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  1389، پائيز 77، شماره 20 سال

  
  

  بررسي خصوصيات تكتنوماگمايي بازالت هاي جواهردشت در شرق گيالن
  
  
  

  *شهروز حق نظر
  ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ايرانالهيجانگروه زمين شناسی، واحد 

  منصور وثوقي عابديني، محمد پور معافي
   دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ايرانگروه زمين شناسی،

  كوتيانسارا مل
  گروه زمين شناسی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ايران

  

  16/9/88 :پذيرش تاريخ                                             16/12/86 :دريافت تاريخ
  

  چكيده 
ن  بازالت های جواهردشت به سن کرتاسه رخنمون وسيعی  را در دامنه شمالی البرز در شـرق گـيال                   :مقدمه

برخی از نظريه هـا     . در مورد جايگاه زمين ساختی اين بازالت ها نظرات گوناگونی ابراز شده است            . تشکيل می دهند  

ها را به حوضـه هـای کشـشی پـشت             اين بازالت ها را در ارتباط با مجموعه های افيوليتی دانسته و نظريات ديگر آن              

  .قوسی مرتبط می دانند

  . از اهداف اين مطالعه می باشدها آنن بازالت ها و جايگاه ژئوديناميکی تعيين محيط زمين ساختی اي: هدف

. مورد تجزيـه عنـصری قـرار گرفتنـد         XRF نمونه به روش     ۱۲ در راستای انجام اين تحقيق       :روش بررسي 

تون  پنج نمونه از بازالت های مورد مطالعـه در آزمايـشگاه کـارل             Sr۸۶  /Sr ۸۷ و Nd ۱۴۴  /Nd ۱۴۳ نسبت های ايزوتوپی  

  .کانادا تعيين شدند

 با مقادير پوسـته ای  و مطالعـه بـر روی             ها  آن  مطالعه بر روی روندالگوی عناصر ناسازگار و مقايسه           :نتايج

  و نسبت های عناصر کمياب ناسـازگار حـاکی از آن اسـت کـه               Sr۸۶  /Sr ۸۷ و Nd ۱۴۴  /Nd ۱۴۳ نسبت های ايزوتوپی  

  

  
  ۰۱۴۲-۶۲۳۰۶۹۳: ، تلفنsh_haghnazar@yahoo.com: عهده دار مکاتبات*
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  ی پوسـته  سـنگ هـا   تی درون قاره ای  بوده که بـه درجـاتی  با            كافبازالت های منطقه در ارتباط  با ماگماتيسم مناطق          

  .  قاره ای آاليش  يافته اند

ـ             :نتيجه گيري    و شـيميايی اوليـه ايـن بازالـت هـا تغييـر             در اثر رخـداد آاليـش پوسـته ای، خـصوصيات ژئ

رده به نحوی که سيمای مناطق فرورانش  را به طور کاذب نشان می دهند، و از اين حيث کـامًال  قابـل قيـاس  بـا            ک 

  .سين اند رنج می باشندي اتيوپی  و ايالت بكافتت ريوگراند، كافبازالت های تحولی 
  

 فت درون قاره ای ، مناطق فرورانش، آاليش پوسته ای بازالت های جواهردشت، كا :واژه هاي كليدي

  

  مقدمه
  کيلومتری جنوب شرق شهرستان  رودسر  در شرق استان گيالن  و در موقعيـت ۴۵منطقه جواهردشت در 

برای دسترسی  به منطقـه از مـسير         .  طول شرقی واقع شده است     ۵۰° ، ۳۰′ و ۵۰° ، ۱۳′ عرض شمالی و   ۳۷° و °۳۶ ، ′۵۰

جا توسط  يک جـاده       ابکسر ، پس از عبور از شهر کالچای وارد بخش سياهکلرود شده  و از آن               اصلی  رودسر به چ    

 اين منطقه در تقسيم بنـدی هـای زون        ). ۱شکل  ( جنگلی وارد روستای جواهردشت می شويم        -خاکی  و کوهستانی   

ـ . های زمين شناسی ايران در دامنه شمالی بخـش غربـی زون البـرز مرکـزی واقـع شـده اسـت                      هـای منطقـه     تبازال

 جـواهر ده  بـا   ۱:۱۰۰۰۰۰هايی  را شامل می شوند که در روی نقـشه          جواهردشت بخشی از رخنمون وسيع  بازالت      

های کرتاسه در    در مورد محيط زمين ساختی سنگ     ). ۲شکل  (واحد            به سن کرتاسه پسين مشخص شده اند                    

اری از محققين حوضه خزر جنوبی  و دامنه شمالی البرز  را             بسي. اين بخش از البرز نظرات گوناگونی ابراز شده است        

  قسمتی از حوضه کششی پشت قوسی می دانند که تـا مرحلـه تـشکيل پوسـته اقيانوسـی خـزر جنـوبی پـيش رفتـه                          

هـای   اما بعضی از محققين ضمن اشاره  به آلـودگی  پوسـته ای  بازالـت هـای کرتاسـه البـرز، فعاليـت                        ) ۲ و   ۱ (.است

های کافت زايـی حاشـيه    زمان  را در ارتباط  با کشش همزمان  با کوهزايی دانسته و آن  را به فعاليت                  آتشفشانی اين   

شـده   در اين مطالعه با توجه به شواهد ژئو شيميايی  و ايزوتـوپی سـعی              . نسبت می دهند  )  ۳(ايران مرکزی در کرتاسه   

  نمونـه از  بازالـت      ۱۲در اين راستا تعـداد      . ردها مورد بررسی  و مطالعه قرارگي       است محيط زمين ساختی اين بازالت     

 سازمان زمين شناسی واکتـشافات معـدنی کـشور تجزيـه شـدند              XRF(MAGIX-PRO) های منطقه در آزمايشگاه   

در آزمايـشگاه    Sr۸۶  /Sr ۸۷ و Nd ۱۴۴  /Nd ۱۴۳ نمونـه هـم بـه منظـور تعيـين نـسبت ايزوتـوپی                ۵تعـداد   ). ۱جدول  (

  ) .۲جدول (وتاوا در کشور کانادا مورد تجزيه قرار گرفتند ايزوتوپی دانشگاه کارلتون ا

PVK2
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  بازالت های جواهردشت) XRF( نتايج تجزيه شيميايی -  ۱جدول 
  

بازالت 
 آندزيتی

اوليوين 
 بازالت

آندزيت 
 بازالتی

اوليوين 
 بازالت

 بازالت
اوليوين 
 بازالت

 بازالت
اوليوين 
 بازالت

آندزيت 
بازالتی 

 کوارتزدار

ت اولوين بازال
 آندزيتی

   بازالت

JB27 JB4 JB2 JB17 JB22 JB5 JB3 JB10 JB8 JB13 JB25 JB16 نمونه  
۶۳/۴۸  ١٧/٤٦  ٢٢/٥٠  ٢٣/٤٨  ٦٩/٤٩  ٩٨/٤٥  ٠٢/٤٩  ٢٤/٤٨  ٢٨/٥٢  ٧٧/٤٨  ٣٠/٤٨  ٢٩/٤٨  SiO2 
٠٥/١٥  ١٣/١٣  ١٦/١٤  ٦٧/١٢  ٣٤/١٥  ٥٤/١٢  ١١/١٦  ٨٧/١٥  ٣٩/١٥  ٦٩/١٧  ٣٤/١٣  ٤٢/١٥  Al2O3 
٥٤/١٣  ٧٨/١١  ٤٣/١١  ٦٣/١١  ٤٩/١١  ٢٧/١٢  ١٥/١٢  ٦٩/١١  ٢٨/١١  ٠٢/١١  ٢١/١٢  ٩٢/١١  Fe2O3 
٢٥/٤  ٧٦/٨  ٥٧/٦  ٩٤/٨  ٧٩/٤  ٤٢/٩  ٧٥/٣  ٤٤/٦  ٧٦/٤  ٦١/٤  ٧٣/٧  ٨٩/٤  MgO 
٧٢/٨  ٠٨/١١  ٦٧/٩  ٣٠/٩  ١٣/٨  ٢٧/١٠  ٥٦/٨  ٥١/٩  ٤٩/٦  ٣٧/٩  ٥٧/٨  ٩١/٨  CaO 
٨٤/٢  ٨٢/١  ١٠/٢  ٢٠/٢  ٩٤/١  ٧٠/١  ٣٣/٢  ٦٤/٢  ٣٩/٢  ٣٥/٢  ٢٥/٢  ٢٥/٢  Na2O 
١٦/٢  ٥٩/١  ٤٧/٢  ٧٣/١  ٣٩/٣  ٧٠/١  ٢٧/٣  ٨٢/٠  ٢٩/٢  ٧٠/١  ٨٧/١  ٤٣/٢  K2O 
١٥/٠  ١٣/٠  ١٢/٠  ١٤/٠  ١٤/٠  ١٤/٠  ١٣/٠  ١٢/٠  ١٣/٠  ١١/٠  ١٣/٠  ١٣/٠  MnO 
١٩/١  ٨٤/٠  ٩٥/٠  ٠٣/١  ٩٨/٠  ٧٨/٠  ١٧/١  ٩٤/٠  ٩٧/٠  ٩٧/٠  ١٨/١  ١٠/١  TiO2 
۲۸/۰  ۲۳/۰  ۲۱/۰  ٣٨/٠  ٢٩/٠  ٢٨/٠  ٣٦/٠  ٢٢/٠  ٢٢/٠  ٢٤/٠  ٢٢/٠  ٣٥/٠  P2O5 
٤/٣٨  ٣/٥٣ ٦٠  ١/٦١  ٤٤ ۵/۶۰  ٥/٣٧  ٧/٥١  ٨/٤٥ ٤٤  ٨/٥٥  ١/٤٦  Mg# 

٨٧/٢  ٩٤/٣  ٧٧/١  ١١/٣  ٤٥/٣  ٢٣/٤  ٥٨/٢  ٠٥/٣  ٣/٣  ٦٨/٢  ٦٩/٣  ٣٤/٣  L.O.l. 
٢/٢  ١/٢  ٥/٢  ٢/٢ ٢  ٥/٢  ٢/٢  ٣/٢  ٧/٢  ٣/٢  ٤/٢  ٤/٢  Sn 
٢<  ٢<  ٢<  ۴ ٢<  ١/٢  ٢<  ٩/٢  ٢<  ٩/٣  ٢<  ٢/٢  Th 
٢/٢٦٨  ٨/٢٤٨  ٥/٢٠٠ ٢٤٥  ٦/٢٣٦  ٣/٢٢٦  ١/٢٤٢  ٢/٢٠٣  ٨/٢٠٥  ٩/٢٢١  ٨/٢٣٢  ٢/٢٥٩  V 
٣/١٣  ٥/٨ ٦  ١/١٢  ٧/١١  ٦/٧  ٥/١٣  ٥/١٢  ٥/١٣  ٢/١٠  ١/١١  ٩/١٢  Nb 
١/٣٨٠  ٥/٢٩٠  ٤/٣٨٨  ٣/٢٩٨  ٨/٣٩٨  ٨/٣٧٥ ٢٦٩  ٥/٢٥٣  ٣/٤٩٩  ٧/٣٩١  ٥٤٠ ۱/۳۵۷  Ba 

٣/٣٩ ٣٢ ٣٥  ٣/٣٨ ٣٣  ١/٣٥  ٩/٣٥  ٩/٣١  ٥/٣٧ ٥١  ٤/٤٨  ٢/٤٠  Ce 
٨/٥  ٥/٨  ٣/١١  ١/٨  ٢/٧  ٦/٤  ٤<  ٤/٤  ٨/٨  ٦/٤  ٥/٥  ٢/٧  Hf 
٦/٨  ٢/٨  ٨/٧  ٨/٧  ١/١٠  ١/٨  ٢/٨  ٨/٧  ٧/١٧  ١/٨  ٢/٩  ٤/٨  Pb 
٩/٣٨  ٦/١٢  ٢/١٨  ١/٢٢  ٤/١١  ٢/٣١ ٢٨  ٢/١٨ ١٥  ٣/٧  ٧/٤٣  ٣٧ Nd 
٥<  ٥/١١٥  ٥/٣٥  ٢/١١٨  ٩/١٢  ٤/١٢٩  ٥<  ٥<  ۹/۶  ٥<  ٥ ٨<  Ni 
۳/۳۹  ٨/٤٣  ٩/٥٠  ٧/٤٨  ١/٦٩  ٣/٣٩  ٤/٧١  ٩/٢٨  ٨/٧١  ١/٥١  ٢/٥٩  ٨/٣٩  Rb 
١/٦١٢  ٣/٥٦٨  ٥/٦٣٩  ٣/٥١٣  ٦/٦٤٢  ٧/٥٠٩  ٩/٦٨٧  ٩/٧١٥  ١/٥٩٤  ٢/٨١٧  ٢/٥٧٩  ٢/٦٠٠  Sr 
٣/٣٠  ٦/٢٧  ٢/٣٠  ٤/٣١  ٢/٣٤  ٣/٣٤ ٢٧  ٧/٢٤  ٩/٣٧  ٥/٢٩  ٧/٣١  ٣١ Y 
٥/١٩  ٧/٣٢٨  ٣/٢٢١ ١٤١  ٩/٤٦  ٨/٣٠٧  ١٠<  ٥/٤١  ١٠<  ٧/١٥  ٣/٩٢  ٨/٢٨  Cr 
١/١٤٨  ٥/١١٧  ٤/١٣٧  ٦/١٣٥  ٣/١٥٣  ٣/١٥٤ ١١٤  ٨/١٥١  ٣/١٥٨  ٦/١٥٣  ٨/١٣١  ٩/١٤٠  Zr 
٢/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  ١/١  Tb 
٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  Ta 
٣<  ٣ >٣ >٣ >٣ >٣ >٣ >٣ >٣ >٣ >٣ >٣<  Eu 
٦/٢٦  ٣/٣٢  ٢/٣١  ٥/٢٦  ١/٢٩ ٢٧  ٦/٢٧  ٣/٢٩  ١/٢٥  ٥/٢٦  ٥/٣٠  ٥/٢٧  Sc 
*٧/١٤٨  ٩/١٢٤  *١/١٤١  ١/٩٧  ٨/١٢٨  ٨/١٢٠  *٨/١٣٤  ٦/٤٧  ٩/٥٤  ٥/١١٢  ١/٨٣  ٤/١٢٣  Cu 
٩/٤٣  ٧/٣٩  ٩/٣٣ ٣٧ ٣٨  ٢/٤٢  ٩/٣٨  ٤/٣٠ ٣٨  ١/٤١ ٣٥  ٧/٣٧  Co 
٨/١١٤  ٥/٨٣  ٩/٩٧  ٥/٩٤  ١/٨٨ ١٠٤  ١/٩٩  ٥/٢٤٧* ٨٠  ٩/٩٧  ٦/١١٧  ١/٨٦  Zn 
٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  Cs 
٩/١٩  ٣/١٨  ٧/٢٠  ٩/٢١  ٦/٢١  ٢/١٩  ١/٢١  ٨/٢٠  ٩/٢١ ٢٣  ٨/١٩  ٩/١٩  Ga 
٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  ٥<  Mo 

                      بيشتر از باالترين حد قابل اندازه گيری  : *

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  حق نظر و همكاران                                                   .... بررسي خصوصيات تكتنوماگمايي                                                       26

  

  بازالت های جواهردشتSr و Nd  نتايج تجزيه ايزوتوپی - ۲جدول 
  

2-sigma 143Nd/144Nd 2-sigma 87Sr/86Sr Sample 

٠٠٠٠٠٩/٠  ٥١٢٦٦٠/٠  ۰۰۰۰۱۰/۰  ٧٠٤٤٨٢/٠  J-B-2 

٠٠٠٠٠٩/٠  ٥١٢٦٩٢/٠  ۰۰۰۰۱۰/۰  ۷۰۴۶۴۸/۰  J-B-3 

٠٠٠٠٠٨/٠  ۵۱۲۷۲۷/۰  ۰۰۰۰۱۰/۰  ٧٠٤٢٢٥/٠  J-B-4 

٠٠٠٠٠٨/٠  ٥١٢٥١٧/٠  ۰۰۰۰۱۱/۰  ٧٠٥٣٨٧/٠  J-B-8 

٠٠٠٠٠٨/٠  ٥١٢٦٨٨/٠  ۰۰۰۰۱۲/۰  ۷۰۴۸۵۶/۰  J-B-25 

  ۰۰۰۰۱۱/۰  ۷۱۰۲۵۴/۰  NBS987 

٠٠٠٠٠٦/٠  ٥١١٨٤٨/٠    La Jolla 

  

  

  

  

  

  

  

   موقعيت جغرافيايی و راه های دسترسی به منطقه جواهردشت- ۱شکل                                                 

      km7          0
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  . جواهرده که محدوده مورد مطالعه در روی آن واقع شده است۱:۱۰۰۰۰۰ بخشی از گوشه شمال شرقی ورقه -۲شکل 
  

  مواد و روش ها
  سنگ نگاري 

 مـا   ، توده بازالتی جواهردشـت    با مطالعه پتروگرافی بر روی نمونه های برداشت شده از بخش های مختلف            

  : توانستيم مجموعه های سنگی زيررا از هم تفکيک نمائيم 

  آندزيت های بازالتی و ترم های تفريق يافته   -۳اوليوين بازالت های آندزيتی   -۲ اوليوين بازالت ها   -۱

  .دلريت ها و اوليوين دلريت ها که بيشتر به صورت دايک ديده می شوند -۴

  های جوش خورده  های برشی شده و بخش ی آتشفشانی و توفها  برش-۵

از ويژگی هـای    .  ميکروليتی و گلومروپورفيريک می باشد     ةهای منطقه پورفيريک با خمير     بافت غالب سنگ  

ای  صورت فنوکريست بوده که دارای ساختمان منطقهه های منطقه وجود بلورهای تيتان اوژيت ب کانی شناسی سنگ 

. خوبی مـشخص اسـت    ه   ب ها  آن قهوه ای تاقهوه ای متمايل به بنفش در          يه، به نحوی که يک حاش     متحدالمرکز هستند 

  .بعضًا اين کلينوپيروکسن ها خوردگی خليجی و حاشيه های مضرس را نشان می دهند 

اوليوين بازالت های منطقه فاقد فنوکريست پالژيوکالز می باشند و حاوی درشت بلورهای اوليـوين کـامًال                 

. صورت گلومروپورفيريک ديده می شوند    ه  ينی و کلريتی شده و فنوکريست های تيتان اوژيت هستندکه گاهًا ب           سرپانت

صورت فنوکريست ظاهر ه در نمونه های اوليوين بازالت های آندزيتی تا آندزيت های بازالتی به تدريج پالژيوکالز ب      

های کلينوپيروکسن افزايش چشم گيـری مـی        يست نسبت به فنوکر   ها  آنشده و در نمونه های تحول يافته تر درصد          
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 سنگ در نمونه    ةها به حدی پيشرفت می نمايد که منجر به ظهور کوارتز در خمير             تفريق ماگمايی در اين سنگ    . يابد

  . های بازالتی کوارتزدار می گردد های تحول يافته و تشکيل آندزيت
  

  نتايج و بحث
  ناسازگار بازالت هاي جواهردشت بررسي الگوهاي نمودارهاي چند عنصري عناصر

الگوی فراوانـی عناصرناسـازگاربازالت هـای جواهردشـت کـه نـسبت بـه کنـدريت                 )۴(وشکل) ۳(درشکل

در ايـن الگوهـا غنـی       . نجار شده اند، نـشان داده شـده اسـت          ه   به  )۵(  و گوشته اوليه سان و مک دونوف        )۴(تامپسون

  .به خوبی مشخص است  Th,Ti,Nb,Ce,Zrدگی در و تهی  ش  Ba,Pb, K, Rbيعنی  LILشدگی از عناصر 

ی  قـاره ای  و نـشان دهنـده شـرکت پوسـته در                سنگ ها  شاخص   Nb آنومالی منفی    )۶(به عقيده رولينسون     

هرچنـد کـه    . های پوسـته ای اسـت       نيز يک شاخصه مشخص سنگ     Tiآنومالی منفی   . فرآيندهای ماگمايی می باشد   

 خـاص منـاطق کشـشی  و کـافتی           هـا   آن فرورانش و آنومالی های مثبـت        خاص مناطق  Ti و   Nbآنومالی های منفی    

 از داليـل مهـم ايـن        )۸( . ديده می شود   Ti و   Nbهای طغيانی قاره ای نيز آنومالی های منفی            اما در  بازالت     )۷(است،

باعـث   Ti و   Nbفقر پوسته از عناصـر      . ی پوسته ای توسط ماگمای  بازالتی می باشد        سنگ ها ناهنجاری منفی هضم    

  می شود که ماگماهای  بازالتی آاليش  يافته  بـا پوسـته قـاره ای ناهنجـاری منفـی نـسبت بـه عناصـر فـوق نـشان                               

  )۱۰ و ۹(.هندد

  

  

  

  

  

  

  

  هـای منطقـه مـی توانـد         در سـنگ   هـا   آن در پوسته قاره ای متمرکز هستند و غلظت  بـاالی             )LIL(از طرفی عناصر    

  )۶ (.ی منطقه باشدسنگ هاتشکيل دهنده  نشان دهنده آاليش پوسته ای ماگماهای 

در نمودارهای عنکبوتی از سمت چپ  به راست  يک شيب منفی مشاهده می شود کـه ايـن موضـوع  بـه                         

طور که بيـان گرديـد         همان )۷ (.ها تفسير می شود    همراه الگوهای پرفراز  و نشيب ، به آلودگی پوسته ای اين بازالت            

شته از تمامی عناصر ناسازگار غنی شده اند و غنی شـدگی بـسيار بـاالتری از                 ی جواهردشت نسبت به گو    بازالت ها 

1

10

100

1000

Ba Rb Th K Nb Ta La Ce Sr Nd P Sm Zr Hf Ti Tb Y Tm Yb

Rock/Chondrites Thompson, R.N., 1982-double

1

10

100

1000

CsRbBaTh U Nb K LaCePb Pr Sr P Nd ZrSmEu Ti Dy Y YbLu

Rock/Primitive Mantle Sun/McDon. 1989-PM

های   الگوی فراوانی عناصر ناسازگار بازالت- ۳شکل 

 )۴(هنجار شده با کندريت تامسون ه جواهردشت ب

الگوی فراوانی عناصر ناسازگار بازالت های - ۴شکل 

نجار شده با گوشته اوليه سان و مک  هجواهردشت به

 )۵(دونوف 
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  نـشان داده و نـشيبی در  ) برابـر ۱۰۰ تـا  ۵۰بـين  ( Pb, K, Sr, Ba, Rbمثل LILعناصر ناسازگار قوی  يعنی عناصر 

P, Zr, Th, Ce,Ti,Nbمحـدوده   اتيوپی  و ريوگرانـد در کافتی تحولی بازالت هااين موضوع در .  نشان می دهند 

   شـواهدی از آاليـش پوسـته ای  را نـشان             بازالـت هـا   هـر دو ايـن        . دشت آتشفشانی تائوس نيـز ديـده مـی شـود          

فـت  كای  بازالـت هـا   ی جواهردشـت  و      بازالـت هـا   مقايسه ای ما بين مقادير ميانگين         ) ۵( در  شکل     )۹و۷ (.می دهند 

ايـن  . نشان داده شـده اسـت      هنجار شده اند ،   ه  ب)۱۲(رسکه با مقادير مورب پي    )۷(ی طغيانی دکن  بازالت ها  و   )۱۱(اتيوپی

  را نـشان    ی قاره ای داشته  و همگـی شـواهدی از آاليـش پوسـته ای               بازالت ها  الگوهای نسبتًا مشابهی با      بازالت ها 

  .می دهند

 بـه . ی جواهردشت نـشان داده شـده اسـت        بازالت ها  ريوگراند  و     کافتی  بازالت ها مقايسه ای مابين    ) ۶(در شکل   

.طــور کلــی نــشيب  و فرازهــای مــشابهی  را بــا هــم نــشان مــی دهنــد        ه وضــوح ايــن بازالــت هــا بــ    

.1

1

10

100

Sr K Rb Ba Th Ta Nb Ce P Zr Hf Sm Ti Y Yb

Rock/MORB Pearce, 1983

 مقايسه الگوی ميانگين عناصر ناسازگار بازالت های جواهردشت با - ۵شکل 

بازالت های تحولی كافت اتيوپی و بازالت های طغيانی دکن به هنجار شده با 

   )۱۲(مورب پيرس 
 كافت اتيوپی بازالت های οغيانی دکن       بازالت های ط     بازالت های جواهردشت•
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نمونه ها به خـوبی      .ی جواهردشت نشان داده شده است       بازالت ها برای   Zr/Nbدر برابر Y/Nbتغييرات  ) ۷(در شکل   

ی تحولی دشت آتشفشانی تـائوس در       بازالت ها اين روند مشابه روند     . روند آلودگی پوسته ای  را تعقيب می نمايند        

  Y/Nb با افزايش آاليش پوسته ای هـر  دو نـسبت   )۱۳ (.فت ريوگراند  بوده که آاليش پوسته ای  را نشان می دهند           كا

ی بازالـت هـا   بنابراين می توان اظهـارنظر نمـود کـه الگـوی عناصـر کميـاب ناسـازگار          )۷ (. کاهش می يابد   Zr/Nbو

 اتيوپی و ريوگراند نـشان داده کـه         کافتفتی درون قاره ای مثل      كای مناطق   بازالت ها يادی به   جواهردشت شباهت ز  

  .ی پوسته قاره ای آلوده شده اندسنگ هابه درجاتی با

.1

1

10

100

Sr K Rb Ba Th Ta Nb Ce P Zr Hf Sm Ti Y Yb

Rock/MORB Pearce, 1983

  

سمت ( ريوگراند کافتبازالت های با ) سمت راست( مقايسه الگوی عناصر ناسازگار بازالت های جواهر دشت -۶شکل 

  )۱۲( بهنجار شده با مورب پيرس  )چپ

خط اريب روند .  برای بازالت های جواهردشتZr/Nb در برابر Y/Nb نمودار تغييرات -  ۷شکل 

و يک ترکيب مورب تهی ) در قسمت پايين( کنيا کافت ماگمای ةبين يک ترکيب غنی شده مشخص

  .)۱۳(است) در قسمت باال( شده 
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   بررسي موقعيت بازالت هاي جواهردشت در نمودارهاي تشخيص جايگاه هاي تكتونيكي
نين رونـد الگـوی عناصـر ناسـازگار نـسبت بـه             چ مطالعه بر روی نسبتهای عناصر ناسازگار شاخص  و هم         

   ی جواهردشـت  بـا پوسـته  قـاره ای آاليـش             بازالت ها هنجار شده، نشان داد که ماگماهای تشکيل دهنده         ه  مراجع ب 

  .داشته اند

 بر اثر بر هم کنشی ماگماهای اوليه نشات گرفته از منشاء گوشته ای  بـا مـواد پوسـته ای، در طـی صـعود،                         

 ازنظر ژئوشيميايی  مورد تغيير  و تعديل قرار گرفته است و اين تحول باعث شده                 سنگ ها مای اين   ترکيب اوليه ماگ  

  که بازالت های مورد مطالعه در نمودارهای تـشخيص جايگـاه تکتـونيکی خـصوصيات چندگانـه و گـاهی سـيمای                      

ژئـو شـيميايی    سبب تغييـرات بنابراين آاليش  و هضم . بازالت های  مناطق  فرورانش  را به طور کاذب  نشان دهند           

 شده و سبب ناتوانی نمودارهـای تکتنوماگمـايی در تـشخيص درسـت ماهيـت اوليـه            سنگ ها ماگماهای اوليه  والد     

ی در ارتباط  بـا منـاطق        بازالت ها  خصوصيات عناصر کمياب       )۷(به عقيده ويلسون    .   می گردد  سنگ ها ماگمای اين   

  .فحه ای  قاره ای هستند که با پوسته  قاره ای آلوده  شده اندی درون صبازالت هافرورانش نسبتًا شبيه 

  ی درون صـفحه ای قـرار       بازالت هـا   در محدوده    )Zr )۱۴ در برابر    Zr/Yبازالت های جواهردشت در نمودار      

 نمونه ها کاهش  يافته  و به احتمال قوی جايگاه ماگمـای              Zrبه علت آاليش پوسته ای محتوی       ). ۸شکل  (می گيرند 

  .قدری باالتر از جايگاه کنونی يعنی بازهم در محدوده داخل صفحه بوده است) بدون آاليش (اوليه

10 100 1000
1

10

20
A - Within Plate Basalts
B - Island Arc Basalts

C - Mid Ocean Ridge Basalts

A

B C

Zr

Z
r/

Y

 از پيرس و Zr در برابر Zr/Y موقعيت بازالت های جواهردشت در نمودار -۸شکل 

همان طور که مالحظه می شود اين بازالت ها در محدوده درون صفحه ای . )۱۴(نوری 

  .واقع شده اند
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AI

AII

B

C
D

Zr/4 Y

Nb*2

  .)۱۶( از مشدNb*2-Zr/4-Y موقعيت بازالت های جواهردشت در نمودار -۱۰شکل 

 بازالت های قوس های آتشفشانی   ها در محدوده مشترکهمان طور که مالحظه می شود اين بازالت

  .و توالئيت های داخل صفحه  واقع شده اند

  . )۱۵( از پيرس و کان  Ti/100-Zr-Y*3ردشت در نمودار  موقعيت بازالت های جواه-۹شکل 

همان طور که مالحظه می شود اين بازالت ها در محدوده بازالت های کالک آلکالن مناطق قوسی 

  .واقع شده اند

Zr Y*3

Ti/100

C

D A

B

Island- arc A,B

Ocean-floor B

Calc-alkali B,C

Within-plate D D  
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 تمامی نمونه ها در محدوده  بازالت های کالک آلکالن مناطق )۱۵(از پيرس وکان Ti/100-Zr-Y*3 در نمودار مثلثی 

 Tiه ای باعث شده که نمونـه هـا از راس              به دليل آاليش پوست     Zr  و    Tiکاهش  ) .۹شکل  (فرورانش قرار گرفته اند     

بـا احتمـال   ) بدون آاليش(ماگمای اوليه . يعنی  بازالت های کالک آلکالن جايگزين شوندCفاصله گرفته و در محيط     

  . در محدوده بازالت های داخل صفحه بوده استها آن باالتری داشته و جايگاه Tiزياد مقدار 

 يعنی محدوده مشترک توالئيـت هـای        C نمونه ها در محدوده      )۱۶(از مشد  Nb*2-Zr/4-Y در نمودار مثلثی  

 به دليل آاليش پوسته ای  باعث Nbفقر ). ۱۰شکل(های آتشفشانی واقع شده اند  ی قوسبازالت هاداخل صفحه  و 

 AI تـا    AIIدر محـدوده    ) بدون آاليـش  (احتماًال جايگاه ماگمای اوليه     . فاصله بگيرند  Nbشده که نمونه ها از  راس        

نـسبت  Ti/Y نمودار ) ۱۱(شکل . يعنی توالئيت های داخلی صفحه  و يا بازالت های آلکالن درون صفحه بوده است

  و OIBدر اين نمودار جايگاه بازالت های محيط های اقيانوسی. را نشان می دهد)۱۷(آليسی و ديگران از Rb/Ba  به

MORB        طـور کـه مالحظـه       همـان .  ای تفکيک شده انـد     فتی  و درون صفحه    كااز جايگاه بازالت های محيط های  

  فـت ريوگرانـد بـا حـداکثر آاليـش پوسـته ای جـای              كامی شود تقريبًا تمامی نمونه ها در بخش قاعده ای محدوده            

  . گرفته اند

 از آليسی و Rb/Ba در برابر Ti/Y موقعيت بازالت های جواهردشت در نمودار - ۱۱شکل 

  )۱۷(همکاران 
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ی جواهردشت يـا در محـدوده       بازالت ها طور که مالحظه می شود در نمودارهای تشخيص جايگاه تکتونيکی            همان

اين موضوع به دليل آلودگی ماگمای اوليه اين بازالت ها بـا مـواد              .  و يا داخل صفحه قرار می گيرند       مناطق فرورانش 

  و غنی  شدگی از ساير عناصر در ماگما شده و کاربرد اين نمودار ها را                  Ti,Zr,Nbپوسته ای  بوده که منجر به فقر         

 )CRZ(فتی كـا ی منـاطق  بازالت هـا   و   )CFB(ی طغيانی قاره ای     بازالت ها اين چندگانگی در    . مشکل نموده است    

  )۷(.نيز مشاهده می شود

   بازالت هاي جواهردشتSr و Nd بررسي نسبت هاي ايزوتوپي 
محـدوده تغييـرات ايزوتـوپی       ) ۱۲شـکل   ( Sr۸۶  /Sr ۸۷دربرابـر   Nd ۱۴۴  /Nd ۱۴۳درنمودارهمبستگی ايزوتـوپی  

 به وضوح  بازالت هـای جواهردشـت در داخـل محـدوده               )۷(.بازالت های داخل صفحه ای  قاره ای نشان داده است          

معمـوًال  بـه هـضم        Nd-Srهـای    روند منفی جايگيری ايزوتـوپ    . بازالت های داخل صفحه  قاره ای جای گرفته اند         

  )۱۸(.ی  پوسته زيرين قاره ای که در حد رخساره گرانوليت دگرگون شده اند، استناد می شودسنگ ها

  )۷ ( از ويلسونNd-Sr موقعيت بازالت های جواهردشت و نمودار همبستگی ايزوتوپی - ۱۲شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  35                                                                          1389 پائيز، 77شماره ، 20 سال، )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، 

  

  

  

  

  

  

  

   

ی بازالت هـا فتی درون قاره ای  به منظور مقايسه  با كای مناطق بازالت هاNd-Sr  داده های ايزوتوپی)۱۳(در شکل 

  هـای  نمونه ها به وضـوح  بـه صـورت  يـک رونـد خطـی در محـدوده توالئيـت                     . جواهردشت نشان داده شده اند    

) Basin & Range(ت آتشفـشانی تـائوس در   همچنين  يک نمونه نيز در مرز مشترک محدوده دش.  قرار می گيرند

سين اند رنج محـدوده     يبازالت های ايالت ب   . سين اند رنج واقع شده است     يفت ريوگراند و توالئيت های ب     كامحدوده  

ی پوسـته  سنگ هـا ای را نشان می دهندکه ناشی ازآلودگی پوسته ای ماگماهای نشات گرفته ازگوشته منبع مورب  با      

  )۷ (.قاره ای است
  

  نتيجه گيري 
 بـا  هـا  آن  و عناصر کمياب و مقايسه Sr وNd  بر روی الگوی عناصر ناسازگار، نسبت های ايزوتوپیمطالعه

ی جواهردشت  احتماًال در ارتباط  با ماگماتيسم مناطق          بازالت ها فتی نشان می دهد که      كامقادير پوسته ای  و مناطق       

وسته ای  را متحمل شده و از اين جهت تقريبًا             درجات متغيری از آاليش پ     ها  آنفتی درون قاره ای بوده و ماگمای        كا

  . سين اند رنج می باشنديفت اتيوپی و ايالت بكافت ريوگراند  و كای تحولی بازالت هاقابل مقايسه  با 

الت های مناطق كافتی درون قاره ای  موقعيت بازالت های جواهردشت درمحدوده های باز- ۱۳شکل 

  )Nd-Sr  )۷در نمودار همبستگی ايزوتوپی 
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