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خاوری خرمدرهخلج، شمال  محدودهدر  ریولیتی-داسیتیهای گدازهدر تشکیل  قش پوستهن  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 چکیده :

 خاوری خرمدرهخلج، شمال  محدودهدر واقع  ،ائوسن آتشفشانی هایسنگ ایی ازمطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی، نتایج مقالهدر این 

برش  ،، ایگنیمبریتیریولیت و یداسیتتراکی-یبا ترکیب داسیت هادربردارنده گدازهمحدوده مورد مطالعه،  .شد به بحث گذاشته

شواهد آمیختگی و اختلاط ها، در این سنگاند. مرحله فوران و نهشته شده 5طی  که هستند توف سبز و ر توفهیبریدی، خاکست

. یافت شده استبندی نوسانی پلاژیوکلاز با بافت الکی و منطقه هایهای بازیک در خمیره اسیدی و فنوکریستقطعه مانندماگمایی 

در نمودارهای  .دهندرا نشان میآلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی وندهای ماگمایی کالکها راین گدازهنمودارهای تمایز ماگمایی، در 

الگوهای عناصر نادر  اند.جای گرفتهای پوستهآلایش  متاثر ازای و کمان قارهی هادر قلمروهای مورد مطالعه تکتونوماگمایی، سنگ

تهی این الگوها،  .است HFSEو  HREEنسبت به  LILEو  LREEز ها اگدازهشدگی این ، بیانگر غنینمودارهای عنکبوتیو خاکی 

های مورد گدازهبهنجار شده از الگوهای . نسبت دادولکانیسم مناطق فرورانش  توان بهمیکه ارنددرا  Pو  Nb ،Ta ،Ti ،Sr شدگی از

نسبت  هاآن ایپوسته منشاءشاید بتوان به  های پرآلومینوس دارند کهمطالعه، انطباق قابل توجهی با الگوهای پوسته بالایی و ریولیت

تشکیل پوسته در  ذوب بخشینشان از ممکن است  HREEو  Yشدگی از عناصر و تهی Rb ،La ،Pbشدگی از عناصر داد. غنی

 .داشته باشدمورد مطالعه را  های آتشفشانیسنگ
 

 داسیت، ریولیت، برش هیبریدی، ایگنیمبریت، توف :كليد واژه ها

 

Abstract: 
 

In this paper, the results of petrographic and geochemical studies of the Eocene volcanic rocks, located in khalaj 

area, NE Khoramdareh, are discussed. The study area comprise of lavas with dacite-trachy dacite and rhyolite in 

compositions, ignimbrite, hybrid breccia, ash tuff- green tuff which have erupted and deposited at 5 episodes. 
These rocks revealed the evidences of magma mingling and mixing including basic inclusions inside acidic 

groundmass and plagioclase phenocrysts with sieve texture and oscillatory zoning. In magmatic discrimination 

diagrams, these lavas, show high-K calc-alkaline and shoshonitic trends. In tectonomagmatic diagrams, the 

studied lavas plot in continental arc domain with influence of crustal contamination. REE Patterns and spider 
diagrams indicate enrichments of LREE and LILE enrichments in relative to HFSE and HREE. The normalized 

patterns of studied rocks show considerable correlation with the patterns of the upper crust and peraluminous 

rhyolites could be attributed to their crustal source. Enrichments of Rb, La and Pb and depletions of Y and 
HREE might be indicating the partial melting of crust in the generation of the studied volcanic rocks.  

 

Keywords :(Dacite, Rhyolite, Hybrid breccia, Ignimbrite, Tuff) 
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های خاوری و عرض 19˚41ˊالی  19˚41ˊجغرافیایی های ، بین طولخرمدرهکیلومتری شمال شهرستان  9در خلج  محدوده

بعنوان ، (Alavi, 1991) های ساختاریبر اساس تقسیم بندی زون محدودهشمالی واقع است. این  63˚41ˊالی  63˚45ˊجغرافیایی 

ترین مسیر مناسب .الف(-4)شکل  شده استدرنظر گرفته های طارم در جنوب خاوری کوهبرز بخشی از مجموعه ماگمایی ال

-می، در رابطه با پیشینه مطالعاتی. (ب-4است )شکل های فرعی منتهی به آن و جاده خرمدره-جاده اتوبان زنجان ،منطقهدسترسی به 

 های مورد مطالعه بااشاره کرد که سنگ( Stöcklin and Eftekhar-nezhad, 1969زنجان ) 4:0515111شناسی ورقه زمین توان به

ک ههای سنگ آدر عدسی موجودهای شناسی ریزفسیلمطالعه دیرینه اند.شده مقایسهسن ائوسن  باسازند کرج  ی آتشفشانیهاسنگ

، Hirayama et al. (1965)تقسیمات سازند کرج توسط  .دهدرا نشان میبالایی -سن ائوسن میانی های آتشفشانی،در درون سنگ

های . حضور سنگمقایسه شده استعضو آمند با مورد مطالعه،  های آتشفشانیسنگدربردارنده دو عضو آمند و کردکند است که 

 .استخشکی -عمقدر حوضه دریایی کم هاگدازهاین ، گویای فوران تشفشانیآهای همراه با نهشتهعمق کمرسوبی 

که از  به منطقههای دسترسی راهب( ( و Alavi, 1991مورد مطالعه در مجموعه ماگمایی البرز ) محدودهموقعیت الف(  -4شکل 

 ( اقتباس شده است.4611فارسیجین و مرشون )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  4:515111های توپوگرافی نقشه
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 تر سالمنمونه  41، تعداد انجام و طی آن پتروگرافیمطالعات کروسکوپی، عدد مقطع نازک می 51 و تهیه صحرایی برداشتپس از 

برای تعیین عناصر اصلی و  ICP-MSو  XRFهای شناسی کشور )تهران و کرج( به روشدر آزمایشگاه سازمان زمینانتخاب و 

 .اندمقاله به بحث گذاشته شدهو در این پردازش  Igpet 2007 و Excelهای افزاردر نرم هادادهاین . شدندآنالیز کمیاب 
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-. طبق بررسیاندنمودهطی چند مرحله در بازه زمانی ائوسن فوران  ،خلج محدودههای آتشفشانی در گدازهمنطقه. شناسی زمين

های آتشفشانی در نظر مرحله اصلی را برای این فوران 5توان ، میواحدهاهای صحرایی و با توجه به وضعیت لیتواستراتیگرافی 

-قطعات بازیک ،هااین برش درهمراه بود.  هیبریدی و برش ییتهای داسنخستین مرحله با فوران گدازه .(الف-0)شکل  گرفت

از  بین انگشتی با خمیره اطراف دارند که همبریها، . این قطعه(ب-0شکل )اند قرار گرفته داسیتیای خمیره و اسیدی درونحدواسط 

برش، -نشست ایگنیمبریتهای فراتوماگمایی سبب تهدر مرحله دوم، فوران .هستنداگمایی جمله شواهد صحرایی آمیختگی م

داسیتی تراکی-ها از لحاظ ژئوشیمیایی، ترکیب داسیتی(. این ایگنیمبریتپ-0)شکل  ندگدازه شد-توف و ایگنیمبریت-ایگنیمبریت

 ت(. -0شکل های زیرین نهشته شدند )ایگنیمبریتدارند. در مرحله سوم گدازه ریولیتی، خاکستر توف و توف سبز بر روی 

( برش بدهد. نشان می خرمدرهخلج، شمال  محدودهدر  را های مورد مطالعهاز سنگنگاری شماتیک ستون چینهالف(  -0شکل 

موقعیت  (پ اند.حدواسط و اسیدی در خمیره داسیتی چیدمان شده-های بازیککه در آن قطعهنخست هیبریدی مرحله 

های سبز بر برش و گدازه مرحله دوم که توف-ایگنیمبریت (ت، در باختر خلج برش مرحله دوم-گدازه و ایگنیمبریت-یمبریتایگن

حدواسط -گدازه که در آن نوارهای تیره رنگ بازیک–آمیختگی ماگمایی در درون ایگنیمبریت ( ث اند.ها نهشته شدهروی آن

 شوند.همراه با نوارهای اسیدی روشن رنگ دیده می

تسهیل در که سبب  نسبت دادعمق در حوضه دریایی کمو ته نشست آن توف سبز را شاید بتوان به فوران خاکستر آتشفشانی  وجود

 هایبرشدر مرحله چهارم،  شده است. هاکلریت و اپیدوت و در نتیجه سیمای سبزرنگ در آن مانندهای آبدار تشکیل کانی
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های نشستبرروی ته هاایگنیمبریت ،در مرحله پنجم ند.در تراز بالاتر دیده شد داسیتیتراکی-سیتیدا هایهیبریدی همراه با گدازه

های درون ایگنیمبریت دارای ترکیب داسیتی هستند.از لحاظ ژئوشیمیایی  ها،ایگنیمبریتاین اند. قبلی ریخته شدهمراحل آتشفشانی 

  .(ث-0)شکل  شوندمیدیده  هاها و پسودوفیامفیامو به موازات  کشیده تبصور و اسیدیحدواسط -بازیک نوارهای، 5و  0 مراحل

های های اسیدی همراه با نهشتهگدازهبصورت  ،خلج محدودههای آتشفشانی سنگهمانگونه که نوشته شد، فی. پتروگرا

 بودهلیتوکلاستیک ها دارای بافت برش .هستند هابرش هیبریدی، ایگنیمبریت و انواع توفدربردارنده و  دیده شدهپیروکلاستیک 

 ب( و-6شوند. با توجه به مقدار قطعه، فیام )شکل ها دیده میایگنیمبریتی نیز در ایگنیمبریت-های کلاستیکالف( و بافت-6)شکل 

و  گدازه-برش، ایگنیمبریت-ها را بترتیب به انواع ایگنیمبریتتوان آنها، میپ( در ایگنیمبریت-6ای )شکل تراشه شیشه

ب( که -6اند )شکل های اپاک بصورت افشان کشیده شدهها، کانی(. به موازات فیامالف-0شکل توف تقسیم نمود )-ایگنیمبریت

 ت( و بندرت-6ها، کریستالوکلاستیک )شکل شاید بتوان به ناهمامیزی ناشی از آمیختگی ماگمایی نسبت داد. بافت غالب در توف

-، ب( بافت کلاستیک4هیبریدی مرحله  مختلف در برش هایکریستالوکلاستیک همراه با قطعه-الف( بافت لیتوکلاستیک -6شکل 

، 0توف مرحله -ای در ایگنیمبریتهای شیشهجریانی همراه با شواهد ناهمامیزی ماگمایی، پ(تراشه ایایگنیمبریتی با خمیره شیشه

، ث( بافت فیریک با خمیره اسفرولیتی در گدازه 6ل توف مرحله ت( بافت کریستالوکلاستیک با خمیره تبلور مجددیافته در کریستا

 دهد.را نشان می 1گدازه ریولیتی مرحله از  فلسیتیک، ج(، خمیره اکسید شده در درون خمیره 4داسیتی مرحله 
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 ث(-6)شکلیتی اسفرول-با خمیره فلسیتیک داسیتی و ریولیتی، گاهی بافت فیریکتراکی-های داسیتیلیتوکلاستیک است. در گدازه

 هستند. پلاژیوکلاز و بندرت هورنبلند بیوتیت کالی فلدسپار،ز، آلها، پلاژیوکلاز، کوارتهای اصلی این سنگ. کانیقابل تشخیص است

د که به فرآیندهای اختلاط ماگمایی و یا کاهش ناگهانی شویافته دیده میانحلال بندی نوسانی و حاشیهمنطقهبافت الکی، گاهی با 

نیز شاید بتوان دلیل را  در درون ریولیت های اکسید شده از ماگمای بازیکبخش ظهور. (Gill, 2010) شودر نسبت داده میفشا

 ج(.-6اسیدی دانست )شکل  وحدواسط -بر آمیختگی ماگمای بازیک دیگری

آلکالن و در میدان سابر د های مورد مطالعهگدازه ،O2O+K2Na (1986Le Bas et al., )به  2SiOر نمودا درژئوشيمی. 

 O2Kبه  2SiOداشته و در نمودار  O2Kمقادیر بالای  هاگدازهاند. این و ریولیت ترسیم شده داسیت، تراکیقلمروهای داسیت

(Peccerillo and Taylor, 1976روندهای ماگمایی کالک ،)هارکر دهند. در نمودارهای تغییراتآلکالن و شوشونیتی را نشان می، 

، اما در بعضی از نمودارهای دوتایی )در این مقاله آورده نشدند( شوددیده می 2SiOکمیاب و -خاصی بین توزیع عناصر اصلیروند 

 .(Sheth et al., 2012) تلقی نمودآلایش ماگمایی  شاید بتوان حاصلکه دارای پراکندگی است 

 O2K (Peccerillo andبه  2SiOب( نمودار  (،,.Le Bas et al 1986به آلکالی کل ) 2SiOالف( نمودار نامگذاری  -1شکل 

Taylor, 1976است. خلج محدودههای آتشفشانی اسیدی در ( برای سنگ 

( الف-5کمانی )(، در قلمرو آداکیت ترسیم نشده بلکه در قلمروی Martin, 1986های آداکیتی )ها در نمودار تمایز سنگاین گدازه

ها در تمامی نمونه ب( که-5شد )ها نیز با احتیاط از نمودارهای گرانیتوئیدها استفاده اند. برای تعیین منشا این سنگجای گرفته

 ای بههای پوسته قارهحاصل ذوب بخشی سنگ Sاند. گرانیتوئیدهای نوع ترسیم شده Sموقعیت پرآلومینوس و گرانیتوئیدهای نوع 

ها در تمامی نمونه ت،-5پ و -5شکل اند. در ( بفراوانی گزارش شدهGill, 2010ای )قاره اند که در مناطق برخوردحساب آمده

ها نسبت داد. ای در تشکیل این گدازههای پوستهاند که شاید بتوان به مشارکت مولفهاطراف مقدار میانگین پوسته بالایی تجمع یافته

 های مورد مطالعه چشمگیر بوده است.لایی در تشکیل گدازهبنابراین شاید بتوان حدس زد که نقش ذوب بخشی پوسته با
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 .Long et al، ت( Niu et al. (1999)، پ( Nyarko et al. (2012)ب(  ،Martin (1986)الف( نمودارهای تعیین منشا از  -5شکل 

 دهد.های آتشفشانی اسیدی منطقه خلج نشان میرا برای سنگ (2015)

و نمودارهای الف( -3)شکل ( Sun and McDonough, 1989هنجارشده با مقادیر کندریت )در الگوهای عناصر نادر خاکی ب

شدگی از های مورد مطالعه، غنیگدازه ب(،-3)شکل ( Sun and McDonough, 1989بهنجارشده با مقادیر گوشته اولیه )عنکبوتی 

را دارند که قابل مقایسه با مناطق  Pو  Nb ،Ta ،Ti ،Srشدگی نشان داده و تهیرا  HFSEو  HREEنسبت به  LREEو  LILEعناصر 

های پرآلومینوس ریولیت الف، ب( و-3بالایی )شکل های مورد مطالعه از روند الگوهای پوسته فرورانش هستند. الگوهای نمونه

تلقی نمود. به باور ها توان دلیل دیگری بر نقش ذوب بخشی پوسته بالایی در تشکیل این سنگنمایند که میمی ب( تبعیت-3شکل )

Coban et al. (2012)شدگی ماگما از عناصر کمیاب ناسازگار مانند تواند سبب غنیای میهای پوسته، هضم و یا ذوب بخشی سنگ

Rb  وLa شدگی از عناصر سازگار مثل و تهیY  وHREE شدگی شود. غنیPb ای در تحولات نیز به تاثیر متفاوت مواد پوسته

( از Sun and McDonough, 1989(. در الگوهای بهنجارشده با مقادیر گوشته اولیه )Varol et al., 2014اده شد )ماگمایی نسبت د

 .است 611الی  11شدگی از مرتبه دارای غنی  Pb ب(، عنصر-3مطالعه )شکل های مورد نمونه
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(، ب( نمودارهای Sun and McDonough, 1989الف( الگوهای عناصر نادر خاکی بهنجارشده با مقادیر کندریت ) -3شکل 

-های آتشفشانی مورد مطالعه نشان می( را برای سنگSun and McDonough, 1989عنکبوتی بهنجارشده با مقادیر گوشته اولیه )

 اقتباس شده است. Shao et al. (2015)ای کل و ریولیت پرآلومینوس از ای بالایی، پوسته قارهدهند. الگوهای پوسته قاره
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

در است که مرحله در بازه زمانی ائوسن  5طی  های آتشفشانی مورد مطالعهسنگ نتایج حاصل از مطالعات صحرایی، بیانگر فوران

 دارایشیمیایی ژئواز لحاظ  هاسنگ. این روی داده است خاوری خرمدرهخلج، شمال  محدودهخشکی در -عمقحوضه دریایی کم

یبریدی، ایگنیمبریت، توف، برش ه تری ازبه انواع گسترده از لحاظ پتروگرافی بوده اماریولیتی داسیتی و تراکی-ترکیب داسیتی

در های بازیک شامل قطعهآمیختگی ماگمایی  اختلاط وشواهد . شوندمیبندی دسته یو ریولیت یداسیتتراکی-یداسیتهای گدازه

-الکی و منطقه بافتپلاژیوکلاز دارای  . در مقاطع میکروسکوپی، فنوکریستتوان در صحرا تشخیص دادرا میدرون خمیره اسیدی 

های ژئوشیمیایی مشابه به آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی داشته و ویژگیروندهای ماگمایی کالک ها،گدازهاین  .استبندی نوسانی 

را  Srو  Nb ،Ta ،Ti ،P شدگیتهیو  HFSE و HREEنسبت به  LILEو  LREEشدگی از غنی مانندفرورانش  مناطقولکانیسم 

از گوشته اولیه  مقادیر کندریت و نمودارهای عنکبوتی بهنجارشده با مقادیر دهند. الگوهای عناصر نادر خاکی بهنجارشده بانشان می

-گدازهرانیتوئیدها نیز، ها است. در نمودارهای تکتونوماگمایی گای در ژنز آنآلایش پوستهذوب بخشی و ، بیانگر نقش هاگدازهاین 

-دهند و در اطراف مقادیر میانگین پوسته قاره( را نشان میSمورد مطالعه خصوصیات گرانیتوئیدهای پرآلومینوس )نوع  های اسیدی

خلج، حاصل  محدودههای آتشفشانی اسیدی در سنگ  ماگمای والدکه  شاید بتوان نتیجه گرفتبنابراین . اندشدهای بالایی ترسیم 

سبب ضخیم شدن پوسته و بدنبال  ترشیری میانیطی گفت که کوتاه شدگی در البرز شاید بتوان . بوده استب بخشی پوسته بالایی ذو

ای شدن ( شده است. پیامد این پدیده ژئودینامیکی به احتمال سبب نازک لایهSCLMای )آن فشار بر گوشته لیتوسفری زیرقاره

البرز و به احتمال منطقه مورد پهنه هایی از بصورتی محلی در بخش ،(Lithospheric delaminationای )گوشته لیتوسفری زیرقاره

سبب ذوب بخشی لیتوسفر زیرقاره و پیامدهای بعدی شده  ،های آستنوسفریمطالعه شده است. افزایش حرارت ناشی از صعود جریان

حاصل ذوب بخشی گوشته لیتوسفری  مطالعه( که مون در خاور محدوده مورد)رخن حدواسط-که ماگمای بازیک شایداست. 
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. گرمای حاصل از تجمع این نموده استو در آن تجمع ای صعود به سمت ترازهای بالاتری از پوسته قارهبوده،  (SCLMای )زیرقاره

-بازیک الدی وبدیهی است که ماگماشده است.  ذوب بخشی پوسته و ایجاد ماگمای اسیدیسبب  ای،ماگما در درون پوسته قاره

فرضی که ای نیز آغشته شده و همراه با ماگمای اسیدی متحمل تفریق ماگمایی نیز شده است. ضمن صعود با مواد پوستهحدواسط 

 و آزمایشگاهی در پهنه البرز را دارد. صحراییهای بیشتر اثبات آن نیاز به داده
◊◊◊◊◊◊◊ 
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