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چکیذٍ 

 ، تکتًْیکی تٌذیکیلْهتشی خٌْب تاختشی ؽِشعتاى ًیؾاتْسّالغ ؽذٍ  ّاصلساظ تمغین40،دسفافلَ هٌطمَ هْسد هطالؼَ

کاًیِای افلی  .یت تادیْسیت دستغیش اعتّدیْسّاصگشاى هتٌْع تْدٍ ُاتشکیة ایي تْدٍ.تاؽذتخؾی اص صّى عثضّاسهی

ُای هافیک ؽاهل آهفیثْلِای کاًی ّ ،آلکالی فلذعپاسّ کْاستض(آًذصیي-الیگْکالص)پالژیْکالص :ُا ؽاهلتؾکیل دٌُذٍ عٌگ

تْاى تَ ُای ثاًْیَ هی اصکاًی .تاؽذکاًیِای اّپاک هی ُای فشػی ؽاهل اعفي ،آپاتیت ّصیشکاى ّکاًی ای ّلٍِْ

پشآلْهیٌْط اغلة آلکالي،طثك ًوْداسُای ژئْؽیویائی،کالک ُاایي تْدٍ.عشیغیت،اپیذّت،کلشیت ّکلغیت اؽاسٍ کشد

آتاد دٌَُ،تا گشاًْتْئیذُای ًْع عاختی تْدٍ ًفْری لاعنتشاعاط هطالؼات ژئْؽیویائی،هْلؼیت صهیي.ُغتٌذIّاصتیپ 

ُای آتؾفؾاًی هشتثط تافشّساًؼ زاؽیَ فؼال ّدسسژین تکتًْیکی لْطلاتل همایغَ اعت (VAG)کُْضائی لْط آتؾفؾاًی

ُای ژئْؽیویائی ّسّاتط فسشائی هٌثغ هاگوائی ایي تْدٍ پلْتًْیک ازتواال هاگوای ی تْخْدآهذٍ ّتا تکیَ تشدادٍالاسٍ

 .تاؽذزافل اص گْؽتَ هی

Abstract 

          The study area is located in 40 Km southwest of Nishabur City.This area is belong to the 

Sabzevar zone.The composition of rocks is granodiorite to diorite.The major minerals include 

plagioclases(oligoclase-andesin),alkali feldspar,quartz,and brown amphibole and the accessory minerals 

are sphen,appatite,zircon,and opaque minerals. The alteration minerals consist of sericite,epidote,chlorite, 

and calcite. Based on the geochemical diagrams.they have calc-alkaline,peraluminous,and I-type nature. 

The tectono setting of the Ghasemabad,intrusions is volcanic are granite;These properties can be 

correlated with subduction volcanic arcs continental margines. The sorce of rocks can be probably 

mantle-derived magma. 

همذهَ 

هْلؼیت  کیلْهتشی خٌْب غشب ؽِشعتاى ًیؾاتْسّالغ گشدیذٍ اعت40هٌطمَ هْسد هطالؼَ دساعتاى خشاعاى سضْی،دس

ُای خغشافیائی کذکي دسهسذّدٍ ػشك100000/1هٌطمَ هْسد هطالؼَ دستاختشًمؾَ
"
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تاؽذ کَ خْدلغوتی اصخشدٍ ایي ّسلَ تخؾی اص صّى عثضّاس هی .ؽشلی اعت

ُای هاگوائی ایي پٌَِ دس صهاى کشتاعَ تاالئی تخؾی اصفؼالیت (1375هؼیي ّصیشی)لاسٍ ایشاى هشکضی تؾواس هی سّد 

ُای ایي پٌَِ تْدٍ تشسعی (.1377 ًادسی)دٌُذُای تیشًّی ساتَ ائْعي ًغثت هیگیشی تْدٍّخایاًدام ؽذٍ  ّفاص الساهیي

ؽٌاعاى تْدٍ اصصهیي تَ عثة اُویتی کَ دسآگاُی اصژئْدیٌاهیک پْعتَ ایشاى داسًذ زائضاُویت تْدٍ ّهْسد تْخَ تغیاسی

 ُا تاػث ؽذٍ کَ افشاد صیادی تَ هطالؼَ هٌطمَ تپشداصًذهٌطمَ ّدسُویي تْدٍؽشق اصخولَ آًْهالی تاالی طال دس .اعت

750

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:alirezanavei47@gmail.com
mailto:rezanima2010@yahoo.com
http://www.sid.ir


پتشّگشافی ّژئْؽیویائی،خایگاٍ تکتًْیکی هدوْػَ  ُایدسایي همالَ تااعتفادٍ اصّیژگی (1377کْثشی-،.1370،تِشّصی)

 تا ُای ًفْری هٌطمَ اصخِت تشکیة اص دیْسیتاعت کَ تْدٍ رکشایي ًکتَ ضشّسی.اعتپلْتًْیک هٌطمَ تشسعی ؽذٍ

سًّذ ػوْهی .ُا هی تاؽذّاصخِت فشاّاًی تیؾتشیي گغتشػ هتؼلك تَ دیْسیت دسًْعاى هی تاؽٌذ یا گشاًْدیْسیت گشاًیت

(. 1ؽکل) تاؽذخٌْب ؽشق هی-ُا دس هٌطمَ هْسدهطالؼَ ؽوال غشبًفْری

سّػ هطالؼَ 

لزا  .ُذف افلی ایي پژُّؼ هطالؼَ پتشّگشافی ّفشایٌذُای هشتثط تاتؾکیل هدوْػَ ًفْری هٌطمَ لاعن آتاددٌَُ هی تاؽذ

همطغ ًاصک تشای 60عپظ.ُای هٌطمَ تشداؽت ؽذًوًَْ اصعٌگ255پظ اصچٌذیي سّصاًدام کاس ػولیات فسشائی،تیؼ اص

آصهایؾگاٍ کاًغاساى  ٍبXRFتًْیک هٌطمَ خِت آًالیض تَ سّػُای پلًْوًَْ اصعٌگ14ّتؼذاد هطالؼات پتشّگشافی تِیَ

 GCDKIT,PETROGRAPHّArc Mapّ Exclعپظ تا اعتفادٍ اصًشم افضاسُای.تیٌالْد تِشاى اسعال ّآًالیض گشدیذ

 هطالؼات هیکشّعکپی ّپتشّگشافی ّ ُوچٌیي ُای فسشائی،عپظ تااعتفادٍ اصدادٍ. .ُای الصم تِیَ ؽذًذُاًّوْداسًمؾَ

 .اعت ُای پلْتًْیکی هْسدًظشپشداختَ ؽذٍهطالؼات ژئْؽیویائی تَ تفغیشهسیط تکتًْیکی هدوْػَ

تسث 

پتشّگشافی 

کَ سًّذ کلی .ػ ّعیؼی اصهٌطمَ ساتَ خْداختقاؿ دادٍ اعتشُا تا یک تْپْگشافی ًشم بُای فسشائی ایي عٌگسخٌوْى

. ُا هی پشداصینى عٌگکَ دسصیشتَ تْفیف ای.خٌْب غشتی هی تاؽذ-آًِا ؽوال ؽشلی

خاکغتشی سّؽي تْدٍ ّّاصًظشضشیة سًگی لْکْکشات  ًوًَْ دعتی ُْلْکشیغتالیي تْدٍُادسایي عٌگ:گشاًْدیْسیت

-ُا هیکشّتافت افلی لاتل تؾخیـ دسایي ًوًَْ.ّتلْسُای پالژیْکالصّکْاستضتاچؾن غیشهغلر لاتل تؾخیـ هی تاؽٌذ

ُای افلی آى ؽاهل، کاًی.غشتالی ًیض دیذٍ هی ؽْدّ لیتیکتافت پْئکی دیگشؽاهلُای گشاًْالس ّپْسفیشی اعت ّلی تافت

ای ًُْثلٌذلٍِْ:ُای هافیک ؽاهلّکاًی(دسفذ25-20)،کْاستض(دسفذ25-20)،استْکالص(دسفذ45-40دّدذ)پالژیْکالص

. اى هی تاؽذآپاتیت،اعفي ّصیشک فشػی ؽاهل ُایّکاًی دسفذتْد5ٍ-3ُای اّپاک دسزذّددسفذّکاًی5تَ هیضاى

کاًیِای .دسآًِا تَ فشاّاًی دیذٍ هی ؽْد(هٌطمَ تٌذی)عٌتتیک ّهاکل دّتائی تْدٍ ّصًّیٌگ پالژیْکالصُا داسای هاکل پلی

زافل تدضیَ  ًیضکلشیت ّاکغیذآُي .اعت ت کَ زافل تدضیَ پالژیْکالصُایثاًْیَ ؽاهل عشعیت ّاپیذّت اصًْع پیغتاط

 .ُْسًثلٌذ هی تاؽٌذ

دسًوًَْ دعتی ُْلْکشیغتالیي تْدٍ ّاصًظشضشیة سًگی هضّکشات ّداسای سًگ فْست ُاایي عٌگ:ًیتکْاستضهًْضّ

-ُای گشافیکی،پْئکیایذیْهْسف گشاًْالستْدٍ ّلی تافتُا ُیپتافت افلی هؾاُذٍ ؽذٍ دسایي ًوًَْ .تا عثض تیشٍ ُغتٌذ

-35)پالژیْکالصاصًْع الیگْکالصّآًذصیي:ػثاستٌذاصُای افلی کاًی.لیتیک ّساپاکیْی ًیض دسآًِا تَ خْتی دیذٍ هی ؽْد

پیشّکغي (دسفذ10  -12)ُای هافیک ؽاهل ُْسًثلٌذّکاًی(دسفذ5-10)،کْاستض(دسفذ30-35)،استْکالص (دسفذ30

-کاًی.اعفي،صیشکاى ّآپاتیت تَ ّفْسدیذٍ هی ؽْد ُای فشػی ؽاهلّکاًی(دسفذ3-5)ُای اپاککاًی%( 2)اصًْع دیْپغیذ

کلشیت اصتدضیَ .تاؽٌذکَ زافل تدضیَ پالژیْکالصُا هی(اصًْع پیغتاعیت)عشعیت ّاپیذّت:ًیضػثاستٌذ اصُای ثاًْیَ 

 .اصتدضیَ استْکالصزافل ؽذٍ اعت کاًی سعیآهفیثْل ّ

ُادسًوًَْ دعتی ُْلْکشیغتالیي تْدٍ ّاصًظشضشیة سًگی هضّکشات تا هالًْکشات ایي عٌگ:ُْسًثلٌذ دیْسیت

-ایذیْهْسف گشاًْالستْدٍ ّلی تافتُیپ ُاتافت افلی دسایي ًوًَْ.عتش ی تاعثضخیلی تیشٍ ُغتٌذّتلْسُاداسای سًگ خاک

-50)پالژیْکالصاصًْع الیگْکالصّآًذصیي:ُای افلی ػثاستٌذ اصکاًی.ای ًیض دسآًِا دیذٍ هی ؽْدلیتیک ّهٌطمَُای پْئکی

ُوچٌیي کاًی اپاک .ای هی تاؽذًیضُْسًثلٌذ لٍِّْکاًی هافیک آى (دسفذ8-10)کْاستض،(دسفذ5-10)استْکالص،(دسفذ45
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ُای ثاًْیَ هی اصکاًی.تاؽٌذ ُای فشػی ًیضصیشکاى،اعفي ّآپاتیت هیدسفذعٌگ ساتَ خْداختقاؿ دادٍ ّکاًی5-10ًیض

-پالژیْکالصُای هْخْددسایي عٌگ تیؾتشاصًْع آًذصیي تْدٍ ّداسای هاکل پلی.تْاى تَ عشعیت،اپیذّت ّکلشیت اؽاسٍ کشد

 .تتیک تْدٍ ّصًّیٌگ دسآًِا تَ ّفْسدیذٍ هی ؽْدعي

: ژئْؽیوی

ًاهگزاسی ؽذٍ ّػالٍّ تشآى تااعتفادٍ اصتشکیة ؽیویائی IUGSعکپی تَ سّػُّای ًفْری تشاعاط هطالؼات هیکشتْدٍ

ًیت ُای دیْسیت،کْاستضهًْضٍُّا دسهسذّدعٌگ ،(1985)هْعتطثك ًتایح تذعت آهذٍ ًوْداسهیذل.اًذًیضًاهگزاسی ؽذٍ

ُای هْسدهطالؼَ خِت تشسعی عشی هاگوائی ّیا هاُیت هاگوای تؾکیل دٌُذٍ عٌگ(.3ؽکل)ّگشاًْدیْسیت لشاسهی گیشًذ

ُااصًظشدسخَ کلیَ عٌگ  دسایي هدوْػَ (4ّ5ُایؽکل)اعتفادٍ ؽذٍ اعتA/NKدسهماتلAFMّA/CNKاصًوْداسُای

 ّتؼذاد کوی ُن دسللوشّگشاًیتْئیذُای پشآلْهیٌْطA/NKدسهماتلA/CNKاؽثاع تْدى اصآلْهیٌا،دسًوْداستغییشات

دیْسیت،کْاستضهًْضًّیت ّگشاًْدیْسیت  عٌگیّازذُای  ُایًقْیشًوًَْ(.5ؽکل)اًذّالغ ؽذٍ دسهسذّدٍ هتاآلْهیٌْط

. (4ؽکل)آلکالي تْدى آًِاعتتیاًگشتشکیة کالکAFMدسًوْداس

 :یي هسیط تکتًْیکییتغ

 تشعین هیُا ُای ژئْؽیویائی هاگواّیژگی (Pearc.et,al.,1984) ًّیکی،کَ تشاعاطتًوْداسُای هتوایضکٌٌذٍ خایگاٍ تک

یک تشسعی همذهاتی اصغلظت  .اًذآتاددٌَُ هْسداعتفادٍ لشاس گشفتَُای ًفْری لاعنتشای تؼییي خایگاٍ تکتًْیکی تْدٍ ؽْد

دّاعط،هاگوای کالک آلکالي ُای اعیذی تاذّپیذایؼ طیف ّعیؼی اصعٌگRb,Nb,TiّKػٌافشافلی ّهخقْفا ػٌافش

آتؾفؾاًی هشتثط تافشّساًؼ زاؽیَ لاسٍ  ُایُای لْطعٌگ ُایُای لْطعٌگآتاددٌَُ ساهؾاتَ تا هدوْػَ پلْتًْیکی لاعن

ُای هاگواتیغن پظ اصتشخْسد هوکي اعت ژئْؽیویائی هاگواتیغن هشتثط تالْط آتؾفؾاًی ّتشخی هثالتوایضاها.کشدٍ اعت

 K2O-SiO2ُای افلیُای آًالیضدادٍتشای هثال اگشفشفااصدادHarris.et.al.,1990ٍ))ًثاؽذ ُویؾَ کاهال سّؽي

ّFeO/(FeO+MgO)-SiO2ّAl2O3-SiO2ّػٌافشکویابNb-Yُای ى سژین تکتًْیکی اعتفادٍ ؽْد، ًفْرییتشای تؼی

ُغتٌذ،غیشلاتل LILEغٌی ؽذگی آلکالي تاُای کالکفؼال آًذیي،کَ ُشدّاصعشی ُای فشّساًؼ زاؽیَ لاسُایآلپیي اصًفْری

اعتفادٍ ؽذٍ ّهؾاُذٍ هی ؽْدکَ Nb/Yلزاتشای تفکیک ایي دّسژین اصًوْداس.(Pearc.et.al.,1984)تؾخیـ خْاٌُذتْد

اًتظاسهی سّدیک اها(.6ؽکل)لشاسداسًذ(VAG) ُّوضهاى تاتشخْسد ُادسللوشّ گشاًیتْئیذُای لْط آتؾفؾاًیًوًَْ

-ای ُوشاٍ تاؽذّدسفسشاًیضُوشاُاى هافیک دایکای اصتشکیة هزاب پْعتَهٌَصهاى تاتشخْسدتاداهاگواتیغن ُن

،کَ دسهٌطمَ هْسدهطالؼَ چٌیي (Pearc,et,al.,1984)ُای پشاکٌذٍ یافت ًؾًْذُا،اًکالُّاّیاپلْتْى

دهٌاطك تاؽذّایي دلیماهؾاتَ گشاًیتْئیذُای ُوشهاى تاتشخْستاالهی هْسدهطالؼَهٌطمَ ُای دسعٌگThّRbاصطشفی.ًیغت

ّاصهستْای دسدًیاُغتٌذ چیي،تثت ّهٌاطك خٌْب غشب اًگلغتاى اعت کَ اصگشاًیتْئیذُای تاسصاصایي ًْع

ُویؾَ Thگشاًیتْئیذُای ُوضهاى تاتشخْسداعت،اهاتاالتْدى همذاس خاؿُا اصّیژگیRbتاالتْدى.تشخْسداسًذRbّThتاالی

ذا ًوی تْاًذتشای اثثات ُوضهاًی تکاسسّد ،کَ تَ طْسهْثشی گشاًیتْئیذُای Rb/Y+Nbًوْداس(Pearc.et.al.,1984)ل

کَ ایي ی ُواًطْس.ُوضهاى تاتشخْسدسااص گشاًیتْئیذُای لْط آتؾفؾاًی هتوایضهی کٌذ،ًیضهْسداعتفادٍ لشاسگشفتَ اعت

-صهیيُایتَ هٌظْستؼیي خاعتگاٍ.اًذُای آتؾفؾاًی ّالغ ؽذٍُادسللوشّگشاًیتْئیذُای لْطتواهی ًوًَْ ًوْداس ًؾاى هی دُذ

ُای عٌگYدستشاتش،SiO2،ّتغییشاK2Oًغثت تَ Na2Oهٌطمَ تشاعاط ًوْداسُایگشاًیتْئیذُایهاگوائیعاختی

. (7ؽکل)اًذّالغ ؽذIٍهْسدتشسعی دسگغتشٍ گشاًیتْئیذُای ًْع

تییدَ گیشی ى

ُای پلْتًْیکی هختلف تْدٍ ًفْری هْسدهطالؼَ،اصلساظ تمغین تٌذی تکتًْیکی تخؾی اصصّى عثضّاس هی تاؽذ،کَ اصعٌگ

اغلة آلکالي عشی کالکُااصًظش ژئْؽیویائی ایي عٌگ.هاًٌذ دیْسیت،کْاستضهًْضًّیت ّگشاًْدیْسیت تؾکیل ؽذٍ اعت

لزاایي تْدٍ ًفْری اصدیذگاٍ .سااصخْدًؾاى هی دٌُذ Iُای تیپ ُای گشاًیتْئیذؽیویائی،ّیژگیپشآلْهیي،ّدسًوْداسُای صهیي
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 ًوْداسُای تفکیک کٌٌذٍ هسیط تکتًْیکی تیاًگش هسیطی هشتثط.لاتل همایغَ اعتI(VAG)ئیذُای تیپعاختی تاگشاًیتْصهیي

تِی تْدٍ ًّغثت HFSEًفْری هْسدهطالؼَ اصػٌافش ُایای اعت  تْدٍدسزاؽیَ فؼال لاسٍفشّساًؼتا

ائی هشتثط تافشّساًؼ ُای هاگنُائی اعت کَ دسلْطاصّیژگی عٌگNb/Yُای پائیيًغثت.دسآًِاپائیي اعتNb/Yػٌافش

. تؾکیل هی ؽًْذ

هٌاتغ 

. ،دیثاچِای تش هاگواتیغن ایشاى،اًتؾاسات داًؾگاٍ تشتیت هؼلن تِشاى1375ذ،-هؼیي ّصیشی

. ؽٌاعی ّاکتؾافات هؼذًی کؾْسکذکي،اًتؾاسات عاصهاى صهیي100،000/1ؽٌاعی ،ًمؾَ صهیي1377ى،-ًادسی

ؽٌاعی ّاکتؾافات تشتت زیذسیَ،اًتؾاسات عاصهاى صهیي250،000/1ؽٌاعیًمؾَ صهیي(1370)ج.خلمی،متِشّصی،الف،-

. هؼذًی کؾْس

ؽٌاعی ّاکتؾافات اکتؾافات ژئْؽیوی ًیوَ تفقیلی هٌطمَ اسغؼ،طشذ اکتؾاف طال،عاصهاى صهیي(:1377)کْثشی،ط-

 .هؼذًی کؾْس

-Middlemost,e.ak.,(1985)”An introduction to Igneous petrology:Magmatic rock:Longmans Ed.,pp.266. 

Shand SJ(1947) Eruptive Rocks,Their Genesis,Composition,Classification and Their Relation to the Ore-

Deposits,3rd edition,J.Wiley & Sons,New York,pp.488. 

-Irvine T.W.Bargar W.R.A.,(1971).Aguide to the chemical classification of the common volcanic 

rocks”,Canadian journal of Earth scienes,vol.8,pp.523-548. 

- Harris,s.,Inger,&R,XU,(1990)”Cretacetaceous plutonism in central Tibet:an example of post collision 

magmatism?,”j.volcano1.Geotherm,res.,Vol44.pp.21-32. 

-j.A.,Pearce,B.W. H.,Harris,&A.G.,Tindie(1984),”Trace element discrimination diagrams for the tectonic 

interpretation of granitic rocks”j.petrology,25,pp.956-983. 

-Chappell B.W.,White A.J.R.,(1992)”I and S-type granites in the Lachland Flod 

Belt”trans.r.soc.Edinb.Earth Science 83,pp.1-26. 
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. لاعن آتاد دٌَُهٌطمَ ؽٌاعی صهیيًمؾَ 1ؽکل

 

 

 

 

 

ُای تشای خذایؼ عشیAFMًوْداس-4ؽکل.-ُای پلْتًْیکیتشای عٌگ(Middlemost 1985)هْعتهیذلتٌذی طثمًَوْداس-3ؽکل

(. Irvine,1971)آلکالي اصعشی تْلْئیتیکالک

 

 

 

 

(  Pearce,et,al,1990)ُاًوْداسهْلؼیت تکتًْیکی ًوًَْ-6ؽکل(.  Shand,1947)ّهیٌیْمتٌذی عٌگِا تشاعاط هیضاى آلتمغین-5ؽکل

. گیشًذُای لْط آتؾفؾاًی لشاسهیُا دسللوشّعٌگًوًَْ توام                                                                                     
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(. Chapple,et,al,1992)اصیکذیگشIّSًْع ًوْداسخذایؼ گشاًیتْئیذُای-7ؽکل.                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ُایتافت گشاًْالس،هیشهکیتی ّغشتالی دسدیْسیت--ب-2ؽکلصیشکاى                    تافت گشاًْالسّساپاکیْی تَ ُوشاٍ کاًی -الف-2ؽکل

ور XPهٌطمَ                                      .x4تضسگٌوائیXPl دسعٌگ کْاستضهًْضًّیت  x4تضسگٌوائیدرن

 . 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                        ُوشاٍ اکتیٌْلیت دسدیْسیتِایًوایؼ صیشکاى ّاعفي تَ-د-2ؽکل                                     دس سّساپاکیْیگشاًْال تافت-ج-2ػکظ

. x10تضسگٌوائیXPLهٌطمَ دسًْس                                  x4ئیتضسگٌواXPLدسًْس دسگشاًْدیْسیت

اکتیٌْلیت  act-اپیذّت epi-صیشکاى zr-اعفي sph-ُْسًثلٌذ hb-کْاستض -Qاستْکالص  or-پالژیْکالص plgُا ًؾاًَ*
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