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 های مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ) شمال شرق ایران (  ژئوشیمی سنگ 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

آباد قرار گرفته است . این ملکدربند در شمال شرق ایران در نزدیکی روستای کلانجیر واقع در بخش جنوبی پنجره آقموعه درهمج

های مافیک و اولترامافیک این شناسان سنگسنگ حوضه رسوبی کپه داغ واقع شده است و به اعتقاد بیشتر زمین مجموعه در پی

های آذرین مافیک و های ایران و توران قرار دارد . سنگو از نظر تکتونیکی در مرز ورق منطقه خاستگاه اقیانوسی داشته

ها گرانوالر و اولترامافیک این منطقه بیشتر شامل : گابرو ، گابرو نوریت ، پیروکسنیت و هارزبورگیت است . بافت غالب این سنگ

پیروکسن ( ، الیوین و پیروکسن و ارتووکالز ، پیروکسن ) کلینوها پالژیی آنهای اصلی تشکیل دهندهکانیو کلیتیک استپوئی

 باشد . های دگرسان اغلب کلریت ، اپیدوت و سرپانتین میهای فرعی از نوع اسفن و آپاتیت و کانیآمفیبول ) هورنبلند ( وکانی

داشته و نتایج حاصل از بررسی  های این منطقه در سری ماگمایی تولئیتی قراربر اساس مطالعات ژئوشیمی انجام شده سنگ

و غنی شدگی از عناصر  (Nb وTi) HFSEبا گوشته اولیه تهی شدگی از عناصر نمودارهای عنکبوتی عناصر کمیاب نرماالیز شده 

LILE (Rb ،K) ها درگر ماگماتیسم مرتبط با زون فرورانش است . از نظر محیط تکتونیکی این سنگدهد در نتیجه بیانرا نشان می 

 گیرند . های قوسی و حاشیه قاره قرار میی بازالتمحدوده

 

 های قوس قاره .انجیر ، مافیک ، اولترامافیک ، ژئوشیمی ، تولئیتی ، بازالت: درهكليد واژه ها

Geochemistry of mafic and ultramafic rocks in east off 

Dareehanjir(North-eastern Iran) 

 

 

Abstract: 
 

 

Darreh anjir complex located in the southern part of the North East's Aghdarband window  and near 

the village of Colmalek Abad. This complex is located in the basement Kopeeh Dagh Basin and most 

geologists believe the mafic and ultramafic rocks in this area have oceanic origin and the tectonicaly 

located on the border with Iran and Turan. Igneous mafic and ultramafic rocks in these areas include: 
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gabbro, gabbro neuritis, pyroxenite and harzburgite. Most of the texture of rocks is granular and 

poikilitic and the main minerals component of plagioclase, pyroxene (clinopyroxene and 

orthopyroxene), olivine and amphibole (hornblende) and minor minerals inclide sphene and apatite 

and alteration minerals are chlorite, epidote and serpentine. 

Based on geochemical studies done rocks in this area located in tholeiitic magmatic series and results 

of trace elements normalized spider diagrams with primitive mantle depletion of elements HFSE (Ti 

and Nb) and enrichment of elements LILE (Rb, K ) shows the result of expression of magmatism is 

associated with subduction zones. The tectonic setting of rocks are continental margin arc basalsts. 
 

Keywords Darrehanjir, Mafic, Ultramafic, Geochemistry, Toleitic , Arc basalts. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

جام با شناسی تربتداغ است که برای اولین بار در نقشه زمینسنگ کپهانجیر رخنمونی از یک مجموعه افیولیتی در پیدره جموعهم

شناسان بر این باورند ( با همین نام یعنی دره انجیر معرفی شده است .بیشتر زمین0131ژاد و بهروزی )نتوسط افتخار 0:001111مقیاس 

ی گر زمین درز تتیس کهن میباشند که دو صفحههای مافیک و اولترامافیک عالوه بر داشتن خاستگاه اقیانوسی نشانکه این سنگ

گابرو و نجیر بیشتر شامل گابرو، نوریت ، پیروکسنیت ، فرواهای موجود در درهسازند . سنگایران و توران را از یکدیگر جدا می

پترولوژی و ژئوشیمیایی دقیقی در منطقه انجام نشده است در این نوشته سعی بر  کنون مطالعاتسرپانتینیت میباشد . با توجه به اینکه تا

ی آذرین این منطقه پرداخته و محیط هاهای سنگبه بررسی ویژگی  ICP-MSو   XRFهای این است تا با استفاده از آنالیز

 های ژئوشیمیایی ارائه داد .تکتونیکی مناسبی مطابق با داده

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه :

اد آبملکدربند روستای کلدر ناحیه جنوب باختری پنجره آقرضوی واقع خراسانطقه مورد مطالعه درشمال شرق ایران در استان نم

     10 ° 11  ́و در عرضهای شمالی 30° 11 ́  تا   31 ° 11 ́جام و در محدوده طولهای خاوری آباد شهرستان تربتواقع در بخش صالح

شهر صالح آباد کیلومتری از  00کیلومتری از شهرستان مشهد و فاصله  031این منطقه در فاصله حدودا واقع شده است .    13 ° 11  ́تا 

 . قابل مشاهده است آق دربند 0:011111 شناسی ی زمیندر نقشه و قرار دارد

 : ش کاررو

 01های مافیک و اولترامافیک دره انجیر این واحدهای سنگی مورد مطالعات صحرایی قرار گرفت و حدود جهت بررسی سنگ

نمونه با کمترین  3میکروسکوپی تعداد  ها مقطع نازک تهیه گردید . پس از انجام مطالعاتنمونه سنگی از منطقه برداشت و از آن
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انجام شد  ICP-MSو  XRFها به روش کانادا ارسال شد و آنالیز ACMEمیزان دگرسانی جهت انجام آنالیز شیمیایی به آزمایشگاه 

 مورد تفسیر قرار گرفت .  igpetو  GCDkitافزارهای و نتایج آنالیز توسط نرم

 

 ی :نگار سنگ

بروها گسترش بیشتری در منطقه داشته که در مطالعات میکروسکوپی این گابروها عموما دارای بافت طبق مطالعات صحرایی گا

ها عبارتند از : کلینوپیروکسن ، های سازنده این سنگباشند . مهمترین کانیکلیتیک میگرانوالر تا هپیدیومورف گرانوالر و پوئی

های فرعی شامل نیهای اصلی و کابه عنوان کانیای قهوه -تر از نوع هورنبلند سبزو آمفیبول بیش و الیوین ارتوپیروکسن ، پالژیوکالز 

گابرو نوریت ها دارای بافت باشند .سرپانتین  و کلسیت  میکلریت ، اپیدوت ،  های دگرسان که بیشتر از نوع کانیآپاتیت و اسفن و

باشند که ، کلینوپیروکسن و ارتوپیروکسن میها پالژیوکالز نکلیتیک  و اینترگرانوالر هستند که کانی اصلی آگرانوالر و پوئی

هارزبورگیت از بلورهای  شوند .های ثانویه دیده میپالژیوکالزها به مقدار کم سریسیتی شده و کلسیت و کلریت به عنوان کانی

 اند ولیپانتین تبدیل شدههای الیوین به سردرشت الیوین و ارتوپیروکسن تشکیل شده است که در اثر دگرسانی شدید کانی

های آمفیبول را به صورت ثانویه به مقدار کم کانیدر این سنگها رسانی اند . دگها بیشتر شکل اولیه خود را حفظ کردهپیروکسن

ترین ها عمدهدهند . در پیروکسنیتایجاد کرده است . این سنگها بر روی زمین رنگی بسیار تیره و نزدیک به سیاه از خود نشان می

-میلیمتر می 4-0های آن به شود که اندازه فنوکریستکانی تشکیل دهنده کلینوپیروکسن است که به صورت درشت بلور یافت می

 ها گرانوالر است . رسد و بافت اصلی آن 

 ی : ژئوشیم

ا کاناد ACME به آزمایشگاه  ICP-MSو  XRF ها جهت آنالیز به روش نمونه از سنگ 3ت انجام مطالعات ژئوشیمی تعداد درجه

 ، 00تا  0( کلآهن )  3o2Fe،  31/03تا  mgo 10/0،  03تا  13ز ا  2sioارسال شد . در نتایج حاصل از این آنالیزها میزان تغییرات 

3o2Al  11/0  03تا ، cao 0 01 تا  ،o2Na 0/1 رات به این د . عناصر کمیاب نیز تغییراتی داشته که این تغییباشمی وزنی درصد 3 تا

 00تا  Y  :0/1،  131تا  Ni  :01،  0/0تا  Nb  :0/1،  10تا  Zr  :0،  301تا  Sr: 03 ،  03تا  Rb  :0/1،  031تا  Ba  :1صورت است : 

ppm نمودار.در باشد میo2Na+  o2k  2در مقابلSio (1985، iddlemosetM سنگ )و  ی گابروهای منطقه در محدوده

 ( 0های حدواسط منطقه که در محدوده مونزونیت قرار گرفته است . ) شکل ارند به جز یک نمونه از سنگقرار د اولترامافیک
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 (  Middlemoset، 1985) های منطقه بر اساس نمودار: طبقه بندی ژئوشیمیایی سنگ 0شکل 

 

که از یک ماگمای مادر در اثر تبلور با ترکیب شیمیایی مختلف های آذرین ( به مجموعه ای از سنگ 0330بنا بر تعریف کونو )

های متفاوتی های آذرین بر اساس منشأ و موقعیت تکتونیکی دارای سریسنگگویند .بخشی حاصل شده باشند را سری ماگمایی می

شناسی و شیمیایی های ماگمایی طراحی شده است که از ترکیب کانیهای مختلفی برای تعیین سریهستند به این منظور روش

اند . جهت تعیین سری ماگمایی واحدهای منطقه از دو نمودار استفاده شده است . با استفاده از نمودار های آذرین کمک گرفتهگسن

AFM های مافیک و توان مشاهده کرد . در این نمودار نمونهو هم روند تفریق را می کالک آلکالن و تولئیتی هم سری ماگمایی

 ( 0باشند . ) شکل در نتیجه مربوط به پوسته اقیانوسی می گیرندلئیتی قرار میاولترامافیک منطقه در سری تو

-ها میباشد که عالوه بر طبقه بندی سنگمیTAS (Cox et al.1979) از نمودارهای دیگری که مورد استفاده قرارگرفت نمودار

مافیک و اولترامافیک منطقه در محدوده ساب  ها را نیز مشخص کرد. بر طبق این نمودار واحدهای سنگیتوان سری ماگمایی سنگ

 ( 1گیرند . ) شکل آلکالن / تولئیتی قرار می
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 AFM  (Irvine & baragar) : نمودار تعیین سری ماگمایی0شکل 

 
 TAS (Cox et al.1979) : نمودار 1شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 ، Rb  ،Ti( نورماالیز شده اند عناصر  sun &McDonough1989در نمودارهای عنکبوتی عناصر کمیاب نسبت به گوشته اولیه )

Zr  ،Nb  وTh ( . آنومالی منفی   4دهند )شکل آنومالی منفی نشان میTi   و Nb  شود : به عوامل متعددی نسبت داده می 

ای و شرکت پوسته درفرآیندهای های پوسته قارهوجه مشخصه سنگ -0ماگماتیسم مرتبط با فرآیند فرورانش است . مشخصه -0

                                   نشانه فقر این عناصر در منشأ و پایداری فازهای حاوی این عناصر در طی تفریق است . -1اگمایی است . م

.  (Zhao 2010) های مرتبط با قوس است .از ویژگی Tiو تهی شدگی  Csو Sr ، K، U،Rbنظیر  LILEعناصرغنی شدگی از

از مشخصات ماگماتیسم مربوط به زون  LILE (Rb،K )و غنی شدگی از عناصر  ( Nb و Ti ) HFSEتهی شدگی از عناصر 

تواند به دلیل دخالت صفحه فرورونده و آغشتگی ماگما با پوسته قاره ای می LILEهمچنین غنی شدگی از  باشد . فرورانش می

 pearce &peate) گماتیسم حواشی همگراست دی بر ماشواه Nb   ،P  ،Th  ،Tiو تهی شدگی در  LILEباشد . غنی شدگی از 

1995. ) 

 
 ( sun &McDonough1989) عناصر کمیاب نسبت به گوشته اولیه: نمودار عنکبوتی  4شکل
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-استفاده شد بر اساس داده(   wood1980) Th-Zr/117-Nb/16جهت تعیین محیط تکتونیکی واحدهای سنگی منطقه از نمودار

 ( 0) شکل  قرار دارند . ( CAB) ای های قوس قارهمنطقه مورد مطالعه در محدوده بازالتهای های این نمودار سنگ

 

 ( wood 1980 ) Th-Zr/117-Nb/16تعیین محیط تکتونیکی منطقه توسط نمودار – 0شکل 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

ها شامل : اولترامافیک بوده و عمده این سنگهای آذرین دره انجیر از نوع مافیک و بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ

ها به سری ماگمایی های ژئوشیمیایی این سنگابرو نوریت ، پیروکسنیت و هارزبورگیت است .با توجه به تفسیر دادهگابرو ، گ

 اند آنومالی منفیز شدهتولئیتی تعلق دارند. نتایج حاصل از تفسیر نمودارهای عنکبوتی که در آن عناصر کمیاب با گوشته اولیه نرماالی

 Nb  وTi ها مرتبط با این سنگ ی ماگماتیسم مرتبط با فرورانش است . از نظر محیط تکتونیکی نیز ن نمودار نشان دهندهدرای

 ای قرار دارند .های قوس قارههای فرورانش بوده ودر حوزه بازالتمحیط
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◊◊◊◊◊◊◊ 
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