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تعييه ژئًشيمي ،سري ماگمايي ي مًقعيت تکتًويکي ياحدَاي سىگي حد فاصل مياودشت ي
عباس آباد (شرق شاَريد)

هتميبى ،حويذ•1؛ جعفشيبى ،عجذالشضب
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 1وبسؿٌبع اسؿذ ،پتشٍلَطي داًـگبُ آصاد ؿبّشٍد
 2عضَ ّيئت علوي داًـگبُ آصاد ؿبّشٍد

چکيدٌ
هحذٍدُ هَسد هطبلعِ دس  121ويلَهتشي ؿشق ؿْشػتبى ؿبّشٍد لشاس گشفتِ اػتت ،ثتش اػتبع هطبلعتب
هيىشٍػىَپيٍ ،احذّبي ػٌگي ايي هٌطمِ ،ؿبهل آًذصيت ،ثبصالت ،تشاويت ،تشاوي آًذصيت ،آلىتبلي
ثبصالت هي ثبؿذّ .وچٌيي ثش اػبع هَلعيت حضَسً ،وًَتِ ّتب دس ػتشي آلىتبلي جمتِ ثٌتذي ؿتذُ اًتذ.
ثشاػبع هَلعيت تىتًَيىي ًيض ٍاحذّبي ػٌگي هٌطمِ دس هحذٍدُ وبله آلىبلي ثبصالت لشاس هتيگيتشد
ٍ ًوَداس تعييي وٌٌذُ ػشي هبگوبيي ،هبّيت آلىبلي ايي گذاصُّب سا ًـبى هيدّذ.
مقدمٍ
هٌطمِ هَسد هطبلعِ اص غشة ثِ ؿشق يعٌي اص وبسٍاًؼشاي هيبًذؿت يعٌتي  31ويلتَهتشي ثعتذ اص هيتبهي ؿتشٍ
ؿذُ ٍ تب سٍػتبي عجبع آثبد حذٍد  141ويلَهتشي ؿبّشٍد اداهِ داسدوتِ ايتي هٌطمتِ دس

ؿتشلي تتشيي ًمتب

اػتبى ػوٌبى هي ثبؿذ .هٌطمِ هَسد هطبلعِ اص دٍ هحذٍدُ تـىيل ؿذُ اػتت وتِ هٌطمتِ Aدس ًبحيتِ ؿتوبش ؿتشلي
عجبع آثبد ثَدُ ٍ ؿبهل ػِ ػىـي هي ثبؿذ:
الف)ػىـي ؿشلي
ة)ػىـي هشوضي
ج)ػىـي غشثي
هٌطمِ  Bوِ اص سٍػتبي عجبع آثبد ؿشٍ ؿذُ ٍ تب ًضديىي وبسٍاًؼشاي هيبًذؿت ثِ تش

هيتبهي اداهتِ داسد

ٍ ايي هٌطمِ سخؼبسُ ّبي آًذصيتي داسد وِ جبدُ آػفبلتِ سا لطع وشدُ اػت.
َش ٍ عشض جغشافيبيي آخشيي ٍ ؿشلي تشيي ًمطِ اص ثشداؿتْبي ػىـي ؿتشلي هٌطمتِ  Aيتب داهتي جت
 N 36 23 58 56 22 43.9ثب استفب 1113هتش ٍ َش ٍ عشض جغشافيبيي آخشيي ٍ

E

غشثتي تتشيي ًمطتِ

اص ثشداؿتْبي ػىـي غشثي هٌطمِ  Bيتب ثيشًٍضدگتي ّتبي هتمتب ع جتبدُ  N36 25 4.1 E55 49 16.5ثتب
استفب 1177هتش هي ثبؿذ.

دس ايي پظٍّؾ جْت ثشسػي دليك پتشٍگشافي ٍ تفىيه ٍاحذّبي ػتٌگي ٍ ثشسػتي صٍى ثٌتذي آلتشاػتيًَي
تعذادً 61وًَِ اص ٍاحذّبي ػٌگي هٌطمِ ثشداؿت گشديذ .پغ اص هطبلعِ دليك همب ع ًبصن ايتي ًوًَتِ ّتب تعتذاد
ً 15وًَِ اًتخبة گشديذ ٍ ثشاي تعييي هبّيت طئَؿيويبيي ،پتشٍطًتض ٍ ّوچٌتيي تعيتيي ػتشي هبگوتبيي ٍ جبيگتبُ
تىتتتتتتتتتتتتتتًَيىي ثتتتتتتتتتتتتتِ آصهبيـتتتتتتتتتتتتتگبُ  SGSوبًتتتتتتتتتتتتتبدا تَػتتتتتتتتتتتتت ؿتتتتتتتتتتتتتشوت
وبى پظٍُ اص تْشاى اسػبش گشديذ ٍ ًوًَِ ّب ثِ سٍؽ  PCI-MSهَسد آًبليض لشاس گشفتٌذ.
زميه شىاسي مىطقٍ مًرد مطالعٍ
ٍاحذّبي ػٌگي هٌطمِ هَسد ًظش ثيـتش ؿبهل آًذصيت ،ثبصالت ،تشاويت ،تشاوي آًذصيت ،آلىبلي ثبصالت هتي
ثبؿتتذ وتتِ ثتتش اػتتبع هطبلعتتب همتتب ع ًتتبصن وتتبًي غبلتتت ايتتي ٍاحتتذّبي ػتتٌگي پ طيتتَو ص ٍ وليٌتتَ
پيشٍوؼي(اٍطيت) هي ثبؿذ؛ وبًي ّبي ديگشي هثل َّسًجلٌذ ،اليَيي ،ػبًيذيي ٍ آهفيجَش ًيض دس همب ع ديتذُ هتي
ؿَد.
ژئًشيمي ياحدَاي سىگي مىطقٍ مًرد مطالعٍ
ثشاي جمِثٌذي ٍ ًبهگزاسي ؿيويبيي ػٌگّبي آتـفـبًي هتَسد هطبلعتِ ،اص ًوَداسّتبي هعوتَ آلىتبلي دس
ثشاثتتتتتتش ػتتتتتتيليغ (لَثتتتتتتبع ٍ ّوىتتتتتتبساى ٍ ،)1986اص ًؼتتتتتتجت  Zr/TiO2دس همبثتتتتتتل

SiO2

(ٍيٌچؼتش ٍ فلَيذ  )1977اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ،جك غبلت ػٌگّب دس هحذٍدُ تشاوي آًذصيت ٍ ثبصالت تشاوتي
آًذصيت ٍ تشاوي ثبصالت لشاس گشفتِ اػت .ثشخي اص ًوًَِ ّبي هَسد هطبلعِ ًيض دس هحذٍدُ تشاويتت پت

ؿتذُ

اػت.
تعييه ريابط ژئًشيمي با استفادٌ از ومًدار تغييرات درصد اکسيدَاي اصلي در برابر SiO2
ّوچٌيي جْت تعييي سٍاث طئَؿيويبيي ٍ پتشٍطًتيىي ثيي ػٌگّبي هٌطمِ اص ًوَداس تغييش دسصذ اوؼتيذّبي
اصلي دس ثشاثش  SiO2اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ايي ًوَداس سًٍتذ صتعَدي اوؼتيذّبي ً P2O5 ٍ K2Oـتبًذٌّذُ
تفشيك هبگوب دس ًضديىي ػطح يب سٍي ػتطح صهتيي هطبثمتت داسد ٍ ّوچٌتيي سًٍتذ ًضٍلتي اوؼتيذّبي ٍ CaO
ً FeOt ٍ TiO2 ٍ MgOـبى اص تجلَس وبًي ّبي هبفيه هثل اليَيي ،اٍطيت ٍ هگٌتيت داسد.
عذم حضَس دليك ًوًَِ ّب ثش سٍي سًٍذ صعَدي يب ًضٍلي ،هي تَاًتذ ثتِ دليتل ٍجتَد آلتشاػتيَىّ ،ضتن ٍ يتب
آاليؾ هبگوبيي ثبؿذ.
تعييه سري ماگمايي تًدٌَاي مىطقٍ حد فاصل ميان دشت ي عباس آباد شاَريد
ثب تَجِ ثِ لشاسگيشي هَلعيت ًوًَِ ّتب دس ًوتَداس لَثتبع ٍ ّوىتبساى () 1986هتي تتَاًين ػتٌگْبي هٌطمتِ
هَسد هطبلعِ سا جضء ػشي هبگوبيي آلىبلي تمؼين ثٌذي ًوبيين.ػتٌگْبي آرسيتي ػتشي آلىتبلي سا هتي تتَاى ثتش

اػبع هيضاى فشاٍاًي ػذين ٍ پتبػين ثِ اًَا ػذيه ٍ پتبػيه تمؼين ًوَد غبلتت ٍاحتذّب دس هٌطمتِ ؿَؿتًَيتي
(ػٌگْبي آرسيي آلىبلي غٌي اص پتبػين) پ

ؿذُ اًذ.

تعييه مًقعيت تکتًويکي تًدٌَاي مىطقٍ مًرد مطالعٍ
جبيگبُ تىتًَيىي ٍاحذّبي ػٌگي هٌطمِ دس هحذٍدُ ثبصالتّبي وبله آلىبلي جضايش لَػي لشاس هيگيشد.
وتيجٍگيري
دس هٌطمِ هَسد هطبلعِ ٍاحذّبي ػٌگي آًذصيت ،ثبصالت ،تشاويت ،تشاوي آًذصيت ،آلىتبلي ثبصالتت هـتبّذُ
ؿذًذ ٍ ثش اػبع ًوَداسّبي ،تعييي هَلعيت ػٌگّبي آتـفـبًي ،غبلت ػٌگّب دس هحذٍدُ تشاوتي آًتذصيت ٍ
ثبصالت تشاوي آًذصيت ٍ تشاوي ثبصالت لشاس گشفتِ اػتتّ .وچٌتيي ٍاحتذّبي ػتٌگي هٌطمتِ دس ػتشي ػتٌگْبي
آلىبلي لشاس هيگيشًذ وِ ثش جتك ًوتَداستعييي ػتشي هبگوتبيي غبلتت ٍاحتذّب دس هٌطمتِ ؿَؿتًَيتي (ػتٌگْبي
آرسيي آلىبلي غٌي اص پتبػين) پ

ؿتذُ اًتذ .اص لحتب هَلعيتت تىتتًَيىي ًيتض ػتٌگّتبي هٌطمتِ دسهحتذٍدُ

ثبصالتّبي وبله آلىبلي جضايش لَػي ٍ CABالع هيؿًَذ.
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