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ه :چکید  

آذرین و واحدهای سنگی  منطقه عمدتاً شاملاین . ( واقع استرضوی خراسان منطقه مورد مطالعه در جنوب بردسکن )جنوب غرب

های گابرویی با سن ژوراسیک در مناطق رباط زنگیچه و الخ برقشی به . تودهباشدکامبرین آغازین می - کامبرین پسینپرهدگرگونی 

گابروها شامل پالژیوکالز، اوژیت و آمفیبول هستند. ساز های سنگ. کانیاندومیت سلطانیه تزریق شدهسنگ گرانیتی و دولداخل پی

ی موجود در این گابروها در گروه کلسیک قرار هاآمفیبولتوان به اپیدوت، کلریت و بیوتیت اشاره کرد. های ثانوی میاز کانی

 -های دما ها و دادهبا توجه به شواهد میکروسکوپی، شیمی کانیباشند. می تداشته و از نوع منیزیوهورنبلند، پارگاسیت و ترمولی

البرادوریت و بیتونیت  دارای ترکیب آلبیت ، فلدسپارهاباشند. های مختلف آذرین و دگرسانی میها دارای نسلفشارسنجی، آمفیبول

کیلوبار است. این  8/5تا  2/2گراد و فشار درجه سانتی 111 تا 545ی دمایی ها، بیانگر گسترهفشارسنجی آمفیبول –نتایج دما  هستند.

 باشد.چنین دامنه گسترده دما و فشار محاسبه شده معادل شرایط تبلور و دگرسانی بعدی توده ماگمایی می
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Abstract: 

 
The study area is located in the southern Bardaskan (SW Razavi Khorasan). This area mostly consists of 

metamorphic and igneous lithological units with age of  late Precambrian – early Cambrian. Jurassic gabbroic 

bodies have been injected into granitic basement and Soltanieh dolomite in the Robat-e-Zangiche and Lakh 

Bargheshi areas. Rock forming minerals are plagioclase, augite and amphibole. Epidote, chlorite and biotite are  
secondary minerals. Amphiboles of these gabbros belong to the calcium group and contain Magnesiohornblende, 

Pargasite and Tremolite types. According to the microscopic evidences, mineral chemistry and 

thermobarometry data amphiboles contain different generations of igneous and alteration types. The 

composition of feldspars are albite, labradorite and bytownite. Amphibole thermobarometry results indicating 

temperature range between 545 until 911 °C and pressure between 2.2 to 5.8 Kb. Such wide range of calculated 

temperature and pressure are equivalent of solidification conditions and subsequent alteration of magmatic  

body. 
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 مقدمه :

-ای ایران، طی پرهپوسته قاره .د داردنزروب)جنوب غرب استان خراسان رضوی( نیز  منطقه بردسکنکامبرین ایران در پره سنگپی

خوردگی شده است. خوردگی و گسلکامبرین پیشین و همزمان با کوهزایی پان آفریکن دچار دگرگونی، گرانیتی شدن، چین

بر . (Stӧcklin, 1968, 1974; Berberian, 1976) دهندسنگ منطقه را تشکیل میبا برونزد محدود، پی شدهدگرگونهای سنگ

ای ایران در نتیجه کوهزایی پان آفریکن دگرگونی شده و مورد هجوم سنگ پوسته قاره( پی1181ساس مطالعات بربریان و کینگ )ا

منطقه بردسکن شامل متابازیت،  در کامبرین ایرانپره سنگپی دهندهیلتشکهای دگرگونی سنگ است. قرارگرفتههای گرانیتی توده

 ترین رخداد ماگماتیسم منطقه مربوط به فاز کوهزایی کاتانگایی است. اخیراً برمهم (.1311 ،یم)نوزع دنباشارتوگنیس می متاپلیت و

میلیون سال برآورد شده است  535سرب،  -های منطقه کوه سرهنگی به روش اورانیوم های نوین میانگین سن گرانیتاساس یافته

مزمان با فاز کوهزایی سیمرین میانی، مناطق کششی در پایانه جنوب غربی میانی و ه -(. در زمان ژوراسیک آغازین 1311)نوزعیم، 

 183گردد. حاصل این امر نفوذ توده گابرویی به سن چاه تکه ایجاد می -نمک گسل کوه سرهنگی )رباط زنگیچه( و منطقه ده 

یی( در منطقه ده نمک است )نوزعیم، میلیون سال در داخل گرانیت رباط زنگیچه و ایجاد حوضه رسوبی سری گردو )ژوراسیک باال

دهد و احتماالً های ژئوشیمیایی ماگمای مناطق فرورانش را نشان میشیمی سنگ کل گابروهای مورد مطالعه، شاخص .(1311

اقب متع ای ونقطه ریزپردازش با انجام آنالیزدر این پژوهش  (.1314باشند )نژادی، حاصل فرورانش نئوتتیس به زیر صفحه ایران می

های آذرین و دگرگونی موجود در توده گابرویی منطقه مورد فشار حاکم بر تشکیل آمفیبول -شرایط دما  فشارسنجی، - دما آن

 مطالعه بررسی شده است.

◊◊◊◊◊◊◊ 

 



 

 

 

 

 :روش تحقیقبحث و 
مرکز فرآوری مواد در رو گابنمونه  سه هایروی کانی رب ،بردارینمونه صحرایی و انجام بررسی شواهدپس از بازدید از منطقه و 

 در محاسبه گرفته است. صورت Cameca SX100 نوع مایکروپروباز دستگاه  با استفاده ایریزپردازش نقطه آنالیز معدنی ایران،

 ت.اسشده استفادهقراردادی  های ترموبارومتریروش ازفشار  شرایط دما و بررسی منظوربه مین و افزار کالکاز نرم هاشیمی کانی

 شناسی عمومیزمین

 . این منطقه جزو ارتفاعات ایران مرکزی بودهاست واقع( استان خراسان رضویجنوب غرب در جنوب بردسکن ) موردمطالعه منطقه

 صورتبه کوه سرهنگیباشد. گستره های آذرین، رسوبی و دگرگونی میمتشکل از سنگ معروف است که و به نام کوه سرهنگی

 34°48´ شمالی هایو عرض 58°ا ت 55°15´ شرقی هایطول با، جنوب غربی - راستای شمال شرقی با ی شکلاگوه نوار کوهستانی

(، 1311(. نوزعیم )1است )شکل  شدهواقع بلوک لوتغرب در شمال  و بردسکن - جاده طبس شرقی جنوب در سمت  35°3´تا 

جنوب غربی در شمال غرب بلوک لوت متصور  -ال شرقی ای شکل با راستای شمکوه سرهنگی را به صورت نوار کوهستانی گوه

ای )در زمان تریاس نبودهای چینه با د که گاهباشمیتا کواترنر  اینفراکامبرین مربوط به ایسنگ چینه واحدهایشد. این منطقه شامل 

-منطقه کوه سرهنگی انواع سنگ در یشناسسنگاز نظر  اند.گردیده های منطقه، بعضی از سازندها حذفگسل فعالیتو پالئوژن( و 

توان مشاهده کرد اند را میریختی شدهمراحل مختلف کوهزایی دستخوش دگر های آذرین، رسوبی و دگرگونی که به شدت طی

های مرتبط با کمان های ژئوشیمیایی مشابه گرانیتکامبرین شاخصسنگ پرههای گرانیتی تزریق شده به پی(. سنگ1311)نوزعیم، 

 Ramezani and) دهندایران نشان می (Ediacaran – Cambrian)های نفوذی کادومین های مشابهی را با سایر سنگویژگی دارند و

Tucker, 2003; Hassanzadeh et al., 2008; Jamshidi Badr et al., 2013; Rossetti et al., 2014; Shafaii Moghadam et 

al., 2015 .)شود که به دیده می گابرویی های مافیکبرقشی توده مزبور در دو منطقه رباط زنگیچه و الخهای گرانیتی عالوه بر توده

فشار  -شناسی و ارزیابی دما در ادامه بحث به توصیف کانی .الف، ب( 2)شکلاند سنگ گرانیتی و دولومیت سلطانیه تزریق شدهپی

 .های مافیک خواهیم پرداختتشکیل آمفیبول موجود در این توده



 

 

 

 

 
 (.1931) با تغییرات از نوزعیم،  مورد مطالعه شناسی و ساختاری منطقهنقشه ساده زمین (الف: 1شکل 

 

 
شمال(.  به سمتن گرانیتی تزریق شده است )دید رباط زنگیچه که در سنگ میزبا رنگیرهتتوده گابرویی ( دورنمای : الف2شکل 

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

 پتروگرافی

توان به ایلمنیت و آپاتیت های فرعی می. از کانیدنباشمی پالژیوکالز کلینوپیروکسن، آمفیبول و :شاملها گابروساز های سنگکانی

های گابرویی مورد مطالعه تحت تأثیر توده گر آن است کهشناسی، بیانسنگ گرانوالر است. شواهد کانیاین بافت اشاره کرد. 

-در آنکلریت و  اکتینولیت، زوئیزیت، بیوتیت، اپیدوت -ثانوی ترمولیت  هایکانیو  قرارگرفتهفرآیندهای دوتریک و هیدروترمال 

های ماگمایی و یا نی آمفیبولباشند و بر اثر دگرساهای دگرسانی میها از نوع آمفیبول. اکثر آمفیبولاندآمده به وجودها 

ای دارای های قهوهباشد. آمفیبولشواهد پتروگرافی بیانگر وجود سه نسل آمفیبول میالف(.  3اند )شکل کلینوپیروکسن حاصل شده

 ای، تحتقهوه های با چندرنگی سبز پر رنگ و کم رنگ حاصل دگرسانی پیروکسن و آمفیبولمنشأ ماگمایی هستند و آمفیبول

توسط اپیدوت، زایی عمدتاً ب(. بلورهای پالژیوکالز بر اثر فرایند سوسوریت 3باشند) شکل ایط هیدروترمال و دوتریک میشر

 اند.آلبیت و سریسیت جایگزین شده



 

 

 

 

 
باشند. دگرسانی در امتداد حاشیه بلورهای کلینوپیروکسن بر اثر دگرسانی توسط آمفیبول در حال جایگزینی می: الف( 9شکل 

 ای ماگمایی به آمفیبول سبز.ها باعث تغییرات بیرفرنژانس شده است. ب( تبدیل بخشی آمفیبول قهوهرخی کلینوپیروکسنب

 

 هاشیمی کانی

مورد آنالیز ای نقطه ریزپردازنده ییلهوسبه، سه نمونه از گابروها انتخاب و های مورد مطالعهنمونههای شیمی کانی تعیین منظوربه

ها در جدول های کلینوپیروکسن، آمفیبول، فلدسپار و اپیدوت موجود در این نمونهگرفت. نتایج آنالیز شیمی کانیقرارعناصر اصلی 

 اند.ارائه شده 1

ها از نوع اوژیت بوده کلینوپیروکسن موجود در نمونه، (Morimoto, 1988)بندی پیروکسن مطابق نمودار تقسیم: کلینوپیروکسن

 48تا  45درصد( و انستاتیت ) 11تا  1درصد(، فروسیلیت ) 44تا  41والستونیت )های اصلی آن عبارتند از: ه( و متشکلالف 4)شکل 

 درصد(.

در گروه  های مورد بررسیهای موجود در نمونهآمفیبول (Hawthorne et al, 2012بندی آمفیبول )مطابق نمودار طبقه: آمفیبول

ای( و منیزیوهورنبلند )سبز( تا ترمولیت )انواع با ها از پارگاسیت )قهوهنه ترکیبی آندامو گیرند های کلسیک قرار میآمفیبول

های آذرین و آمفیبول یکنندهیینتعکه  Siدر برابر  Ca+Na+Kنمودار  با توجه به(. ب 4رنگ( متغیر است )شکل چندرنگی سبز کم

 بیشتر اما آنچه که مسلم است(. پ 4ذرین هستند )شکل العه از نوع آمط های موردآمفیبول، (Leak, 1971دگرگونی است )

درجات متفاوتی از فرایند  اند و سپسآمده به وجودهای گابرویی مورد مطالعه در طی تبلور ماگما های موجود در نمونهآمفیبول

 اند.توده گابرویی متحمل شده سرد شدندگرسانی دوتریک را در مراحل بعدی تبلور و 

-یتونیت میالبرادوریت و ب یمیایی فلدسپارهای مورد مطالعه آلبیت،توجه به نتایج آنالیز شیمیایی فلدسپار، ترکیب شبا  :پالژیوکالز

 (.6)شکل  باشد. ترکیب آلبیتی پالژیوکالزها متأثر از فرایندهای دگرسانی بعد از تبلور پالژیوکالز آذرین میباشد

 از هادر اپیدوت موجود Fe 3+/ Al3+ = FePsX ++3پیستاسیت  سازنده است که ر آنبیانگ اپیدوت اینقطه آنالیز هایداده :اپیدوت

 .درصد متغیر است 54/35 تا 52/14



 

 

 

 

 
های مورد مطالعه از نوع اوژیت های نمونهکلینوپیروکسن (،Morimoto, 1988) بندی پیروکسنمطابق نمودار تقسیم الف( :4شکل 

های مورد مطالعه از نوع ترمولیت، آمفیبول (،Hawthorne et al, 2012) های کلسیکفیبولگذاری آمب( مطابق نمودار نام هستند.

 (،Leak, 1971) های دگرگونی از انواع آذرینآمفیبول یزکنندهمتمامنیزیوهورنبلند و پارگاسیت هستند. پ( بر اساس نمودار 
 باشند.های منطقه مورد مطالعه از نوع آذرین میتمامی آمفیبول

 

 
های های گابرو در محدوده(، ترکیب پالژیوکالزهای نمونهDeer et al., 1996) Ab-An-Or : با توجه به نمودار مثلثی6کل ش

 اند.البرادوریت، بیتونیت و آلبیت قرار گرفته

 

 فشارسنجی -دما 

های قراردادی آمفیبول به فشارسنج -گیرد که در این بخش به کمک دما های مختلفی انجام میفشارسنجی به روش -انجام دما 

 ارزیابی دما و فشار تبلور و فرایندهای دگرسانی بعدی پرداخته شده است.

 دماسنجی با استفاده از مقدار تیتانیم موجود در آمفیبول
گراد را برای درجه سانتی 111تا  821ای میانگین دم، Otten (1984)، به روش آمفیبولترمومتری براساس مقدار تیتانیم موجود در 

باشد اما می آمفیبول دهد که بیانگر شرایط دمای تبلورای )پارگاسیت و منیزیوهورنبلند( نشان میهای با چندرنگی سبز و قهوهآمفیبول

است  آمدهدستبهگراد ی سانتیدرجه 512تا  545دمای  های دگرسانی()آمفیبول رنگهای با چندرنگی سبز کمسایر آمفیبول برای

 باشد.د از تبلور آذرین میدگرسانی بعدمای انجام فرایند دهنده که نشان

 
 



 

 

 

 

Sample Lock 

Ep Pl Tr Mg-Hbl Par Cpx Mineral 

#44 #43 #14 #10 #6 #46 #32 #11 #2 #1 Analysis 

39.08 37.78 51.11 68.26 53.58 50.02 48.74 42.56 52.18 50.5 2SiO 

0.07 0.02 0.04 0.02 0.1 0.05 2.02 0.35 0.43 0.66 2TiO 

19.53 24.13 31.33 21.02 29.91 3.57 8.66 11.76 3.31 4.42 3O2Al 

16.04 12.68 0.87 0.08 0.88 20.71 11.56 19.86 5.93 6.02 tFeO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.22 0.14 0.14 0.15 MnO 

1.37 0.02 0.05 0.03 0.11 10.83 14.5 9.13 16.12 15.36 MgO 

21.52 23.7 13.69 1.26 10.53 11.79 11.45 11.21 20.13 20.51 CaO 

0.1 0.02 2.97 10.06 5.04 0.88 0.85 2.37 0.25 0.24 O2Na 

0.00 0.00 0.25 0.05 0.44 0.19 0.5 0.77 0.03 0.00 O2K 

97.71 98.35 100.31 100.78 100.59 98.39 98.5 98.45 98.52 97.86 Total 

3.12 2.98 0.00 2.95 0.00 7.41 6.88 6.35 1.92 1.88 Si 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.03 0.01 0.01 Ti 

 

1.84 

 

2.24 

 

3.97 

 

1.07 

 

3.98 

0.58 1.11 1.64 0.07 0.11 IVAl 

0.04 0.32 0.42 0.06 0.07 VIAl 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01 0.57 1.08 0.16 0.18 2+Fe 

0.96 0.75 0.07 0.00 0.08 0.49 0.79 1.4 0.01 0.00 3+Fe 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 Mn 

0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 3.05 2.03 0.88 0.85 Mg 

1.84 2 1.57 0.05 1.27 1.87 1.73 1.79 0.97 0.81 Ca 

0.01 0.00 0.61 0.84 1.1 0.25 0.23 0.68 0.03 0.01 Na 

0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 0.03 0.09 0.14 0.00 0.00 K 

7.93 7.98 6.25 4.91 6.49 15.11 15 15.57 3.93 3.92 Sum 

          Component 

     54 84 65 84 82 Mg# 

        42.15 43.51 Wo 

        46.97 45.34 En 

        9.92 10.22 Fs 

     0.96 0.91 0.96   BCa/B(Ca+Na) 

  70.71 6.47 52.2      An 

  27.76 93.53 45.21      Ab 

  1.54 0.00 2.6      Or 

34 25         XPs 

 .های مورد مطالعههای کلینوپیروکسن، آمفیبول، پالژیوکالز و اپیدوت نمونهای کانی: نتایج تجزیه ریزپردازش نقطه1جدول 

 

 آمفیبول های قراردادیفشارسنج

های فشار پایین عنوان معرف رژیمبا آنالیز هورنبلندهای پنج مجموعه آهکی قلیایی به این محققین :(1186) هاماراستروم و زن روش -

با استفاده از این ردند. کابداع  اکسیژن 23با ( IVAl) 4آرایی و محتوای آلومینیم با هم( TAl) و باال، یک رابطه خطی بین آلومینیم کل

 است. کیلوبار 6/4تا  5/2 های مورد مطالعه تبلور آمفیبولفشار  ،روش

هورنبلند ماگمایی با فشار   TAlدر این روش، فشارسنج آلومینیوم در هورنبلند که مبتنی بر رابطه خطی بین  (:1112اشمیت ) روش -

کیلوبار و  13تا  5/2طور تجربی در شرایط اشباع از آب و در فشارهای عمق است، بههای نفوذی و آتشفشانی کمتبلور در توده

بیانگر ( 1112اشمیت ) محاسبات انجام شده براساس معادله فشارسنجی گراد همسنجی شده است.درجه سانتی 555تا  655دماهای 

 اند.کیلوبار متبلور شده 8/5تا  4/3های گابرویی در فشار بین آن است که آمفیبول سنگ



 

 

 

 

این پژوهشگران یک فشارسنج تجربی را براساس محتوای آلومینیوم هورنبلندهای آذرین در  (:1181جانسن و رادرفورد ) روش -

ند. فرایند اهصورت آزمایشگاهی همسنجی کردتعادل با مذاب، بیوتیت، کوارتز، سانیدین، پالژیوکالز، اسفن و مگنتیت یا ایلمنیت به

گراد صورت درجه سانتی 585تا  545 دمای کیلوبار و در 8تا  2وه فازهای یادشده در گستره فشار واسطه تعادل انبهمسنجی به

 4/4تا  2/2های گابرویی مورد مطالعه از ، فشار تشکیل آمفیبول در سنگات انجام شده مبتنی بر این روشبراساس محاسب پذیرفت.

 متغیر است.  کیلوبار

معادله جدیدی ( 1186هاماراستروم و زن )این روش با مبنا قرار دادن رابطه ارائه شده توسط ر د (:1185روش هالیستر و همکاران ) -

در این  با فشار رابطه خطی دارد. حاشیه هورنبلندمتوسط  Alکیلوبار، محتوای  8تا  2 فشار به عقیده این محققین در گسترهارائه شد. 

فشار تبلور آمفیبول  ،(1185) و همکاران هالیسترمطابق فرمول ارائه شده توسط کیلوبار تقلیل یافته است.  ±1روش خطای محاسبه به 

 کیلوبار متغیر است.  5/5تا  8/2های گابرویی در سنگ

-زیاد فشار محاسبه شده احتماالً نشاندامنه نسبتًا  ارائه شده است. 2های مختلف در جدول خالصه نتایج حاصل از بارومتری به روش

 باشد.ور آذرین تا فرایندهای دگرسانی سطحی میی عمق تبلدهنده
زآنالی شماره  AlTotal Hammarstrom & Zen 

(1986) 

±  3/5 kbar 

Schmidt 

(1992)                        

±  6/5 kbar 

Johnson & 

Rutherfurd (1989) 

±  5/5 kbar 

Hollister et 

al (1987) 

±  1/5 kbar 

22#  356/1  554/3  444/3  255/2  885/2  

13#  862/1  634/4  853/5  416/4  541/5  

32#  441/1  551/2  841/3  635/2  365/3  

33#  542/1  551/3  321/4  562/3  136/3  

34#  456/1  213/3  12/3  618/2  451/3  

45#  415/1  544/3  552/3  555/2  113/3  

 های مختلف.شهای منطقه بر اساس محتوای آلومینیوم کل به رو: نتایج محاسبه فشار تشکیل آمفیبول2جدول 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

-باشد و سوسوریتهای مورد مطالعه میهای ماگمایی و دگرسانی در نمونههای مختلف آمفیبولشواهد میکروسکوپی بیانگر نسل

ماگمایی  هایدهنده تأثیر فرایندهای دگرسانی دوتریک و هیدروترمال کانیباشد. این امر نشانزایی فلدسپارها فرایندی معمول می

دهند که با دامنه شرایط دما و فشار ها رنج دما و فشار وسیعی را نشان میفشارسنجی آمفیبول -بعد از تبلور آذرین است. نتایج دما 

 تر بعدی مطابقت دارد.های حرارت پایینتبلور آذرین تا دگرسانی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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