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پترولوژی و ژئوشیمی گنبد آتشفشانی ایوب انصار ،جنوب خاور تکاب
زهرا سبزی ،1میر علی اصغر مختاری* ،2محمد ابراهیمی

2

-1کارشناسی ارشد پترولوژي ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان
-2استادیار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان
پذیرش مقاله1395/10/22 :
تأیيد نهایی مقاله1396/7/28 :
چکیده
گنبد آتشفشانی ایوب انصار در حدود  25کيلومتري جنوبخاور تکاب ،در بخش ميانی نقشه  1:100000تکاب
قرار گرفته است .منطقه مورد مطالعه بخشی از ایران مرکزي را در محل تالقی پهنههاي ساختمانی ایران مرکزي
و سنندج-سيرجان تشکيل میدهد .گنبد آتشفشانی ایوب انصار به داخل واحدهاي مارنی -ماسهسنگی ميوسن
نفوذ کرده است .گنبد آتشفشانی مزبور با راستاي تقریبی خاوري -باختري با طول حدود  4/5کيلومتر و پهناي
حدود  2/5کيلومتر رخنمون یافته است .براساس مطالعات سنگشناختی ،گنبد آتشفشانی ایوب انصار داراي
ترکيب داسيتی-ریوداسيتی میباشد .این سنگها داراي بافتهاي پورفيري ،فلسوفيري و گلومروپورفيري با
حضور فنوکریستهاي پالژیوکالز ،آمفيبول و کوارتز میباشند .براساس شواهد ژئوشيميایی ،این سنگها ماهيت
کالکآلکالن پتاسيم متوسط داشته و از لحاظ درجه اشباع از آلومينيوم ،متاآلومين و تا حدودي متمایل به
پرآلومين میباشند .این سنگها در زمره گرانيتوئيدهاي نوع  Iطبقهبندي میشوند .عناصر کمياب خاکی یک
الگوي با شيب منفی غنی از عناصر  LREEبا نسبت باالي  LREE/HREEرا بدون وجود آنومالی منفی Eu
نشان میدهند که گویاي عدم وقوع فرایند تبلور بخشی پالژیوکالز در ماگما میباشد .غنیشدگی عناصري مانند
 Rb ،Kو  Baو آنومالی منفی عناصر با ميدان پایداري باال ( )HFSEنظير  Ta ،Nbو  Tiدر نمودارهاي عنکبوتی
میتواند در ارتباط با نقش پوسته قارهاي در شکلگيري ماگماي مادر باشد .براساس نمودارهاي تمایز محيط
تکتونيکی ،سنگهاي مورد مطالعه در محيطهاي کمان قارهاي و همزمان با برخورد تا پس از برخورد تشکيل
شدهاند .سنگهاي داسيتی مورد مطالعه ،مشخصات ژئوشيميایی مشابه آداکيتها را نشان میدهند.
واژههای كلیدی :گنبد آتشفشانی ،ایوب انصار ،تکاب ،پترولوژي ،ژئوشيمی.

* -نویسنده مسئول09122504575 :

Email: amokhtari@znu.ac.ir
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مقدمه
در منطقه تکاب-تختسليمان ،تودههاي نيمه-
نفوذي و گنبدهاي آتشفشانی متعددي با ترکيب
اسيدي وجود دارد که در برخی موارد به ارتباط آنها
با کانیسازيهاي موجود در منطقه نظير کانسار
آرسنيک -طالي زرشوران (دليران و همکاران،
1999؛ مهرابی و همکاران1999 ،؛ اسدي هارونی و
همکاران ،)2000 ،کانسار طال -آنتيموان آقدره
(دليران و همکاران2002 ،؛ دليران ،)2008 ،کانی-
سازي سرب-روي-طالي آيقلعهسی (شيرخانی و
همکاران1387 ،؛ محمدي نيائی1393 ،؛ محمدب
نيایی و همکاران )2015 ،و کانیسازي آرسنيک-
طالي عربشاه (بهمنش1392 ،؛ حيدري1392 ،؛
نجفزاده )1394 ،اشاره شده است .گنبد آتشفشانی
ایوب انصار یکی از گنبدهاي رخنمونیافته در
جنوب خاور تکاب میباشد که رخنمونهایی از
آپوفيزهاي کوچک آن در مجاورت با کانیسازي
آرسنيک-طالي عربشاه قابل مشاهده است .به
اعتقاد نجفزاده و همکاران ( ،)1395کانیسازي
آرسنيک-طالي عربشاه در ارتباط با این تودههاي
سابولکانيک داسيتی تشکيل شده است .گنبد

آتشفشانی ایوب انصار با ارتفاع نسبتاً زیاد در داخل
زمينهاي نسبتاً مسطح و تپهماهوري از جنس مارن
و ماسهسنگ قابل مشاهده است (شکل .)1عليرغم
اینکه مطالعات متعددي در قالب پروژههاي
اکتشافی و پایاننامههاي دانشگاهی بر روي کانی-
سازيهاي موجود در منطقه تکاب-تختسليمان
انجام شده است (مانند شيرخانی و همکاران،
1389؛ طریقی و عابدینی1392 ،؛ حيدري1392 ،؛
محمدي نيائی1393 ،؛ نجفزاده1394 ،؛ نجفزاده
و همکاران ،)1395 ،ليکن مطالعات پژوهشی دقيقی
بر روي ویژگیهاي سنگشناختی و ژئوشيميایی
تودههاي نيمهنفوذي و گنبدهاي آتشفشانی این
منطقه انجام نشده است .از معدود مطالعات انجام-
شده بر روي پترولوژي تودههاي نيمهنفوذي در
منطقه تکاب میتوان به مطالعات نایبی و همکاران
( )1395اشاره کرد که بر روي توده نيمهنفوذي
گورگور واقع در شمالغرب معدن طالي زرشوران
انجام شده است .بر این اساس ،در این پژوهش،
ویژگیهاي پترولوژیکی و ژئوشيميایی گنبد
آتشفشانی ایوب انصار مورد بررسی دقيق میگيرد.

شکل  :1موقعيت گنبد آتشفشانی ایوب انصار بر روي تصویر ماهوارهاي .Google earth

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در محل تالقی پهنههاي
ساختمانی ایران مرکزي و سنندج -سيرجان قرار

زمینشناسی منطقه :در تقسيمبندي پهنههاي
زمينساختی-رسوبی ایران (آقانباتی،)1383 ،
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آمفيبوليت ،شيست و مرمر) باعث شده تا بسياري
از محققين این منطقه را بخشی از پهنه سنندج-
سيرجان قلمداد نمایند .این منطقه بخش کوچکی
از نقشه زمينشناسی با مقياس 1:100000تکاب
(فنودي و حریري )1379 ،را در قسمتهاي ميانی
آن تشکيل میدهد (شکل .)2

گرفته است و با واحدهاي زمينشناسی ایران
مرکزي (واحدهاي ميوسن معادل سازند قم و
سنگهاي آتشفشانی اليگوميوسن) تناسب بيشتري
نشان میدهد .ليکن ،وجود مجموعههاي دگرگونی
مشابه با پهنه سنندج-سيرجان در بخش شمال
منطقه مورد مطالعه (انواع سنگهاي دگرگونی نظير

شکل  :2نقشه ساده شدهاي از منطقه مطالعاتی؛ برگرفته از نقشه  1:100000تکاب (فنودي و حریري.)1379 ،

مواد و روشها
دانشگاه زنجان بر روي آنها انجام شد .سپس به
منظور انجام مطالعات ژئوشيميایی و اندازهگيري
عناصر اصلی ،کمياب و کمياب خاکی ،تعداد 10
نمونه از بين نمونههاي سالم و با کمترین دگرسانی
به منظور انجام آناليزهاي شيميایی به روشهاي
 XRFو  ICP-MSانتخاب گردید .نمونههاي مزبور
در آزمایشگاه زرآزما مورد آناليز قرار گرفت (جدول
.)1

در این پژوهش ابتدا در طی مطالعات صحرایی،
رخنمون بخشهاي مختلف گنبد آتشفشانی ایوب
انصار و ارتباط آن با واحدهاي ميزبان شناسایی
گشته و تعداد  21نمونه از بخشهاي مختلف گنبد
به منظور مطالعات سنگشناختی برداشته شد .در
مرحله بعد ،پس از تهيه مقاطع نازک ،مطالعات
سنگشناسی و کانیشناسی با استفاده از
ميکروسکوپهاي پالریزان دو منظوره مدل  GXدر
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جدول  :1نتایج تجزیه شيميایی اکسيدهاي عناصر اصلی ( ،)%کمياب و کمياب خاکی ( )ppmنمونههاي مورد مطالعه.

بحث و نتایج
شامل توالی رسوبی مربوط به سازند قم میباشد که
با توپوگرافی مالیم و اشکال تپه ماهوري رخنمون
دارد .تودههاي نيمه نفوذي و گنبدهاي آتشفشانی
اسيدي (مانند گنبد آتشفشانی ایوب انصار در
پژوهش حاضر) ،واحدهاي سنگی مربوط به
پرکامبرین و اوليگوميوسن را قطع نمودهاند (شکل
 .)2فنودي و حریري ( )1379این سنگها را به
پليوسن نسبت دادهاند .این گنبدها و تودهها در

قدیمیترین سنگهاي رخنمونیافته در این
منطقه ،مجموعه سنگهاي دگرگونی شامل انواع
شيست و مرمر به همراه کمی آمفيبوليت و گاه
گنایس به سن پرکامبرین میباشد .این سنگها با
یک ناپيوستگی غير همشيب توسط توالی رسوبی
مربوط به اوليگوميوسن شامل کنگلومراي قاعدهاي،
مارن ،مارن ماسهاي ،ماسهسنگ و آهکهاي معادل
سازند قم پوشيده میشود .بخش عمده منطقه
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 10الی ( 12ميانگين  )11ميليون سال قبل پدید
آمدهاند (حيدري.)1392 ،

ادامه تکوین فاز ماگمایی ميوسن زیرین در منطقه
عربشاه ،بهصورت تودههاي نيمه عميق فلسيک در

شکل  :3دورنمایی از گنبد آتشفشانی ایوب انصار (دید به شمال خاور).

مشاهده میشود (شکل  4ج) .در نتيجه انقباض
ماگماي در حال تبلور ،دبی دیاکالزي در بخشهاي
مختلف گنبد آتشفشانی تشکيل شده است
(گوهرینگ .)2013 ،تأثير سياالت گرمابی تأخيري
و تراوش این سياالت به داخل بلوکهاي حاصل از
انقباض حرارتی ،دگرسانی بهصورت ساختمانهاي
متحدالمرکز متشکل از الیههاي متناوب روشن و
قهوهاي رنگ غنی از هيدروکسيدهاي آهن در این
بلوکها مشاهده میشود (شکل  4د) .یک واحد
توفی باریک در امتداد حاشيه شمالی و خاوري گنبد
آتشفشانی ایوب انصار بر روي واحد مارنی -ماسه-
سنگی مشاهده میشود .شواهد صحرایی حاکی از
این است که مراحل ابتدایی ماگماتيسم در این
منطقه و بازشدن مجراي خروج ماگماي مزبور ،با
انفجار همراه بوده که منجر به نهشتهشدن الیههاي
توفی در منطقه شده است .واحدهاي توفی از نظر
سنگ شناختی از نوع کریستال توف تا ليتيک توف
متغير هستند .واحدهاي توفی مزبور به شکل تپه-
هاي کمارتفاع در شمال روستاي عربشاه رخنمون
دارند که در نتيجه عملکرد سياالت گرمابی متحمل
دگرسانی آرژیلی متوسط تا پيشرفته شده و ذخایر
خاک صنعتی شمال روستاي عربشاه را بهوجود
آورده است .مطالعات اکتشافی بر روي این ذخایر
توسط بخش خصوصی در دست انجام میباشد.

گنبد آتشفشانی ایوب انصار با راستاي تقریبی
خاوري -باختري در طول حدود  4/5کيلومتر و
پهناي  2/5کيلومتر رخنمون دارد (شکل  2و  )3که
به داخل واحد مارنی-ماسهسنگی ميوسن نفوذ کرده
و در محل تماس ،حالت پختهشدن را نشان میدهد
که با رنگ زرد آجري از دور مشخص میشود .هم-
چنين ،در نتيحه حرکت گدازه در دامنههاي گنبد
بر روي واحد مارنی -ماسهسنگی ميوسن ،قطعاتی
از این سنگها در داخل گدازهها به دام افتاده و
منظره برشی را بهوجود آوردهاند .بخشهاي مختلف
گنبد آتشفشانی ایوب انصار ،در نمونهدستی و در
مقياس رخنمون داراي بافتهاي حفرهاي و
پورفيریتيک بوده و متشکل از فنوکریستهاي
کوارتز ،فلدسپار و ورقههایی از بيوتيت در زمينه
دانهریز میباشند .گدازههاي موجود در بخشهاي با
ارتفاع زیاد داراي بافت غيرمتراکم و حفرهدار بوده
که احتماالً به دليل خروج گازهاي فرار ماگما به
هنگام صعود میباشد (شکل  4الف) .در برخی نقاط،
این حفرات به حالت کشيده در کنار هم قرار گرفته-
اند که جهت جریان گدازه را نشان میدهند (شکل
 4ب) .حفرات مزبور گاه توسط کانیهاي ثانویه پر
شده و بافت آميگدالوئيدي را بهوجود آوردهاند.
آنکالوهایی از جنس دیوریت و از سنگهاي مسير
صعود در داخل گنبد آتشفشانی با رنگ کامالً تيره
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شکل  :4الف) نمایی نزدیک از بافت حفرهدار حاصل از خروج مواد فرار ماگما .ب) نمایی از حفرات کشيده و جهتیافته
حاصل از حرکت ماگما .ج) نمایی از آنکالو تيره رنگ از جنس دیوریت حاصل از سنگهاي مسير صعود ماگما .د) نمایی
از شکستگی دیاکالزي و دگرسانی حاصل از ترواش سياالت گرمابی و جوي بهصورت ساختمانهاي متحدالمرکز متشکل
از نوارهاي روشن و قهوهاي رنگ.

ب) .ظهور پدیده منطقهبندي در پالژیوکالزها را
میتوان به شرایط غيرتعادلی بلورها در زمان تشکيل
نسبت داد که غالباً در طی تبلور سریعتر ماگما
ایجاد میشود (شلی .)1993 ،بلورهاي پالژیوکالز
مربوط به دو مرحله تبلور ماگمایی هستند-1 :
بلورهاي درشت پالژیوکالز حاوي شواهد غيرتعادلی
نظير بافت غربالی (شکل  5پ) ،خوردگی حاشيه
بلورها و منطقهبندي که مربوط به مرحله اول تبلور
میباشند-2 .بلورهاي پالژیوکالز کوچکتر که کامالً
سالم بوده و مربوط به مرحله دوم تبلور ماگما
هستند .همچنين ،در داخل برخی بلورهاي
پالژیوکالز حاوي منطقهبندي ،هستههاي گردشده
پالژیوکالز مشاهده میشود (شکل  5ب) که بيانگر
رشد بلورهاي حاشيهاي بر روي هستههاي قدیمیتر
میباشد .کانی شاخص بعدي در گدازههاي
داسيتی-ریوداسيتی ،کوارتز در ابعاد بلوري کمتر از
یک ميلیمتر میباشد که عمدتاً زمينه دانهریز
سنگ را تشکيل میدهد .بلورهاي کوارتز در برخی
موارد به حالت گردشده با حاشيههاي واکنشی و
مضرس (شکل 5ت) ،گاه خليجیشده (شکل  5ث)
و حتی در برخی موارد با خاموشی موجی مشاهده

سنگ شناسی :براساس مطالعات سنگشناختی،
گنبد آتشفشانی ایوب انصار داراي ترکيب داسيتی-
ریوداسيتی میباشد .این سنگها داراي بافتهاي
پورفيري ،فلسوفيري و گلومروپورفيري با تجمع
فنوکریستهاي پالژیوکالز و کوارتز میباشند (شکل
 .)5فنوکریستها غالباً شامل پالژیوکالز ،هورنبلند
و به مقدار کمتر کوارتز و آلکالیفلدسپار در زمينهاي
ریزبلور تا پنهان بلور متشکل از کوارتز ،آلکالی
فلدسپار ،پالژیوکالز ،آمفيبولهاي اکتينوليتیشده
و کانیهاي کدر میباشد .در برخی بخشها ،بافت-
هاي آميگدالوئيدال (بادامکی) و ویزیکوالر (حفره-
اي) نيز مشاهده میشود .تشکيل بافت
آميگدالوئيدال به واسطه پرشدن حفرات متعدد با
کلسيت ثانویه بوده است .فنوکریست غالب این
سنگها عبارت از بلورهاي درشت پالژیوکالز
خودشکل تا نيمه خودشکل است .ترکيب کلی
پالژیوکالزها در حد اوليگوکالز بوده و ابعاد آنها
کمتر از  3ميلیمتر میباشد .ماکلهاي کارلسباد و
پلیسنتتيک در پالژیوکالزها مشاهده میشود
(شکل  5الف) .برخی بلورهاي پالژیوکالز داراي
منطقهبندي از نوع عادي و نوسانی هستند (شکل 5
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فلدسپار نيز در اندازههاي متفاوت تا حدود  2ميلی-
متر ،به صورت نيمهخودشکل تا کامالًگردشده با
حاشيههاي واکنشی و به مقدار کم در زمينه سنگ
پراکنده هستند (شکل 5چ) .نکته شایان توجه در
این نمونهها ،وجود تعدادي بيگانهسنگ متعلق به
توده نفوذي با اشکال گردشده و با دگرسانی کلریتی
میباشد (شکل 6ح) .بيگانهسنگهاي یادشده داراي
کانیهاي مافيک از جمله بيوتيت با حاشيه اوپاسيته
و هورنبلند است که متحمل فروپاشی شده و توسط
کانیهاي کدر و کلریت جانشين شده است .هم-
چنين ،پالژیوکالزهاي نسبتاً درشت نيز با ترکيب
متفاوت از فنوکریستهاي اصلی سنگ ميزبان در
زمينهاي با بافت ميکروگرونوالر حضور دارند .به نظر
میرسد بيگانهسنگ مزبور متعلق به یک توده
نفوذي با ماهيت دیوریتی باشد .وجود تودههاي
نفوذي دیوریتی در مجاورت روستاي عربشاه در
درون ماسهسنگهاي ائوسن و واحدهاي آهکی
سازند قم ،میتواند دليلی بر این مدعا باشد.

میشوند .خليجیشدن بلورهاي کوارتز دليل
آشکاري بر فرایند ناپایداري بلور است که در طی
باالآمدن ماگما به سطح زمين ،با تغيير حالت
اوتکتيک کوارتز-فلدسپات آلکالن به دليل تغيير در
فشار مؤثر بر ماگما در بلورهاي کوارتز ایجاد میشود
(شلی .)1993 ،حاشيه واکنشی و بافت خليجی
ممکن است نشاندهنده شرایط عدم تعادل به
همراه کاهش سریع دما باشد (مککاتچئون و
روبينسون .)1988 ،فنوکریست دیگر سنگهاي
مورد مطالعه ،هورنبلند میباشد که متحمل
دگرسانی اکتينوليتی و کلریتی شده ،اشکال
کشيده و باریک با حاشيههاي اوپاسيته نشان می-
دهند (شکل  5ج) .تشکيل حاشيه اوپاسيته در این
کانیها میتواند در ارتباط با خروج مواد فرار ماگما
در حين باال آمدن سریع ماگما به سطح و کاهش
ميدان پایداري آنها باشد (شلی .)1993 ،در این
شرایط ،این کانیها با مذاب واکنش نشان داده و
حاشيه آنها اوپاسيته میشود .بلورهاي آلکالی

شکل  :5الف) ماکل پلیسنتتيک در فنوکریست پالژیوکالز ،ب) فنوکریستهاي پالژیوکالز حاوي منطقهبندي در زمينه
فلسوفيري .رشد بلور جدید بر روي هسته بلور قدیمی قابل مشاهده میباشد .پ) فنوکریست پالژیوکالز با بافت غربالی.
ت-بلور کوارتز با حاشيه واکنشی و مرز مضرسی .ث-بلور کوارتز با حاشيه خليجی .ج -بلور منشوري آمفيبول با حاشيه
اوپاسيته .چ-بلورگردشده آلکالی فلدسپار .ح-بيگانهسنگ دیوریتی کلریتیشده با حالت گردشده .خ-بلورهاي کوارتز
شکستهشده و زاویهدار با ابعاد مختلف به همراه تجمع قطعات سنگی در زمينه متشکل از کانیهاي رسی .همه تصاویر در
نور  XPLتهيه شدهاند.
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بيوتيت شاخصترین کانی فرعی این سنگها می-
باشد که بهصورت بلورهاي ورقهاي حضور دارند و
در برخی موارد ،حاشيههاي اوپاسيتهشده نشان
میدهند .دیگر کانیهاي فرعی سنگ شامل کانی-
هاي کدر ،زیرکن ،آپاتيت و اسفن میباشند .کانی-
هاي کدر داراي دو منشأ اوليه و ثانویه بوده و برخی
از آنها از دگرسانی آمفيبولها حاصل شدهاند.
کلسيتهاي ثانویه در محل حفرات سنگ ،کلریتی-
شدن بيوتيتهاي اوليه به مقدار جزئی ،اکتينوليتی-
شدن هورنبلندهاي اوليه با همراهی کانیهاي کدر،
کانیهاي ثانویه این سنگها هستند .همچنين،
رگچههاي کوارتزي ثانویه این سنگها را در برخی
نقاط قطع کردهاند .عالوه بر موارد یادشده ،کانی-
هاي رسی حاصل از دگرسانی پالژیوکالزها نيز به
چشم می خورند .نمونههاي سنگی برداشتهشده از
واحدهاي توفی بخش خاوري و شمال خاوري گنبد
داسيتی-ریوداسيتی داراي بافت پورفيروکالستيک
و گاه حفرهاي هستند .این سنگها از نظر ترکيب
سنگشناختی شامل کریستال ليتيک توف و ليتيک
کریستال توف میباشند .این سنگها متشکل از
بلورهاي کوارتز و تا حدودي پالژیوکالز به همراه
قطعات سنگی در زمينهاي دانهریز دگرسانشده
(کائولينيتیشده) میباشند .قطعات سنگی موجود
در این سنگها با ابعاد حداکثر  2ميلیمتر با
تجمعات پلیکریستالين و اشکال نيمهگردشده دیده
میشوند .این قطعات داراي دو ترکيب مجزاي
سيلتسنگ و کوارتز پلیکریستالين با منشأهاي
متفاوت-1 :آتشفشانی مرتبط با فعاليت ماگماي
داسيتی-2 ،منشأ خارجی از جنس ماسهسنگ،
سيلتسنگ و شيستها و کوارتزیتهاي دگرگونی
میباشند (شکل  5خ) .بلورهاي درشت و ریز کوارتز
با حاشيه خليجی و گاه خاموشی موجی با ابعاد تا
 1/3ميلیمتر مشاهده میشوند .بخش عمده آنها
بهصورت بلورهاي شکسته زاویهدار دیده میشوند.

پالژیوکالزها تا حد زیادي توسط کانیهاي رسی
جایگزین شدهاند.
ژئوشیمی :بررسیهاي سنگشناسی براساس نتایج
شيميایی و نمودارهاي ژئوشيميایی ( TASکاکس و
همکاران ،)1979 ،بيانگر اینست که نمونههاي مورد
مطالعه در محدوده ریوليت و داسيت قرار میگيرند
(شکل  6الف) .بر اساس نمودار  Zr/TiO2در مقابل
( SiO2وینچستر و فلوید )1977 ،نيز تمامی نمونهها
در قلمرو داسيت -ریوداسيت واقع میشوند (شکل
 6ب) .در نمودار ( )Na2O+K2Oدر مقابل SiO2
(وینچستر و فلوید ،)1977 ،نمونهها متعلق به سري
ماگمایی سابآلکالن (شکل  6پ) و در نمودار
مثلثی ( AFMایروین و باراگار )1971 ،در سري
کالکآلکالن جاي میگيرند (شکل  6ت) .در نمودار
 SiO2در مقابل ( K2Oپکسریلو و تيلور،)1976 ،
بخش عمده نمونهها در محدوده کالکآلکالن و
برخی نمونهها در قلمرو کالکآلکالن پتاسيم باال
قرار گرفتهاند (شکل  6ث) .قرارگيري نمونههاي
یادشده در قلمرو پتاسيم باال ،به دليل وجود مقدار
بيشتر کانیهاي پتاسيمدار از جمله آلکالی فلدسپار
و پالژیوکالزهاي سریسيتی شده میباشد .در نمودار
مانيار و پيکولی ( ،)1989نمونههاي مورد مطالعه
متعلق به دو محدوده متاآلومين و پرآلومين ،با ميل
به سمت پرآلومين میباشند (شکل  6ج) .بر اساس
نمودارهاي مختلف تعيين نوع گرانيتوئيدها ( I ،Aو
 )Sو با استفاده از شواهد پتروگرافی و ژئوشيميایی،
سنگهاي منطقه در گروه گرانيتهاي نوع  Iقرار
میگيرند .نمونههاي سنگی منطقه مورد مطالعه در
نمودار عنکبوتی بههنجارشده با مقادیر کندریت ،در
عناصر  LILEنسبت به عناصر  HFSEغنیشدگی
نشان میدهند (شکل  7الف) .فراوانی پایين عناصر
 HFSEنظير  Taو  Nbنسبت به عناصر ليتوفيل
درشت یون ( )LILEبا منتسب نمودن ماگما به یک
منبع تغييریافته بهوسيله متاسوماتيسم از جمله
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هماهنگ میباشد (کلمن و همکاران1993 ،؛ تورنر
و همکاران.)1996 ،

ذوب گوه گوشتهاي متاسوماتيزه یا ذوب مجدد که
منجر به وقوع یک حادثه ماگمایی شدهاست،

شکل  :6الف) موقعيت نمونههاي مورد مطالعه بر روي نمودار ( TASکاکس و همکاران .)1979 ،ب) موقعيت نمونههاي
مورد مطالعه در نمودار  SiO2در مقابل ( Zr/TiO2وینچستر و فلوید .)1977 ،پ) موقعيت نمونههاي مورد مطالعه در
نمودار  Na2O+K2Oدر مقابل ( SiO2ایروین و باراگار .)1971 ،ت) موقعيت نمونههاي مورد مطالعه در نمودار AFM
(ایروین و باراگار .)1971 ،ث) موقعيت نمونههاي مورد مطالعه در نمودار  SiO2در مقابل ( K2Oپکسریلو و تيلور.)1976 ،
ج) موقعيت نمونههاي مورد مطالعه در نمودار ( A/CNK-A/NKمانيار و پيکولی.)1989 ،

متاسوماتيسم شده در منطقه فرورانش و ماگماتيسم
مرتبط با فرآیند فرورانش (ویلسون1989 ،؛ ایوونو و
هافمن ،)1995 ،وجه مشخصه سنگهاي پوسته
قارهاي و شرکت پوسته در فرآیندهاي ماگمایی
(رولينسون )1993 ،و همچنين پایداري فازهاي
حاوي این عناصر در طی ذوب بخشی و یا جدایش
آنها در طی فرآیند تفریق (وو و همکاران)2003 ،
نسبت داده میشود.
در الگوي تغييرات عناصر کمياب بههنجارشده
نسبت به گوشته اوليه ،آنومالیهاي منفی
عناصر(  Ta ،P ،Zrو  )Nbدر کنار آنومالیهاي مثبت
عناصر ( Nd ،La ،Rbو  )Baشاخص هستند (شکل
 7ب) .این الگو خيلی شبيه به الگوي بهنجارشده
نسبت به کندریت میباشد .آنومالی مثبت شاخصی
براي  Pbدر این سنگها مشاهده میشود که وجود
آنومالی مثبت  Pbبا متاسوماتيسم گوه گوشتهاي
توسط سياالت ناشی از پوسته اقيانوسی فرورو یا

وجود غنیشدگی در عناصر  Ba ،K ،Rbمیتواند در
نتيجه آلودگی با مواد پوسته قارهاي باشد که ماگما
در مسير صعود به سطوح باالي پوسته دچار این
آلودگی میشود (ویلسون .)1989 ،غنیشدگی از
 Thو  Rbدر ترکيب با آنومالیهاي منفی  Nbو Ta
ممکن است آالیش ماگمایی توسط پوسته تحتانی
را نشان دهد (ویلسون .)1989 ،وجود آنومالی مثبت
در عناصري چون  ،Kانعکاسی از نقش پوسته قارهاي
در تحوالت ماگماي مولد توده داسيتی است
(هاریس .)1983 ،همچنين ،تيلور و مکلنن
( )1985آنومالی مثبت عناصري نظير  Rbو  Kو
همچنين آنومالی منفی عناصري همچون  Nbو Ti
را به مذاب با منشأ پوستهاي ارتباط دادهاند .در
مجموع ،کمبود عناصر با ميدان پایداري باال
( )HFSEنظير  Nbو  Taکه در نمونههاي مورد
مطالعه بهوضوح دیده میشود ،به عوامل گوناگونی
از جمله مشتق شدن ماگما از یک گوشته

111

پترولوژي و ژئوشيمی گنبد آتشفشانی ایوب انصار 112.......................................................................................................

گارنت باقیمانده در سنگ منشأ (ژائو و ژائو)2007 ،
و آلودگی ماگما بهوسيله مواد پوستهاي (سریواستاوا
و سيمگ )2004 ،باشد .عدم وجود آنومالی منفی
 Euدر این نمودار ،نشاندهنده عدم وقوع فرایند
تبلور بخشی پالژیوکالز و تمرکز پالژیوکالز در
نمونههاي مورد مطالعه و یا فوگاسيته باالي اکسيژن
است (رولينسون.)1993 ،

آالیش ماگما با پوسته قارهاي ارتباط دارد (کامبر و
همکاران .)2002 ،الگوي عناصر کمياب خاکی
بيانگر غنیشدگی از  LREEبا نسبت باالي
 LREE/HREEمیباشد (شکل  7ج) .غنیشدگی
 LREEنسبت به  HREEمیتواند ناشی از درجه
پایين ذوب بخشی (ویلسون ،)1989 ،باال بودن
مقادیر  LREEنسبت به  HREEدر سنگ منشأ
(ویلسون1989 ،؛ رایت و مککوري ،)1997 ،وجود

شکل  :7الف) الگوي عناصر کمياب بههنجار شده نسبت به کندریت .ب) الگوي عناصر کمياب بههنجارشده نسبت به
گوشته اوليه .ج) الگوي عناصر کمياب خاکی بههنجارشده نسبت به کندریت .دادههاي بههنجارسازي از مکدوناف و سان
( )1995اقتباس شده است.

حدودي نزدیک به محيط پس از برخورد میباشد
(شکل  8ب) .بر پایه نمودار  Th/Ybدر مقابل
 Ta/Ybکه توسط شندل و گورتن ( )2002جهت
تمایز محيطهاي زمينساختی سنگهاي فلسيک و
حدواسط پيشنهاد شده است ،همه نمونهها در مرز
بين محيط حاشيههاي فعال قارهاي ( )ACMبا
گرایش به محيط آتشفشانی داخل قارهاي
( )WPVZقرار میگيرند (شکل  8پ).

جایگاه تکتونیکی :در نمودار ( R1-R2بچلور و بودن،
 )1985که بر پایه ویژگیهاي کاتيونی عناصر اصلی
با استفاده از متغيرهايR1=4Si-11(Na+K)-
) 2(Fe+Tiو  R2 = 6Ca + 2Mg +Alارائه شده
است ،سنگهاي مورد مطالعه در محدوده گرانيت-
هاي کوهزایی همزمان با برخورد ()Syn-collision
قرار میگيرند (شکل  8الف) .براساس نمودار  Rbدر
مقابل ( Nb+Yپيرس ،)1996 ،گنبد آتشفشانی
ایوب انصار متعلق به محيطهاي کمان قارهاي و تا
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شکل  :8الف) موقعيت نمونههاي مورد مطالعه در نمودار ( R1-R2بچلور و بودن .)1985 ،ب) موقعيت نمونههاي مورد
مطالعه در نمودار  Rbدر مقابل ( Nb+Yپيرس .)1996 ،پ) موقعيت نمونههاي مورد مطالعه در نمودار  Ta/Ybدر مقابل
( Th/Ybشندل و گورتن.)2002 ،

شده است (مارتين و همکاران .)2005 ،براساس
محتواي  CaO+Na2Oدر مقابل  Srمیتوان آداکيت
هاي کم سيليس و پُرسيليس را متمایز کرد (مارتين
و همکاران .)2005 ،آداکيتهاي پُرسيليس داراي
ميزان  Srو مجموع اکسيدهاي پتاسيم و کلسيم
پایينتري نسبت به آداکيتهاي کم سيليس می-
باشند .براساس این نمودار ،نمونههاي مورد مطالعه
در محدوده آداکيتهاي پُرسيليس قرار میگيرند
(شکل  9ب) .براساس محتواي  Na2O+K2Oدر
مقابل  Srنيز آداکيتها به دو محدوده کمسيليس و
پُرسيليس تقسيم میشود (مارتين و همکاران،
 .)2005براساس این نمودار نيز نمونههاي مورد
مطالعه در محدوده پُرسيليس قرار میگيرند (شکل
 9پ).

براساس دادههاي موجود درجدول  ،2سنگهاي
گنبد آتشفشانی ایوب انصار ویژگی مشابه آداکيتها
را نشان میدهند .به اعتقاد دفانت و دروموند
( ،)1990اصطالح آداکيت براي سنگهاي اسيدي
با ترکيب داسيت ،ریوليت و آندزیت با ویژگیهاي
ژئوشيميایی مثلSiO2>56%, Al2O3>15%, :
 MgO<3%, Sr>400 ppmو غنی از LILE,
 LREEو تهیشدگی از  Yو  HREEو نسبت باالي
 Sr/Y>40, La/Yb>20به کار میرود .در نمودار Y
در مقابل ( Sr/Yدفانت و دروموند ،)1990 ،نمونه-
هاي مورد مطالعه در محدوده آداکيتها قرار می-
گيرند (شکل  9الف) .براساس محتواي سيليس ،دو
نوع آداکيت موسوم به آداکيتهاي سيليس باال
( )HSAو آداکيتهاي کمسيليس ( )LSAمشخص

جدول  :2برخی ویژگیهاي بارز آداکيتها (دفانت و دروموند.)1990 ،
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شکل  :9موقعيت نمونههاي معرف گنبد ایوب انصار بر روي :الف) نمودار  Yدر مقابل ( Sr/Yدفانت و دروموند.)1990 ،
ب) نمودار  Srدر مقابل ( CaO+Na2Oمارتين و همکاران .)2005 ،پ) نمودار  Srدر مقابل ( Na2O+K2Oمارتين و
همکاران.)2005 ،
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باختر معدن زرشوران) به سن ميوسن باالیی-
پليوسن از ذوب بخشی گوه گوشتهاي متاسوماتيسم
شده در نتيجه فرورانش نئوتتيس و آالیش گسترده

گنبد آتشفشانی ایوب انصار با ترکيب داسيتی-
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ضعيفی در محل تماس مشخص میشود .هاله مزبور
با رنگ زرد آجري از دور خودنمایی میکند .بر این
اساس ،گنبد آتشفشانی یادشده بایستی جوانتر از
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سياالت به داخل بلوکهاي حاصل از انقباض
حرارتی ،دگرسانی بهصورت ساختمانهاي
متحدالمرکز تشکيل شده است .بر پایه مطالعات
ژئوشيميایی ،سنگهاي منطقه داراي ماهيت
کالکآلکالن با محتواي پتاسيم متوسط بوده و از
نوع متاآلومين با گرایش به سمت پرآلومين می-
باشند .غنیشدگی این سنگها در عناصري مانند
 Rb ،Kو  Baو کمبود عناصر با ميدان پایداري باال
( )HFSEنظير  Ta ،Nbو  Tiرا میتوان به ذوب گوه
گوشتهاي متاسوماتيسمشده و یا آالیش با پوسته
قارهاي مرتبط دانست .غنیشدگی  LREEنسبت به
 HREEمیتواند ناشی از درجه پایين ذوب بخشی،
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ماگماي توليدشده با سنگهاي پوسته زیرین می-
باشد .بهطور کلی ،میتوان گفت که ماگماي اوليه
گنبد اسيدي ایوب انصار در محيط کمان قارهاي و
همزمان تا پس از برخورد از ذوب بخشی ليتوسفر

گوشتهاي متاسوماتيسم شده تشکيل شده و در
مسير صعود به سمت باال ،توسط مواد پوستهاي
آالیش پيدا کرده است.
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