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  چکیده

کیلومتری شمال شرقی  51مورد مطالعه درشرق فریمان و در منطقه 

های آمیگدالوئید قع شده است. این مجموعه شامل سنگسفید سنگ وا

سن هورنبلند پیرودوتیت، ورلیت بازالت، گابرو، ، دیاباز، پیروک

هده در مقاطع های نامتعادل مشاباشد. با توجه به انواع بافتمی

-خالی، پیروکسنین اسکلتی و تووید الها ماننمیکروسکوپی این سنگ
همچنین با توجه به  ای وی کشیده، اسکلتی، دندریتی و شاخهها

در خصوص انواع     IUGSشناسی تعریف شده توسط معیارهای زمین

فیک فریمان به ترتیب ما –های فرامافیکنمونه MgOهای غنی از سنگ

د. گیرنر میتیتی، پیکریتی و بازالتی قراهای کمادر ردیف سنگ

طع کلریتی، سریسیتی و کربناتی های مشاهده شده در مقادگرسانی

 باشد.می

 

مافیک، کماتیت، بافت  -کامافیفرسفید سنگ،  : کلیدواژه

 نامتعادل.

 

The  alteration and geochemistry of ultramafic – mafic rock in 
northeast of Sefid- sangh  

 

1- Karimi, Hadi*;2- Homam, Seyed Masod    
Ferdowsi University Of  Mashhad   

 

Abstract   
Studied area is located at the east of fariman and fifteenth kilometer of northeast of Sefid Sangh. 
This complex consist of amygdaloidal basalt, gabro, diabase, pyroxene hornblende peridotite, 
wehrlite. According to types of disequilibrium texture in thin section, like skeletal and hopper 
olivines and elongated, dendritic pyroxene and also according to geological criteria IUGS in 
relation to types of rocks whith high MgO, ultramafic-mafic rocks classify in komatiite rock, 
picrite basalt and basalt. Alteration in thin section was sericite alteration, chlorite alteration and 
carbonate alteration.    

 

Keywords: Sefid Sangh, ultramafic-mafic, komatiite, disequilibrium texture.  
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 51֯    15'شرقی و عرض های  06֯   51'تا 06֯   55'ین طول هایاین مجموعه ب

شمالی قرار گرفته است. در رابطه با مجموعه مورد  51֯   15'تا 

 ,Stocklin(1977)    مطالعه نظرها و تفسیرهای متعددی ارائه شده است.
Alavi(1991) گر آن را دنباله افیولیت های مشهد می داند. از سوی دی

Magidi(1996) های کماتیتهای یادشده را قابل قیاس با سنگ مجموعه

مجموعه را این  Zanchi(2012) د. دانجنوب آفریقا و کانادا می

آن را قابل قیاس نقاط ( 5531) معاف پوریان داند.آرک میماگماتیک

داند. بنابراین نظرات و تفسیرهای ای میداغ متاثر از پلوم گوشته

طلبد. هدف ی کار بیشتری را میاین مجموعه جامتعدد در رابطه با 

های مورد مطالعه   ق بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی سنگاز این تحقی

 باشد. می

 
  زمین شناسی عمومی

-(. سنگ5511)نبوی،  منطقه مورد مطالعه بخشی از زون بینالود است

بی خاور فریمان هم ارز های رسومافیک و میان الیه -های فرامافیک

ستند که در باختر مشهد، در امتداد خط واره هایی هبا رخنمون

(. واحدهای افیولیتی Magidi, 1983) فریمان دیدهمی شوند -تربت جام

عنوان توالی افیولیتی تفسیر  جنوب مشهد به های بینالود،کوه

 16فریمان در  مجموعه  .(Alavi,1991 and Kouhpeyma, 2012) اندشده

توالی رسوبی ضخیم شامل  ل یکره انجیر و شامکیلومتری غرب د  

 Geological) ای به همراه فوزلیناای و تودهیهسنگ و آهک های الماسه
map of Iran 2006باشد. سن لترامافیک تا آندزیتی میهای ا  (، و گدازه

توالی مورد بحث بر اساس کنودونت های مشاهده شده در یک نمونه 

ی پرمین زیرین نسبت بخش باالی  Kozur & Mostlerچرت سرخ رنگ توسط 

 داده شده است. 

Zanchi(2012) های ماگماتیک دهمجوعه فریمان را به عنوان باقیمان

 داند.وتتیس در حاشیه جنوبی لورازیا میآرک حاصل از برخورد پالئ

بی پلیتی در حد اسلیت دگرگون های رسودر توالی مورد مطالعه الیه

رنگ  ای باای و تودهدازههای فرامافیک دارای سیمای گاند. سنگشده

اغلب یک به صورت سیل، دایک و گدازه و های مافنگ( و س5تیره )شکل

باشند. ضمن آنکه معاف پوریان دارای رنگ تیره متمایل به سبز می

 0های کشیده بیش از یک نمونه دایک که دارای پیروکسن (5530)

  .(2سانتیمتر است را پیروکسن اسپنیفکس می داند)شکل

 
                                بالشی . گدازه های فرامافیک با فابریک5شکل               

 های کشده با طول. نمونه دستی پیروکسن2شکل
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 سانتیمتر 0بیش از 

 پتروگرافی

 های فرامافیکسنگ

های بالشی و یک منطقه که بیشتر به صورت گدازههای فرامافدر سنگ

باشد که رد شده میها در سطح به شدت خ  گدازه ،باشدای میتوده

میکروسکوپی را با مشکل  رداری از آن برای تهیه مقاطعنمونه ب  

توان نباشتی را میهای نامتعادل و ا  نواع بافتا کند.روبرو می

های سکلتی و توخالی، پیروکسنهای ا  یوینمشاهده کرد که شامل ال

 توان مشاهده کردتوخالی، سوزنی و تارمانند را می دندریتی،

متعادل بلورها در شرایطی که نسبت روند  . اشکال نا(Bو 5A)شکل

پایین  .Vernon(2004)د آیمیه روند رشد پایین است به وجود انتشار ب

بودن نسبت ذکر شده به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای مثال 

درجه باال فروتافت به ایجاد شرایط  فوق اشباعی شدید و رشد 

است منجر تر و تشکیل تعداد زیادی هسته در واحد زمان نیز سریع

 ،وینیلترامافیک، الهای ا  های اصلی در این سنگگردد. کانیمی

-فرعی آن اسپینل و اسفن می هایپیروکسن و آمفیبول بوده و کانی
انتین، ها سرپای ثانویه مشاهده شده در این سنگهباشد. کانی

. دگرسانی مشاهده شده در باشدمگنتیت، کلریت و کربنات     می

 .باشدپانتینی و سریسیتی میها کلریتی، سراین سنگ
 پیروکسن هورنبلند پیردوتیت

 26 -21های اصلی آن هورنبلند . کانیباشدافت کوموال میدارای ب

باشد که می درصد 56 -51درصد، پیروکسن  06 -01درصد، الوین 

ی ثانویه آن کلریت و ها. کانیاندها اغلب سرپانتینی شدهیوینال

اند. دهها به وجود آمیوینباشد که از دگرگونی السرپانتین می

درصد  2باشد که در حدود اسفن می اسپینل و -کانی فرعی آن کروم

   .می باشد

 ورلیت

وین یهای اصلی آن الکانی باشد.دارای انواع بافت نامتعادل می

 به صورت اسکلتی و تو خالی، ها گاها  یوینال درصد، 01 -06

 و سوزنی دیده می شوند ایلت دندریتی، شاخهها اغلب به حاوکسنرپی

 .اندها کلریتی شدهکسنوها اغلب سرپانتینی و پیریوینال

 سنگ های مافیک

-می و به ندرت دایک های مافیک بیشتر به صورت سیل و گدازهسنگ

توان به ها میهای مشاهده شده در این سنگباشد. از جمله بافت

فتیک، اینترگرانوالر، اینترسرتال و پویکلیتیک فتیک، ساب ا  بافت ا  

-ها پالژیوکالز و پیروکسن میهای اصلی در این سنگانیاشاره کرد. ک
-ت، سرپانتین، کربنات و سریسیت میهای ثانویه کلریباشد. کانی

 .(DوC 5)شکل های فرعی اسپینل و کروم می باشدباشد. کانی
 گابرو

ه در محدوده مورد مطالعه بیشتر به رنگ خاکستری روشن تا تیر

درصد  16 -16ژیوکالز در حدود های اصلی آن پال. کانیشوددیده می

 وین هم دیده می شود.ی. به ندرت الباشدها و پیروکسن میسنگ

در بررسی مقاطع باشد. اسپینل و اسفن می -فرعی آن کروم هایکانی

، پیروکسن نازک، گابرو، گابرو نوریت و پیروکسن گابرو نوریت

ها شده در آنهای مشاهده تشخیص داده شد. بافت میکروگابرو
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باشد. دگرسانی غالب در این می فتیکاب ا  س و فتیکاینترسرتال، ا  

ها سوسوریتی شدن است که در آن پالژیوکالز به کربنات، اپیدوت سنگ

-پیروکسن ها کلریتی و کربناتی می و سرسیت تبدیل می شود و گاها  
 .شود

 دیاباز

های اصلی آن شود. کانیاین واحد بیشتر به صورت دایک دیده می

باشد. از د اصلی آن کلینو پیروکسن( می)درص پالژیوکالز و پیروکسن

 .باشدها کلریت و اپیدوت میهای تشکیل شده در این سنگکانی

 آمیگدالوئید بازالت

باشد، که دارای حفرات نمونه دستی تیره مایل به سبز می در

 فتیکو ساب ا   باشد، در مقطع نازک دارای بافت پورفیریمتعددی می

های اصلی آن پالژیوکالز و اند و کانیباشد، به شدت کلریتی شدهمی

 .ر شده استباشد. حفرات نیز توسط اپیدوت و کلریت پ  پیروکسن می

مافیک  -لترامافیکهای ا  های نامتعادل در سنگ. تصاویر میکروسکوپی بافت5کل ش

های دندریتی روکسن, توخالی و پیهای اسکلتییوینشامل ال A,Bهای فریمان. نمونه

باشد که ای میهای اسکلتی و شاخهشامل پیروکسن Dو XPL. Cو PPlنور  به ترتیب در

 باشد. میلیمتر می 1و طول میدان  باشدمی XPL و PPlبه ترتیب در نور 

 

 ژئوشیمی

استفاده شده است.  5530های معاف پوریان در این بخش، از داده

کل در این شلذا  گردیدهها ارائه برای تقسیم بندی بازالت A1 شکل

این  ها درفرامافیک خودداری شده است، نمونههای از نمایش نمونه

 B1ل . در شکاندای تولئیتی واقع شدههدر محدوده بازالت نمودار
که برای  Jensen & Pyke(1982)های فریمان را در نمودار موقعیت نمونه

-کنید. نمونهارئه شده مشاهده می MgOنامگذاری سنگ های غنی از 
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ان در این نمودار با عنوان کماتیت، بازالت کماتیتی، های فریم

 1شکل  شود.نامگذاری می Feو تولئیت غنی از  Mgoتولئیت غنی از 
-های فریمان را که بر حسب دادهتغییرات عناصر خاکی نادر نمونه

توان دهد. در این نمودار مییده نشان میهای کندریتی بهنجار گرد

های سری های سنگا که از جمله مشخصهها رالگوی گوژ مانند نمونه

زی هر سه نمونه رود مشاهده نمود. الگوی مواکماتیتی به شمار می

مشترک آنها حکایت  قابل انتظار بوده و از خویشاوندی و منشأ

های فریمان را که به نمودارهای عنکبوتی نمونه 0دارد. در شکل 

-نجار گردیدهاولیه و کندریتی به هترتیب بر حسب مقادیر گوشته 
هم سطح  توان مالحظه نمود. در این شکل الگوی صاف و تقریبا  اند می

ها و اهت مقادیر عناصر کمیاب در نمونهبا واحد که نشانگر شب

وب از درجه باال ذ قابل توجه بوده و احتماال   .باشدمانتل اولیه می

رد ای برای تشکیل ماگما در این منطقه حکایت دابخشی منبع گوشته

ثیر حرارتی یک نقطه داغ در و این ممکن است خود به دلیل تأ

باالی  (. مقادیر نسبتا  5531)معاف پوریان،  منطقه مورد بحث باشد

در سمت چپ این نمودار و ناهنجاری مشاهده شده در این  LILعناصر 

ای از اندک آلودگی صورت پذیرفته توسط پوسته نهابخش ممکن است نش

 باشد.

 
 & Jensenاز نمودار مثلثی  با استفاده های فریمانامگذاری نمونه: نA .1شکل 

Pyke(1982). Bمافیک فریمان با استفاده از نمودارهای  هایهیت نمونه: بررسی ما

 .Irvine & Baragarشده توسط  تهیه

 
با استفاده از داده کندریتی بهنجار گردیده    REE. دیاگرام تغییر عناصر 1شکل 

                                        های فریمان که با استفاده از عنکبوتی نمونه. نمودار 0شکل
 ده استدیهای گوشته اولیه بهنجار گرداده                                                                    

  گیرينتیجه

های تفشانی و مشاهدات میکروسکوپی بافمشاهدات صحرایی فابریک آتش

یک های فرامافند که با فابریک سنگدهنامتعادل متعددی را نشان می
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تونیک تعلق داشته ای و یا پلوسری افیولیتی که به بخش گوشته

 TiO2/P2O5 یهای باالو نسبت P2O5متفاوت است. میزان بسیار پایین 

های ( با آنچه در سنگ5فریمان )جدول  های کماتیتیدر نمونه

-ت، هارزبورگیت و لرزولیت دیده میی مانند دونیفرامافیک درون
 ایر شده اهمیت زیادی دارد، به گونهنسبت ذک شود، مغایرت دارد.

ها از سبت به عنوان معیار تشخیص کماتیتاز این ن Nesbitt(1979) که

استفاده کرده و عقیده دارد پایین  TiO2با فیولیتی های ا  بازالت

ی ها، در حالیکه در بازالتتر استو یا بیش 56که این نسبت حدود 

است. نسبت یاد  5تر و در حدود افیولیتی این نسبت بسیار پایین

 های فریمان بسیار باالتر از حد یاد شده است. شده در نمونه

 
های مهم بین عناصر ناسازگار و برخی از نسبت -5جدول                     

 های فریماننامتحرک نمونه
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