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Vol.3, No.2 (Summer 2014) 4131 تاب تا ) دوم، شماره سومسال 

كريانجن ب غرب جیرفت،  نف ذ  ها  ت دهساخت   زيین جایگاه و ژئ شیم 

3، يهرمج آقازمده3*زهرم ببرزمده

ايرا ، نوردانشگاه پرامشناسي،  گروه زمرن استاديار پترو وژي، -4

zahrabadrzadeh@yahoo.com :دار مکاتباععه ه*
48/1/4131: پذيرش مقا ه: 40/4/4131 درياست مقا ه

چکیبه
هدا اغلدب تركردب ديدوريتي     سررجا  جنوبي قرار دارن . ايدن سدنگ   -هاي نفوذي مورد مطا عه در جنوب غرب جررست در استا  كرما  و در پهنه سنن جتوده

نها دال ت بر جدايگزيني در اعمداق كدم    نگاري آ شناسي و سنگهاي زمرنان . ويژگيرسوبي اوايل مزوزوئرک نفوذ كرده -هاي آتشفشانيدارن  و در داخل نهشته

هداي منداالق سدرورانش و بداالبود      ها بدا سدنگ  هاي ژئوشرمرايي تودهقلرايي، تو  رتي و متاآ ومرن دارن . با توجه به تشابه ويژگي ها ماهرت نرمهدارد. اين توده

اي كدره  ن بت به مورب احتماال  دال ت بر نقش گوشته سنگ Nbاز  ش گي ان . غنيها در ارتبا  با زو  سرورانش تشکرل ش ه، اين تودهLILE/HFSEن بت 

شناسدي  هداي زمدرن   هاسدت. ويژگدي  اي تدوده دهند ه آاليدش پوسدته    ها نرز نشا در اين سنگ Pbو   Th/Nbاي در تشکرل آنها دارد. مقادير باالي ن بت قاره

سدررجا  جندوبي    -اي در زو  سدنن ج  قداره  كمداني درو   يک حوضده كششدي پشدت    ها درده  كه اين توده هاي نفوذي نشا  ميصحرايي و ژئوشرمرايي توده

 ان . جايگزين ش ه

سررجا ، استا  كرما  -، سنن جساختي زمرنتوده نفوذي، ژئوشرمي، جايگاه  :ها  كلیب ومژه

يقبيه -3

هداي نفدوذي و   سررجا ، نوار دگرگوني بده همدراه سدنگ    -پهنه سنن ج

كده   اسدت تر نش ه جوا  هاي رسوبي دگرگو خروجي گ ترده و توا ي سنگ

شناسدي ايدن   در شمال شرق كمربن  كوهزايي زاگرس قرار گرسته است. زمرن

 اسدت پهنه در ارتبا  با بازش   اقرانوس ن وتترس در حاشره شما ي گند وانا  

سدررجا  از گند وانا در زمدا  پدرمرن تدا       -كه موجب ج ايش پهنه سدنن ج 

هداي  . ويژگدي (Stocklin, 1974; Alavi, 1994, 2004) تريداس شد   

ن پركدامبري سداختي  زمدرن  هداي  سعا ردت سنگي و ساختاري اين پهنه بردانگر  

بدا ايجداد    سدرمرين پرشدرن  و در كدوهزايى  بدا كداستن آغداز   كه  استپ رن 

هدداى  حوضده بددا تشدکرل  پايددا  ياستده و سدرس   ردک  ئهداي پا  وزو يدگرگدون 

و در ساز سرمرين مردانى و  ادامه ياسته در ترياس پ رن  رکئى مزوزوتياتوربر 

كده  شناسي منطقده متداع   براساس مطا عاع زمرن .يا الرامر  ب ته ش ه است

 قدرار گرستده،   سررجا  جنوبي -پهنه سنن جا ره  منتهادر جنوب كرما  و در 

شناسي متع دي را پشت سدر گذاشدته اسدت و منطقده مهمدي      حوادث زمرن

سررجا  جندوبي بده    -ق يمي زو  سنن ج ساختي زمرنجهت بررسي جايگاه 

هاي نفدوذي ايدن   توده ي بر روي . تاكنو  بررسي دقرق4 رود )شکلشمار مي

بدده  . ايددن نوشددتارانجددام نگرستدده اسددتسددررجا   -نطقدده از پهندده سددنن جم

هدا  ايدن تدوده  سداختي   زمدرن ، ژئوشرمرايي و محدرط  نگاري سنگهاي  ويژگي

 -سداختي  زمدرن توانند  در بررسدي ا گدوي تکامدل     تردي  مي كه بي پردازد مي

 ماگمايي اين پهنه مورد توجه قرار گررن .

شناس زيین -9

عظرمدي از    وجدود حجدم   سررجا  -سنن ج پهنهخص هاي شااز ويژگي

 ردک اسدت  ئويژه مزوزو پا  وزوئرک و به هاي ماگمايي و دگرگوني با سنسنگ

رک برشترين رخنمدو  را در  ئهاي دگرگوني پا  وزوسنگ . 4171)آقانباتي، 

ياستده  هاي رخنمو ترين سنگسررجا  جنوبي دارن  و ق يمي -پهنه سنن ج

هداي سدنگي و   دهن . براسداس ويژگدي  مطا عه را تشکرل ميدر منطقه مورد 

سدررجا  بده    -دگرگدوني در ايدن بخدش از پهنده سدنن ج      روي ادساختاري، 

ست ا ن بت داده ش ه است و اين درحا ي كوهزايى سرمرين پرشرن عملکرد

سرمرين مردانى  اين پهنه به رخ اد  نرمه شما ىها و ماگماتر م يكه دگرگون

براسداس    4181) ،ئدي  سدبزه  اند . ن دبت داده شد ه  الرامر كوهزايى  ويژه به

ردک جندوب شدرق    ئهداي دگرگدوني پا  وزو  هاي موجود، سن مجموعده  س رل

ن دبت داده اسدت.    پرشدرن تا كربنرفر  پ رنبه دونرن  را، سررجا  -سنن ج

غدرب   جندوب  -شدرق  با امت اد شدمال  ارگيشر تويک  ،ها مجموعه سنگاين 

. رخنمو  اصلي اين واحد ها در  استو شرب آنها به سمت شمال غرب  دارن 

. پوشدر ه  اسدت هاي جنوب شرق و جنوب غرب منطقه مدورد مطا عده    بخش

دهند ه   ژوراسرک نشا  -هاى نادگرگونى ترياس توا يها با  ش   اين دگرگونى
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ژئ شیم  آقازادهزهرا ب رزاده و مهراج  89

هدا در   يسازى بدود  دگرگدون   با توجه به چن  .تأثرر ساز سرمرين پرشرن است

سازهداى گونداگو     بدرن رابطده   بررسدي   براساس 4184) ،ئي پهنه، سبزهاين 

مشددابه  را هددا يدگرگددونى و دگرشددکلى، ا گددوى ژئودينددامرکى ايددن دگرگددون 

 ها در نظر گرسته است. دگرگونى نواحى عمرق ب تر اقرانوس

سدررجا  جندوبي و در منطقده     -رک در زو  سدنن ج ئآغاز دورا  مزوزو

مشدخص   ،رسدوبي -هداي آذريدن  مجموعه سدنگ  ش   مورد مطا عه با نهشته

اي ب درار مشدخص روي   شود كه با قاع ه كنگلومرايي و با دگرشربي زاويه مي

هدا   . ايدن مجموعده  4184ئدي،  ان  )سبزهرک قرار گرستهئهاي پا  وزومجموعه

وسردت و  )شدامل ت  رکسل د  آذرآواريهداي   شامل تنداوب ضدخرمي از سدنگ   

سنگ، سنگ آهک توسي، تدوف   راه ماسهبه هم كري تال  رترک توف سل رک 

  كه به سمت باال بدا تنداوبي از   3و 4هاي ن  )شکله تآهکي و سنگ آهک 

بدا تركردب   هاي با شدي  هاي بازي و سرس گ ازهو گ ازهآذرآواري هاي سنگ

سنگ آهک توسي شامل قطعاع بلوري كدوارتز   . 3 يابن  )شکلبازي ادامه مي

سنگي با تركرب بازي است كده ايدن قطعداع    و پالژيوكالز و يا شامل قطعاع 

 ان .ريز قرار گرسته در زمرنه كربناتي دانه

هدداي بددازي با شددي بددا و گدد ازه کسل ددرآذرآواري هدداي تندداوب سددنگ

رسدوبي تريداس   -هاي آهکي و آهک تدوسي در قاعد ه مجموعده آذريدن     سنگ

دهن ه تشکرل ايدن مجموعده در يدک     نشا احتماال  ژوراسرک زيرين  -بااليي

ن دبتا  مرتفعدي دارند  و     شناسدي  ريختها . اين سنگاستمحرط زيردريايي 

. استجنوب شرق با شرب به سمت جنوب غرب  -رون  كلي آنها شمال غرب

هدا را   ايدن مجموعده  شناسي و روابدط صدحرايي سدن    براساس مطا عاع زمرن

. تمدامي واحد هاي   دن دبت دا  پرشدرن ژوراسدرک   -پ رنترياس توا  به  مي

اند .  ديدوريتي قطدع شد ه    هاي عم تا  ديابازي و كدوارتز سط دايکتو ذكرش ه

 -جندوب شدرق تدا شدرقي     -ها در منطقه شمال غدرب رون  عمومي اين دايک

ند  و از  دارپدورسرري  باست هاي ديابازي عموما  . دايکاستغربي با شرب قائم 

ش ه در آنهاست كده بردانگر نفدوذ ايدن      ها وجود حاشره سردويژگي اين دايک

هاي با شي بدازي  هاي بازي در منطقه است. گ ازه ها بع  از سورا  سنگکداي

هاي رخ اره سلرشي بدا  شون . سنگبه نوبت با رسوباع نوع سلرش پوشر ه مي

سدنگ، شدرل،   هاي رسوبي ب رار ضخرم شامل كنگلدومرا، ماسده  حضور سنگ

شون . برخدورداري از   و سنگ آهک مشخص مي بلوريسنگ توسي، توف ماسه

هداي درهدم و ضدخامت قابدل      ربند ي تد ريجي، سداختا    ريتمي، اليه ارساخت

 -مالحظدده همگددي نشددا  از آ  دارد كدده ايددن مجموعدده رخ دداره سلرشددي   

ن بتا  م دطحي   شناسي ريختتوربر ايتي دارد. ارتفاع اين واح ها كم بوده و 

و ضدخامت   دارند  مدنظم   هاي كدامال    يهدارن . واح هاي رسوبي سلرشي گاه ال

روند    ،رو و از ايدن  ي دارند  خوردگي زيداد  آنها متیرر است. اين واح ها چرن

الور كلي رون  عمدومي آنهدا شدمال     ه. باستهاي مختلف متیرر آنها در بخش

بده سدمت جندوب غدرب     درجه  36-16جنوب شرق بوده و شرب آنها  -غرب

بده احتمدال   اي با استناد به روابط چرنده توربر ايت  -هاي سلرش . نهشتهاست

ه دتن . در داخدل واحد  سلدرش      پ درن قوي متعلق به ژوراسرک مراني تدا  

تواند  بردانگر خدروج حوضده از آب     ميشود كه هايي از كنگلومرا دي ه مي اسق

 اسدر ي هداي بدازي و   . در داخل اين كنگلومرا، قطعاع مختلف از سنگباش 

هاي  قطعاع گرانرتي قابل مشاه ه است. سنگزيرين شامل قطعاع بازا تي و 

آتشفشاني زيرين و واح هاي رسوبي نوع سلرش به الور دگرشرب و بدا زاويده   

شدون .   حاوي س رل كا ررونال پوشر ه مي برومرکريتيكم توسط سنگ آهک 

و حدداوي  اسددتارتفدداع و ب ددرار م ددطا   كددم ،ايددن واحدد شناسددي  ريخددت

را براي ايدن واحد     تا ن وكومرن رنه سن ژوراسرک پ هايي است ك س رلريز

 . تشدکرل ايدن   اسدفن قه  4:466666شناسدي   نقشده زمدرن  سازد )نمايا  مي

كوهزايي سرمرين پ رن ن بت داده ش ه است )نقشه  هاي سعا رتها به آهک

 محم آباد .   4:466666شناسي زمرن

ژوراسرک زيرين در  -رسوبي ترياس بااليي -آذرين توا ياي بخش قاع ه

ديدوريتي قدرار    - هداي گدابرو   شما ي منطقه متاع مورد هجوم اسدتوک  بخش

 . براساس روابط صحرايي با توجه بده ايدن كده    1و  4هاي  گرسته است )شکل

-رک را قطع ميهاي من وب به اوايل مزوزوئنهشته يادش ه،هاي نفوذي توده
ن دبت داده شد ه اسدت     پ درن ها به ژوراسرک مراني تا كنن ، سن اين توده

سبزوارا  .   4:346666شناسي  نقشه زمرن)

روند    هداي كوچدک مجدزا بدا    هاي مدورد مطا عده بده صدورع تدوده     توده

جندوب شدرقي در داخدل     -ال غدرب جندوبي تدا شدم    -ساختي شدما ي  زمرن

رندگ  بده   هدا قاع ه قابل مشاه ه ه تن . رخنمو  تدوده  آذرآواريهاي  سنگ

هاي اصلي سراوا  بدا  . حضور گ لاستخاك تري تا خاك تري مايل به سبز 

هاي سرعدي  جنوب شرقي و نرز گ ل -جنوبي تا شمال غرب -راستاي شما ي

جندوب غربدي در    -هاي اصدلي و بدا راسدتاي شدمال شدرقي     منشعب از گ ل

سعدال ايدن   سداخت   زمدرن . اند   مهمي داشتههاي نفوذي نقش باالآم گي توده

توده ش ه اسدت.  هاي جايي رخنمو  هجابنرز منطقه سبب خردش گي توده و 

هدا  گ ترش محلي اندواع دگرسداني  منجر به ها چرخش سراالع در شک تگي

  1 ردک )شدکل  ئمزوزوتوا ي ديوريتي در  -هاي گابروش ه است. نفوذ استوک

ها ش ه است  هاي االراف تودهضعرفي در سنگ همبريسبب ايجاد دگرگوني 

هداي االدراف   گچن ا  گ ترده برن توده و سدن  نه گرماييكه حاكي از تبادل 

ن بت داد.توا  به جايگزيني توده در اعماق كم . د رل اين امر را مياست

ها  نف ذ ت ده نگار  سن  -1

و دارند  متوسدط بند ي دانده هداي نفدوذي منطقده مدورد مطا عده     توده

 . درشد ه اسدت  تشدکرل  كلرنوپرروك دن  پالژيوكالز و ازهاي اصلي آنها  كاني

بده رندگ    سدت كاني ماسردک اصدلي آنها  كه  پرروك نبلورهايدستي،نمونه

سدنگ مشداه ه  زمرنده دركرمتاشرريسفر رنگبهپالژيوكالزهاسراه و

 شون .   مي

ديوريت اسدت كده    -ها به الور عم ه گابروشناسي اين تودهتركرب سنگ

اسداس كند . بدر  آنها به كوارتزديوريدت تیرردر مدي    با اسزايش كوارتز تركرب

هاي ، ا بته باستاست اي دانهها مرکروسکوپي، باست اصلي اين سنگمطا عاع

 . 1شود )شدکل و گرانوسرري نرز در آنها مشاه ه مي اي دانه برناسرترک، ساب

و خودشدکل صدورع درصد   بده   44تدا   46)پالژيدوكالز درشدت بلورهداي 

ه تن . سنتترک پليدوقلوييدارايمتر، مرلي 43تا  3دار و با ابعاد  شکل نرمه

صورع بهمترمرلي 8تا  3درص   با ابعاد  17تا  16) كلرنوپرروك نبلورهاي

دهن ه تشکرلكانيترينعم هپالژيوكالزهاازبع ودارشکل نرمهتادار شکل

ه تن .اوژيتاز نوععم هالوربهخاموشيزاويهبهتوجهباكهبودهها توده

ن . جانشرني بلورهاي پرروك ن با اورا رتي ش هردي يها در مواپرروك ن

برخدي از بلورهداي   هدا گ دترده اسدت.   ورا رت )اكترنو رت  در بعضي نمونهي
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89 ... هاي نفوذي ساختي توده ژئوشرمي و جايگاه زمرن  31)تاب تا  ، دوم، شماره سومسال 

هاي كدوارتز،  كاني ان .با كاني كلريت به الور بخشي جايگزين ش هپالژيوكالز

هداي سرعدي ايدن     كداني درص    46تا  4)كمتر از و هورنبلن   قلرايي سل سرار

، كد ر هاي كاني راها هاي كمراب اين سنگن . كانيدهها را تشکرل ميسنگ

  دهن . تشکرل ميآپاترت و زيركن 

شناسي دو نوع آمفربدول در مقداالع شناسدايي    با توجه به مطا عاع كاني

هاي نوع هورنبلن  و نرز نوع اكترنو رت ه دتن   ش ه است كه شامل آمفربول

رسد  كده   ه نظدر مدي  اي دارد و بد  . هورنبلن  چن رنگي سبز تا قهوه1 )شکل

اثدر جدايگزيني بلورهداي     بدر آمفربول نوع هورنبلن  در شرايط تبلور ماگمدا و  

 . با اين حدال بلورهداي اكترنو ردت    1 )شکل پرروك ن او ره ايجاد ش ه است

در مراحل بع ي و بر اثر جايگزيني بلورهاي پرروك دن در نترجده دگرسداني    

 هداي كدوارتز  وارتز، سدنگ تر حداوي كد  هاي سل رکان . در سنگتشکرل ش ه

تواند    . باست گرانوسرري مي1)شکل  دهن ديوريتي باست گرانوسرري نشا  مي

آب  ها در اعماق كم و نزديک به سطا و سشار بخدار برانگر جايگزيني اين توده

 .(Lowenstern et al., 1997) پايرن توده حرن جايگزيني باش 

شمال شرقي كه  -مقطع جنوب غربي b)در آ .  A-Bشناسي و موقعرت مقطع زمرن  4173)برگرسته از آقازاده و براتي، شناسي منطقه مورد مطا عه نقشه زمرن a) -4شکل 

 است نشا  داده ش هسررجا  در شکل -. موقعرت منطقه مورد مطا عه در زو  سنن جاستشناسي منطقه كنن ه زمرن توصرف
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هاي سنگ با سنگتوسي و ماسه تناوب سنگ آهک، سنگ آهکa)رسوبي اوايل مزوزوئرک -هاي قاع ه مجموعه آذرينتصاوير صحرايي و مرکروسکوپي سنگ -3شکل 

آتشفشاني هاي نماي نزديک از تناوب سنگ آهک توسي نواري با سنگ b)ان . هاي بازي پوشر ه ش هسل رک و گ ازه واريذرآآهاي سل رک كه با تناوبي از سنگآواري ذرآ

 رسوبي  -قاع ه مجموعه آذرينسل رک در آواري

رک نفوذ ئرسوبي مزوزو -آتشفشاني توا يقاع ه  آتشفشاني آواريهاي  تا كوارتزديوريتي كه در داخل اسق گابروديوريتيهاي  توده a)تصاوير صحرايي از توده نفوذي  -1 شکل

 ديوريتي منطقههاي نماي نزديک از توده b)ان . كرده

روش منجا  پژوهش -4

هاي مختلدف  برداري از بخشنمونه ،ها و مطا عاع صحرايياز بررسيپس 

هداي  ها از بخدش هاي نفوذي انجام گرست. در اين مرحله سعي ش  نمونهتوده

هدا براسداس تیرردر     تازه و ساق  هوازدگي سنگ انتخاب شون . برداشت نمونده 

 شناسدي و هداي سدنگ  بن ي آنها انجام ش ه است. پس از بررسدي رنگ و دانه

هداي  هدا، بده منظدور بررسدي ويژگدي     مطا عه مقاالع نازک تهره ش ه از نمونه

نمونده بدراي عناصدر اصدلي و      0هاي نفوذي مدورد مطا عده   ژئوشرمرايي توده

دانشدگاه  در  XRFهدا بده روش   ش ن . تجزيه شدرمرايي نمونده   تجزيه جزئي

-تدوده بهمربو ژئوشرمراييهايانجام گرسته است. داده نروبران ويک كانادا
 است.ش هآورده4ج ولدرمنطقههاي نفوذي

ها  نف ذ ت دهژئ شیم  -8

سداختي زمدرن و جايگداه ژئوشدرمرايي هداي ويژگدي تعردرن منظدور به

نفوذيهاياز تودهنمونه0شرمراييتجزيهنتايجازمنطقه،نفوذيهاي توده

هاي نفوذي منطقه به الور او ره توسط معرارهاي صدحرايي  ش . تودهاستفاده
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بند ي شد ن    شناسدي تق درم   براساس ضريب رنگرني و كداني  نگاري سنگو 

 TASبند ي  بن ي او ره با معرار شرمرايي براسداس تق درم  سرس اين البقه

هداي ديدوريتي   هاي نفوذي در مح وده سنگدنبال ش . در اين نمودار سنگ

  .4 گررن  )شکلقرار مي

درصد  3.94-0.75برن  هاي نفوذي متاع، مجموعه سنگ LOIمقادير 

-SiO2 (60.24دامنه مح ودي از تیرردراع  ها داراي وزني است. اين سنگ
Na2Oعناصر اصدلي بده صدورع     ديگربوده و مح وده تیررراع  (61.87%

2.29-4.82%)،) CaO (4.12-5.79%،) MgO (%1.17-1.82،) 
K2O (%0.01-0.40 )وP2O5 (0.05-0.32% ).است

 متیرر است. مق ار 0.91-0.87آنها نرز از  FeO/FeO+MgOمرزا  

هدا   درص  وزني متیرر است و اين توده 14.04تا  13.07اك ر  آ ومرنرم از 

هداي     كه بدا ويژگدي  4 دهن  )شکلهاي متاآ ومرنوس نشا  مياغلب ويژگي

 شناسي آنها نرز سازگار است.  كاني

 شدناختي  سدنگ ابدزاري بدراي تشدخرص ويژگدي       Nbو Yن دبت بدرن  

,Pearce and Cann رود هاي سنگي به شمار مدي مجموعه  . ايدن  (1973

 0.7>و  قلرايي=  Nb/Y  0.7<)مثال  بود  قلرايين بت به عنوا  شاخص 

Nb/Y= هداي نفدوذي   هاي سنگ   در نظر گرسته ش ه است. دادهقلرايي نرمه

عنددوا  واحدد هاي  ه  و بدد0.19-0.10پددايرن بددوده )  Nb/Yداراي ن ددبت

 شون .   در نظر گرسته مي قلرايي نرمه

هاي نفوذي مدورد مطا عده از نمدودار    توده بود  قلراييبراي تعررن درجه 

K2O  برابردر SiO2 (Peccerillo and Taylor, 1976)   استفاده شد ه

هداي تدو  رتي قدرار    ها در مح وده سنگ . در اين نمودار نمونه0 است )شکل

 گررن .مي

كه به الور  (Cpx)كاني كلرنوپرروك ن  (bاسرترک، هاي كلرنوپرروك ن و پالژيوكالز با باست سابكاني( a تصاوير مرکروسکوپي از توده نفوذي منطقه مورد مطا عه، -1 شکل

نمايي از باست گرانوسرري در  d)ش   كاني كلرنوپرروك ن در حرن دگرساني  ورا رتيي (c جايگزين ش ه است. لاز حاشره و داخ (Hbld)اي تا سبز بخشي با هورنبلن  قهوه

  استµ200m ان  و مقراس در تمامي تصاويرگرسته ش ه XPLدر نور  bديوريتي )تمامي تصاوير غرر از تصوير  هاي كوارتزسنگ
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هاي مورد مطا عهنمونه جزئينتايج تجزيه شرمرايي عناصر اصلي و  -4 ج ول

Sample Gd-1 Gd-3 Gd-11 Gd-15 Gd-8 Gd-19

wt%

SiO2 61.56 60.63 61.32 60.24 61.87 61.40

TiO2 0.71 0.75 0.80 0.74 1.00 0.97

Al2O3 14.04 13.89 13.24 13.07 13.17 13.26

FeO* 11.03 11.33 12.11 11.87 11.17 11.10

MnO 0.22 0.22 0.21 0.13 0.19 0.17

MgO 1.43 1.68 1.71 1.82 1.17 1.42

CaO 4.53 4.30 5.10 5.79 4.12 5.22

Na2O 3.89 4.82 4.52 2.40 3.32 2.29

K2O 0.16 0.25 0.09 0.40 0.01 0.13

P2O5 0.22 0.32 0.15 0.05 0.12 0.10

LOI 2.21 1.81 0.75 3.50 3.86 3.94

ppm

Ba 44.51 42.82 45.42 65.09 17.95 46.53

Ce 20.77 18.51 16.67 19.06 25.57 24.56

Cr 11.02 10.93 15.20 57.73 2.69 1.73

Nb 8.20 7.39 11.16 9.98 7.88 10.14

Ni 3.22 5.95 4.20 38.34 1.11 0.78

Pb 13.22 11.36 14.88 15.55 11.07 16.02

Rb 2.08 3.40 1.66 9.48 1.10 3.30

Sc 14.78 17.05 14.55 40.26 26.31 30.29

Sr 89.02 108.92 63.33 179.00 50.36 178.90

Th 2.23 1.88 1.21 1.93 2.19 1.42

V 142.78 131.99 125.34 356.20 131.10 274.20

Y 56.87 71.93 42.11 39.91 79.66 61.47

Zr 214.30 245.30 168.21 138.73 238.98 224.41

LOI, loss on ignition

هاي ديوريتي در موقعرت نمونه Middlemost, 1985 .(Bهاي مختلف در آ  مشخص ش ه است )سرلرس كه مح وده سنگ برابرها در  قلرايينمودار كل  A) -4 شکل

 A/NK (Maniar and Piccoli, 1989)در مقابل  A/CNKنمودار 
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هاي است . در اين نمودار توده Peccerillo and Taylor, 1976ها بر اساسبن ي مح ودهسرلر رم )تق رمنمودار اك ر  پتاسرم در برابر اك ر   -0شکل 

مورد مطا عه به سري تو  رتي تعلق دارن 

رويمطا عده بدر  مدورد هداي كمرداب نمونده  عناصرسراواني 8شکل در 

نشا  ،ان  گوشته او ره و مورب بهنجار ش هن بت به عنکبوتي كهنمودارهاي

درشد گي شود تهي  ه ميديكه در اين نمودارها  گونه . هما داده ش ه است

شد گي غنيشود ودي ه مي  Nbو Tiاز جمله HFSEغررمتحرک عناصر

ش گي انتخابي از ش گي و تهي كامال  مشهود است. غني Pb و Thعناصردر

 .ه استنرز قابل مشاه  LILعناصر 

هاي مورب نرمال از ان  )دادهسازي ش هعادي (B)و گوشته او ره  (A)هاي مورد مطا عه كه ن بت به مورب ش ه از توده تجزيههاي هاي عنکبوتي براي نمونهنمودار -8شکل 

Pearce, 1983  و گوشته او ره ازSun & McDonough,   است 1989

نف ذ ها ت دهساخت  زيینيحیطزمی  و  سن  -1
 يناقه 

درصد   و عناصدر سدازگار     16تدا   4/48مرزا  پايرن ع د منرزيم )بدرن  

هداي    تدوده ppm16  و نرکدل )كمتدر از   ppm06)كمتدر از   مانن  كدروم 

توا  نترجه گرست كده  و ميياسته آنها بوده نفوذي منطقه برانگر ماهرت تفريق

 ان .  ها از يک ماگماي او ره متبلور نش هاين توده

هاي مورد مطا عده بردانگر ماگماهداي مشدتق از     ويژگي ژئوشرمرايي توده

عنکبوتي عناصر كمراب،نمودار. دراستش ه با مو فه سروررانش گوشته غني

ازصمشدخ شد گي غندي بدا همدراه  Pو   Nb،Tiعناصر منفيهنجاري بي

بدا  مدرتبط هاي ماگمدايي سنگمهمهايويژگياز  Thمانن LILE عناصر

وجدود  هبد سدرورانش ازناشدي سدراالع اثر عملکردبرزو  سرورانش است كه

 ,.Rollinson, 1993; He et al., 2007; Peng et al)آيند    مدي 
منفدي   هنجاري بي  و Thش ه از عناصر ناسازگار )مانن   . ويژگي غني(2007

Nb اي و يدا   توان  به د رل تأثرر آاليدش پوسدته   هاي مورد مطا عه ميدر توده

آنهدا باشد  و يدا در نترجده      تشدکرل شد ه در   اي غندي  قاره كره سنگناشي از 

منشدأ بده   دار )مانن  ترتانرت يدا ايلمنردت  در    Tiمان   سازهاي ديرگ از باقي

 Hawkesworth et al., 1990; Arndt and)وجدددود آيددد .
Christensen, 1992; Arndt et al., 1993; Turner and 

Hawkesworth, 1995) .منفددي  هنجدداري بدديTi  ممکددن اسددت نقددش

 هنجداري  بدي اك ر هاي آهن و ترتا  را در سراين هاي ماگمايي نشا  دهد .  

 Srباش . تیررراع مردزا   نرز ناشي از تبلور بخشي كاني آپاترت مي Pمنفي 

هاست. زيرا اين عنصر ي پالژيوكالز در اين سنگدر ارتبا  با تیررر درص  كان

مثبدت   هنجداري  بيتوان  جايگزين كل رم در شبکه كاني پالژيوكالز شود. مي

 ,Pearceممکن اسدت ناشدي از سدراالع زو  سدرورانش     Pbو  Thصر اعن
هداي  باشد . واضدا اسدت كده داده    ايپوسدته و يا ناشي از آاليدش  (1983)

 موضوع را تأير  نماي .   توان  اينايزوتوپي سرب مي

هداي مدرتبط   ها پايرن بوده و در مح وده سدنگ اين سنگ TiO2مرزا  

 Y (Le برابدر در  Zrسداختي   زمدرن گررند . در نمدودار   قدرار مدي   كمدا  بدا  
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Maitre et al., 1989) 7شکل ) گررن اي قرار ميصفحه رو تا دكما  مرتبط با هاي هاي مورد مطا عه در مح وده سنگنرز نمونه. 

هاي هاي مورد مطا عه در مح وده سنگدهن  نمونهكه نشا  مي Y (Le Maitre et al., 1989)برابر در  Zrنمودار  گاريتمي  B)و  TiO2برابر در  Al2O3نمودار  A) -7 شکل

گررن قرار مي ايو داخل صفحهكما  و يا مرز برن محرط كما  مرتبط با 

هداي   ها برشدتر مشدابه سدنگ   اين توده Al2O3با اين حال مرزا  پايرن 

اي ن دبت بده   صفحه اقرانوسي يا درو  هاي پشته مرا شکل گرسته در محرط

,Stern)اسددت هدداي واب ددته بدده محددرط كمددا   سددنگ . بررسددي  1990

هدداي نفددوذي منطقدده و جايگدداه آنهددا در هدداي عناصددر كمردداب تددوده ويژگددي

 ن .  ك نرز اين موضوع را تأير  مي ساختي زمرننمودارهاي 

، اغلدب  ,.Rb-(Nb+Y) 1984) (Pearce et alو  Nb-Yهاي  در نمودار

گررند  و   اقرانوسدي قدرار مدي    هاي مرتبط با پشته مردا  ها در مح وده سنگ نمونه

  .3شون  )شکل واقع مي ايهاي درو  صفحهچن  نمونه در مح وده سنگ

 N-MORB به ن بت Nb از ش گي منفي و در عرن حال غني هنجاري بي

كامال  مشدهود اسدت،    8در نمودار عنکبوتي بهنجار ش ه ن بت به مورب در شکل 

شد گي   ، غنيWatters and Pearce, (1987) و Pearce, (1983)براساس 

اي در  قداره  كره زير واسطه درگرري سنگ احتماال  به N-MORBن بت به  Nbاز 

شد گي را ايجداد    تواند  ايدن غندي    اي نمي هاست و آ ودگي پوستهتشکرل اين توده

اي قدرار  هايي كه تحت تأثرر آاليش پوسته سنگ Th/Nbكن . با اين حال ن بت 

 .(Stern et al., 1995)ان ، باالست گرسته

حتمدال  اهداي مدورد بررسدي    نمونده  Nbن بت بده  Thباال بود  مرزا  

 آشدکار  Pbهنجاري مثبدت   همراه با بيها اي را براي اين سنگآاليش پوسته

  ايدن  44/6تدا   Rb/Ba (63/6. با اين حال ن دبت پدايرن    8)شکل   كنمي

ها احتماال  د رلي بر وجود كما  ماگمايي نابا غ و جوا  در زما  ترياس سنگ

 .  استمنطقه  ژوراسرک زيرين در -بااليي

هداي  شناسي و صحرايي منطقه و تشکرل اسدق هاي زمرنبراساس ويژگي

هاي آهکدي، ويژگدي   سل رک و ماسرک در تناوب با سنگ آذرآواريهاي سنگ

هداي  هاي ژئوشدرمرايي تدوده  هاي آتشفشاني منطقه و ويژگيودال سنگمباي

در پهنده   ردک ئل مزوزويد توا  نترجه گرست كه در اوانفوذي مورد مطا عه مي

اي سعدال  سررجا  جنوبي در نترجه سرورانش نوتترس حاشدره قداره   -سنن ج

تحدت   پرشرنته است كه اين حاشره در زما  ژوراسرک ششبره آن  وجود دا

 كاسدت هاي نفوذي در يک در نترجه آ  توده ثرر سراين  كشش قرار گرسته وتأ

توا  به عندوا   يرا م كششيان . اين محرط واب ته به سرورانش جايگزين ش ه

  تف رر كدرد كده سرايند  گ دترش پشدت      كما )يا داخل  كما پشت  كاست

اي صورع گرسته است.در محرط قاره كماني

ديوريتي  كوارتز -هاي ديوريتيست كه تودها ، كه برانگر اينY+Nb (Pearce et al., 1984, 1983) برابردر  Rbو  Y برابردر   Nbهاي  گاريتمينمودار A) -3 شکل

اقرانوسي را دارن هاي تشکرل ش ه در محرط كششي و محرط پشته مرا هاي مشابه با سنگ ويژگي
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گیر نتیجه

جندوبي   پايانده در  جنوب غرب جررسدت نفوذي  هايتوده، در اين مطا عه

هدا بده صدورع    مطا عه قرار گرستند . ايدن تدوده   سررجا  مورد  -زو  سنن ج

رسدوبي اوايدل    -هاي آتشفشانيهاي نفوذي كوچک و مجزا در نهشتهاستوک

جنوب شرق نفدوذ كدرده و سدبب دگرگدوني      -رک با رون  شمال غربمزوزوئ

اند . تركردب عمد ه ايدن     هاي مرزبا  ش هدرجه ضعرف و نرز دگرساني سنگ

هداي مدورد مطا عده بده الدور      تودهديوريتي تا كوارتز ديوريتي است. ها سنگ

هداي عمد ه   براساس مطا عاع مرکروسدکوپي كداني  . ن اي دار دانهعم ه باست 

هدا گداه   دهن . كلرنوپرروك نرا كلرنوپرروك ن و پالژيوكالز تشکرل مي آنها

 . اند توسط هورنبلن  و يدا اكترنو ردت جدايگزين شد ه     يا كامل به الور بخشي

هدا در عمدق كدم    شواه  صحرايي و باستي دال ت بر اين دارن  كده ايدن تدوده   

 ان .جايگزين ش ه

شناسدي و تجزيده ژئوشدرمرايي صدورع گرستده،      بر اساس مطا عاع كاني

هدا ماهردت تدو  رتي    هاي مورد مطا عه تركرب ديوريتي دارن . اين تدوده توده

طا عداع صدحرايي و   دهند . م هداي متداآ ومرنوس نشدا  مدي    دارن  و ويژگدي 

هاي ديوريتي در يک محدرط  ژئوشرمرايي گوياي اين است كه جايگزيني توده

واب ته به زو  سرورانش و در منطقه كششي پشت كمدا  )يدا داخدل كمدا       

اي رخ داده صورع گرسته و گ ترش پشدت كمدا  در مجداورع منطقده قداره     

است.

تقبیر و تشکر

پتروگراسدي و ژئوشدرمي   "ا عندوا   از الرح پژوهشي بد  برگرستهاين مقا ه 

كه با حمايدت مدا ي    است "هاي نفوذي منطقه متاع، جنوب شرق كرما توده

ربط دانشدگاه  يد ذنور انجام ش ه است. ب ين وسدرله از م د و رن    دانشگاه پرام

شود. تشکر مي

يرمجع

 محدد وده معدد ني -شناسدديزمددرن نقشدده" ،4178 ،.، براتددي، ب.م آقددازاده،

 .كشور شناسي زمرن سازما  "4:36666 مقراس با ريگي قلعه

شناسي و اكتشداساع  سازما  زمرن "شناسي ايرا زمرن"، 4171آقانباتي، ع.، 

 .فحهص 470مع ني كشور، 

"سدبزوارا   4:346666شناسدي   نقشده زمدرن  "، 4184 باباخاني و همکارا ،
شناسددي تصددحرا شدد ه كارشناسددا  يوگ ددالوي، سددازما  نقشدده زمددرن 

 اكتشاساع مع ني كشور. شناسي و زمرن

 4:466666شناسدي   نقشه زمدرن " ،4181زاده شعاعي، م.،  ئي، م.، ناظم سبزه

شناسي و اكتشاساع مع ني كشور. نسازما  زمر "محم آباد

شددناختي  هدداي عمددومي زمددرن درآمدد ي بددر ويژگددي"، 4184ئددي، م.،  سددبزه

هداي   نقشده سررجا  جنوبي )شرحي بر  -هاي دگرگوني زو  سنن ج مجموعه

هداي   آباد، سررجا ، سبزوارا ، مرناب و برگده  اقلر ، نرريز، حاجي 4:346666

 صفحه. 411 "ها هما  مح وده 4:466666

 "اسددفن قه 4:466666شناسددي  نقشدده زمدرن " ،4171شدهركي قدد يمي، ع.،  

 .شناسي و اكتشاساع مع ني كشور سازما  زمرن

Alavi, M., 1994, "Tectonics of the Zagros orogenic belt of 
Iran: new data and interpretations", Tectonophysics 229, 
P.211-238.
Alavi, M., 2004, "Regional stratigraphy of the Zagros folded-
thrust belt of Iran and its proforeland evolution", American 
Journal of Science 304, P.1-20. 
Arndt, N. T. and Christensen. U., 1992, "The role of 
lithospheric mantle in continental flood volcanism: Thermal 
and geochemical constraints", J. Geophys. Res. 97 (B7): 
P.10967-10981.
Arndt, N.T., Czamanske, G.K., Wooden, J.L., Fedorenko, 
V.A., 1993, "Mantle and crustal contrib-utions to continental 
flood volcanism", Tectonophysics, 223, P.39-52.
Barrett, T.J., MacLean, W.H., 1994, "Chemostra-tigraphy 
and hydrothermal alteration in exploration for VHMS deposits 
in greenstones and younger volcanic rocks", In: Lentz, 
D.R._Ed., Alteration and Alteration Processes Associated with 
Ore-forming Systems: Geological Association of Canada 
Short Course Notes 11, P.433-467.
Hawkesworth C.J., Kempton P.D., Rogers N.W., Ellam 
R.M. & Calsteren P.W. 1990, "Continental mantle lithos-
phere and shallow level enrichment processes in the Earth's 
mantle", Earth Planet. Sci. Lett., 96, 256-268. 
He, Y., Zhao, C., Sun, M. and Wild, S. A., 2007, "Geoche-
mistry, isotope systematics and petrogenesis of the volcanic 
rocks in the Zongtiao Mountain: An alternative interpretation 
for the evolution of the southern margin of the North China",
Lithos 102: P.158-178.
Le Maitre, R.W., Bateman, P., Dudek,A., Keller, J., 
Lameyre, J., Le Bas, M.J., Sabine, P.N., Schmid, R., 
Lowenstern, J.B., Clynne, M.A., Bullen, T.D., 1997,
"Comagmatic A-type granophyre and rhyolite from the Alid 
volcanic center, Eritrea, Northeast Africa", J. Petrol. 38, 
P.1707-1721. 
Maniar, P.O., and Piccoli, P.M., 1989, "Tectonic discrimina-
tion of granitoids", Geological Society of America Bulletin, v. 
101: P.635-643.
Middlemost, E. A. K., 1985, "Magmas and magmatic rocks: 
An introduction to igneous petrology", Longman Groupuk, 
P.73-87.
Pearce, J. A. and Cann J. R., 1973, "Tectonic setting of 
basic volcanic rocks determined using trace element analyses", 
Earth planet Sci. Lett., 19, P.290-300.
Pearce, J. A. and Norry, M. J., 1979, "Petrogenetic 
implications of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks",
Contrib.Mineral. Petrol., 69: P.33-47.
Pearce, J. A., 1983, "Role of sub-continental lithosphere in 
magma genesis at active continental Margins. In Continental 
Basalts and Mantle Xenoliths", Edited by C. J. Hawkesworth 
and M. J. Norry. Shivan, Nantwich, U.K., P.230-240.
Pearce, J. A., Harris, N. B. W.,and Tindle, A.J., 1984,
"Trace element discrimination diagrams for the tectonic 
interpretation of granitic rocks", J. Petrol., 25: P. 956-83. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

ژئ شیم  زهرا ب رزاده و مهراج آقازاده 999

Pearce, J.A., Peate, D.W., 1995, "Tectonic implications of 
the composition of volcanic arc magmas", Annu. Rev. Earth 
Planet. Sci. Lett. 23, P.251-285.
Peccerillo, R. and Taylor, S.R., 1976, "Geochemistry of 
Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area. 
Northern Turkey", Contrib. Mineral. Petrol., 58, P.63-81.
Peng, T., Wang, Y., Zhao, G., Fan, W. and Peng, B. 2007,
"Arc-like volcanic rocks from the Southern Lancangtion Zone, 
SW china: Geochronological and geochemical constraint on 
their petrogenesis and tectonic implication", Lithos 102: 
P.358-373.
Rollinson, H., 1993, "Using Geochemical Data: Evaluation, 
Presentation, Interpretation", Addison-Wesley/Longman, Har-
low, England, P.352.
Sabzehei, M., 1974, "Les melanges ophiolitiques de la region 
d Esfandagheh.These", Universite de Grenoble, France, 
P.303.
Stern, R. J., P.-N. Lin, J. D. Morris, M. C. Jackson, P. 
Fryer, S. H. Bloomer,  E. Ito, 1990, "Enriched back-arc basin 
basalts from the northern Mariana Trough: Implications for 
the magmatic evolution of back-arc basins", Earth Planet. Sci. 
Lett., 100: P.210-225.

Stern RA., Syme EC., Lucas SB., 1995, "Geochemistry of 
1.9 Ga MORB- and OIB-like basalts from the Amisk collage, 
Flin Flon Belt, Canada: Evidence for an intra-oceanic origin",
Geochimica et Cosmochimica Acta 59, P.3131-3154. 
Stöcklin, J., 1974, "Possible ancient continental margin in 
Iran", In: Burk, C.A., Drake, C.L. (Eds.), The Geology of Con-
tinental Margins. Springer, Berlin, P.873-887.
Sun, S.S., McDonough, W.F., 1989, "Chemical and isotopic 
systematics of oceanic basalts: implications for mantle 
composition and processes. In: Saunders AD, Norry MJ (eds) 
Magmatism in the ocean basins", Geol. Soc. Lond. Spec. 
Publ., 42. P.313-345. 
Turner, S. and Hawkesworth C.J. 1995, "The nature of the 
sub-continental mantle: constraints from the major element 
composition of continental flood basalts", Chemical Geology, 
120, P.295-314. 
Watters, B. R. and Pearce J. A., 1987, "Metavolcanic Rocks 
of the La Ronge Domain in the Churchill Province, 
Saskatchewan: Geochemical Evidence for a Volcanic Arc 
Origin", Geological Society, London, Special Publications; v. 
33; P.167-182.



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001670379500202B
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001670379500202B
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001670379500202B
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00167037
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

