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  فارسی چكیده
اسفراین  –قوچان  ماگماییکه در درون بخش شمالی کمان  وجود داردتعداد قابل توجهی گنبد آداکیتی  شمال مشکاندر منطقه 

و گنبدهای تراکی آندزیتی، تراکیتی،  آذرآواریاین بخش از واحدهای . یافته اند در شمال نوار افیولیتی و دگرگونی سبزوار( رخنمون )واقع

منطقه در داخل سنگ های آتشفشانی و آذرآواری  ماگماتیسم آداکیتی نئوژن .تراکی داسیتی، داسیتی و ریوداسیتی تشکیل شده است

محصوالت آتشفشانی را ناوب نسبتاً منظمی از در این منطقه می توان تائوسن و گدازه های الیوین بازالتی میوسن زیرین رخ داده است. 

بعد از فاز که منطقه است  روع فعالیت های آتشفشانی گنبدهای آداکیتیمحصوالت آتشفشانی پلیوکواترنر نشان دهنده ش. مشاهده نمود

ری جریانی چگال، ایگنمبریت ها، توف های جوش خورده، الپیلی استون ، توف و آواآذر نهشته های شاملو  انفجاری تشکیل گردیده اند

 .قرار گرفته است در برخی مناطق روانه های الهار و کنگلومرا بر روی واحد ایگنمبریتی .دنمی باشخاکستر 
 

 گنبدآداکیتی، کمان آتشفشانی، رخساره های آتشفشانی.های کلیدی:  واژه
 

 

Facial study of Volcanic Successeions in Neogene adakitic domes, 
( Quchan – Esfarayen Magmatic Belt), NE Iran. 

 

 
Abstract  

In the norh of Meshkan there are remarkable adakitic domes outcropped in inner part of Quchan-Esfarayen 

Magmatic Belt (Located in north of Sabzevar Ophiolitic Belt). This part is composed of pyroclastic units and 

several domes contain trachyandesites, trachytes,dacites and rhyodacites. Adakitic Magmatism of Neogene 

accoured in Eocene volcanic and pyroclastic rocks and Lower Miocene Olivin Basaltic lava. In this area, a 

regular frequent of volcanic products can be observed. Plio-Quaternary volcanic products show the start of 

volcanic activities of adakitic domes that Have been created after the expolosive phase and include Pyroclastic 

Density Current, Ignimbrite, Rheomorphic welded Tuff, Lapili Stone, Tuff and Ash. In some areas Lahar and 

Conglomerate settled above the Ignimbrite unit. 

 

Key words: adacitic domes, volcanic arc, volcanic facies. 
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  همقدم
منتهی الیه شمالی زون افیولیتی سبزوار و در لبه جنوبی زون بینالود واقع اسفراین در  -نوار آتشفشانی سنوزوئیک قوچان

 -میلیون سال قبل( شروع شده و تا پلیو 04شده است. در این نوار آتشفشانی، فعالیت های ماگمایی از ائوسن )حدود 

نوب )در مجاورت نوار میلیون سال قبل( ادامه داشته است. سن سنگ های آتشفشانی این نوار از ج 2)حدود  پلیستوسن

این . (1831)قاسمی و همکاران،  کند پلیستوسن تغییر می -افیولیتی( به سمت شمال )در جنوب قوچان( از ائوسن به پلیو

منطقه در حد فاصل جنوب غرب شهرهای قوچان و شرق اسفراین، در شمال مشکان واقع شده است. واحدهای سنگی 

تباط با فعالیت های ماگمایی زون فرورانش سبزوار بوجود آمده است که اساساً از آتشفشانی متعددی در این منطقه در ار

 -و گنبدهای تراکی آندزیتی، آندزیتی، تراکیتی، تراکی داسیتی، داسیتی و ریوداسیتی به سن پلیو آذرآواریواحدهای 

بازالتی به سن ائوسن تا  -ن بازالتیمیلیون سال قبل( تشکیل شده است که غالبًا روی یک پی سنگ الیوی 11تا  2پلیستوسن )

در این منطقه می توان تناوب نسبتًا منظمی از  .(1833)تنها،  میلیون سال قبل( قرار گرفته است 24تا  11میوسن زیرین )

 محصوالت آتشفشانی را مشاهده نمود.

مطالعات رخساره شناسی محصوالت آتشفشانی ، ابزار بسیار مفیدی برای شناخت ماهیت محیط رسوبی، در زمان فوران 

هستند. از آنجا که سنگ های آتشفشانی هم در محیط قاره ای و هم در محیط های دریایی تشکیل می شوند، توصیف ویژگی 

و حتی نوع و شدت فوران تشکیل آنها در مورد ویژگی های محیط  های رخساره شناسی آنها می تواند اطالعات ارزشمندی را

هدف از این مقاله بررسی رخساره شناسی، مطالعه بافت ها و ساخت های موجود در  آتشفشانی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

 ی باشد.و اپی کالستیک منطقه و شناخت ترکیب سنگ شناسی و محیط تشکیل این سنگ ها م آذرآوارینهشته های 
 

 و بررسی بحث

 کارروش 
برای انجام این مطالعات، با انجام بازدیدهای صحرایی، تعیین ویژگی های زمین شناسیی منطقیه، بررسیی رخسیاره هیای 

 مقطیع نیازب بیرای مطالعیه سینگ نگیاری از گنبید هیای 244تعداد گرفت و واحدهای مختلف و نمونه برداری از آنها صورت 

 0همچنیین  منطقه تهیه گردیید. آذرآواریی واحدهای  بازالتی و آندزیتی و قطعات سنگی تشکیل دهندهآداکیتی، گدازه های 

 صورت گرفت. منطقهبرای بررسی رخساره شناسی  منطقه آذرآواریمختلف  برش زمین شناسی از واحدهای
 

 زمین شناسی منطقه
عرض شمالی، در حد  83°73´تا 83°85´طول شرقی 73°13´تا 05°75´منطقه مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی

جنوب شرقی و در  -کیلومتری جنوب شرق اسفراین، در راستای شمال غربی 74کیلومتری جنوب غرب قوچان و  34فاصل 

 مشکان و صفی آباد واقع شده اند. 10144444محدوده نقشه های زمین شناسی 

( و زون ساختاری بینالود و درون بخیش شیمالی 1838اتی، منطقه بررسی شده در بخش شمال شرقی پهنه ایران مرکزی )آقانب

شمال نوار افیولیتی و دگرگونی سبزوار( واقع شیده اسیت. پیکیره هیای سینگی اسفراین ) –کمان آتشفشانی سنوزوئیک قوچان 

نید. موجود در منطقه شامل سنگ های رسوبی و آذرین می باشند، اما قسمت عمده آنهیا را سینگ هیای آذریین تشیکیل داده ا

آندزیت های ائوسن، بازالت هیای میوسین زییرین و گنبید هیای نیمیه  -واحدهای سنگی آتشفشانی منطقه عمدتاً شامل بازالت
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جنیوب شیرقی  –پلیستوسن می باشند. روند کلی گنبدهای نیمه نفوذی نئوژن، شیمال غربیی  -عمیق حدواسط تا اسیدی پلیو

 (.1و حتی پلیوسن نفود نموده اند. )شکل  میوسن بوده و در واحدهای سنگی ژوراسیک، ائوسن،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .با تغییرات (0111مینی، امشكان و صفی آباد ) 1:111111موقعیت گنبدهای آداکیتی بر روی نقشه های زمین شناسی: 1شكل 
 

 میوسن زیرین –رسوبی ائوسن  -مجموعه آتشفشانیویژگی محصوالت 
 درییا، و خشیکی محیط در فوران یافته حدواسط -بازیک گدازه های از تناوبی شامل ائوسن رسوبی آتشفشانی های سنگ

 کیم درییای و محصور نیمه و محصور الگون محیط خشکی، رسوبی نهشته های و دریایی و خشکی محیط های های آذرآواری

 و قاسمی( است  شده نهشته فوقانی -میانی ائوسن در آتشفشانی کمان محلی داخل کششی حوضه های در که هستند باز عمق

میوسن زیرین پی سنگ منطقه مورد مطالعیه را تشیکیل داده و شیامل  -(.  مجموعه رسوبی آتشفشانی ائوسن 1812همکاران، 

گسترش بیشتری در محدوده مورد مطالعیه  E3متر است. بخش  2444می باشد که ستبرای آن حدود   E3و E1 ،E2بخش های 

دارد که سنگ های آتشفشانی با گسترش وسیع ترکیب بازیک تا حدواسط و به ندرت اسییدی نشیان میی دهنید. داییک هیای 

 تغذیه کننده ی ائوسن و یا پلیوکواترنری نهشته های ائوسن را قطع نموده اند.
E3) قدیمی ترین واحد منطقه

tv
 ازالت هماتیتی شده، ماسه سنگ توفی، شیل و گدازه هیای آنیدزیتدر برگیرنده تناوب ب (

خاکستری مایل به قرمز داشته و در نزدیکی روستای قوزه زن به رنگ قرمز مایل به سییاه درمیی بازالتی است. گدازه ها رنگ  -

 174آید. مگنتیت های موجود در این سنگ ها اکثراً هماتیتی شده اند. ضخامت این واحد متغیر بوده و در ایین منطقیه حیدود 

 آداکیتییگنبیدهای ر منطقه مشاهده می شود و میزبان واحد دیگری که به طور بسیار گسترده د(. 2444متر می باشد )امینی، 

آنیدزیتی هیالوکالسیتیکی، اسیییلیتی ، تراکیی آنیدزیت  -به صورت تناوب گدازه های بازالتی منطقه می باشند پلیستوسن-پلیو
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E3)همراه با گدازه های برشی، توفیت هماتیتی شده، لیتیک توف و ماسیه سینگ تیوفی
vb

هیای گسیترش دارد در زییر گیدازه  (

متر می باشد )امینی،  544مشاهده می شود. ستبرای این واحد حدود  متر 8تا  1اسییلیتی یک واحد آگلومرایی با ضخامت کم 

کیه در برخیی نقیاط بیر روی ییک واحید ماسیه سینگ آهکیی قیرار میی  استبه رنگ کرم تا صورتی  واحد آگلومرایی (.2444

زمینه این واحد بیشتر حدواسط )تراکیتی( می باشد. سخت شدگی آن ضعیف تا متوسط و بسیار سست  (. ترکیب2گیرد) شکل

آندزیت و بازالت تشکیل می دهند. در برخی مناطق قطعاتی همچون بمیب آتشفشیانی در تراکی می باشد. قطعات آن را عمدتاً 

یز بوده و آفانتیک هستند به طوری که فنوکریست هیا واحد آگلومرایی مشاهده می گردد. قطعات سنگی دارای بلورهای بسیار ر

 .مشاهده نیستند. سن این واحد آگلومرایی را می توان ائوسن پایینی در نظر گرفت قابلدر آنها بخوبی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.ج(حضوور بموب   قطعوات بوازالتی تشوكیل دهنوده آگلومرا     .ب( وجوود در شمال فتح آباد الف(نمایی از واحد آگلومرایی زیرین: 0 شكل

بازالوت    ینشرق بام.د( بافت پورفیری جریانی متشكل از پالژیوکالز های کشیده و الیوین های گرد در الیوآتشفشانی در واحد آگلومرایی 

   XPL).ر نور)دهای میوسن زیرین 
 

در سراسیر منطقیه میوسن زییرین  -اسکوری های آندزیتی و بازالت های ائوسن  -گدازه های اسییلیتیبعد از واحد آگلومرایی، 

 گسترش داشته و بخاطر ویژگی های شاخص و سادگی شناخت آن همانند یک الیه کلید عمل می کند. 

اسیکوری آنیدزیتی و  – از لحاظ ترکیب سنگی و نوع رخساره می توان آن را به دو قسمت عمده شیامل واحید اسیییلیتی شیده

اسکوری آنذزیتی بخش اول این واحد است که بر روی واحد آگلومرایی  -بازالت های متراکم تقسیم کرد. گدازه اسییلیتیالیوین 

اسکوری آندزیتی( نشانگر فوران گدازه با ترکیب بازالتی در زیر آب  -قرار می گیرند . نمای دوگانه ی این بخش )واحد اسییلیتی

زیرآبی( با تشکیل اسییلیت و فوران در محیط کم عمق آبی که منجر به تشیکیل اسیکوری آنیدزیتی گردییده اسیت. در )فوران 

 ب الف

 د ج
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اطراف روستای کالته بام ، اسکوری آندزیت ها به صورت متناوب با گدازه های متراکم بازالتی دیده می شوند. بلورهای زئولیت و 

بازالیت الییوین . بخش دوم این واحید را (8)شکل صورت ثانویه تشکیل شده اند کلسیت در حفرات واحد اسییلیتی به وفور و به

 . (0)شکل های متراکم تشکیل داده اند. این بازالت ها به طور جانبی و گاهی بر روی بخش قبلی قرار گرفته اند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در گدازه اسپیلیتی شده ، بادامک ها با کلسیت پر شده اند. ساخت بادامكیبازالت های پوشاننده واحد آگلومرایی.ب(  الف(: 3شكل 

خساره شناسی این واحد حاکی از آن است که در ائوسن پایانی بدنبال یک انفجار آتشفشانی نه چندان قوی، آگلومرا ها شیکل ر

فشار دچار جدایش گیازی  آندزیتی، این ماگما در نتیجه کاهش -گرفته اند. سیس در پی صعود سریع ماگمایی با ترکیب بازالتی

اسکوری های آندزیتی( ساخت حفره ای دارنید.  –شده و در نتیجه محصوالت اولیه این فاز فورانی ) آندزیت های اسیلیتی شده 

بعد از خروج گازهای آتشفشانی، ماگما تقریباً بی گاز شده و خروج آن به آرامی صورت گرفنه است. زیرا در بخیش هیای بعیدی 

وین بازالت ها و بازالت ها( از میزان حفرات بشدت کاسته شده  و این بخش ها در بیشتر حجیم خیود بیه صیورت این واحد )الی

 .(1832)فتاحی،  متراکم و توده ای بوده و معرف فوران هوایی می باشند
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 مطالعه شده در واحد های ائوسن و میوسن زیرین.مقاطع : 4شكل 

  کواترنر-پلیو  آذرآواریواحد  ویژگی محصوالت آتشفشانی
مختلیف  آذرآواریسراسر محدوده مورد مطالعه دیده می شود و متشکل از سنگ های  که در کواترنر-پلیو  آذرآواری واحد

در دو مقطع مورد بررسی قرار گرفت.  آذرآواریبوده، و نشانگر فعالیت آتشفشانی گنبد های آداکیتی منطقه می باشد. این واحد 

باشد که مقطع عرضی جالب و بی نظیری ازیین واحید را  میمقطع اول در نزدیکی گنبد آتشفشانی ماهرخ کوه در دره خایسک 

چکنه و شیخ مصطفی در دره برسالن و دره فهنه بررسی شده  به نمایش می گذارد. مقطع دوم در نزدیکی گنبدهای آتشفشانی

نشانگر شروع  دره خایسک آذرآواریواحد  و اپی کالستیک را نشان می دهد. آذرآواریاست که توالی بسیار زیبایی از واحدهای 

Pl-Q) ( آذرآواریدره خایسک واحد  . درفعالیت گنبد های آتشفشانی منطقه مثل مارکوه می باشند
py  دارای تنیاوبی از تیوف و

می  الپیلی استون، الپیلی توف، توف و خاکستر توف های جوش خورده جریانی، آگلومرا، الیه های خاکستر با الیه بندی ظریف،

آگلومرای این واحد حاوی قطعات متفاوتی بوده، شامل سنگ های رسیوبی قیدیمی، بازالیت هیای ائوسین، آنیدزیت هیای  باشد.

متر تا بزرگتیر از  میلی 7/4اندازه آنها از  وری های متعلق به ائوسن، تراکی آندزیت و تراکیت می باشند کهاسییلیتی شده و اسک

 متر تغییر می کند و در یک خمیره تراکیتی قرار دارند.  1

به وقور در این واحد به چشم می خورند. بیشتر این توف های جوش خورده جریانی ترکیب  یتوف های جوش جریان

دیده می شوند. ظاهر این سنگ ها به خوبی جوش  )احتماالً به دلیل داغ بودن جریان( تراکیتی داشته و به رنگ صورتی تا قرمز

زه قطعات متفاوت بوده و هیچ نظم دانه بندی در این در این قسمت نیز اندا خوردگی و حالت جریانی یافتگی را نشان می دهد.

 قطعات دیده نمی شود. 

مشاهده می شود بیانگر وجود یک جریان متالطم و چگال از مواد  آذرآواریخصوصیاتی که در بخش زیرین این واحد 

متالطم، جدایش ثقلی انجام  آذرآواریاست که درآن فراوانی قطعات سنگی بیشتر از خاکستر است. داخل این جریان  آذرآواری

شده است. بدین ترتیب که یک قسمت چگال تر که حاوی قطعات سنگی درشت تر است در زیر قرار گرفته و آگلومراها را 

ساخته و بخش دیگر که از چگالی کمتری برخوردار بوده و شامل قطعه سنگ های با اندازه ی متوسط و خاکستراست. جوش 

ر این سنگ ها به این دلیل است که جریان های تشکیل دهنده این نهشته ها حاوی گاز و مقدار خوردگی و جریان یافتگی د

فراوانی خاکستر بوده است. این گازهای پر حرارت در بین ذرات خاکستر محبوس شده و موجب انتقال آنها می شوند. همانگونه  

لیل انجام واکنش های اکسیداسیونی حرارت باز هم باالتر فی در هنگام فوران بدرکه ذکر شد حرارت این گازها باالست و از ط

می رود، این حرارت براحتی می تواند موجب ذوب ذرات خاکستر و جوش خوردن آنها در حین جریان یافتن شود. ویژگی های 

ای جریانی جریانی می باشد. به طور کلی بخش زیرین شباهت زیادی با نهشته ه آذرآواریاشاره شده نشان دهنده یک جریان 

تشکیل نهشته های جریانی را توصیف نموده اند، این ( 1113گیلبرت و اسیارب )آنگونه که  خاکستر نشان می دهند. –بلوب

نهشته ها می توانند در نتیجه ریزش ثقلی فروریزش گنبد، فروریزش ستون فورانی و یا فروریزش گدازه ها در شیب های تند 

گودی ها و دره ها را پر می کنند و بندرت ارتفاعات و بلندی ها را به صورت یک پوشش  تشکیل شوند. این نهشته ها غالبا

یکیارچه می پوشانند. درمنطقه مورد مطالعه نیز این نهشته ها، دره ها را پر کرده اند بطوریکه بهترین مقطع در ابتدای دره 

در این بخش الیه های . ت از بخش زیرین داردرخساره ای متفاو آذرآواریبخش فوقانی این واحد  خایسک دیده می شود.

ستون، الپیلی توف، توف و خاکستر دیده می شود که همگی از نظم دانه بندی تدریجی نرمال برخوردارند که ا متناوب الپیلی

این مقطع نشان دهنده چند فازی بودن مرحله  دارند  S60E/41NEمرتب تکرار می شوند این الیه هاشیب و امتدادی به قرار 

 . (7)شکل انفجاری آتشفشان مارکوه می باشد که فاز های فعالیت با دوره های آرامش کوتاه مدت همراه بوده است
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 پلیوکواترنر. آذرآواریمقاطع مطالعه شده در واحد های : 5شكل 

Pl-Q) (پلیوکواترنر آذرآواریدر دره برسالن و فهنه نیز واحدهای 
la.در  رخنمون هیای جیالبی را بیه نمیایش میی گذارنید

متالطم و چگال از قطعیات سینگی و خاکسیتر را در بخیش پیایینی واحید  آذرآوارینزدیکی روستای فهنه می توان یک جریان 

گوینید. نهشیته هیای  چگیال میی آذرآواریبه آنها نهشته های  (،2442برینی و کوکالر)که بنابر تعریف  مشاهده نمود آذرآواری

جامد و گاز هستند که در سطح زمین تحت اثر نیروی گرانش حرکت می کنند. ایین  آذرآواریچگال ترکیبی از ذرات  آذرآواری

جریان ها بر حسب نسبت ذرات جامد به سیال آنها به صورت رقیق )اکثرا سیال( تا غلیظ )غالباً ذرات جامید( بوجیود میی آورد. 

تناوبی از  و نهشته های ایگنمبریتی دره برسالن می توان. در  ندبر روی واحد کنگلومرایی پلیوکواترنر قرار گرفته ا هانهشته این 

با الهار تناوب داشیته و تفکییک آنهیا بیه خیوبی  کنگلومراها روانه های الهار و کنگلومرا را نیز مشاهده نمود که در برخی موارد

مقدور نیست. از مهمترین ویژگی های نهشته های الهار در این منطقه فقدان چین خوردگی و سیمان شیدن آن اسیت. ضیمن 

   (3یل می دهد)شکلآنکه تراس های ایجاد شده توسط این نهشته ها بلندترین تراس های این منطقه را تشک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود نهشته های ایگنمبریتی به همراه روانه های الهار و کنگلومرا در بخش های فوقانی.الف و ب( : 6شكل 
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 نتیجه گیری
و سنگ نگاری نشان می دهند که محصوالت آتشفشانی ائوسن به عنوان میزبیان گنبید هیای آتشفشیانی شواهد صحرایی 

باعث تشکیل نهشته های آگلیومرایی و بیر روی آن گیدازه هیای حفیره دار و  قوی آتشفشانی نه چندانپلیوکواترنر بر اثر انفجار 

ت های متراکم )معیرف فیوران هیوایی( اسییلیتی )معرف فوران زیر آبی( تشکیل شده است. سیس بر روی این واحد الیوین بازال

آتشفشانی گنبیدهای آداکیتیی منطقیه  محصوالت آتشفشانی پلیوکواترنر نیز که نشان دهنده شروع فعالیت های قرار گرفته اند.

شامل نهشیته هیای در نزدیکی آتشفشان مارکوه  آذرآواریخش های زیرین واحد ب. تشکیل گردیده اند است بعد از فاز انفجاری

دییده میی ان قطعاتی سینگی در آنهیا کمتیر زمی باشد که می واحد شامل توف و خاکستربخش فوقانی این  ومی باشد جریانی 

الیی نقشی نداشته است بلکه، ریزش ابر نظر می رسد مکانیسم به وجود آورنده ی بخش زیرین در شکل گیری بخش با. به شود

خاکستر عامل اصلی بوجود آورنده ی این بخش می باشد. در دره برسالن نیز نهشته های جریانی ایگنمبریتی دما باال رخنمیون 

 را به تناوب مشاهده می گردند. و کنگلوم الهار نهشته هایدارند که بر روی آنها 
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