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 بوئین زهرا( ده باال )جنوبگرانیتوئیدی وده ت
 

 

 

   

◊◊◊◊◊◊◊ 
 چكيده :

ر زون ایران مرکزی به شمار می دختر د-الیگوسن بخشی از ماگماتیسم گسترده ارومیه -توده گرانیتوئیدی ده باال به سن ائوسن باالیی

آید. این توده از لحاظ سنگ شناسی در برگیرنده طیف وسیعی از سنگ های نفوذی اسیدی  شامل گرانودیوریت، گرانیت و سنگ 

پتروگرافی و ژئوشیمیایی، سنگ های توده نفوذی ده باال در زمره   بر اساس مطالعات صحرایی، های حدواسط دیوریت است. 

این سنگ ها دارای ماهیت کالک آلکالن پتاسیم دار و از نوع متاآلومین هستند. الگوی تغییرات  قرار دارند.I  های نوع گرانیتوئید

       ، تهی شدگی آنها از     LILEو LREEعناصر کمیاب نرماالیز شده به کندریت و گوشته نشان دهنده غنی شدگی این سنگ ها از 

HREE وHFSE و وجود آنومالی منفی Sr, Ti, Nb, Ba, Eu بر روی   در اکثر نمونه هاست که این امر در کنار موقعیت نمونه ها

در محیطی مرتبط با فرورانش در حاشیه  نمودارهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی، حاکی از شکل گیری سنگ های مورد مطالعه

 فعال قاره ای است.

 دگرسانی.، مالین زایی، تورده باال گرانیتوئید، فرورانش  كليد واژه ها:

 
 

 Dehbala granitoid mass (South of Boein Zahra) 

 

 

 

 

Abstract: 
 

Dehbala granitoid masses upper Eocene and Oligocene magmatic massive part of Uromia-dokhtar is in Central 

Iran. The mass of lithology consists of a range of acid intrusive rocks including granodiorite, granite and diorite 

intermediate. Based on field studies, petrographic and geochemical Dehbala as granitoid intrusive rocks of I 

type. K Calc- alkaline rocks in nature and are metaluminous. Changes of trace elements normalized to chondrite 

and mantle rocks show enrichment in LREE and LILE, depletion of HREE and HFSE and negative anomalies 

Sr, Ti, Nb,, Ba, Eu is most cases, that this is the position of the samples on the tectonic setting discrimination 

diagrams indicate the formation of rocks studied on the edge of the continental subduction zone. 

 

Keywords: Subduction, Granitoid Dehbala, Tourmalinization, alteration. 
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 مقدمه :

دختر( محسوب می شود. بخش های مرکزی -ی در غرب زون ایران مرکزی )ارومیهبخشی از ماگماتیسم ترشیر ده باال توده نفوذی

که در برخی از گرانیت های منطقه  تشکیل شده است، عمدتا از گرانیت و گرانودیوریت نفوذی ده باال از لحاظ سنگ شناسیتوده 

همراهی می سنگ های اصلی توده را  دیوریتدر حاشیه این توده مقادیر کمی دیوریت و متا .پدیده تورمالین زایی مشاهده می شود

با و توده نفوذی  این بخش های مختلف در این مقاله سعی شده است با اتکا به نتایج حاصل از بررسی روابط صحرایی حاکم بر کند.

ماگمای سازنده  توده، منشاء ارتباط ژنتیکی بین بخش های مختلفشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب، به پتروگرافی و آنالیز ژئو بررسی

  .یمبپردازگاه تکتونیکی این توده نفوذی و جای

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 روش تحقيق:بحث و 

 موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه :

جنوب نقشه زمین شناسی که در شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین بوده  غربیکیلومتری جنوب  03در مطالعه  منطقه مورد

دختر و در بخش غربی زون ایران مرکزی –منطقه در کمربند آتشفشانی ارومیه  . اینان( واقع شده استخیارج )دانسفه 0: 333/033

 ،انجام شده است( 0791توسط )کایا، روی این توده  (K/Ar)به روش که رادیومتری بر اساس مطالعات سن سنجی  قرار دارد.

 الیگوسن )پیرنه( مطابقت دارد. -که این سن با فاز تکتنوماگمایی ائوشان می د هد نبرای این توده میلیون سال را  2 07سن
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 زمين شناسی منطقه :

گرانیت، تا  ،میکروگرانیت ، دارای طیف ترکیبیتوده نفوذی ده باال در نقشه زمین شناسی و همچنین در مطالعات پتروگرافی

این  گابرو نیز رخنمون دارد.ز توده سنگ های بازیک تر با ترکیب گرانودیوریت ـ دیوریت می باشد و در بخش های کوچکی ا

توده مزبور در داخل واحدهای توف ریولیتی و داسیتی و گدازه  .سنگ ها در رخنمون صحرایی کم و بیش دگرسانی نشان می دهند

یر در مجاورت بالفصل توده با تحمل به واسطه تاثیر حرارتی ناشی از تزریق توده، سنگ های فراگ های آندزیتی ائوسن نفوذ نموده و

 (.0شکل) در اجزاء توف های نزدیک به خود شده و تا حد کائولینیتی شدن آنها پیش رفته است دگرسانیباعث  دگرسانی، 

 

 
 

 .( نقشه زمين شناسی منطقه و محل نمونه بردای های انجام شده1شكل )

 روش انجام پژوهش

مرحله عملیات صحرایی صورت گرفت. در این مراحل  0ا به منظور مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی توده نفوذی ده باال در ابتد

شیمیایی این  بررسی ترکیبجهت  .نمونه سنگی از منطقه برداشت شد 55پیمایش طولی وعرضی بر روی توده انجام شد و بیش از 
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نمونه که تا حد ممکن تازه و  02مختلف توده اخذ گردیده، برای انجام آزمایشات  نمونه سنگی که از بخش های 55از بین ، توده

برای عناصر کمیاب و خاک های نادر مورد  ICP-MSکانادا به روش  SGSدگرسان نشده بودند انتخاب شده و توسط شرکت 

 تجزیه شده اند.  XRFتجزیه شیمی قرار گرفت. اکسیدهای اصلی نیز توسط شرکت فرآوری مواد معدنی کرج به روش 

 گرانيت ها:تورمالين زایی در

در  ،پدیده تورمالین زایی رخ داده است ،در برخی از گرانیت های این منطقه که تحت تاثیر محلول های هیدروترمال قرارگرفته اند

گوش دیده  قطع عرضی ششو با بلورهای شکل دار با م این نمونه تورمالین ها  به صورت شعاعی ) لوکسیلیانیت(، فیبری، منشوری

 می شوند.

 پدیده تورمالین زایی در این توده نفوذی را سبب شده باشد. د،می توان  (B) هجوم سیاالت غنی از کربنات و همچنین غنی از بور

تاثیر در مرحله پنوماتولیتیک و دگرسانی حاصل از آن احتماال روی پالژیوکالزهای توده نفوذی  (B)تاثیر گازهای داغ حاوی بور 

 (.2شکل) گذاشته وآنها را به تورمالین تبدیل کرده است

  

 
 

 و با بلورهای شكل دار با مقطع عرضی شش تورمالين زایی در توده نفوذی ده باال، به صورت شعاعی، فيبری، منشوری( 2شكل)

 .5X با بزرگنمایی (PPLو   XPL)گوش  در نور

 ژئوشيمی:

ند که دارای کمترین قابلیت انحالل بوده و در طی فرآیندهایی مثل هوازدگی، دگرگونی گروهی از عناصر کمیاب هست REEعناصر 

درجه پایین و دگرسانی هیدروترمال نسبتا غیر متحرک هستند. لذا به عنوان یک مکمل در کنار سایر اطالعات بدست آمده، امکان 
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از نمودار .نطقه مورد مطالعه را برای ما فراهم می نمایندارائه مدل سنگ شناختی و تعیین ژنز و ماهیت ماگمای سازنده سنگ های م

در نمودارهای استفاده شده،  (Sun & McDonough,1989)تغییرات عناصر نادر خاکی که نسبت به کندریت نرماالیز شده اند

شدگی نشان نی غ HFSE نسبت به LILEنرماالیز شده اند، این سنگ ها از عناصر  (Pearce,1983) موربعنکبوتی که نسبت به 

 (.4و )شکل (0)شکلمی دهند.

 (Sun & McDonough,1989) در نمونه های مورد مطالعه كه نسبت به كندریت( (REE ( فراوانی عناصر نادر خاكی3)شكل

 نرماالیز شده  است.

 

زیرین مافیک  مانده آمفیبول در طی ذوب بخشی پوستهمسطح احتماال بیانگر فاز برجا  HREEبنابر نظریه ای دیگر، الگوی

تقعر جزئی  (Hoskin et al., 2000) همکارانو هاسکین و  (Romick et al, 1992)رومیک و همکاران  (Zhao et al., 2007).است

است را به تفریق هورنبلند و یا اسفن نسبت داده اند. بنابر پیشنهاد  MREEدر الگوهای عناصر نادر خاکی که ناشی از تهی شدگی 

، همراه با آنومالی منفی، بیانگر اهمیت نقش تفریق  HREE و MREEنسبت به  LREEغنی شدگی عناصر (0771)تانکوت،  

 آمفیبول و پالژیوکالز در فرآیند تکامل گرانیتوئیدها است.

طی دگرسانی، نقش گوشته  در نتیجه درجات پایین ذوب بخشی از منشاء گوشته ای، تحرک عناصرتواند  میLILE غنی شدگی از

 متاسوماتیزه، آلودگی به وسیله مواد پوسته ای و یا دخالت پوسته در تولید سنگ های منطقه باشد.
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  نرماالیز شده اند. (Pearce,1983) نمودار تغييرات چند عنصری )عنكبوتی( بهنجارسازی شده نسبت به مورب( 4شكل)

 

 سبت داده می شود که فهرست وار عبارتند از:. به عوامل گوناگون ن Nb , Tiآنومالی منفی 

 (Kuster & Harms1998, Saunders et al., 1980). ـ مشخصه ماگماتیسم مرتبط با فرایند فرورانش است0

   (Rollinson1993, Harms1998). ـ وجه مشخصه سنگ های پوسته ی قاره ای و شرکت پوسته در فرآیندهای ماگمایی است2

ن عناصر در منشاء ، پایداری فازهای حاوی این عناصر در طی ذوب بخشی و یا جدایش آن ها در طی فرآیند تفریق     ـ نشانه فقر ای0 

 .(Wu et al., 2003)است

 

به جای کلسیم و پتاسیم  Srبرخی نمونه ها ناشی از کاهش فراوانی فلدسپار در حین تفریق بلورین است. چرا که  در Srتهی شدگی 

 Srاگر همراه با آنومالی منفی Euآنومالی منفی  (Wu et al., 2003)ر وارد می شود. بنابر پیشنهاد وو و همکاران در شبکه فلدسپا

باشد بر اثر تفریق فلدسپار پتاسیم ایجاد می شود. بر این  Baباشد، بر اثر تفریق پالژیوکالز و در صورتی که همراه با آنومالی منفی

 تفریق پالژیوکالز و فلدسپار پتاسیم تواما عامل مهمی در تحول ماگمایی محسوب می شود.اساس در نمونه های مورد مطالعه 

مختلف گرانودیوریتی، دیوریتی منطقه مشابه است و  بطور کلی الگوی تغییرات عناصر کمیاب و کمیاب خاکی در واحد های

 تفاوت موجود در میزان تمرکز این عناصر است. 

 (Chen et al., 2002).باط ژنتیکی نمونه ها با هم و منشاء مشترک آن ها باشداین می تواند نشان دهنده ارت
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 طبيعت و منشاء توده گرانيتوئيدی ده باال 

را دارند که با بهره گیری از آنها می توان  ژئوشیمیایی زیر و یی،کانی شناسیهای صحرا این توده ویژگی گرانیتوئیدی سنگ های

( همراهی با سنگ های آتشفشانی آندزیتی 0حث نمود. بطور کلی شواهد و ویژگی هایی چون درباره خاستگاه ماگمایی آنها ب

( وجود سنگ شناختی متنوع شامل دیوریت، 2داسیتی و عدم وجود سنگ های دگرگونی حرارتی درجه باال در مجاورت توده 

ای هورنبلند، بیوتیت، پیروکسن، آپاتیت، اسفن ( وجود کانی ه0کوارتز دیوریت، کوارتزمونزونیت، گرانیت، گرانودیوریت در توده 

( تنوع ترکیب شیمیایی نمونه 4و نبود مسکویت و کانی های دگرگونی نظیر گارنت، پلی مورف های آلومینوسیلیکات و کردیوریت 

White (Chappell & در مقابل سیلیس 5O2Pو روند نزولی Th (Chappel at al.,1998) ها از لحاظ میزان سیلیس و روند صعودی

همگی داللت برآن دارند که توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه از  ،(Chappell & White 1974)و داشتن ویژگی متاآلومین  (1992

   .است  Iنوع 

 جایگاه تكتونيكی توده نفوذی ده باال 

. بر اساس مطالعات انجام گرفته، دختر محسوب می شود –توده گرانیتوئیدی ده باال بخش کوچکی از نوار ماگمایی ترشیری  ارومیه 

کششی مرتبط با تیغه های گرمایی زیر پلیت ایران مرکزی مرتبط می  عده ای از صاحب نظران این ماگماتیسم را به وجود نواحی

 . (Sabzehei 1974, Amidi 1975, Emami 1981)دانند

 ایران مرکزی نسبت می دهند  یس به زیر پلیتاکثر محققان منشاء آن را به فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتدر حالی که 

(Berberian & King 1981, , Shahabpour 2007, Mohajjel et al.,2003 ). 

 

برای تعیین جایگاه تکتونیکی توده های گرانیتوئیدی، نمودار های مختلفی پیشنهاد شده است. ولی قابل استفاده ترین آنها نمودارهایی 

 عناصر کمیاب کم تحرک در برابر فرآیند های دگرسانی و هوازدگی طراحی شده باشد. هستند که بر اساس فراوانی 

)گرانیتوئیدهای قوس  VGAفراوانی عناصر کمیاب،  محیط تکتونیکی گرانیت ها را به چهار گروه  براساس (Pearce,1983)پیرس 

)گرانیتوئیدهای پشته میان ORG ،قاره ای(گرانیتوئیدهای درون )  WPG،)گرانیتوئیدهای برخوردی( Syn-CLOGآتشفشانی(،  

 قرار می گیرند. VGAمی شود، نمونه های مورد مطالعه در محدوده مالحظه  5اقیانوسی ( تقسیم بندی کرده است. چنانچه در شکل 
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: ORG(. 1894( نمودارهای تفكيک كننده محيط تكتونيكی گرانيتوئيدها بر اساس عناصر فرعی )پيرس و همكاران،  5شكل )

: Syn-COLG: گرانيت های داخل ورقه ای و WPG: گرانيت های كمان آتشفشانی،VAGگرانيت های پشته ی ميان اقيانوسی، 

 گرانيتوئيدهای مناطق برخوردی.

 نتيجه گيری :

دختر واقع  -از لحاظ تقسیمات ساختاری توده نفوذی ده باال در غرب زون ایران مرکزی ودر منتهی الیه شرقی نوار ماگمایی ارومیه

نفوذ کرده است. از لحاظ  ی آتشفشانی آندزیتی، داسیتی، توف ریوداسیتی ائوسن زیریناشده است.این توده درون مجموعه سنگ ه

سنگ شناسی بیشتر حجم توده از گرانودیوریت تشکیل شده است این سنگ ها در بخش مرکزی توده رخنمون دارند. در حاشیه 

بر اساس مطالعات صحرایی،  می شود.در گرانیت های این منطقه تورمالین زایی اتفاق افتاده است. توده سنگ های دیوریت مشاهده

الگوی تغییرات عناصر کمیاب  .قرار دارندI پتروگرافی و ژئوشیمیایی، سنگ های توده نفوذی ده باال در زمره گرانیتوئید های نوع 

  HFSEو  HREE، تهی شدگی آنها از  LILEو LREEاین سنگ ها از  نرماالیز شده به کندریت و گوشته نشان دهنده غنی شدگی

نمودارهای مختلف در اکثر نمونه هاست که این امر در کنار موقعیت نمونه ها بر روی  Sr, Ti, Nb, Ba, Euو وجود آنومالی منفی 

 ش در حاشیه فعال قاره ای است.تمایز محیط تکتونیکی، حاکی از شکل گیری سنگ های مورد مطالعه در محیطی مرتبط با فروران
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