیریز به سن  سازندبتدریج به طرف باالی الیه رشته های ذغالی نمایان می شود. در باالی این الیه ی بوکسیت، 

 ه دارای تناوبی از دولومیت، شیل و مارن است و تیغه های ذغالی در آن به فراوانی یافت می شود. قرار دارد ک ژوراسیک

 

 نتیجه گیری

و مطالعات میکروسکوپی نشان دهنده ی وجود کائولینیت، بوهمیت و دیاسپور به عنوان  XRD آنالیز داده های. 3     

وان کانی های فرعی است.وجود اکسیدهای آهن و کانی پیریت در کانی های اصلی و کوارتز، پیریت، رتیل و آناتاز به عن

 محیط در طول تشکیل بوکسیت است. pHو   Ehبوکسیت آرژیلیتی نشان دهنده ی تغییرات در 

 است.نشان دهنده ی تشکیل بوکسیت در محیط الگون سراسر افق بوکسیتی وجود لنزهای ارگانیک در . 5     

، پیزولیت های بیضوی و دمبلی شکل آندر قسمت های مختلف  شدت خرد شده است واین افق بوکسیتی به . 1     

 تکتونیک فعال این منطقه در زمان تشکیل بوکسیت و پس از آن بوده است.نشان دهنده ی امر این دیده می شود که 

ی ژنتیک، آبشویی آهن و وجود انواع پیزولیت های برجازا و نابرجازا در محیط، نشانی از فرآیندهای مختلف اپ. 0     

 همچنین حمل مواد بوکسیتی به حوزه ی تشکیل کانساردارد.

، مشاهده ی فت بوکسیت و سنگ میزبانبا توجه به تکتونیک فعال منطقه، وجود درز و شکاف های متعدد در با. 2     

در پیزولیت ها، به نظر  دیداکسیداسیون شپیزولیتهای نابرجا در مرز بوکسیت با سنگ میزبان و نشانه های انحالل و 

شدن در این کانسار باال است. همچنین وجود حفرات عمیق در باالی سازند خانه  می رسد که شدت فرآیند کارستی

شدید  انحالل یافته و کانی های ثانویه نشان از کارستی شدن و فراوان کت و پر شدن آن با دیاسپور، پیزولیت های

 د.دارسنگ میزبان بوکسیت دوپالن 
 

  منابع

 

ااوئید( -، بررسی ریزریخت شناسی ساختارهای متحدالمرکز )پیزولیت 3109زراسوندی. ع.، فروغی نیا. ا.،  .1

 انجمن زمین شناسی ایران. کانسار بوکسیت مندان، دهدشت، استان کهکیلویه و بویر احمد

های ذخایر بوکسیتی ، ریزریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت  1392یا. ا.، زراسوندی، ع.، فروغی ن .2

 311-325، صفحه 3. مجله ی زمین شناسی اقتصادی، شماره منطقه ی دهدشت

 

3. Alavi, M., 2007, Structures of the zagros fold-thrust belt in iran. American 

Journal of Science 37, 1064-1095. 

4. Liu, X., Wang, Q., Deng, J., Zhang, Q., Sun, S., Meng, J., 2010, Mineralogical 

and geochemical investigations of the Dajia salento-type bauxite deposite, 

western Guangxi, China, Journal of Geochemical Exploration, 105, 137-152 

5.  Karadag, M., Kupeli, S., Aryk, F., Ayhan, A., Zedef, V., Doyen, A., 2009, Rare 

earth element (REE) geochemistry and genetic implications of the Mortas 

bauxite deposit (Seydisehir/Konya- Southern Turkey). Ore Geology Reviews 48, 

258-270. 

6. Xiao, W., Hongbing, J., Daojing, L., Fenglei, Z., Shijie, W., 2013. Material 

source analysis and element geochemical research about two types of 

representative bauxite deposits and terra rossa in western Guangxi, southern 

China. Journal of geochemical Exploration 133, 68-87 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 8 

7. Zarasvandi, A., Charchi, A., Carranza, E.J.M., Alizadeh, B., 2008. Karst bauxite 

deposits in the Zagros Mountain Belt, Iran. Ore Geology Reviews 34, 521-532. 

8. Zarasvandi, A., M.Carranza, Emmanuel John., Salamab Ellahi, Somayeh., 2012, 

Geological, geochemical and mineralogical characteristics of Mandan and Deh-

now bauxite deposits, Zagros Fold Belt, Iran. Ore Geology Reviews 48, 125-138. 

9. Zarasvandi, A., Zamanian, H., Hejazi, E., 2010, Immobile elements and mass 

changes geochemistry at Sar-Faryab bauxite deposite, Zagros Montain, Iran. 

Journal of Geochemical Exploration 107, 77-85. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

