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 ابهر –خرمدره، اسالم آباد و کوی نیک های نفوذی توده و پتروژنز ژئوشیمی پتروگرافی،
◊◊◊◊◊◊◊ 

هچكید  

د. این ناحیه بخشی از کمربند کوهزایی البرز و نشهرستان ابهر قرار دارپیرامون در نفوذی خرمدره، اسالم آباد و کوی نیک های توده

سن بعد  و وکالستیک ائوسن کرج نفوذ کردههای آتشفشانی و پیردر توالی سنگنفوذی مورد مطالعه های تودهزیر پهنه طارم است. 

نفوذی خرمدره، اسالم آباد و کوارتز سینیت، گرانیت، کوارتزمونزونیت و گرانودیوریت است.  توده هااین ترکیب . دارنداز ائوسن 

نسبت به  هنجارشدهنمودارهای عناصر نادر خاکی به هستند. و متاآلومینماهیت کالکوآلکالن تا شوشونیتی  کوی نیک دارای

هستند. نمودارهای چند عنصری عناصر کمیاب به هنجار شده نسبت به   HREEنسبت به  LREEکندریت دارای غنی شدگی از  

-در نمودار عناصر کمیاب مشاهده می Euدارند؛ همراه با این روند آنومالی خفیف  HFSEنسبت به   LILEگوشته اولیه غنی شدگی 

 ،2SiO ،O2K ،Rb ،Cr ،Ni ، فقر نسبی Srو  2TiO، O2Na ،CaO مقدارنسبی باال بودن )ایی های ژئوشیمیبراساس ویژگیشود. 

(  سیلیکاتههای آلومینوفقدان کانی و هادر برخی توده وجود کلینوپیروکسن به همراه هورنبلند )شناسی کانی و ماهیت متاآلومین(

محیط  اند.بخشی گوشته یا پوسته تحتانی سرچشمه گرفتهاز ذوب هستند و Iاز نوع خرمدره، اسالم آباد و کوی نیک های گرانیت

 .بوده است مرتبط با فرورانش نئوتتیس آتشفشانی کمانمورد مطالعه  تشکیل توده های نفوذیتکتونیکی 

 ابهر؛ البرز غربی؛ طارم؛ ائوسن؛ الیگوسن؛ گرانیتوئیدزنجان؛  :كليد واژه ها
Petrography, geochemistry and petrogenesis of Khoramdeh, Islamabad and Koinik plutons- 

Abhar 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Abstract: 
Khoramdeh, Islamabad and Koinik plutons crop out around of Abhar city. The area is part of a Alborz orogenic 

belt and Tarom area. Karaj Volcanic rocks and pyroclastic sequences was intruded by Tarom plutonic complex 

after Eocene time. These masses are quartz syenite, granite, quartz monzonite and the granodiorite in 

composition. Khoramdeh, Islamabad and Koinik plutons are Calc-alkaline to shoshonite and metaluminous. 

Their chondrite–normalized REE patterns are slightly enriched in LREE relative to HREE with negative Eu 

anomalies. Primitive mantle normalized spider diagrams display  enrichment of LILE relative to HFSE. Based 

on the geochemical characteristics (relatively high content of  TiO2, Sr, CaO, Na2O, low content of Ni, Cr, Pb, 

Rb, K2O, SiO2, and metaluminous affinity) and mineralogy (presence of clinopyroxene with hornblende in 

some plutons and a lack of alumina minerals) Khoramdeh, Islamabad and koinik granites are I type and formed 

by partial melting of mantle or lower crust. Khoramdeh, Islamabad and Koinik plutons are volcanic arc granite 

and formed in Neo-Tethys subduction zone.    

Keywords : Zanjan, Abhar, Western Alborz, Tarom, Eocene, Oligocene, granitoid 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 ماگمایی طارم از کمربند نفوذی –آتشفشانی مجموعه ازو  نداشده واقع شهرستان ابهر شمال های نفوذی مورد مطالعه درتوده

-شود و بهزنجان که از تاکستان شروع می –ارتفاعات شرق ابهر  .( Hirayama et al., 1966)  هستندآذربایجان  –البرز  سنوزوئیک

در داخل  ،تشکیل شده است ائوسنهای سبز کرج ( آتشفشانی و آذرآواری ) نظیر توفیسنگهای های طارم موسوم است؛ از نام کوه

)درویش زاده،  غربی ( وجود دارندجنوب –شرقی ند ) شمالی که دارای همان روند اصلی طارم هستهای نفوذی متعددآن توده

طبق نظر کنند. های ائوسن را قطع میها عمدتاً گرانودیوریتی بوده و در امتداد هم و در دو ردیف موازی، ولکانیکاین توده. ( 0731

ها این تودهند ققان معتقدخورده برونزد دارند. این محداغ در ساختمانهای چینقره-های نفوذی طارم( توده0890)و بربریان بربریان 

های نفوذی توده( 0730پیروان )به باور  شوند.میوسن پوشیده می-، توسط رسوبات الیگوسنواحدهای سنگی ائوسن را قطع کرده

بخشی گوشته یا پوسته تحتانی از ذوب ها. این تودههستند Iاز نوع  داغ(قره-)بخش جنوبی کمربند ماگمایی طارم ابهر-طارم

گرانیت، گرانودیوریت  ( مجموعه نفوذی ابهر یک سری پیوسته شامل گرانیت آلکالن،0731وزیری )نظر معینبه. انده گرفتهسرچشم

  ده است.موجود آبازیکتر به ماگمایکه بر اثر تفریق، از یک طرف  کوارتزدار( استونیت )تا دیوریتو مونز

از مجموعه نفوذی منطقه  نیککوی و (، اسالم آباد شمال ابهر الوند در دره )توده های نفوذی خرمدر مطالعات حاضر 

توده های  سههای ژئوشیمیایی و پتروژنز مطالعه شده است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه دقیق پتروگرافی، ویژگیطارم 

 .باشدنفوذی فوق الذکر می
◊◊◊◊◊◊◊ 

از مجموعه نفوذی منطقه طارم نیک کوی ابهر(، اسالم آباد، لوند در شمالخرم دره )امورد مطالعه های نفوذی توده :شناسیزمين

با شکل هندسی بیضی کشیده در  (در سمت شرق) روستای الونداز ی نفوذی خرمدره ابهر برونزد دارند. توده و جنوب در شمال

روستاهای ویستان  توده نفوذی اسالم آباد بین. دارد( رخنمون در سمت غرب)تا روستای پاالس شرق جنوب –غرب جهت شمال

های سبز سازند کرج نفوذ کرده ها و توفسفلی و فیله ورین قرار دارند. این توده نفوذی کوچک به صورت دایره بین ایگنیمبریت

ی دار و با تودههای ماالکیتاست. دایک درون توده نفوذی گرانیتی اسالم آباد نفوذ نکرده است ولی در منطقه علی آباد توسط رگه

ه نیک در جنوب غرب شهرستان ابهر در داخل توفهای سبز ائوسن نفوذ کردهای نفوذی کویعمیق داسیتی قطع شده است. تودهنیمه 

های گرانیتی این توده سفید تا خاکستری روشن ترکیب کلی آن گرانیتی است. رنگ بیشتر سنگ است. شکل هندسی توده بیضوی و

نیک توسط دایک قطع شده ی نفوذی کویت. این توده نفوذی فاقد انکالو است. تودهها در نمونه دستی گرانوالر اسو بافت آن

سنگ  بافت پورفیری با سطح هوازده و مرز شارپ به رنگ سبز روشن با ) در روستای پاالس (  های نیمه عمیق خراسانلواست. توده

 های آتشفشانی ائوسن را قطع کرده است. 

روش ه بها نگاری، نمونههای سنگطع نازک و تعیین ویژگیاها، پس از مطالعه مقروگرافی تودهبه منظور مطالعه پتپتروگرافی:  

قرار  Streckeisen, 1976  نمودار نامگذاریدر ها تعیین سطح کانی های اصلی بارصد حجمی کانیدبا تعیین و شد مدال مطالعه 

 در ادامه به توصیف هرکدام خواهیم پرداخت:(.  0دادیم ) شکل 
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های نفوذی خرمدره، اسالم آباد و کوی نیک دارای درجه رنگینی هولوکرات تا مزوکرات و تمام بلورین هستند. بافت تودهسنگهای 

-2) شکل  باشدهای میرمکیتی، گرانوفیر، گرافیکی و پرتیتی میاصلی گرانوالر تا میکروگرانوالر و بافت فرعی تشکیل دهنده بافت

شناسی خرمدره دارای کوارتزمونزودیوریت تا گرانودیوریت، توده اسالم آباد رانیتوئیدها، ترکیب سنگ(. با بررسی مودال گ الف

هستند. طبق مطالعات پتروگرافی در هر  گرانودیوریتینیک ترکیب دار و توده نفوذی کویکوارتزمونزونیت تا سینوگرانیت پیروکسن

دار شکل تا نیمه شکلالژیوکالز با ترکیب الیگوکالز تا آلبیتی به صورت بیهای اصلی کوارتز، آلکالی فلدسپار و پسه توده کانی

مفیبول های بیوتیت، آ(. کانیب -2 دهند ) شکلهای سنگ را تشکیل میهستند؛ همچنین آلکالی فلدسپار و پالژیوکالز مگاکریست

(. از ج -2 صورت متجمع حضور دارند ) شکلهای سنگی بهها در حال تجزیه به عنوان اجزای مافیک و باقی ماندهو پیروکسن

(، آپاتیت، آالنیت و اپیدوت اشاره پ -2 ، اسفن ) شکلد (-2) شکل  های اپک، زیرکنتوان به کانیهای جزئی میمهمترین کانی

آهن از  های کلریت و اکسیدو کانی حاصل از تجزیه آلکالی فلدسپار و پالژیوکالز های ثانویه سریسیت و آرژیلیتکرد. کانی

های های میرمکیتی، پرتیت و گرانوفیر و همچنین کانیبافت(. با وجود ر -2ز و -2 هایهای مافیک ایجاد شدند ) شکلتجزیه کانی

های گرانیتوئیدی با حضور محلول غنی از آب در مرز بلورها و سردشدن گیریم که تودهنتیجه میهای پتروگرافی بررسیآبدار طی 

 ر شرایط فشار کم جانشین شدند.در نزدیک سطح و د

  بر پایه Cox et al., 1979بندی مطابق طبقه خرمدره، اسالم آباد و کوی نیکهای نفوذی شیمیایی تودهترکیب  ژئوشيمی: 

راسراس آنالیزهرای اسرت. بکروارتز سرینیت، گرانیرت، کوارتزمونزونیرت و گرانودیوریرت ،   2SiOدر برابرر  ( O2O+K2Na) مقادیر 

MgO, FeO ,اصلی  کاهش اکسیدهایبر روی نمودارهای هارکر  .باشددرصد می 1/71 – 0/73ها بین نمونه 2SiO، مقدار شیمیایی

2TiOو CaO ،3O2Al 5 وO2P 2 در مقابل افزایشSiO اسرتابهرر  منطقره یهاگرانیتوئیرد ماگمرایی در تفریرقاحتمرالی رونرد  نشرانگر 

در نمودار مجمروع آلکرالن در برابرر  توده های نفوذی یادشده ماگمایی  ماهیت است (. در این مقاله آورده نشدهنمودارهای هارکر ) 

و برر اسراس  ( الرف -7) شرکل  اسرتساب آلکالن و کالک آلکالن  AFM Irvin and Baragar ( 1971 )سیلیس و نمودار سه تایی 

 (.ب -7 گیرنرد ) شرکل و شوشرونیتی قررار مریپتاسریم براال در موقعیت کالک آلکرالن  Peccerilo and Taylor ( 1976 )دیاگرام 

گرانیت خرمدره متاآلومین تا پرآلومین ضعیف است،گرانیت اسالم آباد متراآلومین   Maniar and Piccoli ( 1989 )براساس نمودار 

 ج (. -7هستند ) شکل و گرانیت کوی نیک متاآلومین تا پرآلومین ضعیف 
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در این نمودار ترکیب توده های  . ( Streckeisen, 1976)های آذرین درونی بندی سنگبرای طبقه QAP نامگذاری: 0شکل

 خرمدره، اسالم آباد و کوی نیک در محدوده کوارتز سینیت، گرانیت، کوارتزمونزونیت، گرانودیوریتی است.

 

 
-های اصلی کوارتز، آلکالی فلدسپار و پالژیوکالز. ج( کانی، گرانوفیر و گرافیکی. ب( کانیهای فرعی میرمکیتیالف( بافت اصلی گرانوالر و بافت: 2شکل

ای از اسفن کامل. ز و ر( سریسیتی شدن پالژیوکالز و های مافیک پیروکسن و آمفیبول. د( زیرکن مشاهده شده در مجموعه گرانیتوئیدی. پ( نمونه

 دهد.ایدنگزیته شدن آمفیبول را نشان می
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 Maniar and Piccoli و ج( تعیین میزان غنی شدگی از آلومینیوم بر پایه   Irvine and Baragar ( 1971 ) الف و ب ( تعیین سری ماگمایی از : 7شکل 

( 1989 ) . 

 

به همراه  LREE / HREEشدگی بسیار کم شیب مالیم از غنی(  Boynton, 1984) هنجار شده با کندریت به REEفراوانی عناصر 

دهد. حذف مقدار کمی از فلدسپار از طریق تفریق بلوری و یا ذوب بخشی سنگی که فلدسپار در را نمایش می Euآنومالی خفیف 

هنجار (. عناصر کمیاب به الف -4) شکل  ( Azer, 2007شود ) منشأ آن باقی مانده است، باعث آنومالی منفی یوروپیوم در مذاب می

، Csهمراه با آنومالی مثبت از  HFSE نسبت به  LILE(، شیب منفی از عناصر  Sun and McDonough, 1989) شده با گوشته اولیه 

Pb ،Nd  ،Sm  وK  و آنومالی منفی عناصرTi ،Ta ،Nb باشد. یها مدهد که گویای تبلور تفریقی طی تشکیل گرانیترا نشان می

 Nbآنومالی منفی  Baghdadi ( 2003 )( و طبق نظر  Arvin and Rostamizadeh, 2000ای است ) شاخص پوسته قاره Nbکاهش 

 (. ب-4دهنده ماگماتیسم مرتبط با فرورانش است ) شکل نشان Ti و

 

 
 

 
های و ب( نمودار عنکبوتی توده(  Boynton, 1984)  هنجار شده نسبت به کندریتالف( الگوی پراکندگی عناصر خاکی کمیاب به : 4شکل 

 (. Sun and McDonough, 1989) هنجار شدند نفوذی منطقه ابهر که نسبت به گوشته اولیه به
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 :و نتيجه گيری بحث

کوارتز سینیت، گرانیت، کوارتزمونزونیت و ترکیب  دارایسن بعد از ائوسن  آباد و کوی نیک با نفوذی خرمدره، اسالمهای توده

Ni ,Cr, Pb ,، فقر نسبی  2iOT، O2Sr , CaO,  Na مقدارنسبی باال بودن  )های ژئوشیمیایی براساس ویژگی .هستندگرانودیوریت 

2O  SiO2Rb , K  ،فقدان ها، در برخی توده وجود کلینوپیروکسن به همراه هورنبلند ) شناسیکانیاز لحاظ و  ( ماهیت متاآلومین

بخشی گوشته یا پوسته تحتانی هستند و از ذوب Iاز نوع خرمدره، اسالم آباد و کوی نیک های گرانیت ( سیلیکاتههای آلومینوکانی

 اند.سرچشمه گرفته

 Pearceبندی رده Nb  (Ta )و  Rb ،Y  (Yb )ای عناصر کمیاب  مورد مطالعه در نموداره تشکیل توده های نفوذی تکتونیکی محیط 

et al,. 1984  بندی (. همچنین در ردهالف-1) شکل در موقعیت قوس آتشفشانی قرار گرفته استHarris, 1986  در نمودارHf – 

Rb/30 – Ta*3 های مطالعه شده با نتایج نمودارهای ، نمونهPearce et al., 1984 ،های گرانیتی به این ترتیب نمونه مطابقت دارد

که با ویژگیهای ژئوشیمیایی عناصر  ب (-1) شکل  تشکیل شده اندقوس آتشفشانی یا  VAGمنطقه ابهر در محیط ژئودینامیکی 

در نمودارهای چند  Ti ،Ta ،Nbآنومالی منفی عناصر و وجود  ( LREE/HREEو  LILE/HFSEکمیاب )غنی شدگی نسبی 

 هماهنگی دارد. نیک فوذی خرمدره، اسالم آباد و کویتوده های نعنصری 

 
های توده نفوذی ابهر موقعیت پس شناسی سنگبرای تعیین محیط زمین Harris et al., ( 1989 ) و ب( Pearce et al., ( 1984 ) نمودارهای آ( : 7شکل 

 دهند.را نشان می VAGاز تصادم و محیط 

 

ای هستند لیتوسفری قاره گوشتهاز خصوصیات ماگمایی سرچشمه گرفته از  Tiو  Nb منفی و آنومالی LILE/HFSEنسبت باالی 

 (Nabatian, 2014 با بکارگیری اطالعات بدست آمده از نمودارهای ژئوشیمیایی و تفسیر آن .)گیریم که ماگمای ایجاد ها نتیجه می

 بخشی از گوشته فوقانی و یا پوسته تحتانی همراه با آبگیری از ذوب بر اثر تفریق از راه تبلور  مورد مطالعه ی هاکننده گرانیتوئید
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( هماهنگی دارد ضمن اینکه در مطالعات حاضر نتایج 0730تحقیقات پیروان )با این نتایج  پوسته اقیانوسی فرورانده تشکیل شدند. 

 ژئشیمی عناصر کمیاب نیز یافته های مزبور را تایید نموده است. 

یران مرکزی توسط محققان بسیاری قره داغ در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر ا-نفوذی کمربند طارمتشکیل توده های 

( کاهش شیب فرورانش موجب افزایش فاصله کمان ماگمایی از زمین درز 0890بربریان و بربریان )اولین بار یید شده است. تأ

رح نموده است. آگارد و مط  را داغقره-تشکیل کمربند ماگمایی طارم جایی کمان ماگمایی به سمت شمال وزاگرس و جابه

پوسته دانسته و آن را به فرورانش دختر همزمان -یهمکمان ماگمایی ارورا فعالیت ماگمایی در منطقه طارم  نیز (2100همکاران )

  اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی نسبت داده است.

◊◊◊◊◊◊◊ 
 منابع فارسی :

 .94-94شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ص گرانیتوئیدهای ایران. گزارش سازمان زمین -8811اش، ج.، قلمق

 ، پژوهشکده علوم زمین، سازماندانشنامه توده های گرانیتوئیدی ایران، 8848حق نظر لیسه وردی، م.، و  ، ج.قلمقاش

 کشور. معدنی اکتشافات و شناسی زمین

نامه کارشناسيی پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین درونی شمال ابهر. پایان، بررسی 8838پیروان، ح.م.، 

 ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
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