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 چکیده
میانی رخنمون دارند. تعداد رسوبی به سن پالئوسن تا ائوسنهای آتشفشانی و آتشفشانیمرکزی توالی ضخیمی از سنگساختاری ایراندر شمال پهنه

رهای با توجه به معیا اند.کرده داسیتی و داسیتی به درون این توالی نفوذآندزیتی، تراکیبازالتی، تراکیزیادی دایک و گنبد با ترکیب غالب تراکی آندزی

شاهرود( و احمدآباد کیلومتری جنوب 120دو منطقه سهل )های سنگ HREEو  HSFEشدگی از و تهی LREEو  LILEشدگی از غنی وژئوشیمیایی، 

های سهل دارای ماهیت کالکوآلکالن تا کالکوآلکالن پتاسیم باالی کم باشند. آداکیتدارای ماهیت آداکیتی می(، شاهرود شرقجنوب یلومتریک 175)

 2SiO (91/85 جمله از هاویژگی سایر همراه به باال LREE و پایین HREE میزان به توجه با خارتوران احمدآبادهای و آداکیتسیلیس هستند 

 O2Na / O2K و نسبت امپیپی 18 از کمتر Y ام،پیپی 8/1 از تر پایین Yb درصد، 16بیش از  3O2Al درصد، 3بیش از  O2Na ،(درصد 41/63تا

مذاب های منطقه سهل، از تبلور شناسی، آداکیتبا توجه به مجموع مالحظات زمین. گیرندمی قرار یلیسپر س هایآداکیت گروه( در درصد 3/2 تا 98/0)

اند و درونه( حاصل شده -)شاخه سبزوار نئوتتیس شده واقع در باالی زون فرورانش ورقه اقیانوسی ای متاسوماتیسمبخشی گوه گوشتهحاصل از ذوب

-فرورانش یانوسیاق ورقه ذوب از های آداکیتی پرسیلیس احمدآبادسنگ سازنده یماگمادهند که شناختی و ژئوشیمیایی نشان میمجموعه شواهد سنگ

  .اندگرفته سرچشمه تیبولیآمففشار رخساره  -درونه( در شرایط دما  -ار شده نئوتتیس )شاخه سبزویافته و دگرگون
 

 احمدآباد.شرق شاهرود، سهل، های آتشفشانی رسوبی، جنوب و جنوبواژگان کلیدی: آداکیت، سنگ

 

Petrology and geochemistry of adakitic rocks of  

magmatic belt of the north central Iran structural zone  

(between Torud to Ahmad Abad Khartouran) 
Abstract  
In the northern of the central Iran structural zone, thick sequence of Paleocene to middle Eocene volcanic and 

volcanosedimentary rocks corp out. This sequence was intruded by a numerous dikes and domes, with 

compositional range include of trachybasaltic andesite and trachyandesite, trachydacite and dacite. According to 

the results of geochemical analyses, and enriched of LREE and LILE and depleted from HREE and HSFE, the 

rocks in these areas, Sahl (120 Km south of Shahrood ) and Ahmadabad (175 Km southeast of Shahrood), have 

adakitic nature. The adakitic rocks of Sahl have calc-alkaline to high potassium calc-alkaline affinity. And The 
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adakitic rocks of Ahmadabad area, with respect to low HREE and high LREE along with other characteristic 

such as silica content (58.91- 63.41), Na2O more than 3%, Al2O3 more than16%, Yb less than 1.8 ppm, Y less 

than 18 ppm and K2O/Na2O ratio between .98- 2.3, these rocks can be classified as the high silica adakite. With 

respect to all of the geological considerations, the adakites of Sahl area formed by partial melting of 

metasomatized or modified mantle wedge, above the subduction zone of Sabzevar Neotethys oceanic sab 

(Sabzevar-Daroneh branch). And The evidence of petrographic and geochemical show that the magma forming 

of these rocks originated from melting of subducted metamorphosed Neotethys oceanic slab (Sabzevar – 

Darouneh branch) in P-T conditions of amphibolite facies. 

Key word: Adakite, volcanosedimentary rocks, South and Southeast of Shahrood, Sahl, Ahmadabad. 

 

  همقدم
های ماگمایی فعالیت های ماگمایی سنوزوئیک ایران از اواخر پالئوسن شروع شده و تا کواترنر ادامه پیدا کرده است. این فعالیت 

آبی و همچنین نفوذ و جایگزینی های خشکی و صورت خروج گدازه، فوران گدازه در محیطهای زمانی مختلف بهدر دوره

رسوبی پالئوسن تا ائوسن میانی های آتشفشانی و آتشفشانیاند. سنگهای نفوذی با طیف ترکیبی متنوع تظاهر پیدا کردهتوده

های آتشفشانی و های شمالی ایران مرکزی نوار وسیعی متشکل از سنگبه طور گسترده در ایران رخنمون دارند. در بخش

نوار  ،(Ghasemi and Rezai, 2015)( و 1392آتشفشانی رخنمون دارند. بر اساس اظهارات قاسمی و همکاران ) -رسوبی

آباد، واقع در لبه شمال شرقی زون ساختاری ایران مرکزی، از داورزن در غرب سبزوار تا میامی در نفوذی عباس –آتشفشانی

بیارجمند در جنوب و  –ترود –س با تغییر جهت به سوی جنوب، به نوار ماگمایی معلمانشرق شاهرود امتداد داشته و سپ

( و در 1احمدآباد در بخش شمالی زون ساختاری ایران مرکزی )شکل  -منطقه ترود شود.جنوب شرق شاهرود متصل می

 55˚ 11´شمالی عرض  35˚ 43تا َ 35˚ 34´مختصات جغرافیایی  دارایو محدوده جنوب تا جنوب شرق شاهرود واقع است 

احمدآباد پیگیری  -توان در حدفاصل بین ترودهای ناپیوسته این نوار ماگمایی را میباشد. رخنمونطول شرقی می  56˚ 35تا  َ

های آذرین منطقه احمد آباد را توان رخنموناحمد آباد می -خانخودی -بیارجمند -میامی -از طریق جاده اصلی شاهرود کرد.

 بررسی قرار داد.مورد 

 

 
 )نقشه زمین شناسی از های دسترسی به آنراهو  ساختاری ایرانهای زمینی منطقه مورد نظر بر روی نقشه پهنهی:  موقعیت جغرافیا1شکل

Aghanabati, 2004 )اقتباس شده است. 
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 بحث

 روش کار
مقاطع نازک تعداد زیادی از  بر روی نگاریسنگو انجام مطالعات  صحرایی، تهیه مقاطع نازک یاز نمونه بردار پس

و  ICP-AESی به روش عناصر اصل هیجهت تجز ی،دگرسان نیکمتر یدارا یهانمونه مطالعه، مورد یهاسنگ یکروسکوپیم

 هایداده یرو تفس یرتعب یبراآنالیز گردید.  شد وکانادا ارسال  ACME شگاهیآزما به ICP-MSبه روش  ابیو کم عناصر فرعی

 .است شده استفاده( IGPETو  GCDkit) شناسیزمین یاز نرم افزارها شیمیایی، آنالیزحاصل از 

 پتروگرافی و ژئوشیمی
دارای ترکیب احمدآباد خارتوران  -ائوسن ترود -های قطع کننده توالی آتشفشانی رسوبی پالئوسنگنبدهای آذرین و دایک

، تیآندزیتراک ،تیآندز ختیشناسنگدر منطقه سهل و ترکیب  بازالتآندزیتراکی آندزیت وتراکی ،آندزیتشناختی سنگ

پورفیری، میکروگرانوالرپورفیری،  هااین سنگهای مشاهده شده در بافت باشند.و داسیت در منطقه احمدآباد می تیداس تراکی

در  ایو هورنبلند سبز و قهوهپالژیوکالز ها در این سنگ های مشاهده شدهفنوکریست باشند.می جریانی و گلومروپورفیری

 .شودهای هورنبلند مشاهده میشدن در فنوکریستپدیده اپاسیتی. باشدهای ریز پالژیوکالز میای از میکرولیتزمینه

Middlemost(1986) فرآیند اثر در دما افزایش و آببی محیط با های آبدارکانی تعادلعدم علت شدن را بهفرایند اپاسیتی 

 .(2)شکل  کندان میبی گرمازا

  

 
تصاویری  -. الفبازالتآندزیو تراکی تیآندزیتراک، تیداسیتراکدر  متداول یهایکانها و بافتدهنده نشان یکروسکوپیم ریتصاو: 2شکل 

بافت  -ب .وکالزیهورنبلند و پالژ یهاستیفنوکر حضور و هاتیداستراکی در  ی(تیتراک) هیالومیکرولیتی پورفیری جریانی بافتاز 

هورنبلند )هورنبلند سبز یا اکسی حضور  -یت. جآندزیتراکدر  روکسنیپ وهورنبلند  هایستیفنوکر هیالومیکرولیتی پورفیری جریانی و

 (.XPL)تمام تصاویر در نور   بازالتآندزیتراکی هورنبلند(، اوژیت، پالژیوکالز در
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های منطقه سهل در حواشی ترود در ( سنگLe Bas et al, 1986ژئوشیمیایی ) بندیبر اساس نتایج آنالیزهای شیمیایی و رده

قرار  تیداستراکی ، داسیت وتیآندزیتراک، تیآندزو منطقه احمدآباد در محدوده  آندزیتبازالت و تراکیآندزیتراکیمحدوده 

 Sun) گوشته اولیههای مورد مطالعه در نمودار بهنجار شده به بررسی فراوانی عناصر نادر خاکی نمونه(. الف3گیرند )شکل می

and Mcdonough, 1989)  ها به طور نسبی از عناصر خاکی نادر سبکدهد که همه نمونهنشان می (LREE) شدگی و از غنی

 .ب( 3)شکل  دهندشدگی نشان میتهی (HREE) عناصر خاکی نادر سنگین

 
 

 -، ب(Le Bas et al, 1986)های آذرین بندی و تعیین سری ماگمایی سنگها بر روی نمودار طبقهقرارگیری نمونهموقعیت  -: الف3شکل 

      -ترود شمال شرقهای سنگی نمونه  . )   Sun and Mcdonough, 1989) ) یهاولنمودار عنکبوتی بهنجار شده نسبت به گوشته 

 عالئم در نمودارها یکسان بکار برده شده است.احمدآباد(.تمامی های سنگی منطقه نمونه

 

باشند احمد آباد دارای ماهیت آداکیتی می -های منطقه ترودسنگ Y (Defant et al,1990)در برابر  Sr/Yبر اساس نمودار 

 ،(درصد 41/63تا 91/85) 2SiO نظیر ژئوشیمیایی آنالیزهای بر اساس معیارهای ژئوشیمیایی مبتنی بر نتایجالف(.  4)شکل 

O2Na ( درصد 3بیش از )، 3O2Al ( درصد 16بیش از )،درصد Yb و امپیپی 8/1 از تر پایین Y و امپیپی 18 از کمتر O2Na 

/ O2K (98/0 درصد 3/2 تا )( Castillo; 2012, Topuz et al; 2011, Haschke and Avraham; 2005) های منطقه سنگ

ترود(  شمال شرقهای منطقه سهل )ها سنگهستند. براساس این ویژگی پرسیلیس آداکیتیآداکیتی و  ماهیت احمدآباد دارای

نشان دهنده ماهیت آداکیتی  2SiO (Martin et al, 2005)در برابر  MgOنمودار باشند. دارای ماهیت آداکیتی کم سیلیس می

 برابر در 2TiO نمودار ب(. بر اساس4)شکل کندمیباشد و این دو گروه سنگی را از یکدیگر متمایز این دو گروه سنگی می

3O2Al (Muller and Groves, 1992) گیرندمی قرار آتشفشانی کمان محدوده درمورد مطالعه  یهانمونه ،(ج4)شکل. 
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 -. جSiO2 (Martin et al, 2005)در برابر  MgOنمودار  -. ب Defant and Drummond (1990) از Y برابر در Sr/Y نمودار -: الف 4شکل 

 .Al2O3 (Muller and Groves, 1993) برابر در TiO2 نمودار

 

 .تیندهای ماگمایی اسآدر فر آنای و مشارکت قارهپوسته های سنگمعرف آالیش با  Ceو  Nbناهنجاری منفی عناصر 

Rollinson,(1993)  آنومالی منفیNb شدگی شدید غنی و Sr,K,Caشدگی نسبی و غنی Rb,Ba,Csیافتگی یا را حاصل تفریق

 هادر مورد تشکیل آداکیت (Moyen, 2009)مدل ارائه شده توسط داند. ای میای قارهآغشتگی و اختالط ماگما با مواد پوسته

کیلومتری زیر سطح زمین  70پرسیلیس حاصل ذوب ورقه اقیانوسی در اعماق حدود های ( معرّف آنست که آداکیت5)شکل 

های مجموع ویژگیباشند. ماگمای تولید شده سپس به ترازهای باال حرکت کرده و در درون پوسته باالیی جای گرفته است. می

های شناسی کلی منطقه ترود )سهل(، نشأت گرفتن ماگماهای آداکیتی سازنده سنگشناسی و زمینژئوشیمی و ماهیت سنگ

تی همراه با مشارکت سیاالت آزاد شده از ورقه اقیانوسی فرورونده را تأیید ای پریدوتیمورد مطالعه از ذوب بخشی گوه گوشته

های ( موید این گفته در مورد تشکیل سنگ6)شکل  La/Y (Macpherson, et al, 2006)در مقابل   Nb/Yکند. نمودارمی

  باشد.میمنطقه سهل 
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های منطقه احمدآباد، آنها از ذوب ورقه توجه به پرسیلیس بودن آداکیت. با (Moyen, 2009): مدل تشکیل انواع ماگماهای آداکیتی 5شکل 

ای های مورد مطالعه از ذوب بخشی گوه گوشتههای منطقه سهل )حواشی ترود(، سنگاقیانوسی و با توجه به کم سیلیس بودن آداکیت

 اند.حاصل شده

 

 
 .(Macpherson, et al, 2006)های مورد مطالعه جهت تعیین منشاء آداکیت La/Yدر مقابل   Nb/Y: نمودار6شکل 

 

 نتیجه گیری
دارای ترکیب احمدآباد خارتوران  -ائوسن ترود -های قطع کننده توالی آتشفشانی رسوبی پالئوسنگنبدهای آذرین و دایک

، تیآندزیتراک ،تیآندز ختیشناسنگدر منطقه سهل و ترکیب  بازالتآندزیتراکی آندزیت وتراکی ،آندزیتشناختی سنگ

باشند. گنبدهای آذرین منطقه سهل )حواشی ترود( دارای ماهیت آداکیتی کم و داسیت در منطقه احمدآباد می تیداس تراکی

باشند. بر اساس معیارها و نتایج آنالیزهای سیلیس و گنبدهای آذرین منطقه احمدآباد دارای ماهیت آداکیتی پرسیلیس می

باشند. کیلومتری زیر سطح زمین می 70پرسیلیس حاصل ذوب ورقه اقیانوسی در اعماق حدود های آداکیتژئوشیمیایی، 

های ژئوشیمی مجموع ویژگیماگمای تولید شده سپس به ترازهای باال حرکت کرده و در درون پوسته باالیی جای گرفته است. 
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های مورد ماهای آداکیتی سازنده سنگشناسی کلی منطقه ترود )سهل(، نشأت گرفتن ماگشناسی و زمینو ماهیت سنگ

 کند.ای پریدوتیتی همراه با مشارکت سیاالت آزاد شده از ورقه اقیانوسی فرورونده را تأیید میمطالعه از ذوب بخشی گوه گوشته
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