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   چکیده

براساس .مرکزى،درشمال شرق ایران ودرجنوب شرقی فریمان واقع شده است منطقه مورد مطالعه درزون ایران
 -تراکى آندزیت -آندزیت ؛ترکیب سنگ شناختی مجموعه موردمطالعه درمحدودهمطالعات صحرایى وپتروگرافى

آندزیت بازالت وتوف است که بخش اعظم رخنمون هاي سنگی منطقه را تشکیل می دهند و ازلحاظ  -داسیت
دراین سنگهاي ولکانیکی پورفیرى باخمیره میکرولیتى  غالب بافت.ائوسن است -سنى متعلق به پالئوسن

داراى ماکل آلبیتى و منطقه بندى ) البرادوریت -آندزین( پالژیوکالز کانیهاى اصلى شامل.رى استوگلومروفی
آلکالى فلدسپات از نوع سانیدین و با ماکل کارلسباد .است خوردگى در برخى موارد داراى انحالل و نوسانى و

صورت ساب هدرال واز نوع اوژیت پیروکسنهاى منوکلینیک ب        .بوده وکوارتز با ابعاد متغیر دیده می شود
صورت ساب هدرال تا یوهدرال بوده  آمفیبول به فنوکریست هاى.اندمى باشند که غالبا به اورالیت دگرسان شده 

گروهی از الیوین ها به کلریت و تعدادي .و در اغلب نمونه ها حاشیه اى از آپاسیت اطراف آنها را فراگرفته است 
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حالت زونه (در پالژیوکالزها  میکروسکوپى ازجمله بافتهاى غیر تعادلى شواهد. ندتجزیه شده ا به اید نگزیت
کانیهاى .برآالیش ماگمایى توده ولکانیکى داللت دارد  و آپاسیته شدن کانیهاى آبدارى چون آمفیبولها) وانحالل

 .مى باشند)مگنتیت تیتان دار(فرعى شامل بیوتیت ؛ آپاتیت وکانى هاى فلزى 

کی آندزیت ها اکثرا داراي آلتراسیون پروپلیتیک ، سیلیسی وکلریتی بوده ودر مناطق خاص آندزیت وترا
سریسیت ،کائولینیت ،کلریت ،هماتیت،ایدنگزیت .آلتراسیون هاي سریسیتی و آرژیلیک نیز  مشاهده شده است

ت در وا حدهاي اکسید آهن به صورت کانیهاي مگنتیت و هماتی. وکلسیت ازجمله کانیهاي دگرسانی می باشند 
در واحدهاي آندزیت وتراکی ) ماالکیت وآزوریت(آندزیت بازالت و بازالت و مس به صورت کربناتهاي مس 

  .آندزیت هاي منطقه مشاهده می شود
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Abstract  

The study area is located in the central Iranian zone in the  South East of Fariman 
(NE of iran) .Field and petrographic studies indicate that the composition of 

volcanic rocks includes a range of  andesite, trachyandesite, dacite ,andesitbasalt 

and Tuffs. Tuffs are the dominant exposed rocks in the study area. The age of 
these rocks suggested to be paleocen - Eocen. 

The dominant texture of volcanic rocks are microlitic porphyric and 
glomeroporphyric. The essential minerals of the rocks in study area are plagioclase 
(andezine - labradorite) with multiple twinning and oscillatory zoning. Solution 
and corrosion futures also in some cases can be seen in plagioclase crystals. 
sanidine shows carlsbad twinning and quartz  can be seen with variable 
dimensions. Monoclinic pyroxenes (mostly augite) can be seen as subhedral grains 
which altered to uralite. Amphibole phenocrysts are subhedral to euhedral and in 
most examples appasite can be seen in their margins. Olivine crystals altered to 
chlorite and iddengsite. Microscopic studies reveals the presence of  

disequilibrium textures in plagioclases (e. g. zoning and corrosion) and 
appasitization of hydrous minerals like amphibole. These textures may indicate 

the magma contamination.                                                                                         
                                                                                                                             
                                  
                                                                                                                             
                        
                                                                                                                             

                                                  

 rich-titanminerals ( metallic and apatite; are consist of biotiteAccessory minerals 
magnetite ). Propilitic , silicic, chloritic,  argillic and sercitic alterations  are 
recognized in andesite and trachy andesite rocks. Sercite, kaolinite, chlorite, 
hematite, iddengsite and calcite are the most important minerals produced by 

alteration.    
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 ands basalt andesite ands basalt inand hematite  occur as magnetite Iron oxides 
copper can be seen as copper carbonates (malachite and azurite) in andesite and 

trachy andesites. 

 

 

Keywords: Centeral Iranian zone, Revenj , andesite , Paleocen - Eocen , Alteration  

   

  مقدمه

کیلومتري جنوب شرق شهرستان  60کیلومتري جنوب شرقی مشهد و  147منطقه مورد مطالعه درحدود 
 18/  54"شمالی و طول جغرافیایی  350 18 /تا   35 0 15 /این محدوده در عرض جغرافیایی .فریمان قرار دارد

  .می باشد شرقی قرارگرفته است و نزدیک ترین روستا به آن ، روستاي رونج  600 25/تا  600

ایران مرکزي به شمار می رود  محدوده مورد مطالعه از نظر تقسیمات زمین شناسی و ساختمانی ایران ، جزو
، منطقه )1991(بر اساس نقشه ي زیر پهنه هاي ایران از نگاه علوي ). 1385 و آقا نباتی ، 1359،  افتخار نژاد.(

بلوك سبزوار جزء )1983(نوشته ي لیدنبرگ و جا کوبس  بر اساس.واقع شده است  زون سبزوار مورد مطالعه در
است ،که به ایران مرکزي وابسته ) شمال شرقی ایران مرکزي (سه واحد ژئو تکتونیکی در ناحیه ي کاشمر 

ارائه شده منطقه مورد پژوهش تقریبا در بخش مرزي ایران ) 1355 (نبوي . ح . در نقشه اي که توسط م .است
  1:100000این محدوده همچنین در برگه زمین شناسی  .قرار دارد ) بخشی از البرز (د مرکزي و زون بینالو

این منطقه از لحاظ تکتونیکی در شمال شرقی خرد قاره ایران مرکزي و شمال گسل .کهریزنو واقع شده است 
  .قرار دارد) گسل کویر ( درونه 

در ) 1979 گویلو و همکاران ،. ي-گرامونت.د .ب(منطقه مورد مطالعه در گذشته توسط چندین محقق از جمله 
درجهت نقشه زمین شناسی ) 1993افتخارنژاد ، ج و همکاران ( راستاي تهیه نقشه زمین شناسی کهریزنو ، 

ائوسن بخش اعظم رخنمون هاي سنگی  -سنگهاي آتشفشانی پالئوسن.تربت جام، مورد بررسی قرار گرفته است
. آندزیت بازالت و توف  است -داسیت   -تراکى آندزیت -آندزیتدها شامل این واح.منطقه را تشکیل می دهند

غربی توسط کنگلومرا ي نئوژن پوشیده شده  _این تشکیالت در شمال به واسطه گسلی با امتداد شرقی 
. که اکثرا به رنگ سبز و یا حتی قرمز دیده می شوندکنگلومراها از واحد هاي سنگی جدید منطقه هستند .است
که به طور تدریجی به توالی ضخیمی از ماسه سنگ قرمز این واحدها با واحدهاي قدیمیتر بیشترگسله است مرز 
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تقریبا اکثر . ، سیلت  ومارن به همراه افقهایی از ژیبس تغییر می کند ودر مجاورت روستاي رونج رخنمون دارند
  . شده است  قطعات کنگلومرا ها از واحد هاي سنگی اطراف بخصوص آندزیت ها تشکیل

و رودخانه اي ) Polymictic Conglomerate(این کنگلومراها از لحاظ ژنز از نوع کنگلومراي پلی میکتیک 
  هستند

آتشفشانی دگرگون شده  _درسمت جنوب منطقه مورد مطالعه یک مجموعه رسوبی ).  1372افتخار نژاد ،  (
لوزیت ،سنگهاي کربناته با تبلور مجدد، متاالوا موسوم به کمپلکس سیبک ، شامل شیستهاي حاوي کلریت ، آندا

گرانیت وکوارتز (ارتفاعات غربی منطقه راتوده هاي نفوذي .،متاگابر وگرانیتوئید می باشد) اسیدي وبازیک(
 -به سن پرکامبرین تشکیل می دهند که به صورت یک کمربند باریک گرانیتی در امتداد شمال غرب ) دیوریت

این توده در امتداد گسل تراستی .ونج تا اولنگ مرغی به طور پیوسته رخنمون دارندجنوب شرق ،از منطقه ر
به طور کلی دو گسل .فریمان واقع شده است وتحت تاثیر فعالیتهاي تکتونیکی گسل مذکور قرار گرفته است 

ع واز عمده و اصلی در منطقه وجود دارد ،گسلی که از شمال روستاي شیخ آباد در شرق برگه کاریزنو شرو
گسل دیگر مرز بین واحدهاي گرانیتی و کوارتز دیوریتی با واحد  هاي .قسمت شمال غربی نقشه خارج می شود 

شایان ذکراست گسل هاي یاد شده نرمال بوده و شیب عمومی آنها به سمت جنوب غربی می . جوان تر می باشد
  . باشد
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: 1شکل   موقعیت زمین شناسی ولکانیک هاي مورد مطالعه در نقشه ولکانیک هاي  ائوسن ایران و راه هاي  دسترسی به آن 
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و موقعیت )  1355نبوي ، (انی رسوبی ایران ساختمواحدهاي :  2شکل
کهریزنو 1:100000منطقه مورد مطالعه در نقشه   
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  روش مطالعه 

انجام این تحقیق با گرد آوري اطالعات قبلی شروع شده وبا برداشت هاي صحرایی و مطالعات آزمایشـگاهی ادامـه   
 .فی آنها انجام شده است یافته ودر پایان ،نتیجه گیري بر اساس مطالعه پتروگرا

 :جزئیات مراحل انجام شده به شرح زیر است 

گرد آوري اطالعات ، شامل مطالعات انجام شده قبلی وبه منظـور مطالعـات صـحرایی از نقشـه کهریزنـو بـا       ) الف 
چاپ سازمان زمین شناسی کشور ونقشه زمین شناسی چهارگوش تربت جام وتربـت حیدریـه    1:100000مقیاس 
 .سازمان جغرافیایی ارتش استفاده شد 1: 50000و عکسهاي هوایی   1: 250000اس با مقی

  برداشتهاي صحرایی در طی چند مرحله عملیات صحرایی به دفعات مکرر ونمونه برداري) ب

  مقطع نازك ومطالعه پتروگرافی آنها  70تهیه ) پ

 

  گیري بحث و نتیجه

تراکـى   -بر اساس مطالعات صحرایى وپتروگرافى ؛ترکیب سنگ شناختی مجموعه مورد مطالعه درمحدوده آندزیت
آندزیت بازالت وتوف است که بخش اعظم رخنمون هاي سنگی منطقه را تشکیل مـی دهنـد و    -داسیت -آندزیت

 . ائوسن است -ازلحاظ سنى متعلق به پالئوسن

از بافـت هـاي دیگـر    .ولکانیکی پور فیرى با خمیره میکرولیتى وگلـومرو فیـرى اسـت   بافت غالب در این سنگها ي 
، اسـفرولیتی، ویتروفیـري   ) بادامکی(موجود می توان بافت هاي پورفیریتیک ، هیالوپورفیري ، منطقه اي، حفره دار

می توانند بیانگر شـرایط  هر کدام از بافت هاي موجود به همراه شکل کانی ها . ، اورتوفیري و اوتاکسیتی را نام برد
ماگماي تشکیل دهنده باشند همچنین وجود حفره ها می تواند بازگو کننده نوع فوران و ماهیت احتمـالی ماگمـا   
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وجود بافت پورفیریتیک نمایانگر دو مرحله تبلور اسـت و بافـت گلومروپـورفیري نمایـانگر بـاال آمـدن سـریع        .باشد
بافت حفـره دار شـامل حفـرات بـاز موجـود در      .یست ها به هم چسبیده اندماگما بوده و در حین باال آمدن، فنوکر

سنگهاي آتشفشانی است که منعکس کننده ي حضور حباب هاي گاز به تله افتاده در ماگما در خالل انجمـاد آن  
مینـی پـر   این حفرات با کانیهاي ثانویه با منشا دویتریک یا کانیهاي ثانویه با منشا ته نشستی از آبهاي زیـر ز .است 

  .گویند) Amygdule(می شوند که در این حالت آنها را حفرات بادامکی 

داراى ماکل آلبیتى ومنطقه بندى نوسانى ودر برخى ) البرادوریت  -آندزین( کانیهاى اصلى شامل پالژیوکالز
نى مربوط تغییرات تدریجى در منطفه بندى نوسا) 1982( به عقیده لومیس . موارد داراى انحالل وخوردگى است

در ایجاد این وضعییت در   کاهش دما با وجود مواد فرار) 1993( شلى . به اثرات موضعى تبلور غیر تعادلى است
بعالوه افت فشار در اثر دکمپرسیون سریع ماگمایى یا صعود آدیاباتیک ماگما نیز . پالژیوکالزها را موثر مى داند

بصورت ساب هدرال و از نوع اوژیت مى )  cpx(اى منوکلینیک پیروکسنه) . 1992نلسون و مونتانا  (نقش دارد 
صورت ساب هدرال تا یوهدرال بوده   فنوکریست هاى آمفیبول به. باشدکه غالبا به اورالیت دگرسان شده است

این ویژگى در اثر اکسیداسیون گرمابى؛ . است ودر اغلب نمونه هاحاشیه اى از آپاسیت اطراف آنها را فرا گرفته
فوران؛ کاهش فشار جانبى و در فوگاسیته اکسیژن باال انجام مى  ات درجه حرارت؛ نرخ سرد شدگى وتغییر
و آپاسیته شدن )  حالت زونه وانحالل(شواهد میکروسکوپى از جمله بافتهاى غیر تعادلى در پالژیوکالزها .گیرد

الکالى فلدسپات بصورت ارتوکالز . ردبرآالیش ماگمایى توده ولکانیکى داللت دا  کانیهاى آبدارى چون آمفیبولها
الیوین ها بیشتر بصورت درشت بلور و به ندرت ریز بلور .وسانیدین با ماکل کارلسباد وکوارتز با ابعاد متغیراست

ایدنگزیت که محصول . گروهی از الیوین ها به کلریت و تعدادي به ایدنگزیت تجزیه شده اند. دیده می شوند
یک شبه کانی قرمز رنگ داراي آهن سه ] 1993شلی ، [ون ماگماي دماي باال می باشدمتداول و فراگیر آلتراسی

ظرفیتی است که در اثر اکسیداسیون در حرارت باال بر روي الیوین هاي گدازه ها ایجاد می شود و از نظر 
یشلر و پ[شیمیایی تشکیل آن مربوط به ورود آهن و آب، خروج منیزیوم و اکسیداسیون آهن سه ظرفیتی است 

ازغنی شدگی ) فایالیت(بنابراین قابل ذکر است که غالباً الیوین هایی که ازنظرآهن]. 1995ریگراف،   -اشمیت 
رخداد خلیج خوردگی در برخی  ]. 1992،دیر و همکاران[شوندبیشتري برخوردار باشند به ایدنگزیت تبدیل می

ذاب اطراف در اثر تغییر شرایط پایدار به نیمه پایدار الیوین ها می تواند ناشی از هضم و تحلیل رفتن بلور در م
تواند بر روي به طور کلی تغییراتی که می. همچنین خوردگی می تواند ناشی از رشد نیمه پایدار اولیه باشد. باشد

بلور الیوین تأثیر گذاشته و باعث ذوب و خوردگی در آن شود یا ناشی ازکاهش فشار و یا افزایش حرارت حاصل 
  .مذاب جدید استاز 

آنـدزیت وتراکـی آنـدزیت    .مى باشند) مگنتیت تیتان دار (کانیهاى فرعى شامل بیوتیت؛ آپاتیت و کانى هاى فلزى 
ها اکثرا داراي  آلتراسیون پروپلیتیک ، سیلیسی وکلریتی بوده ودر منـاطق خـاص آلتراسـیون هـاي سریسـیتی و      

،کائولینیت ،کلریت ، هماتیت ،ایدنگزیت و کلسیت ازجملـه کانیهـاي   سریسیت  .آرژیلیک نیز  مشاهده شده است 
اکسید آهن در این منطقه به صورت کانیهاي مگنتیت وهماتیت در واحدهاي آندزیت بازالـت  . دگرسانی می باشند

  .و بازالت ومس به صورت ماالکیت وآزوریت در واحدهاي آندزیت وتراکی آندزیت مشاهده می شود
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