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 هاي آداكیتی پرسیلیس سهند شیمی سن  شناسی و زمین سن 
 

 

3*فرهاد پیرمحمدي علیشاه
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 3/0/31 ، پذيرش مقاله:4/1/31 دريافت مقاله:
 

 چکیده
آنگدزيت   داسيت، تراکی دختر، گنبدهاي آداکيتی پرسيليا متعددي با ترکيب ريوليت، داسيت، تراکی -در منطقه سهند در بخش شمالی نوار آتشاشانی اروميه

هگاي رسگوبی    رسگوبی ائوسگن و نيگ  در برخگی مگوارد سگنگ       -هاي آتشاشانی متعلق به محدوده زمانی ائوسن پ ين تا پليوسن وجود دارد که سنگو آندزيت، 

و آمايبگول  هگا پالژيگوکالز    هاي سازنده ايگن سگنگ   ترين کانی اند. اصلی سنگ در برگرفته صورع بيگانه هايی از آنها را به اند و تکه ميوسن را قطع کرده -اليگوسن

هگا داراي   گذارند. ماگماي سازنده اين سنگ هاي متنوع فل يتی پورفيري، ميکروليتی پورفيري، غربالی، جريانی و گلومروپورفيري را به نمايش می است که بافت

هگاي   هگا در گگروه آداکيگت    سگنگ هاي آداکيتی ني  ايگن   بندي سنگ دسته هاي آتشاشانی است. در نمودارهاي  قليايی پرآلومين، شاخص کمان -سرشت آهکی

هگا از اناصگر خگاکی     شگدگی ايگن سگنگ    شده به مورب، گوشته اوليه و کندريت، بيانگر غنی انصري بهنجار گيرند. نمودارهاي چند قرار می (HAS)پرسيليا 

شدگی شديد از اناصر بگا   ت. تهیاس (HREE)شدگی آنها از اناصر خاکی کمياب سنگين  و تهی (LILE)يون  دوست )ليتوفيل  درشتکمياب سبک و سنگ

شگود. بگر اسگاس نمودارهگاي      هگا ديگده مگی    هاي کمگانی اسگت، در ايگن سگنگ     هاي برج ته محيط که از ويهگی Tiو  Nb ،Pمانند  (HFS)شدع ميدان باال 

ل از دگرگونی صاحه اقيانوسی فرورانگده  بخشی يک سنگ منشاء اکلوژيتی يا گارنت آمايبوليتی حاص ها، از ذوب زادي، ماگماي آداکيتی سازنده اين سنگ سنگ

وجود آمده است. اين ماگما در جريان صعود به ترازهاي باالتر و جايگ ينی، متحمل فرايندهاي تبلگور تاريقگی همگراه بگا       شده نئوتتيا به زير ايران مرک ي، به

 ها و بافت غربالی آنها از شواهد رخداد اين فرايندهاست.بلور شده است. وجود خوردگی و ادم تعادل شيميايی درشت (AFC)اي  هضم و آاليش پوسته
 

 دختر -شيمی، آداکيت، سهند، نوار آتشاشانی اروميه شناسی، زمين سنگ كلیدي: هاي واژه

 
 

 

 مقدمه -3
 

شگر    يک از شمال غرب تا جنگوب يهاي ماگمايی سنوزو گ ترش سنگ

و شمال شگر    قاره ايران مرک ي، شماله دختر ، پيرامون خرد -)پهنه اروميه

هگاي ماگمگايی    فعاليگت  ب گياري از ناشگی  ايران )کمگان ماگمگايی سگب وار ،    

 وتتياکره اقيانوسگی نئگ   رسد که فرورانش سنگ به نظر می .استيک يسنوزو

هاي ماگمايی بوده اسگت.   پالئوسن، اامل اصلی اين فعاليت -در خالل کرتاسه

و  قليگايی  -هاي آذرين بگا ماهيگت بيشگتر آهکگی     چنين حجم بااليی از سنگ

شناسگان مختلگف بگوده اسگت. امگا در       همواره مورد توجگه زمگين   ،متاآلومين

ائوسن هاي آذرين بعد از  هاي ژئوشيميايی دقيق سنگ هاي اخير، بررسی سال

انگوان   آنهگا بگه   در شمال شر  ايران منجر به شناسگايی و گگ ارش برخگی از   

وتتيا در کمان ماگمايی سگب وار و  هاي آداکيتی مرتبط با فرورانش نئ سنگ

 ;Ghasemi et al., 2014; Dehnavi, 2010)جنوب قوچان شده است

Tanha, 2009; Salehinejad, 2008).   هگا در   براي اولين بگار آداکيگت

 ,Arjomandzadeh) ندل غگرب ايگران، در شگر  اهگر معرفگی شگد      شگما 

در  مشخصالور  بهدختر و  -. اين استوک در کمربند ماگمايی اروميه(2006

 -سگاختی  زمگين شهرستان اهر در آذربايجان شرقی قرار دارد. شگواهد سگنی،   

دهد که مواد مذاب حاصگل از فگرورانش بگه     اگمايی و ژئوشيميايی نشان میم 

دختگر نقگش    -ن در زون اروميگه هگاي ايگرا   ر تشگکيل پگورفيري  الور ن بی د

گنبگگد  16حگگدود  Jahangiri, (2007)  ديگگگري. در تحقيگگق نگگدا داشگته 

)شمال تبري   با  کيلومتر مربع را در شمال غرب ايران 4-4آتشاشانی با قطر 

د که ماهيت آداکيتگی دارنگد.   رپليوسن معرفی ک-سن ائوسن ميانی تا ميوسن

انگد. مشخصگاع    دختر واقع شده -شمالی کمربند اروميه بخشها در  اين توده

 ا به قرار زير است:هگنبداين 

 Na2O/K2O>1ن بت  -

  .Sr = 346-737 ppmم )وب يار غنی از استران ي -

 .HREE  و مقادير باالي Y(10-20ppm)مقادير پايين ايتريم ) -

 N = 9-27(Ce/Yb)ن بت  -

 منای ايروپيوم هنجاري بی -

 Tiو  Y ،Nbمقادير پايينی از اناصر  -

 .Ce/Ybو  Sr/Y (20-58)هاي  مقادير باالي ن بت -

 حدواسگطی  -اسگيدي  آتشاشگانی  يگا  هگاي پلوتگونيکی   سگنگ ، ها آداکيت

، Srبگاالي   ماننگد مقگادير   ژئوشگيميايی مشخصگی   هگاي  ويهگگی  کگه  ه تند

 دار يافتگه شگيب   تاريگق  کميگاب  خگاکی  اناصگر  ، الگوهايYمحتوياع پايين 
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 سگازند. در  را آشکار می Euمنای  هنجاري بی  بدون La/Ybباالي  مقادير)

 ب گيار  منشگ   هگا  سگنگ  ايگن  کگه  داده اسگت  نشان مطالعاع اخير دهه چند

موضوااع  از يکی ترکيباع اين یيزا سنگ هنوز امروزه حتی وی دارند متنوا

 تگرين  مهگم  از  .Jian-Wei Li et al., 2007) اسگت  انگيگ   بحگب  ب گيار 

 بگه  تگوان  مگی  ،است دهش پيشنهاد ها سنگ براي اين که زادي سنگ هاي مدل

 : Nobutaka Tsuchiya et al., 2007) کرد اشاره موارد اين

 فرورونده و داغ جوان اقيانوسی هصاح بخشی ذوب از حاصل مذاب -

 شده ضخيم ينیيپا پوسته از حاصل مذاب -

 بازالتی ماگماهاي بخشی  تبلور -

 .است ه متاسوماتي هصاح ذوب توسط که اوليه پريدوتيت مذاب -

 ،است اهميت حائ  جنبه دو از آنها تشکيل پهوهش و ها آداکيت شناسايی

 اين ،شرايط آن در که اي ويهه گرمايی وساختی  زمينهاي  رژيم دليل به يکی

 بگا  آداکيتی ترکيباع بيشترهمراهی  دليل به ديگر و شوند می ايجاد ترکيباع

آن  بگا  ارتبگاط  بگدون  يا پورفيري با ارتباط در الال -موليبدن ما کان ارهاي

در اين تحقيق سعی شگده اسگت بگا     . Jian-Wei Li et al., 2007) است

آبگاد   شناسی در سطح گ ترده از آذرشهر تا ب گتان  هاي زمين توجه به بررسی

هگاي مگورد    هگاي حاصگل از تحليگل شگيمی سگنگ      و همچنين پردازش داده

تا حگد زيگادي    ،در منطقه يادشدههاي  شناسی سنگ بررسی، سرگذشت زمين

 روشن شود.

 

 روش تحقیق -1
 

  آوري االالاگاع موجگود از منطقگه مگورد مطالعگه، بررسگی       پا از جمگع 

بگرداري انجگام و    مقدماتی از کل منطقه و تعيين م يرهاي پيمايش و نمونگه 

مقطگع نگازک    466 نمونه معرف کل منطقه انتخاب شد. بيش از 446سرا 

نمونگه   16نگاري آنها انجام شد و سرا  ميکروسکوپی تهيه و مطالعاع سنگ

هاي آتشاشانی  ساختی سنگ منظور بررسی خاستگاه و تعيين جايگاه زمين به

کانادا ارسال شگدند.   AlS-Chemexبراي تج يه شيمی سنگ به آزمايشگاه 

هگا، بگه    در نمونگه  REEو  ج ئگی  و اناصگر  ICP-Mاناصر اصلی، به روش 

الزم مربوط به  هاي تصحيح گيري شدند. پا از انجام اندازه ICP-MSروش 

نتگايج  از ظرفيتگی   ظرفيتگی و سگه   حذف مواد فرار و تعيين ن گبت آهگن دو  

 . (Middlemost, 1989)شدحاصل در نمودارهاي مختلف استااده 
 

 شناسی منطقه زمین -1
 

کيلومتري جنوب شگهر   16 در منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ايران

تگگا  10°،16'تبريگگ  و شگگر  درياچگگه اروميگگه بگگين الگگول جيرافيگگايی شگگرقی

)شگکل   قگرار دارد  18°،16'تگا   18°،16'و ارض جيرافيايی شمالی °10،16'

ی کمربنگگد الشگگم بخگگشهگگاي جگگوان در  . آتشاشگگان سگگهند از آتشاشگگان 4

صگورع   هپلي توسگن بگ  که از اواخر ميوسگن تگا    استدختر  -ماگمايی اروميه

 هگگگاي اناجگگگاري و خگگگروو گگگگدازه بگگگوده اسگگگت متنگگگاوب داراي فعاليگگگت

(Pirmohammadi, 2011 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شناسی  شده از نقشه زمين شده منطقه مورد بررسی. تهيه شناسی ساده نقشه زمين -4شکل 

 .(Behrouzi et al., 1997)اسکو  466666/4با مقياس 
 

هگاي حدواسگط بگا     فعاليت آتشاشانی در سگهند، گگدازه   در مراحل اوليه

 ,Moinevaziri & Aminsobhani)است  ترکيباع مختلف فوران کرده

رخ ميوسن، انتشار وسيع پاميا و خاک گتر آتشاشگانی    اواخرو در  ،(1978

بعگد از   و در جديدترين فعاليت آتشاشانی در پليوسن و کواترنري، است داده

هگاي اسگيدي ماننگد داسگيت و ريوداسگيت       گدازه ،مراحل آرامش و خاموشی

در منطقگه   آتشاشگانی  نيمگه سگن بگا سگاير گنبگدهاي     اند که هگم  فوران کرده

 ,Amel) اسگت آذربايجان بوده و مربوط به مرحله آخر فعاليگت آتشاشگانی   

2008) . 

 

 بحث و بررسی -4
 

 هاي آ رین منطقه نامگذاري شیمیایی سن  -4-3
 

 Leبنگدي   دسگته  اسگاس مگورد بررسگی، بر  هاي خروجی منطقگه   سنگ

Maitre, (1989); Middlemost, (1985)  ،امدتاً در گ تره ريوليگت ،

همچنگين در   الگف .  -3)شکلگيرند  میداسيت و آندزيت قرار  داسيت، تراکی

ارائه  De la Roche, (1980)که توسط  R1-R2بندي براساس نمودار  رده

اک گيهن، تيييگراع    بجگ  ی هگاي اصگل   کگاتيون  همگه شد، اگالوه بگر شگرکت    
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 و

Fe/Fe+Mg  ن بت بهAb+Or/An    و همچنين درجۀ اشگباع از سگيليا

 شوند.به صورع زير تعريف می R1و  R2شود. پارامتر هاي  نظر گرفته می در

R1 = 4Si - 11(Na+K) - 2(Fe+Ti)    

R2 = 6Ca + 2Mg + Al 

محگدود   هاي منطقگه در   نمونه بيشترب   -3براساس اين نمودار )شکل 

 گيرند. داسيت و ريوداسيت قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
؛ ب  رده(Le Maitre, 1989; Middlemost, 1985) هاي خروجی منطقه براساس مجموع قليايی ن بت به سيليا بندي ژئوشيميايی و نامگذاري سنگ الف  رده -3شکل 

 (De la Roche, 1980)توسط  R1-R2بندي براساس نمودار 
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ساختی  زمینبررسی ژئوشیمی و تعیین محیط  -4-1
 هاي آ رین منطقه سن 

 

ن بت بگه  قليايی هاي مورد بررسی، براساس نمودار  سري ماگمايی سنگ

 -1)شگکل   بگوده قليگايی     ، شگبه (Irvin and Baragar, 1971)سگيليا  

، و AFM (Irvin and Baragar, 1971)اساس نمودار مثلثگی   الف ، و بر

هگاي منطقگه    سنگ. A/CNK (Shand, 1943)ن بت به  A/NKنمودار 

 ه گتند.  پ  -1ب  و متگاآلومين )شگکل    -1)شگکل  قليايی  با ماهيت آهکی

 ,Y (MacLean & Barrettدر برابگر   Zrتيييگراع   نمگودار همچنين در 

قليايی  -کل يمیمحدود  هاي مورد مطالعه در  ع  نمونه -1)شکل  (1993

 گيرند. قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AFM (Irvin and. ب  نمودار مثلثی (Irvin and Baragar, 1971)قليايی  هاي قليايی از شبه براي تماي  سري SiO2ن بت به  Na2O + K2Oالف  نمودار مجمواه  -1شکل 

Baragar, 1971) پ  نمودار .ANK  ن بت بهACNK (Shand, 1943) ع  نمودار تيييراع .Zr  در برابرY (MacLean & Barrett, 1993.  

 
 سگاختی  نيگ  بگراي تشگخيص رژيگم زمگين      Zr/Yاز ن بت اناصگر کميگاب   

گونگه کگه اگگر در      . بگه ايگن  Pearce & Norry, 1979توان استااده کگرد )  می

هگگاي  باشگگد، متعلگق بگگه کمگگان  Zr/Y> 3هگا ن گگبت   ترکيگب شگگيميايی سگگنگ 

هاي آتشاشگانی   باشد به کمان Zr/Y< 3اي ه تند و اگر در آنها  آتشاشانی قاره

هاي آتشاشگانی منطقگه مگورد مطالعگه داراي ن گبت       اقيانوسی تعلق دارند. سنگ

Zr/Y>3  اي  آتشاشانی قگاره  هاي و در گروه کمان   است43/43)مقدار ميانگين

اناصگر   سگاختی براسگاس   کننده محيط زمگين  گيرد. در نمودارهاي متماي  قرار می

آتشاشگانی هم مگان و پگا از      الگف و ب  در محگدود  کمگان    -1کمياب )شکل 

 ، R1-R2 (Bachelor & Bowden, 1985گيرنگد. نمگودار    برخورد قگرار مگی  

 = R1الف  بر پايۀ اناصر اصلی است و براساس پارامترهگاي کگاتيونی    -4)شکل 

4Si - 11(Na+K) - 2(Fe+Ti)  وR2 = 6Ca + 2Mg + Al   الراحگی

هگا در محگدود  هم مگان و پگا از برخگورد قگرار        ده است. در اين نمودار نمونهش

 & Ta/Hf (Schandlدر برابگگر  Th/Hfگيرنگگد. همچنگگين در نمگگودار   مگگی

Gorton, 2002 در محگدود  حاشگيه    شگده  هگاي مطالعگه   ب  نمونه -4 ، )شکل

کننگده   مگاي  گيرند. بنابراين با توجه به نمودارهاي مختلگف مت  اي قرار می فعال قاره

ساختی چه با استااده از اناصگر اصگلی و چگه بگا اسگتااده از اناصگر        محيط زمين

ماگمايی هم مگان و پگا     هاي منطقه سهند به کمان توان گات نمونه کمياب، می

 از برخورد تعلق دارند.
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ها در محدوده  هاي اسيدي، نمونه ، براي سنگ Pearce et al., 1996)مدل پيشنهادي  Y+Nbدر برابر  Rbو ب   Ybدر برابر  Taساختی براساس الف   نمودار تعيين محيط زمين -1شکل 

 گيرند آتشاشانی و هم مان با برخورد قرار می هاي کمان

 

شگده بگا ترکيگب مگورب نرمگال،       الگف نمگودار انکبگوتی بهنجگار     -0شکل 

 .(Sun and Mcdonough, 1989) دهگد  هاي مورد بررسی نشان مگی  نمونه

دهند که بيانگر واب تگی آنهگا   شدگی نشان می غنی LILEها از اناصر  نمونه

 دوسگت  سگنگ ها، از اناصر  ، اين سنگ(Zanetti, 1999)به فرورانش است 

 4666تگا   46در حگدود   HFSEن بت به  Baو  Cs ،Rb ماننديون  درشت

بخشی کم در خاسگتگاه يگا    اثر ذوب نشانگر ممکن استاند، که  برابر غنی شده

در محگيط تشگکيل و    CO2/H2Oجدايش زياد ماگمگا و گري نگدگی بگاالي    

هنجگاري مناگی    . بگی (Rollinson, 1993; Harric, 1983)ماگما باشد 

Nb اي و احتمگال   هگاي قگاره   شود، شگاخص سگنگ   که در نمودار مشاهده می

اي در فراينگگدهاي ماگمگگايی واب گگته بگگه فگگرورانش اسگگت،    آلگگودگی پوسگگته

(Rollinson, 1993; Wilson, 1989)   بگه نظگر .(Wilson, 1989; 

Nicholson et al., 2004)هگاي آذريگن در اثگر     ، اگر يک مجمواه سنگ

فرايند تبلور جدايشی بگا يکگديگر واب گته باشگند، مقگادير اناصگر کميگاب و        

بگودن تقريبگی    هاي آنها بايد به الور ثابت و پيوسته تييير کند. مگوازي  ن بت

اه کننده خاسگتگ  تواند تاييد می شده هاي بررسی الگوهاي اناصر کمياب سنگ

 #Mg. مقگدار  (Green and Harry, 1999)ها باشد،  مشترک اين سنگ

اسگت کگه بيگانگر ماگمگاي      17/10تگا   84/16هگاي يادشگده از    ني  در سنگ

توانگد ناشگی از    مگی  LILE/HFSEيافته است. ن گبت بگاالي اناصگر     تحول
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اليوين، کلينوپيروک ن، ارتوپيروک ن و تگا حگدودي   مانند ايی ه جدايش کانی

 ,Rollinson)الز ماگماي بازي اوليه و تشکيل ماگماي ثانويه باشد، پالژيوک

ودن ن گگبت ، بگگاالبMohamed et al., (2000). بگگه ااتقگگاد (1993

LILE/HFSE قليايی منگاالق کمگانی در    -هاي آتشاشانی آهکی در سنگ

موجگگود در صگگاحه فرورونگگده بگگه دورن گگگوه    LILEنتيجگگه ورود اجگگ اي 

 ,.Borg et alآيگد. همچنگين بگه نظگر      وجگود مگی   اي بگاالي آن بگه   گوشته

 کگره  سگنگ  بااليیهاي آزادشده از بخش  ، در مناالق فرورانش، شاره(1997)

اي افگ وده   ، به گوه گوشگته ه تندغنی  LILEفقير و از  Nbفرورونده که از 

هگا از   وجود آورنده اين سنگ گرفتن ماگماي به شوند، و اين دليلی بر ريشه می

 شده در باالي يک زون فرورانش است. يک گوشته غنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،R2 = 6Ca + 2Mg + Alگيرند،  هاي منطقه در محدوده هم مان و پا از برخورد قرار می نمونه  R1-R2 (Bachelor & Bowden, 1985الف  نمودار  -4شکل 

R1 = 4Si - 11(Na+K) - 2(Fe+Ti).  ب  نمودارTh/Hf  در برابرTa/Hf (Schandl & Gorton, 2002  گيرند. اي قرار می ها در محدوده حاشيه فعال قاره هاي سهند که بيشتر نمونه براي سنگ 

 

هاي منطقه ن بت بگه کنگدريت    کمياب نمونهالگوي توزيع اناصر خاکی 

(Sun and Mcdonough, 1989)    ب .  -8، بهنجار شگده اسگت )شگکل

برابر ن بت به کنگدريت   366تا  1ها در حدود  براساس اين نمودار همه نمونه

تر ه تند. در اين ميگان اناصگر خگاکی کميگاب      از اناصر خاکی کمياب غنی
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 و

خگاکی کميگاب سگنگين نشگان      شدگی بيشتري ن بت به اناصگر  سبک غنی

تواند بيانگر خاستگاه ماگما از يگک پوسگته اقيانوسگی     دهند. اين الگوها می می

مانگدن   بخشی و باقی اي دگرنهاد، دستخوش فرايند تبلور شده و گوه گوشته فرورانده

 Harangi)اناصر خاکی کمياب سنگين و با شدع ميدان باال در خاستگاه باشگد  

and Lenkey, 2007) .هگاي يادشگده از    شدگی ضگعيف سگنگ   همچنين، تهی

اناصر خاکی کمياب ميانه معرف جدايش کلينوپيروک ن، هورنبلنگد و تيتانيگت از   

 . (Kuscu and Geneli, 2008)آنهاست، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مورد بررسی ن بت به کندريت ب  الگوي فراوانی اناصر خاکی کمياب سنگ ،(Sun and Mcdonough, 1989)مورب نرمال بر اساسشده با  الف  نمودار انکبوتی بهنجار -0شکل 

(Sun and Mcdonough, 1989). 

 

بيشگتر   Sr/Yو افگ ايش ن گبت    Yشگدگی از   و تهی Srشدگی از  غنی

ره ناپايدارشدن پالژيگوکالز اسگت کگه بااگب     مربوط به ذوب اميق و در گ ت

شود. در حالی که در اين حالت گارنگت پايگدار    از پالژيوکالز می Srآزادسازي 

. با توجگه بگه حضگور فگراوان     رود می شمار بهدر آن انصري سازگار  Yاست و 

 Baو  Srبگودن   ها و ني  آلگودگی ماگمگا بگا پوسگته، بگاال      پالژيوکالز در نمونه

 سگنگ  بيگانگه شواهدي مبنی بر حضور  دليل نبود بهرسد و  البيعی به نظر می

تگگوان بگگاالبودن ميگگ ان آنهگگا را ناشگگی از ذوب    نمگگی ،اکلگگوژيتی در منطقگگه

 هاي پوسته فرورو دان ت. اکلوژيت

، معموالً در الی جدايش در يگک  Wilson et al., (1997)بنابر نظر 

اي متييگر باشگد و    مالحظگه  قابگل  به الگور  Rb/Nbن بت  دب ته، نباي سامانه
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هگا باشگد. در    ايگن سگنگ   زايگش  تواند دليلی بگر   تنهايی نمی جدايش بلوري به

شگود و   ني  مقدار کمی پراکنگدگی در نمودارهگا ديگده مگی     يادشدههاي  نمونه

توان چنين نتيجه گرفت که ماگما هم مگان بگا تبلگور جدايشگی، در يگک       می

 اي اسگت، نمگو کگرده اسگت     پوسگته  يدهکننگ  حاوي يک آلگوده  باز کهسامانه 

  E-MORB = 9 و N-MORB = 32بگراي   Zr/Nb . ن بت ACF)فرايند 

(Sun and Mcdonough, 1989)قليگايی بگا    -هگاي آهکگی   ، براي سنگ

 ;Foden, 1983)اسگگت،  14 -36اي، ايگگن ن گگبت   خاسگگتگاه گوشگگته 

Gertisser and Keller, 2003) ،هگگر چگگه ايگگن ن گگبت کمتگگر باشگگد .

بخشی کمتري را نشگان    شده و يا درجاع ذوب اي کمتر تهی خاستگاه گوشته

هاي مورد بررسی اين ن بت از نرمال مورب کمتر اسگت   خواهد داد. در نمونه

 Reubi and)دهگد،  بخشی کمتري را نشان می  ، و درجاع ذوب48)حدود 

Nicholls, 2004). 

و  LREE/MREEهگگگگاي حدواسگگگگط بگگگگا افگگگگ ايش  بيشگگگگتر سگگگگنگ

MREE/HREE کننگد، ولگی در اينجگا برخگی از      روندهاي جدايش را دنبال می

هگاي   شگوند، کگه آلگودگی بگا سگنگ      ها به سمت مقادير کمتر منحگرف مگی   سنگ

 (AFC)اي همراه با جدايش فازهاي کانی فرای مانند مونازيت يگا آالنيگت    پوسته

کگه در   Sm/Yb. مقگادير ن گبتاً کگم    (Richards, 2006) شگود،  پيشنهاد مگی 

است، اغلب ماگماهاي اسيد و حدواسگط را بگه    03/3هاي مورد بررسی حدود  نمونه

تاريق آمايبول و کلينوپيروک ن از ماگما در ااما  ن گبتاً کگم پوسگته، در غيگاب     

 .(Richards, 2006)کند،  مانده، واب ته می گارنت باقی

هگاي مگورد بررسگی در ارتبگاط بگا       شگدگی سگنگ   به منظور بررسی غنگی 

 Nb/Y (Edwardsن گبت بگه    Rb/Yساختی از نمودار  هاي زمين محيط

et al., 1991)    استااده شگده اسگت. تيييگراع ،Nb  وRb  يهگا  در سگنگ 

اي را نشگان   شدگی در زون فگرورانش يگا آاليگش پوسگته     آندزيتی منطقه غنی

شگدگی از   اي رونگد غنگی   هاي درون صاحه الف . در محيط -8دهد )شکل  می

 سيالبري  رسوبکند. براي تشخيص ت ثير  پيروي می Rb/Nb=1روند خط 

ثير  شگود. ميگ ان تگ    بررسی مگی  CE/Pbهاي  ه، معموالً ن بتناشی از صاح

تگر درون   ويگهه در ترازهگاي پگايين    ه، بهصاحمشتق از  يها سيالها در  رسوب

هگاي   . نمونگه (Price et al., 1999)يابگد،   فگرورانش، کگاهش مگی    سگامانه 

دليگل   نشان داده که به MORBکمتري از  Ce/Pbهاي  ، ن بتشده بررسی

 .ب  -8هاست )شکل  ناشی از ت ثير ف اينده رسوب Pbاف ايش مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sun)هاي مورد بررسی ن بت به کندريت  کمياب سنگ. ب  الگوي فراوانی اناصر خاکی Nb/Y (Edwards et al., 1991)ن بت به  Rb/Yالف  نمودار تيييراع  -8شکل 

and Mcdonough, 1989). 

 

  سیلیس هاي پرسیلیس و كم آداكیت -4-1
 

 Martin et al., (2005) هگا توسگط   بررسی و مطالعه گ گترده آداکيگت  

 هگاي  بنگدي آنهگا از نظگر ترکيبگی بگه دو گگروه آداکيگت        منجر بگه تق گيم  

ها در مقادير  سيليا شد. اين دو گروه آداکيت هاي کم پرسيليا و آداکيت

MgO ،Sr ،Nb هاي  و ن بتCr/Ni  وSr/Y     تاگاوع آشگکاري را نشگان

CaO،Mgالف، ب، پ، ع . مقگادير   -7دهند )شکل  می
≠ ،Ni ،Cr  وCo 

سگيليا کمتگر اسگت.     هاي کم هاي پرسيليا ن بت به آداکيت در آداکيت

، و TiO2در برابگر   Cr/Ni، پراکندگی SiO2در برابر  Nbو  MgOتوزيع 

Sr  در برابگگرCaO+Na2O 7هگگاي مگگورد بررسگگی در شگگکل     نمونگگه ،
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 و

از نظگر ترکيبگی    شده هاي مطالعه که نمونه کننده اين مطلب است منعکا

هگاي   ماگمگاي آداکيتگی در زون   هگاي پرسگيليا ه گتند.    مشابه آداکيگت 

شده جوان بوده که  اقيانوسی فروراندهفرورانشی، بيشتر حاصل ذوب صاحه 

حدودي تيييگر   اي تا  ترکيب آبگين حاصل الی صعود و گذر از گوه گوشته

. بنگگابر نظگگر  (Defant and Drummond, 1991) کگگرده اسگگت، 

هگاي آداکيتگی نشگان     هگايی وجگود دارنگد کگه ويهگگی      پهوهشگران، سنگ

 گتند، و  دهنگد امگا در ارتبگاط م گتقيم بگا ذوب صگاحه اقيانوسگی ني        می

شگگده از گوشگگته بگگا مشگگارکت پوسگگته بگگااليی و       تواننگگد مشگگتق  مگگی

 ,Charadia et al., 2009; Richards and Kerrich)جگدايش 

 Qin et)کگره  شدن پوسته اقيانوسی و باالآمدگی س گت  ، شک ته(2007

al., 2007; Jahangiri, 2007)شگده و   بخشی بازالگت دگرگگون   ، و ذوب

 Varol et al., 2007; Fang and) باشند شده پوسته پايينی اکلوژيتی

Yang Sheng, 2010).  

Rapp  بخشگگی  نشگگان دادنگگد کگگه ذوب  4334و همکگگاران در سگگال

MgO ،Mgکند که در مقادير  بازالت آبدار، مذابی ايجاد می
# ،CaO ،Ni 

Mgکگه مقگدار ميگانگين     اي گونگه  شگده اسگت، بگه    تهی Crو 
# (molar, 

Mg
≠
=MgO/[MgO+FeOt])   ،براي ذوب صاحه بازالتی آزمايشگگاهی

ها به الور سي گتماتيک داراي   درصد برآورد شد. اما بيشتر آداکيت 0±33

از  Crو  MgO ،Niو محتويگگگاع بگگگاالتر  Mg/Feهگگگاي بگگگاالتر  ن گگبت 

 & Sen)را  هگا  هاي صاحه آزمايشگاهی ه گتند، کگه ايگن ويهگگی     مذاب

Dunn, 1994) ش بگين ماگماهگاي در   انوان بازتابی از تبگادل و واکگن   به

 کنند.  حال صعود و گوه گوشته رورانده تا ير می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گيرند. قرار می  هاي پرسيليا )الف، ب، پ، ع  در گ تره آداکيت (Martin et al., 2005)هاي مورد بررسی در نمودارهاي  نمونه -7شکل 

 

هگاي منطقگه در    سگنگ  MgOمقادير  که شود مالحظه می 3 نموداردر 

متمگاي     سگيليا  کگم هگاي   و از آداکيت استسيليا پرهاي  محدوده آداکيت

Mgمقادير  اما. ه تند
بگه   تمايگل هاي مورد بررسگی کمگی    نمونه MgOو  #

Mgشدن از محدوده  خارو
شگده   آزمايشگاهی ايجگاد ه مذاب صاح MgOو  #

هگايی   انوان نشانه توان به که اين ويهگی را می استو همکاران  Rappتوسط 

 د.کرگوشته رورانده تا ير  ورقهاز تبادل ماگماي آداکيتی با 
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 . (Rapp et al., 1991)هاي منطقه مورد مطالعه براي سنگ SiO2ب  در برابر  MgO/MgO+FeOtالف  و  MgOن بت  -3شکل 
 

بگا   شگده  هگاي منطقگه مطالعگه    توان چنين نتيجه گرفت که نمونه بنابراين می

و بگه الگور ن گبی     Sr ،LREEو مقادير بگاالي   Y ،Yb (HREE)مقادير پايين

، احتمگگاالً از ذوب پوسگگته فرورونگگده   Al2O3و  SiO2 ،Na2Oمقگگادير بگگاالي  

بگاال ايجگاد    -هاي سگيليا  آمايبوليت مشابه با آداکيت -گارنت دار با ترکيب شيب

شده، که اين مذاب در الی صعود در ميان گوه گوشگته رورانگده تبگادل واکنشگی     

Mgو  MgOداشته که منجر به اف ايش ن بی 
 شده است. #

 

 گیري نتیجه

 

هاي خروجی از نگوع   هاي آذرين منطقه سهند، بيشتر شامل سنگ سنگ

، کگه بگا در   اسگت آنگدزيت و آنگدزيت    داسيت، داسگيت، تراکگی   - ريوليت، ريو

قليايی و متاآلومين  -هاي ژئوشيميايی، داراي ماهيت آهکی گرفتن ويهگی نظر

هگاي   دهنگد. بافگت   نشگان مگی   هگا  بوده و رفتار ژئوشيميايی مشابه با آداکيگت 

بندي نوسانی  بيانگر ت ثيرهاي انحاللگی ناشگی از    تعادلی )غربالی و منطقه غير

کاهش فشار وارد بر ماگما الی صعود به سطح زمين و يگا تيييگراع ناگهگانی    

هگاي درونگيگر اسگت.     آب و هضگم سگنگ   دما، گري ندگی اک يهن، فشار بخار

شدگی آنهگا   و تهی LILEو  LREEهاي منطقه از اناصر  شدگی سنگ غنی

هگاي واب گته بگه کمگان آتشاشگانی       تواند بيانگر سگنگ  می HFSEاز اناصر 

تگوان آن را   هگا، مگی   در سگنگ  Baو  Srهنجاري مثبگت   باشد. با توجه به بی

اي در نظر گرفت. با در نظر گگرفتن سگن    هاي پوسته ناشی از آلودگی با سنگ

تيجگه گرفگت کگه در مراحگل پايگانی      توان ن رخداد ماگماتي م در منطقه، می

ه صگاح هاي حاصگل از آب دايگی    سيالشدن باريکه اقيانوسی غرب ايران،  ب ته

شگگده تگگا حگگد رخ گگاره آمايبوليگگت ، سگگبب  اقيانوسگگی فرورونگگده )دگرگگگون

نهگادي گوشگته شگده اسگت. ماگمگاي حاصگل، از ذوب ورقگه اقيانوسگی          برون

اند. در نتيجه اناصگر   وجود آمده نهادي شده به اي برون فرورونده و گوه گوشته

HFSE انگد. ايگن    ها باال آمگده  سيالمانده و اناصر ديگر همراه  در محل باقی

ماگما الی صعود به ترازهگاي بگاالتر و ابگور از پوسگته، دسگتخوش جگدايش       

اي شده اسگت. در نهايگت در يگک کمگان      و آاليش پوسته آميختگیماگمايی، 

 اند. آداکيتی شدههاي گدازه بروز اي، موجب ماگمايی حاشيه قاره
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