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 چکیدُ
ٌاذيَ ىّرد ىعانػَ در طيال طركی طِرشحان جصّج در اشحان آذرةايخان طركی واكع طده 

ُای شازٌد کِر و ٌِظحَ ُای جخريتی و طيييايی ىّرد ىعانػَ طاىم ٌِظحَ  اشث. ىٍعلَ

غهی ُای اُای الىپروفيری ةا وشػث کو در آن پراکٍده اٌد. کاٌیىيّشً ةّده و دايک

ةاطٍد. آپاجيث ای از فهدشپار ىیُای الىپروفير طاىم: آىفيتّل و پيروکصً در زىيٍَشٍگ

ُای دگرشاٌی ايً ُای فرغی و کرةٍات، کهريث و زئّنيث از حيهَ کاٌیو اپک از کاٌی

ُای ةاطد. دياگرامُا ىيکرونيحيک پّرفيری ىیةاطٍد. ةافث غانب در ايً شٍگُا ىیشٍگ

و جِی طدگی  HREEو  MREEٌصتث ةَ  LREEطدگی از غٍاغر  ی غٍیغٍکتّجی انگّ

ُا از ىريط ىرجتط ةا دٍُد کَ ةا اذحيال جظکيم ايً شٍگرا ٌظان ىی HFSEاز غٍاغر 

ُای الىپروفيری در يک ای ىعاةلث دارد. شٍگىٍاظق فروراٌض و آاليض ةا پّشحَ كاره

 ىريط جکحٌّيکی ةػد از ةرخّرد ةَ وحّد آىده اٌد.
 . الىپروفير،کانک آنکانً، کِر، جصّج، دايککلوبت کلیدی: 
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 2،هحسي هَید1سویسا ٍاحدالعیي
 داٌظگاه جتريز، داٌض آىّخحَ غهّم زىيً  1
 داٌظگاه جتريز، داٌظکده غهّم ظتيػی، گروه زىيً طٍاشی 2
 

 ًبم ٍ ًشبًی ایویل ًَیسٌدُ هسئَل:
 سویسا ٍاحدالعیي

Samira.geo89@yahoo.com 

ّبی الهپسٍفیسی هطبلعِ کبًی شٌبسی، ضئَشیوی ٍ پتسٍضًص سٌگ

 تسَج )آذزثبیجبى شسقی(
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 هقدهِ

ىٍيزيً کَ ايً  ُای فروةدون جّحَ ةَ ىاُيث کاٌی ،ىالٌّکراتو  H2Oو  CO2كهيايی غٍی از  ُایةرای گروُی از شٍگ الىپروفير اغعالح

ُای ظّر غيّم ةايد گفث کَ الىپروفيرُا طديداً پّرفيری و ذاوی فٍّکريصث ةَ[. 2] اٌد، ةَ کار ةرده ىی طّدُا غيدجاً از آٌِا جظکيم طدهشٍگ

 فهدشپار كرار دارٌد ای از آنکانیدر زىيٍَ ىػيّالً ،ُاايً شٍگ [.2] ىيکای شياه، پيروکصً، آىفيتّل و انيّيً ىی ةاطٍد  ُایفراوان ُر يک از کاٌی

( و پّرفيری، ةدون  C.I > 33) %  الىپروفيرُا ىزوکرات جا ُيپرىالٌيکةافث  ا يافث ىی طٌّد.ُا در الىپروفيرُای ذاوی ىيکةارزجريً فٍّکريصثو 

کريصحانيً، ُای آن ىيکً اشث ةَ غّرت يُّدرال، پهی ُای فهدشپار يا کّارجز ُصحٍد. انيّيً در زىيٍَ وحّد ٌدارد و فٍّکريصث فٍّکريصث

ُای خييده و ُگزاگٌّال دروغيً ىػيّالً ةا  ُای کروی فهصيک و ةيّجيث ه طٌّد. شاخحيانُای واکٍظی ديد طده ةا ذاطيَ گردگردطده يا ٌييَ

ُا رخٍيّن طکاف ، وركَ و پرکٍٍده، شيمفرم دايکَ جلريتاً ُيَ الىپروفيرُا ة  ُاشث.از خػّغيات آن ،جر ای جيره و ىرکز روطً ُای كِّه ذاطيَ

ُای پس زىيً ىػيّالً الىپروفيرُا از ٌفّذی .[3] ىحفاوجی از يک رويداد ىاگيائی ُصحٍد رخصاره ٍُدهد دارٌد و ةَ غهث جلارب زىاٌی رخداد، ٌظان

جػديق طده اشث و اىروزه دو گروه از  ٌيز [5] ةٍدی جّشطايً رده .اٌد گروه اغهی جلصيو طده 5ةَ [ 2] و[ 4] جّشط الىپروفيرُاةاطٍد. شاخحی ىی

 –انف  گروه الىپروفيرُا غتارجٍد از: 5ةٍاةرايً  .طٌّدُا( ٌيز حزء الىپروفيرُا در ٌظر گرفحَ ىیُا و کييترنيثئيثُای اونحراپحاشيک )الىپروشٍگ

الىپروفيرُای آنکانً طاىم: کاىپحٌّيث، شاٌائيث،  –ب  وژزيث، کرشاٌحيث و اشپصارجيث.و)يا طّطٌّيحی( طاىم: ىيٍث،  آنکانًالىپروفيرُای کانک

ُر يک از اٌّاع ياد طده ةر ذصب جغيير کاٌی طٍاشی، ژئّطييايی . ُا کييترنيث –ه . ُا الىپروئيث –د . الىپروفيرُای اونحراىافيک –ج  کيث. ىٌّظی

 و ىريط جظکيم، از ُيديگر جظخيع داده ىی طٌّد. 
 

 زٍش اًجبم هطبلعِ

ىلعع  30ىّرد ىعانػَ ةرداطث طده و جػداد  شٍگی از ىٍعلَ ٌيٌَّ 50ُای الىپروفيری، جػداد طٍاشی دايکةرای ةررشی شٍگ 

ٌيٌَّ ةرای جػييً  8ىيکروشکّپی از آٌِا جِيَ طد. شپس ىعانػات پحروگرافی ةا اشحفاده از ىيکروشکّپ پالريزان ةر روی آٌِا اٌخام طده و جػداد 

جػتير و  ةيٍانّد در جِران ارشال گرديد. (، ةَ طرکث کاٌصارانICP –MS( و غٍاغرکيياب و ٌادر خاکی )XRFىلادير اکصيدُای غٍاغر اغهی )

 Sufer 10اٌخام طده اشث. ٌلظَ زىيً طٍاشی ىٍعلَ ةا اشحفاده از ٌرم افزار   Petrographو    GCDkitافزارُایُا ةَ کيک ٌرم جفصير داده

 جرشيو گرديده اشث.

 

 ایشهیي شٌبسی ًبحیِ
 اج 38°23'30"ُای حغرافيايی ّج در اشحان آذرةايخان طركی  در ىردوده ظّلٌاذيَ ىّرد ىعانػَ در طيال  روشحای انياس طِرشحان جص 

 ُای زىيًةٍدی در زون ايً ىٍعلَ(. 1 طيانی واكع طده اشث )طکم 45°26'19 "جا  45°30'ُای حغرافيايی و غرض  طركی 19°38'17"

ىرکزی  شاخحی ايرانزىيً [، ةخظی از ىٍعل7َةٍدی ]ر اشاس جلصيو [، ةّده و ة6] ّىيظ  -شاخحی شهعاٌيَزىيً  طٍاشی ايران، ةخظی از ىٍعلَ

ارجفاغات طيانی ايً ىٍعلَ را پّطض داده و جّشط دو گصم  کّه ىيظّ.  ددُشيرحان جظکيم ىی -غرةی زون جکحٌّيکی شٍٍدج طيال در اداىَا ر

 [. شازٌد کِر ةَ شً پرکاىتريً، ُصح1َدُد ]ثتث را ٌظان ىیوار ىطيال ىيظّ )گصم جتريز( و گصم حٍّةی ىيظّ ىردود طده و شاخحار گم

ُای دياةازی و الىپروفيری گصصحَ طده اشث. ىٍعلَ روشحای انياس، جّشط دايک انيَ غرةی درهىرکزی ايً ارجفاغات را طکم داده و در ىٍحِی 

ىٍعلَ، طاىم ةروٌزدُائی از ر ُای ىّحّد دطّد. ٌِظحَىٍحِی ىی اروىيَ ىّرد ةررشی از طيال ةَ ٌاذيَ ىرٌد و از حٍّب ةَ دطث جصّج و درياچَ

ُای ُای ةر حای ىاٌده از پيظروی دريای پرىيً و ٌِظحَکاىتريً، ٌِظحَ -رشّةات پالجفرىی پرکاىتريً پاياٌی ،پرکاىتريً ی دگرگٌَُّا شٍگ

ُای ٌئّژن ذاغم از ذّضَ ُای کّالةی و ىريط ىآٌدر فّق ٌِظحَخّرده و جغييرطکم يافحَ ی چيًُا یشر. ةر روی دٍةاط یىکرجاشَ -ژوراشيک 

طركی کّه غهيدار كرار دارد و شحترای طايان شازٌد کِر اشث کَ ةر روی ٌلظَ در طيال  ،واذد طٍاخحَ طده ًيجر یييكد د.ريگ یىای كرار رودخاٌَ

ی ُا شٍگی رشّةی ياد طده ُاَ يالافزون ةر  د.ةاطشٍگ ىیىاشَی و کيی ا ىاشَطيم  ،ُای جخريتی ريز داٌَ ىظحيم ةر طيمجّحِی از ٌِظحَ

ی آجظفظاٌی ُا شٍگىرةّط ةَ  ،. حّاٌحريً واذد ىٍعلَگردد یىُای ةازيک ٌيز ةَ ظّر فرغی در ايً رشّةات پديدار آجظفظاٌی اشيدی جا دايک

 .اٌدژرف و ةَ اطکال گٍتدی و دايک و شيم حايگزيً طدهغّرت ٌيواکثراً ةَ غّرت گدازه و پيروکالشحيک ةّده و ةَ ٌدرت ةَ  ُا شٍگةّده کَ ايً 

ىّرد ىعانػَ از نراظ جکحٌّيکی  ىٍعلَ داٌُای ىيّشً را پّطاٌده و يا گصصحَُای حّان ىی ةاطٍد، ٌِظحَفّران ُای آجظفظاٌی کَ فرآوردهشٍگ

 –طركی جکحٌّيکی ىٍعلَ گصم جصّج اشث، کَ ةا روٌد طيال  پديدهطّد، ىِيحريً فػال ةّده و اٌّاع درز و طکصحگی و گصم در آن ديده ىی

ی ىّرد ُای ىٍعلَدايک .اٌد.ُای فرغی ٌيز در ىٍعلَ كاةم ىظاُده(. انتحَ گصم2غرةی، ةا شازوکار فظاری در ىٍعلَ فػال اشث )طکم حٍّب 

؛ انف، 4الىپروفيری )طکم  ( دايک3( ، b،3ُای دياةازی )طکم ک( داي2 ،(a،3ُای ديّريحی )طکم دايک (1ىعانػَ شَ شری را طاىم ىی طٌّد :

طّد. ُر شَ دشحی ةَ رٌگ خاکصحری، ديده ىی شری شّم ُو در ٌيٌَّ د.ةاطٍرٌگ ىیشری اول ظاُری روطً داطحَ ونی شری دوم جيره .ب، ج(
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-يم و ىاشَط -2)شازٌد کِر(، گ شٍطيم و ىاشَ -1جٍد از:ُای ظاُرطده در ىٍعلَ ةَ جرجيب شٍی غتاراٌد. شٍگشری شازٌد کِر را كعع کرده

ٍگهّىرای ک-5ازٌد كرىز فّكاٌی، ش -4النّن(،-شٍگ )شازٌد زاگّنطيم و ىاشَ -3)شازٌد ةاروت(، ک آُُايی از دونّىيث و اليَ شٍگ ةا درون

 غرةی،در شازٌد کِر ٌفّذ کرده اشث.  حٍّب -طركی ُای آجظفظاٌی. دايک الىپروفيری ىّرد ىعانػَ، ةا روٌد طيالشٍگ -6پهيّشً، 

 

 
 هَزد هطبلعِ ثِ ّوساُ هَقعیت الهپسٍفیسّبی ثسزسی شدُ دز آى. . ًقشِ شهیي شٌبسی هٌطق1ِشکل 

 

 
 غسة(. غسثی) دید ثِ سوت شوبلجٌَة   -شسقی. گسل تسَج ثب زًٍد شوبل 2شکل 

 

 
 دایک دیبثبشی هَجَد دز هٌطقِ هَزد هطبلعِ. (Bلوبس، تسَج. دایک دیَزیتی هشبّدُ شدُ دز هٌطقِ ا (A. 3شکل 
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 .الف، ة، ج( تصبٍیس صحسایی اش دایک الهپسٍفیسی هٌطقِ هَزد هطبلعِ.4شکل

 

 هطبلعبت کبًی شٌبسی
 –طركی ال در حِث طي 160ىحر، ةا اىحداد  3جا  1انياس، ةَ رٌگ شياه جا خاکصحری و ضخاىث ىحغير از  الىپروفيری ىٍعلَ ُایدايک

و  ً، انف، ب، ج(. در الىپروفيرُا آىفيتّل، پيروکص4ُای دگرگّن طده کِر رخٍيّن دارٌد )طکم درحَ، در داخم ٌِظحَ 45غرةی و طيب حٍّب 

فيری جا ُا ةافث ىيکرونيحيک پّرُای ىيکروشکّپی، ايً شٍگای از فهدشپار ذضّر دارٌد. ةر اشاس ةررشیةيّجيث ةَ غّرت فٍّکريصث در زىيٍَ

، انف(. ايً جٍّع ةافحی در 5ىيکرونيحی در آٌِا از آىفيتّل، فهدشپار و ةيّجيث، جظکيم طده اشث )طکم  دٍُد و خييرهپّرفيری را ٌظان ىی

ُای و کاٌی ُای فرغی آپاجيث و اپک ُصحٍد[.کاٌی8[، ]2] ُا ةاطدجّاٌد ةَ غهث جغييرات وشيع جرکيب شياالت شازٌده در ايً شٍگالىپروفيرُا ىی

ائُّدرال جا شاب ائُّدرال، ةيظحريً کاٌی  ؛ب،پ،ت،ث(. آىفيتّل ةَ غّرت فٍّکريصث5دگرشاٌی رايج غتارجٍد از:کرةٍات، کهريث و زئّنيث )طکم 

ای جا كِّهطّد. ةيظحر ةهّرُای آىفيتّل، رٌگ ُا را جظکيم داده و درغد كاةم جّحِی از جرکيب ىّدال شٍگ را طاىم ىیفروىٍيزيً ايً شٍگ

دٍُد، در ُايی از اپک را ٌظان ىی؛ انف،ث،ج(. ةػضی ةهّرُای آىفيتّل ايٍکهّژن5ای ىحيايم ةَ شتز دارٌد و ةَ ذانث شّزٌی ُصحٍد )طکم كِّه

ای ُای جخزيَ؛ ب(. ةٍاةرايً کهصيث، زئّنيث و کهريث، از حيهَ کاٌی5اٌد )طکم ذانی کَ ةػضی ديگر از ذاطيَ ةَ کهريث و کرةٍات جخزيَ طده

ةاطٍد . ُيرا ةا ةهّرُای آىفيتّل ةهّرُای کهيٍّپيروکصً خّدطکم ٌيز از فراواٌی كاةم جّحِی ةرخّردارٌد. ةيظحر ةهّرُای پيروکصً شٍگ ىی

وٌيٍگ در دٍُد. زدٍُد و رٌگ جيره در كصيث خارحی زون دارٌد. اىا ةػضی ةهّرُا ُو زوٌيٍگ ىػکّس را ٌظان ىیزوٌيٍگ ٌرىال را ٌظان ىی

[. در ةػضی از 2طّد ]اشث و ايً ويژگی ةَ ظّر خاص در الىپروفيرُای جيپ کانک آنکانً ديده ىی Tiو  Feذاطيَ ةَ دنيم غٍای ايً ةخض از 

ُای نطّد کَ ةَ ظّر ةخظی يا کالً ةَ شرپاٌحيً ةا ايٍکهّژىلاظع الىپروفيرُای غٍی از آىفيتّل، انيّيً ٌيز ةَ غّرت فٍّکريصث ىظاُده ىی

اشث و طتَ ريخحی از ايً کاٌی اذحياالً اشپيٍم در ذاطيَ، و آٌحّفيهيث ةَ غٍّان يک فراورده دگرگٌّی پصروٌده از يک ىاگيای آةدار، دگرشان طده 

ر زىيٍَ ؛ب،پ(. فهدشپارُا در زىيٍَ شٍگ ذضّر دارٌد و طاىم فهدشپارُای ُيپرشّنّس پالژيّکالز و كهيايی ُصحٍد. د6ةاكی ىاٌده اشث)طکم

ُای ىافيک ةَ ويژه آىفيتّل ديده فرغی غيّىاً ةَ غّرت ادخال در کاٌی طٌّد. آپاجيث ةَ غٍّان کاٌیُای ثاٌّيَ ٌيز ىظاُده ىیةرخی ىلاظع کاٌی

يک ىّرد از طّاُد جّاٌد ذاکی از طرايط جتهّر غير جػادنی و يا ٌاطی از اخحالط ىاگيائی ةاطد. ای آپاجيث ىی، ث(. کاٌی غارض5َطّد )طکم ىی

الىپروفير، ادخال شٍگ دگرگٌّی )اذحياالً ىحا انحراىافيک( ُيراه ةا نٍزُای کهيٍّپيروکصً در داخم  حانب جّحَ در يک ٌيٌَّ پحروگرافی و پديده

ُا از ٌّع ٍاشی، الىپروفيرط ؛ انف(. ةا جّحَ ةَ پاراژٌز کاٌی6الىپروفير اشث، کَ ىرز الىپروفير ةا ادخال دگرگٌّی در آن ىظخع اشث )طکم 

 ةاطٍد. آنکانً كاةم كياس ىیاشپصارجيث، و از گروه کانک
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(. ة: دز ایي هقطع xplتشکیل شدُ است) Fl + Amp  +Bioپَزفیسی دز سٌگ الهپسٍفیس، اش   . الف( ثبفت هیکسٍلیتیک5شکل 

ثبشٌد. ت( ّبی دگسسبًی الهپسٍفیسّب هیت ٍ کلسیت اش کبًیهیکسٍسکَپی ثلَز دزشت آهفیجَل ثِ کلسیت تجصیِ شدُ است. ح( کبًی شئَلی

فٌَکسیست ج(  (.ppl)س ّبی هٌشَزی دز الهپسٍفیفٌَکسیست پیسٍکسي دز سٌگ الهپسٍفیس ٍ زًگ تیسُ دز قسوت خبزجی ثلَز. ث( آپبتیت

 (.xplشَد.)هی دز ثلَز هشبّدُآهفیجَل کِ اش حبشیِ تجصیِ شدگی

 

 
طع هیکسٍسکَپی اش ادخبل سٌگ دگسگًَی احتوبالً هتبلتساهبفیک دز سٌگ الهپسٍفیس. ة، ح( تجصیِ شدگی الیَیي ثِ . الف( هق6شکل 

 آًتَفیلیت ٍ سسپبًتیي.

 

 شهیي شیوی
ا ُا ةَ ظّر وشيع جظاةَ و شازگاری را ة( ارائَ طده اشث. ٌي1ٌَُّای ىٍعلَ انياس در )حدول ژئّطييی غٍاغر اغهی و کيياب از ٌيٌَّ

دٍُد. درغد [، ةرای پٍج جيپ اغهی الىپروفيری ٌظان ىی2] ژئّطييی شٍگ کم و پحروگرافی و ُيچٍيً ىياٌگيً آٌانيزُای ارائَ طده جّشط

SiO2  ىحغير ةّده و درغد  49-46ازTiO2   دُد. ذحی اخحالف چٍداٌی ٌيز در ىحغير اشث کَ ويژگی آنکانی ةّدن آٌِا را ٌظان ىی 15/2 -05/2از

طّد و ( ديده ىیK2O > Na2O( ىظخع از ذانث پحاشيک )< K2O Na2Oُا وحّد ٌداطحَ و ىيزان شديو )ان شديک و پحاشيک ٌيٌَّىيز

درغد در ذال جغيير اشث  9/0 -5/0، از P2O5درغد؛ و  CaO ،49/6- 56/8درغد؛  MgO ،28/4- 61/6ةاطد. ىی K2O/ Na2O  67/0 ٌصتث 

ُای ٌيٌَّ SiO2در ةراةر  K2O(. در ٌيّدار 7جراکی ةازانث اشث )طکم  –جرکيب ژئّطيييايی الىپروفيرُا ةازانث  [9(. ةر اشاس ٌيّدار ]1)حدول 

ةاال از  LOI[.الىپروفيرُا ىيزان 10[، ]2(، ]8دٍُد )طکم آنکانً را ٌظان ىی کانک-ىرةّط ةَ الىپروفيرُای انياس، ىردوده ُيپّطاٌی آنکانً

ُای آةدار در الىپروفيرُای ىّرد ىعانػَ اشث. در ٌيّدار چٍد غٍػری غادی ً اىر ةَ دنيم فراواٌی زياد کرةٍات و کاٌیرا دارٌد. اي 32/3 -03/2

 ة ح الف
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؛ انف،ب(. در ايً 9طّد )طکم ديده ىی HFSEٌصتث ةَ  LILE [ غٍی طدگی از غٍاغر12[و ]11شازی طده ٌصتث ةَ کٍدريث و ىّرب، از ]

 دٍُد. جِی طدگی و آٌّىانی ىٍفی را ٌظان ىی Ta،Nb ،Ti،Y ی دارٌد و در ىلاةم آن غٍی طدگ Ba،Rb،Pb، Sr ٌيّدارُا 

 

 : کبلک آلکبليCAّبی الهپسٍفیس الوبس، : ًوAlًَِّبی الهپسٍفیس هَزد هطبلعِ. عالین: . ًتبیج آًبلیص ًو1ًَِجدٍل 

Al-15 Al-14 Al-11 Al-10 Al-9 Al-8 Al-7 Al-4 REF 

CA CA CA CA CA CA CA CA Rock 

89/46 79/48 42/47 68/47 44/47 38/47 97/46 45/46 SiO2 

11/16 72/15 49/15 51/15 56/15 89/14 09/16 40/16 Al2O3 

16/11 93/10 89/11 21/12 94/11 49/11 88/10 57/12 Fe2O3 

39/8 13/8 32/7 62/7 86/7 65/8 37/8 94/6 CaO 

99/2 51/2 96/2 93/2 94/2 58/3 63/3 92/3 Na2O 

57/2 76/2 14/2 64/1 88/1 04/1 48/1 65/2 K2O 

58/5 57/5 29/5 13/5 23/5 16/6 94/5 82/4 MgO 

09/2 06/2 42/2 51/2 33/2 16/2 05/2 45/2 TiO2 

20/0 19/0 20/0 20/0 20/0 18/0 18/0 21/0 MnO 

76/0 78/0 92/0 92/0 87/0 64/0 56/0 81/0 P2O5 

12/0 07/0 09/0 08/0 09/0 11/0 09/0 08/0 SO3 

63/2 03/2 37/2 05/3 08/3 08/3 32/3 28/2 L.O.I 

49/99 54/99 51/99 48/99 42/99 36/99 56/99 58/99 Total 

        ppm 

157 170 165 153 429 182 135 227 Cl 

336 281 308 286 325 322 440 278 Ba 

784 805 656 718 746 566 645 726 Sr 

76 37 33 41 45 108 57 39 Cu 

124 90 100 106 100 112 117 102 Zn 

10 9 1 9 11 12 18 6 Pb 

77 78 70 76 84 93 94 68 Ni 

103 103 59 86 84 125 110 66 Cr 

239 241 267 266 258 241 214 256 V 

78 92 115 63 23 45 42 41 Ce 

36 48 75 32 12 23 21 21 La 

27 21 1 2 14 19 34 4 W 

211 202 195 218 209 151 167 204 Zr 

24 24 28 23 23 17 17 22 Y 

8/1 8/1 8/1 7/1 9/1 8/1 8/1 7/1 Yb 

57 64 62 41 48 28 36 67 Rb 

2 3 3 23 1 1 2 2 Co 

49 34 63 1 88 75 17 51 As 

3 5 4 2 4 1 1 13 U 

1 2 3 1 1 3 2 4 Th 

22 15 46 3 20 20 29 42 Mo 
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16 14 16 15 16 15 15 18 Ga 

4 2 5 1 2 3 1 1 Nb 

19/15 31/16 56/18 65/9 11/11 15/6 75/8 66/15 Or 

30/25 24/21 05/25 79/24 88/24 29/30 72/30 36/31 Ab 

95/22 48/23 71/19 32/24 71/23 49/21 24/23 33/19 An 

 

 
تساکی  –ّب تسکیت ثبشالت [. دز ایي ًوَداز سٌگ9ّبی الهپسٍفیس تسَج اش ]ثسای ًبهگرازی سٌگ SiO2-(Na2O + K2O). ًوَداز  7شکل 

 ثبشالت دازًد.

 

 
 اًد.کبلک آلکبلي قساز گسفتِ-ّبی الهپسٍفیسی هٌطقِ دز هحدٍدُ آلکبلي[. دز ایي ًوَداز سٌگ11[ ٍ ]2اش ] K2O – SiO2. ًوَداز 8شکل 
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 [.12[. ب( ٌيّدار غٍکتّجی ةٍِخار طده ةا کٍدريث از ]11از ] MORB. انف( ٌيّدار غٍکتّجی ةٍِخار طده ةا 9طکم

 

 ثحج ٍ ثسزسی 
ُای آةدار فراوان از حيهَ آىفيتّل و غدم ذضّر فهدشپار ةَ غّرت فٍّکريصث، ُای پّرفيری، ذضّر کاٌیطّاُدی از حيهَ ذضّر ةافث

ُای داٌَ درطث در الىپروفيرُای ُای ىّرد ىعانػَ الىپروفير ُصحٍد. در ىلاظع ىيکروشکّپی، ةا وحّد آىفيتّلن دارٌد کَ شٍگُيگی ٌظان از آ

 در کَ ظّری ةَ دارٌد ىحغيری فراواٌی جّاٌٍد ةا اٌّاع کانک آنکانً كاةم ىلايصَ ةاطٍد. غٍاغر شازگار،ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ، ايً شٍگِا ىی

، Ba،Rb ،Th،Kدُد کَ دايک الىپروفيری انياس، از غٍاغر ةررشی غٍاغر کيياب ٌظان ىی  .ىحغير اشث ppm 94-68از  Ni الىپروفيرُا ىلدار

La  وU َةاطد. ىيزان ای ىیغٍی ةّده کَ ذاکی از آاليض ةا ىّاد پّشحBa 278-440 ppm ،Th 1-4 ppm  وU 1-13 ppm  .ىحغيرٌد

ُای واضد ىٍاظق فروراٌض و دخانث جّاٌد يکی از طاخعدٍُد کَ ىیرا ٌظان ىی Nbا آٌّىانی ىٍفی ىظخػی،ٌصتث ةَ ُُيچٍيً ايً ٌيٌَّ

فّكاٌی اشث و  در گّطحَ Taو  Nbشياالت فروراٌظی در جکّيً شٍگ الىپروفير ةاطد.  آىفيتّل يک کاٌی ىيزةان ةصيار ىِو ةرای غٍاغری ىاٌٍد 

-در ىاگياجيصو كّشی را کٍحرل ٌيايد. ةاال آىدن شياالت در گّطحَ شتب جظکيم آىفيتّل ىحاشّىاجيک ىی Taو  Nbىيکً اشث آٌّىانی ىٍفی 

 طٌّد. شياالت ةاكیىاٌده ىیدر شياالت ةاكی  Taو  Nbٍُخاری ىٍفی خّد حای داده و شتب ةی را در طتکَ Nbو  Taُا طّد و ايً آىفيتّل

ىظاُده خّاُد طد  Nbو  Taُای ذاغم از ىذاب ةخظی، آٌّىانی ىٍفی ی جّنيد ىذاب ةخظی کرده و در شٍگاىاٌده در اثر غػّد در گّه گّطحَ

؛ انف، ب(، ايً ىعهب را 9ُای الىپروفيری کانک آنکانً انياس )طکم [ ةرای شٍگ12و ] [11[. ٌيّدارُای  غٍکتّجی رشو طده از ]14[، ]13]

دٍُد ىاٌده جيرکز ةيظحری را ٌظان ىی ُای ةاكیجفريق در ىذاب ةا افزايض درحَ Rbو  Baىاٌٍد  LILEيّن  رشاٌد کَ غٍاغر نيحّفيم درطثىی

کَ از جررك زيادی  LILEطّد، ةٍاةرايً فراواٌی غٍاغر و پراکٍدگی ايً غٍاغر ةَ فرآيٍدُائی ٌظير ذوب ةخظی، اخحالط و ُضو ٌصتث داده ىی

ٌيز ةَ آاليض  Pbای در جکّيً ىاگياشث. آٌّىانی ىثتث كاره ىريط جظکيم ىاگيا و يا دخانث پّشحَ ةرخّردارٌد، ٌظاٌگر ذضّر شياالت آةدار در

غيم ىی کٍد و ةَ راذحی در گارٌث و آىفيتّل و ةَ  HREE، ةَ غٍّان يک غٍػر ٌاشازگار طتيَ  Y[. غٍػر15ای اطاره دارد ]ىاگيا ةا پّشحَ كاره

جّاٌد در اثر پديده جفريق يا ذوب ةخظی در غيق و ىاٌدن گارٌث در فاز ةاكيياٌده طدگی ايً غٍػر ىی ِیىلدار کو در پيروکصً كرار ىی گيرد. ج

ُای ىّرد ىعانػَ ةا انگّی الىپروفيرُای کانک ؛ انف و ب( ىظِّد اشث، ٌي9ٌَّةاطد. ةا ىلايصَ انگّی فراواٌی غٍاغر کيياب ُياٌعّر کَ در )طکم 

 ُا الىپروفيرُای غٍی از آىفيتّل شرطث كهيايی دارٌد. داىٍَ ىحغير ةاال در ايً شٍگ TiO2ةاطٍد. ةا جّحَ ةَ ذضّر جر ىی[، ُياٍُگ2آنکانً از ]

MgO(28/4 – 61/6 ٍَو داى )Ni (68 –94 ٌَظان دٍُده فرايٍد جرّل و جفريق ىاگيايی در اٌّاع کانک آنکانً اشث. ىاگيای الىپروفيری اوني ،)

 Mg# = 65-80 ،Sc = 15-30 ppm  ،Cr = 200-500 ppm  ،Co = 25-80 ppm  ،Ni = 90-70 ةاطد: دارای خػّغيات زير ىی

ppm [ ،2در ارجتاط ةا پحروژٌز ايً شٍگ .]َُای طيييايی ُا، ٌحايج جخزي(Ni=68-94, Co=1-23,Cr=59-125, Mg# = 0.25-0.32)  َة

ُای طيييايی طٍاشی  و ديگر حٍتَ د. ةا جّحَ ةَ طّاُدی از كتيم: جٍّغات کاٌیکٍظّر واضد از اونيَ ةّدن الىپروفيرُای ىٍعلَ ذيايث ٌيی

ةاطد. از ای ىیُای پّشحَُای آنکانً و شٍگ[ اشحٍتاط ىا ةرجظکيم الىپروفيرُای جصّج از آاليض ىذاب16از ىذاب ] SiO2ىاٌٍد افزايض ٌاگِاٌی 

 طدگی در ىّكػيث درون ای و غٍیاالت، در زون فروراٌض يا آنّدگی پّشحَطدگی ةَ وشيهَ شيةرای جظخيع غٍی  Rb/Y-Nb/Rbٌيّدار 

آيد و ةديً ای ةَ وحّد ىیطدگی در زون فروراٌض يا آنّدگی پّشحَجّان اشحفاده کرد. روٌدُای غيّدی در ايً ٌيّدار در ٌحيخَ غٍیای ىیغفرَ

ٌظان داده   Nbو   Rbای، روٌد ىثتث ةيً غفرَ طدگی درونىّكػيث غٍی رود. در غّرجی کَ، درةاال ىی Rb/Y در ٌصتث  Rbجرجيب ىيزان 

ىّرد ىعانػَ ةر روی ايً ٌيّدار، روٌد  ُای ىٍعلَ[. ةا پياده کردن ىلادير ىرةّط ةَ شٍگ17اشث ] 1ةراةر ةا  Nb/Yطّد کَ در آن ٌصتث ىی
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ُای طدگی ةَ وشيهَ ىرهّلُای ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ خػّغيات غٍی ، انف(. ةٍاةرايً شٍگ10ةاطد )طکم ُا كاةم ىظاُده ىیغيّدی داده

كاةم جّحَ ديگر، جظکيم ةهّرُای درطث در الىپروفيرُا ةا دخانث ىصحليو طرايط فّق  دٍُد.  ٌکحَای را از خّد ةروز ىیفروراٌظی يا آنّدگی پّشحَ

ىٍظأ را  گارٌث در ٌاذيَ ىاٌده از الىپروفيرُا وحّد ةاكی HREEکو غٍاغر ةا ىلدار  La/Ybةاطد. ٌصتث ةاالی ةرراٌی و شياالت ُيدروجرىال ىی

ُای ىذاب ىّدال ىٍرٍی ىظاُده طده در الىپروفيرُای ىٍعلَ، ةا دشحَ REE[. ةَ ىٍظّر ارزياةی ايً فرضيَ ىلدار 19[، ]18دُد ]پيظٍِاد ىی

 Ybنرزونيث كصيث ةاالی خط ىّازی ةا ىرّر ةا ىٍظأ گارٌث  ةخظی از گّطحَ ذوب درحَ. [21] دنرزونيث ىلايصَ طدٌ نرزونيث و گارٌث اشپيٍم

 ، ىٍظأ گرفحً ىاگيای ىّند الىپروفيرُا از يک گّطحLa/Ybَ[. ةا جّحَ ةَ ىّكػيث الىپروفيرُا در ايً خط و ٌصتث ةاالی 20طّد ]را طاىم ىی

 ،ب(.10جر اشث)طکمىرحيمنرزونيحی  -گارٌث

 

 
ّبی هٌطقِ هَزد هطبلعِ غٌی شدگی ثِ ٍسیلِ شَد ًوًَِّوبًطَز کِ دز شکل هشبّدُ هی[، 17اش] Rb/Y-Nb/Rbالف( ًوَداز . 11شکل 

ثب تَجِ ثِ هَقعیت الهپسٍفیسّب دز ایي شکل،  .[21] اش Ybدز ثساثس  La/Ybدٌّد. ة( ًوَداز ای زا ًشبى هیسیبالت فسٍزاًشی یب آلَدگی پَستِ

 اًد.گبزًت لسشٍلیتی تشکیل شدُ ثب هٌشأّب اش گَشتِ سٌگ

 

 هحیط تکتًَیکی
ُا ةَ جرجيب غتارجٍد از: ىٍاظق ُيگرا )حزاير  طٌّد. ايً ىريط ُای ىحٍّع جکحٌّيکی ىظاُده ىی در ذانث کهی الىپروفيرُا در ىريط

آنکانً غيّىاٌ [. الىپروفيرُای جيپ کانک2] ُای غيرفػال ای، ىٍاظق جػادىی(، ىٍاظق واگرا، داخم غفرات و رژيو كّشی، ذّاطی فػال كاره

طٌّد.  ُای آنکانً و اونحراىافيک در ىٍاظق کظظی و واگرا و ُيچٍيً در ىٍاظق غيرفػال ديده ىی ىخػّص ىٍاظق ُيگرا ةّده و جيپ

ه اشث کَ خػّغيات کٍٍد. اىروزه ايً اىر پذيرفحَ طد ُای اونحراىافيک و کييترنيحی ٌيز در ىٍاظق داخم غفرات حايگيری ىی جيپ

ُای ُای الىپروفيری انياس،از دياگرامةاطد. حِث جػييً ىريط جکحٌّيکی دايک ژئّطيييايی الىپروفيرُا ةازجاةی از ىريط جکحٌّيکی آٌِا ىی

[ 22]از  Zr/TiO2-Ce/P2O5و  TiO2/Al2O3-Zr/Al2O3ُای ىاگيائی، از ٌيّدار ای از كّسُای داخم غفرَىريط کٍٍدهجفکيک

 ؛ انف، ب(. 11اٌد )طکمطدهواكع ازجػادم ُای  ىاگيائی پس كّس ُا در ىردودهشحفاده طده اشث کَ ٌيٌَّا

 

 
ّبی الهپسٍفیسی هٌطقِ الوبس، سٌگ[ 22]اش   TiO2/Al2O3-Zr/Al2O3  ٍCe/P2O5-Zr/TiO2. الف ٍ ة( دز ًوَدازّبی 11شکل 

 اًد.گسفتِّبی هبگوبیی پس اش ثسخَزد جبی دز هحدٍدُ قَس
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 ًتیجِ گیسی
اٌد. در ارجفاغات ىيظّ در ىٍعلَ انياس در ىٍعلَ طيال غرب ايران، اٌّاع الىپروفيرُای غٍی از آىفيتّل و غٍی از ىيکا طٍاشايی طده

يتّل، دارای ةافث اٌد. الىپروفيرُای غٍی از آىفدار ةّده و ةَ درون شازٌد کِر جزريق طدهُای الىپروفيری از ٌّع آىفيتّلجصّج، دايک

ةاطٍد و ةا الىپروفيرُای کانک ُای آىفيتّل، پيروکصً، ةيّجيث و فهدشپار در زىيٍَ ىیپّرفيری و ىيکرونيحيک پّرفيری و ذاوی کاٌی

و  LILEاٌد. الىپروفيرُای کانک آنکانً در ٌيّدارُای غٍکتّجی و غٍاغر کيياب، غٍی طدگی از آنکانً ٌّع اشپصارجيث كاةم ىلايصَ

LREE  و جِی طدگی ازHFSE ُای ىرجتط ةا فروراٌض اشث. در ايً ُا كاةم ىلايصَ ةا ىريطدٍُد. انگّی غٍاغر ايً شٍگرا ٌظان ىی

دُد کَ الىپروفيرُای کانک آنکانً از گّطحَ ىحاشّىاجيصو طده جّشط غّاىم فروراٌض ، ٌظان ىیTi-Nb-Taٍُخاری ىٍفی ٌيّدارُا ةی

ةااليی دارٌد کَ ٌظاٌگر گارٌث ةيظحر در ىٍظأ آٌِاشث. ةٍاةرايً ةا جّحَ ةَ  La/Ybفيرُای ىٍعلَ انياس ىيزان اٌد. الىپروايخاد طده

-اٌد. شً شٍگُا از گّطحَ گارٌث نرزونيحی ٌظأت گرفحَ و در يک ىريط پس از ةرخّرد حايگزيً طدهُای ژئّطيييايی، ايً شٍگويژگی

 طّد. ق در شازٌد کِر، حّاٌحر از پرکاىتريً ذدس زده ىیُای الىپروفير ةا جّحَ ةَ فرايٍد جزري

 

 تشکس ٍ قدزداًی
ُای کارةردی در غهّم زىيً، ةَ دنيم ارائَ ٌکات شازٌده در جدويً از اشاجيد ىرحرم داٌظگاه جتريز و داوران ىرحرم ىخهَ غهيی پژوُض

 طّدايً ىلانَ، كدرداٌی ىی
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