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  چکیده

اسفراین در شمال شرق ایران و شرق پهنه ساختاري البرز در زون بینالود واقع  -نوار ماگمایی قوچان

رسوبی به سن ژوراسیک تا  -هاي رسوبی و آتشفشانی از سنگکه در آن توالی هاي ضخیمی شده است 

با ترکیب آندزیتی، تراکی  آذرین نیمه عمیق و دایک تعداد زیادي گنبد دارند. کواترنري رخنمون

متفاوت در  هاي بیبا ابعاد و ترک ییآنکالوهااند. کرده ها نفوذ ریولیتی به درون این توالی تا آندزیتی

به حساب می اي  با پوسته قاره و آالیشکه شواهدي از اختالط ماگمایی  شوند یم دهیگنبدها د نیا

هاي مورد نظر داراي ماهیت کالک آلکالن هستند که از  با توجه به معیارهاي ژئوشیمیایی، سنگ .آیند

LILE  وLREE شدگی و از غنیHSFE  وHREE یی نظیرها ویژگی دهند. تهی شدگی نشان می 

SiO2 )59  درصد 75تا(، Na2O  درصد، 3بیش از Al2O3  درصد، 15بیش ازYb  8/1 از تر پایین 

با ویژگی  هاسنگ ایندر  ،)درصد 9/0 تا Na2O K2O/ )1/0 و نسبت ام پی پی 18 از کمتر Y ام، پی پی

 Rb، Ba، K يباال تمرکز و Ti و Nb از یشدگیته. همچنین مشابه است یلیسپر س هاي آداکیت هاي

مجموعه شواهد  .باشد مورد نظر می هاي آداکیتی سازنده سنگ ییماگما اي یش پوستهآال بیانگر Th و

 از هاي آداکیتی پر سیلیس،  سنگ سازنده يهاماگمادهند که  شناختی و ژئوشیمیایی نشان می سنگ

فشار  –یافته و گسیخته شده نئوتتیس (شاخه سبزوار) در شرایط دما فرورانش یانوسیاق ورقه ذوب

بر روي زیرکن  U-Pbسنجی  بر اساس روش سن .است  گرفته سرچشمه / اکلوژیتتیبولیفآمرخساره 

براي  Ma12/0±33/2تا   میلیون سال Ma15/0±81/17 سن ،برروي انواع گروه هاي سنگی  K-Arو

هاي اولیه  نسبتباشد.  پلیوسن باالیی می تا میوسن پایینیمعادل با است که آنها بدست آمده 

143Nd/144 Nd 87و  512803/0تا  512581/0محدوده  درSr/86 Sr می ، 705627/0 و 703903/0بین

ذوب بخشی پوسته اقیانوسی گسیخته شده (شاخه سبزوار) از ها،  که این سنگ باشند و مبین آنند

هاي پالژیوکالز، آمفیبول و پیروکسن تشکیل  هاي مورد بررسی عمدتاً از کانی سنگاند.  منشأ گرفته

 ها ، کلینوپیروکسنآندزینتا الیگوکالز اساس نتایج آنالیز شیمی کانی، پالژیوکالزها از نوع اند. بر  شده



 ح 
 

نتایج حاصل از دما باشند.  دار می تا هورنبلند منیزیم نوع چرماکیتیها از  از نوع اوژیت و آمفیبول عمدتاً

درجه سانتی گراد 943ا ت 860ي بین هادر دما هابیانگر تبلور آن ،فشار سنجی بر روي کانی آمفیبول –

درجه  1175تا  1150هاي موجود، بیانگر دماي و براي کلینوپیروکسن کیلوبار 08/4تا  7/1و فشار 

کیلومتر  20نشان دهنده عمق تبلور حداکثر که  می باشد کیلوبار 9/5تا  8/3سانتی گراد و فشار بین 

 باشد.  می سفراینا -قوچاننوار ماگمایی  هاي آذرین نیمه عمیق براي سنگ

  

- نوار ماگمایی قوچانشیمی کانی،  زمین شناسی ایزوتوپی،: پترولوژي، ژئوشیمی، هاي کلیدي واژه

   اسفراین، سبزوار.
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Abstract 

 

The Quchan-Esfarayen magmatic belt is located in the in NE of Iran and north of 

Sabzevar structural sub-zone and Sabzevar ophiolitic belt (Binaloud zone, Eastern 

Alborz), where a thick sequence of Jurassic to Quaternary volcanic and 

volcanosedimentary rocks crop out. This sequence was intruded by numerous sub 

volcanic domes, dikes, with compositions ranging from andesite, trachyandesite to 

rhyolite. Various enclaves of different composition, size and shape have been found in 

these domes. These enclaves are evidence of magma mixing and crustal contamination. 

Geochemically, the studied rocks exhibit a calc-alkaline affinity, and they are enriched 

in LREE and LILE and depleted in HREE and HSFE. Other geochemical 

characteristics, such as SiO2 varying between 59-75 wt%, Na2O >3wt%, Al2O3 >15 

wt%, Yb <1.8 ppm, Y <18 ppm and K2O /Na2O ratio between 0.1 to 0.9 percentage 

makes it possible to classify these rocks as high-silica adakites. Also, depletion of Nb 

and Ti, and a high enrichment in Rb, Ba, K and Th, implies crustal contamination of the 

adakitic domes. Petrographical and geochemical data indicate that the magma forming 

high-silica adakites originated from partial melting of the subducted and detached 

oceanic slab of Neo-Tethys (Sabzevar branch) in pressure-temperature conditions of 

amphibolite / eclogite facies. U-Pb zircon dating and K-Ar dating method on different 

rock groups yielded ages of 2.33±0.12 Ma to 17.81±0.15 Ma, which is consistent with 

early Miocene to late Pliocene. The ratio of 87 Sr/86 Sr (0.703903- 0.705627) and initial 
143 Nd/144 Nd ratio of (0.512581-0.512803) suggest that these rocks originated from 

partial melting of the detached oceanic slab  (Sabzevar branch). 

The investigated rocks are mainly composed of plagioclase, amphibole and pyroxene. 

Mineral chemical analysis reveals that plagioclase composition varies from oligoclase to 

andesine, clinopyroxene are mainly augite and amphibole varies from tschermakite to 

Mg-hornblende. Amphibole geothermobarometry suggests crystallization temperatures 

of 860–943ºC, at 1.70–4.08 Kb. Clinopyroxene crystallized at temperatures of 1150–

1175ºC, at 3.80-5.90 Kb, indicating crystallization at crustal depths of maximum 20 km 

for the studied subvolcanic rocks in the Quchan-Esfarayen magmatic belt.   
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