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 پترولوژي و ژئوشیمی سنگ هاي آتشفشانی جنوب شرق بروجرد

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

:چكیده   

 سنگ های آذرين اين منطقه شامل . سیرجان و در جنوب شرق بروجرد واقع شده است -عه در زون سنندجناحیه مورد مطال

در اين سنگ ها كاني های اولیه شامل پالژيوكالز، آمفیبول و كاني های . تراكي آندزيت هستندآندزی بازالت، آندزيت و  ،بازالت

بر طبق مطالعات ژئوشیمیايي اين سنگ ها ويژگي های . لريت مي باشندك و مافیك تجزيه شده و كاني های ثانويه سرسیت، اپیدوت

. اين نمونه ها در میدان بازالت های درون صفحه ای قرار مي گیرند ،همچنین در نمودارهای تمايزی مختلف. دارندماگمای آلکالن 

 LREEو LILE از تهي شده و HREEو  HFSE اين سنگ ها در نمودارهای بهنجار شده نسبت به كندريت و گوشته اولیه از عناصر

دكه اين سنگ های آذرين در يك محیط درون ناين الگوها پیشنهاد مي كن. مي باشند Nbو فاقد آنومالي منفي  غني شده هستند

 .صفحه قاره ای شکل گرفته اند

 .سیرجان -سنندج ، محیط درون صفحه قاره ای، بروجرد،آندزيتبازالت،  :كليد واژه ها

 
Petrology and geochemistry of volcanic rocks in the SE of Boroujerd 

 

Abstract: 
 

The study area located in the Sannadaj-Sirjan zone and in the south-eastern Boroujerd. In this area, the volcanic 

rocks include blasat, blasatic andesite, andesite and trachyandesite. In these rocks, the original minerals are 

plagioclase; amphibole and altered mafic minerals and secondary minerals are sericite, epidote and chlorite. 

According to geochemical studies, these rocks have magmatic alkaline series. Also, in different distinctive 

diagrams, these samples are located in the intraplate basalt fields. In normalized diagrams toward Chondrite and 

primary mantle, these rocks are depleted from HFSE and HREE elements. Also, they are enriched in LREE and 

LILE and lack negative anomaly Nb. Based on these patterns, it is suggested that these volcanic rocks have been 

shaped in an intraplate continental environment. 

Keywords : basalt, andesite, intraplate continental environment, Boroujerd, Sannandaj-Sirjan. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :مقدمه 

های  و عرض 84˚ 25' 25"های جغرافیايي شرق شهرستان بروجرد بین طول شرق استان لرستان و در جنوب لعه در ناحیه مورد مطا

اولین . شود سیرجان محسوب مي -بخشي از زون سنندجو از نظر زمین شناسي ( 1شکل )است  واقع گرديده 33˚ 88' 22"جغرافیايي

شناسي، پترولوژی و  و همکاران در قالب رساله دكتری تحت عنوان چینهتوسط برتیه  1598مطالعات سیستماتیك و كامل در سال 

رساله دكترای خود را در مورد تحوالت ساختاری و تکتونیکي پهنه ( 1559)محجل . است آباد انجام گرفته تکتونیك چهارگوش خرم

مین شناسي اقتصادی بويژه پتانسیل اقتصادی ناحیه مورد مطالعه را نظر ز( 1351)كريمیان و همکاران . است ازنا ارائه نموده -دورود
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های ژئوشیمیايي سنگ های  اين مطالعه، بررسي دقیق پترولوژی و ويژگياز هدف . مس و طال مورد بررسي قرار داده است

 .ناحیه مورد مطالعه مي باشد آتشفشاني
 

 
 (.1831احمدي خلجی ،)نقشه زمين شناسی ناحيه مورد مطالعه ( 1شکل 

 :قیقروش تحبحث و 

 شناسی عمومی زمین

هنا را تشنخید داد    توان رديفي از سننگ  است، مي شناسي منطقه بوجود آورده هايي در زمین رغم تکتونیك شديدی كه پیچیدگي علي

. دشنت بروننزد دارنند    ها در اين منطقه مربوط به پالئوزوئیك بوده كه در بین روستاهای منالمیر و تنوان   ترين سنگ به طوری كه قديمي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

هنا، متاريولینت و آمفیبولینت بنه همنراه       شنوند كنه عمنده اينن سننگ      ها توسط گسل از ديگنر واحندهای سننگي جندا مني      سنگاين 

دار بنا   های كريسنتالین چنرت   ها به سمت باال به وسیله يك واحد ولکانوسديمنتر از آهك و دولومیت اين سنگ. باشند متادولومیت مي

رنگ كنه   های تیره های متاولکانیك و توف سپس بخش. شوند شیب و پیوسته پوشیده مي مهای سبز به طور ه هايي از شیست اليه درون

شناسني   اند به همراه ولکانوسديمنتر و مرمر ترياس، واحدهای چیننه  تركیب آندزيتي دارند و تا حد رخساره شیست سبز دگرگون شده

است پیدايش تنوده گرانیتوئیندی    سي كه در اين ناحیه رخ دادهشنامهمترين حادثه زمین(. 1311رادفر، )دهند  بعدی ناحیه را تشکیل مي

 .اند ها و شیست ها نفوذ كرده است كه درون فیلیت( 1342احمدی خلجي، )بروجرد در زمان ژوراسیك میاني 

 

 هاي مطالعه روش

تجزينه  . پي تهینه شند  مقطنع ننازم میکروسنک   آنهنا  نمونه برداشت شد و از  31های سنگي آذرين موجود در منطقه  برای بررسي واحد

بنرای  ه از طريق شركت كنان پنژو   ICP-MSكشور كانادا به روش  SGSنمونه از سنگ های برداشت شده در آزمايشگاه  11شیمیايي 

 .بعمل آمد كه نتايج حاصل از اين مطالعات در اينجا ارائه مي شود REE))اكسیدهای اصلي، عناصر جزی و عناصر نادر خاكي

 

 تروگرافیويژگی هاي صحرايی و پ

 شامل بازالت، آندزيت و دايك های دلريتي به سن ترياس فوقاني ديده  آتشفشانيسنگ های  ،ستدر جنوب شرق روستای نلخا

 اين سنگ ها به رنگ خاكستری و ارغواني ديده . بیشترين حجم را سنگ های آندزيتي تشکیل مي دهندكه ( 5شکل )مي شود 

 .سیرجان پیروی مي كنند-جنوب شرقي مي باشند كه از روند كلي زون سنندج-غربيو دارای روند شمال ( 5شکل )مي شوند 

 

 
 .ناحيه مورد مطالعه لريتینمايی از سنگ هاي آندزيتی و دايک هاي د :2شکل
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كاني های تشکیل دهنده سنگ های ناحیه مورد مطالعه شامل پالژيوكالز، آمفیبول، كوارتز، كلريت، اپیدوت، كلسیت و سرسیت 

 پالژيوكالزها درشت بلور تا ريز بلور دارای ماكل پلي سنتتیك مي باشند كه به صورت شکل دار تا نیمه شکل دار . باشندمي 

در سنگ های آندزيتي به علت وجود درشت بلورهای پالژيوكالز . كه در بیشتر نمونه ها سوسوريتي شده اند( A3شکل )مي باشند 

میکرولیت های پالژيوكالز بافت  لريتيولي در سنگ های دلیت پورفیريك مي باشند تا میکرو سنگ ها دارای بافت پورفیريك

كوارتز به رنگ خاكستری و دارای اندازه های ريز بوده و در بین پالزيوكالزها و كاني  (.B3شکل ) دلريتي را به وجود آورده اند

های مورد مطالعه امفیبول مي باشد كه به صورت از كاني های مافیك شاخد در سنگ  .های فرومنیزين تجزيه شده قرار دارند

 .درشت بلور ديده مي شود و دارای چندرنگي سبز مي باشد 

 
هاي  نحوه قرار گيري ميکروليت: (Bهاي آندزيتی  درشت بلور پالژيوكالز به همراه كوارتز و اپيدوت در سنگ( A :8 شکل

 .لريتیپالژيوكالزها و تشکيل بافت دلريتی در سنگ هاي د

 ژئوشیمی

در اين نمودار، نمونه های . استفاده شده است Winchester and Floyd (1977)گذاری نمونه های مورد مطالعه از نمودار  برای نام

 ار و در نمود( A8شکل )الت آلکالن واقع مي شوند ناحیه مورد مطالعه در محدوده های باز آتشفشاني

 Le Bas et al. (1986) بازالت، آندزی بازالت، آندزيت و تراكي آندزيت قرار مي گیرند نمونه ها در محدوده ( شکلB8).  در

تولئیتي بر كه برای تقسیم بندی سری های ماگمای الکالن و Winchester ( 1975) TiO2 Floyd & در مقابل  Zr/P2O5 نمودار

قرار مي گیرند و فقط يك نمونه در میدان های مورد مطالعه در میدان سری الکالن  متحرم مي باشد سنگاساس عناصر تقريبأ نا

يعني سنگ های  AII و AI   سنگ های مورد مطالعه در میدان  Meschede (1986)نمودار در  (.2شکل ) تولئیتي قرار مي گیرد

  Nb/Yb وTh/Yb در نمودار همچنین . (A1شکل )آتشفشاني مربوط به محیط های درون صفحه ای قرار مي گیرند 

 Pearce and Peate, 1995)) يك از میدان بازالت های درون قاره قرار مي گیرند كه  نیز نمونه های آتشفشاني مورد مطالعه در

 (.9شکل) حاصل شده اندگوشته غني شده 
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 نمودار مجموعه آلکالی در مقابل سيليس  Zr/TiO2 Winchester & Floyd (1977).:B  به Nb/Yنمودار نسبت :  A( 4شکل 

 (Le Bas et al ., 1986.) 

 

 .Winchester ( 1975) TiO2  Floyd & در مقابل Zr/P2O5 نمودار( 1شکل 

 
 AI اي آتشفشانی منطقه در ميدان كه بر طبق اين نمودار اكثر سنگ ه Meschede (1986)از Nb*2- Zr/4- Y نمودار مثلثی (.6شکل 

بازالتت هتاي قليتايی و تول يتت هتاي درون هتفحه اي،        :AIIبازالتت هتاي قليتايی درون هتفحه اي،      AI:. می گيرند قراAII  و

B:EMORB   ،C: ،تول يت هاي درون هفحه اي و بازالت هاي كمان آتشفشانیD:NMORB   وجود . و بازالت هاي كمان آتشفشانی

متی تواننتد بتدون اب تا       Eنتو    MORBهمپوشانی بدين معناست كه فقط بازالت هاي آلکالن درون هفحه اي و  چندين منطقه

 .شناسايی شوند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 
درميدان نمونه هاي آتشفشانی مورد مطالعه كه بر اساس آن Nb/Yb (Pearce and Peate , 1995) در مقابل Th/Yb  نمودار( 7شکل 

بازالت : ميدان ها شامل موارد زير می باشند .منشأ گرفته اندهاي درون قاره قرار می گيرند كه از يک گوشته غنی شده  بازالت

و بازالت هاي  (EMORB-NMORB)، بازالت هاي پشته هاي اقيانوسی ( OIB) (بازالت هاي درون هفحه اي)هاي جزاير اقيانوسی 

 (.محيط سوپراسابداكشن)مرتبط با زون هاي فرورانش يا جزاير قوسی 

 

را  Nbنمونه های مورد مطالعه شیب منفي از عناصر سبك به سنگین بدون آنومالي منفي  ،در نمودار بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه

نمودار  (.الف 4شکل) در محیط مرتبط با درون صفحه پیشنهاد شده است  برای ماگمای تشکیل شدهنشان مي دهند كه چنین الگويي 

نشان مي دهد كه اين سنگ ها از ( Sun & Mc Donough, 1989)های مورد مطالعه  نمونهعنکبوتي نورمالیز شده به كندريت برای 

هستند ( ر كندريتبراب511تا  31)غني شده تر (HREE)نسبت به عناصرنادر خاكي سنگین  (LREE) نظر عناصر نادرخاكي سبك

اين شیب منفي در . اين الگو يك ماگمای آلکالن درون صفحه ای را برای نمونه های مورد مطالعه پیشنهاد مي كند(. ب 4شکل ) 

يا درجه ذوب بخشي كم و آلودگي ماگما با  ،ناصر نادر خاكي در منبع گوشته ایعناصر نادر خاكي مي تواند نشانه غني شدگي از ع

 (.ب 4شکل )گ های پوسته ای باشد سن

 

 

 

 

 

 

 

نادر الگوي توزيع عناهر  :(بنسبت به تركيب گوشته اوليه  نمونه هاي مورد مطالعهكمياب عنصر  نمودار عنکبوتی( الف: 3شکل 

 .(Sun & Mc Donough, 1989)نسبت به تركيب كندريت  نمونه هاي مورد مطالعه خاكی

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 :نتیجه گیري 

 تراكي آندزيت به سن ترياس فوقاني ديده آندزی بازالت، آندزيت و شامل بازالت، منطقه شرق بروجرد  شفشانيآتسنگ های 

 يوكالز،شامل پالژ هاسنگ اين تشکیل دهنده  یها يكان. بیشترين حجم را سنگ های آندزيتي تشکیل مي دهندكه  ندباشمي 

 یبازالت ها یداندرمسنگ های مذكور ماهیت آلکالن داشته و  .اشندب يم یتسيو سر یتكلس یدوت،اپ يت،آمفیبول، كوارتز، كلر

نمونه های مورد  ،در نمودار بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه .منشأ گرفته اندشده  يگوشته غن يككه از  یرندگ يدرون قاره قرار م

  Nbبدون آنومالي منفي ( HFSE)ین به سمت عناصر ناسازگار سنگ (LILE) عناصر ناسازگار سبك ازمطالعه دارای شیب منفي 

نمودار نورمالیز شده به  در. بط با درون صفحه پیشنهاد شده استاين الگو برای ماگمای تشکیل شده در محیط مرت كهمي باشند 

هستند  غني شده تر (HREE)نسبت به عناصرنادر خاكي سنگین  (LREE) اين سنگ ها از نظر عناصر نادرخاكي سبك ،كندريت

شیب منفي در عناصر نادر  و الگو يك ماگمای آلکالن درون صفحه ای را برای نمونه های مورد مطالعه پیشنهاد مي كند اينكه 

يا درجه ذوب بخشي كم و  ،در منبع گوشته ایسبك مي تواند نشانه غني شدگي از عناصر نادر خاكي سبك به سنگین خاكي 

 .آلودگي ماگما با سنگ های پوسته ای باشد
◊◊◊◊◊◊◊ 
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