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 های آذرین پتاسیک در کوه الوند شمال غرب گلپایگانسنگ محیط تکتونیکی

 چکیده:  

ی و بیرونی درون توده های در منطقه شمال غرب گلپایگان ماگماتیسم آلکالن به صورت تحت اشباع و اشباع از سیلیس به صورت

وند به صورت لباشند که در کوه اداسیت و تراکیت میآندزیت، تراکیهای آتشفشانی در منطقه شامل تراکیگردد. تودهمشاهده می

سیرجان  -پراکنده رخنمون دارند. این منطقه در مجاورت بالفصل زون فرورانش اقیانوس نئوتتیس به زیر صفحه ایران و در پهنه سنندج

یک و از نوع و سری پتاس آلکالنها جزء سری های تکتونیکی مختلف، این تراکیتقرار دارد. براساس الگوهای ارائه شده برای محیط

 برخوردی می باشند. هایسنگ

 ، گلپایگان.کوه الوند های آذرین پتاسیک،سنگ محیط تکتونیکی،: هاکلید واژه

Tectonic environmental potassic Ignous Rocks in Kuh-E-Alvand Northwest of Golpayegan 

 

Abstract: 
Extrusive and intrusive bodies of Alkaline magmatism of northwest Golpayegan have been observed as under 

saturated and saturated from Silica. Volcanic masses in the region include trachyandesite, trachydacite and 

trachyte which are outcropped in the Alvand mountains. This area in the immediate vicinity of the Neo-Tethyan 

Ocean subduction zone beneath the Sanandaj-Sirjan zone. Moreover, based on the different tectonic environments 

models, the trachytic rocks are from alkaline and potassic series and have been formed in post- collision regime. 

Keywords: Tectonic environmental, potassic Ignous Rocks, Kuh-E-Alvand Golpayegan. 

 مقدمه: 

ها بیشییتر از  د مومول اسییت از نا   ( آنO2Naیا  O2Kهای ماگمایی که مقدار فلزات آلکالن )بخصییو  برای توصیییف سیینگ  

م شود. ماگماتیسآلکالی مشخص می -این نا  موموال با استفاده از نمودار سیلیس. (Bailey et al., 1970)شود آلکالن استفاده می

ارد منطقه گلپایگان یکی از مو ر شمال غرب در مناطقی نظیر الهرود، قروه و تکاب، بیجار و ... وجود دارد.آلکالن در ایران، به ویژه د

باشد، ی میاسیرجان قرار دارد و مرتبط با فرورانش بسیار پیچیده -بسییار جال  ماگماتیسم پتاسیک و آلکالن است که در پهنه سنندج 

ونیکی های ماگمایی آلکالن پس از برخورد و باال آمدگی تکتای بسیار ضخیم با فوالیتبه طوری که زمین درز پس از تشیکیل پوسیته  

نظر به اینکه در زون فرورانش  اشیه قاره ها، ماگمای  .(Mohajel et al., 2003; Mohajel et al., 2000) همراه بوده است

گیرد،  ضییور ماگمای آلکالن در ابتدای زون منشییاء میمقایسییه با ماگماهای تولئیتی و کالک آلکالن، از ااماب بیشییتر   آلکالن در

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

کند که مطالوه پتروگرافی، پترولوژی و محیط تکتونوماگمایی این ماگماتیسییم راهگشییای فرورانش یک مومای اسییاسییی را مطر  می

   آن است.

 بحث و روش تحقیق:

مات سیرجان واقع شده و در تقسی -در پهنه سنندجشوند. این منطقه های آلکالن مطالوه شده در شمال غرب گلپایگان دیده میسنگ

های مورد بررسی در شمال گلپایگان )کوه الوند( واقع است. سنگ بهترین رخنمون(. 1)شکل گیرداستانی جزء استان اصفهان قرار می

 با  05° 11ʹ تا 05° 11ʹهای جغرافیایی   طول و 22° 23ʹ تا 22° 23ʹهای جغرافیایی  این رخنمون با مختصات ارض

. قااده تحتانی کوه الوند از آهک اربیتولین دار، دولومیت، شیل و ماسه سنگ (3)شکل در کوه الوند واقع شده است NE-SW روند

های آتشفشانی قرار دارند و بیشترین ارتفااات منطقه را به خود اختصا  ها و توفها تراکیتتشکیل شده که بر روی این آهک

 (.2های آتشفشانی به طور متناوب قرار دارند )شکلدار با توف و سنگهای قااده ای آهک اربیتولیند، الیهاند. در کوه الونداده

            
 های دسترسی به منطقه مورد مطالوه: راهB (Ghasemi and Talbot, 2005)های ساختاری : نقشه پهنهA -1شکل

 

B 

A 
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 ان غرب گلپایگشناسی منطقه شمالنقشه زمین -3شکل

 
 (Cتا  Aتصاویر صحرایی از تراکیت های مورد مطالوه ) -2شکل

 ACME) کانادا ACMEدر آزمایشگاه تجزیه   ICPهای سنگی از تجزیهبرای تویین شیمی اناصر اصلی و کمیاب نمونه

analytical laboratory Ltd, Canada) های پتاسیک ه از سنگنمون 0های فوب توداد استفاده شده است. با استفاده از دستگاه

 گردند.ها به صورت مثلث مشاهده میمنطقه مورد آنالیز قرار گرفتند که در نمودار

و O2K (Middlemost, 1975 )در مقابل  O 2Naهای تغییراتبررسی توده آتشفشانی آلکالن شمال غرب گلپایگان در نمودار

آلکالن پتاسیم و  غنی ازاغل  در محدوده  هااین سنگ دهد کهمی نشان 2SiO (Maury, 1993،)در مقابل  O2Kبراساس تغییرات 

های دهد سنگ( نشان می1791) Baragar و Irvine از (Ab'-An-Or) همچنین نمودار مثلثی (.0و  3های گیرند )شکلقرار می

 (.1)شکل اندمنطقه گلپایگان در دو محدوده سدیک و پتاسیک واقع شده

 
 
 

 

 
 

که  O2Na (Middlemost, 1975)در مقابل  O2Kنمودار تغییرات درصد وزنی  -3شکل

اس این کند. براساز پتاسیم را از یکدیگر تفکیک می دار و غنیدار، پتاسیمهای سدیمسری

 .اندغنی از پتاسیم واقع شده اغل  در محدوده دار وها در محدوده سری سدیمنمودار تراکیت
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 ت تکتونیکی:موقعی

ی اهای تکتونیکی از قارههای آذرین پتاسیک در گستره وسیوی از جایگاه( سنگ1779و همکاران ) Mullerبراساس تقسیم بندی 

 ,Muller et al., 1992; Morrison)ها با فرورانش  مرتبط  نیستند ای  ضور دارند. ظاهراً بوضی از آنتا اقیانوسی و درون  قاره

1980; Japlin, 1968). 

های مختلف تکتونیکی نشان داده شده است. در این شکل های آذرین پتاسیک در جایگاهموقویت تکتونیکی سنگ 9در شکل 

 اند. های پتاسیک به صورت زیر از هم جدا گردیدهسنگ

 Continetal Arc   CAP =ایقاره قوس یا کمان –1

  PAP = post collisional Arc ازکوهزایی پس یا تصاد  از بود کمان –3

  Oceanic (Island) Arc قوسی جزایر یا اقیانوسی کمان –3 و 2

a  - های آذرین پتاسیک جزایر قوسی آغازین سنگ(IOP)  

- b  های آذرین پتاسیک جزایر قوسی دومین سنگ(LOP)   

  WIP = Within Plateایصفحه درون –0

 2O/SiO2K براساس نمودار تغییرات -0شکل

(Maury, 1993) های که بیشتر جهت سنگ

در   اغل ها آتشفشانی قوس ارائه گردیده، تراکیت

 اند.پتاسیک آلکالن واقع شده ودهمحد

از  (Ab'-An-Or) نمودار تغییرات مثلثی  -1شکل 

Irvine و Baragar (1791نشان می )دهد سنگ-

های منطقه گلپایگان در دو محدوده سدیک و پتاسیک 

                     اند.                                                                                واقع شده
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 CAP =های پتاسیک کمان قاره ایسنگ

ی همراه با های تکتونیکها قابل مشاهده هستند. این گونه جایگاهای در زون فرورانش  اشیه قارهای آذرین پتاسیک کمان قارههسنگ

همگرایی صفحات بوده و بواسطه یک فرورانش نسبتا مسطح با زون بنیوف قابل تشخیص هستند. ماهیت و انتشار فوالیت ماگمایی به 

 .(Wilson, 1989)های بدون زلزله بستگی دارد ای یا پشتههای زنجیرهمونتوسفر و  ضور سینوع همگرایی، سن فرورانش لیت

 PAP= های پتاسیک بوداز کوهزایی سنگ

رین تای در طول ائوسن با هم برخورد کرده و فرورانش مدت زمان طوالنی ادامه داشته است. این جایگاه پیچیدهجائی که صفحات قاره 

ای را یک منطقه ضخیم پوسته (Suture zone) کند. به طوری که زون زمین چاکوابسته به فرورانش را بیان می  الت ماگماتیسم

پس از برخورد، . (Wilson, 1989)است  دهد که با فوالیت ماگمایی پیچیده و باال آمدگی تکتونیکی مشخص شدهتشکیل می

وند، وقتی شزین شوند، موموالً به وسیله ولکانیسم آلکالن دنبال میهای آذرین پتاسیک که ممکن است به صورت دایک جایگسنگ

 .(Muller et al., 1992 ,Wilson, 1989)های تکتونیک کششی به صورت یک اثر باالآمدگی توسوه یابند که جایگاه

  Oceanic (Island) Arc =های پتاسیک کمان اقیانوسی یا جزایر قوسیسنگ

وط به دار مربهای آذرین پتاسیمشود. سنگهای پتاسیم دار دیده میویت اقیانوسی قرار دارند گدازههایی که در موقگاهی در قوس

ند. زاویه شی  فرورانش شوکمان اقیانوسی یا جزایر قوسی در محل فرورانش یک پوسته اقیانوسی به زیر پوسته اقیانوسی دیگر تولید می

 توسط شده ال اص. تکتونیکی مختلف هایجایگاه بوسیله پتاسیک آذرین هایسنگ ایمقایسه پیمایش –9شکل 

Mitchell  وGarson (1791.) 

CAP= ای،  های پتاسیک قوس قارهسنگPAP های پتاسیک قوس پس از برخورد.= سنگ 

LOP= های پتاسیک جزایر قوسی تاخیری،  سنگWIP= ای،جایگاه صفحه درون قاره 

MORB=   ،بازالت پشته میان اقیانوسیOIB=   .بازالت جزایر اقیانوسی 

LOP=   ،سنگ های پتاسیک جزایر قوسی تاخیریWIP= ،جایگاه صفحه درون قاره ای 

MORB=   ،بازالت پشته میان اقیانوسیOIB=   .بازالت جزایر اقیانوسی 
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و  فواصل نسبتاً کوتاهی بین قوس آتشفشانی ای،های کمان قارهمقایسه با جایگاه دهد، درشی  نشان میدر جزایر قوسی موموال پر

های آذرین جزایر قوسی های غنی از پتاسیم این جایگاه به دو گروه سنگسنگگودال فرورانش در سطح زمین وجود دارد. دراز

 باشند.مر له آغازین و مر له دومین قابل تقسیم می

 a – ی مر له آغازینقوس جزایر سیکپتا آذرین هایسنگ= IOP 

 ;Lin et al., 1989)باشند ها( میدار غیرمومول )شوشونیتهای آذرین پتاسیمهای جزایر قوسی مر له آغازین شامل سنگجایگاه 

Bloomer et al., 1989) 

( Boninitic)م پتاسیم یا بونینیتی تولئیتی ک (Affinities)های های اولیه و جلوی کمان موموال از نوع آفینیتکه مذاب در  الی

 آیند.دار فقط در مرا ل تکامل پشت کمان بوجود میهای آذرین پتاسیمباشند، سنگمی

 b – دومین مر له قوسی جزایر پتاسیک آذرین هایسنگ= LOP 

ا پس هدهند. آنل میهای ولکانیکی را تشکیدار جوانترین سنگهای آذرین پتاسیمهای جزایر قوسی تاخیری سنگدر جایگاه 

 ند. اهای کالکوآلکالن در دورترین فاصله از گودال، در سکانس ولکانیتی فوب فوران نمودههای تولئیتی فقیر از پتاسیم و سنگازسنگ

 WIP =های آذرین پتاسیک درون صفحه ای  سنگ 

اغ و یا های نقاط دها ا تماال با فوالیترتباط ندارند. این سنگای با هیچ نوع فروانشی اهای آذرین  پتاسیک درون صفحهسنگ 

رچشمه های امیق تری سهای دیگر از قسمتهای آن نسبت به گروهباشند و ماگماهای کششی )مخصوصا ریفت( همراه میتکتونیک

 اند.گرفته

از اناصر  درجات مختلف ذوب بخشی لرزولیت غنیاند که ماگماهای اولیه پتاسیک به وسیله های پتروژنتیکی فرض نمودهبیشتر مدل

ی و آغشتگی شناسی منبع گوشته و ادامه تبلور بخششوند. به االوه تغییرات میزان مواد فرار و کانیکمیاب در گوشته باالیی تولید می

تویین موقویت  به منظور تشریح نمود.کامل ای را بطور شود تا بتوان ترکی  ماگمای بازالتی قارهماگما با مواد پوسته ای مانع از آن می

(  1773و همکاران ) Mullerتویین محیط تکتونیکی  های آذرین پتاسیک منطقه گلپایگان از نمودارهایتکتونیکی انواع سنگ

 (.11تا  9گردد )اشکال استفاده می

می باشند  related)-(Arcورانش های منطقه اغل  از نوع وابسته به فرسنگ 3O2Alدر مقابل  2TiOبراساس نمودار تغییرات 

La , 2( TiO , 100/مثلثی ( و نیز نمودار7)شکل 3O2/Al2TiOدر مقابل  3O2Zr/Al(. بر اساس نمودار تغییرات 9)شکل

Hf*10 )  ای از نوع پتاسیک قوس قاره هاتراکیت(Continental Arc=CAP)  و یا پتاسیک قوس پس از برخورد

(Postcollisional Arc = PAP) ها در محدوده باشند بنابراین تراکیتمیPAP  یاCAP (. برای 15شوند )شکلواقع می
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استفاده شده است بر اساس نمودار فوب   5O2(Nb*50,  Zr*3 , Ce/P( ها از نمودار مثلثیتفکیک محیط تکتونیکی تراکیت

 (.11شوند )شکلواقع می  (PAP)های پتاسیک پس از برخوردها در محدوده سنگتراکیت

      

 

 

                        

 

 

 

 نتیجه گیری :

 به نئوتتیس فرورانش با ارتباط در هاسنگ این که سادگی دریافت به توانمی های مورد نظر،بررسی محیط تکتونیکی سنگ با

 این در لیتوسفری گوشته نشد متاسوماتیسم بااث که بوده اقیانوسی این پوسته از فرار مواد شدن آزاد و مرکزی ایران زیر

در مقابل  2TiO براساس نمودار تغییرات -9شکل

3O2Al از Moller ( تراکیت1773و همکاران ) ها

های پتاسیک وابسته به قوس در محدوده سنگ

(Arc-related) اند.واقع شده 

در  3O2Zr/Alبراساس نمودار تغییرات  -7شکل

و همکاران  Mollerاز  3O2/Al2TiOمقابل 

های پتاسیک ها در محدوده سنگ( تراکیت1773)

 .اندو قوس پس از برخورد واقع شده ایقوس قاره

TiO)1002*-بر اساس نمودار تغییرات مثلثی  -15شکل

La-Hf*10)  از Muller( تراکیت1773و همکاران ) ها

 هایسنگ ای وهای پتاسیک قوس قارهدر محدوده سنگ

 .اندشده پتاسیک قوس پس از برخورد واقع

براسییییاس نمودار تغییرات مثلثی  -11شیییکییل 

)5O2Ce/P-Nb*50-(Zr*3  ازMuller  و

هییا در محییدوده ( تراکیییت1773هیمیکییاران )  

های پتاسییییک قوس پس از برخورد واقع سییینگ

 اند.شده
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 -سنندج بخش در پوسته شدگی ضخیم بااث مرکزی ایران با اربی پلیت قاره به قاره بودها برخورد .است گردیده منطقه

 ذوب بااث شرایط مسااد در موارد این که است گردیده قسمت این در گرمائیزمین هایمنحنی آمدن باال نیز و سیرجان

 هایشکستگی بااث برخورد از بود کششی فاز شده است. وجود ناسازگار اناصر ها ازشدن تراکیت نیغ و متاسوماتیزه گوشته

 .است ماگمای آلکالن در این منطقه گردیده خروج جهت مسااد شرایط شدن فراهم موج  محلی
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