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های ده باال و تخمین بعد فرکتال انکالوهاانکالوهای میکروگرانوالر مافیک در گرانودیوریت أمنش  

◊◊◊◊◊◊◊ 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده 

کیلومتری جنوب غرب شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین رخنمون دارد. این  54توده نفوذی استوک مانند ده باال در محدوده 

یل شده و حاوی انکالوهای میکروگرانوالر مافیک متعدد با اشکال گردشده و بیضوی است. توده عمدتا از گرانودیوریت تشک

-آلکالن متوسط تا غنی از پتاسیم و مشخصه سنگاند. ترکیب آنها کالکانکالوها از  دیوریت و کوارتزمونزودیوریت تشکیل شده

های پالژیوکالز با سطوح تحلیلی و ادل از قبیل: فنوکریستهای عدم تعدهند.  بافترا نشان می I(  نوع A/CNK<1های متاآلومین )

 عددو  2SiO(5/42-2/45انکالوها با محتوای پایین ) شود.وزنی در انکالوها مشاهده میهای سبافت غربالی، کوارتز اوسلی، آپاتیت

های حضور بافت اند.ثبت نمودهدر سرگذشت خود مشارکت ماگمای مافیک مشتق از گوشته را ، شواهدی از (7/52-54)باال منیزیم 

انکالوها در توده نفوذی ده باال  أمنش  دهد کهنشان می Nb/Taو   Nb/La،K/Nbهای ژئوشیمیایی عدم تعادل همراه با میانگین نسبت

رین فراوانی را در هیستوگرام باالت  boxD=24/1است. کالس با  24/1تا  15/1اختالط ماگمایی است. مقادیر ابعاد فرکتال انکالوها بین 

های ده باال مرحله اندکی آمیختگی با ماگمای کند که انکالوها در گرانودیوریتدارد. مقادیر باالی ابعاد فرکتال انکالوها تاکید می

 دهند. فلسیک میزبان را نشان می

 

 نفوذی ده باال اختالط ماگمایی، انکالوهای میکروگرانوالر مافیک، بعد فرکتال انکالوها، توده :هاكليد واژه

 
Origin of mafic microgranular enclaves in the Dehe Bala granodiorites and estimating  fractal 

dimension of enclaves 

  

 

Abstract: 
 

Stocklike Dehe Bala pluton is exposed approximately 45 km south-west of Boein Zahra town, Qazvin province. 

This pluton is mainly composed of granodiorite and includes several mafic microgranular enclaves (MMES) 

with ellipsoidal and rounded shapes. The MMEs are composed of diorite- quatz monzodiorite. They are 

medium- to high-k calc-alkaline in composition and displaying I-type metaluminous character (A/CNK<1.1).  
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Disequilibrium textures such as  plagioclase phenocrysts with resorption surface and sieve texture, quartz ocelli 

and acicular apatites can be seen in the enclaves.The MMES are characterized by low contents of SiO2 = 52.8-

58.2 wt% and high Mg number (42.7-49) that indicate participation of mantle-derived mafic magma.The 

presence of disequilibrium textures coupled with geochemical average Nb/La, K/Nb and Nb/Ta ratios display a 

magma mixing origin for enclaves in Dehe Bala pluton. Fractal dimensions of enclaves values is ranges between 

1.14 to 1.29. The class with Dbox = 1.29 has the highest frequency in histogram . High fractal dimensions of 

enclaves values  expresses that MMEs of  Dehe Bala granodiorites diplay slight hybridization stages with their 

felsic host rocks. 

 

Keywords : Magma mixing, mafic microgranular enclaves (MMES), Fractal dimensions of enclaves, Dehe Bala 

pluton 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه 

دختر را در پهنه گسترده ایران مرکزی  –مایی ارومیهشناسی ایران، بخش کوچکی از نوار ماگمنطقه بویین زهرا در تقسیمات زمین

(Stocklin, 1968تشکیل می ).دانسفهان )خیارج( )اقلیمی،  111111/1توده نفوذی ده باال در منتهی الیه جنوب غربی نقشه  دهد

غرب شهرستان کیلومتری جنوب  54(، در فاصله 1455ساوه )نوگل سادات و هوشمندزاده،  241111/1( و در مرکز نقشه 2111

 41˚ 4'تا  54˚ 54'های جغرافیایی کیلومتر مربع، محدود به طول 41عملیاتی با وسعتی حدود  بویین زهرا واقع شده است. چهار گوشه

های نفوذی عمدتا گرانیتوئیدی در های متعددی از توده. رخنمونباشدشمالی می 54˚ 52'تا  54˚ 25'های جغرافیایی شرقی و عرض

را  Iهای ژئوشیمیایی نوع ها میزبان انکالوهای میکروگرانوالر هستند و ویژگیبویین زهرا برونزد دارند. اکثراین تودهجنوب غرب 

های نفوذی جنوب غرب بویین زهرا، توده نفوذی حاجی آباد است. این توده با (.  از جمله توده1534دهند )طباخ شعبانی ، نشان می

و حاوی انکالوهای میکروگرانوالر متعدد فلسیک و  رودبه شمار می Iهای نوع ن، از نوع گرانیتآلکالن و متاآلومیماهیت کالک

(. هیچگونه آنالیز ژئوشیمیایی در مورد انکالوهای میکروگرانوالر مافیک در جنوب غرب بویین زهرا 1553مافیک است )صفرزاده، 

یج حاصل از آنالیزهای ژئوشیمیایی و تخمین بعد فرکتال انکالوها به گزارش نشده است. در این پژوهش سعی شده است با اتکا به نتا

 .نفوذی ده باالبپردازیم کروگرانوالر مافیک موجود در تودهبررسی و تحلیل منشا انکالوهای می

◊◊◊◊◊◊◊ 

 روش تحقیقبحث و 

گیری  بعد زبان به منظور اندازههای مینمونه سطح دو بعدی انکالوها برای تصویر کردن سطح تماس بین انکالوها و سنگ 25از 

های فرکتال انکالوها عکس گرفته شد. انکالوهای میکروگرانوالر مافیک در توده نفوذی ده باال به منظور انجام آنالیزهای

و عناصر فرعی  ICP-AESها با روش به کشور ایرلند ارسال شد. عناصر اصلی این نمونه ALS-CHEMEXژئوشیمیایی به آزمایشگاه 
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در این آزمایشگاه انجام شد. نتایج آنالیز ژئوشیمیایی انکالوها و مقادیر بعد فرکتال انکالوها جهت این بررسی  ICP-MSروش  به

 استفاده شده است.

 های ژئوشیمیایی ویژگی

-(، در قلمرو دیوریتWilson, 2007) 2SiOدر برابر  O2KO+2Naانکالوهای میکروگرانوالر مافیک در نمودار 

 A/CNK (77/1-42/1(. انکالوها از نظر شاخص اشباعیت آلومینیوم با نسبت )A1گیرند )شکل ها قرار میونزودیوریتکوارتزم

 (. C1آلکالن و متوسط تا غنی از پتاسیم هستند )شکل (. انکالوها در ترکیب کالکB1متاآلومین هستند )شکل 

 

 
 A/CNK در برابر A/NK ( نمودارB (؛Wilson, 2007) 2SiO در برابر O2O+K2Na ( نمودارA ورد مطالعه بر رویهای م( موقعیت نمونه1شکل 

(Maniar & Piccoli, 1989) C )نمودار O2K  2در برابرSiO (Roberts & Clemens, 1993) 

 

متوسط   ی مافیک به صورت مقعر( در انکالوهاBoynton, 1984الگوی عناصر نادر خاکی نرماالیز شده به مقادیر کندریت )

-و غنی SREEهستند که تفریق  REE (t)≈5/135(. انکالوهای مافیک دارای محتوای باالیی از /YbLa)n=5/5-7شود)مشاهده می

اما الگوی مسطح و تفریق نشده در عناصر نادر خاکی سنگین در  دهند. نشان می SHREEرا نسبت به  SLREEشدگی نسبی در 

( *Eu/Eu=55/1-7/1((. آنومالی متوسط منفی یوروپیوم در انکالوهای مافیک  )Gd/Yb)n=53/1-41/1شود)شاهده میانکالوها م

(، انکالوها در Sun & McDonugh, 1989) (. در الگوی عناصر فرعی هنجار شده به ترکیب گوشته اولیهA2شود )شکل دیده می

LILE شدگی  و در غنیHFSE انکالوها غنی دهند.شدگی نشان میتهی( شدگی انتخابی درK  ،Th  وRb )SLILE  وLREE  نشان

 (.B2شده هستند )شکل تهی SHFSE(Nbو  P ،Ti ،Taدهند اما در )می
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 ه به گوشته اولیهالگوی عناصر فرعی هنجار شد (B  (؛Boynton, 1984) عناصرنادر خاکی هنجار شده به مقادیر کندریت الگوی( A-2 شکل

(Sun & Mc Donough, 1988) 

 
 منشأ انکالوهای میکروگرانوالر مافیک

 به عنوان انکالوها معرفی شد. زمینسازنده ماگما ( برای ورود قطعات جامد از منبع Chappell et al., 1987مدل رستیت غیراختالط )

ای بخشی هستند که به صورت  قطعات بزرگ جامدی ازمنابع ههای سنگی بقایایی از مذابشناسان دیگر مطرح کردند که رستیت

جامانده یا   های رسوبی بر(. حضور فابریکChappell and White, 1991; Chappell and Wyborn, 2012اند )خود منتقل شده

رین در انکالوهای های آذ(. بافتChappell et al., 1987; White et al., 1999های مدل رستیت است )دگرگونی یکی از ویژگی

باال به دلیل جنس برای انکالوهای توده دهشود. بنابراین این مدل برای انکالوها نامعتبر است. منشا همتوده نفوذی ده باال مشاهده می

زیر سوال های کومولیتی در انکالوها این منشا را برای انکالوها پذیر باشد اماکمبود بافتهای مشابه شاید امکانوجود مجموعه کانی

های مجزا مافیک در انکالوهای میکروگرانوالر مافیک با ترکیب متمایل به گوشته به صورت گلبول برد. بنابراین ماگمای داغترمی

های مافیک جایگیری شده قبل از جامد شدن کامل اند.آنها به عنوان گلبولهای سردتر  پراکنده شدهماگمای گرانودیوریت

 (.Kumar et al, 2005شوند )میها تفسیر گرانودیوریت

درصد( در انکالوها درگیری قابل مالحظه از منبع مافیک را  5)بیش از  MgOدرصد( و باالی  45محتوای پایین سیلیس )کمتر از 

-انکالوها اختالط ماگماهای حاصل از گوشته با ماگماهای حاصل از پوسته را بیان می ≠Mg(7/52-54دهد. مقادیر باالی )نشان می

(. Green, 1995است )4/17و در ماگماهای حاصل از گوشته  12تا  11در ماگماهای حاصل از پوسته  Nb/Taکند. نسبت متوسط 

در  Nb/Laاست و به مقادیر گوشته تمایل دارد. نسبت 55/14انکالوهای میکروگرانوالر مافیک به طور متوسط    این نسبت در

( است. این نسبت در انکالوها به طور Weaver & Tarney, 1984)53/1پوسته  ( و درSun & McDonough, 1989)11/1گوشته

 Morata et( است )1551های مشتق از پوسته )( و در مذاب571-537های مشتق از گوشته )در مذاب K/Nbاست. نسبت  1میانگین 

al, 2005دهد که ترکیب نشان می ی فوقهانسبتاست.  314ر مافیک به طور میانگین (. این نسبت در انکالوهای میکروگرانوال

 باشد.میبا ماگماهای مشتق از پوسته وعلت دورشدن آن از ترکیب گوشته، آلودگی  انکالوها به  ترکیب گوشته تمایل بیشتری دارد
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ر اولیه هایی از ماگمای مافیک هستند که به طودهند که انکالوهای میکروگرانوالر مافیک گلبولمشاهدات پتروگرافی نشان می 

کیلیتیک در های پوئیهای عدم تعادل از قبیل بافتاند حضور بافتاند و سپس در ماگمای فلسیک میزبان متبلور شدهسریع سرد شده

های مافیک، های فلدسپار، حضور پالژیوکالزهای کوچک تکه تکه شکل در پالژیوکالزهای بزرگ، لختهمگاکریست

های آپاتیت و کوارتزهای اوسلی در های خورده شده، سوزننگ نوسانی و سطوح تحلیلی، بیوتیتپالژیوکالزها با بافت غربالی، زونی

 & Baxterانکالوها به عنوان تغییرات شیمیایی و یا حرارتی در مذاب طی رشد بلور به عنوان یک نتیجه از اختالط ماگمایی است )

Feely, 2002; Grogan & Reavy, 2002.) 

  

 
کیلیتیک در مرز بلوراورتوز با ماکل دوتایی و بافت پوئی (B (؛XPLپالژیوکالز با زونینگ نوسانی و سطوح تحلیلی ) (فنوکریستA -5شکل

( D(؛ PPL) اندهای ریز کلریتی شده احاطه شدهای از بیوتیتبلورهای بیوتیت و زینوکریست کوارتز که توسط هاله( C (؛XPLمیزبان و انکالو )

 (PPLانکالو )سوزن آپاتیت در زمینه 

اند این مسئله های میزبان گرفته شدهو کوارتز هستند که از گرانیت پتاسیمفلدسپارهای تعداد زیادی از انکالوها حاوی مگاکریست

(. واقعیت امر حاکی از آن است که Griffin et al., 2002کند )پیدایش انکالوها توسط اختالط / آمیختگی را بیشتر حمایت می

های فلدسپارپتاسیم به ویژه در مراحل اولیه تبلور انکالوها مناسب نیست یایی بیشتر انکالوها برای تبلور فنوکریستترکیب شیم

اند سپس در تجزیه بلورهای از قبل موجود در یک محیط پرحرارت تشکیل شده در اثرهای اوئیدی فلدسپارپتاسیم بنابراین دانه

حضور بلورهای فلدسپارپتاسیم در مرز  (.Hibbard, 1991شوند )اخل انکالوها وارد میهای اسیدی به دشرایط ماگمایی از مذاب

های کوارتز از مذاب ای از انتقال مکانیکی زینوکریستها نتیجهکند. کوارتز اوسلیانکالو و میزبان مذاب بودن محیط را تایید می

 ,Bussy & Ayrtonشوند)ی معمول در جز فلسیک مطرح میها( و به عنوان کانیC5اسیدی به مذاب مافیک داغتر هستند )شکل 

شود و گرمای الزم برای انجام این عمل از های زینوکریست حل می(. به علت ناپایداری کوارتز در ماگمای مافیک، لبه1990

 کوارتز به انهها تامین شده است. سرد شدن سریع سطح دگرمای نهان تبلور مواد مذاب موجود در مجاورت بالفصل زینوکریست

(. ماهیت دانه ریز Vernon, 1990شود )های مافیک از قبیل بیوتیت، هورنبلند و پیروکسن میبندی کانیعنوان بستری برای هسته

ای از سردشدن سریع است های آپاتیت، حاشیه انجماد سریع و زونینگ پالژیوکالزها به احتمال زیاد نتیجهانکالوهای مافیک، سوزن
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(Barbarin, 1990که نتیجه ،) .ای از تضاد حرارتی بین ماگماهای مافیک گوشته و ماگمای فلسیک میزبان در زمان آمیختگی است

های کوچک مذاب مافیک داغ با یک ماگمای ای از آمیختگی حجم(  در انکالوها نتیجهD5های آپاتیت )شکل حضور سوزن

 (. Wyllie et al,1962; Hibbard, 1991فلسیک سردتر است )

پتاسیم در های فلدسپارکند که مگاکریستپیشنهاد می( B5های بزرگ فلدسپارپتاسیم  )شکل کیلیتیک در فنوکریستهای پوئیبافت

ای  خودشان را به به صورت دوره اندیافتههای ادخال اجازه ند، بنابراین کانیبود توسط مذاب احاطه شدهکه  اندکرده رشد یحال

های تحلیل رفته یا مستقل ها به صورت دانه(. حضور پیروکسنMoor & Sisson, 2008)حال رشد متصل کنند  سطوح بلورهای در

های فلسیک میزبان واکنش دهد. در انکالوها اشاره به یک ماهیت خشک و مافیک منبع ماگمای انکالو دارد، قبل از آن که با مذاب

نماید که باعث های مافیک خشک و گرم تولید مقادیر متنوعی فاز بخار میمذاب آمیختگی ماگماهای آبدار و نسبتا سردتر فلسیک با

 (.Kumar,  2010کند )تولید فازهای فرومنیزین آبدار )آمفیبول و بیوتیت( در نتیجه از بین رفتن فاز پیروکسن در انکالوها می

 بعد فرکتال انکالوها

-( در نظر گرفته شده است. این فرآیند تولید ساختارهای فرکتال میChaoticبه تازگی اختالط ماگما به عنوان یک فرآیند آشوب )

(. ظهور ساختارهای فرکتال در انکالوهای ده باال تاییدی بر فرآیند اختالط ماگمایی  در این توده Perugini & Poli, 2012نماید )

میکروگرانوالر مافیک یکی از معمول ترین  شواهد  کند که انکالوهایهای ژئوشیمیایی تاکید میاست. مشاهدات پتروگرافی و داده

های طبیعی انکالوهای میکروگرانوالر فرکتال (.Didier & Barbarin, 1991های پلوتونیکی هستند )اختالط ماگمایی در محیطبروز 

های گرد و بیضوی با اندازه های ده باال با اشکالگرانودیوریت نکالوهای میکروگرانوالر مافیک در(. اOttino et al., 1988هستند )

شوند. مرز بین انکالوها و میزبان نامنظم است . این ناهمگنی شکلی  در مرز میزبان و انکالو  به عنوان سانتیمتر دیده می 51تا  2بین 

نمونه از  25. از ساختارهای فرکتال قابل اندازه گیری است اما نتایج به شدت به تشخیص  دقیق مرز بین انکالو و میزبان وابسته است

افزار سطح دو بعدی انکالوها برای تصویر کردن سطح تماس بین انکالوها و میزبان عکس گرفته شد. این تصاویر با استفاده از نرم

(ImageJ( به تصاویر دوتایی )Binaryتبدیل شدند. در این تصاویر دوتایی انکالوها و میزبان توسط پیکسل ) های سیاه و سفید به

های اند. پیدا کردن مرز دقیق بین انکالو ومیزبان چندین بار برای برآورد خطا انجام شده است. پیچیدگیجایگیری شدهترتیب 

برای تخمین بعد فرکتال  از روش شمارش مربعی  زبان توسط بعد فرکتال برآورد شده ومورفولوژی سطح تماس انکالوها  با می

(Box-Counting .استفاده شده است ) 
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های میزبان نشان داده شده است . مقادیر بعد فرکتال انکالوها با نرم هایی از انکالوها و تصویر  کنتاکت انکالوها با گرانودیوریت( نمونه5شکل 

 است.( به صورت نمودارهای فرکتال رسم شده boxDمحاسبه شده و  مقادیر ابعاد فرکتال انکالوها ) ImageJ افزار

 

( و سپس rشود )های مربعی با سایزهای متفاوت پوشیده میدر این روش هر تصویر دوتایی سیاه و سفید توسط سکانسی از شبکه

 شود:شود. این رابطه به صورت زیر نیز بیان می( که حاوی بخشی از تصویر است شمارش میnهایی )تعداد مربع
+ Log(r)boxD-Log(N)=  

یابد. کاهش می Cتا  A( از اشکال انکالوهای مربوطه از boxDشود مقادیر ابعاد فرکتال انکالوها )مالحظه میهمانطور که در شکل 

نمونه بین  25انکالوها در  boxDهای مورفولوژی انکالوها همراه است. مقادیر کاهش بعد فرکتال انکالوها همراه با کاهش پیچیدگی

  است. 24/1وگرام مد آن متغیر است. ودر نمودار هیست24/1تا  15/1

 

 
 های ده باال( در گرانودیوریتboxD) ( هیستوگرام فراوانی توزیع مقادیر ابعاد فرکتال انکالوها4شکل

 
. در واقع اندهایی از کل سیستم هستند که به طورکامل با ماگمای میزبان مخلوط نشدهانکالوهای میکروگرانوالر مافیک زیر مجموعه

هایی از ماگمای مافیک هستند که دستخوش درجات متفاوتی از اختالط با انکالوهای میکروگرانوالر مافیک به صورت بخش
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ها منعکس کننده آلودگی بیشتر های مورفولوژی آناند. کاهش بعد فرکتال انکالوها همراه با کاهش پیچیدگیماگمای میزبان شده

(. آنالیز بعد فرکتال انکالوهای میکروگرانوالر مافیک در توده Perugini & Poli, 1999اسیدی است ) ماگمای انکالوها با ماگمای

شوند که این افزایش بعد ناشی از افزایش پیچیدگی کند که اکثر انکالوها با ابعاد فرکتال باال مشخص مینفوذی ده باال تاکید می

دهد که که ترکیب انکالوها در توده بودن بعد فرکتال انکالوهای ده باال نشان می کنتاکت بین میزبان و انکالو است. بنابراین باال

 کنند.  نفودی ده باال به ترکیب گوشته نزدیکتر هستند  و اندکی آمیختگی با ماگمای فلسیک را بیان می
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری 
 

همراه با  پتاسیمفلدسپارهای ها، فنوکریستکوارتزاوسلیهای پالژیوکالز ، های غربالی و سطوح تحلیلی در فنوکریستبافت حضور

کیلیتیک، وجود فلدسپارها در مرز انکالو و میزبان گویای این حقیقت است که انکالوها بر اثر اختالط ماگمای مافیک با بافت پوئی

 K/Nbو  Nb/Ta ،Nb/Laهای ن نسبت(. میانگیBaxter & Feely, 2002اند )دمای باالتر به درون ماگمای اسیدی سردتر ایجاد شده

های حاصل از گوشته متمایل است. بنابراین ماگمای داغترانکالوهای دهد که ترکیب انکالوها به ترکیب مذابنشان می

های سردتر  پراکنده های مجزا مافیک در ماگمای گرانودیوریتمیکروگرانوالر مافیک با ترکیب متمایل به گوشته به صورت گلبول

 ,Kumar et alشوند )ها تفسیر میهای مافیک جایگیری شده قبل از جامد شدن کامل گرانودیوریتند.آنها به عنوان گلبولاشده

اکثر انکالوها در توده نفوذی ده باال با مقادیر باالی  .های طبیعی حقیقی هستند(. انکالوهای میکروگرانوالر مافیک ، فرکتال2005

کند که ترکیب انکالوها در توده نفودی ده باال به ترکیب گوشته نزدیکتر هستند  ین مسئله تاکید میشوند. ابعد فرکتال مشخص می

  کنند. و اندکی آمیختگی با ماگمای فلسیک را بیان می

◊◊◊◊◊◊◊ 
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