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 چکیده :

های نفوذی مافیک رباط زنگیچه و الخ منطقه مورد مطالعه در جنوب بردسکن )جنوب غرب خراسان رضوی( واقع است. توده

 طور عمده دارای بافت گرانوالر بوده واند. بهسنگ گرانیتی و دولومیت سلطانیه تزریق شدهبه داخل پیبرقشی منطقه کوه سرهنگی 

شناسی و شیمیایی های بافتی، کانیباشند .با توجه به ویژگیپالژیوکالز، کلینوپروکسن و آمفیبول میساز شامل های سنگکانی

شدگی و از تهی Ti ،Zr ،P ،Taها از این سنگبا توجه به الگوی نمودارهای عنکبوتی، باشند. های مورد مطالعه عمدتاً گابرو مینمونه

Pb، Nd  و عناصرLILE های ماگمای مناطق فرورانش است. های ژئوشیمیایی از ویژگیدهند. این چنین شاخصشدگی نشان میغنی

ک مورد مطالعه عمدتاً با جایگاه تکتونیکی جزایر قوسی یا بر مبنای نمودارهای متمایزکننده جایگاه تکتونیکی نیز، ژنز ماگمای مافی

های مورد مطالعه از ذوب اسپینل ای، نمونهای مرتبط است. مطابق نمودارهای متمایزکننده سنگ منشأ گوشتهحاشیه فعال قاره

 -لبه سنندج  به زیر تتیسنئو نشای ناشی از فرورافعال قاره حاشیه صورتبهدر تریاس باالیی  ایران صفحهاند. لرزولیت حاصل شده

صورت پشت قوس شده اما در که فرورانش نئوتتیس در منطقه سبزوار سبب تشکیل حوضه اقیانوسی بهسیرجان بوده است. در حالی

 جنوب بردسکن تنها با تشکیل تعدادی توده نفوذی مافیک همراه بوده است.
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Abstract: 
 

The study area is located in the southern Bardaskan (SW Razavi Khorasan). Mafic intrusion bodies of Robat-e-Zangiche 

and Lakh Bargheshi from Kooh-e-sarhangi area have been injected into granitic basement and Soltanieh dolomite. The 

texture is mostly granular and plagioclase, amphibole and clinopyroxene are rock forming minerals. According to the 

textural mineralogical and characteristices the investigated samples are gabbro. On the basis of spider diagrams pattern 

these rocks display depletion of Ti, Zr, P, Ta and enrichment of Nd, P, LILES. Such geochemical signatures is 

characteristics of subduction zone magma. Based on tectonic discrimination diagrams, the genesis of investigated mafic 

magma is related to the island arc or active continental margin tectonic setting as well. According to the discriminating 

diagrams of mantle source rock, the investigated samples are derived from Spinle-Lherzolite partial melting. Iran plate has 

been as continental active margine at the upper Triassic as a result of Neotethys subduction beneath Sanandaj – Sirjan edge. 

While Neotethys subduction led to generation of oceanic basin as back arc in Sabzevar area but in the southern Bardaskan 

just some mafic intrusion bodies has created.  

 

Keywords : gabbro, subduction, back arc basin, southern Bardaskan. 
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 مقدمه :

از  کرمان-کاشمر یپهنه یرز ی شمال شرقیغرب بلوک لوت و در ادامهراسان رضوی، در شمالاستان خغرب  بردسکن در جنوب

کامبرین پیشین و همزمان با کوهزایی پان آفریکن دچار ای ایران، طی پرهپوسته قاره. استایران مرکزی واقع  زون ی مثلث میانیپهنه

سنگ که اندکی نمایان هستند، پی شدهدگرگونهای خوردگی شده است. سنگخوردگی و گسلگرانیتی شدن، چین دگرگونی،

میلیون سال  055تا  555ای مورد توجه بوده، که حدود عنوان یک رویداد تصادم صفحهدهند. این فاز کوهزایی بهمنطقه را تشکیل می

ترین رخداد ماگماتیسم منطقه مربوط به فاز کوهزایی مهم .(Nadimi et al., 2007)گذشته در عربستان به پایان رسیده است 

میلیون  535سرب،  -های منطقه کوه سرهنگی به روش اورانیوم های نوین میانگین سن گرانیتکاتانگایی است. اخیرًا براساس یافته

های مرتبط با کمان دارند و ترکیبات ی با گرانیتهای گرانیتی منطقه مشخصات مشابه(. سنگ1331سال برآورد شده است )نوزعیم، 

 (Rossetti et al., 2014).دهند سایر مناطق ایران نشان می (Ediacaran–Cambrian)های نفوذی کادومین با سنگ ایقابل مقایسه

ها کامالً مشهود این توده های پترولوژیکیاند. کمبود دادهکامبرین منطقه تزریق شدهسنگ پرههای نفوذی مافیک به داخل پیتوده

 های نفوذی مافیک ارزیابی گردد. که با انجام آنالیز سنگ کل جایگاه تکتونیکی و ژنز تودهاست. لذا در این تحقیق سعی بر این است
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 XRFبه روش  سنگ کل شیمیایی  نمونه با کمترین میزان دگرسانی انتخاب و برای تجزیه 5عداد های میکروسکوپی تپس از بررسی

، Igpetو با استفاده از نرم افزارهای سپس با کمک نتایج حاصل  کشور ارسال شد. شناسیینزمبه آزمایشگاه شیمی سازمان ، ICPو 

Excel  وCorel Draw ها اقدام شده استبه رسم نمودارهای ژئوشیمیایی مربوطه و تفسیر آن. 

 

 

 



 

 

 

 

 شناسی عمومیزمین

مطالعه تحت عنوان کوه سرهنگی بخشی از زون ایران مرکزی است که در جنوب بردسکن )جنوب غرب استان خراسان  دمنطقه مور

و طبق  قرارگرفتهکوه مطالعه در نیمه شمال غربی ازبک ( منطقه مورد1395بندی روتنر و همکاران )رضوی( واقع است. طبق تقسیم

فردوس صورت گرفته منطقه کوه سرهنگی در نیمه  255555/1( با تهیه نقشه 1399دومین پژوهش که توسط روتنر و همکاران )

صورت یک نوار گستره کوه سرهنگی به(،1شکل ) نقشه تهیه ( و1331عیم )نوزشمال غربی فردوس قرار دارد. مطابق مطالعات 

تا  38°88´شمالی هایعرضو  58°ا ت 59°15´شرقی هایطول با یجنوب غرب - یای شکل، با راستای شمال شرقکوهستانی گوه

ای چینهترین واحدهای سنگکهن .باشدو در شمال غرب بلوک لوت واقع می بردسکن - جاده طبس شرقی جنوب در سمت 3°35´

های کامبرین پسین هستند. سنگکه متعلق به زمان پرهدهند ها تشکیل میها و میکاشیستها، متابازیتمنطقه کوه سرهنگی را اسلیت

های مافیک گابرویی با توده پالئوزوئیک آغازین بیشترین برونزد را در منطقه دارند. -کامبرین پسینین، رسوبی و دگرگونی پرهآذر

( در دو منطقه رباط زنگیچه و الخ برقشی محدوده کوه 1331میلیون سال قبل )نوزعیم،  183جنوب غربی به سن  -روند شمال شرقی 

پهنه برشی کوه  رباط زنگیچه در نیمه جنوب غربی منطقه اند.یتی و دولومیت سلطانیه نفوذ کردهسنگ گرانسرهنگی به داخل پی

باشد. گابروی منطقه رباط زنگیچه کامبرین آغازین می - کامبرین پسینسرهنگی قرار دارد و عمدتاً در برگیرنده واحدهای سنگی پره

در منطقه الخ برقشی )جنوب  الف(. 2)شکل  است زنگیچه تزریق شده باطکامبرین رای کشیده به داخل گرانیت پرهبه صورت توده

باشد. توده های سازند سلطانیه میها غیر دگرگونی مربوط به توده گرانیتی الخ برقشی و دولومیتترین سنگغرب بردسکن(، قدیمی

. توده گابرویی کوچکی نیز در است غازینکامبرین آ -کامبرین پسین گرانیتی الخ برقشی شامل گرانیت صورتی رنگ با سن پره

های گابرویی توده در این تحقیق .ب( 2)شکل  منطقه الخ برقشی وجود دارد که به درون دولومیت های سلطانیه نفوذ کرده است

  واقع در دو منطقه الخ برقشی و رباط زنگیچه مورد بحث و بررسی قرار خواهدگرفت. 



 

 

 

 

 
 (.1931) با تغییرات از نوزعیم،  مورد مطالعه منطقه اسی و ساختاریشننقشه ساده زمین : الف(1شکل 

 

 
توده گابرویی تیره رنگ رباط زنگیچه که در سنگ میزبان گرانیتی تزریق شده است )دید به سمت شمال(.  : الف( دورنمای2شکل 

 غرب(.الخ برقشی )دید به سمت جنوب  نطقهمدر نفوذ توده گابرویی تزریق شده به داخل دولومیت سلطانیه  ب( نمایی نزدیک از

 

 پتروگرافی
طور عمده دارای بافت گرانوالر باشند. بهشناسی عمدتاً گابرو میهای بافتی و کانیهای نفوذی مافیک با توجه به ویژگیسنگ

آن است که توده شناسی، حاکی از شواهد کانیها پالژیوکالز، کلینوپیروکسن و آمفیبول است. ساز آنهای سنگکانی هستند.

های ثانویه ترمولیت، زوئیزیت، اپیدوت و و در نتیجه کانی قرارگرفتهگابرویی تحت تأثیر دگرگونی معادل رخساره شیست سبز 

صورت های گابرویی و یا بهای و سبز در اطراف کلینوپیروکسن بسیاری از نمونهکلریت در آن به وجود آمده است. هورنبلند قهوه

های باشند که براثر دگرسانی آمفیبولهای دگرسانی میها از نوع آمفیبول(. اکثر آمفیبول3وجود دارند )شکل بلورهای مجزا 

پالژیوکالز به سریسیت، آلبیت، اپیدوت و کلریت زایی، بلورهای اند. در نتیجه سوسوریتشدهماگمایی و یا کلینوپیروکسن حاصل



 

 

 

 

ای است که سنگ متشکل از اپیدوت، آمفیبول و کلریت است و اثری از ها تا اندازهشدت دگرسانی بعضی از نمونه اند.تبدیل شده

 شود.فلدسپار و کلینوپیروکسن دیده نمی

 
 ای و سبز تیره.: تبدیل بخشی کلینوپیروکسن به هورنبلند قهوه9شکل 

 

 شیمی سنگ کل
های مورد مطالعه گابرو و نمونه (Cox et al., 1979)ی آذرین هاگذاری سنگمطابق نتایج تجزیه شیمیایی سنگ کل و بر اساس نمودار نام

های مورد مطالعه، از نمودارهایی که بر اساس عناصر کمتر الف(. با توجه به دگرسان شدن سنگ 8باشند )شکل دیوریت ساب آلکالن می

ها از نوع بازالت آلکالن هستند )شکل نمودار، نمونهنیز استفاده شده است. مطابق این  ،(Pearce, 1996)اند متحرک در طی دگرگونی بنا شده

های مورد مطالعه از سری ماگمایی نمونه (Irvine & Baragar, 1971)ایتی متمایزکننده سری کالک آلکالن از توله AFMب(. در نمودار  8

 پ(. 8باشد )شکل ایتی مینوع توله

 
-در محدوده گابرو و دیوریت ساب ها، ترکیب نمونه(Cox et al., 1979) های آذرینگذاری سنگنام: الف( مطابق نمودار 4شکل 

های مورد مطالعه از نوع ، نمونه2Zr/TiO (1996, Pearce) در برابر Nb/Yگیرند. ب( با توجه به نمودار دوتایی آلکالن قرار می

سری ( Irvine & Baragar, 1971) ایتیتوله کننده سری کالک آلکالن ازبازالت آلکالن هستند. پ( مطابق نمودار مثلثی متمایز

 باشد.ایتی میهای مورد مطالعه تولهماگمایی نمونه

 

 تفسیر جایگاه تکتونیکی

های اخیر نیز برای در این بخش سعی شده است که عالوه بر نمودارهای متداول و مرسوم، از نمودارهای تصحیح شده و جدید سال

در نمودار عنکبوتی سنجیده شده نسبت به گوشته اولیه های گابرویی مورد مطالعه استفاده شود. شناسایی جایگاه تکتونیکی نمونه

ها دارای آنومالی دهند. بیشتر نمونهشدگی نشان می، سرب و نئودیمیم غنیLILEعناصر  های مورد مطالعه، ازنمونه الف(، 5)شکل 



 

 

 

 

ماهای های ژئوشیمیایی ماگها مشهود است. این چنین الگویی از شاخصشدگی از فسفر در تمامی نمونهتهی منفی نیوبیوم هستند و

باشند. در نمودار عنکبوتی سنجیده شده نسبت به مورب میدر ژنز ماگما ای پوسته قاره مشارکتیا موجود در جایگاه فرورانش 

مجزا از هم بوده و آنومالی منفی  LILEو  HFSEدر این نمودار الگوی  .شوددیده می LILEشدگی از عناصر غنی نیز ،ب( 5)شکل 

Ta  باشدمیهای ژئوشیمیایی ماگمای مناطق فرورانش این چنین الگوهایی نیز از ویژگیوجود دارد. 

ای قرار های مورد مطالعه در محدوده جایگاه قارهنمونه، (Pearce et al., 1975) ای از اقیانوسیبازالت قاره یزکنندهمتمانمودار  مطابق

های ی بازالتهای مورد مطالعه در محدودهنمونه ،Th –Ta –Hf/3 (Wood, 1980) ق نمودار مثلثیطبالف(.  0اند )شکل گرفته

 (.ب 0اند )شکل کمان آتشفشانی واقع شده

 

 
ب( نمودار سنجش فراوانی . (Sun and McDonough, 1989) ه: الف( نمودار عنکبوتی سنجیده شده نسبت به گوشته اولی5شکل 

 .(Pearce, 1983ب )ناصر نسبت به مورع

 

 
های مورد مطالعه عمدتاً در نمونه(، Pearce et al., 1975) ای از اقیانوسیبازالت قاره یزکنندهمتمامطابق نمودار  : الف(6شکل 

د مطالعه در های مورنمونهTh –Ta –Hf/3 (Wood, 1980 ،) مطابق نمودار مثلثی اند. ب(ای قرار گرفتهمحدوده جایگاه قاره

 اند.های کمان آتشفشانی واقع شدهی بازالتمحدوده

 

اند ای قرار گرفتههای کمان قارهها در محدوده بازالتنمونه، (Hollocher et al., 2012)جایگاه تکتونیکی یزکنندهمتمامطابق نمودار 

   های جزایر قوسی را نشان ژئوشیمیایی بازالتهای ها شاخصنیز، تمامی نمونه (2550) ورمش دوتاییالف(. در نمودار  9)شکل 



 

 

 

 

-نیز، جایگاه تکتونیکی تمامی نمونه( 2558گراوال و همکاران )آ کننده محیط تکتونیکیبق نمودار متمایزاطم (.ب 9دهند )شکل می

 (.ت 9)شکل  های مافیک مورد مطالعه جزایر قوسی است

 
-های کمان قارهها در محدوده بازالت، نمونهTh/Nb (Hollocher et al, 2012) در برابر La/Yb : الف( مطابق نمودار دوتایی7شکل 

پ(  اند.های جزایر قوسی واقع شدهی بازالتدر محدوده ها، نمونه(2006) ب( با توجه به نمودار دوتایی ورمش اند.ای قرار گرفته

 های مافیک مورد مطالعه جزایر قوسی است.ی تمامی نمونهنیز، جایگاه تکتونیک (2002) مطابق نمودار دوتایی آگراوال و همکاران

 

 تعیین محیط تکتونیکی با استفاده از شیمی کلینوپیروکسن

گابرویی مورد مطالعه  هاینمونه ترکیب کلینوپیروکسن،(Beccaluva et al., 1989) نمودارهای دوتایی معرفی شده توسطبر اساس  

   (.8ایر قوسی جای دارد )شکل ایت جزعمدتاً در محدوده ماگمای توله

 
(، Beccaluva et al., 1989) مطابق نمودارهای دوتایی متمایزکننده جایگاه تکتونیکی با استفاده از ترکیب کلینوپیروکسن: 2شکل

، (MORB) های پشت میان اقیانوسیبازالت(خوانی دارد. های مورد مطالعه عمدتاً با جایگاه جزایر قوسی همترکیب پیروکسن
 .((BA-A) و کوارتز تولئیت، بازالت آندزیت، آندزیت (BON) بونینیت(، WOPB) ایهای اقیانوسی درون صفحهبازالت

 

 ایتمایز سنگ منشأ گوشته

Sun & Mc Donough (1989،)  جهت تعیین نوع مخزن ماگمایی و فازهای درگیر در آن، از عناصر کمیاب غیر متحرک نظیرY  و

Zr مطابق سازند.خوبی منعکس میهای محل منشأ را بهدلیل تحرک بسیار پایین خود، ویژگید. زیرا این عناصر بهاناستفاده کرده 

-ای غنیمافیک منطقه از مخازن گوشته گیری تودهماگمای درگیر در شکل Zr (Sun & Mc Donough, 1989)در برابر  Yنمودار 

ک های مافیسنگ Sm (Aldanmaz et al., 2000)در برابر  Sm/Yb هاینسبت ایمطابق نموداره (.الف 3اند )شکل شده منشأ گرفته

 (. ب 3)شکل  اندحاصل شده ای اسپینل لرزولیتمنبع گوشته منطقه مورد مطالعه از ذوب بخشی



 

 

 

 

 
افیک از های می نمونهدهنده(، ماگمای تشکیلSun & Mc Donough, 1989) Zrدر برابر  Yمطابق نمودار نسبت  : الف(3شکل 

-نمونهSm (Aldanmaz et al., 2000 ،) در برابر Sm/Yb هایمطابق نمودار نسبت ب(شده منشأ گرفته است. ای غنیمخازن گوشته

 اند. دهند و از ذوب بخشی منشأ اسپینل لرزولیتی حاصل شدهشده را نشان میمافیک مورد مطالعه روند منبع غنیهای 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

ژنز ماگمای مافیک منطقه جنوب بردسکن مرتبط با ذوب  ای، و سنگ منشأ گوشته جایگاه تکتونیکیمودارهای متمایزکننده مطابق ن

ای است. الگوی نمودارهای عنکبوتی نیز جایگاه فرورانش را بخشی اسپینل لرزولیت در جایگاه جزایر قوسی و داخل صفحه قاره

ای توجیه توان در جایگاه پشت قوس قارهای را میتوأمان جزایر قوسی و داخل صفحه قارههای ژئوشیمیایی نمایند. شاخصتأیید می

سبب پیدایش اقیانوس سبزوار در شمال منطقه مورد  کهیدرحالنمود. احتماالً فرورانش حوضه اقیانوسی نئوتتیس به زیر صفحه ایران 

صورت محدود سبب ذوب بخشی منبع اسپینل لرزولیتی و صورت حوضه پشت قوس شده، در منطقه بردسکن تنها بهمطالعه به

 پیدایش ماگماتیسم مافیک ژوراسیک گشته است.

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 منابع فارسی :
 

 .تهران مدرس، دکتری، دانشگاه تربیت نامهپایان ،" لوتبلوک  باختر شمال گستره کوه سرهنگی در ریختی دگر تحلیل" ،(1331)ر.، ، نوزعیم

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

References:  

 
Agrawal, S., Guevara, M., Verma, S.P., 2008. "Tectonic Discrimination of basic and ultrabasic volcanic rocks through log-

transformed  ratios of immobile trace elements", International Geology Review, 50, 1057-1079. 

Aldanmaz, E.,Pearce, J.A., Thirlwall, M.F. and Mitchell, J.G., 2000. "Petrogenetic evolution of late Crnozoic, post-

collision volcanism in western Anatolia, Turkey", Journal of Volcanological Geothermal Research, 102:67-95. 

Beccaluva, L., Macciotta, G., Piccardo, G.B. and Zeda, O., 1989. "Clinopyroxene composition of ophiolite basalts as 

petrogenetic indicator", Chemical Geology 77:165-182. 

Cox, K.G., Bell, J.D., Pankhurst, R.J., 1979. "The Interpretation of Igneous Rocks", George Allen and Unwin, London 450.  

Hollocher, K., Robinson, P., Walsh, E., and Roberts, D., 2012. "Geochemistry of amphibolite-facies volcanics and gabbros 

of the Storen Nappe in extensions west and southwest of Trondheim, Western Gneiss Region, Norway: a key to correlations 

and paleotectonic settings", American Journal of Science, 312:357-416. 



 

 

 

 

Irvine, T.N., and Baragar, W.R.A., 1971. "A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks", Canadian 

Journal of  Earth Science, 8:523-548. 

Nadimi, A., 2007. "Evolution of the Central Irainian basement", Gondwana Research 12:324-333. 

diagram: a method of discriminating between  5O2P -O2K -2"The TiO , 1975.Pearce, T.H., Groman, B.E., and Birkett, T.C.

oceanic and non oceanic basalts", Earth planet. Sci, 24:419-426.  
Pearce, J.A., 1983. "Role of Sub-Continental lithosphere in magma genesis at active Continental margins. Continental 

Basalts and Mantle Xenoliths", Shiva, Nantwich, p.230-249.   

Pearce, J.A., 1996. "A users guide to basalt discrimination diagrams. In:Wyman, D.A. (eds) Trace Element Geochemistry 

of Volcanic Rocks: Applications for Massive Sulphide Exploration", Geological Association of Canada, 12:79-113.  

Rossetti, F., Nozaem, R., Lucci, Vignaroli, Gerdes, Nasrabady, M., Theye, T., 2014. " Tectonic setting and geochronology 

of the Cadomian (Ediacaran-Cambrian) magmatism in Central Iran, Kuh-e-Sarhangi region (NW Lut Block)", Journal of 

Asian earth sciences. In press. 

Ruttner, A., Nabavi, M.H, Alavi, M., 1970. "Geological map of ozbak kuh mountain (1/100,000)", Geological survey of 

Iran press. 

Ruttner, A., Nabavi, M.H, Alavi, M., Eftekhar-Nzhad, J., Hajian, J., Valeh, N., 1977. "Geological map of ferdows 

(1/250,000)", Geological survey of Iran press. 

Sun, S.S. and McDonough, W.F., 1989. "Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle 

composition and processes", In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds), Magmatism in Oceanic Basins, Geol. Soc. Spec. Publ, 

42:312-345. 

Vermeesch, P., 2006. "Tectonic discrimination diagrams revisited", Geochem. Geophys. Geosyst., 7:6. 

Wood, D.A., 1980. "The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to 

establishing  the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary volcanic province", Earth Planet. 

Sci, 50:11-30. 

 


