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   چکیده

اردکه در بلوك زمین کیلومتري جنوب شرقی بجستان در استان خراسان رضوي قرار د 5منطقه رودگز در فاصله 
براساس بررسی هاي سنگ شناسی توده هاي نفوذي منطقه در گستره گرانیت، کوارتز  ساختی لوت واقع شده است.

وکواتز  لین گرانیت(لوکسولیانیت) بیوتیت کوارتزسینیت، کوارتز مونزونیت، بیوتیت کوارتزمونزونیت، تورما سینیت،
کانیهاي اصلی تشکیل  .می باشد ها گرانوالراکثر این توده باشند. بافتو از لحاظ سنی ترشیاري می می باشدتورمالین 

یت) داراي منطقه بندي و آلکالی البرادور-اتز، پالژیوکالز(آندزیناین واحدهاي سنگی شامل کوي دهنده
به کلریت تجزیه شده  "اکثرا باشد که. بیوتیت کانی مافیک شاخص این واحدهاي سنگی میفلدسپار(ارتوکالز) می باشد

سرسیتی _آرژیلیک متوسط ،ضعف آلتراسیون هاي کربناتیهاي صحرایی و آزمایشگاهی بر پایه بررسی . است
. کانی سازي در در منطقه تشخیص داده شد و پروپلیتک تورمالینیزه ،یک متوسط، سرسیتک، کلریتیآرژلضعیف،

هاي کانیباشد. شامل اکسیدهاي آهن و ماالکیت میهاي ثانویه منطقه به دو صورت اولیه و ثانویه وجود دارد. کانی
هاي مهم دگرسانی سرسیت واکسید  آهن از جمله کانی اپیدوت،کلریت، باشد.و تورمالین می رعی شامل آپاتیت، اسفنف

پراکندگی کانیهاي کربنات مس ازجمله ماالکیت در سطح  ثانویه در زون پروپلتیک، هاي آهنحضور اکسید.هستند
- دهد که توده گرانیتوئیدي رودگز میرحیمی( در ناحیه کجه) نشان میمس معدن متروکه بعالوه  ها وکواتز مونزونیت

  تواند منشا یک کانسار مس پورفیري باشد.
  

 بلوك لوت،آلتراسیون بجستان،هاي کلیدي: رودگز،واژه
  

Geology and  Altration of granitoid rocks in  Roudgaz ( Southeast 
Bajestan).  
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Geology department,Ferdowsi University of Mashhad 
Abstract  

Roudgaz  prospect located in 5 km southeast of Bajestan in khorasan Razavi ،that the study 
area is located in Lut tectonic block. Based on the analysis of intrusive rocks in the area range of 
Granite, quartz syenite,biotite quartz syenite,quartz monzonite,biotite quartz monzonite,tormalin 
granite ( luxullianite ) and quartz tormalin is and the age of these rocks study ested to be 
Tertiary. Main texture of these rocks is granolar. the  essential minerals of this rock units 
consiste of plagioclase ( andesine and labradorite) with oscillatory zoning، alkali 
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feldespar(ortoclase) and quartz. mafic mineral of the rock units is biotite ، the mostly  
alteanalyses to chlorite. field studies and laboratoric studies alteration  weak carbonate, Medium 
argillic- week sericitic, sericitic, chloritic, tourmalinization, propylitic. Mineraloge was seen in 
both primery and secondary types. secondary minerals occury   oxidation of iron and malakite . 
Accessory minerals are consist of apatite  ، sphene، cholorite، epidote، iron oxids and 
tourmaline.  chlorite, epidote, sericitic and iron oxide are the most important minerals produced 
by alteration. presence of secondry iron oxide minerals in propylite zone and dispersion of cu 
carbonate minerals such as malachite on the surface rock quartz monzonite ، as well as 
abandoned Rahimi cu mine is south in the kaje area show Rudgaz  granitoids mass have 
potential for source of porphery mineralization the district. 
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  مقدمه

و  )،الف- 1، شکل() j.Eftrkhar-nejad(1977 )(   جنوب شرقی بجستان کیلومتري 5در  منطقه مورد مطالعه
 58˚22′40′′تا  58˚18′30′′واز نظر موقعیت جغرافیایی در طولهاي شرقی  ارتباطی بجستان به گناباددر حد فاصل راه 

در شمال شرقی دشت مرکزي ایران، شرق کویر نمک و در فاصله و  34˚29′20′′تا  34˚25′20′′و در عرضهاي شمالی 
منطقه  سنگ هاي گرانیتوئیدي .)ب - 1شکل( )1382پورلطفی، ( کیلومتري جنوب شرقی مشهدقرار گرفته است287

 ت، تورمالین گرانیتگرانیت، کوارتز سینیت، بیوتیت کوارتزسینیت، کوارتز مونزونیت، بیوتیت کوارتزمونزونی شامل
. در بیشتر قسمت هاي منطقه دگرسانی گرمابی مشاهده می گردد که بر روي باشدمی و کواتز تورمالین (لوکسولیانیت)

  آلتراسیونهاي می توان بهو باعث تغییرات شدیدي در کانی هاي این سنگ ها شده که اشته سنگ هاي منطقه تاثیر گذ
اشاره سرسیتی ضعیف -  زه وآرژیلیک متوسطتورمالینیپروپلتیک،  ،، آرژلیک متوسط، کلریتی، سرسیتکضعیف کربناتی

ک کم کلی شدت زون پروپلیتهاي دیگر است به طور گسترش زون پروپلیتیک(کلریتی) در منطقه بیش از زون کرد.
وجود شود. کانی شاخص این زون کلریت است.هاي منطقه دیده میولی به صورت یک آلتراسیون فراگیر در اکثر سنگ

ٰ آلتراسیون کلریتی، پروپلتیک  ها در زون ، آغشتگی کواتزمونزونیت،اکسیدهاي آهن ثانویهسرستیک ،کربنات ضعیف ،◌
کند که این احتمال را تقویت می) در جنوب منطقه در ناحیه کجه(رحیمیه مس معدن متروک و سرستیک به ماالکیت

  منشاء یک کانسار مس پورفیري باشد.تواند توده گرانیتوئیدي رودگز می
   روش مطالعه

 مقاطع نازك، انجام،  دقیق از واحدهاي مختلف سنگ شناسی ونمونه برداري این پژوهش بر پایه مطالعات صحرایی
 50تجزیه شیمیایی سنگهاي منطقه و تعبیر و تفسیر آنها صورت گرفته است در این راستا پس از کار صحرایی از تعداد 

تجزیه هاي  جمع آوري از منطقه براي انجامنمونه از سنگهاي  10نمونه مقطع نازك تهیه و مطالعه گردید. تعداد 
  .یی قرار گرفتندشیمیا مورد تجزیه XRFبه روش  شیمیایی انتخاب گردیدو
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  فردوس 100000/1منطقه موردمطالعه در نقشه - فردوس، ب250000/1منطقه مورد مطالعه درنقشه - ) الف1شکل
  : بحث
  سنگ شناختی در منطقه مورد مطالعه:تنوع 
ٰ بیوتیت کواتز سینیتهاي این شامل گرانیت، کواتز مونزونیت، بیوتیت کواتز مونزونیت، کواتز سینیت، سنگ ◌ ،

هاي باشد. براساس مطالعات صورت گرفته بر روي سنگکه بافت غالب آنها گرانوالر می لوکسولیانیت و کواتز تورمالین
، ، کواتزکه داراي منطقه بندي است ونیت)دهاي اصلی از نوع پالژیوکالز( آندزین، البرا، انواع کانیسالم و دگرسان شده

هاي منطقه هاي فرعی شامل آپاتیت ، اسفن، تورمالین، کانی اپاك در سنگوکالز) و کانیارت پتاسیم فلدسپات(
توان به کلریت، سرسیت، اپیدوت، اکسیدهاي مختلف آهن و ماالکیت اشاره ثانوي میهاي تشخیص داده شده از کانی

  کرد.
آرژلیک متوسط، کلریتی، پروپلیتیک، سرستیک، براساس مطالعات صحرایی وآزمایشگاهی آلتراسیونهاي  آلتراسیون:
  ).3( شکل در منطقه مشاهده شده است سرسیتی ضعیف_، کربناتی ضعیف و آرژیلیک متوسطتورمالینیزه

آلتراسیون سرستیک به نوع فیلیک که در بعضی از ذخایر به آلتراسیون کواتز،سرسیت و آلتراسیون سرستیک:  
عادت ). کانیهاي مهم آلتراسیون سرستیک در این منطقه ( کریم پور و س ) نیز معروف استQSPپیریت (

شامل سرسیت و کواتز است که مقدار درصد سرسیت بیشتر است. سنگهاي آذرین غنی از کانیهاي آلومینیم 
 )-Sio4)4و K+،Na+،Ca+،Mg2+،Fe2+هاي دار تحت تاثیر محلولهاي اسیدي هیدرولز شده اند و کاتیون

این سرسیت حاصل دگرسانی فلدسپاتها است.  داده است. تشکیل را سرسیت و کواتزو  توسط محلول حمل گردیده
مونزونیت، بیوتیت کواتز مونزونیت و کواتز  هاي کوارتزشود که تودههاي مختلف منطقه مشاهده میزون در بخش

این زون به وفور مشاهده ها به ماالکیت در آغشتگی کواتزمونزونیتي ). - 2شکل( ینیت را تحت تاثیر قرار داده استس
  شود.می

این زون در سنگهاي غنی از کانیهاي آلومینیم دار که در شرایط اسیدي قرار گرفته  آلتراسیون آرژیلیک متوسط:
که در باشدو مقدار جزئی سرسیت می در منطقه شامل کانیهاي رسیشود که کانیهاي مهم این زون اندتشکیل می

به  ". در این آلتراسیون فلدسپاتها عمدتاشوداتز مونزونیت دیده میواتز سینیت و کوهاي کتوده در بخش غربی منطقه
کانیهاي رسی آلتره شده اند و بیوتیت به رنگ سبز تا قهوه اي و پالژیوکالزها به طور کامل آلتره شده اند. در این زون 

  ر). - 2شکلاشند(باصل دگرسانی فلدسپاتها میحشود که درصدکانی رسی مشاهده می 30-35حدود 
آلتراسیون کلریتی: این نوع از آلتراسیون حالت خاصی از پروپلتیک بوده، اما به دلیل درصد باالي کلریت آن را با نام 

ها، سرسیت و کواتز است و کلریتانواع شناسند. کانیهاي مهم زون کلریتی در منطقه عبارتنداز: آلتراسیون کلریتی می

 ب الف
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، Mgشود. محلولهاي ماگمایی یا گرمابی غنی ازها نیز به مقدار جزئی در این زون یافت میاپیدوت و بیوتیت و کربنات
Fe  وAl ها هاي منطقه در بیشتر قسمتدر سنگهاي منطقه در دماي مناسب موجب تشکیل کلریت شده است. کلریت

هاي کواتزمونزونیت، ودهتدر هاي مختلف منطقه در بخش شدت این آلتراسیون متوسط است و باشد.می Feغنی از 
  الف).-2شود(شکل دیده میکواتزسینیت، بیوتیت کواتز مونزونیت و بیوتیت کواتز سینیت 

حضور کانیهاي کلریت و اپیدوت منطقه با  قسمت شمالی و جنوبیآلتراسیون پروپلیتیک: آلتراسیون پروپلیتیک در
 ، کواتز سینیت و بیوتیت کواتز سینیتز مونزونیتهاي کواتز مونزونیت ، بیوتیت کواتسنگدر  گردد کهمشخص می
در این آلتراسیون که شدت آن در  .شوندیز به مقدار جزئی یافت مین و سرسیت ثانویه اکسیدهاي آهن دیده شده و

پات به سرسیت آلتره شده فلدس و پتاسیمبیوتیت به کلریت و اکسیدآهن  وسط است پالژیوکالزها به اپیدوت،منطقه مت
  و). - 2(شکلاست 

داشته و در شمال و شرق منطقه  کمی در منطقهوسعت آلتراسیونی کربناتی ضعیف  آلتراسیون کربناتی ضعیف: زون
درصد  8- 10که مقدار کربنات در آن کم و در حدود شود دیده می هاي کواتز مونزونیت وکواتزسینیت همراه سنگ

  ز). -2اند(شکلها حاصل شدهنی فلدسپاتدگرساها بیشتر از باشد.این کربناتمی
هاي ضعیف: این دگرسانی از نظر وسعت بیشترین مقدار را داشته و همراه سنگسرسیتی _آرژیلیک متوسطآلتراسیون 

که کانیهاي رسی در این زون از دگرسانی فلدسپاتها د). -2شود(شکلدیده میکواتز مونزونیت وتیت کواتز مونزونیت و بی
  باشد.درصد می 30- 25سیلیس نیز حاصل شده است و مقدار 

زون آلتراسیونی تورمالینیزه در بخش شرقی و جنوب شرقی منطقه همرا ه سنگهاي  آلتراسیون تورمالینیزه:
یابند این تجمع می Clو  B ،Fکه گازهاي پرحرارت  در مرحله پنوماتلیتیشود. لوکسولیانیت و کواتز تورمالین دیده می

لوکسولیانیت معرف گردد. ها تاثیر میگذارند و باعث تشکیل تورمالین میلی نظیر فلدسپاتهاي قبگازها بر روي کانی
  ب و ج).- 2شکل (    ) Wells,1946 ( یک مرحله تمرکزیافته از تورمالینیزاسیون است

اجزاء تورمالین معرفی می گردد که در آن هیچ یک از -مرحله دوم تورمالینیزاسیون بوسیله سنگ هاي کمیاب کواتز
  جانشین شده اند، می توان بقایاي شکل فلدسپات ها را مالحظه نمود "اولیه بجز کواتز باقی نمانده اند وبا وجودیکه کال

 ). 1358هدایت. خلیلی، (  کواتز موزائیکی است "هر چند که ماده اولیه آنها عمدتاد )، -  2  (شکل
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که  در لوکسولیانبت با برشهاي طولی و عرضی از تورمالینآلتراسیون ترومالینیزه  -وج . ب(XPL)در حالت  آلتراسیون کلریتی -الف)2لشک

. (XPL)در حالت  سرسیتی ضعیف -آلتراسیون آرژیلیک متوسط -. د(XPL)درحالت  گرددهاي شعاعی مشاهده میتورمالین بصورت آگرگات
آلتراسیون تورمالینیزه در کواتز  -. د(XPL)در حالت  آلترایسون کربناتی ضعیف -. ز(XPL)در حالت  آرژیلیک متوسطآلتراسیون  -ر

-. ي(XPL)در حالت کریستال فلدسپات که کامال سیلیسی شده، به وسیله تورمالین سوزنی مشخص گردیده است که مرز  تورمالین
    .(XPL)در حالت آلتراسیون پروپلیتیک  -. و(XPL)در حالت  آلتراسیون سرسیتی

 
  

  
  

  نقشه دگرسانی رودگز-) 3شکل
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  گیرينتیجه 

  
به لحاظ سنی مربوط به ترشیاري است، که این توده هاي نفوذي داراي طیف ترکیبی فعالیت ماگمایی در رودگز 

سینیت، لوکسولیانبت و کواتز تورمالین گرانیت، کواتز مونزونیت، بیوتیت کواتز مونزونیت، کواتزسینیت، بیوتیت کواتز 
هاي دگرسانی شامل سرستیک، آرژیلیک متوسط، کلریتی، اند. زونها دچار دگرسانی شدهکه اغلب این تودهباشدمی

کانی سازي در منطقه شامل  باشد.کربناتی ضعیف، آرژیلیک متوسط ـ سرسیتی ضعیف و تورمالینیزه می پروپلتیک،
ها در آغشتگی کواتز مونزونیتاکسیدآهن ثانویه در زون پروپلتیک ، حضور باشد. ماالکیت می و اکسیدهاي آهن ثانوي

کند که توده گرانیتوئیدي این احتمال را تقویت می )در ناحیه کجه(رحیمی  مس و وجود معدن متروکه زون سرستیک
  .تواند منشا یک کانسار مس پورفیري باشدرودگز می
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