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 تانمنطقه چال قلعه بادمس بررسي پترولوژي  سنگهاي آتشفشاني  ائوسن
 )طارم عليا  استان زنجان(

 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال       عبداهللا يزدي

 شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين     دكتر محمد هاشم امامي 
 دانشگاه شهيد بهشتي تهران         دكتر منصور وثوقي عابديني

 
 :چكيده

. عليا و در حوالي روستاهاي چال، قلعـه و بادامسـتان قـرار دارد           منطقه مورد مطالعه در استان زنجان، طارم        
 –شناسي ايران در البرز غربي واقع شده كه داراي رونـد شـمال غـرب                  بندي واحدهاي زمين    طارم از لحاظ تقسيم   

 –ايـن نـوار ولكـانو       .  سنوزوئيك قـرار گرفتـه اسـت       –جنوب شرق بوده و بر روي نوار ماگمايي كرتاسه بااليي           
ثيـر    فشاني و نفوذي منطقه تحت تـأ        واحدهاي آتش .  جنوب خاوري است   –يك داراي روند شمال باختري      پلوتون

سنگهاي ولكانيك و پيروكالستيك كه گستره وسيعي از سـنگهاي منطقـه را             . اند  حركات كوهزايي آلپي قرار گرفته    
نجان توسط هيراياما و همكاران، شناسي متعلق به سازند كرج بوده و در چهارگوش ز     دهند، از نظر چينه     تشكيل مي 

نكتـه قابـل ذكـر ايـن اسـت كـه ايـن        . انـد   تقسيم شده(Kord kand) و كردكند (Amand) به دو ممبر آمند )1996(
اي در فواصل اندك،  كند كه به علت تنوع رخساره بندي ارزش محلي داشته، بطوريكه خود هيراياما اشاره مي تقسيم
تـوان در   بطـور كلـي مـي   . د ارزش محلي داشته و قابل تعميم به تمامي نقاط نيست     بندي و مطالعه اين سازن      تقسيم

هـاي    اليگوسـن، نهشـته   -، توده نفوذي ائوسن باال    )ها و مواد آذرآواري     گدازه(فشاني ائوسن     هاي آتش   منطقه، نهشته 
 .هاي كنگلومرايي آبرفتي كواترنري را مشاهده نمود رسوبي قرمز نئوژن و نهشته

نيكي منطقه عمدتاً شامل تراكي آندزيت تاداسيت و بازالت، و سنگهاي پيروكالسـتيك شـامل       سنگهاي ولكا 
بـا تركيـب گرانيـت تـا كـوارتز          (باشد كه توده نفوذي       كريستال توف، ويتريك توف و ايگنمبريت مي      : انواع توفها 

هد كه احتماالً سن ايـن      د  واحدهاي فوق را قطع كرده و سني جوانتر از ائوسن را از خود نشان مي              ) مونزوديوريت
يـابي    مطالعـه و سـن  )1978(هاي نفوذي منطقه ساوه كه توسط كايا و همكاران           ها با توجه به تشابه آنها با توده         توده

دامنـه تغييـرات سـنگهاي ولكانيـك و         . ميليون سال درنظر گرفته شده اسـت       3/2�37حدود  اند    شده K-Arبه روش (
غنـي بـودن   . كنـد  لكالن سرشار از پتاسيم و حتي شوشونيت ادامه پيـدا مـي         پلوتونيك از ساب آلكالن شروع و تا آ       

. تواند دليلي بر خاصيت قليـايي و شوشـونيتي آنهـا باشـد     در سنگهاي منطقه مي Sr و Ba , Rbعناصر كميابي چون 
دن از  اختصاصاتي نظير آلكالن و شوشونيتي بودن سنگهاي منطقه، پرآلومين بودن آنها، درصد تيتان كـم، غنـي بـو                  

، منشاء و عمق ماگماي سنگهاي منطقه و وابستگي سنگها نسبت به هـم، سـبب   Sr و Rb , Baعناصر كميابي نظير 
 .ها باشد شده كه منطقه قابل مقايسه با مناطق كششي پشت قوس آتشفشاني حاشيه قاره

 مناسبي را   هاي شديد و ايجاد درزه و شكافهاي متعدد در سنگهاي منطقه، مجاري             خرد شدگي و شكستگي   
جهت نفوذ محلولهاي گرمابي فراهم آورده كه ارتباط تنگاتنگي را بين آلتراسيون و گسل خـوردگي منطقـه ايجـاد                  

فرآيندهاي آلتراسيون باعث حمل عناصر معدني و تمركز آنها در نقاط خاصي شـده اسـت، بطوريكـه                  . كرده است 
با يكـديگر متفـاوت بـوده و        ) يتي، آرژيلي و سريسيتي   زونهاي آلتره پروپل  (شناسي زونهاي مختلف آلتراسيون       كاني

 .باشد  مي… و +K+، Hتابعي از رفتار و فعاليت يونهاي مختلف نظير 
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 :مقدمه
 

ناحيه زنجان، بخصوص منطقه طارم بنا به گزارشات متعدد در زمينه انديسهاي معدني مختلف، از               
شناسي كشـور     به همين دليل سازمان زمين    . تديرباز مورد توجه معدنكاوان و ديگر پژوهشگران بوده اس        

 . چهارگوش زنجان را در اولويت كارهاي خود قرار داد1: 250000 تهيه نقشه 1348در سال 
 پلوتونيـك و    -شناسي خاص منطقه طارم و شباهت ظاهري آن به نوارهـاي ولكـانو              ساختار زمين 

عاتي پيرامون پتروگرافي و ژئوشـيميائي      توسعه زونهاي آلتره مختلف در اين منطقه باعث شد كه  به مطال            
، در حد امكاناتي كه موجود بود       )طارم عليا (سنگهاي آتشفشاني ائوسن روستاهاي چال، قلعه، بادامستان        

در اين راستا نوشتاري را كه در پيش رو داريد، مسلماً خالي از اشكال نبوده كـه از محققـين و                     . بپردازيم
ئيها و ارائه نقطه نظرات خويش اينجانب را در هرچه پربارتر كردن ايـن              اساتيد فن استدعا دارم با راهنما     

 .پژوهش ياري فرموده و بنده را رهين منت خويش فرمايند
 

 :كليات 
منطقه طارم باتوجه به تقسيمات كشـوري در اسـتان زنجـان واقـع گرديـده            :موقعيت جغرافيائي 

. سفلي با مركـز سـيردان تشـكيل شـده اسـت           طارم از دو بخش طارم عليا با مركز آب بر و طارم             . است
اند كه مختصات جغرافيائي آنهـا در مجمـوع در         روستاهاي چال، قلعه، بادامستان در طارم عليا واقع شده        

 . متر قرار دارد2000 متر تا 1750 و ارتفاع آنها از سطح دريا از 36ْ و 45َ و عرض 48ْ و 46َطول 
 كيلـومتر قبـل از      20 زنجان بـوده كـه       –لعه اتوبان تهران    بهترين راه دستيابي به محدوده مورد مطا      

خانـه بنـاب راه        كيلومتر بعد از گيلوان، در كنـار قهـوه         50.  آب برقرار دارد   –زنجان جاده فرعي گيلوان     
براي دسترسي بـه    . توان به روستاهاي چال و قلعه دسترسي پيدا كنيم          خاكي وجود دارد كه از اين راه مي       

 35خانـه بادامسـتان بـا طـي مسـافت              آببر از كنار قهـوه     – گيلوان   –ان  نجر جاده ز  روستاي بادامستان د  
 .رسيم كيلومتر به اين مكان مي

 

 :ژئومورفولوژي منطقه
هـاي    چـين خـوردگي   . منطقه مورد مطالعه در واحد زمين ساختي البرز غربي واقـع شـده اسـت               

ـ             بيشـتر  . رود  ن منطقـه بـه شـمار مـي        شاخص و تكتونيك پيچيده و ارتفاعات بلند از ويژگيهاي مهـم اي
تنـوع و تكـرار     . هاي گوناگون زمان ترشيري تعلق دارد       هاي موجود در منطقه عمدتاً به رخساره        رخساره

اين واحدها از لحاظ جنس و عامل فرسايش سبب ايجاد سطوح توپوگرافي متنوعي شده است كـه آنهـا    
 :توانيم به سه گروه عمده تقسيم كنيم را مي

باشند و قسـمتهاي جنـوبي        ابهر مي -اين مناطق ادامه دشت زنجان    : طق پست و كم ارتفاع    منا) الف 
رسوبات تشكيل دهنده اين مناطق همه مربـوط بـه كـواترنري            . دهند  محدوده مورد مطالعه را تشكيل مي     

 . متر است1835بوده و ارتفاع آنها از سطح دريا 
 

اي آذريـن درونـي ژرف و نيمـه ژرف تشـكيل            اين مناطق از واحـدهاي سـنگه      : مناطق نيمه مرتفع  ) ب
 .هستندهاي نفوذي منطقه  اند و شامل واحدهاي گرانيتي، كوارتزمونزونيتي و ديگر توده شده

 



 
 
 

 1384 معلم تهران، ، دانشگاه تربيتمجموعه مقاالت نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

 

653 

اي و آذر آواري سازند كـرج اسـت كـه در ايـن منـاطق                  شامل واحدهاي گدازه  : مناطق مرتفع ) ج
 2643ترين نقطـه ايـن منطقـه     مرتفع. رخنمون دارند و داراي مورفولوژي خشن و ارتفاعات زياد هستند         

در بسياري از مناطق موردمطالعـه تـوده نفـوذي بـا واحـدهاي ولكانيـك                . متر از سطح دريا ارتفاع دارد     
همبري داشته كه بر اثر فرسايش و دگرساني شدن، ارتفاعات صعب العبوري را بوجـود آورده، بطـوري                  

بايسـت از راههـاي مـالرو         ناسي بسيار مشـكل و مـي      ش  برداري زمين   كه دستيابي به رخنمونها براي نمونه     
 .صورت پذيرد

هــاي ولكانيــك و   مجموعــهHirayama et al (1966)از لحـاظ وضــعيت زمــين ســاختي نيــز  
ايـن  . ولكانوكالستيك بخش شمالي چهارگوش زنجان را قابـل انطبـاق بـا سـازند كـرج دانسـته اسـت                   

 . هندد ترين برونزدهاي منطقه را تشكيل مي مجموعه قديمي
 

هاي نفوذي با تركيب ميانه        اليگوسن، توده  –در ائوسن باال     :اليگوسن-فاز پلوتونيسم ائوسن باال   
هاي نفوذي وابسته به اين فاز پلوتونيسم به          توده. اند  تا اسيدي درون واحدهاي سنگي ائوسن تزريق شده       

هاي مـذكور بـا قطـع رسـوبات         سـنگ . داغ از خود برونزد نشان داده است        ويژه در مناطقي از طارم تا قره      
 اليگوسن را به خود اختصاص      –ائوسن و پوشيده شدن توسط ته نشستهاي الگوميوسن، سن ائوسن باال            

 (Hirayama1966, Clark1975, Stock lin et al 1969). اند داده
 

 
 زمين شناسي
زند كـرج   تقسيمات ليتولوژي كه در اين ناحيه بعمل آمده است كم و بيش نزديك به سـا                :ائوسن

آيد، لكن در اين منطقه تقسيمات كامالً محلي، و از نظر نامگذاري متفاوت است و اساساً ممكن                   بنظر مي 
در ايـن   . است تنها بعضي از واحدهاي اين ناحيه با تقسيمات سازند كرج هماهنگي ديرينه داشته باشـد               

. ههاي طارم زنجـان گسـترش دارد      اند كه در كو      ناميده Amandمنطقه باالترين واحد را بنام سازند آمند        
 .اند  نام دادهKord kandواحد زيرين آن را سازند كرد كند 

اعتقاد بر اين است كه واحد آمند در يك دوره بزرگي از فعاليـت و لكـانيكي زيـر دريـايي بـوده                       
است كه با رسوبات ماسه سنگ و مادستون شروع گرديده و اين دو اليه رسوبي بطور محلـي بـا گـدازه     

اين دو اليـه رسـوبي بتـدريج    . گردد  هايي كه در قله و احد كرد كند هستند جدا مي            دزيتي از ساير اليه   آن
هـا كـه بطـرف        هاي جرياني آندزيتي و يا ساير ولكانيك        به تناوبي از رسوبات توفي، آذر آواري و گدازه        

 .گردد باال هستند تبديل مي
اي شـروع   هريك با رسوبات آرژيلي و ماسـه  ) باالي آن (و آمند   ) در زير (دو گروه اصلي كرد كند      

يابد، امـا مجـدداً بطـرف بـاال از مقـدار آذريـن                گردند كه بتدريج مقدار سنگ آذرين آنها افزايش مي          مي
اين تغييرات را با حضور دو گروه نامبرده به فعاليـت ولكانيـك در           . گردد  كاسته و به رسوبات افزوده مي     

باشد و     بخش زيرين گروه كردكند نشان دهنده قاعده سازند كرج نمي          بهرحال. اند  دو دوره توجيه نموده   
زيرا در دنباله خاوري آنهـا      . رسد  بخش مياني گروه آمدند نيز كه روي آن قرار گرفته است مبهم بنظر مي             

 گردد؟ هايي باسن جوانتر تصور مي اليه
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فشاني بخشهاي     و آتش  براساس كوهزايي آلپي، حجم زيادي از مواد آذرين، آذر آواري          :اليگوسن
در زون البرز مركزي ، غربي و همچنين ايران مركـزي واحـدهاي آذر              . وسيعي از ايران را پوشانده است     

در . اي را دارا هسـتند      اي و كمي كربناته گسترش قابل مالحظه        اي و سنگهاي رسوبي ماسه      آواري، گدازه 
 نفوذي با سن جـوانتر از ائوسـن آنهـا را    ها توسط سنگهاي آذرين  آذربايجان رخساره–زون البرز غربي   

باشند و از چندين توده تشكيل شـده و در زمانهـاي مختلـف در                قطع كرده است كه بصورت منفرد نمي      
هاسـت و   هاي گسترده موجود در منطقه در اثـر همـين تزريـق     اند كه عمل دگرساني     يكديگر تزريق شده  

 .باشد نيت تا مونزوديوريت ميدامنه تغييرات سنگهاي نفوذي از گرانيت، مونزوگرا
 شناسي خالصه سنگ

نشاني منطقه را     توان سنگهاي آتش    شناسي مي   بنديهاي ژئوشيميايي و سنگ     باتوجه به نتايج حاصل از رده      
تراكـي آنـدزيت، كـوارتز تراكـي        ) 2 بازالت   –بازالت، تراكي آندزيت    ) 1: به سه گروه عمده تقسيم كرد     

فشـاني    سـنگهاي آتـش  Middlemost (1980)بندي  برطبق رده. توفداسيت، ريوداسيت و) 3آندزيت  
تراكيـت،  -منطقه در محدوده بازالت، بازالتيك، آندزيت، داسيت، تراكي آندزيت، تراكي بازالت، داسـيت            

 Cox et al (1979)بنـدي ژئوشـيميايي    برطبـق رده . انـد  تراكي آندزيت و تراكيت قـرار گرفتـه  -آندزيت
 آندزيت، تراكي آندزيت و داسيت واقع       – مورد مطالعه در قسمتهاي بازالت       سنگهاي آتشفشاني محدوده  

هـاي بازالـت،     سنگهاي منطقه در محـدوده Le Maitre (1989)بندي ژئوشيميايي  برطبق رده. اند گرديده
 .اند آندزيت، تراكي آندزيت و بازالتيك تراكي آندزيت واقع شده بازالتيك آندزيت،

هـا    نطقه مورد مطالعه در سه نمودار فوق، در محدوده تراكـي آنـدزيت            هاي م   بطوركل عمده نمونه  
 در  Sio2شود و درصد وزنـي        هاي ديگر به ميزان كمتر در نمودارها مشاهده مي          واقع شده است و نمونه    

توان سنگهاي منطقه را فوق اشباع تا كمـي تحـت              در نوسان است كه مي     65/48-30/59اين سنگها بين    
 .ستاشباع از سيليس دان

اي و آذر آواري داراي گسترش و وسعت زيادي بـوده و              در محدوده مورد مطالعه سنگهاي گدازه     
 .ميانه تا حد واسط در تغيير است-تركيب آنها بازيك

بافت گلومروپورفيريتيك موجود در بعضي از سنگهاي منطقه حـاكي از تبلـور بخشـي سـنگهاي                 
بندي در پالژيوكالزها و وجود دو نوع پالژيـوكالز           طقهمنطقه و بافت غربالي در پالژيوكالزها، حالت من       

و خوردگي حاشيه پالژيوكالز نشان دهنده عدم تعادل فيزيكوشيميايي حاكم بـر            ) سالم و دگرسان شده   (
 .تواند باشد ماگما و احتماالً نتيجه آلودگي ماگمايي مي

اي منطقـه عموميـت دارد   هاي ثانوي نظير سر پانتين، كلريت، كربنات و اكسيد آهن در سنگه   كاني
و جايگزيني توسط اكسـيدهاي     ) اليوين، پيروكسن و آمفيبول   (و باقي ماندن تنها قالبي از كانيهاي مافيك         

 .هاي منطقه بر اثر تأثير متفاوت سياالت و فوگاسيته اكسيژن بوده است آهن در نمونه
 خالصه ژئوشيمي و جايگاه تكتونوماگمايي سنگهاي منطقه

 سنگهاي منطقـه چـه   ،Sio2، Irvin & baragar (1971) در مقابل Na2o+k2oطبق نمودار 
اند و تنها يك نمونه از تراكي آندزيت،          نفوذي و چه خروجي در محدوده مرز ساب آلكالن واقع گرديده          

 ,Rollinson (1993)طبـق نمـودار مثلثـي    . انـد  تراكي بازالت و تراكيت در محدوده آلكالن واقـع شـده  
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AFM  گونـه   اند و هيچ  اي منطقه بجز يك نمونه داسيت در محدوده كالكوآلكالن واقع شده          ، تمامي سنگه
 ,Miyashiro (1974) در مقابـل  Sio2طبـق نمـودار   . بينـيم  غني شدگي از آهن را در اين نمودار نمـي 

Feo/Mgo                    سنگهاي بازالتي، بازالتيك و سه نمونه از تراكـي بازالتهـا در محـدوده كالكوآلكـالن و بقيـه 
 Na2o، Middlemost در مقابل Na2o+k2oطبق نمودار . اند ايتي واقع گرديده ها در محدوده توله هنمون

ساب آلكالن و تحولي واقع  هاي منطقه چه نفوذي و چه خروجي در محدوده سري         تمامي نمونه  ،(1991)
دوده  تمامي سنگهاي خروجـي محـ  ،Na2o، Middlemost (1975) در مقابل K2oطبق نمودار . اند شده

 طبق نمودار . اند دار واقع گرديده مورد مطالعه در محدوده پتاسيم
K2o/Na2o در برابر Sio2، Emami (1981)،     سنگهاي حدواسطه منطقه بـه سـمت محـدوده پتاسـيك 

گرايش داشته كه احتماالً آلودگي و آاليش با مواد پوسته بوده و سنگهاي بازيك منطقه روند سـديك را                   
در ) بازالـت ( نمونه بازيك منطقه ،Sio2، Le Maitre (1989) در مقابل K2oق نمودار طب. باشند دارا مي

اند كه تغييرات عمـودي       ها در محدوده با پتاسيم باال واقع گرديده         محدوده با پتاسيم متوسط و بقيه نمونه      
پوسـته و   هاي تراكي آندزيت احتماالً بدليل تفـاوت در ميـزان آلـودگي بـا مـواد                    در نمونه  k2oو شديد   
 .هاي موجود در منطقه است دگرساني

 نمونه بازالـت منطقـه   ،Sio2، Peccerillo & Taylor (1976) در مقابل K2oبرطبق نمودار 
هـاي تراكـي بازالـت، تراكـي          مورد مطالعه در محدوده كالكوآلكالن با پتاسيم متوسط، تعدادي از نمونـه           

ها در محدوده شوشونيتها معادل       تاسيم و بقيه نمونه   آندزيت و آندزيت در محدوده كالكوآلكالن غني از پ        
 .اند باناكيتها واقع شده

 نتـايج زيـر حاصـل شـده     Sio2باتوجه به نمودارهاي تغييرات عناصر اصلي و نادر نسبت به     
 :است
 از  Sio2 در برابـر     Na2o و   k2o در برابـر ضـريب تفريـق و          Sio2اكسيدهاي عناصر اصلي چون     ) الف

 Mgo، Fe2o3T، Caoاكسيدهاي عناصر اصلي چـون      ) ب. دهند  فزايش نشان مي  خود سير صعودي و ا    
 .دهند نشان مي از خود سير نزولي و كاهش Sio2در برابر افزايش 

 از خـود نشـان      Sio2 يك روند خطي در برابر افـزايش         Mno، Tio2اكسيدهاي عناصر اصلي چون     ) ج
عناصـري  ( ه. دهنـد   از خود افـزايش نشـان مـي   Sio2 در برابر HF, Ta, Rbعناصري چون ) د.  اند داده

دهند و بطور كل روندهايي كه داراي   از خود كاهش نشان ميSio2 در برابر تغييرات Ni, Th, Srچون 
 .ارتباط خطي مثبت و يا منفي باشند تحت كنترل تبلور بخشي هستند

 نوعي پراكنـدگي و     Sio2ضمناً در اكثريت نمودارهاي تغييرات عناصر اصلي و نادر، در برابر            
هـاي آنـدزيتي، تراكـي         وجود دارد و ايـن مسـئله بخصـوص در نمونـه            Sio2ناهماهنگي بين عناصر و     

خورد كه احتماالً بدليل آلودگي و آاليش ماگما، با           آندزيتي و تاحدودي تراكي بازالتها بيشتر به چشم مي        
 آلـودگي ماگمـايي مثـل خـورده         پوسته و دگرساني تفسير شده است كه در پتروگرافي هم شـواهدي از            

 . مشاهده شد…شدگي پالژيوكالزها، دگرساني، اكسيداسيون و 
، اكثريــت ســنگهاي منطقــه در kuno (1959), sio2 در مقابــل Na2o+K2oطبــق نمــودار 

 در مقابـل  Na2o+k2oطبـق نمـودار   . انـد  محدوده آلكالن و بقيه در محدوده كالكوآلكالن واقع گرديـده      
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Irvin & Baragar (1971), sio2ها در محـدوده مـرز سـاب     ، سنگهاي منطقه خصوصاً تراكي آندزيت
 سـنگهاي بازيـك   Feo/Mgo، Miyashiro (1974) در مقابـل  sio2طبـق نمـودار   . اند آلكالن واقع شده

ايتي  اند كه روند توله    ايتي واقع شده    منطقه در محدوده كالكوآلكالن و سنگهاي حدواسط در محدوده توله         
. باشد و بعلت دگرساني سنگها و خروج عناصر آلكالن از سنگها حاصل شـده اسـت                 نطقي نمي چندان م 

 تمامي سنگهاي منطقه در دو محدوده ،Sio2، Middlemost (1991) در مقابل Na2o+k2oطبق نمودار 
 Na2o ،Middlemost در مقابـل  K2oطبـق نمـودار   . انـد  آلكالن و سري تحولي واقع شده سري ساب

اند و تعدادي از واحـدهاي حـد واسـط            دار واقع شده    امي سنگهاي منطقه در محدوده پتاسيم      تم ،(1975)
 ،Sio2 در برابـر     k2o/Na2oطبـق نمـودار     . دار و غنـي از پتاسـيم هسـتند          منطقه در مرز محدوده پتاسيم    

Emami (1981)، اند و سـنگهاي حـد واسـط كـه       سنگهاي بازيك نسبتاً اوليه منطقه روند سديك داشته
 .اند اند در محدوده پتاسيك قرار گرفته اي واقع شده حت تأثير دگرساني و آلودگي با مواد پوستهت
 غير از يك نمونه از سنگهاي بازيك ،Sio2، Le Maitre (1989) در مقابل K2oطبق نمودار   

. ال هسـتند هاي منطقه در محدوده پتاسيم بـا      اند بقيه نمونه    منطقه كه در محدوده پتاسيم متوسط واقع شده       
 نمونـه بازالـت منطقـه در محـدوده     ،Sio2 ،Peccerillo & Taylor (1976) در مقابل k2oطبق نمودار 

كالكوآلكالن با پتاسيم متوسط، تعدادي از سنگهاي حدواسـط منطقـه در محـدوده كالكوآلكـالن و بقيـه                   
 .اند ها در محدوده شوشونيتها واقع شده نمونه

 نتايج زير   Sio2عناصر اصلي و نادر نسبت به ضريب تفريق و          باتوجه به نمودارهاي تغييرات     
 :حاصل شده است

 از خود افزايش sio2 نسبت به ضريب تفريق و    Na2o و   sio2، k2oاكسيدهاي عناصر اصلي    
 از خود كاهش نشـان      sio2 نسبت به    Cao  ،Mgo  ،Tio2، Mno اكسيدهاي عناصر اصلي  . دهند  نشان مي 

دهند كه بطـور كـل ارتباطـات خطـي       افزايش نشان ميSio2در برابر  Ba, Rbعناصري چون . دهند مي
 .مثبت و منفي در نمودارهاي فوق تحت كنترل تبلور بخشي هستند

 وجـود دارد كـه      Sio2هايي بين عناصـر و        در تمام موارد ذكر شده باال آشفتگي و ناهماهنگي        
تماالً نتيجه آلـودگي ماگمـايي و       خورد كه اح    اين مسئله در سنگهاي حد واسط منطقه بيشتر به چشم مي          

تـوان يـك مكانيسـم        منشاء پيدايش سنگهاي حدواسط آتشفشاني منطقه را احتماالً مـي         . دگرساني است 
رسد در ائوسن ماگماي بازالتي در حين صعود به قسمتهاي بااليي پوسته بر اثر عوامل            به نظر مي  . دانست

كانيهاي مافيك نظير اليوين و پيروكسـن تركيـب         گوناگوني متحول گشته است، بطوريكه بر اثر جدايش         
ايـن امـر بـا بررسـي نمودارهـاي          . ماگماي مزبور تاحدودي به سمت انواع ميانه تمايل پيدا كرده اسـت           

 . تاحدودي آشكار استSio2عناصر اصلي نسبت به ضريب تفريق و 
اي    مواد پوسته  ماگماي بازالتي در حين صعود به قسمتهاي بااليي پوسته، تحت تأثير آاليش با            

باتوجـه بـه شـواهد ميكروسـكوپي، آاليـش          . گيـرد   غني از عناصر ليتوفيل با شعاع يوني بزرگ قرار مـي          
بنـدي    ماگمايي، بافت غربالي در پالژيوكالزها، وجود دو نسل سالم و دگرسان شده در كنار هم، منطقـه                

 ,Zr عنصري بخصوص در مورد نوساني پالژيوكالزها و شواهد ژئوشيميايي نظير پراكندگي و ناهنجاري
Th, Hf نسبت به Sio2      و بررسي نمودارهاي عنكبوتي، آلودگي و آاليـش ماگمـاي بـازالتي بـا پوسـته 
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گردد كه تنها تفريق ماگمـايي عامـل اساسـي در تشـكيل ايـن سـنگها         پس معلوم مي  . بااليي محرز است  
ي نقش بسيار مهمـي را ايفـا كـرده اسـت و      نبوده، بلكه فرايندهاي آلودگي ماگماي بازالتي با پوسته باالي        

 .تشكيل سنگهاي حد واسط منطقه وابسته به دو فرايند تبلوربخشي و آلودگي بخشي است
 

 گيري كلي نتيجه
 

اي و پيروكالسـتيك      شناسي شامل سـنگهاي گـدازه       شناسي و زمين    منطقه مورد مطالعه از ديدگاه چينه     -1
كـه واحـدهاي ولكـانيكي را قطـع كـرده و رسـوبات نئـوژن                هاي نفوذي جوانتر از ائوسن        ائوسن، توده 

 . آذربايجان واقع شده است-در زون البرز غربي ) 1355(باشد كه براساس مطالعات نبوي  مي
 

باشد، ولي در اين      تقسيمات ليتولوژي كه در اين ناحيه بعمل آمده، كم و بيش شبيه به سازند كرج مي               -2
بـا   Amandر نامگـذاري متفـاوت اسـت و شـامل سـازند آمنـد               منطقه تقسيمات كامالً محلي و از نظـ       

 . متر در زير است2400 با ضخامت Kord kand متر در باال و سازند كردكند 1400ضخامت 
 

بنديهاي ژئوشيميايي، سـنگهاي آتشفشـاني ايـن          باتوجه به مطالعات ميكروسكوپي و نمودارهاي رده       -3
 :ردتوان تقسيم ك منطقه را به سه گروه عمده مي

  بازالت–بازالت، تراكي آندزيت ) الف
 تراكي آندزيت، كوارتز تراكي آندزيت) ب
 داسيت، ريوداسيت و توف) ج

 .دهند ها بيشترين حجم سنگهاي آتشفشاني منطقه را تشكيل مي كه در اين ميان تراكي آندزيت
 

 نوسان است و تركيب  درصد در30/59 تا 65/48 در سنگهاي آتشفشاني منطقه از   Sio2دامنه تغييرات   -4
 .آنها بين بازيك تا حد واسط متغير است

 

است كـه تحـت     ) رخساره شيست سبز  (دگرگوني در سنگهاي منطقه معادل درجه دگرگوني ضعيف         -5
حاصل شده  ) بدون بهم خوردگي بافت اوليه سنگها     (شرايط حرارتي و فشار سياالت در حالت استاتيك         

 .است
 

هـاي ماگمـايي در بعضـي نمودارهـا در         در نمودارهاي تعيين كننده سـري     هاي ما     از نظر شيمي نمونه   -6
 .محدوده آلكالن و در بعضي در مرز ساب آلكالن قرار دارند
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 .دهند ها هيچگونه غني شدگي از آهن را نشان نمي نمونه-7
 تحوالت و تنوع شيميايي در سنگها عالوه بر تبلور بخشي بعضاً اختالط ماگمايي و دگرسـاني اسـت                 -8

تـوان بـه بافـت        كه در نمودارهاي ژئوشيميايي و مقـاطع ميكروسـكوپي مشـاهده شـد كـه از آنهـا مـي                   
گلومروپورفيريتيك كه نشانه تبلور بخشي است و يا دو نسل سالم و دگرسان شده پالژيـوكالز در كنـار                   

دم هم كه نشانه آلودگي و اختالط ماگمايي است و خوردگي حاشـيه پالژيوكالزهـا كـه نشـاندهنده عـ                   
هـاي رسـي، اپيـدوت، كلسـيت و        هاي كلريت، سريسيت، كـاني      تعادل فيزيكوشيميايي است و دگرساني    

 Mno, Sr, Ta, Zrها در نمودارهاي ژئوشيميايي و يا پراكندگيهاي عناصري مثل  تغييرات عمودي نمونه
 .توان اشاره كرد كه نتيجه آلودگي است مي Sio2نسبت به 

دهد كه تفاوتها و يا شباهتهايي بين سنگهاي ولكانيكي منطقه        قه نشان مي  هاي ژئوديناميكي منط    بررسي-9
ماننـد  (و يا در بعضي موارد با مناطق واگرا         ) زون فرورانش آند  (موردمطالعه با ماگماتيسم مناطق همگرا      

هاي محدود و در غيـاب مطالعـات ايزوتـوپي            لذا باتوجه به تعداد نمونه    . وجود دارد ) ريفت شرق آفريقا  
 .توان با قاطعيت اظهار نظر كرد نمي

هاي تكتونيكي متفاوت طي فازهاي مختلـف زمـين سـاختي قـرار               ضمناً در مناطقي كه تحت تاثير رژيم      
ولكانيسم ائوسن، پلوتونيسم بعد از     (هاي ماگماتيسم متعدد در منطقه رخ داده است           داشته است و پديده   

متـأثر از محـيط ژئودينـاميكي قبلـي باشـد           توانـد     گاه خصوصيات ژئوشيمي سـنگها مـي      ) …ائوسن و   
 ).1989ويلسون (

گرديم كه از ديدگاه اين پژوهش سنگهاي ولكانيكي منطقه شباهت و يا تفاوت با هركـدام                  لذا، متذكر مي  
نشان داده است و اميد است با مطالعات تفصيلي بـه نتيجـه قـاطع          ) واگرا و همگرا  (از مناطق فوق الذكر     

 .برسيم
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ABSTRACT 

The zone of studying has located in province of Zanjan, Tarom olia is in next of chal village, 
ghale & badamestan. The region concerning climatology conditions has a mountain climate. 
In winter season, air is cold & snowy and In summer, season is mild. The most of region 
rivers is seasonal & in summer season, rivers is dried. The suitable months for investing of 
desert is from may to october. 

In classification of Iran geological units, Tarom region is located in western Alborz which 
has northest – southeast trend and resets on upper cretaceous – Cenozoic magmatic Strip. 
This volcano – plotonic strip has west – east trend. 

Volcanic and plotonic units of the sudy area influenced by Alp mountain creation movements. 
From stratigraphy point of view volcanic and piroclastic rocks which constitue a great range 
of the area rocks belongs to the Karaj formation. Karaj formation divided in four corners of 
Zanjan by Hyrayama et al (1969) in to two members naming “Amand” and “Kordkand” It’s 
worth mentioning that this classification is of regional value and Hyrayama himself has 
referred to facies variaty in small intervals in his report. Besides, this report cannot be 
generalized to other areas. 

In general we can see Eocene volcanic deposits, upper Eocene – Oligocene igneous rocks, 
Neogene red sedimentary deposits, conglomeric and Quaternery alluvium deposits in the 
study area. 

We can state that the composition of our igneous rocks has a range of changes from granite 
to quartzmonzodiorite which intrupted Karaj formation. Karaj formation included different 



 
 
 

 منطقه چال قلعه بادمستان بررسي پترولوژي  سنگهاي آتشفشاني  ائوسن
 

660 

terms of volcanic rocks, trachyandesite to basalt and piroclastic rocks including different tuffs 
(crystal litic, vitric , … and igsnimbrite) and this is why it is younger than middle Eocene. 

In comparison between this igneous rocks and Saveh igneous rocks and age determinetion by 
Kaya et al (1978) with K/Ar method, nearly 37 ± 3,2 million years of age, maybe we can 
consider that the igneous rocks under study are at the same age (Helmi, 1995). The range of 
changes in volcanic and polotonic rocks, starts from subalkaline to potasium alkaline and 
even shoshonite. Trace elements such as Ba,Rb and Sr being rich in the rocks of study area 
and is a reason for alkaline and shoshonite property in them. Some exceptions such as 
alkaline and shoshonite properties peraluminous and metaaluminous, high percentage of 
trace elements such as Ba,Rb and Sr, the origin and depth of magma and genetic relationship 
between the rocks has caused the area be comparable with late and post collisional 
granitoids. Plots of trace elements in spider digrams also confirm the above mentioned 
conclusion. 

Because of joints, fractures of the rocks in the study area warm solutions can pentrate them 
and alteration has caused. With regard to this we can observe different zones of alteration, 
such as argil and propylite.  
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