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مطالعه پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه کریم آباد 

 )شمال طبس(
 

 سمیه دورانی
 

 ) کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود(

 somayeh.dorani@gmail.comپست الکترونیکی: 

 

 چکیده
خراسان جنوبی( قرار دارد.از نظر تقسیمات زمین شناسی ايران،جزئی از ايران مرکزی کیلومتری شمال طبس)استان  200منطقه مورد مطالعه در فاصله

نده در مجموعه بوده و در منتهی الیه شمال شرق بلوك طبس و در زون زبر کوه واقع شده است.در اين منطقه توده های گرانیتوئیدی به صورت استوك های پراک

 شی نفوذ کرده اند.از سنگهای پرکامبرين و در امتداد زونهای بر

مونزوگرانیت ، ازك میکروسکوپی صورت پذيرفت،سنگهای گرانیتی منطقه عمدتاً در رده سنگهای نمونه مقطع ن 32در مطالعاتی که بر روی 

يرفت،سنگهای منطقه در نمونه سنگی صورت پذ 6آنالیز براساس مطاللعاتی که بر روی گرانوديوريت، گرانیت، کوارتز مونزونیت و سینو گرانیت قرار می گیرند

 قرار گرفته اند. رديف سنگهای کالك آلکالن

قوس الگوی تکتونو ماگمايی،حاکی از يك محیط فرورانش در حاشیه خرد قاره ايران مرکزی در زمان پرکامبرين بوده و اين فرايند باعث تشکیل يك 

ائوژئوسنکلینالی را تشکیل داده و با آتشفشانهای  زيردريايی اسیدی در  ماگمايی و حوضه پشت قوس در منطقه شده است؛حوضه های پشت قوس مجموعه ای

 يك محیط کم عمق،موجب تشکیل رسوبات دولومیتی و سنگهای آهکی ماسه ای با تناوبی از توفهای اسیدی)ريولیتی(شده است.

 طبس،زون زبرکوه،گرانیت  کلید واژه ها:

 

 مقدمه

شواهد زمین شناسی نشان می دهد که ايران الاقل تا زمان دونین فوقانی جزئی از قاره گندوانا به حساب می آمده است ودر شمال شرقی 

 ."(1370زاده)درويش "قاره گندوانا بین عربستان،سومالی،هندوستان و چین قرار داشته است

.در واقع "(1981بربريان و کینگ )"طی کربونیفر از محل اولیه خود جدا و احتماالً در ترياس میانی به قاره شمالی اورازيا متصل شده است

پرکامبرين  به باز شدن اين اقیانوس در "(1981حقی پور)"بربريان و کینگ معتقدند که اقیانوس پالئوتتیس در زمان پرمین شکل گرفته در حالیکه

 معتقد است.

مزوزوئیك پیشین ايران و کشورهای همجوار)بلوك ايران و افغان( بصورت قطعات قاره ای در عرض -لذا در زمان پالئوزويیك پیشین

بین ايران پالوزوئیك پیشین -.بنابراين در زمان کامبرين"(1981بربريان و کینگ)"اقیانوس هرسی نین تا اضافه شدن آنها به آسیا حرکت می کردند

 وخیلی از کشورهای همجوارعربستان،هندوستان،پاکستان،افغانستان،سومالی،ترکیه و...يك حوضه پالتفرمی کم عمق وجود داشته که منجر به رسوب

 گذاری رسوبات قاره ای معینی شده است.آثار اين رسوبات در سراسر اين مناطق قابل رديابی است.

شمالی ايران مرحله ريفتی ديگری در امتداد رشته ارتفاعات زاگرس فعلی طی زمان ترياس بوقوع بدنبال بسته شدن پالئوتتیس  در حد 

اين بسته شدن را "(1981بربريان و کینگ )"پیوسته که موجب تشکیل نئوتتیس شده است.سرانجام اين اقیانوس در زمان کرتاسه پايانی بسته شد.

 خ نسبت می دهند.به زمان نئوژن و در ارتباط با باز شدن دريای سر

منطقه مطالعاتی که در بخشی از خرده قاره ايران مرکزی واقع شده طی دوران پرکامبرين و پالئوزوئیك با مناطق همجوار يك حوضه 

 اشد.مشترك رسوبگذاری را تشکیل می داده و از نظر ويژگی های زمین شناسی،ماگماتیسم،متامورفیسم و...قابل مقايسه با مناطق هم ارز خود می ب

 

 روش مطالعه

بعد از جمع آوری اطالعات، نقشه و گزارشات موجود در مورد شمال طبس، بررسی مقدماتی از کل منطقه و تعیین مسیرهای پیمايش که 

 معرف کل منطقه باشد انجام شد
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شه زمین شناسی نمونه و کار صحرای زمین شناسی انتخاب شد جهت نمونه برداری از نق 87مسیر پیمايش جهت برداشت  6در کل 
1

100000
نمونه انتخاب و به روش اشعه  6مقطع نازك تهیه و مطالعات پتروگرافی نمونه ها انجام گرفت،سپس  32ازبك کوه استفاده شد؛و  

 نمونه عنصر انجام پذيرفت.. 32( برای XRF)Xفلورسانس اشعه 

 ساران بینالود تهران انجام شد.تهیه مقاطع نازك در شرکت فراکاوان مشهد وآنالیز نمونه ها در شرکت کان

 زمین شناسی عمومی

 15شمالی و َ عرض 35°و48َََتا  35 °و 46ََ ومختصات جغرافیايی آنَکیلومتری شمال طبس واقع است 200منطقه مطالعاتی درفاصله 

 طول شرقی می باشد. 57°و 26 الیَ 57°و

از نظر تقسمات کشوری اين منطقه در محدوده شهرستان طبس قرار دارد. اين توده های نفوذی در منطقه کريم آباد در سنگهای دگرگونه 

. در برداشت "(1977افتخارنژاد)"قديمی نفوذ کرده است
1

250000
چهار گوش فردوس سن اين توده ها را پرکامبرين در نظر گرفته است. اين  

زون های برشی و -وده گرانیتوئیدی کريم آباد در زون زبر کوه و در ارتباط با تکتونیك کلی منطقه و ساختمانهای زمین شناسیسنگها به صورت ت

 گسلها قرار گرفته است.

ای اگر چه در رابطه با سن جاگیری توده های نفوذی و فعالیتهای ولکانیسم در منطقه اتفاق نظر وجود ندارد ولی در رابطه با تاثیر گسله

کیلومتر مربع وبین آباديهای کريم آباد و  35وسعت اين توده در اندازه  امتداد لغز و زونهای برشی در شکل گیری اين توده ها اتفاق نظر وجود دارد.

صورت يك يخاب قرار گرفته است.اين توده به صورت نسبتاٌمتمرکز شکل گرفته و شدت میلونیتی شدن در آنها بسیار زياد است اين توده که به 

های توده تاخیری نسبت به سنگهای میزبان میکاشیستی تظاهر يافته است،دارای تنوع اندازه دانه نیز هست.به طوری که گرانیت دانه درشت و رگه 

در اين آپلیتی به طور مشخصی ديده می شوند.اين گرانیتها به طور جزئی دارای فنوکريستهای گزومورفی فلدسپات پتاسیم است.گرانیتهای قرمز 

منطقه از وسعت بسیار زيادی برخوردار است.همچنین اين گرانیت به صورت صخره و ستیغ های خیلی مرتفع حضور يافته است همانطور که ذکر 

شد اين گرانیت گاه در امتداد شکستگی های موازی با فولیاسیون میکاشیستی و يا موازی با روند عمومی شیرزون بصورت رگه ای تظاهر می 

 در يك چنین مواقعی گاه اثر خردشدگی نیز به وضوح ديده می شود و لذا به صورت گرانیتهای به شدت آلتره و خرد شده تظاهر می يابد.يابد.

کیلومتر(به تدريج به صورت بین انگشتی به ارتوگنیس ها وگنیسهای چشمی سفید 9يخاب)-اين گرانیت در امتداد جاده خاکی کريم آباد

 انیت در بخشهای غربی منطقه بیشتر قرمز رنگ وقسمتهای مرکزی نسبتاًروشن تر ديده می شودرنگ تبديل می شود.گر

 

 )اکسیدهای عناصر اصلی( نمونه های آذرین کریم آباد XRFآنالیز شیمیایی نتایج -1 جدول

 )عناصر کمیاب( نمونه های آذرین کریم آباد XRFآنالیز شیمیایی نتایج  -2جدول

La 
Ppm 

Ce 
ppm 

V 
ppm 

Cr 
ppm 

Ni 
ppm 

Pb 
ppm 

Zn 
ppm 

Cu 
ppm 

Sr 
ppm 

Ba 
Ppm 

CL 

ppm 

sampel 

23 45 17 13 32 14 44 18 117 151 130 C1 

32 73 23 4 37 33 50 14 116 174 138 G1 

L.o.I 
(wt%) 

3SO 
(wt%) 

5O2P 
(wt%) 

MnO 
(wt%) 

2TiO 
(Wt%) 

MgO 
(wt%) 

O2K 
(wt%) 

O2Na 
(wt%) 

CaO 
(wt%) 

3O2Fe 
(Wt%) 

3O2Al 
(Wt%) 

2SiO 
(wt%) 

sample 

0.51 0.004 0.006 0.005 0.064 0.12 2.23 3.81 0.62 1.30 11.10 79.90 C1 

1.47 0.007 0.023 0.028 0.167 0.25 3.48 3.00 0.92 2.16 11.81 76.31 G1 

3.11 0.002 0.020 0.028 0.138 0.23 3.42 2.74 3.52 1.59 14.80 69.92 G2 

0.89 0.009 0.102 0.013 0.027 0.18 0.55 2.90 1.62 0.49 7.79 84.87 K1 

2.47 0.002 0.181 0.067 0.744 2.42 1.69 2.19 1.50 5.99 15.71 66.56 K2 

1.19 0.003 0.034 0.007 0.188 0.40 0.77 4.34 1.97 1.88 13.65 75.25 K3 
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19 36 21 7 34 15 40 15 128 167 112 G2 

7 11 14 22 34 24 22 20 260 53 119 K1 

42 79 132 76 68 8 51 30 173 168 101 K2 

26 50 22 5 32 11 31 13 269 122 133 K3 

 

 )عناصر کمیاب( نمونه های آذرین کریم آباد XRFآنالیز شیمیایی نتایج -2ادامه جدول 
Th 

Ppm 
U 

ppm 
As 

ppm 
Co 

ppm 
Rb 

ppm 
Y 

ppm 
Zr 

ppm 
 

Nb 
Ppm 

Ga 
ppm 

Mo 
Ppm 

W 
ppm sampel 

4 1 28 3 112 51 142 6 23 3 1 C1 

9 1 3 1 131 70 153 4 23 1 1 G1 

3 1 30 4 131 62 149 2 21 8 1 G2 

6 1 2 4 46 52 112 4 17 5 1 K1 

5 1 1 1 74 48 241 6 19 3 1 K2 

3 1 2 3 53 38 161 7 22 1 1 K3 

 

( نقل از 1977(و)1968اشتوکلین )"جزوی از ايران مرکزی محسوب می شوداز نظر تقسیمات  ساختاری زمین شناسی ايران اين منطقه 

. .البته موقعیت منطقه به گونه ای است که در مجاورت با بلوك لوت نیز واقع است"(1981(،بربريان و کینگ)1370معین وزيری)

است.به گفته ديگر زبرکوه قسمتی از پوسته است معتقد است که تکتونیك گسلهای چرخشی در ويژگیهای اين منطقه موثر بوده "(1968اشتوکلین)

یم که از پیکر اصلی دورتری به اينجا رسیده است و پیکر اصلی آن بیشتر به گستره شمالی وابسته است تا به بلوك لوت،در حالیکه بر اساس تقس

شرق بلوك طبس و بین بلوکهای  لوت ويزد و در نقشه تکتونیك خاورمیانه،منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه شمال "(1991مهدی علوی )"بندی

لیاس در نتیجه هورست کوههای شتری به دو بخش مجزای شرقی)بلوك لوت -بلوك پشت بادام قرار می گیرد بلوك لوت در زمان ترياس باال

ا نحوه تکوين بلوك لوت وسرگذشت اين منطقه طی آن دوران قابل مقايسه ب "(1376خسرو تهرانی )"اصلی(و غربی)بلوك طبس( تقسیم شده است

سرهنگی معروف است و باال زدگی هورست مانندی از سنگهای پرکامبرين و پالئوزوئیك  -زبرکوه-می باشد.اين منطقه به زون زبرکوه يا زون ده زمان

 ."(1983سهندی و همکاران)"می باشد

غرب،جنوب غرب در منتهی الیه -لی شرق،شمال شرقزمین شناسی فردوس به صورت يك زون با روند ک 1:250000اين منطقه در چهار گوش 

 (2و 1شمال شرق زون ازبك کوه قرار گرفته است. )شکل 
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 ( موقعیت جغرافیايی و راههای ارتباطی منطقه مورد مطالعه)منطقه مورد مطالعه      (1)شکل 

 
 

 (1:100000)نقشه زمین شناسی ازبك کوه،مقیاس  توزيع شماتیك سنگهای گرانیتوئیدی کريم آباد (2شکل (
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 پتروگرافی

سنگهای گرانیتوئیدی  و نرماتیو در يك جمع بندی اجمالی از مطالعات صحرايی و آنالیز مدال و با توجه به طبقه بندی های شیمیايی

 ت و سیینوگرانیت قرار می گیرند.مونزوگرانیت ، گرانوديوريت، گرانیت، کوارتز مونزونی عمدتاً در رده سنگهای منطقه کريم آباد

بدين صورت که گرانیتهای هولولوکوکرات معموالً در رده کوارتز مونزونیتی و گرانیتهای قرمز،صورتی وتیره معموالً از نوع سنگهای 

 گرانیت،مونزوگرانیت،سینوگرانیت و گرانوديوريت می باشند.

 میکروکلین(،آلبیت و اولیگوکالز می باشد.کانی اصلی در اين توده ها کوارتز،ارتوز)گاه 

 اپك و گاه موسکويت؛ روتیل، آپاتیت، زيرکن، کانی مافیك صرفاً از نوع بیوتیت بوده و کانیهای فرعی در اين توده ها عبارتند از:اسفن،

 کانیهای ثانويه در اين سنگها عبارتند از:کلريت،اپیدوت،کلسیت و کانیهای رسی.

به صورت مزوکرات و هم به صورت لوکوکرات ديده می شوند.ولی غالب آنها در نمونه دستی،ظاهری قرمز ت دار مونزوگرانیتهای بیوتی

 رنگ يا صورتی دارند.
سنگ تمام بلورين است ولی درنمونه دستی خیلی آلتره و دگرسان ديده می شود.اين سنگ درمقطع میکروسکوپی بافت گرانوالر دارد.بافت 

عضی از مقاطع آن ديده می شود.کانیهای اصلی شامل کوارتز،پالژيوکالز،فلدسپار آلکالی و بیوتیت و کانیهای فرعی و ثانويه کاتا کالستیك نیز در ب

ی نیز شامل: زيرکن، موسکويت، کلريت، اپیدوت،اپك،اکسید آهن آبدار،اسفن،گارنت،روتیل،کلسیت و کانیهای رسی است.کوارتز در اين سنگها دارا

 موالً به صورت گزنومورف می باشد.خاموشی موجی  و مع

يا آثار تبلور مجدد در برخی نمونه ها ديده می شود.پالژيوکالز معموالً از نوع آلبیت و الیگوکالز بوده و از نظر شکل به صورت ايديومورف 

 ساب اتومورف هستند.

اثیر نیروهای تکتونیکی مخصوصاً نیروهای برشی حضور ماکلهای ثانويه،خم شدگی رخ در پالژيوکالزها و شکستگی آنها جملگی داللت بر ت

 در منطقه دارد.

آلتراسیون در اين کانیها به وفور ديده می شود.به طوری که دگرسانی سريسیتی و گاه سوسوريتی در آنها متداول است.اين دگرسانی در 

معموالً از نوع سريسیت،موسکويت و کوارتز و گاه از نوع پالژيوکالز به نحوی است که موجب ايجاد بافت غربالی می شود.ادخالها و انکلوزيونها 

توز و اپیدوت و کلريت و کلسیت می باشد.يکی ديگر از بافتهای شايع در اين کانیها بافت میرمکیت است.فلدسپار پتاسیم در اين سنگها از نوع اور

وز معموالً ماکل کارلسباد نشان می دهد و به مقدار زياد تحت بندرت از نوع میکروکلین است.پرتیت و آنتی پرتیت در اين سنگها وجود دارد.اورت

 تاثیر دگرسانی کائولینیتی قرار گرفته است.

میکروکلین که در حالت طبیعی واجد ماکل خاص میکروکلین است در اين سنگها تحت تاثیر متاسوماتیسم به آلبیت با ماکل صفحه 

 شطرنجی تبديل شده است.

کانی مافیك است و به صورت ايديومورف و ساب اتومورف حضور می يابد.اين کانی گاه تحت اثر دگرسانی به  بیوتیت در اين سنگها تنها

 .ارندکلريت تبديل می شود.از بین کانی های  فرعی که ذکر شد گارنت و روتیل بمقدار خیلی ناچیز ديده می شود.گارنتها در اين سنگها نیمه پايد

 سینوگرانیت

ريستالین بوده .رنگ آنها معموالً صورتی و قرمز رنگ است.کانی تیره در آنها از نوع بیوتیت است اين در حالی است که اين سنگها نیز هولوک

گاه حضور کانی مافیك در آنها به قدری کمم اسمت کمه در رديمف سمنگهای لوکموکرات قمرار ممی گیرد.بافمت آنهما از نموع گرانوالر،هتروگرانموالر و 

اصممممملی شمممممامل کوارتز،پالژيوکالز،فلدسمممممپارآلکالی وبیوتیمممممت اسمممممت.درحالی کمممممه کانیهمممممای پورفیروئیمممممدی اسمممممت.کانیهای 

زيرکن،سريسیت،اپك،گارنت،اپیدوت،کلسیت،آپاتیت،روتیل و اکسیدهای آبدار آهن است.کوارتز در اين سنگها به صورت گزنومورفیك و بما خاموشمی 

می شود. پرتیمت و   از نوع آلبیت است.فرآيند کائولینیتی شدن در اين سنگها ديدهموجی همراه است.فلدسپارها بیشتر از نوع ارتوز و به مقدار کمتر

آنتی پرتیت نیز در اين سنگها ديده می شود.نمونه های که میکروکلین دارند تحت تماثیر متاسوماتیسمم بمه آلبیمت صمفحه شمطرنجی تبمديل ممی 

ا تشمکیل شوند.فلدسپاتها معموالً به صورت ساب ايديومورف حضور يافته و بیوتیت به صورت ايديومورف و ساب اتومورف کانی مافیك اين سمنگها ر

 می دهد.گاه بیوتیت در اثر دگرسانی به کلريت تبديل می شود در حالی که کانیهای رسی از دگرسانی فلدسپار حاصل می شوند.در نمونه همای کمه

اتیت پالژيوکالز تجزيه شده، پديده سريستی شدن به مقدارکمتر رخ داده است.در حالی که پديده سوسوريتی شدن در اين سنگها ديده نمی شود.آپ
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کانی فرعی است که به صورت انکلوزيون و در داخل کوارتز ديده می شود.اين کانی کمه شمکل منشموری و طويمل دارد دارای بیرفرنمژانس و درجمه 

 
 (3.)شکل برجستگی ضعیفی می باشد

 ( ترکیب کانی شناسی:آپاتیت،بیوتیت،فلدسپار3)شکل 

کوارتز ديده می شود.اين کانی که شکلی منشوری و طويل دارد دارای بیرفرنژانس و  آپاتیت کانی فرعی است که به صورت آنکلوزيون در داخل

 برجستگی ضعیف می باشد بافت:گرانوالر

اين سنگها درصحرا به صورت گرانیتهای سفید و فاقد هر گونه کانی مافیك ديده می شود.گسترش اين کوارتز مونزونیت هولولوکوکرات

رت جزئی است.سنگها تمام کريستالین و گاه دگرسان شده نیز هستند.دگرسانی نیز در اين سنگها  از نوع به صو سنگها در منطقه کريم آباد

سريسیتی  و کائولینیتی است.آثار اين دگرسانی در مقیاس ماکروسکوپی به قدری است که موجب مورفولوژی تپه ماهوری شده ومنظره ای  چون 

اين گرانیتها به صورت زبانه هايی کوچك در بین يك توده گرانیتی مزو کرات قرار گرفته اند.کانی کانسارهای خاك صنعتی يافته است.البته گاه 

اصلی اين سنگها کوارتز،فلدسپار آلکالی و پالژيوکالز است.کانی مافیك در اين سنگها وجود ندارد،کانیهای فرعی و ثانويه نیز شامل 

دارای خاموشی موجی و به صورت گزنومورف بین کانی های فلدسپاتی واقع می شود.فلدسپار زيرکن،سريسیت،کلريت است.کوارتز در اين سنگها نیز 

ماکلهای کارلسباد و پلی سنتیك هستند و در انواع دگرسان شده اثر دگرسانی مانع از وضوح و يا رؤيت  پتاسیم معموالً ارتوز است.اين کانیها دارای

 اين نوع ماکلها می شود.

اين کانیها نیز در نمونه دستی و ماکروسکوپی جزء همان گرانیتهای سفید و فاقد کانی مافیك می مونزوگرانیت هولولوکوکرات 

باشند.کانیهای اصلی شامل کوارتز، فلدسپارپتاسیم و پالژيوکالزوکانیهای فرعی وثانويه آن عبارتند 

ی کوارتز بصورت گزنومورفیك و يا خاموشی موجی هستند.در حالی که فلدسپارها از:اسفن،زيرکن،موسکويت،سريسیت،کلريت،کانیهای رسی،کانیها

رتهای عمده به صورت ايديومورفیك و ساب اتومورف از نوع اورتوز و آلبیت و الیگوکالز می باشد.دگرسانیها از نوع سريستی و کائولینیتی و بافتها بصو

 (7تا  4)اشکال گرانوالر،میرمکیتی،گرافیکی،پرتیتی و آنتی پرتیتی است

 
 

  PPL .و پايین در حالت XPLنمونه ای از گرانیت منطقه که آثار کائولینیتی شدن بر روی فلدسپاتها ديده می شود. باال در حالت( 4)شکل 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

 
بیوتیت . بر روی فلدسپاتها، کمی کانیهای رسی در اثر دگرسانی نمونه گرانوديوريتی با بافت گرانوالردارای کوارتز و اوتوز و الیگوکالز و ( 5)شکل 

 5X.بزرگنمايی PPL .و پايین در حالت XPLتشکیل شده است. باال در حالت
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. بر روی فلدسپاتها، کمی  آمفیبول و بیوتیت الیگوکالز و پالژيو کالز ها از نوع آلیت تا نمونه گرانوديوريتی با بافت گرانوالردارای کوارتز و ( 6)شکل 

 5X.بزرگنمايی PPL .و پايین در حالت XPL. باال در حالتتکانیهای رسی در اثر دگرسانی تشکیل شده اس

 
 

 
دارای ما کل مکرر آلبیتی هستند و اغلب تحت تأثیر دگرسانی  واز نوع آلبیت تا الیگوکالز بی شکل و  پالژيوکالزهامونزوگرانیت که درآن ( 7)شکل 

 X 10.بزرگنمايی PPL .و پايین در حالت XPL. باالدر حالت و حالت غريالی دارندقرار گرفته 
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 ژئوشیمی

در محدوده ساب آلکالن قرار  سنگهايی آذرين منطقه مورد مطالعه در رده بندی شیمیايی در نمودار آلکالن به سیلیس)ايروين باراگار(

 (8میگیرند)شکل

 
 

 ( )نشانه ها:گرانیت؛  (1971( نمودار مجموع آلکالن در مقابل سیلیس برای تمايز سريهای ماگمايی منطقه مورد مطالعه)ايروين وباراگار8)شکل 

(که توسط يك مرز جداکننده  سری توله ايتی 1974در مقابل نسبت مجموع آهن به منیزيم )نمودار میاشیرو Sio2براساس نمودار  درصد وزنی 

 (9)شکل از سری کالکوآلکالن جدا میشود،طبق اين نمودارها کلیه نمونه های در سری کالك آلکالن قرار می گیرند

 
 ()گرانیت ؛(1974درصد اکسید منیزيم جهت تعیین سريهای ماگمايی )میاشیرو( نمودار درصد وزنی سیلیس در مقابل نسبت مجموع آهن به 9)شکل 
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( که براساس مجموع آلکالن به سیلیس می باشد.در اين نمودار مسیر تحول ماگماهای متداول و موقعیت 1994نمودار تاس میدلموست)

نطقه در دو دسته ساب آلکالن و آلکالن انتقالی قرار می پايانه های ريولیتی و فنولیتی ترسیم شده است.بر اساس اين نمودار نمونه های م

 (10گیرند.)شکل 

 
)نشانه:گرانیت ؛(1994که مسیر تقريبی تحول ماگماهای متداول و موقعیت پايانه های ريولیتی و فنولیتی را نشان می دهد)میدلموست  TAS( نمودار10)شکل 

) 

 ژئوشیمی عناصر اصلی وکمیاب

(برای سنگهای 1990)عبد الرحمن2SiO(در مقابل درصد وزنی O+CaO2O+K2Na/3O2Alمولکولی)نمودار تغییرات 

ی گرانیتوئیدی منطقه به کار گرفته شده است.بر اساس اين نمودار سنگهای پر آلومین از متا آلومین جدا شده اند.بر اساس اين نمودار سنگها

 (11می گیرند.)شکل گرانیتوئیدی منطقه در محدوده سنگهای متا آلومین قرار 

 
 ()نشانه:گرانیتدر مقابل سیلیس؛A/N+K+C( نمودار تعیین درجه اشباع ازآلومین با توجه به نسبت 11)شکل 

می  A/NKدر مقابل  A/CNK( که براساس Maniar & Piccoli؛1989بر اساس مطالعات شاخص آلومین در نمودار)

 (12باشد.نمونه ها در محدوده متا آلومین قرار می گیرند)شکل 
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 ()نشانه:گرانیت؛A/NK Manior&piccolo 1989در مقابل A/CNK( نمودار 12)شکل 

 بررسی سری های ماگمایی 

 مطالعه سری هايی ماگمايی در شناخت محیط های زمین ساختی و ژئودينامیکی اهمیت ويژه ای دارد.

(که تغیرات درصد آهن را 1971)ايروين و باراگار AFMنمودار

 (13در طول تفريق نشان میدهد،کلیه نمونه های منطقه مورد مطالعه در سری کالك آلکالن قرار می گیرند)شکل 
 

 ()نشانه ها:گرانیت؛  برای تشخیص سری های ماگمايی گرانیتهای منطقه بر اساس تغییرات درصد آهن)ايروين و باراگار ( AFM( نمودار 13)شکل 
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 (14میگیرند.)شکل  ( نمونه ها در محدوده پتاسیم باال قرارRickwood؛1989) o2Kردر براب 2Sioدرنمودار 

 (ه؛)نشانه :گرانیتبررسی ماهیت ماگمای تشکیل دهنده سنگهای مورد مطالعبرای  Rickwoodنمودار  (14)شکل                      

 بررسی روند تفریق در نمودارهای هارکر

( رفتار سیلیس نسبت به عناصر اصلی و کمیاب مورد بررسی Harker 1909اکسید و عناصر فرعی ) -در  نمودارهای متغیر اکسید

گما متبلور قرار گرفته است. بر اساس اين نمودارها کانیهای فلسیك کوارتز، فلدسپارهايی قلیايی به دلیل تبلور در دماهای پايین و مراحل پايانی ما

بلور کانیهای سنگین تمرکز يافته اند را در ساختمان خود شرکت می می شوند.اين کانیها،عناصر با وزن مخصوص کمتر که در مذاب باقیمانده از ت

به گونه ای است که در مايع  Naدهند.لذا به تناسب پیشرفت تفريق يا تبلور جزء به جزء و افزايش مقدار سیلیس رفتار عناصر سبك چون 

 د که روند عادی تفريق ماگما را نشان می دهد.(افزايش می ياب Na2Oمیزان  SiO2باقیمانده بیشتر می شوند..)به عبارتی با افزايش

کاهش مییابد که نمايانگر تفريق عادی ماگما می باشد.در مورد  2TiO،3O2Fe،CaO،MnO،MgOمیزان 2SiOدر حالیکه با افزايش 

به نسبت افزايش سیلیس  Fe،Mg،Mn،Ca،Tiعناصر سنگین که در کانیهای مافیك چون پیروکسن، هورنبلند، بیوتیت شرکت می جويند،

ی مقدار آنها کم می شود.اين کاهش در ابتدای تبلور جزء به جزء روند کاهش پر شیب داردولی در مراحل دو سوم انتهايی روند کاهشی کم شیب م

 (15()شکل 1979يابند)کاکس و همکاران 
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 جایگاه زمین ساختی و خاستگاه ماگمایی

 (1985تقسیم بندی باچلور و بودن )

 ه عبارت ديگر محیطبه قرار زير سنگهای گرانیتوئیدی به هفت رده تقسیم می شوند.ب 2Rو1Rدر اين تقسیم بندی با دخالت دو فاکتور 

 تکتونیکی که سنگهای گرانیتوئیدی می توانند در آن جای گیرند هفت رده می باشد.

)e+Ti2(F-11(Na+K)-=4Si1R 

=6Ca+2Mg+Al2R 
 تفريق گوشته ای هستندگرانیتهای که حاصل -1

 گرانیتهای قبل از برخورد پلیت-2

 صادمگرانیتهای باالآمدگی بعد از ت -3

 گرانیتهای پايان کوهزايی-4

 گرانیتهای غیر کوهزايی -5

 گرانیتهای همزمان با برخورد-6

 گرانیتهای بعد از کوهزايی -7

يان مرحله ورد و پادر رده سنگهای گرانیتوئیدی همزمان با برخلذا طبق اين نمودارکلیه سنگهای گرانیتوئیدی منطقه مورد مطالعه 

 (16کوهزايی و بندرت درگروه گرانیتهای باالزدگی بعد از تصادم قرارمی گیرند)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (برای تمايز انواع گرانیتهای بر حسب محیط تکتونیکی و جايگزينی آنها1985باچلور و بودن) 1R/2R( نمودار 16)شکل 

 ماگماییمدل تکتونو 

مدارك و شواهد تکتونیکی و پترولوزيکی در مقیاس جهانی نشان میدهد که در زمان پرکامبرين هسته اولیه خرد قاره ها در حال تکوين و 

 –قاره و اقیانوس  –قاره،اقیانوس  –شکل گیری بوده اند.لذا پس از تشکیل اين هسته های اولیه وتحرك متعاقب آنها برخوردهايی از نوع قاره 

میلیون سال برای توده های ماگمايی اين منطقه و همچنین با توجه به داده های  800اقیانوس رخ داده است.بنابراين با توجه به قدمت بیش از 

رحله م حاصل از مطالعات ژئوشیمیايی و پترولوژيکی که بر روی اين توده ها انجام گرفته،ويژگی کالك آلکالن ورابطه آن با قوس ماگمايی در آخرين

برخوردی حاکی از يك فرورانش در حاشیه خرد قاره قديمی است.پی سنگ متبلور در اين منطقه دربرگیرنده توده های گرانیتوئیدی شده است که 

اين پی سنگ دگرگونی  در حد رخساره شیست سبز و آمفیبولیت می باشد.حوضه های پشت قوس يا حوضه های حاشیه ای ،در واقع حوضه های 

( ويا پشت قوسهای ماگمايی 1989شده يا سريهايی از حوضه های کاذب پشت حلقه های ولکانیکی در سیستم های جزيره قوسی)ويلسون نیمه جدا

 حاشیه قاره می باشند.

(.سنگهای ولکانیکی آلکالن در 1989اين حوضه ها معموالًتحت تاثیر فرآيندهای کششی حاکم بر آن،توسعه و گسترش می يابند)ويلسون

های پشت قوس تحت تاثیر اين فرايند ديده می شوند.نمونه اين موضوع در منطقه زبرکوه توسط بازالتهای سری آلکالن تائید می حوضه 
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(.البته اين موضوع نیزمعموالًدر ارتباط با فروراندگی لیتوسفر با يك شیب نسبتاً زياد بوده و در بخشهايی که شیب 1983شود)سهندی و همکاران

 (.1989باشد فرآيندهای حاکم  ازنوع فشارشی است )ويلسون)~°30فروراندگی ) 

در اين حوضه ها و نزديك به قوس،مجموعه های ائوژئوسنکلینالی و در فاصله دورتر از قوس،به طرف قاره مجموعه های میوژئوسنکلینالی 

 تشکیل می شده است.

اسیدی و معموالٌ اسیدی همراه با رسوبات تخريبی و کربناته کم  در مناطق نزديك به قوس آتشفشانهای زيردريايی با ترکیبی از بازی تا

اين مجموعه تحت تاثیر فازهای کوهزايی متعاقب دگرگونی حاصل نموده  شده است. عمق موجب تشکیل بازالتهای آلکالن در منطقه کريم آباد

 .است.در نتیجه اين تکتونیك قوس ماگمايی و حوزه  پشت قوس بر هم انطباق يافته اند

و در نهايت پس از عملکرد اين فاز کوهزايی و چه بسا همزمان با آن توده های پلوتکونیك گرانیتی توانسته در قوس ماگمايی و منطبق بر 

 حوضه پشت قوس و همچنین زونهای برشی نفوذ  نمايد.

 نتیجه گیری

ل شرق  بلوك طبس و در راستای روند عمومی زون از نظر ساختاری در زون زبر کوه،منتهی الیه شما توده های ماگمايی کريم آباد-1

غرب،جنوب غرب قرار گرفته اند.اين توده ها شامل مجموعه ای از سنگهای گرانیتوئیدی که به صورت استوك های پراکنده و -شرق،شمال شرق

 کیلومتر( می باشند10× 5/1طويل )به ابعاد 

به سن پرکامبرين می باشند. بر اساس اظهارات شفاهی هوشمند زاده سن  بادتوده های گرانیتوئیدی رخنمون يافته در منطقه کريم آ-2 

میلیون سال تعیین شده است.اگر چه بعضی  800کیلومتری کريم آباد( 15راديوژنیك اين توده ها بر اساس يك نمونه گرانیتوئیدی از منطقه رباط)

 طقه ارائه داده اند.دونین را برای ماگماتیسم اين من-ديگر از زمین شناسان سن سیلورين

بر طبق طبقه بندی های مختلف سنگهای گرانیتوئیدی منطقه مورد مطالعه، عمدتاً در رده سنگهای مونزوگرانیت، گرانوديوريت، گرانیت، -3

ر کوارتز مونزونیت و سینوگرانیت قرار می گیرندو بافتهای مهم و متداول در اين سنگها عبارتند از:بافت گرانوالر،میکروگرانوال

 پرفیری،پورفیروئیدی،پوئی کیلیتیك،گرافیکی،میر مکیتی و بافتهای پرتیت و آنتی پرتیتی.

سنگهای گرانیتوئیدی منطقه به شدت دگرسان شده و آلتراسیونهای عمده از نوع سريستی، کائولنیتی و گاه سوسوريتی در آنها رايج -4

زيرکن و گارنت بوده و نیز کانی های ثانويه موسکويت سريسیت،کلريت،اپیدوت و است.همچنین اين سنگها دارای کانی های فرعی، اپك، اسفن، 

 کلسیت هستند.کانی بیوتیت نیز کانی مافیك در اين سنگها می باشد.

از نظر اشباع از آلومین در رده متاآلومین و از نظر نوع سری ماگمايی،کالك آلکالن می  کلیه سنگهای گرانیتوئیدی منطقه کريم آباد-5

 .شندبا

نمودار های تغییرات هارکر که برای همه عناصر اصلی و کمیاب رسم شده،نشان دهنده دگرسانی و همچنین فقدان دامنه کاملی از -6

 ترمهای تفريق نیافته می باشد.

نمودارهای باچلور ( و 1996و1984(، پیرس )1989بر اساس نمودارهای متمايز کننده مانیار پیکولی) آبادکريم سنگهای گرانیتوئیدی -7

 (از نوع کوهزايی و پايان مرحله کوهزايی می باشد1985وبودن)

از نظر تکتونوماگمايی الگوی فرورانش حاشیه قاره موجب تشکیل قوس ماگمايی با ماهیت کالك آلکالن و تشکیل يك حوضه پشت -8

 قوس شده است.

ای زير دريايی اسیدی تا بازيك در يك محیط کم عمق شده فرآينده های کشش حاکم بر حوضه پشت قوس موجب فوران آتشفشانه-9

(می باشد بنابراين در اين منطقه اجتماعات ائوژئوسنکلنیالی موجب 1983است.ماهیت اين ماگماتیسم زير دريايی در منطقه زبرکوه آلکالن)سهندی 

  و سنگ آهکهای ماسه ای نهشته شوند. شده است توفهای اسیدی)ريولیتی( و خاکسترهای آتشفشانی همراه با سنگهای دولومیتی 
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Abstract 
The surveyed region of this study is situated in the distances  of 200 km of (northern) city of Tabas in southerner 

khorasan  province . The area,geologically, is located on the iran central Zone and The extreme North-East of Tabas 

block and isincluded in zone ofmountain of Zeber-Kuh. 

Out of 32 microscopic thin sections which  have been studied ,showed that granitic rocks of region mostly can be 

categorized to the following classes; vmonzogranites, quartz monzonites,granites,syenogranites and granodiorites.  

After 6 analysis of local rocks , we can say that Magmatic rocks belong to calcalkaline series . 

The tectonomgmatic pattern of this zone  indicates that there was subduction zone with high dip of benioff 
surface in the northern border of the central Iran microplate during precamberian time and this process , had cuased 
a magmatic arc with its back-arc basin in region. 

These back-arc basins have formed eugeocinclinal and finaly beside acidic underwater volcanes in low depth 
areas have made Dolomitic Sediments and Calcareous Sand Stones with Peridic acid tuff.   
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