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 پتروگرافی و آلتراسیون سنگهای مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ) شمال شرق ایران (

◊◊◊◊◊◊◊ 

: چكیده  

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

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 . سنگداشته و از نظر تکتونیکی در مرز ورقمنطقه خاستگاه اقیانوسی 

اولترامافیک این منطقه بیشتر شامل : گابرو ، گابرو نوریت ، پیروکسنیت ، هارزبورگیت ،سرپانتینیت و دیوریت است . بافت غالب 

-پیروکسن و ارتوها پالژیوکالز ، پیروکسن ) کلینوی آنتشکیل دهنده های اصلیکلیتیک است وکانیها گرانوالر و پوئیاین سنگ

های دگرسان اغلب کلریت ، اپیدوت و های فرعی از نوع اسفن و آپاتیت و کانیپیروکسن ( ، الیوین و آمفیبول ) هورنبلند ( وکانی

پروپیلیتیک ، سریسیتیک ، کربناتی و سرپانتینیتی ونی های آلتراسیتوان به زونباشد . از انواع آلتراسیون در منطقه میسرپانتین می

و ها ای در گسلهمچنین کانی سازی در منطقه باعث تشکیل معدن باریتی با منشأ گرمابی شده است که به صورت رگهاشاره کرد.

 تمرکز یافته است . هاشکاف

 ن .انجیر ، مافیک و اولترامافیک ، پتروگرافی ، آلتراسیودره :كليد واژه ها

Petrography and alteration 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: gabbro, gabbro neuritis,pyroxenite 

,harzburgite , serpantinite and diyorit. 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. Alteration zones of alteration in the region can be refer to propylitic, sericitic, carbonate and 

serpentinite. Also  mineralization in the area cause forming  barite mine with hydrothermal origin that occurs as 

veins in faults and gaps focused. 

Keywords : Darrehanjir, Mafic, Ultramafic, Petrography and alteration 
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 مقدمه :

باشد که این منطقه در شمال شرق ایران در استان ای از سنگهای مافیک و اولترامافیک میانجیر شامل مجموعهی سنگی درهمجموعه

شرقی و عرضهای  06˚ 33́ تا  03˚ 03́در طولهای جغرافیایی  آباد وملکخراسان رضوی ،شهرستان تربت جام  در نزدیکی روستای کل

داغ واقع شده دربند ودر پی سنگ رسوبی کپهقرار دارد . این مجموعه در جنوب غربی پنجره آق  00 ˚ 33́تا    03˚ 03 ́جغرافیایی 

بار این مجموعه را در نقشه زمین شناسی  اند و برای اولینهای این مجموعه بودهاست . افتخار نژاد و همکاران اولین توصیف کننده

 اند :اند . آنها این مجموعه را به سه بخش تفکیک نمودهبا همین نام معرفی کرده 6:033333جام با مقیاس گوش تربتچهار

سنگهای فیلیتی  -0   سنگهای دیابازی، توف و سنگهای دارای رادیولرو سیلتستون -0    سنگهای اولترابازیک و گابرو -6

 ای تبلور یافته بین الیه آهکهایو

توان از نوع ناپیوستگی آذرین پی در نظر گرفت . این مجموعه در رود ) ژوراسیک میانی ( رامیانجیر با سازند کشفمرز جنوبی دره

توان منطقه می شود . در اینها محدود میشود و به سمت شمال به پیروکسنیتبخش جنوبی خود ابتدا با گابروهای الیه الیه آغاز می

سنگهای بازیک و اولترابازیک مانند گابرو، گابرونوریت ، هارزبورگیت ، سرپانتینیت ، پیروکسنیت ، هورنبلند دیوریت و دیوریت را 

 اندهای اولیه به طور کامل تغییر یافتههایی کانیلتراسیون در این منطقه گسترش زیادی داشته به طوری که دربخشمشاهده کرد .    آ

-اند . کانیهایی به کلسیت تجزیه شدهها سریسیتی ودر قسمتهایی پالژیوکالزو تشخیص سنگ اولیه غیرممکن است . در قسمت

اند . در این مقاله به بررسی ویژگیهای ها به اپیدوت تبدیل شدهها به سرپانتین و کلریت و هورنبلندهای مافیک از جمله پیروکسن

 شود .طقه دره انجیر پرداخته میپتروگرافی و آلتراسیون من

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 

 ه :مطالع روش

نمونه  03انجیر این واحدهای سنگی مورد مطالعات صحرایی قرار گرفت و حدود های مافیک و اولترامافیک درهجهت بررسی سنگ

های شناسی ، پتروگرافی و شناسایی آلتراسیونها مقطع نازک تهیه گردید و سپس مطالعات کانیسنگی از منطقه برداشت شد و از آن

 موجود انجام شد.

  ی :گراف پترو

 هارزبورگیت : 
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ها دارای بلورهای درشت انجیر که گسترش زیادی در منطقه دارد.این سنگاز جمله واحدهای سنگی اولترابازیک در منطقه دره

-اند ولی بلورهای پیروکسن تقریبا سالم ماندهپانتین تبدیل شدهها در اثر دگرسانی به سرالیوین ارتوپیروکسن است.بیشتر الیوین

ها عمدتا سرپانتینی شده و دارای ها بیشتر از نوع برونزیت بوده که به وفور ور مقاطع قابل مشاهده است.هارزبورگیتاند.ارتوپیروکسن

 (6. )شکل شودها به سختی انجام میبرداری از آنلمس صابونی بوده و نمونه

  و :گابر

های اصلی گیرند.کانیای به خود میسنگی گسترش زیادی در منطقه داشته و در برخی نقاط حالت گابروی الیهاین واحد 

ای بوده و ها از نوع سبز تا قهوهشامل کلینوپیروکسن ، پالژیوکالز و ارتوپیروکسن )برونزیت( و آمفیبول هستند.آمفیبول

دار دارند.این گابروها دار تا غیر شکلها حالت شکلباشند.کلینوپیروکسنسنتتیک مییپالژیوکالزها دارای ماکل آلبیتی پل

اند که با توجه به باال های مافیک سنگ به سرپانتین تبدیل شدهطوریکه برخی از کانی اند بهدگرسانی شدیدی را نیز تحمل کرده

ر حضور آب فراوان انجام شده است و پالژیوکالزها نیز در اثر توان اینگونه برداشت کرد که دگرسانی دبودن میزان سرپانتی می

درصد است.بافت 3ها کمتر از ها اسفن بوده که درصد آن در سنگاند.کانی فرعی این سنگدگرسانی به سریسیت تبدیل شده

 (0. )شکلباشدافتیک میها گرانوالر و سابمناسب این سنگ

                             
 : بافت گرانوالر در گابرو 0شکل                                                                                  : هارزبورگیت 6شکل                    

 

 گابرونوریت :

شی است. این این واحد سنگی گسترش کمی در منطقه داشته و از آنجایی که این منطقه گسله بوده این واحد در بیشتر نقاط بر

اند.در مقاطع این ها دارای میزان تقریبا برابر کلینوپروکسن و ارتوپیروکسن هستند وپالژیوکالزها بیشتر سرپیتی شدهسنگ

 ( 0) شکل های کوارتز وکلسیت را نیز مشاهده کرد.توان رگچهها میسنگ
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 پیروکسنیت :

باشند. بافت های اپک و سرپانتین میباشد و به مقدار کم دارای کانیها پیروکسن میی این سنگدهندهکانی اصلی تشکیل 

توند باشد . وجود بافت اکسولوشن می است . اندازه بلورها متوسط تا دانه درشت می ها اغلب گرانوالر و اکسولوشنپیروکسنیت

 (4)شکل ی اعضای نهایی باشد .بیانگر تخریب شیمیایی یک کانی محلول جامد همگن اولیه در خالل سرد شدن به دو کان

                                     

 : بافت اکسولوشن در پیروکسنیت 4شکل                                        درگابرو نوریت: پالژیوکالز و کلینوپیروکسن  0شکل         

 دیوریت :

ی آن پالژیوکالز ،کلینوپیروکسن و آمفیبول از نوع کیل دهندههای اصلی تشاین سنگ گسترش کمی در منطقه داشته و کانی

ها را تحت تأثیر قرار داده است . اکثر پالژیوکالزها هورنبلند بوده ،کلریت  و کربنات به صورت ثانویه با مقادیر مختلف این سنگ

نبلند فراوانی بیشتری داشته به طوریکه نام باشد . در برخی نمونه ها هورماکل پلی سنتتیک داشته و بافت سنگ از نوع گرانوالر می

 (3) شکل  کند .سنگ به هورنبلند دیوریت تغییر می

 سرپانتینیت :

اند ها سرپانتینی شدهاین واحد تقریبا در بیشتر منطقه تأثیر گذار بوده وهمان طور که ذکر شد در واحد هارزبورگیت نیز خیلی از نمونه

تواند بیانگر این مطلب باشد که در بافت اولیه این روکسن به شکل اولیه خود وجود داشته که میهای پیها کانی. در برخی نمونه

ها الیوین بوده که به طور کامل به رسد فنوکریست اولیه این سنگهابه مقدار کمی پیروکسن وجود داشته است . به نظر میسنگ

ای این واحد کامال مشخص است . در مطالعات میکروسکوپی بافت شبکهسرپانتین تبدیل شده است بنابر این سنگ اولیه دونیت بوده 

 ( 0) شکلبوده واین واحد سنگی در مطالعات صحرایی به رنگ سبز تیره قابل مشاهده است . 
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 : مقطعی از سرپانتنیت 0شکل                                : بلورهای پیروکسن و پالژیوکالز در دیوریت                                   3شکل 

 آلتراسیون :

گویند . شود آلتراسیون میهای ماگمایی و یا گرمابی در سنگ ایجاد میبه کلیه تغییرات شیمیایی و کانی شناسی که تحت تأثیر آب

محلول و  PHیا ماگمایی ، درجه حرارت ، عمق ،  توان به ترکیب شیمیایی محلول گرمابیی آلتراسیون میازعوامل کنترل کننده

های گرمابی و ترکیب شیمیایی و کانی شناسی سنگ آلتره اشاره کرد . همچنین میزان گسترش و شدت آلتراسیون  به حجم محلول

دارد .در منطقه ها و درجه حرارت و فشار محلول بستگی های اولیه و ثانویه مفید ، واکنش پذیری سنگماگمایی ، میزان ساختمان

توان مشاهده های آلتراسیونی متنوعی از جمله پروپیلیتیکی ، سریسیتی ، کربناتی و سرپانتینیتی متوسط تا شدید را میمورد مطالعه زون

 زوئیزیت تبدیلها به اپیدوت و های پیروکسن به کلریت و هورنبلندکرد . در زون آلتراسیونی پروپلیتیکی در اثر آلتراسیون کانی

توان در اند .که این آلتراسیون بیشتر در واحدهای گابرویی قابل مشاهده است . همچنین درجات مختلف سرپانتینیتی شدن را میشده

واحدهای اولترامافیک مشاهده کرد به طوریکه در برخی نقاط به علت شدت آلتراسیون نام سنگ به سرپانتینیت تغییر کرده است . از 

اند. و در های رسی تجزیه شدهدر منطقه سریسیتی شدن است که در اثر آن پالژیوکالزها به سریسیت و کانی انواع دیگر آلتراسیون

 الف، ب ، ج ، د ( - 7) شکل  اند .آلتراسیون کربناته پالژیوکالزها به کلسیت تبدیل شده

 

                          
 ها به اپیدوتآلتراسیون پروپلیتیکی و تبدیل کانی ب ( :                                               دن  پالژیوکالزها         سریسیتی ش( :الف- 7شکل 
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 ها به کلریتبدیل پیروکسند ( : کلریتی شدن و ت                                ج (: کلسیتی شدن پالژیوکالزها                                           

◊◊◊◊◊◊◊ 

  نتیجه گیری :

انجیر شامل گابرو ، گابرونوریت ، هارزبورگیت ، سرپانتینیت ، پیروکسنیت و دیوریت های آذرین مافیک و اولترامافیک درهسنگ

،الیوین وکسن ، پالژیوکالزت ( ، کلینوپیرها شامل ارتوپیروکسن ) برنزیت و انستاتیی این سنگهای اصلی تشکیل دهندهاست . کانی

. باشدهای دگرسان شامل کلریت ، اپیدوت و سرپانتین میهای ثانویه شامل آپاتیت و اسفن وکانیو آمفیبول ) هورنبلند ( است وکانی

ترگرانوالر ، این توان به بافتهایها میقابل مشاهده در این سنگ ها از نوع گرانوالر است و از انواع دیگر بافتبافت غالب این سنگ

-اند و کانیهای منطقه در برخی نقاط دچار آلتراسیون شدهها ( اشاره کرد . سنگای ) سرپانتینیتآفتیک ، شبکهکلیتیک ، سابپوئی

اند های اولترامافیک منطقه به شدت تحت تأثیر فرآیند آبگیری سرپانتنیزه شدهها تجزیه شده است به طوریکه سنگی آنهای اولیه

توان به پروپیلیتیک ، سریسیتیک ، کربناتی و سرپانتینیتی اشاره کرد. آلتراسیون سریسیتیک بیشتر در انواع آلتراسیون در منطقه می.از 

شود . گیرند ایجاد میهای اسیدی قرار میها که تحت تأثیر محلولهای رسوبی مانند شیل و مارنهای غنی از آلومینیوم ، سنگسنگ

میزبان صورت بگیرد . در اکسیدکربن با سنگ تواند در اثر واکنش سیال با شوری کم و غنی از دیی شدن نیز میآلتراسیون کربنات

های ماگمایی غنی شود محلولای از آلتراسیون کلریتی ، اپیدوتی ، زوئیزیتی و آلبیتی اطالق میآلتراسیون پروپلیتیک که به مجموعه

شوند . در های آذرین باعث تشکیل اپیدوت ، زوئزیت و کلریت میکربنات در سنگا بیاز منیزیوم ، آهن ، کلسیم و سدیم و ی

توان وجود معدن باریت  با سازی را میای از این کانیای مشاهده کرد . نمونهسازی را به صورت رگهتوان کانیهای منطقه میسنگ

-های موجود در سنگگسلها وای و در محل شکستگیصورت رگهسازی به انجیر عنوان کرد . این کانیمنشأ گرمابی در شرق دره

 .( 0ه ویژه گابروها قابل مشاهده است )شکلهای مافیک ب

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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