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  :چكیده
  تا  º٣۵ ٢٠´ ٢۵״طول شرقي و  º۵٧ ۴۵´تا  º۵٧ ۴٠´ ۵۶״بین مختصات  محدوده اكتشافي دھن قلعھ

نگ ھاي دگرگوني ناحیھ اي از شامل مجموعھ سزمین شناسي منطقھ  .عرض شمالي قرار دارد º٣۵ ٢١´ ٣٧ ״
جملھ كلریت سرسیت شیست، بیوتیت سرسیت شیست و سرسیت شیست ھمراه با توده ھاي آذرین بازیك و 

ھمگي متعلق بھ سازند تكنار بھ سن اردوویسین  دیوریت و متا دیوریت -متا گابرو حدواسط دگرگون شده در حد
كمي دگرگون شده بھ  ،با بافت پورفیرينیمھ عمیق حدواسط  گرانیتوئیديكھ این سازند توسط توده ھاي  مي باشد

منشا این توده ھاي بر اساس مطالعات پترولوژیكي  .فوقاني مورد نفوذ قرار گرفتھ است -سن پالئوزوئیك میاني
 متا آلومینیوم مرتبط با رژیم تكتونیكي زون فرورانش حاشیھ قارهآذرین، ماگمایي كالك آلكالن، فوق آلومینیوم تا 

  .شده استمطالعاتي محدوده  درI كھ منجر بھ تشكیل گرانیتوئید ھاي تیپ  گرددمي تعیین 
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Abstract: 
Dahaneh Qaleh exploration prospect is located at 57  º to 57 ״56 ´40  º 45´ langitude and 35  º   ״25 ´20 
to 35  º  ,latitude. Geological formation of the area is consists of chlorite sericite schist ״37 ´21 
biotite sericite schist, sericite schist with meta -gabbro diorite and meta-diorite (Taknar 
Formation) and low grade metamorphed inermediate subvolcanic intrusive rocks with porphyry 
texture. On The base of petrological investigation, the origin of granitoid rocks is calk-alkaline, 
peraluminous to metaluminous magma that is leading to the formation I-type granitoid rocks in 
the area. The tectonic setting of  the rocks is subduction zone. 
   

   :مقدمھ
 ۵٠كیلومتري جنوب غربي مشھد و ٣٠٠ در فاصلھ حدود )Dahaneh Qaleh(محدوده اكتشافي دھن قلعھ 

  طول شرقي و º۵٧ ۴۵´تا  º۵٧ ۴٠´ ۵۶״كیلومتري شمال غربي شھرستان بردسكن بین مختصات جغرافیایي
  .عرض شمالي قرار دارد º٣۵ ٢١´ ٣٧ ״تا  º٣۵ ٢٠´ ٢۵״

سیم بندي ایالت ھاي ساختاري، قسمتي از واحد زمین ساختاري گوه اي شكل تكنار محدوده دھن قلعھ از نظر تق
از واحد زمین ساختاري سبزوار در شمال جدا شده است و ) ریوش( كھ بھ واسطھ گسل تكنار محسوب مي گردد

  ).١شكل( حد فاصل آن از واحد زمین ساختاري لوت است در جنوب، )كویر بزرگ( گسل درونھ
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  )با تغییرات(Lindenberg & Jacobshagen, 1983 ت محدوده مطالعاتي در زون تكنار موقعی- ١شكل

  

پردازش داده ھاي ماھواره استر، تھیھ نقشھ زمین شناسي : پژوھش عبارتست از مطالعات صورت گرفتھ در این
توده ھاي نمونھ از  ٧ كیلومتر مربع، تجزیھ ١٠در محدوده اي بھ وسعت  ١:٢۵.٠٠٠و آلتراسیون در مقیاس 

 اكسید ھايبراي طیف كانساران بینالود شركت در آزمایشگاه  XRFبھ روش با كمترین میزان آلتراسیون نفوذي 
با استفاده از و مطالعات پترولوژیكي آن ھا و نھایتا اندازه گیري پذیرفتاري مغناطیسي  يفرععناصر اصلي و 

توده ھاي براي  FUGRO اخت شركتس  Magnetic Susceptibility Meter Model: GMS-2دستگاه
  .گرانیتوئیدي موجود در محدوده و مشخص نمودن نوع آن ھا از منظر مغناطیس سنجي

  
  :زمین شناسي

شامل مجموعھ سنگ ھاي دگرگوني ناحیھ اي از جملھ كلریت سرسیت شیست،  )٣شكل( زمین شناسي منطقھ
  بازیك و حدواسط دگرگون شده در حد  بیوتیت سرسیت شیست و سرسیت شیست ھمراه با توده ھاي آذرین

كھ این سازند  مي باشدھمگي متعلق بھ سازند تكنار بھ سن اردوویسین  )٢شكل( دیوریت و متا دیوریت -متا گابرو
با بافت پورفیري نیمھ عمیق حدواسط كمي دگرگون شده بھ سن پالئوزوئیك  )٢شكل( گرانیتوئیديتوسط توده ھاي 

   .قرار گرفتھ است فوقاني مورد نفوذ -میاني
تكنار را تحت تاثیر   در زون  پالئوزوئیك  واحد ھاي  بوده و كلیھ  پائین  از نوع حرارت منطقھدگرگوني ناحیھ اي 

در حد   اندكس،  روش  بھ  ایلیت  كریستالینیتھ  تعیین  از تكنیك  با استفاده این واحد ھادگرگوني   درجھ. قرار داده است
عالوه بر آن، كلیھ واحد  ).١٣٧١ھمام، (  است شده   سبز تعیین  ھاي شیست  تا اوایل  اكتینولیت - تئی  پامپلي  رخساره

  پتروگرافي توده ھاي گرانیتوئیدي بھ شرح زیر  .قرار گرفتھ اندنیز شدید  متوسط تا  آلتراسیونتحت تاثیر  ھا
  :مي باشد

  
  (Streckeisen, 1974)گرافي س مطالعات پترونامگذاري توده ھاي آذرین محدوده دھن قلعھ بر اسا- ٢شكل
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متا ھورنبلند كوارتز مونزونیت پورفیري بھ طور گسترده در غرب  :متا ھورنبلند كوارتز مونزونیت پورفیري
رخنمون . محدوده، از جنوب بھ شمال كشیده شده و در كلریت سرسیت شیست ھاي سازند تكنار نفوذ كرده است

حدوده و در مجاورت با واحد متا كوارتز مونزونیت پورفیري دیده مي شود دیگري از آن در شمال شرقي م
دگرساني غالب این لیتولوژي از . درصد است ١۵- ٢٠میزان فنوكریست . بافت آن، پورفیري مي باشد). ٣شكل(

-١۵درصد، پالژیوكالز بھ میزان  ٣-۵نوع شدیدا سیلیسي بوده و كاني ھاي سنگ مشتمل بر كوارتز بھ میزان 
كاني فرعي آن . درصد مي باشد ٣- ۵درصد و ھورنبلند بھ میزان  ١٠-١۵درصد، آلكالي اسپار بھ میزان  ١٠

  .اسفن مي باشد
متا ھورنبلند كوارتز مونزودیوریت پورفیري در نیمھ شرقي  :رنبلند كوارتز مونزودیوریت پورفیريھو متا

بافت غالب آن، پورفیري بوده اما بافت ). ٣شكل(محدوده واقع شده و از جنوب بھ سمت شمال كشیده شده است 
 ٢٠-٢۵میزان فنوكریست . دیده مي شودنازك ھاي گلومروپورفیري و میكروگرافیكي نیز در تعدادي از مقاطع 

دگرساني این لیتولوژي در نقاط مختلف، متفاوت بوده اما دگرساني غالب این لیتولوژي از نوع . درصد مي باشد
درصد، پالژیوكالز بھ  ۵- ٧كاني ھاي سنگ مشتمل بر كوارتز بھ میزان . ي باشدسرسیتي م±كلریتي±سیلیسي
كاني فرعي . درصد است ٣-۵درصد و ھورنبلند بھ میزان  ۵- ٧درصد، آلكالي اسپار بھ میزان  ١٠-١۵میزان 

ر درصد متغی ۵تا  ١میزان كاني ھاي اوپاك از . اسفن بھ صورت ضمیمھ در پالژیوكالز و كوارتز حضور دارد
  .مي باشد

). ٣شكل( بخش اعظم این توده در قسمت جنوب محدوده واقع شده است :ھورنبلند مونزودیوریت پورفیري متا
دگرساني غالب این لیتولوژي از نوع . درصد فنوكریست است ٢٠- ٢۵بافت آن گلومرو پورفیري بوده و داراي 

درصد، پالژیوكالز بھ  ۵/٠- ١سرسیتي بوده و كاني ھاي سنگ مشتمل بر كوارتز بھ میزان +كلریتي+سیلیسي
كاني . مي باشد درصد ٧-١٠ان درصد و ھورنبلند بھ میز ٧- ١٠درصد، آلكالي اسپار بھ میزان  ١۵-٢٠میزان 

  .فرعي اسفن در تعدادي از مقاطع حضور دارد
متا كوارتز مونزونیت پورفیري بیشتر در شمال غرب و شمال شرقي محدوده  :متا كوارتز مونزونیت پورفیري

مسیل معروف بھ رخنمون دیگري از این واحد در جنوب شرق محدوده و سمت راست  .مطالعاتي رخنمون دارد
 بافت اصلي آن ).٣شكل(محمد قروه، در مجاورت با بخش جنوبي واحد بیوتیت سرسیت شیست دیده مي شود كال 

  پورفیري مي باشد اما بافت میكروگرافیكي ناشي از رشد توام كوارتز و فلدسپات نیز در بعضي مقاطع دیده 
وژي از نوع دگرساني غالب این لیتول. استدرصد متغیر  ١٠- ٢۵میزان فنوكریست از . مي شود

 ۵-١۵درصد، پالژیوكالز بھ میزان  ٣-١٠سرسیتي بوده و كاني ھاي سنگ مشتمل بر كوارتز بھ میزان +سیلیسي
  .درصد مي باشد ۵-١۵درصد، آلكالي اسپار بھ میزان 

متا ھورنبلند كوارتز مونزوسینیت پورفیري در شمال محدوده  :متا ھورنبلند كوارتز مونزوسینیت پورفیري
بافت اصلي، پورفیري بوده و بافت میكروگرافیكي بافت فرعي این سنگ ھا  ).٣شكل(واقع شده است مطالعاتي 

دگرساني غالب این لیتولوژي از نوع . درصد است ١۵-٢٠میزان فنوكریست . محسوب مي گردد
درصد، پالژیوكالز بھ  ٧- ١٠سرسیتي بوده و كاني ھاي سنگ مشتمل بر كوارتز بھ میزان ±كلریتي+سیلیسي
كاني ھاي . درصد مي باشد ٢-٣درصد و ھورنبلند بھ میزان  ١٠-١۵درصد، آلكالي اسپار بھ میزان  ۵-٧میزان 

  .درصد در زمینھ سنگ حضور دارند ١-٢اوپاك بھ میزان 
  
  :وشیميئژ

تحرك و جابجایي  SiO2 ،MgO ،Na2O ،CaO ،K2O و آلتراسیوننظر بھ این كھ در طي دگرگوني ناحیھ اي 
نتیجھ  مطالعاتيتوده ھاي آذرین در محدوده جھت نامگذاري  TASاستفاده از نمودار ھاي لذا مشخص دارند 

كھ گرچھ  .استفاده گردیددیگر، براي تعیین منشا ماگما  ينمودار ھا بدین ترتیب ازمقبولي در بر نداشت 
بھ كار گرفتھ شده  و سایر اكسید ھاي اصلي باعث تغییرات جزئي در عناصر بھ اصطالح غیر متحركآلتراسیون 

  .شتمي شود اما در نتیجھ كلي تاثیر چنداني ندا نیز در این نمودار ھا
این . در محدوده سري ماگمایي كالك آلكالن قرار مي گیرندگرانیتوئید ھاي دھن قلعھ ) ۵و۴شكل(با توجھ بھ 

  ).۶شكل(ومینیوم واقع شده اند در محدوده فوق آلومینیوم تا متا آل )Shand, 1943( گرانیتوئید ھا بر اساس نمودار
رژیم تكتونیكي زون فرورانش  باY,Nb ,Rb گرانیتوئید ھاي این محدوده ھمچنین بر اساس میزان عناصر فرعي 

  ).٧شكل( دگردمرتبط مي  )VAG(حاشیھ قاره 
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  نقشھ زمین شناسي محدوده دھن قلعھ- ٣شكل

  

  
  Irvine and Barager, 1971) (ن قلعھ بر اساس تعیین سري ماگمایي گرانیتوئید ھاي محدوده دھ - ۴شكل
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  Miyashiro, 1974) (تعیین سري ماگمایي گرانیتوئید ھاي محدوده دھن قلعھ بر اساس  - ۵شكل

  

  
  ) Shand, 1943(آلومینیوم تا متا آلومینیوم مطابق با  فوقدر رده گرانیتوئید ھاي محدوده دھن قلعھ قرارگیري  - ۶شكل

  

  
(Pearce et al, 1984)   دھن قلعھمحدوده نمایش موقعیت تكتونیكي گرانیتوئید ھاي  –٧ كلش
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   :پذیرفتاري مغناطیسي
  مي شود گرانیت ھا بھ دو دستھ سري مگنتیت و سري ایلمنیت تقسیم بندي 

)Ishihara, 1977(  كھ سري مگنتیت با گرانیت ھاي تیپI )و سري ایلمنیت با گرانیت ھاي تیپ ) اكسیدانS 
و سري ایلمنیت كمتر از  ۴٠*١٠- SI  ۵پذیرفتاري مغناطیسي سري مگنتیت بیشتر از .ھمپوشاني دارد) احیایي(

بوده و بیشترین آن  ۴٠*١٠- SI ۵ پذیرفتاري مغناطیسي اكثر گرانیتوئید ھاي محدوده، بیشتر از .استاین مقدار 
 SI مربوط بھ توده متا ھورنبلند مونزودیوریت پورفیري بھ میزان

  ). ٨شكل(ي باشد م ٩١٣*١٠- ۵
معموال ھمراه با كانسار سازي  بوده وسري مگنتیت حاوي مگنتیت، اسفن و پیریت از طرفي گرانیت ھاي 

تركیب كاني شناسي یعني حضور اسفن بھ عنوان كاني فرعي، این  .)Ishihara, 1981( مي باشدسولفیدي 
ي مغناطیسي در متن سنگ ھاي محدوده بھ عنوان عامل افزایش پذیرفتار مگنتیتپراكندگي پیریت و خصوصا 

، دلیل دیگري بر اكسیدان بودن گرانیتوئید ھاي دھن قلعھ و مجاورت این محدوده با كانسار ماسیو سولفید تكنار
  .این ناحیھ است

  
  بر اساس پذیرفتاري مغناطیسيمحدوده دھن قلعھ گرانیتوئید ھاي  موقعیت- ٨شكل

  :گیري نتیجھ
كمي دگرگون شده شامل متا ھورنبلند  توده آذرین نیمھ عمیق حدواسطنوع  ۵لعھ، در محدوده اكتشافي دھن ق

ھورنبلند مونزودیوریت  متا ھورنبلند كوارتز مونزودیوریت پورفیري، كوارتز مونزونیت پورفیري، متا
  .متا كوارتز مونزونیت پورفیري و متا ھورنبلند كوارتز مونزوسینیت پورفیري شناسایي گردیدپورفیري، 

، نتایج آنالیز )و مگنتیتحضور اسفن، پیریت (، بر اساس تركیب كاني شناسي این توده ھاي آذرینمنشا 
رژیم تكتونیكي ط با بفوق آلومینیوم تا متا آلومینیوم مرت ،ي كالك آلكالنیماگماژئوشیمیایي و پذیرفتاري مغناطیسي، 

   .شده استمحدوده مذكور  درI  ید ھاي تیپبھ تشكیل گرانیتوئ كھ منجر مي باشد زون فرورانش حاشیھ قاره
  :منابع فارسي

 ،پایان نامھ كارشناسي ارشد"، غرب كاشمر استان خراسان لشما- زمین شناسي و پترولوژي سازند تكنار.،"م .س ھمام -

 .ص١٢۶ )١٣٧١(، دانشگاه اصفھان
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