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 خور )بیرجند(غربهای آتشفشانی شمالسنگ ماگمایی-وو تعیین محیط تکتون ژنزپتروبررسی ژئوشیمیایی،  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

 چکیده :

شامل  آتشفشانی یواحدها شناسیبیرجند در بلوک لوت قرار دارد. ترکیب سنگ غرب رکیلومتری شه 58منطقه مورد مطالعه در 

 هایالگودهند. آلکالن نشان میشود. نمودارهای مختلف سرشت ماگمای مولد را کالکبازالت میبازالت، آندزیت، آندزیت

شدگی که بیانگر غنینزولی است  ددهنده این است که شیب عمومی تغییرات دارای رونپراکندگی عناصر نادر خاکی نشان

و  Rb ،Srشدگی و از عناصر تهی Nbاست. این ماگما از عنصر  HREEشدگی از عناصر و تهی LREEهای منطقه از عناصر سنگ

K هاینشانه است و همچنین ای مرتبط با فرورانشها در محیط کمان قارهکیل این سنگدهد که بیانگر تششدگی نشان میغنی 

 است. قابل مشاهده ایپوستهآالیش 

 

 فرورانش، خور، بلوک لوت آالیش، آندزیت، :كليد واژه ها

 Geochemical Study, Petrogenesis and Tectonic Setting of Volcanic Rocks of NW of Khur 

(Birjand) 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
 

The study area is located at 85 km, west of Birjand in the Lut Block. Lithology of volcanic units comprise of 

Basalt, Andesite, Andesite Basalt. Based on various plots, the nature of magma is Calc-alkaline. REE patterns 

show a descending trend that indicate enrichment of LREE and depletion of HREE in this rocks. Depletion of 

Nb element accompanied by enrichment of Rb, Sr and K elements indicate this rocks formed in continental arc 

related to subduction zone and also crustal contamination marks are observable. 

 

Keywords: Andesite, contamination, Subduction, Khur, Lut Block 
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 مقدمه :

سارغنج  0:011111و در چهارگوش نقشه  کیلومتری غزب بیرجند قرار گرفته و 55در منطقه مورد مطالعه در استان خراسان جنوبی، 

شمالی واقع  00° - 00° 01´های جغرافیایی شرقی و عرض 85° - 85° 01´های جغرافیایی بین طول بشرویه و همچنین 0:081111و 

های سنگی منطقه براساس شرح نقشه زمین شناسی یکصد هزار سارغنج و مطالعات صحرایی انجام شده، پیکره. (0-)شکل شده است

باشد، ها میترین آنشود، که واحدهای رسوبی ژوراسیک قدیمیعمیق، آتشفشانی و آذرآواری میهای رسوبی، نیمهسنگ شامل

شوند، که واحدهای پالئوژن شامل کنگلومرا و وژن و نئوژن تقسیم میهای پالئهای ترشیری در منطقه به دو سری سنگنهشته

های بادی ای، ماسههای رودخانهباشد و واحدهای نئوژن شامل آبرفتالیگوسن می-های ولکانیکی ائوسن میانی، ائوسن باالییسنگ

اهی از ژئودینامیک پوسته ایران دارند شود. بررسی سنگهای ولکانیکی منطقه به سبب اهمیتی که در آگهای گلی نمکی میو پهنه

شناسان بوده است. از جمله مطالعات محدودی که در منطقه مورد مطالعه انجام شده است میتوان به مورد توجه بسیاری از زمین

(Lotfi, 1983 ؛ Malekzadeh Shafaroudi & karimpour, 2013  اشاره کرد. در این پژوهش با استفاده از ویژگیهای )

  های آتشفشانی منطقه بررسی شده است.ساختی سنگشناسی و ژئوشیمیایی، جایگاه زمینسنگ

 :روش مطالعه

نمونه با حداقل  01نگاری تعداد نمونه برداشت شده است. پس از مطالعات دقیق سنگ 81در خالل برداشت صحرایی بیش از 

در به ترتیب  ICP-MSو XRFهای اصلی و فرعی به روش دگرسانی و حداکثر تنوع ترکیبی انتخاب و جهت تعیین میزان عناصر

های صحرایی و ند. در نهایت با استفاده از دادههای کاربردی کرج آنالیز شدمرکز پژوهش های سازمان زمین شناسی وآزمایشگاه

 های مورد مطالعه پرداخته شده است.به تفسیر سنگ افزارهای پترولوژیکیو به کمک نرم ژئوشیمیایی

 
 های دسترسی به منطقه شمال غرب خورموقعیت جغرافیایی و نقشه راه -0-کلش

 طبقه بندی و تعیین سری ماگمایی:

بازالت آندزیت و آندزیت های مورد مطالعه در محدوده بازالت،( نمونهMiddlemost, 1994بندی ژئوشیمیایی )براساس نمودار طبقه

 & Na2O + K2O (Irvineدر برابر  SiO2های مورد مطالعه از نمودار گمایی سنگ(. برای تعیین سری ما0-گیرند )شکلقرار می
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Baragar, 1971الف(. برای 0-اند )شکلهای مورد مطالعه در محدوده سری نیمه قلیایی واقع شده( استفاده شد بر این اساس، نمونه ،

( استفاده شد. بر اساس این نمودار Irvine & Baragar, 1971) AFMقلیایی از نمودار تعیین سری ماگمایی در یک مجموعه نیمه

 ، ب(.0-گیرند )شکلقلیای قرار می -های منطقه در سری کلسیمیسنگ

 
 (0991)میدل موست   TASهای مورد مطالعه در نمودار موقعیت نمونه -0-شکل

  
 های مورد مطالعه در نموداروضعیت نمونهالف( -0-شکل

 (0990باراگار) ایروین و

 های مورد مطالعهو وضعیت نمونه  AFMنمودار ب( -0-شکل

 تفسیر نمودارهای عنکبوتی:

لیتوفیل بزرگ یون  تمرکز نسبتاً باالیی از عناصر (Sun & MacDonough, 1989اولیه )هنجار شده نسبت به گوشتهدر نمودار به 

(LILE)  بویژهK ،Cs  وPb  االعناصر با شدت میدان ب و تمرکز پایین از؛ (HFSE)  ًخصوصاNb (1-)شکل دهـدرا نشـان مـی . 

درون آمفیبول و فازهای  Nbحفظ  باشـد و بوسـیلهمشخصه ماگماهای قوس آتشفشـانی مـی Nbاز نظر پتروژنتیکی، آنومالی منفی 

 ;Pearce & Peate, 1995شـود )دیگر مانند تیتانیت و روتیل در طول آبزدایی و یـا ذوب بخشـی صفحه فرورانشی تفسیر می
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Shojaat et al, 2003 آنومالی منفی .)Nb ای دهنده شرکت پوسته قارهای است و ممکن است نشانهای قارههمچنین شاخص سنگ

ممکن  ،LIL( ؛ همچنین با توجه به تحرک باالی عناصر Reichow et al, 2005; Rolinson, 1993در فرایندهای ماگمائی باشد )

 کمتر از Nbرود. ای نیز میای، احتمال آالیش پوستهرل شوند ولی به دلیل تمرکز این عناصر در پوسته قارهاست توسط سیاالت کنت

ppm 91  ( با زون فرورانش مرتبط استGreen, 2006که میزان آن در نمونه ) باشد.می 9تا  0های منطقه بین 

ای( ای قارهای )به دلیل تمرکز باالی این عناصر در پوستهواد پوستهتواند بر اثر آالیش ماگما با ممی Csو  Pbآنومالیهای مثبت از 

 تواندمی Pbدر نمودارهای نرمالیز شده نسبت به گوشته اولیه آنومالی مثبت  (.0091قاسمی و همکاران، (اتفاق افتاده باشد 

و از طرفی  Rbو  Kای سبب افزایش میزان آالیش پوسته (.Borisova et al, 2001باشد )ای در سنگهای منطقه بیانگرآالیش پوسته

ها ه پالژیوکالز در این سنگها، با حضور گسترددر نمونه Sr(. آنومالی مثبت Reichew et al, 2004شود )می Nbو  Tiفقدان 

(Moghazi, 2003 .قابل توجیه است ) افزایش میـزانBa، K و Rb ایپوستهأثیر پدیده آالیش احتمااًل بیانگر ت هاسنگ ایـن در 

 (Keskin et al., 1998).است 

 
 اولیه و موقعیت سنگهای آتشفشانی منطقه مورد مطالعهبرای گوشته (0959) نمودار سان و مکدونوف -1-شکل

 :تعیین محیط تکتونیکی

جایگاه تکتونیکی نمودارهای متمایزکننده جایگاه تکتونیکی، که براساس ویژگیهای ژئوشیمیایی ماگماها ترسیم میشود برای تعیین 

های ( نمونهMuller et al, 1992; Pearce et al, 1975سنگ های ولکانیکی مورد مطالعه استفاده قرار گرفتند. طبق این نمودارها )

های مختلف (. در تعیین جایگاه تکتونیکی نمونه، الف،ب،ج8-شکلشوند )ای واقع میمورد مطالعه در قسمت محیط کمان قاره

در  Taازینرو از نمودارهای دوتایی  .های مختلف باعث باال بردن ضریب اطمینان نتایج به دست آمده خواهد شدوشاستفاده از ر
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( نیز جهت اطمینان استفاده شد که محیط Jafri, 2013) Ce/Nbدر مقابل  Th/Nb( و نمودار Schandl & Gorton, 2002) Thمقابل 

 (.6-،د ، شکل8-کلشنماید )ای را تأیید میکمان ماگمایی قاره

 :پتروژنز سنگهای منطقه

ماگمای والد  ها و خصوصیات محل منشأگیریهای آذرین میتواند معرف ویژگیهای عناصر ناسازگار در سنگاز آنجا که نسبت

 استفاده شده است.  Zr-Yهای های مورد مطالعه از نسبتشدگی در محل منشأ سنگباشد، جهت تعیین وجود یا عدم وجود غنی

ماگماهای بازالتی، رفتار ناسازگار دارند.  در خالل تبلور تفریقی الیوین، پیروکسن، مگنتیت و پالژیوکالز، در  Nbو  Zrعناصر 

 تحرک مزیت استفاده این عناصر به دلیل عدم(. Reichow et al, 2005مناسبی برای ترکیب محل منشأ هستند )بنابراین، نمایندگان 

شدگی آن در اختیار قرار شدگی و تهیای و میزان غنیمورد منبع گوشته آنها در مقابل سیاالت است و اینکه قادرند اطالعاتی را در

شده قرار مورد مطالعه در محدوده گوشته غنیهای نمونه (0959دونوف )ر سان و مکطبق نمودا(. Tatsumi et al, 1986) دهند

 Y/Rb ساختی از نمودارهای زمینهای مورد مطالعه در ارتباط با محیطشدگی سنگور تعیین روند غنی(. به منظ9-)شکل گیرندمی

های درون های مورد مطالعه برخالف محیطها در سنگاستفاده شد که تغییرات این نسبتY/Nb (Edwards et al, 1991 )در برابر 

-5-)شکل دهندای را نشان میدر زون فرورانش یا آالیش پوستهشدگی دارند ، غنی  Nb/Rb=1شدگی غنی ای که روندصفحه

 . (الف

( برای تشخیص حضور یا عدم حضور فازهای آمفیبول و فلوگوپیت در محل منشأ ماگمای منطقه 0999از نمودار فورمن و گراهام )

ب آمفیبول نسبت به فلوگوپیت و نیز در ترکی Nbها، سازگاری بیشتر عنصر مورد مطالعه استفاده شد. دلیل استفاده از این نسبت

های مورد مطالعه، فاز فلوگوپیت حضور داشته و نسبت پایین تحرک کم این عناصر است. با توجه به این نمودار، در محل منشأ سنگ

Th/Nb  (ب-5-)شکل دهنده عدم حضور آمفیبول در محل منشأ استنشان. 

 

  
 هایو موقعیت نمونه (0990)مولر وهمکاران  نمودارب(-8-شکل (0990)و همکاران مولر   Yدر مقابل   Zrنمودار الف( -8-شکل

 منطقه
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 (0998)نمودار پیرس و همکاران ج( -8-شکل

 های مورد مطالعهنمونه و موقعیت

 

 
 

 های و موقعیت نمونه  Thدر مقابل   Taنمودار دوتایی د( -8-شکل

 (.Schandl & Gorton, 2002)مورد مطالعه

  
 Nb/Ce  (Jafri, 2013) در مقابل  Nb/Thنمودار دوتایی  -6-شکل

 های مورد مطالعهو موقعیت نمونه

شده برای و موقعیت گوشته غنی Yدر مقابل   Zrنمودار  -9-شکل

 (.Sun & MacDonough, 1989) های مورد مطالعهنمونه
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  بر گرفته از الف( نمودار تفکیک نوع غنی شدگی -5-شکل

Edwards et al (1991) 

 های منطقه مورد مطالعه در نمودارب موقعیت نمونه-5-شکل
Furman & Graham (1999) 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

سنگ های آتشفشانی مورد مطالعه دارای ترکیب بازالت، آندزیت و آندزیت بازالت می باشند. این سنگ ها از نظر ژئوشیمی سری 

ای مرتبط با فرورانش می دهند. نمودارهای تفکیک کننده محیط تکتونیکی بیانگر محیط کمان قارهماگمایی کالک آلکالن را نشان 

دهند که نشان دهنده ارتباط آنها با غنی شدگی نشان می Rbو  Kتهی شدگی و از عناصر  Nbاست. سنگ های مورد مطالعه از عنصر 

  .است ایو آالیش پوسته محیط فرورانش

◊◊◊◊◊◊◊ 
 : منابع فارسی

 
عـدهی سـازند سـنگهای بـازی قلیـایی در قا ژئوشیمی، سنگشناسی و الگـوی تکتونوماگمـایی پیشـنهادی بـرای تشـکیل" 0090قاسمی، ح.، و جمشیدی، خ.، 

 . (901 - 699،)1، شمارهشناسی ایرانمجله بلورشناسی و کانی ،"شمشک، زون البرز شرقی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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