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  چکیده
این توده گرانیتوییدي طیف ترکیبی متنوعی . زون ایران مرکزي واقع شده است حاشیهغرب شهرستان نیشابور و درومتري جنوبکیل 35آباد در توده گرانیتوییدي قاسم

هاي پالژیوکالز، کوارتز، فلدسپات شناسی شامل مجموعه کانیاز نظر کانی دهنده این توده نفوذيهاي تشکیلسنگ .را نشان می دهدگرانودیوریت  تا دیوریتاز 
 Iهاي نوع وییدو به گرانیت آلومین، متاآلومین هستند از ي اشباعو از نظر درجه بوده کالک آلکالن داراي ماهیت گرانیتوییدهاي مذکور. استالن، آمفیبول و بیوتیت آلک

یک جایگاه ... و  Srو  K عناصر هاي مثبتیو آنومال P, Ti, Nbمانند ) HFSE(عناصر با پتانسیل یونی باال  منفی آنومالی هاي ژئوشیمیایی وویژگی. دنتعلق دار
  .کنندها پیشنهاد میرا براي این توده آتشفشانیکمان 

 Iنوع هاي گرانیت، آباد، گرانیتویید، کالک آلکالنقاسم: هاي کلیديواژه
 

Trace, REE and Sr-Nd isotopes geochemistry of Ghasem Abad granitoids (SW of 
Neyshabour)  
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Abstract: 
 
Ghasem Abad granitoids occur mainly at SW of Neyshabour and in Northern margin of central Iranian block. Diorites and 
granodiorites are the main rock bodies of this pluton. Petrographically, plagioclase, quartz, alkali feldspar, amphibole and 
biotite are the main constituents of the Ghasem Abad granitic rocks. These granitoids have calc-alkaline signature and are 
metaluminous, resembling I-type granites. Depletion in HFSE and enrichment in LILE suggest a volcanic arc setting for the 
generation and evolution of the Ghasem Abad pluton.  
 
 
Keyword: Ghasem Abad, Granitoid, Calc- alkaline, I- type granites. 

 
  
  

 
  :قدمهم

کیلومتري نیشابور، در استان خراسان  35مورد مطالعه در  منطقه
ایران مرکزي  ساختاري شناسی ایران در زونو در تقسیمات زمین

  هاي کرتاسه و بخشی بخشی از زون سبزوار را افیولیت. قرار دارد

  

د ندهپلوتونیکی بعد از کرتاسه تشکیل می -یدیگر را نوار ولکانیک
توده گرانیتوییدي  .اندمجموعه افیولیتی کشیده شده که به موازات

 توده .رودآباد نیز بخشی از این نوار پلوتونیکی به شمار میقاسم
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قطع شده است که به  هاي متعدديدایکتوسط  مذکور گرانیتوییدي
بازیکی، حدواسط  هايدایک ، شاملبه سه گروه SiO2لحاظ میزان 

ابتدا  نیزگیري لحاظ ترتیب شکلشوند و از بندي میو اسیدي طبقه
حدواسط  هايپس از آن دایک ،نمودهبازیک توده را قطع  هايدایک

 هايو در نهایت هم دایک) بازیک هايبا انکالوهایی از دایک(

توده نفوذ داخل به ) حدواسطهاي با انکالوهایی از دایک(اسیدي 
ی و محیط در این مقاله سعی شده تا خصوصیات ژئوشیمیای. اندکرده

مورد بررسی  آبادي توده نفوذي قاسمهادایک پیدایش گرانیتوییدها و
  . )1شکل ( دنقرار گیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )شناسی منطقه کدکنبا تغییرات از نقشه زمین( آبادي قاسمي زمین شناسی منطقهنقشه - 1شکل

 
  :روش کار

هاي صحرایی و برداشت و هاي اولیهپس از بررسی
مقطع  34 مورد مطالعه، تعداد اري از منطقهبردنمونه

براي  هاانواع دایکگرانیتوییدي و  نازك از توده
سپس به منظور . گردیدتهیه  مطالعات پتروگرافی

-اسمگرانیتوییدي ق حوالت ژئوشیمیایی تودهبررسی ت

آلتراسیون جهت  ا حداقلي سالم و بنمونه 19آباد، 
صلی، عناصر انجام آنالیزهاي شیمیایی اکسیدهاي ا

کانادا ارسال  ACMEفرعی و کمیاب به آزمایشگاه 
به منظور تعیین منشا این توده نفوذي آنالیز  .شدند

 Actlabsنیز در آزمایشگاه  Nd و Srهاي ایزوتوپ

  . کانادا انجام شده است

  :بحث و بررسی

  :پتروگرافی
-ي موردهاسنگ ،میکروسکوپی مطالعاتبر اساس 

کوارتزدیوریت و  ریت،مونزودیو مطالعه شامل
شناسی بافت و مجموعه کانی .باشندمیگرانودیوریت 

بافت غالب : به شرح زیر است گرانیتوییدي توده
پالژیوکالز به . استکیلیتی و پویی گرانوالر، گرافیکی

-شکل و داراي ساختمان منطقهدار تا بیصورت شکل

برخی بلورهاي پالژیوکالز دگرسانی به . اي است
آلکالی . دهندیمرا نشان  هاي رسیکانیو سریسیت 

ها آمفیبول. شکل هستنددار تا بیفلدسپارها نیمه شکل
شکل هستند و در بعضی از شکل تا بیبه صورت خود

. اندا به اکسیدآهن و کلریت تبدیل شدههنمونه

  کوارتز و هایی از ها داراي ادخالآمفیبولهمچنین 
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امل زیرکن، ی شهاي فرعکانی. پالژیوکالز هستند
هاي ثانویه شامل سریسیت، اسفن و آپاتیت و کانی

اپیدوت و اکسیدآهن کلسیت، هاي رسی، کلریت، کانی
اموشی موجی، تبلور مجدد خ ).2شکل ( باشندمی

هاي تغییر شکل پالژیوکالزها همگی ماکل و کوارتزها
 هدي مبنی بر تحمل دگرشکلی در سنگبه عنوان شا

  

 هاي موجود در منطقهدایک .ندسته مطالعهي موردها

 اند به سه گروهقطع کردهییدي را ي گرانیتوکه توده

-بافتو شوند و اسیدي تقسیم می واسطبازیک، حد

 اینترگرانوالر، هولوکریستالین، مثل ییها

 و پورفیري با خمیره میکرولیتی، میکروگرانوالر
  .)2شکل( دهندنشان می را گلومروپورفیري

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 میکرولیتیبافت پورفیري با خمیره  - ، بآندزیت پورفیري هايدایک در میکروگرانوالر هاي درشت پالژیوکالز در زمینهفنوکریست -الف - 2شکل

و پالژیوکالز هاي کوارتز کیلیتیک همرا با انکلوزیونبافت پویی -، دهاي گرانودیوریتیدر سنگ گرافیکیبافت  -، جآندزیت پورفیريهاي دایکدر 
  .هاي دیوریتیسنگدر  درون آمفیبول

  
  :ژئوشیمی

بندي مطالعه در طبقههاي سنگی منطقه موردنمونه
گابرو، هاي ترکیبی در محدوده TAS [1]ژئوشیمیایی 

قرار  و کوارتزمونزونیت دیوریت، گرانودیوریتگابرو
 هايسري AFM [2]و براساس نمودار  گیرندمی

  بر اساس . )3شکل(دهند ا نشان میر کالکوآلکالن

  

  

 و همچنین هانمونهتمامی   [3]شاخص اشباع از آلومینیوم

پایین بودن . آلومین هستندمنطقه متادر هاي موجوددایک
ها نیز در نمونه) درصد وزنی 1.3کمتر از (TiO2 مقدار 

 ,Gill)هاي ماگماهاي مناطق قوسییکی از مشخصه

  .است (1981
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هاي نمونه کمیاب نادرخاکی و هنجارشده عناصرهاي بدیاگرام
ها از شدگی آنغنیدهنده نشان، نسبت به کندریت مطالعهمورد

 ). 4شکل(باشدمیسبک  خاکینادرعناصر 

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

نمودار تعیین سـري  . ب ،د در منطقههاي موجوتوده گرانیتوییدي و دایکبندي براي طبقه )1985میدلموست، ( SiO2 در مقابل Na2O+K2O نمودارهاي .الف. 3شکل 
  . (Irnine & Baragara, 1971)ماگمایی 

  

مطالعه در نمودارهاي موردتوده نفوذي هاي نمونههمچنین 
آنومالی منفی عناصر با پتانسیل  [4] بهنجارشده به گوشته اولیه

و آنومالی مثبت عناصر  Ti, Nb, Taمانند  (HFSE)یونی باال 
دهند را نشان می K, Ba, U, Srمانند  (LILE)لیتوفیل بزرگ یون 

این توده  اي مرتبط با فرورانش را برايقارهیک جایگاه کمان که 
هاي موجود در دایک همچنین[5].  کندگرانیتوییدي پیشنهاد می

عناصر  نسبت بهخاکی سبک عناصر نادرشدگی از داراي غنیمنطقه 
  نسبت به گوشته  در نمودار بهنجارشده و بودهنادر خاکی سنگین 

  

  

 Sr و U ي مانندعناصر شدگی ازغنیواجد  اسیدي هايدایکاولیه 

-غنیبا دایک بازیک  .باشندمی Nb ي مانندعناصر شدگی ازو تهی

  . دگردمشخص می Nbدر شدگی و تهیBa, U, Srدر شدگی 

 در نمودار Ti, Nbنظیر  HFSEآنومالی منفی در عناصر 

ي ماگماهاي از مشخصه شته اولیهگوشده به عنصري بهنجارچند
ي حفظ این عناصر در داخل که بوسیله باشداي میقوس قاره

فازهاي دیرگداز آمفیبول، تیتانیت، آپاتیت و غیره موجود در 
ي فرورونده زدایی و یا ذوب بخشی صفحهطول آبپسمانده در 

  .[7,8] دنشوتفسیر می
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 (Sun & McDon.,1989) مطالعهمورد گرانیتوییدي و توده هاشده نسبت به کندریت براي انواع دایکورمالیزن (REE)اکی نادرخ نمودار عناصر -الف و ب -4شکل 

 (Sun & McDon.,1989)گرانیتوییدي  و توده هاي اولیه براي انواع دایکرمالیزشده نسبت به گوشتهون (Trace)نمودار عناصر کمیاب  -ج و د

  

آبـاد از نمـودار   نفـوذي قاسـم   تکتونیکی تـوده جهت تعیین محیط 
پذیري در اثر فرآیندهاي گرمـابی  عناصر فرعی به دلیل عدم تحرك

 Rbو همچنین در نمودار  Ybدر مقابل  Ta در نمودار. استفاده شد

رژیـم قـوس   قلمـرو  آبـاد در  نفوذي قاسم توده Yb+Taدر مقابل 

ــانی  ــی  (VAG)آتشفش ــرار م ــرق ــوده .دگی ــاي گرانیتوت ــدي ه یی
VAGاي هستند و با وجود بیوتیـت و  متعلق به حواشی فعال قاره

ــوع   ــی Iهورنبلنــــد از نــ ــندمــ ــکل ( [6] باشــ  ).5شــ

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  .(Pearce et al 1984) نمودار تمایز محیط تکتونیکی - 5شکل

  :Sr-Nd هايمطالعات ایزوتوپ

) میلیون سال 97نورمالیز شده براي ( εNdباال بودن میزان 

 گرفتن دهنده منشاآباد نشانقاسم گرانیتوییديده اي توبر

حد (شده هاي مذکور از یک گوشته نسبتا غنیماگماي سنگ
  ، مشابه با گوشته منشا MORB)شده تیپ پائینی گوشته تهی

  

-باال بودن نسبت. باشدفشانی میهاي آتشهاي قوسبازالت

مطالعه نشان دهنده هاي موردبراي سنگ 87Sr/86Srهاي 
گیري اي در ضمن جايالیش ماگماي مادر آنها یا مواد پوستهآ

   ).6شکل ( باشدتوده نفوذي می
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  87Sr/ 86Sr در مقابل εNd I نمودار تغییرات -6شکل 

  
  :گیرينتیجه

امل دیوریـت،  شناسـی شـ  آباد از نظر سـنگ رانیتوییدي قاسمگ توده
ــت ــت گرانودیوری ــت و کوارتزمونزونی ــتب و داراي اس ــاي اف ه
تـوده گرانیتوییـدي   . دنباشـ مـی  و گرافیکـی  کیلیتیگرانوالر، پویی

مذکور داراي ماهیت متاآلومین و کالکوآلکالن است و با توجه بـه  
نمودارهاي تمـایز محـیط تکتـونیکی در رژیـم قـوس آتشفشـانی       

(VAG) شدگی غنی. گیردقرار میLREE   نسبت بـهHREE  و
و  Nbماننـد   (HFSE)یونی باال آنومالی منفی عناصر با پتانسیل 

Ti هاي مثبت عناصر لیتوفیل بزرگ یون و آنومالی(LILE)  مانند
K  وBa این اي مرتبط با فرورانش را براي یک جایگاه کمان قاره

  . کندتوده گرانیتوییدي پیشنهاد می
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