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 )پترولوژي و ژنز(هاي طغياني  هاي بازالت ويژگي
 

 دكتر علي درويش زاده
 

 :خالصه 
ح زمـين اسـت     هاي بازالتي در سط     هاي طغياني، بيرون ريزي بسيار عظيم و گسترده مذاب                   بازالت

كه در طي از منه زمين شناسي به دفعات به سـطح زمـين رسـيده و موجـب تغييـرات مورفولـوژيكي و          
تركيب اصلي و اساس آنها تـولئي ايتـي اسـت و ممكـن اسـت در                 . عوارض زيست محيطي شده است    

 .ها به سطح زمين برسد ها يا در اعماق زياد اقيانوس سطح قاره
 
 :اي  هاي طغياني قاره  بازالت-1

ها قبل شناخته شده بود كه        اي از مدت    هاي بزرگ آتشفشاني در درون صفحات قاره                 وجود ايالت 
). 1شـكل   (هاي آن در سيبري، دكن هدوستان، پاراناي برزيل بـه كـرات ذكـر شـده اسـت                     بيرون زدگي 

بعضـي از بيـرون   مسـاحت  . هاي بازالت طغياني تقريباً به يك كيلومتر مي رسـد  ضخامت متوسط انباشته  
ايـن  . بـرآورد شـده اسـت    ) كمي بيشتر از مساحت ايران    ( ميليون كيلومتر مربع     2هاي آن تا حدود       زدگي
ضخامت هـر   .  يعني گسترش پلكاني مي گويند     (Trapp)ها حالت اليه اليه داشته و به آن تراپ            انباشته
تركيب ماگما در هـر مـوج       . استهر اليه مربوط به يك موج فوراني        .  متر متفاوت است   60 تا   1اليه از   

هاي حاصل از فرسايش قرمز رنگ و         ها، گاهي خاك    در بين اليه  . فوراني و در كل بسيار يكنواخت است      
ضخامت اين اليه هوازده گاهي به چند متـر مـي           . حتي بقاياي گياهي سوخته و سياه شده ديده مي شود         

 .مش برقرار بوده استهاي آرا هاي فوراني دوره رسد و نشان مي دهد كه بين موج
) ايالـت كـارو و پارانـا      (هـاي طغيـاني       هاي بازالت   هاي متعدد و پروسعت در ايالت                حضور دايك 

بنـابراين،  . ها از مناطق تكتونيك كششي خارج مـي شـوند           دليلي است بر آنكه ثابت كنيم كه اين بازالت        
بنابراين بايد استخر بسيار عظيمي را      . ندهاي گود و در حال فرونشست را پر مي كن           مذاب بازالتي حوضه  

 .هاي روان پر شده باشد در نظر مجسم كرد كه به وسيله اين گدازه
ها به حركت در مي آيد و در مجمـوع                     حتي پس از لبريز شدن از اين استخر عظيم، در مسير دره           

 آن پالتوبازالـت يـا      بـه ايـن دليـل بـه       .  درجـه اسـت    3 تـا    2سطح آن بسيار مسطح و حداكثر شيب آن         
 .اند هاي بازالتي هم اطالق كرده اي يا فالت هاي جلگه بازالت
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ها بـا سـرعت از مجـاري          اين گدازه . هاي بازالت طغياني سياليت زياد آنست                از ويژگيهاي گدازه  
 .خروج كه اكثراً از نوع شكافي است خارج مي شود و مانند رودخانه خروشان به حركـت در مـي آينـد      

 ).1جدول (ايم   فوران مهم از نوع تراپ داشته8 ميليون سال اخير، فقط 250در 

 
 . ميليون سال قبل در سطح زمين250اي از  هاي طغياني قاره پراكندگي بازالت : 1شكل 

 
 :الف ـ كلبمي ريورز بازالت 

فـوران طغيـاني بـه      تـرين      ميليون سال قبل فوران شكافي در مشرق واشنگتن، عظيم         16 تا   14         در  
فوران آن از نوع شكافي و گسترش آن در سه ايالت واشنگتن، ارگون و ايداهو ديده مـي                  . شمار مي آيد  

. اند   كيلومتر مكعب برآورد كرده    700حجم گدازه را نيز حدود      . تركيب آن تولئي ايت بازالت است     . شود
 كيلومتر از منشاء خـود دور شـد و   300ا جريان گدازه آن پس از لبريز شدن، در امتداد رودخانه كلمبيا ت     

 .سرانجام به اقيانوس آرام رسيد
 

 :ب ـ ايالت توله گرينلند 
         يك ايالت بازالتي بسيار وسيع است كه مساحت بيرون زدگي آن به بيش از يك ميليون كيلـومتر                  

ل انگلستان ديده مـي     هاي آن در اسكانديناو، گرينلند و شما        در حال حاضر، بيرون زدگي    . مربع مي رسد  
تركيـب آن تـولئي ايتـي و سـن آن پالئوسـن      . شود ولي بخش اعظم آن در زير آب از نظر مخفي اسـت  

 .است
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 :ج ـ دكن هندوستان 
 650000مسـاحت كـل بيـرون زدگـي آن حـدود            . ترين ايالت آتشفشاني اسـت      يكي از وسيع           

ضخامت متوسط آن حدود يك كيلومتر ولي       .  كيلومتر مكعب است   512000كيلومتر مربع و حجم آن به       
به عقيده بعضي از محققين گازهايي كـه از  .  متر مي رسد2000حداكثر ضخامت آن در نزديك بمبئي به       

 ميليون سال شـد و در نـابودي         4اين فوران به هوا برخاسته باعث سرد شدن آب و هواي زمين در طي               
تركيب اصـلي  .  ميليون سال قبل بوده است60 تا   65سن بيرون ريزي آن     . دايناسورها نقش مهمي داشت   
 به گـروه تـولئي ايـت تعلـق دارد و قسـمت اعظـم آن بازالـت و                    AFMآن ساب آلكالن و در دياگرام       

 .آندزيت بازالتي است
 

 :هاي سيبري  د ـ تراپ
از زمان وقوع آن مرز پرمين ـ تريـاس و بـه نظـر بعضـي      . ترين فوران تاريخ زمين است عظيم         

تركيـب آن از    . محققين، در انقراض و نابودي جانوران اواخر دوران پالئوزوئيك تأثير بسيار داشته اسـت             
 .نوع تولئي ايتي است

 :اي و اقيانوس  هاي طغياني قاره هاي مهم بازالت ويژگي : 1جدول 

 ايالت 
فعاليت  مدت

 سال ميليون
بيرونزدگي  مساحت

 كيلومترمربع
تقريبي  حجم

 كيلومترمكعب
ميليون  به سن

 سال
 16-14 25/0×106 000/300 5/1 ريورامريكا كلمبي
 58-61 <1×106 1×106 3 گرينلند توله

 65-60 <5/1×106 512000 2 دكن هندوستان
 116  650000 2 هندوستان رجماهال

 250 <2×106 <2×106 5/1 سيبري
 122  680000 1 برزيل پاراناي

اپ
تر

 
اره

ي ق
ها

 اي 

 31 1/1×106 1×106 1 اتيوپي
 124-122 36×106 2×106 3 انتونگ جاوه

 114-110 20×106 <2×106 4 كرگلن
 110-107 12×106 8×105 3 كارائيب
 131-127 - 760000 4 نائورو

الت
ف

 
سي

انو
 اقي

اي
ه

 111-107 - 650000 4 ماني هيكي 
 1783درسال 12 565  ماه12 )ايسلند(الكي  آتشفشان: مقايسه جهت
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 :هـ ـ پارانا برزيل 
ولـي اگـر    .  كيلومتر مربـع اسـت     000/100         مساحت بيرون زدگي بازالت پارانا در برزيل بيش از          

مساحت كل ان را كه در پاراگوئه و اروگوئه هم گسترده شده در نظر گرفته شود بـالغ بـر يـك ميليـون                        
تركيـب  . هاي زيادي قطـع شـده اسـت    دايكهاي طغياني اين ايالت به وسيله  بازالت. كيلومتر مربع است  

هـاي مختلـف       در پـالس   Zr و   Ti  ،P  ،Kشيميايي هر پالس فوراني بسيار ثابت است ولي ميزان عناصر           
در آن تفريق ثقلي هم مشاهده شـده و بـا آنـدزيت             . از نظر شيميايي بيشتر مورب است     . كمي فرق دارد  

 ميليـون سـال     122حدود  (وانا در دوره ژوراسيك     در واقع در هنگام بازشدگي ابر قاره گند       . همراه است 
كه منجر به جدايي امريكاي جنوبي و افريقا گرديد، حجم عظيمي از بازالت به بيرون ريخته شد و                  ) قبل

با باز شدن و نازك شدن ليتوسفر، سرانجام در قاره از هم جدا شدند و اقيانوس اطلس جنـوبي در ايـن                      
 ميليون سال، دو قاره به طور كامـل از          5شمال پيش رفت و پس از       ناحيه ايجاد شد و سرانجام به سمت        

بـه جـا   ) نامبيا(بخشي از بازالت طغياني در پاراناي برزيل و بخش ديگري از آ در اتندكا          . هم جدا شدند  
هاي طغياني و حتي جـدايي دو سـوي اقيـانوس اطلـس بـه تنـوره                   محل خروج اين بازالت   . مانده است 

 . كيلومتر داشته وابسته است1000حدود حرارتي زيرين كه قطري 
 :هاي طغياني   بافت بازالت-1-1

هاي بازالت طغياني سيال و با حجم زياد از مجراي خروج خارج            چنان كه در باال گفته شد گدازه      
. اي دارد   و شيشـه  ) جريـاني (به همـين دليـل، اكثـراً بافـت تراكيتـي            . و به سرعت به حركت در مي آيد       

 آن ظاهراً آفيريك و در آن درشت بلورهاي پالژيوكالز، اوليوين و كلينوپيروكسـن هـم ديـده                  هاي  سنگ
 100 تـا  10انـد كـه طـول آنهـا از      ها از يك سيستم شكاف طولي به خارج رسيده        اغلب گدازه . مي شود 

 .كيلومتر و عرض آنها چند كيلومتر است
 :اي  هاي طغياني قاره  سن بازالت-1-2

هاي بعضـي از      يكي از ويژگي  . ها، از پروتروزوئيك پسين تا ميوسن متغير است          بازالت    سن اين       
بـه همـين دليـل      . هاي متعـدد اسـت      اي وابستگي تنگاتنگ آنها با مجموعه دايك        هاي طغياني قاره    بازالت

، )مثالص ايالت كارو  (هاي پروسعت پروتروزوئيك      بعضي از محققين تصور مي كنند كه بعضي از دايك         
 .اند هاي طغياني اياي امروزي بازالتبق
 : تركيب شيميايي و ايزوتوپي -1-3

ماگماي اوليه بازالت پيكريتي است ولي تدريجاً به علت تفريق به بازالت معمولي تـولئي ايتـي                    
هاي پيكريتي نسبتاً زياد است ولـي در منـاطق ديگـر     در ايالت كارو و توله، حجم گدازه  . تبديل مي شود  

هـاي    در دو ناحيه فوق تكتونيك كششي داراي اهميت بسيار زياد بوده، چه در كارو و دايك               . ر است كمت
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در مناطق ديگر، در    . بوده است ) اقيانوس اطلس (متعدد ايجاد كرده و توله محل گسترش پوسته اقيانوس          
حكايـت از   ها بازالت تولئي ايت كوارتزدار ديـده شـده اسـت و شـواهد ژئوشـيميايي و ايزوتـوپي                      قاره

 .اي را آشكار كرده است  درصد با مواد پوسته50آغشتگي گاهي بيش از 
 :هاي طغياني اقيانوسي   بازالت-2

اي از دو قرن به اين طرف شناخته شـده بـود ولـي وجـود                  هاي بازالتي طغياني قاره              اگرچه ايالت 
سـايه پيشـرفت تحقيقـات اقيـانوس         سـال اخيـر و در        20هاي بازالتي زيردريايي معادل تراپ در         ايالت

 .شناسي آشكار شده است
گـاهي بـه   ) هاوايي(         ماگماتيسم درون صفحات اقيانوسي گاهي به صورت جزاير خطي دنبال هم    

هـاي    و بعضـي بـه صـورت پشـته        ) تواموتو(هاي آتشفشاني دمل مانند و به هم چسبيده           شكل برآمدگي 
هـاي    تـر از تـراپ      اهي فعاليتهاي ماگمايي بسيار وسيع، حتـي عظـيم        زلزله ظاهر مي شوند و استثنائاً گ        بي
مسـاحت و حجـم     . هاي بازالتي مي گوينـد      اند كه به آن فالت      ها به وجود آورده     اي در كف اقيانوس     قاره

 ).1جدول (اي است  هاي قاره تر از اكثر تراپ هاي اقيانوسي به مراتب بزرگ فالت
 اقيانوسي، بيرون ريزي سريع داشته و از نظر سني همگي در كرتاسـه              هاي  ها، فالت            همانند تراپ 

 .اند  ميليون سال انباشته عظيم بازالتي كف اقيانوس را تشكيل داده4 تا 3پيشين و در فاصله زماني 
         سرعت خروج مواد مذاب در كف اقيانوس به حدي زياد است كـه اوالً آنهـا را از دگرسـاني در                 

هاي رسوبي از جنس رس و آهـك   معهذا وجود اليه  . ا آب دريا محفوظ نگه داشته است      تماس مستقيم ب  
 . ها، حاكي از دوره آرامش بين فوراني است هاي بازالتي، همانند تراپ در داخل اليه) با ضخامت اندك(

 تـا  2500هـاي اطـراف خـود        هايي تشكيل مي دهند كه از دشـت         هاي اقيانوسي برجستگي             فالت
هـاي بـازالتي را تشـكيل مـي      اين عدد، فقط بخش برجسته و سطحي اين انباشـته        . ترند   متر مرتفع  3500
هـاي   براسـاس داده . زيرا پوسته اقيانوسي به دليل افزايش بار سنگي، خم شـده و فـرو مـي نشـيند               . دهد

ه  كيلومتر است كه حتـي از دو برابـر ضـخامت پوسـت             20ژئوفيزيكي، ضخامت پوسته اين مناطق حدود       
 .اقيانوسي كمي بيشتر است

 :از نظر بافت و ساخت 
ضمناً هم بـه  .  درصد مي رسد5         اين گدازه معموالً آفيريك، فاقد تخلخل و پورفيرهاي آن تنها به       

هاي بالشي و هم به صورت روانه سيال ديده مي شوند از نظر تركيـب شـيميايي شـباهت        صورت گدازه 
واحدهاي زيرين از عناضـر ناسـازگار فقيـر ولـي واحـدهاي فوقـاني از              زيادي با نوع مورب دارند ولي       

 .اند عناصر ناسازگار غني
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 :اي با اقيانوسي  هاي طغياني قاره  فرق بين بازالت-3
اين مسئله  . اي است            اول حجم و گسترش بسيار زياد بازالت طغياني اقيانوس نسبت به انواع قاره            

ضـمن آنكـه،    . ها در ارتباط دانسـت       شديد حرارتي گوشته در زير اقيانوس      هاي  را مي توان به ناهنجاري    
 درجـة   1340( درجـه بيشـتر از دمـاي متوسـط گوشـته             100دماي نقاط داغ نـواحي اقيانوسـي حـدود          

 بيشـتر از    MgOهـاي طغيـاني اقيانوسـي، مقـدار           خاطر نشان مي كنيم كه در بازالـت       . است) سانتيگراد
 درجـة   1600د كه درصـد ذوب گوشـته فوقـاني در دمـاي بـاالتر حـدود                 مورب است لذا بايد قبول كر     

   . درجـة سـانتيگراد بيشـتر اسـت    300سانتيگراد انجام مي شود كه از دماي گوشته فوقاني آستنوسفري 
هـا از     هاي بازالتي كرتاسه پيشين است و همان طوري كـه قـبالً گفتـه شـد در قـاره                    دوم سن تمام فالت   

 ميليون سـال پوسـته      200اگرچه درباره سن بيش از      . ضر نيز وجود داشته است    پروتروزوئيك تا عهد حا   
 ميليون سال اسـت  200هاي فعلي، سن پوسته كمتر از         اقيانوسي نمي توان مطلبي گفت زيرا در اقيانوسي       

ولي اين سؤال در اينجا پـيش مـي         . اند  تر به زير صفحه مجاور خزيده و از بين رفته           هاي قديمي   و پوسته 
هاي عظيم    ه در دوره كرتاسه چه حادثه تكتونوماگمايي مهم در زمين اتفاق افتاده كه با ايجاد فالت               آيد ك 

اي،   از نظـر ژئوديناميـك سـياره      .  اي تكرار نشـده اسـت       اقيانوسي همراه بوده و تا به امروز چنين حادثه        
ليـت شـديد    هـاي فعا    هـاي آرامـش و دوره       دوره: ممكن است در زمـين حالـت دوگانـه برقـرار باشـد              

 .تكتونوماگمايي
مواد فرورانشي به سـرعت     . هايي با كنوكسيون شديد را پشت سر مي گذارد           در حالت اخير، زمين دوره    

تـر شـده و بـه صـورت            مي رود و پس از رسيدن به مرز هسته داغ          "Dبه زير كشيده مي شود و تا اليه         
 .بازالتي آغاز مي شودهاي عظيم  تنوره باال مي آيد و سرانجام با ذوب گوشته فوران

  : ژنز -4

                    :هاي طغيـاني ذكـر شـود بايـد      هاي بازالت  هر توضيحي كه دربارة منشاء و علل فوران
اوالً، بيرون ريزي سريع مواد مذاب از مناطق ضعيف و نازك ليتوسفري يعني تنها در منـاطق كششـي را                    

 .توجيه كند
 .اد مواد خروجي را توضيح دهد         ثانياً، جحم بسيار زي

         ثالثاً، تركيب تقريباً ثابت كه حاكي از ذوب يك منطقه بزرگ و احتماالً يـك آستنوسـفر در حـال      
 .صعود است توجيه نمايد

اي از گوشته تحت تأثير يك جريان حرارت غيرعادي قرار گيـرد، آستنوسـفر                         در واقع، اگر ناحيه   
ي كند، ليتوسفر نازك مي شود و كاهش فشار بر روي آستنوسـفر در حـال صـعود    به سمت باال صعود م    

 درصد باشد از ذوب يك لرزوليت       10اگر درجه حرارت ذوب بخشي حدود       . موجب ذوب آن مي شود    
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 درصد است كه بايـد بـه آن بازالـت اوليـه             12 تا   8 آن بين    MgOزايا مايعاتي توليد مي شود كه مقدار        
 . درصد باشد25 تا 20هاي بازالتي بايد درجه ذوب بخشي حدود  يتدر مورد پيكر. ناميد

ناهنجـاري حرارتـي مربـوط بـه صـعود تنـوره            .          اين ناهنجاري حرارتي از كجا ناشي مـي شـود         
(Plume) است) مرز گوشته با هسته( است كه محل شروع حركت آن در قاعده گوشته. 

انـد كـه ايـن        رگشت مجددي وجود دارد و همگان قبول كرده                در فرورانش هر پوسته اقيانوسي، ب     
 :دو نظريه در اين مورد ابراز شده است . اي انجام مي شود عمل به صورت چرخه

هـاي جديـد      در چرخه مزبور فقط ليتوسفر و گوشته فوقاني در عمل وارد مي شود كه با داده                -
 1500نـده تـا عمـق       زيرا ثابـت شـده اسـت كـه صـفحه فرورو           . لرزه شناسي در تضاد است    

 .كيلومتري در گوشته زيرين فرو مي رود
 .تمام ليتوسفر و گوشته تا مرز هسته با گوشته در چرخه مورد بحث وارد مي شود -

 :اي  هاي گوشته  فرضيه ايجاد تنوره-5
را در يـك اسـتوانه      ) مثالً آنيلـين و آب    (         اگر دو مايع غيرقابل اختالط با چگالي و رنگ متفاوت           

حـال اگـر قاعـده      . تر روي آن قرار مي گيرد       تر در قاعده و مايع سبك       فاف بريزيم، مسلماً مايع سنگين    ش
استوانه مزبور را به آرامي گرم كنيم مايع سنگين داغ زيرين منبسط شده و چگالي آن كم مي شـود و بـه         

ه هم مـي خـورد و       ابتدا تعادل در سطح بين دو مايع ب       . حالت شناور از جاي خود به حركت در مي آيد         
اي كروي و لزج تشكيل مي شود كه به سمت باال شروع به حركت مـي كنـد و در دنبـال آن يـك                           قطره

قطره مزبور از حد بين دو مـايع عبـور مـي كنـد و               . ساقه بلند نخ مانند، قطره مزبور را همراهي مي كند         
 .خود را تا نزديك سطح مايع سرد به باال مي كشاند

سـر  (اي از مـاده داغ        ، با شبيه سازي اين عمل، ثابت نمودند، ابتدا كـره          )1990(كمبل           گريفيث و   
تر به    اي با قطر كوچك     تشكيل مي شود كه از خالل محيط سرد عبور مي كند ولي به وسيله ساقه              ) تنوره

 تـر  تـر و باريـك   در طول مدت صعود، اتصال برقرار بوده و در نتيجه ساقه طويل   . منبع خود متصل است   
در جريان اين صعود، سر تنوره با محيط اطراف تبادل حرارتي و در عين حال شيميايي انجـام                  . مي شود 
 .مي ديد

         وقتي سر تنوره به زير يك سطح مانع نزديك شود به صعود خود خاتمه مـي دهـد و در نتيجـه                      
بـه تصـور    . اسـت شكل كروي آن به صورت مسطح و پهن در مي آيد ولي ساقه آن هنوز به سر متصل                   
يـك ناپايـداري    . اين دو محقق، نظير همين حالت در داخل گوشته با مقياسي بسيار بزرگ رخ مي دهـد                

اي به قطر صدها كيلومتر توليد مـي كنـد و بـه طـرف سـطح                   حرارتي در مرز بين هسته و گوشته، تنوره       
ير آن كه تنوره از خـالل       وقتي سر تنوره به قاعده ليتوسفر نزديك شود، گوشته ز         . زمين صعود مي نمايد   
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ايـن عمـل موجـب ذوب       . تر از نواحي اطراف اسـت        درجة سانتيگراد و گرم    300 تا   200آن عبور كرده    
 .بخشي سريع گوشته و خروج مواد مذاب مي شود

         يكي از داليلي كه ايـن موضـوع را تقويـت مـي كنـد، خـروج مـواد مـذاب از درون صـفحات                         
ياد مواد مذاب و سرعت و خروج آن، متضمن يك منطقه ذوب بخشي با              حجم بسيار ز  . ليتوسفري است 

در واقع سر تنوره كه در زير ليتوسفر به صورت پهن و مسطح در مي آيد قـادر اسـت            . ابعاد وسيع است  
تركيب يكنواخت ماده مذاب را هم مي تـوان بـا توضـيحات             . هاي طغياني ايجاد كند     مذابي شبيه بازالت  
 .ن آنكه مذاب حاصل از منبع خود جدا مي شود كه خود ذوبي متعادل استضم. فوق مربوط دانست

. تري توليد مي كنـد               وقتي سر تنوره از فعاليت باز ماند، ساقه آن فعال مي شود و مذاب كم حجم               
 سـانتيمتر در    8حـدود   (اگر صفحه ليتوسفري از روي آن عبور كند برحسب آنكه سرعت آن زياد باشد               

جزاير خطي آتشفشاني دنبال هم توليد مي كند كه مثالً در مجمع الجزاير هاوايي اخـتالف                سلسله  ) سال
ضمن آنكه تركيب شيميايي آن نيز تـا حـدودي          .  ميليون سال است   75سن جزيره اولي با آخري حدود       

 .تغيير مي كند
ي و جزايـر    اي از مـواد مـذاب آتشفشـان                  ولي اگر حركت صفحه ليتوسفري كنـد باشـد، انباشـته          

 .آتشفشاني چسبيده به هم توليد مي نمايد
 كيلومتر تا بيشتر در نظر گرفت كـه تظـاهرات آن در             200اي به قطر               اصوالً، تنوره را بايد استوانه    

 .سطح زمين با خروج مواد مذاب آتشفشاني مشخص مي شود كه به نقطه داغ معروف است
 : تغييرات زيست محيطي -6

ه است كه در هر فوران آتشفشاني، به خصـوص نـوع انفجـاري آن، دمـاي اتمسـفر زمـين                         ثابت شد 
 كيلومتر مكعـب    12، مذابي به حجم     1783، فوران آتشفشاني الكي در سال       1در جدول   . كاهش مي يابد  

توليد كرد و در اروپا سه سال بعد از آن هوا به شدت سرد شد و به اصطالح سه سال بدون تابسـتان در                        
هـا    هاي بازالت طغياني كه ميليـون       حال اين سؤال پيش مي آيد كه در فوران        . اروپا ثبت شده است   تاريخ  

كيلومتر مكعب گدازه به سطح زمين مي رسد چه ميزان از دماي زمين كاسته مي شود و موجب نـابودي                    
ران عظـيم   بسياري از محققين، نابودي جانداران دوران پالئوزوئيك را بـه فـو           . جانداران زميني مي گردد   

و خاموشي جانداران دوران مزوزوئيك به ويژه دايناسـورها         )  ميليون سال قبل   250حدود  (تراپ سيبري   
 .هاي عظيم بازالتي دكن هندوستان در ارتباط مي دانند را به فوران

 
 
 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

