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  چکیده

کیلومتری جنوب غربی شهرستان بویین زهرا رخنمون دارد.  54 محدودهتوده نفوذی ده باال در جنوب استان قزوین در 

ائوسن رسوبی  –های آتشفشانی ترکیب آن فلسیک است و در سنگ عمدتا از گرانودیوریت تشکیل شده، این توده

 هایماگماهای ژئوشیمیایی ویژگیبسیاری از های ده باال گرانودیوریت. نموده استدختر نفوذ –مجموعه ماگمایی ارومیه 

آنومالی شدید  آلکالن آنها،ها شامل ماهیت کالکدهند. این ویژگینشان میای را قارهفعال در موقعیت حاشیه  شدهتولید 

و  Hf/Sm(~2/1) پایینهستند. نسبت  HREES و  MREESشده و تفریق ضعیف در غنی LREES لگوهایا ،Nb منفی

نشان دهنده ماگماتیسم کوهزایی مرتبط  =Th/Ta(22/6-34/9) وBa/La، (43/3~) Ba/Zr(~88/21) های باالینسبت

 .اندای بالغ جا گرفتههای ده باال در یک کمان قارهگرانودیوریت با فرورانش است.

 

 دختر –ای، توده نفوذی ده باال، مجموعه ماگمایی ارومیه قارهفعال آلکالن، گرانودیوریت، حاشیه کالک های کلیدی:واژه

 

 

Tectonic setting of Dehe Bala calc-alkaline granodiorites, south 

west of Boein Zahra 
 

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

This pluton is mainly composed of granodiorite. It is felsic in composition and intruded into Eocene volcano- 

sedimentary rocks of the Urumieh-Dokhtar Magmatic assemblage (UDMA). The Dehe Bala granodiorites 

display many of the chemical characteristics of the magmas generated in active continental margin settings. 

These characteristics include their calc-alkaline nature, pronounced negative Nb anomalies, light-REE-enriched 

patterns and weak fractionation of MREE and HREE. The low Hf/Sm ratios (avg. 1.2) and high Ba/La (avg. 

21.88), Ba/Zr (avg. 3.53) and Th/Ta ratios (6.22-9.35) are also indicative of subduction-related orogenic 

magmatism. The Dehe Bala granodiorites were emplaced within mature continental arc.   
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     مقدمه
توده نفوذی ده باال در  .شوددختر محسوب می –توده گرانیتوئیدی ده باال بخش کوچکی از نوار ماگمایی ترشیری ارومیه 

)نوگل ساوه  241111/1و در مرکز نقشه  (1339( )اقلیمی، دانسفهان )خیارج 111111/1منتهی الیه جنوب غربی نقشه 

 چهار گوشهکیلومتری جنوب غرب شهرستان بویین زهرا واقع شده است.  54، در فاصله (1365سادات و هوشمندزاده، 

های جغرافیایی شرقی و عرض 41˚ 4´تا  59˚ 54´ی جغرافیایی هاکیلومتر مربع، محدود به طول 41عملیاتی با وسعتی حدود 

 باشد.شمالی می 34˚ 32´تا  34˚ 28´

حاکی از آن است که راندگی لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس به زیر دختر –مطالعات انجام بر روی نوار آتشفشانی ارومیه 

 های نفوذی ترشیری در این زون شده استتزریق تودههای آتشفشانی و حاشیه جنوب غربی ایران مرکزی، منجر به فعالیت

(Berberian & King,1981). ها ماهیت کالکهای نفوذی متعددی در جنوب غرب بویین زهرا رخنمون دارد. این تودهتوده-

محیطی مرتبط با ها در . این توده(1369)طباخ شعبانی،  هستند I آلکالن دارند و از نظر ژئوشیمیایی جزء گرانیتوئیدهای نوع

-در حاشیه فعال قاره، های نفوذی منطقهاز تودهتوده نفوذی حاجی آباد به عنوان یکی . اندای تشکیل شدهفرورانش حاشیه قاره

ساختی از لحاظ های زمینترین محیطهای مرتبط با فرورانش یکی از پیچیده. محیط(1386)صفرزاده،  است ای شکل گرفته

پژوهش سعی برآن است براساس نتایج  حاصل از آنالیز  . در این(Wilson, 1989) شوندنفوذی محسوب میهای تشکیل توده

قرار ارزیابی مورد  ی ده باالگرانودیوریتتوده ، جایگاه تکتونیکی روند تغییرات عناصر اصلی و کمیاببررسی های ژئوشیمیایی و 

  .گیرد

 بحث و بررسی

 روش کار
عدد مقطع نازک میکروسکوپی برای مطالعات  61های صحرایی در منطقه، تعداد میدانی و برداشتهای جامع پس از بررسی

شناسی و با حداقل دگرسانی انتخاب شدند های کانیاساس ویژگی های توده براز سنگ نمونه 11پتروگرافی تهیه شد. همچنین 

-ICP و ICP-MSایرلند ارسال شد و با روش ترکیبی  ALS-Chemexو برای انجام آنالیز ژئوشیمیایی به آزمایشگاه ژئوشیمی 

EAS مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند.  

ها دانه متوسط تا دانه درشت هستند. بر است. این گرانودیوریت توده نفوذی ده باال عمدتا از گرانودیوریت تشکیل شده

پیروکسن و فازهای  ، بیوتیت، آمفیبول وفلدسپارپتاسیم های اصلی این توده کوارتز، پالژیوکالز، اساس مطالعات پتروگرافی کانی

کوارتز  شود.گرانوفیری مشاهده می کیلیتیک وای، پوئیهای دانهها بافتدراین سنگفرعی زیرکن، آپاتیت، اسفن و اپک هستند. 

رشدی شود. همدیده می کانی های مافیکز، فلدسپارپتاسیم و به صورت فازهای بینابینی با خاموشی موجی بین پالژیوکال

-نشان دهنده تبلور سریع و همزمان این دو کانی از یک مایع باقی (B 1)شکل کوارتز و فلدسپارپتاسیم به صورت بافت گرانوفیر

کانی  (A 1)شکل زونینگ نوسانیدار پالژیوکالز با شکلدار تا نیمهبلورهای شکل .(Clark, 1992) باشدمانده در عمق کم می 

کند میزونینگ نوسانی در پالژیوکالزها تغییر در شرایط تبلور را منعکس  های مورد مطالعه است.اصلی غالب در نمونه

(Holton, 1999).  شکل اندبه سریسیت، اپیدوت و کلسیت دگرسان شدهبلورهای پالژیوکالز بعضی از(C 1) . با  فلدسپارپتاسیم

-شکل هایهای کانیهای فلدسپارپتاسیم حاوی ادخال. بعضی فنوکریستشوددیده می بزرگتا  کوچکتایی در اندازه ماکل دو
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رسد که . به نظر می(D1)شکل کیلیتیک() بافت پوئی ز، هورنبلند و آپاتیت هستنددار پالژیوکالز، بیوتیت، کوارتنیمه شکل دار تا

دهد به صورت های ادخال اجازه مین به کانیبنابرای ،اندتوسط مذاب احاطه شده رشدهای فلدسپار پتاسیم در حال مگاکریست

بیوتیت کانی مافیک غالب در  (.Moore & Sisson, 2008)ای  خودشان را به سطوح بلورهای در حال رشد متصل کننددوره

تایی حضوردارد. بلورهای آمفیبول با ماکل دوشکل دار تا بلورهای بیای شکلهای مورد نظر است. به صورت بلورهای تیغهنمونه

های لختهتعدادی  .(E 1و F)شکل  اندها اورالیتی شدهشود. بلورهای پیروکسن سالم کمتر مشهود است و اکثر آندیده می

شابه با های مطالعه شده مسنگ شود.دیده می  متشکل از فازهای مافیک از قبیل بیوتیت، آمفیبول و تیتانیت مافیک دانه ریز

هیچ یک از کانی های پرآلومین شامل موسکویت، کردیریت،  وهستند  ( ACGآلکالن غنی از آمفیبول )گرانیتوئیدهای کالک

 د.ونشمیمشاهده نآنها در  (Barbarin, 1999) هستند Sهای نوع که مشخصه گرانیت Al2SiO5های مورفگارنت و پلی

 

 

( C؛(xpl( بافت گرانوفیری کوارتز و فلدسپار پتاسیم )B ؛(xplپالژیوکالز با زونینگ نوسانی )( بلور Aتصاویر میکروسکوپی.  -1شکل

( F(؛ xplل با ماکل دوتایی )( کانی آمفیبوE(؛ xpl) کیلیتیک در فنوکریست اورتوز( بافت پوئیD(؛ xpl)دگرسانی در بلورهای پالژیوکالز 

 (.xplبلورهای پیروکسن و بیوتیت )

 

 در نمودار عناصر  هااین سنگ .(A2)شکل آلکالن و غنی از پتاسیم هستندهای کالکهای ده باال، سنگگرانودیوریت

را نمایش  HFSEsنسبت به   LILEsغنی شدگی انتخابی از ،(Sun & McDonough, 1988) هنجار شده به گوشته اولیهفرعی 

 LREESغنی شدگی در  (،Boynton, 1984) تبا کندریدر نمودارهای عناصر کمیاب خاکی نرماالیز شده  .(B2شکل) دهندمی

2/6-5=n(La/Smو یک الگوی مسطح )،  حاکی از تفریق ضعیف درHREES 38/1-19/1=n(Gd/Ybمشاهده می )شود 

 (.Pearce et al, 1984)اند های مربوط به فرورانش تولید شدههای ژئوشیمیایی عموما در محیطماگماها با این ویژگی .(C3)شکل

  



 
 

4 
 

 

 & Sun)( الگوی عناصر فرعی هنجار شده به گوشته اولیه B؛  SiO2 (Frost et al, 2001)دربرابر   K2O+Na2O-CaO( نمودارA -2شکل 

McDonough, 1988) Cعناصرنادر خاکی هنجار شده به مقادیر کندریت ( الگوی (Boynton, 1984.) 

 

و  Hf/Sm  (Lafleche et al, 1991)(~2/1) همراه با نسبت پایین  P2O5(1/1-24/1و )  TiO2(4/1-6/1محتوای پایین )

نشان دهنده ماگماتیسم کوهزایی مرتبط با فرورانش  Ba/La  ( ،43/3~)  Ba/Zr (Ajaji, 1998.)(~88/218های باالی )نسبت

  است.

در سنگ های مرتبط  Th/Taو نسبت  (Gorton & Schandl, 2000)افزایش می یابد  Thدر محیط های فرورانش میزان 

این نسبت در سنگ های  .(Schandl & Gorton, 2002)متغییر است  21-6با فرورانش در حاشیه فعال قاره ها در محدوده ی 

 تغییر می کند که با محیط مذکور مطابقت دارد. 3/9تا  2/6مورد مطالعه بین

-(. نسبت1/1تا  3/1) ها پایین استدر آن Nb/Yتهی بوده و نسبت عناصر  HFSEهای توده نفوذی مورد مطالعه از سنگ

شوند های ماگمایی مرتبط با فرورانش تشکیل میهایی است که در قوس( از ویژگی سنگ32/1تا  3/1) Nb/Yهای پایین 

(Pearce, 1983.) 

 & Batchelor) ها داردهای گرانیتوئیدی ارتباط نزدیکی با موقعیت تکتونیکی شکل گیری آنفراوانی عناصر اصلی سنگ

Bowden, 1985; Maniar & Piccoli, 1989) بر اساس محتوایSiO2 ،  FeO
t وMgO،  گرانودیوریتی ده باال در قلمرو های نمونه

هر دو  .(A3شکل)( Maniar & Piccoli, 1989) گیرندمیهای جزایر کمانی، کمان قاره و برخورد قاره قرار گرانیتوئید

-ها در آن نفوذ مییابند اما ماهیت ورق اصلی که تودهجزایر کمانی در مناطق فرورانش تکامل می های کمان قاره وگرانیتوئید

های و در بازالت (Rudnick & Fountain, 1995) 2/6ای برابر های پوسته قارهدر سنگ  Nb/Uنسبتمتفاوت است.  کنند

 Nb/Uهای مورد مطالعه با نسبت پایین است. نمونه (Hofmann et al, 1986) 53های میان اقیانوسی برابر اقیانوسی و پشته

ها را از محیطی مرتبط با پوسته اقیانوسی و امکان وجود این سنگ ای مشابهت داشتههای پوسته قاره( با سنگ6)متوسط 

 ,Peccerillo & Taylor) غنی از پتاسیمآلکالن های کالکهای ده باال با سریگرانودیوریت مرسوممطابقت  سازد.منتفی می

های کمان اقیانوسی که غالبا تولئیتی گرانیت بر خالفای دارد )حاشیه قاره فعال(، ها در محیط قارهاشاره به نفوذ آن (1976
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ها در های توده نفوذی ده باال نیز با شکل گیری آندر نمونه  La/Yb و Th/Ybهای باالی نسبت .(Pearce, 1984)هستند 

  .(B 3)شکل (Condie, 1989)ای انطباق دارد تکتونیکی حاشیه فعال قارهمحیط 

 

 

 & SiO2 (Maniarدر برابر  FeO(t)/FeO(t)+MgO ( نمودارA های ده باالنمودارهای متمایز کننده محیط تکتونیکی برای گرانودیوریت (3شکل

Piccoli, 1989) شکلB نمودار )La/Yb در برابرTh/Yb  (Condie, 1989). 

 

ترین آنها  های گرانیتوئیدی، نمودارهای مختلفی پیشنهاد شده است ولی قابل استفادهبرای تعیین جایگاه تکتونیکی توده

 Nbهایی هستند که براساس فراوانی عناصر کمیاب کم تحرک  در برابر فرآیندهای دگرسانی طراحی شده باشد. محتوای  نمودار

 VAGها در میدان و همه نمونه (A5)شکل  باشدار با ماگماهای کمان آتشفشانی میهای ده باال سازگگرانودیوریت Rbو 

 ییها محتوای باالهمه نمونه .(Pearce et al, 1984)گیرند قرار می Y+Nbدر برابر  Rbهای کمان آتشفشانی( در نمودار )گرانیت

 ,Cluzel et al)در  ماگماهای کمان آتشفشانی است  Y(>ppm14دارند که این مقدار مشابه با محتوای ) Y(>ppm16) از

2005.)   
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 ,Nb (Jinدر برابر  Rb/Zr( نمودار Bهای کمان آتشفشانی  ، منطبق با گرانیت Y+Nb (Pearce et al, 1984)در برابر  Rb نمودار( A( 4شکل

 دهد.، درجه بلوغ کمان را نشان می (1986

 

ای بالغ تشکیل های ده باال در یک کمان قارهدهد که گرانودیوریت، نشان می Nb (Jin, 1986)در برابر  Rb/Zr نمودار

با (. Brown, 1984; Jin, 1986) با درجه بلوغ کمان مرتبط است Zrو  Rb ،Nbتغییرات عناصر ناسازگار   (B5)شکل  اندشده

  یابد.می کاهش Zrیابد در حالی که غلظت افزایش می Nbو  Rbافزایش بلوغ کمان، غلظت 

 

 نتیجه گیری
های ژئوشیمیایی در توده نفوذی ده باال نتایج زیر به دست براساس جمع بندی مطالعات صحرایی و پتروگرافی و داده

  آمده است: 

 ،دختر –بخش کوچکی از نوار ماگمایی ترشیری ارومیه به عنوان ده باال  غنی از پتاسیمآلکالن های کالکگرانودیوریت

محتوای پایین  اند.ای مخرب تشکیل شدهدر حاشیه فعال قاره ،(ACGآلکالن غنی از آمفیبول )گرانیتوئیدهای کالکمشابه با 

Nb/U ای است. افزایش محتوای قارهپوسته  مقادیر منطبق باRb و Nb  و کاهشZr ها در داللت بر تشکیل این گرانودیوریت

  .داردای بالغ کمان قاره یک

ماگماتیسم کوهزایی مرتبط با فرورانش را   Ba/Zrو Ba/Laهای باالی همراه با نسبت P2O5و  TiO2محتوای پایین 

 تأیید کننده این مطلب است.    HREES و  HFSESشدگی و تهی LREESو  LILEsشدگی غنی کند.منعکس می

های کمان قاره سازگار با گرانیت Rbدر برابر  Y+Nbها در نمودار موقعیت نمونه و هادر گرانودیوریت Yمحتوای باالی 

  است.
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