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  چکیده

کیلومتري جنوب غرب کرمان واقع شده وبه  110اسفندقه می باشند که در - دره پهن، بخشی از مجموعه افیولیتی بافت مجموعه افیولیتی
کیلومتر از خمرود در شمال  15تا 4کیلومتر و پهناي  360کمربند کالرد مالنژ بطول این  .ران مرکزي اختصاص دارندکمربندآمیزه افیولیتی ای

سنگ هاي موجود در کالرد مالنژ بافت شامل سنگ هاي آذرین حدواسط، . غرب شهر بابک آغاز و تا اسفندقه در جنوب شرق ادامه می یابد
. زالت هاي این مجموعه به دوگروه گدازه هاي توده اي و بالشی تقسیم شده اندبا.دگرگونی می باشند بازي و الترابازي، رسوبی و سنگ هاي

و کانی هاي ثانویه  کلریت، پرهنیت، اپیدوت و سریسیت می ) اکسید آهن(بازالت هاي توده اي داراي پالژیوکالز، پیروکسن، کانی هاي اپک 
تکتونیکی تشکیل این  محیط. صلی و کمیاب این سنگ ها جزء سري تولئیتی محسوب می شوندبراساس داده هاي ژئوشیمیایی عناصر ا. باشند

 .سنگ ها در محدودة مورب عادي وبازالتهاي قوس آتشفشانی قرار می گیرد
  

Petrography, Geochemistry and Petrogenesis of Basalts ophiolite 
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Abstract 
Dare_ Pahn ophiolitic complex is part of Esfandegh_ Baft ophiolite mélange that located at 
١١٠km SW of kerman And related to Sentral Iranian ophiolite mélange belt. This colored 
mélange belt with lenth of ٣٦٠km and wide ٤to ١٥km continue from khamrood NW Shahre_ 
Babak to Esfandegh. The complex rocks at baft colored mélange consist of menly 
intermediate, igneous rocks, ultrabasic, basic, sedimentary and metamorphism rocks. At thise 
complex the basalts individed in two groups including massive lava and pillow lava. 
Mineralography the massive lava have plagioclase , clinopyroxene, opaque and secondry 
minerals such as Cholorite, Epidote and Sericite. Acording to geochemical data of major and 
trace elements. These rocks are cosidered as toleitic series. The tectonic settings of this rocks 
is N-MORB and Volcanic Arc basalt. 
Keyword: Dare_ pahn , colored mélange, massive lava and pillow lava , geochemical data,

  مقدمه
و افیولیت هاي مرتبط ) مورب(اي اقیانوسی افیولیت هاي وابسته به پشته ه:افیولیت ها رابه دودسته) 1984(پیرس و همکاران      

افیولیت هاي جزایر اقیانوسی متعلق به ناحیه اي می باشند که در آن یک پوسته اقیانوسی به زیرپوسته اقیانوسی . باجزایراقیانوسی تسیم کردند
وباعث تشکیل پوسته اقیانوسی  دیگرفرورانش می کند ودرحین فرورانش پوسته فرورونده ذوب گشته و ماگماي حاصل از ذوب باالآمده

، اعتقاد به یک حوضه اقیانوسی از نوع )2010(ساکانی  . این محیط تشکیل پوسته اقیانوسی راناحیه سوپراسابداکشن گویند. جدید می شود
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تشکیل سنگ وقوع یک فرورانش درون اقیانوسی، سبب . بین خرده قاره ایران مرکزي و بلوك افغان در طی ژوراسیک دارد) MORB(مورب 

بافت مابین خرده قاره ایران مرکزي و زون سنندج سیرجان، که  –افیولیت مالنژهاي نائین . هاي  مرتبط بافرورانش درزمان کرتاسه شده است
 سیرجان –تکامل این حوضه به وسیله فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر زون سنندج . یک حاشیه قاره اي فعال است، واقع شده است

  ).  Ghazi et al., 2011(  رخ داده است
 

  بحث
  پتروگرافی

درصد حجمی سنگ را به خود اختصاص داده اند و عمدتاً یوهدرال و انهدرال می 35براساس مطالعات پتروگرافی پالژیوکالز ها، بیش از
. در محدوده البرادوریت تابیتونیت قرار می گیرند میلیمتر می باشد با توجه به زاویه خاموشی پالژیوکالزها 7تا  5/0باشند و اندازه آن ها از 

پالژیوکالزها همچنین . پالژیوکالزها داراي ماکل پلی سنتتیک، کارلسباد می باشند، عالوه بر این خاموشی موجی هم در آن ها دیده می شود
زها را می توان به اختالط ماگمایی، فوگاسیته علت منطقه بندي همراه با خوردگی در پالژیوکال ؛.داراي منطقه بندي نرمال تا متناوب هستند

اغلب پالژیوکالزها نیزتحت تأثیر دگرسانی سرسیتی شدن قرارگرفته اند ودر حاشیه دگرسانی بیشتري نشان می  .ارتباط داد CO2باالي آب و
. کشیده و منشوري دیده می شوند کلینوپیروکسن ها به صورت یوهدرال تا سابهدرال و به فرمهاي دهند که نشانه کلسیک بودن حاشیه است

بعضی بلورهاي پیروکسن نیز تحت . میلیمتر متغییر می باشد 5/0-3در سنگ ها می رسد و اندازه شان از % 35درصد حجمی آن ها به 
دیگر  یري می باشدبافت کلی این سنگ ها فانریتیک پورف. کلریت واپیدوت تبدیل شده اندبه و در اثر آلتراسیون  اورالیتی شدن قرارگرفته اند

واز جمله بافت هاي مربوط به کانی ها می توان بافت بافت اینترسرتال، بافت اینترگرانوالر بافت هاي اولیه موجود دراین سنگ ها شامل
 ). - 1D,Eشکل( غربالی را نام بردو پویکیلیتیک

 
  .xplنور.) بافت غربالی -E بافت پویی کلیتیک، -Dر،بافت اینترگرانوال -Cبافت اینترسرتال، -Bبافت فانریتیک پورفیري، -A( -1شکل
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  وشیمیئژ

صورت گرفته وبراساس این نمودار سنگ ها )  TAS)Middlemost, 1985براساس مطالعات ژئوشیمیایی، نامگذاري سنگ ها برطبق نمودار
)  Irvine & Baragar, 1971( AFM اگرام براي تعیین سري ماگمایی نمونه ها از دی). 2شکل(قرار گرفته اند  بازالت اکثراً در محدودة

  برطبق نمودار براي تعیین منشاء تکتونیکی  ).3شکل (پیشنهاد می شود استفاده شده است، که براساس آن سري ماگمایی تولئیتی براي نمونه 
(Pearce ,1982) Cr-Y   تمام نمونه ها در محدودهVAB  براساس ). 4شکل(یعنی بازالت هاي کمان آتشفشانی قرار می گیرند

، انواع بازالتهاي عادي پشته میان اقیانوسی، بازالتهاي غنی شده پشته میان اقیانوسی، )Hf/3-Th-Nb/16 ،)Wood, 1980نمودارمثلثی 
براساس این نمودار نمونه ها اکثراً در محدودة بازالتهاي قوس تولئیتی . بازالتهاي درون صفحه اي و بازالتهاي جزایر قوسی تفکیک می شوند

  ).5شکل(واقع شده اند

 
  ).Middlemost, 1985(وقعیت سنگ ها در تقسیم بنديم -2شکل

  
  .)Irvin & Baragar, 1971(تعیین سري ماگمایی سنگ ها با استفاده از نمودار-3شکل
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بازالت هاي کمان آتشفشانی، :  VABوسی، بازالت هاي پشته میان اقیان MORB:: محدوده ها عبارتند از . )Pearce ,1982) Cr-Y نمودارتمایزي -4شکل

:WPB بازالت هاي درون صفحه اي.  
  

 
 

  .)Hf/3-Th—Nb/16 )Wood, 1980تعیین منشاء تکتونیکی نمونه ها براساس نمودار -5شکل
 

  استفاده از عناصر کمیاب در تعیین ژنز
باال می باشد واین  Kو  Sr,Baغنی شده اند ومقدار  HFSEبه نسبت  LILEعناصر (Sun & Mc Donough,1989) ساس نمودارابر

ا توجه به ماهیت تولئیتی نمونه هاي مورد مطالعه می ب .آنومالی ها نشان دهندة الگوي تغییرات عناصر کمیاب در ماگماهاي قوسی می باشد
درنمودار بهنجارشده نسبت به مورب غنی ). Wilson, 1989(توان تأثیر زون فرورانش و آالیش نمونه ها را با مواد پوسته اي تأیید کرد

به علت تحرك آن در ضمن آلتراسیون و دگرگونی رخساره  Srالبته تهی شدگی . دیده می شود) LILE(شدگی در عناصر ناسازگارسبک 
  ).4شکل(تهی می باشند  Zr,Nb,Tiمانند ) HFSE(شیست سبز می باشد این بازالت ها در عناصر ناسازگار سنگین 

ها از مشخصات بارز قوس هاي وابسته  به فرورانش محسوب می شود  HFSEها نسبت به  LILEو غنی شدگی  Nbآنومالی منفی  
)Rolland, 2000 .( تهی شدگی ازNb,Ti  را می توان به حاللیت بسیار کم آن ها در سیاالت متاسوماتیسم کننده ناشی از لیتوسفر اقیانوسی

  ).Saunders et al.,1991(تمرکز آن ها در پوسته اقیانوسی آبگیري شده می شودفرورونده نسبت داد که باعث 
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  .)Sun & Mc Donough,1989(عنکبوتی عناصر کمیاب سنگ ها نرمالیزه شده به مورب عادينمودار -6شکل 

  
  نتیجه گیري

کلریتی شدن واپیدوتی شدن که . یوکالزوکلینوپیروکسن تشکیل شده اندبازالت هاي مجموعه افیولیت مالنژ دره پهن ازنظرکانی شناسی از پالژ
نتایج ژئوشیمیایی نشان می . از دگرسانی کانی هاي پالژیوکالزوکلینوپیروکسن حاصل شده اند، کانی هاي ثانویه مجموعه راتشکیل می دهند

در محدودة مورب عادي و بازالتهاي بازالت هاتکتونیکی، طبق نمودارهاي تشخیصی محیط بر .ماهیت تولئیتی دارنددهند که این بازالت ها 
براساس نمودار . نشانگر وابستگی آن ها با زون فرورانش می باشند بازالت هادر این  Ti,Nbتهی شدگی از  .قوس آتشفشانی واقع می شوند

رفتن ماگماي مادر از یک گوشته در الگوي عناصرنادرخاکی می تواند ناشی ازنشات گ LREEوغنی شدگی  HREE عنکبوتی، تهی شدگی
  .غنی شده ویاحاصل ذوب بخشی کم گوشته باشد
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