
در ایی  . از ترکيب تکاپوهای آتشفشانی کرتاسه جز در موارد نادر ذکرشده اطالعات دقيقیی در دسین ني ین
ای ن نقشهها مشاهده شده اسهای آتشفشانی کرتاسه در آنبراساس موقعين جغرافيایی شهرهایی که سنگمقاله 

ر شهرهای نیامررده کیه دای  مجموعه براساس موقعين جغرافيایی مکان. ترسيم شده اسنGISتوسط نرم افزار 
سیيم شیده های آتشفشانی کرتاسه پيشي  و پ ي  مشاهده شده اسن بر روی نقشیه اییران ترها برونزد سنگآن

ی نيازمند شناسباشد و  از لحاظ زمي ها در ایران میاسن و تنها جهن داشت  یک دید کلی به مکان برونزد سنگ
(.1395ارغائی، )باشد تف يرهای زیادی در مطالعات آینده می

گیرینتیجه. 3
ی کرتاسیه در شناسیسینگ: توان نتيجه گرفینبندی ماگماتي م کرتاسه در ایران میبنابرای  با توجه به دسته

ی نئیوتتي  بیه براساس فاز فرورانش پوسته اقيانوس. اسنایران ترکيری از دو حالن کششی و فشاری پوسته بوده
هیای گیدازههای کوهزایی و درنهاین تشکيلآلکال  و فعالينسيرجان و حضور ماگمای کالک-زیر پوسته سنندج

ولیی . اده اسینآندزیتی تا ریوليتی در راستای ب ته شدن نئوتتي  نظير مهاباد و سقز در شمال غرب ایران رخ د
-ين پلومای و یا فعالهای قارههای کششی در کرتاسه به صورت پراکنده در ایران در حضور احتمالی کافنفعالين

کيل ماگمای به عنوان مثال تش. ای رخ داده اسن و باعث تشکيل ماگمای تولئيتی و آلکال  شده اسنهای گوشته
تاسیه را در ایی  منطقیه، فعاليین پوییای کرهای بازانين و تفرین و تراکينآلکال  در جنوب آمل و حضور سنگ

ای در وشتههای گها به افزایش پلومدر رابطه با منشأ ماگمای آلکال  شواهد احتمالی پترولوژی ن. کندترسيم می
میده بیه کرتاسه پ ي  در ایران بیه طیور ع. ای در ای  دوره اشاره داشته اسنهای قارهکرتاسه و یا تشدید  کافن

و ساری در آمل. های بازیک اسنصورت تکاپوهای آتشفشانی پ  از کوهزایی بوده و به طور اساسی شامل سنگ
تر در زون پيشیي  را بيشیهای آتشفشیانی کرتاسیهسنگ. های کرتاسه پيشي  با مواد آذرآواری همراه اسنبازالن
تا حدواسیط های آتشفشانی بازیککرتاسه پ ي  به طور عمده به صورت گ تره. توان دیدسيرجان می–سنندج 

ویه و تشکيل اسپيليتی اسن که اثرات دگرسانی بر ای  مجموعه، موجب بروز پاراژنز ثان–های بازالتی مانند سنگ
. های ماگمایی دگرگونی و یا دگرسان گردیده اسنسنگ
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اسین، ها مشیاهده شیدههای آتشفشانی کرتاسه در آندر ای  مقاله براساس موقعين جغرافيایی شهرهایی در ایران که سنگ
ر ایران را با های آتشفشانی کرتاسه پيشي  و پ ي  دتوان مکان برونزد سنگترسيم شد که میGISای توسط نرم افزار نقشه

.یک دید اجمالی در ای  نقشه مورد بررسی قرار داد

های آتشفشانی کرتاسه پیشین در ایرانسنگ2-1
در آمل و ساری . های بازیک آلکال  اسنهای آتشفشانی پ  از کوهزایی بوده و اغلب شامل سنگای  گروه بيشتر مرترط با فعالين

تراکيتیی–های کرتاسه پيشي  از نوع آندزیتی گاهی گدازه، جدا از بازالن. های کرتاسه پيشي  با مواد آذرآواری همراه اسنبازالن
.اسین( یي منیاطق اقليید و نیا)و آندزیتی همراه با توف ( منطقه انار)، آندزیتی (منطقه خوی)آندزیتی –، بازالتی (منطقه سنندج)

.توان دیدسيرجان، و پهنه الررز می–پيشي  را بيشتر در زون سنندج های آتشفشانی کرتاسهسنگ
(1شکل : )های آتشفشانی کرتاسه پيشي  در آن گزارش شده اسن به ای  شرح اسنمناطقی از ایران که سنگ

هیایبازالین: کيلومتری جنوب آمل در نزدیکی جنگل علم تان و بعد از سه راهیی بلیده شیامل45شناسی در تنوع سنگ:آمل
ی بافین غالیب در براساس مطالعات پتروگرافی. باشدآرین، و دیاباز میبازالن، تراکين و موژه، تراکی(شامل بازانين و تفرین)آلکال  
انید ریراً در یک   جهنها تقشدگی ميکرولينطویل. باشدمی( بافن تراکيتی)ی ميکروليتی جریانی ها بافن پورفيری با خميرهنمونه

ای ها متعلق بیه سیری آلکیال  درون صیفحات قیارهای  بازالن(. 1395ارغائی، )اند ها در سطح جریان یافتهدهد گدازهکه نشان می
ای و ییا در تههای  گوشها که احتماالً از پلومه تندکه نيازمند مطالعات بيشتری در آینده جهن شناسایی دقيق منشأ احتمالی آن

هیای در مطالعات انجام شده در بخش جنوب غربیی آمیل سینگاما (. 1395ارغائی، )باشند ای ه تند میهای قارهارتراط با کافن
-دامکی دان یتهها را بای بازالنعمدتاً بافن تشکيل دهندهها ه تند که آتشفشانی کرتاسه شامل بازالن، آندزین، دیاباز و آذرآواری

-م کافنهایی با حاشيه مخرب و هتواند هم شاخصه محيطآلکال  و تولئيتی در ای  منطقه میهای کالکدو سری بازالنوجود .اند

(.  1393عردی و همکاران، )ها در امتداد الررز باشند شدگی در اثرکشش و شک ن
رسیانی خیوش دگهای بازالتی همراه با برش آتشفشان و توف وجود دارد که دسینهای کرتاسه پایي ، گدازهدرميان سنگ:اقلید

(.1367هوشمندزاد، )اند ثانویه شده
شود پایينی دیده میدار کرتاسههای ُاربيتولي یک مجموعه رسوبی آتشفشانی در قاعده آهک:نائین(Amidi, 1975 .)
شوند های آهکی از یکدیگر تفکيک میهای آتشفشانی آندزیتی کرتاسه پيشي  با الیهسنگ: باالسرو(Amidi, 1975.)
های غنی از فلدسپار و بازالت است از نوع تراکيت:گلپایگان(Thiele etal., 1968 .)
(.1359افتخارنژاد، ) ریولين و توف اسن ٬از نوع آندزین:مهاباد
از نوع آندزین به صورت پراکنده گزارش شده اسن:آبادحاجی .
 متر 500تا 300کراتوفير به ضخامن ٬های آندزیتیتوف٬از نوع آندزین با ترکيب متنوع بازالن(:شمال همدان)کبودرآهنگ

.اسن
های ُاربيتولي  دار اسن ای با سنگ آهکاز نوع آندزین ميان الیه:ناحیه زنجان(Stoklin, 1968).
(.1393قربانی، )اسن ( سازند گچ و مالفير)های بازیک مخلوط با گچ از نوع گدازه:شرق دماوند
دار اسن های اليوی های آندزیتی و بازالناز نوع بازالن: جنوب چالوس.
باشد های آندزیتی همراه با آهک میهای زیردریایی و توفاز نوع گدازه:بندرانزلی(Davies etal., 1972.)
يل هیای زیردرییایی را تشیکهای آتشفشانی کرتاسه بازالینسنگ:در دامنه شمالی البرز در محدوده دره دوهزار و جواهرده
هیای ال  محیيطآلکیهایهای تولئين و بازالنکنند و ویژگیدهند که گرایش آلکال  دارند که به سمن تولئين گرایش پيدا میمی
(.1388حق نظر، )دهند ای را نشان میقاره
های نازک آگلیومرایی اسین دار همراه با الیهمتر بازالن حفره1100های آتشفشانی کرتاسه پایي  حدود سنگ:رودپل(Clark 

etal, 1975 .)
قاعده سینگ اسن که گاهی در( مالفير)دار و دیاباز هماتيتی های کرتاسه پایي  شامل دیاباز اليوی  و اوژینگدازه:البرز مرکزی

.دار سازند تيزکوه قرار دارندهای ُاربيتولي آهک
تشیکيلماگمیای. بازالین آلکیال  ه یتنداليوی  بازالن، بازالن و آنیدزی:  دامنه شمالی البرز مرکزی در منطقه سیاه بیشه-

-شی درون قیارهباشند و بيانگر رخداد فرآیند ولکانيزم در یک محيط کافتی وکشها ماهين آلکال  تا تحولی میی ای  سنگدهنده

(.1393دوروزی، )ای در زمان کرتاسه اسن 
های آتشفشانی کرتاسه پسین در ایران سنگ2-2

گرسانی بر ایی  اثرات د. اسپيليتی اسن–های بازالتی های آتشفشانی بازیک تا حدواسط مانند سنگصورت گ ترهبه طور عمده به
. های ماگمایی دگرگونی و یا دگرسان گردیده اسنمجموعه، موجب بروز پاراژنز ثانویه و تشکيل سنگ

(1شکل ):اندهای آتشفشانی کرتاسه پ ي  به ویژه در نواحی زیر گزارش شدهسنگ
دار همراه با مواد آذرآواری های آنال يمتفرین٬آندزین٬های زیردریاییاز نوع بازالن:اهر(Lescuyer etal., 1976.)
 های آتشفشانی با خصلن متوسط تا بازیکاز نوع سنگ:مهاباد–سنندج.

(.1393انی، قرب)اغلب ترکيب آندزیتی دارند :در منطقه سنندج به خصوص پیرامون سد قشالق سنندج در ناحیه قشالق
لین و هیای ایی  ناحيیه از بازاسینگ: در ناحیه سقز مسیر جاده دیواندره به سقز ناحیه ایران شاه و همچنین باختر سقز

.ها تزریق شده اسنبازالن در تغيير اسن و گاه استوک متوسط در آنآندزی
شهرهای کرتاسه برونزد دارند، به خصوص در پيرامون توده نفوذی پيرانآندزین و ریولين:مهاباد-در ناحیه پیرانشهر.
 در هیای زییری  و آنیدزین و داسیينبه ویژه سورک نطنز و نایي  از نیوع ریوليین در ق یمن:بزمان–کمان ماگمایی ارومیه

(.Amidi, 1975)متر 1200تا 100های باالیی، به ضخامن ق من
هیای اسیيدی تیا بازییک اَملیش از نیوع آتشفشیان٬الهيجیان٬چمیرود٬رودپل:دامنه شمالی البرز مرکزی به ویژه علم کوه
(Clark etal, 1975.)
های پيروک   و هورنرلنددار از نوع آندزین:زنجان(Stocklin etal, 1964.)
اسن کیه 6/1±٬100و 8/1±6/1٬96±108ها اند که س  پرتوسنجییی آنهاییی سازند الر را قطع کردهدایک:البــرز شرقی

(.Stampfli, 1978)اسن وگاهی پتاسيمیاز نوع قليایی گاهی سدیمی 
باالیی تکاپوهای آتشفشانی همراه با رسیوبات پالژییک گیزارش شیده اسین –در مرز ميان کرتاسه زیری  :خارتوران(Reyer 

etal,. 1972.)
يتی شیده، هیای اسیپيلهای آلکال  و فوئيدداری وجود دارد که به صورت بازالنبازالن: مجیدآباد و شمال کلیبر در آذربایجان

از .  ي  قرار دارندميانی تا پهای کرتاسهشوندکه از نظر استراتيگرافی در بي  سنگای دیده میهای حفرههای بالشی و بازالنبازالن
(.1388فردایی، )پتاسيک تعلق دارند های آلکال ها به سریای  بازالننظر ژئوشيمی 

تیا ميیانیهای کرتاسهدر دو طرف رودخانه ارس در ایران، آذربایجان و ارمن تان در ميان سنگ: ناحیه ارسباران، جنوب ارس
رسد ایی  متر می1000ها به بيش از پ ي  حجم ب يار قابل توجهی از بازالن و به خصوص آندزین برونزد داردکه گاه ستررای آن

(.1393قربانی، )ها تا ناحيه قفقاز ادامه دارند سنگ
د های آتشفشانی دارنهای کرتاسه پ ي  همراهانی از سنگفليش: شمال تبریزEftekhar Nezhad, 1975).)
های ماستریشتي  اسنای همراه با سنگهای آتشفشانی به صورت ميان الیهسنگ:ماسوله(Davies etal, 1972 .)
غرب ارومیـه٬ماکو٬تربت حیدریه٬شرق کاشمر٬های افیولیتی نواحی گوناگون ایران از جمله شمال سبزوارباریکه :

ی افيیوليتی هاهای مجموعهای وجود داردکه اغلب با رسوبات پالژیک کرتاسه پ ي  و یا سنگبازالتی گ ترده-های آندزیتیگدازه
ماگماتي یم ماهيین. انیدها مربوط به آخری  تکاپوی ماگمایی کرتاسه پ ي  از توالی افيوليتی دان ته شیدهای  گدازه. همراه اسن

.از نوع تولئيتی اسن٬بازالتی واب ته به ای  مجموعه
ي  را بیه رسوبی کرتاسه پهای آتشفشانی های کرتاسه پ ي  به درون حوضه فليشی راه یافته و مجموعهگدازه:شمال زاهدان 

.اندوجود آورده

رفيرییک بیا هیای پوهای بازالتی تا آندزین شامل آندزین، هورنرلند آندزین و پيروک   آنیدزین بیا بافینسنگ:درمنطقه سقز
(.1383ترخانی، )دهد ای نشان میای ميکروليتی و ميکروگرانوالر و شيشهخميره

-دوره. ران دارندهای آتشفشانی کرتاسه از نظر پتروگرافی و ژئوشيمی و پراکندگی تنوع قابل توجهی در ایسنگ

ه در زون های آتشفشانی کرتاسیسنگ. شناسی در ایران بوده اسنهای پرتکاپوی زمي ی کرتاسه از جمله دوره
ا ب یته ها از یک سو با حرکات فشاری همراه بیای    فعالين. سيرجان و زون الررز فراوانی ن ری دارند-سنندج

ر سیقز و سیيرجان نظيی-های آتشفشانی غالراً از نیوع آنیدزیتی در زون سینندجشدن نئوتتي  و افزایش سنگ
هیای ا فعاليینهای ولکانيکی غالب بازالتی مرترط بپيرانشهر و از سوی دیگر رویدادهای کششی و تشدید سنگ

انی کرتاسیه های آتشفشیسنگ. ای بوده اسنهای گوشتههای آمل و یا مرترط با تشدید پلومکافتی نظير بازالن
-ون سینندجدر زهیای آتشفشیانی کرتاسیه سینگ. انددر ایران به دو گروه کرتاسه پيشي  و پ ي  تق يم شده

. دهنیدهیای فیرورانش را نشیان مییهیای محیيطآلکال  و ویژگییعموماً سری کالکاز نظر ژئوشيمیسيرجان
  مقاله براساس در ای. اندها را در رابطه با فرورانش پوسته اقيانوسی نئوتتي  ن رن دادهژئودیناميک ای  سنگ

ای شیهها مشاهده شیده اسین، نقهای آتشفشانی کرتاسه در آنموقعين جغرافيایی شهرهایی در ایران که سنگ
 یي  در های آتشفشیانی کرتاسیه پيشیي  و پتوان مکان برونزد سنگترسيم شد که میGISتوسط نرم افزار 

.دادایران را با یک دید اجمالی در ای  نقشه مورد بررسی قرار 

اهی بیه ساختی اسن که گیاه بیه صیورت فشیاری و گیهای زمي های کرتاسه ایران، تأثير قابل مالحظه تنشیکی از ویژگی
سیيدن های باریک و عميق وجود آمده که در ب ياری از حاالت تا رکششی، فرونش نهایدر حالن. اندصورت کششی بوده

میواد ماگمیایی بیه ٬ای عميق و انراشن رسوباتهای درون قارهبه گوشته پيشرفته اسن و در نتيجه آن ضم  تشکيل کافن
ای قیارهنهیای دروشدن کافندر فازهای فشردگی ضم  ب ته. اندها جای گير شدهویژه مربوط به گوشته در ای  فرونش ن

ه شناسیی اییران نشیانگر آن اسین کیهیای زمیي یافتیه. دگرگونی و آميختگی رسوبات نيیز روی داده اسین٬خوردگیچي 
فاز اتریشي  و رخیداد الراميید ٬طور عمده نتيجه سه جنرش زمي  ساختی سيمری  پ ي ماگمازایی و دگرگونی کرتاسه به

اگماتي م و بیه پ ي  با دگرگونی و مهای کرتاسه پيشي  گ ترش محدودی دارد درحاليکه جنرشماگمازایی کرتاسه. اسن
رگیونی و افیزون بیر دگ. کندزایی را مطرح میاقيانوسزایی همراه بوده و شکل و رویدادهای جالری در ارتراط باویژه افيولين

رتاسیه هیای کهیا از ویژگییهای افيوليتی بر روی حاشيه ریزقارهشدن زمي  درزهای که  و فرارانش آميزهماگماتي م ب ته
اسه به های ماگمایی در کرتسنگ. داده و در برخی از نواحی تا پالئوس  ادامه داشته اسنایران اسن که در اواخر کرتاسه رخ

-هر سه گیروه سینگ. های افيوليتیمجموعه( 3های نفوذیتوده( 2های آتشفشانیسنگ( 1: سه دسته قابل تق يم ه تند

های آتشفشیانی ایی  دوره پرداختیهکه در ای  مقاله به مورد یک یعنی سنگ( 1393قربانی، )باشند هم میهای م تقل از
.شده اسن
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های آتشفشانی کرتاسه در ایرانسنگ.2
ظیر هیا هیم از نهای آتشفشانی کرتاسه مطالعه قابل توجهی انجام نشده اسین، امیا ایی  سینگهرچند تاکنون درباره سنگ

انی کرتاسیه های آتشفشیکه در اینجا سنگو پراکندگی و تنوع قابل توجهی در ایران دارندپتروگرافی و هم از نظر ژئوشيمی
در تغييیر آلکیال  تیا آلکیال کالکازآذربایجان از نظر ژئوشيمی-کرتاسه در زون الررز. به طور مختصر شرح داده شده اسن

ای و گیاه ه قارههای فرورانش حاشياز نظر محيط تکتونيکی به محيط. ه تند اما به طور بارزتری گرایش کالک آلکال  دارند
در میورد سیازوکار و ( 1393قربیانی، )دهنید ای را نشان مییهای حاشيه قارهاند، ولی بيشتر ویژگیکششی ن رن داده شده

سیيرجان-های آتشفشانی کرتاسه در زون سینندجسنگ. ها اطالعات چندانی در دسترس ني نهای ژئودیناميک آنویژگی
-  سنگاز نظر ژئودیناميک ای. دهندهای فرورانش را نشان میهای محيطآلکال  و ویژگیعموماً سری کالکاز نظر ژئوشيمی

قربیانی، )ار داد سیيرجان میورد بررسیی قیر-ها را  باید در رابطه با فرورانش پوسته اقيانوسی نئوتتي  به زیر پوسته سنندج
1393.)

ی پ ي  با دگرگونی و ماگماتي م و بیههای کرتاسهی پيشي  گ ترش محدودی دارد، در حاليکه جنرشماگمازایی کرتاسه
افیزون بیر دگرگیونی و ماگماتي یم، . کنیدزایی مطرح میزایی همراه بوده و م ایل جالری در ارتراط با اقيانوسویژه افيولين

ی ایران اسن های کرتاسهها، از ویژگیی ریزقارههای افيوليتی بر روی حاشيهدرزهای که  و فرارانش آميزهب ته شدن زمي 
.که در اواخر کرتاسه رخ داده و در برخی از نواحی تا پالئوس  ادامه داشته اسن

آتشفشانیهایسنگپراکندگی.1شکل
این)GISافزارنرمکمکبهایراندرکرتاسه
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