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 (مرنجاب)ولكانيك هاي منطقه كوشكو جايگاه تكتونيكيسنگ نگاري، زمين شيمي و  
◊◊◊◊◊◊◊ 
◊◊◊◊◊◊◊ 

:چكيده   

، دس (دس دػت تْيِ)هشًجاب 1:100000دختش ٍ دس جٌَب خاٍسي تشگِ ي  -هٌغمِ ي هَسد هغالؼِ دس ًاحيِ ي ػاختواًي اسٍهيِ

اي آرسيي تا ػٌگ ّ. ػشم ّاي ؿوالي لشاس گشفتِ اػت °34 ´15تا ´00 °34عَل ّاي خاٍسي ٍ  51° ´45تا ´30 °51گؼتشُ ي 

تا تيؾ تشيي استفاع حذٍد )استفاع ػاص تَدُ( ؿوال تاختشي ٍ جٌَب خاٍسي)ػي ائَػي هياًي تا ائَػي تااليي دس دٍ تخؾ هٌغمِ

ٍ ػاصًذ لن تا ػي اليگَهيَػي، ػاصًذ لشهض تااليي تا ػي هيَػي ٍ ػاصًذ ّضاسدسُ تا ػي پليَػي اص جولِ ػاصًذّايي ( هتش 1600

ايي هٌغمِ دس تشگيشًذُ جشياى ّاي گذاصُ اي تا تشوية تاصالتي تا داػيتي، ػٌگ . مِ هَسد تشسػي سخٌوَى داسًذّؼتٌذ وِ دس هٌغ

 اغلة لؼوت ّا،دس . ٍ ػٌگ ّاي سػَتي هتؼلك تِ ػاصًذّاي لن، لشهض تااليي ٍ ّضاسدسُ هي تاؿذ( تَف،ايگٌوثشيت)ّاي آرسآٍاسي

 .اػت هٌغمِ ايجاد وشدُّاي  ػٌگدگشػاًي ؿذيذي دس  هحلَل ّاي ّيذسٍتشهال

تافت ػٌگ ّاي هٌغمِ دس ػٌگ ّاي ٍلىاًيه اغلة پَسفيشيتيه تا صهيٌِ ّاي هتٌَع اص لثيل  هيىشٍليتلي، ايٌتشگشاًلَالس، ؿيـلِ اي،     

 .تَف ّاي ائَػي اغلة تافت پَسفيشٍوالػتيه تا هاتشيىغ ؿيـِ اي دٍيتشيفيِ داسًذ. آهيگذالَئيذال ٍ ٍصيىَالس هي تاؿذ

ٍلىاًيه ّاي هٌغمِ دس ػشي هاگوايي ػاب آلىالي للشاس داؿلتِ ٍ هاّيلت تلَل يتي تلا اغللة       ًـاى هي دّذ وِ  صهيي ؿيويؼات هغال

تَكيفي ػٌاكش ووياب تِ ّوشاُ ًوَداس ػٌىثَتي ػٌاكش خلاوي وويلاب تٌْجلاس ؿلذُ تلا وٌلذسيت        وَداسّايً .واله آلىالي داسًذ

 .دس استثاط تا فشٍساًؾ دس يه هحيظ وواى لاسُ اي ايجاد ؿذُ اًذ هغالؼِ ٍلىاًيه ّاي هٌغمِ هَسد ًـاى هي دٌّذ وِ

 هشًجاب، ايگٌوثشيت، آهيگذالَئيذال، ػاب آلىاليوَؿىَ، :كليد واژه ها
◊◊◊◊◊◊◊ 

Petrography, Geochemistry and Tectonic Setting of Kushkoo Area (Maranjab) 

Abstract: 
 

The studied area, Kushkoo, is located in Uromieh-Dokhtar magmatic arc, central Iran, southeast of Maranjab 

sheet 1:100000(proof).Volcanic, sub- volcanic (dykes and few stocks) and pyroclastic (ignimbrite and tuff) 

rocks of Middle and Upper Eocene age have been outcropped in the northwest and southeast of the area. 

Petrographically, the lavas are olivine basalt, basalt, trachybasalt, hyalo andesite, amygdaloidal andesite and 

dacite. Pyroclastics include different tuffs and ignimbrites with the composition of intermediate to more acidic. 

Sub-volcanic rocks are mainly basic. The porphyritic texture with different matrixes such as microlithic, 

intergranular, amygdaloidal and vesicular is the main textures in lavas. Porphyroclastic with glassy matrix is the 

main texture in tuffs. Geochemical studies revealed that volcanic rocks belong to sub-alkaline magmatic series 

with tholeiitic to more calk-alkaline nature. According to the trace element discrimination diagrams along with 

chondrite-normalized rare earth patterns, volcanic rocks have been formed in an active continental arc 

environment in a subduction zone.      

Keywords : Maranjab, Kushkoo, Ignimbrite, Amygdaloidal, Sub-alkaline  
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 :مقدمه 

دس )وَؿىَ 1:25000هشًجاب دس تشگِ ي 100000:1ل خاٍسي واؿاى دس تشگِ ي ويلَهتشي ؿوا 50هٌغمِ ي هَسد هغالؼِ دس حذٍد 

، دس ايشاى هشوضي، وواى (1383)ػاختاسي ايشاى تَػظ آلاًثاتي -دس تمؼين تٌذي پٌِْ ّاي سػَتي. (1ؿى  )لشاس داسد( دػت تْيِ

 .گشفتِ اػتتضهاى لشاس  -هاگوايي اسٍهيِ

ػي هياًي تا تااليي دس تٌاٍب تا آرسآٍاسي ّاي  ائَػي دس دٍ تخؾ جٌَب خاٍسي ٍ دس ايي هٌغمِ ػٌگ ّاي ٍلىاًيه تا ػي ائَ

تا   105دس جٌَب خاٍس هٌغمِ، دس تَف ّاي هتؼلك تِ ائَػي هياًي يىؼشي دايه تيشُ سًگ تا اهتذاد .ؿوال تاختشي سخٌوَى داسًذ

 .سا لغغ وشدُ اًذ تا ػٌي جَاًتش اص ائَػي هياًي تَف ّاي ػثض ائَػي(دياتاص ) تشوية تاصيه

ّوچٌيي دس جٌَب خاٍسي هٌغمِ دس حذ فاك  تَف ّا ٍ ٍلىاًيه ّاي ائَػي سخٌوَى ّاي وَچه اػتَن هاًٌذي تا تشوية 

 .هي تاؿٌذ جَاًتش اص ائَػي احتواالهيىشٍگاتشٍي پَسفيشي ٍجَد داسد وِ 

اػت وِ تِ ايي هٌظَس پغ اص ًوًَِ تشداسي  َوَؿىهٌغمِ ّاي ٍلىاًيه  ػٌگ صهيي ؿيويٍ  ػٌگ ًگاسيّذف ايي همالِ تشسػي 

جْت هغالؼات طئَؿيويايي تشخي اص . دس كحشا، اص ًوًَِ ّا هماعغ هيىشٍػىَپي تْيِ ؿذُ ٍ دس صيش هيىشٍػىَج هغالؼِ ؿذًذ

 هٌغمِ هَسد1:25000ّوچٌيي ًمـِ ي  .لشاس گشفتٌذ ICP ٍ XRF ًوًَِ ّاي ػٌگي تِ حالت پَدس دسآهذُ ٍ تحت آًاليضّاي

 .تْيِ گشديذ Google earth   ٍ ARC GISهغالؼِ تا ووه ًشم افضاسّاي 
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 (ػاصهاى صهيي ؿٌاػي ٍ اوتـافات هؼذًي وـَس ، دس دػت تْيِ)وَؿىَ 1:25000ًمـِ صهيي ؿٌاػي  -1ؿى 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقيقبحث و 

 سنگ نگاري 

ٍ تلِ هملذاس   ( تلَف ٍ ايگٌوثشيلت  )ذاصُ تا اًلَاع آرسآٍاسي ّلا  ػٌگ ّاي آرسيي ائَػي هٌغمِ ي هَسد هغالؼِ ؿاه  تَالي ّايي اص گ

، دس لؼلوتي اص  هيىشٍگلاتشٍي پلَسفيشي  ّوچٌيي سخٌوَى ولَچىي تلا تشويلة    . هي تاؿذ( دايه)ووتش تَدُ ّاي ًفَري ًيوِ طسف 

ًفلَر ولشدُ اًلذ،    ٍ اص آًجايي وِ تِ دسٍى ػٌگ ّلاي ٍلىلاًيىي هيضتلاى تلِ ػلي ائَػلي        هي وٌذ هٌغمِ ػٌگ ّاي ٍلىاًيه سا لغغ

گذاصُ ّا داساي تشوية ػٌگ ؿٌاػلي اليلَيي تاصاللت، تاصاللت، ّيالَآًلذصيت، آًلذصيت       . تٌاتشايي داساي ػٌي تؼذ اص ائَػي هي تاؿٌذ

آهيگذالَئيذال، تشاوي آًذصيت، ّيالَتشاوي آًذصيت ٍصيىَالس، وَاستض تشاوي آًذصيت، ولَاستض التيلت آًلذصيت، ّيلالَ داػليتيه      

آرسآٍاسي ّا ؿاه  تَف ّايي تا دسكذّاي هتفاٍت اص لغؼات تلَسيي، ؿيـِ ٍ لغؼات ػلٌگي ّؼلتٌذ ولِ    . يت ّؼتٌذآًذصيت ٍ داػ

سيلَليتي، سيَداػليتي ٍ   ) تلا تيـلتش اػليذي   ( اغللة تشاولي آًلذصيتي   )ايي تَف ّا تشويثي حذٍاػظ. دس ًاهگزاسي آى ّا دخالت داسد

َ    يه ّايي تا تشوية دياتاص اػپيليتي آهيگذالَئيذال ٍدا تَدُ ّاي ًفَري ًيوِ طسف ؿاه . داسًذ( داػيتي ن سخٌولَى وَچله اػلت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

ػٌگ ّاي ٍلىاًيه اغلة تافت پَسفيشي تا صهيٌلِ ّلاي هتٌلَع اص لثيل  هيىشٍليتلي،      . هاًٌذي تا تشوية هيىشٍگاتشٍي پَسفيشي اػت

افلت پَسفيشٍوالػلتيه تلا هلاتشيىغ ؿيـلِ اي      تَف ّاي ائَػي اغلة ت. ايٌتشگشاًَالس، ؿيـِ اي، آهيگذالَئيذال ٍ ٍصيىَالس داسًذ

 .دٍيتشيفيِ داسًذ

سًگ آى ّا دس ًوًَِ ي دػتي ػوذتا ػياُ سًگ تلَدُ  . تلَست اليَيي تاصالت، تاصالت ٍ تشاوي تاصالت دس هٌغمِ ٍجَد داسد :بازالت

ايٌتشػلشتال، ايٌتشگشاًلَالس ٍ گلاُ تلِ      تاصالت ّا تافت پَسفيشي تا صهيٌلِ ّلاي گًَلاگَى   . ٍ فمظ تشاوي تاصالت ّا لَُْ اي سًگ ّؼتٌذ

دسؿت تلَسّاي پالطيَوالص، پيشٍوؼي، اليَيي دس صهيٌِ اي داساي تيغله ّلاي پالطيلَوالص هتملاعغ     . ؿذت ٍصيىَالس ًـاى هي دٌّذ

ؿلت تلَسّلاي   دس.هلي ؿلَد   وِ فضاي تيي آى ّا سا گاُ واًي ّاي فشٍهٌيضيي ٍ گاُ واًي ّاي ثاًَيِ پش ًوَدُ، دس ايي تاصالت ّا ديذُ

آلثيلت ًـلاى هلي    -پالطيَوالص تلَست ؿى  داس تا اغلة ًيوِ ؿى  داس ٍ تِ فشم تختِ اي تَدُ ٍ هاو  پلي ػيٌتتيه ٍ گاُ واسلؼلثاد 

پيشٍوؼي ّا اغلة اص ًَع وليٌَپيشٍوؼي ّاي اٍطيتي ّؼتٌذ ولِ گلاُ هاول     . داسًذتِ ولؼيت، ولشيت ٍ اوؼيذآّي دگشػاًي . دٌّذ

پيشٍوؼي ّا اغلة تِ ؿذت تِ ولؼيت دگشػاى . تلَست ؿى  داس تا اغلة ًيوِ ؿى  داس دس ػٌگ ديذُ هي ؿًَذ ػادُ ًـاى دادُ ٍ

اليَيي اص ديگش دسؿت تلَسّاي هـاّذُ ؿذُ دس ايي ػٌگ ّا اػلت ولِ دس ًوًَلِ    . ؿذُ اًذ ٍ گاُ فمظ لالثي اص آى ّا تالي هاًذُ اػت

دس ػلايش ًوًَلِ ّلا اليلَيي تلذلي  حؼاػليت       . ذُ ٍ فمظ حَاؿي آى ايذًگؼيتي ؿذُ اػتي اليَيي تاصالتي ًؼثتا تلَست ػالن تالي هاً

تاالي آى ًؼثت تِ دگشػاًي، تا هجوَػِ اي اص واًي ّاي ثاًَيِ اص لثي  ولشيت، ولؼيت ٍ اوؼيذآّي جايگضيي ؿذُ ٍ فمظ لالة تلي  

غه ّاي وَچه فلذػپاس پالطيلَوالص ٍجلَد داسد ولِ فضلاي     دس صهيٌِ ي ايي ػٌگ ّا ًيض تي. پيشاهيذال اٍليِ آى ّا تالي هاًذُ اػت

تيي آى ّا سا گاُ تلَسّاي وَچه اليَيي پش ًوَدُ وِ تافت ايٌتشگشاًَالس سا تذاػي هي ًوايذ ٍ گاُ واًي ّاي ثاًَيِ اي ًظيش وشتٌات 

الصم تِ روش اػلت ولِ دس تؼلذادي    . ياٍسدٍ ولشيت تِ ّوشاُ هماديشي ؿيـِ ايي فضاّا سا اؿغال ًوَدُ وِ تافت ايٌتشػشتال سا تَجَد ه

 . اص ًوًَِ ّاي تاصالتي فلذػپاسّاي صهيٌِ آلثيتي ؿذُ ٍ تِ اكغالح تلَست دم چلچلِ اي يا چٌگالي ديذُ هي ؿًَذ

ايي دايه ّا تا تشوية دياتاص ؿاه  دسؿت تلَسّلاي  . دايه ّاي هَجَد دس هٌغمِ تشوية تاصيه داؿتِ ٍ تِ ؿذت دگشػاى ؿذُ اًذ

اص ولاًي  . هي تاؿذ وِ تِ ؿذت دس حال دگشػاًي تِ ولؼليت ٍ ػشيؼليت ّؼلتٌذ   ( دسكذ 5حذاوثش) ػپاس پاطيَوالص تا فشاٍاًي ونفلذ

تيغله  . ّاي فشٍهٌيضيي اٍليِ تلَست دسؿت تلَس اثشي تشجاي ًواًذُ ٍ تواها تَػظ ولشيت، وشتٌات ٍ اوؼيذآّي جايگضيي ؿذُ اًذ

ّوچٌليي ايلي   . ِ ؿذت دگشػاًي داؿتِ ٍ فضاي تليي آى ّلا سا ولشيلت ٍ ولؼليت پلش ولشدُ اػلت       ّاي فلذػپاس هَجَد دس صهيٌِ ًيض ت

تا تَجِ تلِ دگشػلاًي ؿلذيذ ايلي     . دياتاصّا داساي حفشاتي ّؼتٌذ وِ اغلة تا ولؼيت پشؿذُ ٍ تلَست آهيگذالَئيذال ديذُ هي ؿًَذ

 .ضَس آى ّا دس هحيظ اػپيليتي دادُ هي ؿَداحتوال ح( ولشيتي، ولؼيتي ٍ تا حذٍدي آلثيتي ؿذى فلذػپاسّا)ػٌگ ّا
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ٍ  : ندزيتآ دس . ّيالَداػليتيه آًلذصيت ّؼلتٌذ    آًذصيت ّاي هٌغمِ داساي سًج تشويثي ؿاه  ّيالَآًذصيت، ّيلالَتشاوي آًلذصيت 

يىلذيگش  گاُ دسؿت تلَسّا دس وٌاس . ػغح تاصُ دس ًوًَِ ي دػتي داساي سًگ خاوؼتشي تَدُ ٍ تافت پَسفيشي دس آى ّا غالة اػت

ّلن  تللَست  دس صهيٌِ ػوذتا داساي ؿيـِ تَدُ وِ گاُ تش اثش دگشػاًي . تجوغ پيذا وشدُ ٍ تافت گلَهشٍپَسفيشي سا تَجَد آٍسدُ اًذ

پالطيَوالصّلا  . پالطيَوالص ٍ پيشٍوؼي تلَست دسؿت تلَس دس ايلي ػلٌگ ّلا حضلَس داسًلذ     . سؿذي وَاستض فلذػپاس ديذُ هي ؿَد

ديذُ هي ؿًَذ وِ تؼلذادي اص آى ّلا   ( گاُ ػشًيضُ اي)ًيوِ ؿى  داس تا فشم تختِ اي  تا هاو  پلي ػيٌتتيهتلَست ؿى  داس تا اغلة 

گلاُ حَاؿلي پالطيَوالصّلا آثلاس     . دس تشخي اص ًوًَِ ّا پالطيَوالصّا دس حال دگشػاًي تِ ولؼيت ّؼتٌذ. هٌغمِ تٌذي ًـاى هي دٌّذ

پيشٍوؼي ّا اص . ًي خيلي ون دس تشخي اص ًوًَِ ّا تلَست دسؿت تلَس ديذُ هي ؿَدفلذػپاس پتاػين تا فشاٍا. خَسدگي ًـاى هي دّذ

ديَپؼيذي گاُ واهال ؿى  داس ٍلي اغلة تللَست ًيولِ ؿلى  داس ٍ گلاُ تلي ؿلى  دس ػلٌگ ّلا         -ًَع وليٌَپيشٍوؼي ّاي اٍطيت

يشٍوؼي ًيض تَيظُ دس اهتلذاد ؿىؼلتگي ّلا    تلَسّاي پ. تشخي اص آى ّا هاو  ػادُ ًـاى هي دٌّذ. تلَست دسؿت تلَس ديذُ هي ؿًَذ

ٍجَد وَاستضّاي وَچه اٍليِ دس تشخي اص ًوًَِ ّا ػثة گشديذُ وِ تشويلة آًلذصيت ّلا تلِ     . دس حال دگشػاًي تِ ولؼيت ّؼتٌذ

ستض صهيٌِ ي ايي ػٌگ ّا اغلة ؿيـِ اي تَدُ وِ گاُ تجذيذ تثلَس يافتِ ٍ تِ كلَست ولَا  . ػوت ػٌگ ّاي اػيذي تش هتواي  گشدد

 .فلذػپاسي ديذُ هي ؿَد

داػيت ّا دس هٌغمِ ي هَسد هغالؼِ ًؼثتا فشاٍاى تَدُ ٍ ػالٍُ تش گذاصُ ّاي داػيتي اغلة تلَف ّلا ًيلض تشويلة داػليتي ٍ      : داسيت

. ًلذ ؿيـِ اي داس -پَسفيشي تا صهيٌِ ي وشيپتَوشيؼتاليي ايي ػٌگ ّا دس ػغح تاصُ داساي سًگ سٍؿي تَدُ ٍ تافت. سيَداػيتي داسًذ

تلَسّاي فلذػپاس اغلة اص ًلَع ػلذيه ٍ تلا فشاٍاًلي ووتلش پتاػليه دس ػلٌگ اغللة         . دسؿت تلَسّا ؿاه  تلَسّاي فلذػپاس ّؼتٌذ

آى ّلا تَػلظ وشتٌلات     پالطيَوالصّلا هاول  پللي ػليٌتتيه ًـلاى دادُ ٍ لؼلوت ّلايي اص تللَس        . تلَست ًيوِ ؿى  داس ٍجَد داسًذ

فلذػلپاسّا گلاُ دس وٌلاس يىلذيگش تجوؼلات گللَهشي       . دس تخؾ ّايي اص آى ّا ديذُ هي ؿلَد  ػيليغ ثاًَيِ ًيض. جايگضيي ؿذُ اػت

اغللة فلذػلپاسّا تلِ ولاًي ّلاي سػلي       . تلَسّاي آپاتيت تلَست اًىلَصيَى دسٍى پالطيَوالصّلا ديلذُ هلي ؿلًَذ    . تـىي  دادُ اًذ

تلِ  . اص واًي ّاي فشٍهٌيضيي اثشي دس ًوًَِ ديذُ ًـذ.دواًي ّاي اپان ٍ اوؼيذآّي ًيض دس آى ّا ٍجَد داس. دگشػاًي ًـاى هي دٌّذ

لؼوت ػوذُ ي صهيٌِ ي ػٌگ سا ؿيـِ اي تـىي  دادُ اػت ولِ  . هيضاى ون وَاستض تلَست هيىشٍفٌَوشيؼت دس ػٌگ هـاّذُ ؿذ

ت ّلايي اص صهيٌلِ ي   وشتٌلات دس لؼلو  . ايي ؿيـِ تِ ػيليغ ّاي وشيپتَوشيؼتاليي دٍيتشيفيِ ٍ آسطيلِ هلي تاؿلذ  . دٍيتشيفيِ ؿذُ اػت

ولاًي ّلاي اپلان دس صهيٌلِ ي ػلٌگ      . ووي ولشيت ٍ اوؼيذآّي ًيض اص دگشػلاًي ؿيـلِ تَجلَد آهلذُ اػلت     . ػٌگ ديذُ هي ؿَد

 .ػشيؼيت ّاي سيض ًيض دس صهيٌِ ي ػٌگ ٍجَد داسًذ. پشاوٌذُ اًذ
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 تلللا ٍلىاًيللله ّلللا ديلللذُ  ْـلللتِ ّلللاي آرسآٍاسي هَجلللَد دس هٌغملللِ ولللِ اص حجلللن تلللااليي تشخلللَسداس تلللَدُ ٍ دس تٌلللاٍب     ً

. تَف ّا اغلة تافت پَسفيشٍوالػتيه تا هاتشيىغ ؿيـِ اي تِ ؿذت دٍيتشيفيِ داسًلذ . هي ؿًَذ، ؿاه  تَف ٍ ايگٌوثشيت ّا ّؼتٌذ

لغؼلات تللَسي   . لغؼات تلَسي، ػٌگي ٍ ؿيـِ تا دسكذّاي هختلف دس ايي ػٌگ ّا ٍجَد داسًذ وِ دسًاهگزاسي آى ّا ًمؾ داسًذ

اٍاًي ؿاه  تلَسّاي فلذػپاس پالطيَوالص وِ تلَست ؿى  داس، ًيوِ ؿى  داس ٍ گاُ خَسد ؿذُ تا هاو  پلي ػليٌتتيه ٍ  تِ تشتية فش

تشويثي اص اليگَوالص تا آًذصيي ّؼتٌذ، وَاستض تلَست تلَسّاي تي ؿى  ٍ گاُ تا حَاؿي خَسدُ ؿذُ، واًي ّاي فشٍهٌيلضيي ؿلاه    

س تَف ّا حضَس داسًذ ٍ اغلة لالة واهال ؿى  داس آى ّا وِ تا وشتٌات جلايگضيي ؿلذُ   پيشٍوؼي ٍ آهفيثَل ووتش تلَست ػالن د

لغؼات ػٌگي ػوذتا ؿاه  لغؼاتي اص ػٌگ ّاي آرسيي خشٍجي تا تشوية حذٍاػظ ٍ ًيض لغؼلاتي اص  . اػت، دس ػٌگ ديذُ هي ؿَد

دس هلاتشيىغ  . ُ تِ ؿلذت دٍيتشيفيلِ ؿلذُ اػلت    هاتشيىغ ايي ػٌگ ّا سا ؿيـِ تـىي  هي دّذ وِ گا. ؿيـِ ّاي آتـفـاًي ّؼتٌذ

دس ايگٌوثشيلت ّلا ؿيـلِ ّلا حاللت      . واًي ّاي ولذس دس هلاتشيىغ ػلٌگ فشاٍاًٌلذ    . هـاّذُ هي ؿَد Glass shardsآثاس فشاٍاى اص 

 .تشوية تَف ّا ػوذتا اػيذي تا حذٍاػظ هي تاؿذ. جشياًي داؿتِ ٍ تلَست جَؽ خَسدُ ديذُ هي ؿًَذ

تلِ ّولشاُ خلَسدگي     پالطيَوالصتٌذي ٍ حاؿيِ ٍاجزتي دس تلَسّاي  حضَس تافت غشتالي، هٌغمِهَسد هغالؼِ  دس ػٌگ ّاي هٌغمِ ي

ًـاًگش ؿشايظ ًاتؼادلي دس صهاى تثلَس ايي ػٌگْاػلت ٍ ػلَاهلي چلَى آهيختگلي      واًي ّاي فشٍهٌيضييخليجي وَاستض ٍ اپاوي ؿذى 

 .تَاًذ ايي ؿشايظ سا فشاّن آٍسد هاگوايي، تغييش دس دها، فـاس ٍ تشوية ؿيويايي هي

(Best & Christiansen, 2001; Kawabata & Shuto, 2005; Plechov et al., 2008; Gill, 1981) 
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تلَس ٍ صًٍِ وِ اص هشوض دس حال تجضيِ تِ پالطيَوالص تلَست دسؿت :  Bاليَيي تلَست دسؿت تلَس ٍ سيض تلَس دس اليَيي تاصالت وِ ايذًگؼيتي ؿذُ اػت، :  A-2ؿى 

:  E، (حفشُ تا ولؼيت پش ؿذُ اػت)دياتاص آهيگذالَئيذال :  D، (ايگوثشيت)تلَسّاي پالطيَوالص دس تَف ؿيـِ اي جَؽ خَسدُ:  Cػشيؼيت ٍ ولؼيت هي تاؿذ، 

 .XPLتوام ػىغ ّا دس ًَس .تَف هاػِ اي:  Gتاصالت، پيشٍوؼي تلَست دسؿت تلَس دس :  Fپالطيَوالص تا آسايؾ غشتالي ٍ حَاؿي خَسدُ ؿذُ، 
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 زمين شيمي

تِ هٌظَس پي تشدى تِ تحَالت هاگوايي ٍ سٍاتظ طًتيىي ػٌگ ّاي آرسيي، ػالٍُ تش هغالؼات ػٌگ ًگاسي، تجضيِ ؿيويايي ػٌگ 

 .ؿٌاػاى اسائِ ؿذُ اػت ٌگًوَداسّاي هتؼذدي تش پايِ اوؼيذّاي اكلي ٍ ػٌاكش غيشهتحشن تَػظ ػ .ّا اجتٌاب ًاپزيش اػت

ولشيت، ولؼيت ٍ ًظيشّاي ّيذسٍتشهال  ّاي آتـفـاًي هٌغمِ ٍ ظَْس لات  هالحظِ واًي دگشػاًي ًؼثتاً گؼتشدُ ػٌگ تذلي 

ّاي ػالن ٍ ووتش  ًوًَِػؼي گشديذ دس ايي پظٍّؾ هٌغمِ،  ٍلىاًيه ّايّا، تشاي تشسػي خلَكيات اٍليِ  ّواتيت دس آى

 هحيظس ين وِ ديّاي طئَؿيويايي تيـتش تش سٍي خلَكيات ػٌاكشي تىيِ ًوا ٍ دس ػيي حال دس تفؼيش دادُ باًتخادگشػاى ؿذُ 

  Winchester & Floyd(1977)تش پايِ ًوَداس .هاًٌذ هي ّاي دگشػاًي ّيذسٍتشهال ًؼثتا ون تحشن ٍ غيشفؼال تالي

داػيت لشاس گشفتِ اًذ وِ تا  -تشاوي آًذصيت ٍ سيَداػيتٍلىاًيه ّاي هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس هحذٍدُ ّاي آلىالي تاصالت، 

 هجوَع آلىالي دس تشاتش 2iOS ًوَداسّايتش اػاع . (3ؿى )هغالؼات ػٌگ ًگاسي اًجام ؿذُ ًيض هغاتمت داسد

 Irvine & Baragar(1971) ًوَداس ٍ  Irvine & Baragar (1974)AFM ّاي آتـفـاًي هٌغمِ هَسد هغالؼِ تِ تشتية  ػٌگ

ؿى  )گيشًذ آلىالي لشاس هي واله دس هحذٍدُ ي اغلةًوًَِ ّا دس هحذٍدُ ي تَل يتي ٍ  تؼذادي اص آلىالي ٍ هحذٍدُ ػابدس 

تش اثش تاال تَدى فـاس تخـي اوؼيظى، آّي هاگوا ٍاسد فاص اوؼيذّايي چَى هگٌتيت ٍ (1976)تٌا تِ ػميذُ ايشٍيي ٍ تاساگاس .(4

 يضاى آّي دٍ ظشفيتي اص اًَاع تاصيه تا اػيذي تغَس يىٌَاخت دس ػشي والىَآلىالي واّؾ تيتاًَهگٌتيت هي ؿَد، دس ًتيجِ  ه

هي ياتذ دس حالي وِ دس ػشي تَل يتي فـاس تخـي اوؼيظى دس هشاح  اٍليِ پاييي تَدُ ٍ آّي هلشف ًـذُ ٍ دس ػاختواى واًي ّا 

دس هحذٍدُ ػٌگ ّا  SiO2دس همات  K2O ًوَداس تغييشاتدس  .ًوًَِ ّاي هٌغمِ اغلة غٌي ؿذگي اص آّي داسًذ. ٍاسد هي گشدد

تٌَع . گشفتِ اًذلشاس  تاال ّاي پتاػين هتَػظ ٍ پتاػين ػٌگ ّا دس گشٍُ ًوًَِ. گيشًذ لشاس هي داػيت ٍ سيَداػيت ،، آًذصيتتاصالت

ّاي  شايٌذ دگشػاًي ػٌگپزيشي ػٌلش پتاػين دس حيي ف تَاًذ ًاؿي اص تحشن هي K2O ّا اص لحاػ همذاس ٍ پشاوٌذگي ًوًَِ

ػِ  .ّاي هٌغمِ ًوايؾ دادُ ؿذُ اػت تشاي ػٌگ 2SiO تؼضي ػٌاكش اكلي دس همات تغييشات  6دس ؿى  .(5ؿى )هٌغمِ تاؿذ

يذاى تغييشات اغلة ّواٌّگي ٍ اًغثاق ؿذيذي هّواًٌذ يه گشٍُ هشتثظ ػو  هي وٌٌذ، تغَسيىِ دس  CaO,MgO,FeOهتـىلِ 

ػٌگ ّا تا دسكذ پاييي ػيليغ ٍ دسكذ پاييي آلىالي ّا غالثا اص ايي هتـىلِ ّا غٌي ٍ تشػىغ ػٌگ ّايي . ًؼثت تِ ّوذيگش داسًذ

سًٍذ هٌفي  6دس ؿى (. 1378اهيٌي،.ًم  اص ف)وِ تشويثـاى غٌي اص ػيليغ ٍ هجوَع آلىالي ّاػت، اص ايي هتـىلِ ّا فميش ّؼتٌذ

 هي ؿَد وِ خَد حاوي اص تفشيك هاگوايي اص ػٌگ ّاي تاصيه تِ  هـاّذ2SiOُهَجَد دس هيضاى ايي ػِ اوؼيذ تا افضايؾ 

 2SiOتغَسيىِ هـاّذُ هي ؿَد همذاس ايي اوؼيذ تا افضايؾ CaOدس هَسد همذاس . ػٌگ ّاي حذٍاػظ ٍ ػپغ اػيذي هي تاؿذ

 گوا ها واّؾ يافتِ وِ ايي اهش هشتَط تِ تحَل تشوية پالطيَوالصّا اص ولؼيه تِ ػذيه دس حيي تثلَس تخـي

 دس چٌذ ًوًَِ ي تاصيه ًيض وِ هيضاى ايي اوؼيذ تا حذي واّؾ يافتِ، تذلي  آلثيتي ؿذى تلَسّاي پالطيَوالص . هي تاؿذ

هـاّذُ هي ؿَد دس ًوًَِ ّايي وِ اص ػيليغ غٌي ّؼتٌذ هيضاى ايي  MnO دس هَسد . (Morata & Aguirre,2003)هي تاؿذ

تغَس ولي سًٍذ هٌفي هـاّذُ ؿذُ دس ايي ًوَداس ًيض . ًَِ ّاي تاصيه هيضاى تيـتشي داسدػٌلش دس پاييي تشيي حذ خَد اػت ٍ دس ًو
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هاگواّاي اٍليِ اي وِ دس تؼادل تا واًي ؿٌاػي ؿاخق گَؿتِ فَلاًي . تِ تفشيك هاگوايي دس ػٌگ ّاي هٌغمِ داللت داسد

وشٍم  )ppm<  1400-1500(، ًيى  تاال(<7/0)ن تاال ػذد هٌيضي ّؼتٌذ تايذ داساي هماديش( اػپيٌ +گاسًت+استَپيشٍوؼي+اليَيي)

هياًگيي ػذد هٌيضين دس ػٌگ ّاي تاصيه هٌغمِ . (Glenn,2004) دسكذ تاؿٌذ50ووتش اص 2SiOٍ همذاس ( ppm1000تيـتش اص )صياد

لاًي لشاس ًوي گيشد اص ايٌشٍ هاگواّاي اٍليِ دس تؼادل تا گَؿتِ فَ ٍهي تاؿذ لزا جض 56،هياًگيي ًيى 25، هياًگيي وشٍم /. 2تشاتش تا 

هتحو  تحَالت هاگوايي ؿذُ تاؿذ ٍ يا ايي وِ هاگوايي تاؿذ وِ اص گَؿتِ  ،هوىي اػت پغ اص تـىي  دس گَؿتِ ػادي

  .هتاػَهاتيضُ هـتك ؿذُ تاؿذ
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  Irvine & Baragar, 1971هجوَع آلىالي دس تشاتش ػيليغ(تؼييي ػشي هاگوايي ػٌگ ّاي هٌغمِ تش پايِ ًوَداسّاي الف -4ؿى  

 Irvine & Baragar (1974)AFM (ب
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 O2K Le Maitre(2002)دس تشاتش  2SiO دياگشام -5ؿى 
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 2SiO سًٍذ تغييشات ػٌاكش اكلي ًؼثت تِ -6ؿى 

 يين جايگاه تكتونيكي سنگ هاي منطقهتع

. تِ هٌظَس تؼييي جايگاُ تىتًَيىي ٍلىاًيه ّاي هٌغمِ ي هَسد هغالؼِ اص ًوَداسّاي هختلفي دس ايي پظٍّؾ اػتفادُ گشديذ

 توام ًوًَِ ّاي هٌغمِ دس هحذٍدُ ي هشتثظ تا وواى لشاس  3O2Al-2TiO، Muller & Groves, 1997تشاػاع ًوَداس 

 غيش هتحشن HFSيه ًوَداس هتوايض وٌٌذُ تش اػاع ػٌاكش ( 1980)ٍٍدTa-Hf-Thًوَداس. (7ى ؿ)هي گيشًذ

Ta-Hf-Th هي تاؿذ وِ دس غلظت ّاي خيلي ون دس تاصالت ّا حضَس داؿتِ ٍ دس ايي ًوَداس هحذٍدُ ي اًَاع هختلف هاگواّا

لشاس داؿتِ ٍ دس لؼوت تاصالت Dِ دس هحذٍدُ هـاّذُ هي ؿَد توام ًوًَِ ّاي هٌغم الف 8تغَسيىِ دس ؿى . هـخق ؿذُ اػت

اػتفادُ (1983)هَلي 5O2P-2TiO-MnOّوچٌيي دس ايي پظٍّؾ اص ًوَداس . لشاس گشفتِ اًذHf/Th<3ّاي والىَآلىالي تا ًؼثت 

اًذ،  ب ديذُ هي ؿَد اغلة ًوًَِ ّا دس هحذٍدُ تاصالت ّاي والىَآلىالي جضايش لَػي لشاس گشفتِ 8ؿذ ٍ ّواًغَس وِ دس ؿى 

ًوًَِ اص تاصالت ّاي ووتش  4الگَي چٌذ ػٌلشُ تٌْجاس ؿذُ ًؼثت تِ وٌذسيت تشاي . فمظ يىي اص ًوًَِ ّا سٍي هشص لشاس گشفتِ اػت

دس ايي ًوًَِ ّا ًـاًذٌّذُ Thٍ توشوض تاالي  Ti,Ta,Nbتي ٌّجاسي هٌفي  9تا تَجِ تِ ؿى . دگشػاى ؿذُ ي هٌغمِ تشػين گشديذ

هاگواّاي هشتثظ تا وواى اص ػٌلش (. ander et al., 2002F)ه هحيظ صهيي ػاختي هشتثظ تا وواى هي تاؿذ ي تـىي  آى ّا دس ي

Nb  ُتْي ّؼتٌذ چشا وِ ايي ػٌلش غيش هتحشن تَدُ ٍ دس كفحِ فشٍساًذُ تالي هي هاًذ ٍ ٍاسد ػياالت آصاد ؿذُ اص كفحِ فشٍساًذ
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. ًيض هشتَط تِ هاّيت فشٍساًؾ ٍ تحشن تاالي ايي ػٌاكش هي تاؿذ URb,Ba,غٌي ؿذگي اص ػٌاكش . Thًوي ؿَد تشخالف ػٌلش

ًيض ًـاًِ اي اص هٌـا گشفتي هاگواي تـىي  دٌّذُ ي ايي ػٌگ ّا اص پَػتِ الياًَػي فشٍسٍ هي تاؿذ چشا وِ  Srتي ٌّجاسي هثثت 

 . ,.Wang et al( (2006داسًذ Srهاگواّايي وِ اص رٍب پَػتِ لاسُ اي هٌـا هي گيشًذ، تي ٌّجاسي هٌفي 

 
 (Muller & Groves, 1997)َسد هغالؼِهتشاي تؼييي هحيظ صهيي ػاختي ػٌگ ّاي هٌغمِ  Al2O3-TiO2ًوَداس -7ؿى  
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 ،Wood (1980)هَلؼيت ػٌگ ّاي هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس ًوَداس( الف -8ؿى  

ًوَداس ( بA:N-MORB,B:E-MORB,C:OIB,D:Arc-Basaltsًوَداس دس ايي
Mullen(1983) 

 

 4تشاي  Sun,1980الگَي چٌذ ػٌلشُ تٌْجاس ؿذُ ًؼثت تِ وٌذسيت -9ؿى   

 ًوًَِ اص تاصالت ّاي هٌغمِ
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 :نتيجه گيري 
 

 :تا تَجِ تِ هـاّذات كحشايي، هغالؼات ػٌگ ًگاسي ٍ ًتايج صهيي ؿيوي ٍلىاًيه ّاي هٌغمِ ي وَؿىَ ًتايج صيش حاك  ؿذ

گذاصُ ّلا داساي تشويلة ػلٌگ ؿٌاػلي اليلَيي تاصاللت، تاصاللت، ّيالَآًلذصيت، آًلذصيت          الؼات ػٌگ ًگاسي ًـاى هي دّذ وِ غه

آهيگذالَئيذال، تشاوي آًذصيت، ّيالَتشاوي آًذصيت ٍصيىَالس، وَاستض تشاوي آًذصيت، ولَاستض التيلت آًلذصيت، ّيلالَ داػليتيه      

  تَف ّايي تا دسكذّاي هتفاٍت اص لغؼات تلَسيي، ؿيـِ ٍ لغؼات ػلٌگي ّؼلتٌذ ولِ    آرسآٍاسي ّا ؿاه. آًذصيت ٍ داػيت ّؼتٌذ

سيلَليتي، سيَداػليتي ٍ   ) تلا تيـلتش اػليذي   ( اغللة تشاولي آًلذصيتي   )ايي تَف ّا تشوية حذٍاػظ. دس ًاهگزاسي آى ّا دخالت داسد

يىشٍليتي، ايٌتشگشاًلَالس، ؿيـلِ اي، آهيگذالَئيلذال ٍ    تافت ؿاخق آى ّا تافت پَسفيشي تا صهيٌِ ّاي هتٌَع اص لثي  ه .داسًذ( داػيتي

 .تَف ّاي ائَػي اغلة تافت پَسفيشٍوالػتيه تا هاتشيىغ ؿيـِ اي دٍيتشيفيِ داسًذ. ٍصيىَالس اػت

فشاٍاى تشيي واًي هـاّذُ ؿذُ دس ايي ػٌگ ّا فلذػپاس پالطيَوالص اػت وِ تِ كَست دسؿلت تللَس ٍ اغللة ًيولِ ؿلى  داس ٍ ًيلض       

تؼلذادي اص آى ّلا آسايلؾ    . پالطيَوالصّا هاو  پلي ػيٌتتيه ًـاى هي دٌّلذ . تيغه ّاي وَچه هيىشٍليتي ديذُ هي ؿَد تلَست

 .حَاؿي تشخي اص تلَسّا ًيض خَسدگي ًـاى هي دّذ. غشتالي ٍ گاُ هٌغمِ تٌذي داسًذ

ت دگشػلاى ؿلذُ اًلذ ٍ گلاُ لاللة آى ّلا       واًي ّاي فشٍهٌيضيي دس ػٌگ ّاي تاصيه هٌغمِ ؿاه  اليَيي ّايي اػت وِ اغلة تِ ؿذ

ّوچٌيي پيشٍوؼي اص ًَع وليٌَپيشٍوؼي ًيض دس ايي ػٌگ ّا ديذُ هي ؿلَد ولِ گلاُ ولاهال ولؼليت جلايگضيي آى       . تالي هاًذُ اػت

 .گشديذُ ٍ فمظ لالة ؿى  داس آى تالي هاًذُ اػت

 .ٍجَد داسددس ًوًَِ ّاي اػيذي وَاستض تلَست تلَسّاي تي ؿى  گاُ تا حَاؿي خليجي 

تافت غشتالي، حَاؿي خَسدُ ؿذُ ٍ هٌغمِ تٌذي دس تلَسّاي پالطيَوالص ٍ حَاؿي خَسدُ ؿلذُ دس وَاستضّلا  ًـلاى دٌّلذُ ي ػلذم      

آهيختگي هاگوايي، تغييشات دس دها، فـاس ٍ تشوية ؿيويايي هاگوا هي تَاًذ تاػل  ايلي ػلذم    . تؼادل دس صهاى تثلَس ايي ػٌگ ّاػت

 .تؼادل ؿذُ تاؿذ

غالؼات صهيي ؿيوي ًـاى هي دّذ وِ ػٌگ ّاي هٌغمِ اص ًظش ػٌگ ؿٌاختي دس ػشي هاگوايي ػاب آلىالي تلا عثيؼلت تلَل يتي تلا     ه

 . اغلة والىَآلىالي لشاس هي گيشًذ

ًوَداسّاي هتوايض وٌٌذُ هحيظ ّاي تىتًََهاگوايي ًـاى هلي دٌّلذ ولِ ػلٌگ ّلاي آتـفـلاًي هٌغملِ هلَسد هغالؼلِ دس استثلاط تلا            

 .ساًؾ دس يه هحيظ وواى لاسُ اي ايجاد ؿذُ اًذفشٍ

◊◊◊◊◊◊◊ 
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