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  چکیده

از شھرستان اسفراین بین روستاھای آق قلعھ و خرق قرار دارد وشرق کیلومتری جنوب  ٣٠منطقھ مورد مطالعھ در 
سنگ ھای آتشفشانی منطقھ دارای . ی شودلحاظ تقسیم بندی زون ھای ساختاری ایران جزء زون بینالود محسوب م

سرشت ماگمایی این . ترکیب تراکی آندزیتی بوده و از لحاظ پتروگرافی واجد بافت ھای تراکیتی و پورفیری می باشند
بھ طور کلی . را دارا ھستند HFSEنسبت بھ  LILEسنگ ھا از نوع سری آلکالن پتاسیم متوسط بوده و غنی شدگی 

ھا را می توان یک محیط مرتبط با فرورانش و جزء محیط ھای حاشیھ فعال قاره ای بھ شمار محیط تشکیل این سنگ
 .آورد

Study area located in 30 km South East city Esfarayen between villages Aq Qale and  
kharaq; are classified in terms of structural zones of Iran zone Binalud component is 
considered. The area of volcanic rocks has andesitic composition, and the terms of 
petrographic textures are Trchytic and porphyritic. Nature of magmatic rocks of this type 
series alkaline potassium- medium and rich of the disruption LILE than HFSE possess. In 
general, this rock formation  environment can be a subduction-related environment and is 
an active continental margin environment to bring the number. 

  مقدمھ

و   ۵٨° ٠۴′ تا  ۵٨° ٠٠′ ھای جغرافیایی شرقی بین طول مشكان ١:١٠٠٠٠٠محدوده مورد مطالعھ در نقشھ 
از نظر تقسیمات كشوري در استان  کھ واقع است ٣۶° ۵۵′  ٢٨˝تا  ٣۶° ۵٢′  ۴٣˝ھای جغرافیایی شمالیعرض

، البرز ز بین زون ھاي كپھ داغ در شمالمر این محدوده. حوضھ شھرستان اسفراین قرار دارد خراسان شمالي و در
در تقسیم بندی ) ١٣٥٥(نبوي . ، خرده قاره شمال شرق ایران در جنوب و زون بینالود در شرق مي باشددر غرب

این ناحیھ در واقع محل برخورد صفحھ  .ھای ساختاری ایران این منطقھ را جزء زون بینالود قرار داده استزون
صفحھ كوچك شرق ایران مركزي در جنوب مي باشد كھ مجموعھ افیولیتي حاصل از بستھ  پایدار توران در شمال و

با توجھ . غربي رخنمون دارند - تقریباًشرقي شدن بخشي از نئوتتیس شرقي در جنوب این ناحیھ بھ صورت یك كمربند 
میلي گال  - ١٣٠تا  -١٢٠مالي بھ ناھنجاري ھاي ثقلي ناحیھ اي منطقھ بین سبزوار، قوچان ، نیشابور داراي مقدار آنو

رز شمالي این مقدار بھ طرف البرز كاھش یافتھ بھ نحوي كھ در الب. نشان دھنده ضخامت زیاد پوستھ استمي باشد كھ 
این افزایش ضخامت پوستھ را مي توان  .بور بھ طرف شرق نیز كاھش مي یابدشدت مز. میلي گال مي رسد -٦٠بھ 

انوسي نئوتتیس شرقي ، كھ بین فروقاره شرق ایران مركزي و صفحھ پایدار توران نش بخشي از پوستھ اقیابھ فرور
، كھ پایان فرورانش و برخورد دو صفحھ توران و فرو قاره شرق ایران اشتھ است، بھ طرف شمال نسبت دادقرار د

كي بھ جوان ترین واحدھاي سنگي منطقھ شامل سنگ ھاي ولكانی. مركزي باعث این افزایش ضخامت شده است
صورت گدازه مي باشند كھ برخي از انھا شدیداً خرد شده بوده و برخي دیگر كھ گسترش محدود تري دارند كم تر 

آق قلعھ و تعیین جایگاه  تراکیتیھای ھدف این مقالھ بررسی پتروگرافی و کانی شناسی سنگ. تكتونیزه مي باشند
  .ھاستتکتونیکی تشکیل این سنگ
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  :بحث و بررسی

ھا فراوان ترین کانی این سنگ. ھای منطقھ از نوع تراکی آندزیت می باشندمطالعات میکروسکوپی سنگ بر اساس
ھای نیمھ شکل دار و میکرولیت کوچک با بافت جریانی دیده می باشد کھ بھ دو صورت درشت بلورپالژیوکالز می

ژیوکالزھا در اثر دگرسانی، کلریتھ شده اکثر پال. پالژیوکالزھا دارای منطقھ بندی ضعیفی ھستند. )١- Aشکل(شوند
پیروکسن ھا نیز بھ صورت درشت . از کانی ھای فرومنیزین در این سنگ ھا می توان بھ پیروکسن اشاره کرد. اند

بیشتر این بلورھا در حال دگرسانی و تبدیل بھ آمفیبول . )١-Bشکل(بلور و ریز بلور در متن سنگ دیده می شود
کھ در حاشیھ برخی از بلورھای پیروکسن مشاھده می شود نشان دھنده باال بودن  )١-Cلشک(اپاسیتھ شدن. ھستند

برخی این . ھا و از دست رفتن آب حین فوران ماگما استفوگاسیتھ اکسیژن و فشار بخار آب ضمن تشکیل این کانی
ي پایداري فشار محدودهافت . (Rutherford and Hill, 1993)داننداپاسیتھ شدن را بھ افت سریع فشار مربوط می

در نتیجھ حاشیھ سیاه رنگي در اطراف این بلورھا تشکیل . نمایدھا را کاھش داده و آنھا را دچار واجذبي مياین کاني
یت ھای لبافت اصلی این سنگ ھا تراکیتی است بھ طوریکھ ھم میکرو .گویندمي شود کھ بھ آن حاشیھ اپاسیتي مي

  ). ١- Aشکل(وکسن در یک جھت قرار گرفتھ اندپالژیوکالز و ھم بلورھای پیر

  

 - Cدرشت بلورھای پیرکسن در حال تبدیل بھ آمفیبول  - Bمیکرولیت ھای پالزیوکالز و ھم ردیف شدن بلورھای پیروکسن  - A) ١شکل(
  اپاسیتھ شدن بلورھای پیروکسن

  

 & Winchester)اس طبقھ بندی بر اس. برای طبقھ بندی سنگ ھای منطقھ از نمودارھای مختلفی استفاده شده است
Floyd 1977)  ھمچنین برای تعیین ماھیت ماگمای ). ٢شکل(گیرند  سنگ ھای منطقھ در تراکی آندزیت قرار می

استفاده شده  کھ بیشتر نمونھ ھا در   (Peccerillo and Taylor, 1976)ھا از نمودار تشکیل دھنده این سنگ
  ). ٣شکل(محدوده پتاسیم متوسط قرار دارند

 Nbو  Tiآنومالی منفی  (Sun and McDoungh 1989) ھا نسبت بھ گوشتھ اولیھنمودار نرمالیز شده سنگدر 
ھمچنین . (Wyman, 1996) باشد ای در این سنگھا می نشانھ تأثیر فرآیند آالیش پوستھ کھ )۴شکل(می شودمشاھده 

را نشان ) Tiو  Ta ،Nb ،Pمانند (ھا  HFSEو  Srنسبت بھ  Zrو  LILE ،Th ،Hfشدگی عناصر  غنی این نمودار
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 کند ای در این سنگھا را بیان می داده کھ این موضوع بیانگر توزیع عناصر کمیاب در پوستھ است و آالیش پوستھ
(Rudnick and Fountain, 1995).  آنومالی منفیTi  نیز می تواند منعکس کننده نقش اکسیدھایFe-Ti  باشد

(Rollinson,1993) .ارد شدن با وTi تواند این ھایی مانند تیتانومنیتیت در مراحل اولیھ تفریق، میبھ ساختمان کانی
 Tiشدگی در زون فرورانش، باعث تھی O2ھای مرتبط با فرورانش فوگاسیتھ باالی در ماگماتیسم. آنومالی ایجاد شود

ای شود کھ بیانگر آالیش پوستھدیده می Pbدر نمودارھای نرمالیز شده نسبت بھ گوشتھ اولیھ آنومالی مثبت . شودمی
نیز نشان دھنده تبلور فاز آپاتیت در طول  Pشدگی تھی. (Borisova et al., 2001)ھای منطقھ استدر سنگ

  .کریستالیزاسیون است

  

       

  رنمودا مایی با استفاده ازتعیین سری ماگ )۴شکل(                                   ھا با استفاده ازطبقھ بندی سنگ) ٢شکل(
    SiO2-K2O (Peccerillo and Taylor, 1997)                                 (Winchester & Floyd 1977)نمودار 

  

  

 (Sun and McDoungh 1989) نمودارھاي عنكبوتي نرمالیز شده نسبت بھ گوشتھ اولیھ) ٤شکل(
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(Thompson & Fowler, 1986)  بر اساس نسبتZr  در مقابلNb  یكدیگر  رامحدوده ھاي فرورانش و كافتي
مي را اي نشاندارند ولكانیسم درون قاره ٨٠ ppmبیشتر از  Nbھاي پتاسیم داري كھ كھ سنگیبطور نددکرجدا 
). ۵شكل(است مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با فرورانش ھستند  ppm۵٠آنھا كمتر از  Nbھایي كھ مقدار سنگ. دھند

 Muller & Grovesبراساس نمودارھاي . ھای مورد بررسی در محدوده مرتبط با فرورانش قرار دارند نمونھ
ھای منطقھ در بر این اساس سنگ). ۶شكل(ھاي آتشفشاني ھستند ھاي منطقھ در محدوده مرتبط با قوسسنگ (1997)

صیات ژئوشیمیایي و ھمچنین با در با توجھ بھ خصو. گیردھاي ماگمایي ناشي از فرورانش قرار مي محدودة كمان
ھاي آتشفشاني بھ نظر مي رسد كھ این سنگ ھا با ماگماتیسم ناشي از نظر گرفتن موقعیت زماني و مكاني این سنگ

  .اندفرورانش پوستھ اقیانوسي نئوتتیس در ارتباط بوده و در یك محیط كمان ماگمایي تشكیل شده

  

ولکانیسم درون  -١ه  ، محدود(Thompson & Fowler, 1986)ور تعیین محیط تکتونیکیبھ منظ  Nbدر مقابل Zrنمودار) ۵شکل (
  .گیرندھای مورد مطالعھ در محیط مرتبط با فرورانش قرار میسنگ.دھدمناطق مرتبط با فرورانش را نشان می -٢ای و محدوده قاره

  

  (Muller & Groves, 1997) نمودار تعیین محیط تکتونیکی )۶شکل(
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ھا منطقھ، ناشي از فرورانش یك پوستھ اقیانوسي رسد كھ كمان ماگمایي سازنده سنگنظر ميبھ) ٧شکل  (توجھ بھ با 
نیز براي تشخیص رژیم تكتونیكي استفاده  Zr / Yدراین نمودار از نسبت عناصر كمیاب . اي باشدبھ زیر پوستھ قاره

ھاي  باشد متعلق بھ كمان Zr/Y>3در گدازه ھا نسبت بھ این صورت كھ اگر . (Pearce & Norry, 1979)شود  می
ھا آتشفشاني سنگ. ھاي آتشفشاني اقیانوسي تعلق دارندباشد بھ كمان Zr/Y<3اي ھستند و اگر در آنھا آتشفشاني قاره

بنابراین . گیرنداي قرار ميھاي آتشفشاني قارهھستند و در گروه قوس Zr/Y>3منطقھ مورد مطالعھ داراي نسبت 
 active continental)اي توان جزء محیط ھاي حاشیھ فعال قارهحیط تكتونو ماگمایي منطقھ مورد مطالعھ را ميم

margin) بھ شمار آورد.  

 

  

  Zr (Pearce & Norry, 1979)در مقابل  Zr/Yنمودار ) ٧شکل(

ك شرق ایران مركزي مي از دیدگاه تكتونیك صفحھ اي، این منطقھ مرز صفحھ پایدار توران در شمال و صفحھ كوچ
باشد و سنگ ھاي ماگمایي موجود در مرز صفحھ دو ، حاصل فرورانش پوستھ اقیانوسي است كھ در زمان كرتاسھ 
پایاني تشكیل شده و در طي دورن سوم بھ زیر صفحھ توران رانده شده است و افیولیت ھاي شمال سبزوار، بقایاي این 

  .پوستھ اقیانوسي مي باشد

  

  نتیجھ گیری

از نظر . باشندھای تراکی آندزیتی میشامل گدازه) جنوب شرق اسفراین(ھای آتشفشانی اطراف منطقھ آق قلعھ سنگ
. باشندھای دگرسان شده میھای پالژیوکالز و پیروکسنھا شامل میکرولیتھای سازنده این سنگپتروگرافی کانی

- می HFSEو  LILEمتوسط بوده و دارای غنی شدگی ھا جزء سری آلکالن پتاسیم ماگمای تشکیل دھنده این سنگ
ھا ای در این سنگتواند بیانگر نقش آالیش پوستھمی Pbو نیز آنومالی مثبت شدید  Ti ،Nbوجود آنومالی منفی . باشد
ای از فرورانش ھا نتیجھھا و ھمچنین مطالعات ژئوشیمیایی محیط تشکیل این سنگبا توجھ بھ سن این سنگ. باشد

  .اقیانوسی بھ زیر صفحھ کوچک شرق ایران مرکزی باشد پوستھ
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