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 چکيده
مطالعات هوازدگی سنگ های گرانيتوئيدی زاهدان مربوط به يك منطقه ي بيابانی خشك تا نيمه خشك می باشد. اين سنگ های گرانيتی 
عمدتًا بدون پوشش رسوبات كواترنری، مستقيمًا در معرض اقليم گرم و خشك منطقه قرار گرفته اند. خصوصيات اقليمی منطقه ی جنوب 
كنند. مطالعه ي مقاطع  ايفا می  ايجاد ساخت های مورفولوژيكی  ميزان تخريب و فرسايش سنگ ها و  ايران، نقش عمده ای در  شرق 
ميكروسكوپی بافت گرانوالر به همراه كانی های بيوتيت شكل دار، كوارتز به ميزان فراوان و پالژيوكالزهای زوناسيون دار را نشان مي دهند. 
دايك ها و استوك های تزريق شده، يكی از ويژگی های اين سنگ ها مي باشند. در اثر تماس مواد نفوذي با سنگ ميزبان، بيشتر آن ها به 
هورنفلس تبديل شده اند. شيست های سبز گسترش زيادی دارند و به عنوان سنگ ميزبان، مرز هم شيب دارند. بررسی های سنگ شناسی 
و فرآيندهاي شيميايی و مكانيكی هوازدگی، طيف كاملی از انواع هوازدگی را نشان می دهند، يعنی از پوسته ي هوازده ي غالبًا شكننده و 
بی رنگ شده ي صخره ي سنگ تا تجزيه و فروپاشی كامل سنگ، كه در اثر فرسودگی هيدروترمالی، در جا به خاك تبديل شده اند. يكي 
ديگر از ويژگي هاي آن، وجود انكالو، با رنگ تيره و بافت ريزدانه در سنگ مي باشد. انكالوها در مقطع ميكروسكوپی بافت گرانوپرفيری 
تا ميكروگرانوالر دارند. بيوتيت در آن ها فراوان است. قسمتي از توده ي گرانيتوئيدی زاهدان تحت تأثير فرسايش بادی قرار دارد. براثر 
خروج زينوليت ها از توده ی گرانيتی، حفرات متعدد گرد و كرات توخالی در سنگ ايجاد می گردد و بدين ترتيب به آن نمای كارستی و 
شكل هايی كاواك مانند می بخشد. هوازدگی بيومكانيكی به صورت رشد ريشه های گياهان در درون درزه ها و ترك های ايجاد شده در 
توده ی نفوذی باعث تخريب بيشتر سنگ می شود. فعاليت گوه مانند يا شكافندگی ريشه ی گياهان، به عنوان هوازدگی مكانيكی تشريح 
می شود. فرسايش پوسته پيازی نوع ديگري از فرسايش فيزيكی است كه در سنگ ها ديده مي شود. بسياری از درزه های موجود در گرانيت 

به صورت ثانويه با كوارتز پر شده اند.
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Abstract 

The Zahedan granitoids, which  pertain to an arid to semiarid region, have been studied. Those granite 
rocks without a cover of Quaternary sediments are exposed directly to dry and warm climate. The 
characteristic conditions of southeas-tern Iran perform a major role in the amount of rock demolition 
and weathering and in the formation of special mor-phologic forms. Samples have been taken from the 
granite massive. Hand samples and microscopic thin sections show that they have relatively medium 
grain size and are of bright color. The major minerals are well-formed biotite, abun-dant quartz and 
zonal plagioclase. Dykes and stock intrusion are the main characteristics of these rocks. Due to the 
contact with intrusions and granitoids, most of the host rocks have been changed into hornfels and 
schists. The green schists are contact concordant and as host rocks have an excessive spread. All 
stages of weathering processes, i.e. physi-cal, chemical and down to soil building, can be observed 
here. Another specific feature is the existence of dark and fine- grained enclaves in rocks. The rocks 
show signs of granoporphyrit-microgranular structures in microscopic thin sec-tions. There is plentiful 
biotite in rocks. Part of the Zahedan granite is under the influence of wind erosion. Xenolith discharge 
from the granite massive causes the creation of manifold spin holes in rocks. In this way it bestows to 
rocks a karstic facade and cavernous forms. The biomechanical weathering, as growth of tree roots in 
joints and cracks of gra-nite, expedites the demolition of rocks. The splitter activity of wild pistachio 
tree roots, like a wedge, has been attributed to mechanical weathering. Another kind of physical erosion 
is the stone surface exfoliation, known as exfoliation domes. The released pressure on the stone surface 
creates fractures followed by the erosion of rock and formation of numerous blocks. Most of the 
available joints in granite are subsequently filled with quartz. 
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1- مقدمه  
در سنگ های گرانيتی زاهدان انواع پديده های متنوع مورفولوژيكی حاصل 
از هوازدگی و حوادث تكتونيكی مشاهده می شود. اين مقاله تالش می نمايد 
و  پتروگرافيكی  كليماتولوژيكي،  پالئوكليماتولوژيكي،  واقعيت های  اساس  بر 
پترولوژيكی و تكتونيكی موجود، به تشريح انواع هوازدگی و تخريب سنگ-

های گرانيتی منطقه ي لوچان بپردازد.
سست شدگی های سطحی و هوازدگی سنگ ها، پديده هايی هستند كه تقريبًا 
تا  تمام كارهای زمين شناسی مهندسي در محدوده ي سنگ های سفت  در 
 Einsele et al.( نمايند  می  ايفا  را  ای  عمده  نقش  متغير سفت  های  سنگ 
كوتاه گنجايش شرح گسترده ي هوازدگی های  مقاله ي  اين  1985(. مسلمًا 

فيزيكی و شيميايی، كه معموال در كتاب های زمين شناسی، ژئومورفولوژی 
ها  گرانيت  ندارد. هوازدگي  را  تشريح می شوند  تفصيل  به  و خاك شناسی 
توّسط محققين بسياري با گرايش و تخصص هاي مختلف مانند زمين شناسي 
مهندسي، كاني شناسي، ژئوشيمي و ژئومرفولوژي مورد مطالعه قرار گرفته اند 

.)Murphy et al. 1998, White et al. 1998(

اشتافر و سيمن )Stauffer & Seaman 1990( نتايج ژئوتكنيكی و كاربردی 
شايسته ای را به دست آورده اند. در ژاپن تاكنون در نتيجه ي بارندگي هاي 
شديد، فاجعه هاي تكراري فراواني به شكل لغزش هاي دامنه اي در مناطق 
و  گرانيتي  مناطق  در   .)Chigira 2001( است  شده  ايجاد  هوازده  گرانيتي 
گنيسي ريودژانيرو )Rio de Janeiro(، در سال هاي 1966 و 1967 بارندگي 
هاي زياد ده ها هزار لغزش هاي دامنه اي و حدود هزار واقعه ي خسارات بار 
ايجاد نمود )Durgin 1977(. جنوب ايتاليا تاكنون متحمل لغزش هاي فراوان 

 .)Calcaterra et al. 1996( در گرانيت هاي هوازده شده است
در مناطق گرم و مرطوب حاره اي، سنگ هاي گرانيتي معموالً تا عمق 20-
های  سنگ  هوازدگی  مطالعات   .  )Stillman 2007(شده اند هوازده  متر   30
گرانيتوئيدی زاهدان مربوط به يك منطقه ي بيابانی خشك تا نيمه خشك می 
باشد. اين سنگ های گرانيتی عمدتًا بدون پوشش رسوبات كواترنری، مستقيمًا 

در معرض اقليم گرم و خشك منطقه قرار گرفته اند )تصوير 1(.

2-موقعيت جغرافيايي و زمين شناسی عمومی منطقه
مرتفع  بخش  دارد.  مساحت  مربع  كيلومتر   2500 حدود  در  زاهدان  باتوليت 
 o29 25′ تا o29 10′ و يك پارچه ي اين توده ي آذرين )لوچان ( با عرض
شمالی و با طول 60o 40′ تا 60o 45′ شرقی در بخش جنوب غربی شهرستان 
زاهدان واقع شده است. مرتفع ترين نقطه ي آن، قله ي لوچان، حدود 2565 
متر ارتفاع دارد و ارتفاع ميانگين آن منطقه نسبت به سطح متوسط دريا، 2200 

متر است )تصوير 2(.
باتوليت زاهدان با روند كّلی شمال غرب- جنوب شرق، به طول 120 كيلومتر 
و عرض حداكثر 40 كيلومتر در مجموعه ای از رخساره های فليشی ائوسن، 
جوش  زون  نام  به  لوت،  كوير  و  افغان  بلوك  ميان  ايران  شرق  جنوب  در 
نفوذ   ،  )Tirrul et al. 1983،1371 اشتري  و  )ساماني  سيستان  ی  خورده 
آن  نفوذ  سن   .)1365 افتخارنژاد   ،1352 همكاران  و  )اشتوكلين  است  كرده 
ها به روش پتاسيم- آرگون حدود 31 تا 33 ميليون سال محاسبه شده است
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