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 های آتشفشانی سبالن قدیم و جدیدمقایسه پتروگرافی سنگ

◊◊◊◊◊◊◊ 

 : چکیده

 Maهای قدیمی آتشفشان با سن ( فوران1جدید تشکیل آتشفشان سبالن در دو مرحله  U/Pbسنجی بر پایه مطالعات صحرایی و سن

های سنگی و کانی تشکیل شده است که در مقاله حاضر  تفاوت Ma 111/0-411/0( فورانهای جوان آتشفشان با سن 2و  5/4 -3/1

-تراکی های آتشفشانی سبالن قدیمی دارای ترکیببیشتر سنگهای آتشفشان سبالن قدیمی و جوان معرفی شده است. شناسی سنگ

یولیت آتشفشانی سبالن جدید عموماً دارای ترکیب داسیت، رهای ی هستند در صورتی که سنگآندزیتی تا آندزیتی و به ندرت بازالت

-ر سنگدآندزیتی سبالن قدیمی بیشتر پالژیوکالز، بیوتیت و پیروکسن و های تراکیهای سنگباشد. فنوکریستو کوارتزالتیت می

ای آتشفشانی سبالن هترکیب پالژیوکالزها در سنگ. باشدمیفشانی سبالن جدید پالژیوکالز، بیوتیت، آمفیبول و کوارتز شهای آت

تیک در های پیروکالسآلبیت است. وجود فراوان سنگ-قدیم در حد الیگوکالز تا آندزین و در سبالن جدید در محدوده الیگوکالز

 است. مجموعه جوان آتشفشان نشانگر فعالیت انفجاری بیشتر و لذا ترکیب اسیدیتر اواخر فعالیت آتشفشان 

 سبالن قدیم، سبالن جدید، پتروگرافی، مشکین شهر، ایران :هاکلید واژه

Petrography Comparison of Old and Young Sabalan volcanic rocks 

   

Abstract 

Based on field studies and new U/Pb dating, Sabalan volcano has formed in two stages: 1) the Old-sabalan 

eruptions with the ages from 5.4 to 1.3 Ma  and 2) Young Sabalan eruptions with age from 0.481 to 0.188 Ma. IN 

this paper we explain the petrology and mineralogy differences between old and young Sabalan volcanic rocks. 

Most of Old Sabalan volcanic rocks have trachy-andesite to andesitic compositions with rarely basalt. Where are, 

the Young Sabalan volcanic rocks generally have dacite, rhyolite and quartz latite in composition. The phenocrysts 

of Old Sabalan are plagioclase, biotite and pyroxene and in Young Sabalan volcanic rocks are plagioclase, biotite, 

amphibole and quartz. The composition of plagioclase in Sabalan Old volcanic rocks are in the range of oligoclase 

to andesine and in Young Sabalan from  oligoclase to albite.. The abundance of pyroclastic rocks in Young 

Sabalan collection indicates more volcanic eruption and more acidic composition in the last volcanic activity. 

Keywords: Paleo-Sabalan, Neo-Sabalan, Petrography, Meshkinshahr, Iran 
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 :مقدمه

آذربایجان -برززون الدر  >km3100متر و مساحت  4121شهر استان اردبیل با ارتفاع سبالن آتشفشانی استراتوولکان در غرب مشکین

آتشفشان سبالن از بخش قبل از کالدرا،  Germain (1976)و  Didonدارد. طبق مطالعات صحرایی دیدون و ژومن )( قرار 1355)نبوی 

(  بر پایه مطالعات Ghalamghash et al., 2013( )2013همزمان با کالدرا و بعد از کالدرا تشکیل شده است. قلمقاش و همکاران )

های ( فوران2و  Ma 3/1- 5/4( فورانهای قدیمی آتشفشان با سن 1تشکیل آتشفشان سبالن را به دو مرحله  U/Pbسنجی ی و سنصحرای

بندی استفاده نموده و تالش در مطالعات حاضر ما از این طبقهبندی نموده است که طبقه Ma 111/0-411/0جوان آتشفشان با سن 

 های آتشفشان سبالن قدیم و جدید را بررسی و معرفی نماییم. شناسی  سنگنیهای سنگی و کاخواهیم نمود تفاوت

 :شناسیزمین

،  ( مطالعات خود1791دیدون و ژومن )روی یک پی آتشفشانی متعلق به ائوسن، الیگوسن و میوسن قرار گرفته است. آتشفشان سبالن بر

کرده و در  آندزیت آغازآریت، آندزیت، تراکیصورت فوران موژه گزارش نمودند که آتشفشان سبالن از پلیوسن فعالیت خود را به

نهایت در کواترنری با کوارتز التیت و داسیت خاتمه داده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی سری ماگمایی سبالن، از نوع آلکالن 

های قبل یکه تحول این سری، سر سدیک هستند که خویشاوندی آنها با یک سری ماگمایی عمیق شبیه التیت آندزیت آشکار است

های ماگمایی محتمل است به طوری که اطاق ماگمایی را های مجاور مخصوصا از طریق سقف اطاقاز کالدرا و بعد از کالدرا سنگ

ولی حها از طریق تبلور بخشی اتفاق نیفتاده است بلکه هر سری به طور جداگانه چرخه تبه وجود آورده است. در ضمن تفریق این سری

در پایان با ماگمای جدیدی که از عمق وارد شده مخلوط شده و چرخه تحولی دیگری آغاز  خود را در مخزن ماگمایی طی کرده و

پالژیوکالز  نسل بلوری ها را نه تنها بوسیله دالیل ژئوشیمیایی، بلکه با استناد به وجود دو( این نظریه1791شده است. دیدون و ژومن )

زمان طوالنی تحول ماگمایی های کوموالیی و مدتاز کالدرا و بعد از کالدرا، متفاوت بودن حجم الواها، وجود سریهای قبل در سری

بر تبلور بخشی، آالیش ماگمایی نیز در تحوالت سبالن  عالوه. شده است از پلیوسن تا بعد از دوره یخچالی مورد تاکید قرار داده

اطاقهای ماگمایی چند طبقه، آالیش ماگمایی فقط از طریق ذوب باالیی دارای سیر تحولی دخالت داشته و ضمن در نظر گرفتن 

یکنواخت و آرام بوده و ماگما از طریق تبلور بخشی تحول یافته است. پس از بیرون ریخته شدن ترمهای تفریق یافته، دوباره مقداری 

های اند که سنگ( اشاره کرده1791دوستال و زبری ) ز سرگرفته شده است.ماگما از اطاق پایینی به این اطاق وارد  شده و تحول دوباره ا

آتشفشان سبالن تغییرات پتروگرافیکی کمتری دارند و بوسیله آندزیت، داسیت و مقدار جزئی ریولیت ماکروتا میکروپورفیریتیک، 

 باشد.های پالژیوکالز )آندزین تا الیگوکالز(، هورنبلند و بیوتیت میمتشکل از پورفیری

-های آلکالی بازالتی تا تراکی(. آتشفشان سبالن شامل تناوبی از گدازهMousavi et al., 1391( )1371به اعتقاد موسوی و همکاران )

ندی نوسانی بکواترنری است. وجود منطقه –داسیتی جوان با سن پلیوسن  -های آندزیتیآندزیتی و گدازه -آندزیت، گنبدهای داسیت 
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شفشانی های آتهای آلودگی و اختالط ماگمایی در سنگغربالی در پالژیوکالز و حواشی انحاللی در هورنبلند نشانه هایو ریزساخت

 .سبالن هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر )براساس نقاط واردشده ، سبالن قدیم و جدید مشخص شده است(.مشکین 1:111111نقشه آتشفشان سبالن  -1شکل 

 :سبالن قدیمیهای آتشفشانی پتروگرافی سنگ

ازالت هستند این بآندزیت ، آندزیت، الیوینبر اساس مطالعات میکروسکوپی سنگهای آتشفشانی سبالن قدیمی دارای ترکیب تراکی

بافت اصلی آنها  باشند.آمفیبول می ±رفلدسپاآلکالی ±های پالژیوکالز، پیروکسن، بیوتیتها دارای فنوکریستسنگ

اشد که بر اساس بها پالژیوکالز میو میکرولیتی است. فراوانترین فنوکریست موجود در این سنگ، تراکیتی هیالوپورفیریتیک

ه آنها در باشند نسل اول اندازمشاهدات میکروسکوپی از لحاظ بافت و ترکیبی در محدوده الیگوکالز و از نظر اندازه دارای دونسل می

 -سنتتیکسنتتیک، کارلسباد و در بعضی مقاطع پلیهای پلیباشد. ماکلمی ترممتر و نسل دوم کوچکتر از یک میلیمیلی1-9محدوده 

 ای برخوردار است. های مافیک از اهمیت ویژهها در این مقاطع کانیسیو مشاهده شده است. عالوه بر این -سیو یا زونینگ 
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تر از یک کمتر و کوچبلور بزرگتر از یک میلیها شامل دو نسل درشتهای موجود در این نمونهها و ارتوپیروکسنکلینوپیروکسن 

هن اند از حاشیه در حال تبدیل به اکسید آها که به شدت دگرسان شدهها در برخی نمونهباشند این پیروکسنمتر در خمیره میمیلی

بلور امل دو نسل درشت بلور و ریزها شها قرار دارند  همانند پیروکسنها از نظر فراوانی در رتبه سوم در این نمونهباشند. بیوتیتمی

ب باشند به صورت ائوهدرال تا سامتر و گاهی بزرگتر میباشند، درشت بلورها که دارای اندازه یک تا دو میلیموجود در خمیره می

ه قابل مشاهدها کمتر از دو میلیمتر و به صورت طولی در مقاطع شوند ولی نسل دوم آنها یا همان ریز بلورهدرال در مقطع دیده می

رد. توان مشاهده کها میها گاهی شواهدی از تبدیل شدن به اکسید آهن در حاشیه آنها نیز مانند پیروکسنباشند. در بیوتیتمی

(Shelly, 1993این اکسیده شدن بیوتیت و )  پیروکسن در ارتباط با خروج مواد فرار ماگما در حین باال آمدن به سطح و کاهش میدان

ن متر که اکثرا از حاشیه در حال اکسیدشدها بصورت طولی ائوهدرال تا ساب هدرال با اندازه یک میلیآنها باشد. آمفیبولپایداری 

بافت  خمیره همراه با پالژیوکالزهایی کهان درشت بلور خیلی کم است اما در عنوها بهباشند. مقدار آلکالی فلدسپارها در این نمونهمی

های ست و کانیهای جزئی آن بیشتر اوپاک اها را با ماکل دوتایی به فراوانی یافت.کانیتوان ایناند میرا ساختهمیکرولیتی و تراکیتی 

ای هباشد. در خمیره بیشتر شیشه و در بعضی موارد میکرولیتمتر و زیرکن میفرعی آن آپاتیت بسیار ریز کمتر از یک دهم میلی

 باشد.زه میباشد. کانی ثانویه بصورت اکسیده و خیلی کم سرسیتیپیروکسن، بیوتیت و آمفیبول میفلدسپار، پالژیوکالز، آلکالی
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-( فنوکریست پالژیوکالز در تراکیbهایی از پالژیوکالز و پیروکسن ( فنوکریستaتصاویری  از پتروگرافی سبالن قدیم،  -2شکل

( فنوکریست پالژیوکالز، بیوتیت اکسیده و خمیره میکرولیتیک d پیروکسن کربناتیزه شده( بافت زونینگ در پالژیوکالز و cآندزیت 

 .زفلدسپار، پالژیوکالاز آلکالی

 :های آتشفشانی سبالن جدیدپتروگرافی سنگ

-فنوکریستآندزیت و دارای تراکی ±آندزیت  ±های آتشفشانی سبالن جدید شامل داسیت،  ریولیت ، کوارتزالتیت ، توف سنگ

، ت اصلی آنها هیالوکالستیکباشد. بافکوارتز می ±آلکالی فلدسپار  ±بیوتیت  ±، هورنبلند )آمفیبولیت( های پالژیوکالز

ها مثل آمفیبول و پالژیوکالز بصورت جزئی گلومروپورفیری جریانی و بعضی کانی ±یهیالومیکرولیتیک پورفیر ±هیالوپورفیریتیک

ا ههای مافیک با بافت اسفرولیتی در حفره قرار گرفته است. فراوانترین فنوکریست موجود در این سنگباشد. مقداری کانیمی

-5باشد که بر اساس مشاهدات میکروسکوپی از لحاظ بافت و ترکیبی در محدوده الیگوکالز و اندازه آنها در محدوده می پالژیوکالز

و، زونینگ مشاهده شده سی –سیو، زونینگ  –سنتتیک سباد و در بعضی مقاطع پلیسنتتیک، کارلهای پلیباشد. ماکلمتر میمیلی 5/0

هایی است در بیشتر مقاطع موجود بوده تشکیل بافت سیو به فرایند اختالط ماگمایی مربوط ( از بافتsieveاست. بافت ثانویه غربالی )

هد. دباشد که دو نسل بودن ماگما را نشان میهدرال  میبلور و ریزبلور ائوهدرال تا ساب باشد.  پالژیوکالزها بصورت درشتمی

د. سومین کانی انباشد و بیشتر آنها اکسیده شدهباشد که ائوهدرال تا ساب هدرال میمی آمفیبولدومین کانی مافیک از نظر فراوانی 

ده شده است، آمفیبول است و اکسیباشد در بیشتر جاها جایگزین آمفیبول و پیروکسن شده است. از لحاظ شکل مانند می بیوتیت

(Shelly, 1993 این اکسیده شدن بیوتیت و آمفیبول در ارتباط با خروج مواد فرار ماگما در حین باال آمدن به سطح و کاهش میدان )

ر در زمینه تباشد که بیشباشد که ائوهدرال تا ساب هدرال میپایداری آنها باشد. کانی بعدی از نظر فراوانی آلکالی فلدسپارها می

ود. که این شباشد بصورت خاموشی موجی در بسیاری از مقاطع  بصورت خلیجی اکسیده دیده میاند. کانی نهایی کوارتز میپراکنده

نشان دهنده ریولیتی و اختالط ماگمایی ماده مذاب و ناپایداری بلور در هنگام باال آمدن ماگما به سطح زمین عدم تعادل همراه با 

ره بیشتر باشد. در خمیآن آپاتیت و زیرکن و می های فرعیکانیآن بیشتر اوپاک است و  های جزئیکانیدما باشد.  کاهش سریع

بصورت  کانی ثانویهد. باشفلدسپار، بیوتیت و آمفیبول میدرشت پالژیوکالز، آلکالی "های نسبتاشیشه و در بعضی موارد میکرولیت

 باشد. اکسیده می

شیشه،  نسبت براساس ها(. توفTuker, 2009) اندشده تشکیل خاکسترآتشفشانی از که هستند کالستیکیولکانی هایسنگ: توف

(. در مقطع میکروسکوپی واحدهای pettijohn et al, 1987) شوندمی بندیتقسیم لیتیک و بلور ای،شیشه انواع به سنگخرده و بلورها

ای پالژیوکالز و آمفیبول هاز فنوکریست "ای عمدتابافت پورفیری در خمیره بیشتر شیشهویتریک کریستال توف با ترکیب آندزیتی و 

دهنده اختالط ماگمای اسیدی با ماگمای بازی در حین صعود ها نشانها تیره و روشن بودند که ایندر بعضی از مقاطع توف باشند.می

  سمت باال است.  به
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هایی از پالژیوکالز با بافت سیو، کوارتز بصورت خلیجی، آمفیبول ( فنوکریستa تصاویری از پتروگرافی سبالن جوان، –3شکل

های گلومروپورفیری در آندزیت شده (  بیوتیت جایگزین آمفیبولbاکسیده و پیروکسن در سنگ ریولیت با خمیره میکرولیتیک 

 زیرکن و آپاتیت همراه با کانی مافیک در حفره با بافت اسفرولیتی.( کانی فرعی d( ویتریک کریستال توف cاست 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :گیرینتیجه

های سنگ آندزیتی تا آندزیت و به ندرت بازالتی هستند در صورتی کههای آتشفشانی سبالن قدیمی دارای ترکیب تراکیبیشتر سنگ

تشفشانی باشد و ترکیب پالژیوکالزها در سنگهای آکوارتز التیت میآتشفشانی سبالن جدید عموماً دارای ترکیب داسیت، ریولیت و 

دیمی های سبالن قآلبیت است. خمیره گدازه-لیگوکالزسبالن قدیم در حد الیگوکالز تا آندزین و در سبالن جدید در محدوده ا

های اکسیده در هر دو و کانی sieve درشت بلورتر هستند، بافت "میکرولیتی است و سبالن جوان به میزان کمتر میکرولیتی و نسبتا

های پیروکالستیک در مجموعه جوان آتشفشان نشانگر فعالیت انفجاری بیشتر و لذا ترکیب فوران موجود است. وجود فراوان سنگ

روکسن یت و پیآندزیتی سبالن قدیمی بیشتر پالژیوکالز، بیوتهای تراکیهای سنگاسیدیتر اواخر فعالیت آتشفشان است. فنوکریست

  .باشد، آمفیبول و کوارتز میی سبالن جدید پالژیوکالز، بیوتیتفشانشهای آتو در سنگ
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 منابع فارسی:

 شناسی اکتشافات معدنی کشور.شهر، سازمان زمینمشکین 1:100،000شناسی (، نقشه زمین1393. امینی ب و امامی م )1

های آداکیتی آتشفشان سبالن، چکیده ( ژئوشیمی و پتروژنز سنگ1371وثوقی عابدینی م )زاده ع، . موسوی س، قلمقاش ج، درویش2 

  . 11صفحه  شناسی و اکتشافات معدنی کشور،سی و یکمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین
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