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درآمدی بر محیط زمین ساختی، پتروژنز و فرآیندهای موثر درتکوین ماگمای مولد دایک های دیابازی جنوب غرب بویین 

 زهرا
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 چکیده :

شناختیعمدتاًآندزیتیتاآندزیتیبازالتیوگاهینیزداسیتی،درداخلهایدیابازیجنوبغرببویینزهراباترکیبسنگدایک

پیروکسنبههایآتشفشانیائوسنسنگ پالژیوکالز، شامل: کانیهایاصلیآنها اند. کمربندماگماییارومیهدخترتزریقشده

همراهکانیهایفرعیکوارتز،بیوتیتواپکبودهوبافتغالبآنهامیکرولیتپورفیریاست.براساسویژگیهایژئوشیماییو

ازذوببخشیمنابعگارنتلرزولیتیوازاعماقحدودمیتوانبیانداشتماگمایN(Dy/Yb) مقادیرپاییننسبت آنها سازنده

میHFSEتهیشدگیوLILEکیلومتریدرمحدودهزونگارنتداروگوشتهاستنوسفریمنشأگرفتهوباتوجهغنیشدگی011

Th/NbومقادیرپایینBa/Thیتوانتاییدکرددریکمحیطزمینساختیمرتبطباقوسآتشفشانیتشکیلشدهاند.مقادیرباال

.نماینگرتأثیرآالیشپوستهیپایینیدرروندتکوینآنهااست

 

دختر،گارنتلرزولیت،بویینزهرا-دایکهایدیابازی،قوسآتشفشانیارومیه :كليد واژه ها


Introduction to tectonic setting, petrogenesis, and processes of magma evloution in the diabase 

dikes of south west of Boin-Zahra 

 

Abstract: 
 

Diabase dikes in the South West of Boin-Zahra, which are mainly andesitic to basaltic andesite and sometimes 

dacite in composition, have been injected into the Eocene volcanic rocks of Urmiah-Dokhtar magmatic belt. The 

dikes have a porphyritic microlitic texture with a primary paragenesis mainly containing phenocrysts of 

plagioclase and pyroxene with minor quartz, biotite and opaque minerals. Based on geochemical characteristics 

and low values of Dy/Yb(N), it is considered that their magma has originated from partial melting of garnet 

lherzolite source, and from depths of approximately 100 kilometers in garnet zone range and asthenospheric 

mantle, also due to the enrichment LILE and the depletion of HFSE, it can be confirmed that their magma is 

formed in a volcanic arc setting. High values of Ba/Th and low values of Th/Nb in the samples could reflect the 

effect of the lower crust contamination of the dolerite mantle source. 

 

Keywords :(Diabase Dikes, Urmiah-Dokhtar Volcanic Arc, Garnet Lherzolite, Buin-Zahra 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 مقدمه :

23º20´شرقیوعرضهای00º94´تا01º94´رافیاییدایکهایدیابازیجنوبغربشهرستانبویینزهرابینطولهایجغ

بخشکوچکیاززونساختاریشمالیدراستانقزوینبرونزددارند.اینمنطقهدرتقسیماتزمینشناسیایران،23º20´تا

ازویژگیهایچشمگیراینزون،(0)شکلدخترمحسوبمیشود-ایرانمرکزیوکمربندماگماییارومیه فعالیتماگمایی.

گستردهیترشیریاستکهازکرتاسهزیرینبابیرونریزیگدازههایآتشفشانیمختلفشروعشدهودرائوسنبهاوجخود

(.دایکهایموردمطالعهبهصورتدستجاتکموبیشموازیکهضخامتهریکحداکثربهچهار0232رسیدهاست)آقانباتی،

جنوبشرقیبهداخلسنگهایآتشفشانیائوسنتزریقشدهاند.باتوجهبهاینکه–غالبشمالغربمترمیرسدوباامتداد

دایکهایدیابازیدرمحیطهایتکتونیکیمتفاوتیتشکیلمیشوندوازمنابعمختلفیمنشأمیگیرند،سوالاساسیاینتحقیقکه

نگرفته،پرداختنبهپترولوژیاینسنگهابرایروشننمودنمحیطدرپژوهشهایزمینشناسیگذشتهچندانموردتوجهقرار

بررسیهای هایصحرایی، داده از استفاده با اینپژوهشسعیخواهدشد در لذا بود. خواهد اینسنگها منشأ تکتونیکیو

تعیینعمقذوببخشی ومحیطتکتونیکیدایکپتروگرافیوتجزیههایژئوشیمیایی،بهبررسیوشناساییترکیبمحلمنشأ،

هایجنوبغرببویینزهراپرداختهشود.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق

بهمنظوربررسیدایکهاموردمطالعهدرابتدامطالعاتکتابخانهایوسپسبااتکابهایناطالعاتپایه،بازیدصحراییونمونه

سپسبرایانجاممطالعاتپتروگرافی مقاطعنازکتهیهشدکهپسازبرداریازمنطقهانجامشد. ومیکروسکوپیازنمونهها،

عددنمونهمناسبوفاقدهوازدگیبرایآنالیزشیمیاییعناصر01بررسیهایپتروگرافی،تعیینکانیهاوبافتسنگها،تعداد

آزمایشگاه افزارهایزمینش SGSاصلیوکمیاببه وسپسنتایجحاصلتوسطنرم فرستاده ترکیه وGCDKitناسیازجمله

IGPET.پردازششد
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بحث:
 ماگمایی  -الگوی زمين ساختی

یکیازجنبههایحایزاهمیتدرتعیینجایگاهتکتونیکیماگما،بررسیالگویعناصرکمیابونادردرنمودارهایعنکبوتیاست

3)شکل نسبتبه شده هنجار به عنکبوتی نمودار در .)MORB (Pearce, 1983) کندریتو(Tampson,1982) مورد های نمونه

درTi ،Nb ،Th ،HREE عناصردربررسی آنومایمثبتنشانمیدهند، Rb ،K ،LREEآنومالیمنفیو . نظر Pearce(0433)به

شاخصHFSEتهیشدگیمشاهدهاینویژگیهادرسنگهایآتشفشانیدلیلمشخصیبرارتباطآنهاباپدیدۀفرورانشاست.

(.Zanetti et al, 1999) نگهایوابستهبهقوسآتشفشانیاستس





















 منطقه مورد مطالعه

 (؛Ghasemi and Talbot, 2005; Azizi and Moinevaziri, 2009) نقشه ساده شده زمین شناسی ایران منطقه مورد مطالعه در -1شکل

، ب( به هنجار MORB (Pearce, 1983)به هنجار شده نسبت به ، الف( نمونه های مورد مطالعه نمودار عنکبوتی -2شکل

 (Tampson,1982)ریت کند شده نسبت به

 

 ب الف
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ازعناصر غنیشدگینشانمیدهندکهاینویژگیسنگهایماگماییکمانیاقوسهایآتشفشانیK ،Rbهمچنیننمونهها

Rollinson, 1993است) عناصر منفی هنجاری بی وجود طرفی از .)Ti ،Ta ،Nb  روPو کمیابنمونهدر تغییراتعناصر ها،ند

(0439وهمکاران)Pearce(.براساسنمودارهایWilson, 1989)استتواندنشانگرشگلگیریسنگهادرمنطقهفرورانشمی

الفوب(.-2(تمامینمونههادرگسترهقوسآتشفشانیقرارمیگیرند)شکل0441)GrovesوMullerو























همچنین اساسنمودارهای Ti/Zr-Zr (Bagas et al, 2008)بر نمودار  MgOو مقابل هاK2O (Varekamp et al, 2010در نمونه )

الفوب(.-9موردمطالعهدرگسترهبازالتهایکمانیواقعمیشوند)شکل

















برای  Y/Zr(، ب( نمودار Pearce et., 1984) Ta/Yالف( تعیین محیط زمین ساختی دایک های مورد مطالعه با استفاده از نمودار  3شکل

 (.Muller and Groves, 1997تعیین محیط زمین ساختی دایک های مورد بررسی )

 

ب( موقعیت  K2O (Varekamp et al., 2010.)در مقابل  Mgoمورد بررسی در نمودار  الف( جایگاه زمین ساختی دایک های  4شکل

  Ti/Zr-Zr (Bagas et al, 2008.)نمونه های مورد مطالعه در نمودار 
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 تعيين تركيب و درجه ذوب بخشی منشأ ماگمای مولد دایک ها

میزانذوب،فرآیندهایتبلورجدایشیوتأثیرغلظتعناصرتشکیلد هندهیکماگمایاولیهتابعیازغلظتعناصردرگوشته،

هاوخصوصیاتمحلهایآذرینمیتوانندمعرفویژگیآالیشپوستهایاستوازآنجاییکهنسبتعناصرناسازگاردرسنگ

غنیشدگیدرمحلمنشأنمونههایموردبررسیازنسبتهایمنشأگیریماگمایوالدباشد،جهتتشخیصوجودیاعدموجود

شدههاازگوشتهغنیقابلمشاهدهاست،تمامینمونه0شکلاستفادهشدهاستهمانگونهکهدرY-Zrو Nb-Zrعناصرناسازگار

قراردارد.ازآنجاییکهتبلور01تا3بینZr/Yوبراینسبت0/09تا1درمحدودۀZr/Nbنسبتمنشأگرفتهاندومیزانتغییرات

توان(،میAlvaro et al,2006ایجادکند)Zr/YوZr/Nbتفریقینمیتواندتغییراتاساسیدرنسبتهایعناصرناسازگارنظیر

اهمگنی(ویادراثرنRao& Rai, 2006بخشیازیکمنبعهمگن) توانددرنتیجۀذوبگفتکهبروزتغییراتدرایننسبتهامی

(ایجادشدهباشند.Weaver & Tarney,1981منشأ)



















.برایاینمنظورنموداربخشیمنشأگوشتهایماگمااستیکیازکاربردعناصرکمیابخاکیونسبتهایآنتعییندرجهذوب

ذوبلرزولیتهایاسپینلیاگارنتدارهایمختلفیطراحیشدهاند.بامقایسهترکیبنمونههاباترکیبمذابهایمنشأگرفتهاز

نمودار ) Aldanmazدر همکاران درجه3111و به توان می آن( منشأ ماهیتگوشته و ازذوببخشی نمودار این برد. پی ها

الگویتلفیقیازShaw (0411معادالت و )Mckenzie و O’nions (0440 شکل0440، در همانگونهکه است. ساختهشده )6

نمایا 0ناستنمونههایموردبررسیترکیبیمشابهبامذابهایمشتقشدهازگوشتهغنیشدهداشتهوروندیمنطبقبا 31تا

درصدذوببخشی،گارنتلرزولیتنشانمیدهند.درمذابهایحاصلازذوببخشییکمنبعاسپینللرزولیتیمقادیرنسبت

N(Dy/Yb)ماهایمحصولذوببخشیمنابعگارنتلرزولیتیباحضورگارنتباقیماندهدرمنشأ،بودهودرماگ16/0ترازپایین



برای نمونه های مورد بررسی  Nb/Zrو ب(  Y/Zrنمودارهای تفکیک منشأ غنی شده و تهی شده با استفاده از نسبت الف(  -5شکل 

(Sun and McDonough, 1989.) 
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ایننسبتدرنمونههایموردبررسیباالترازمقدارذکرشدهودرحدود.(Hasse et al ,2004است)16/0ایننسبتباالتراز

کنندهیکمنبعگارنتلرزولیتیرابرایماگمایتشکیلدهندهدایکداشتهوتایید Aldanmazاست،کههمخوانیبانمودار1/0

هایموردمطالعهاست.

 تعيين عمق ذوب بخشی ناحيه منشأ

استفادهشدهاست.باتوجهبهاینکهنسبتهای،CeدرمقابلCe/Ybبهمنظورتعیینعمقذوببخشیناحیهمنشأ،ازنمودارتغییرات

REEنظیرCe/Yb ،نند،نسبتاینعناصرشاخصبسیارخوبیدرنشاندادنکتبلورتفریقیتغییرچندانینمیفرآیندهایدرطی

الف،میتوانبیانداشت،عمقماگمایمولدنمونههایموردبررسی،در–1عمقذوببخشیاست.براساسایننسبتدرشکل

درمحدودهزونگارنتداروازمنشأگوشتهاستنوسفریاست.کیلومتراست.اینعمقنشاندهندهذوببخشی010تا40حدود

توانعمقذوببخشیرابادقتبیشتریتعیینراحینمودهاندکهبرپایهآنمی(مدلدیگریراط0440)CoxوEllamهمچنین

یرند.بارسمخطوطموازیگقرارمیXدرمحورلگاریتمی CeوYb ،Smب(.براساسایننمودارمیانگینعناصر-1کرد)شکل

کنندمعرفعمقجدایشمذاباست.کهبراساسآنعمقراقطعمیCeوYb ،Smاینعناصر،نقاطیکهمنحنیهایYبامحور

کیلومتراستکهانطباققابلتوجهایبایافتههایروشقبل013تا43جدایشماگمایمولدنمونههایموردبررسیدرحدود

دارد.













 .(Aldanmaz et al 2000)به منظور مشخص کردن درصد ذوب بخشی نمونه های مورد بررسی  La/Smدر برابر  Laنمودار  -6شکل 

 

(. ب( موقعیت نمونه های Ellarn and cox, 1991) Ceنسبت به  Ce/Ybالف( تعیین عمق ذوب بخشی با استفاده از نمودار  7شکل 

 (.Ellarn and cox, 1991در مقابل عمق جدایش ) Ceو  Yb ،Smی، در نمودار تمرکز میانگین عناصر مورد بررس
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 نقش آالیش پوسته ای در تکوین ماگماهای مولد دایک ها

صعودماگماهایسازندهسنگهایآذرینمستلزمعبورازضخامتباالیپوستهقارهایاستکهاینضخامتزیادعاملاصلی

نرخپایینتولیدماگما،نرخصعود کمومدتاستقرارزیادآالیشماگمایتشکیلدهندهآنهااست.عالوهبراین،عواملینظیر:

ماگمادرآشیانهماگماییواقعدراعماقکمپوستهقارهاینیز،درافزایشاحتمالآالیشپوستهایدخیلهستند.نمونههایمورد

 عناصر Yو Ti ،Zr ،Nb ،Taبررسیدر عناصر در Rb ،K ،Baآنومالیمنفیو (.0آنومالیمثبتنشانمیدهند)شکلLREEو

ازغنیش (منبع<00نشانازآالیشپوستهایماگمایسازندهدایکهاویادرجاتکمذوببخشی)%،LREEدگینمونهها

گوشته دارد (.Singh  &Srivastava 2004 ,)ایآنها افزایشمیزان کاهشRb ،K ،Baهمچنین و طرفیفقدان از  Ti ،Nb ، Zrو

بازالتهایپشتهاقیانوسیوجزایراقیانوسیNb/U.مقدارنسبت(Reichew et al,2004)کندایبیانمیاحتمالآالیشپوسته،Yو

.باتوجهبهاینکهمقدار(Xu, 2001)استونسبتیکمترازاینمقدارنشاندهندهمشارکتموادپوستهایدرمنشأاست91کهبرابر

متغیراست،میتوانوقوعآلودگیپوستهایرادر30/33تا01/2بودهوبین91ایننسبتدرنمونههایموردبررسیکمتراز

الف(.-3نمونههایموردبررسی،تاییدنمود)شکل

-3برایبررسیتاثیرذوبرسوباتپوستهباالییوذوبصفحهایپوستهپایینیاستفادهمیشود)شکلBa/Th-Th/Nbازنمودار

بیانگرشرکتجزئیمحصوالتزونفرورانش)محلولهاوموادمذاب(وتاثیرآلودگیدرایننمودارTh/Nbب(.مقادیرپایین

نمونههایموردبررسیدارایروندافقیدراین گرتاثیرنمودارهستندکهاینمسئلهبیانپوستهایدرایجاداینسنگهااست.

است.ذوبپوستهپایینیدرروندتکوینماگمایمولددایکهایموردمطالعه




















◊◊◊◊◊◊◊ 

 

(. ب(  نمونه های مورد مطالعه دارای روند Cornelius al et 2011، )Nb/Uدر برابر  Nbالف( جایگاه نمونه های مورد بررسی در نمودار  8شکل 

 (.Orazaco Esquivel et al., 2007تاثیر ذوب پوسته پایینی در روند تکوین آنها است )افقی در این نمودار هستد که بیان کننده 
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 نتیجه گیری :
 

وکندریتMORBنسبتبهHFSEوازعناصرغنیشدهLILEجنوبغرببویینزهراازعناصرحدواسطوبازیکدایکهای

براساسنسبتهایعناصرناسازگار تهیشدهاندکهاینویژگیشاخصسنگهایآتشفشانیوابستهبهقوسآتشفشانیاست.

Zr/Nb وZr/Y پایین مقادیر از N(Dy/Yb) و مذابهایمشتقشده با ترکیبیمشابه دایکها داشتماگمایمولد بیان میتوان

تا43گوشتهغنیشدهداشتهوازذوببخشیمنابعگارنتلرزولیتیمنشأگرفتهاند.نمودارهایعمقذوببخشی،عمقیدرحدود

هایموردبررسینشانمیدهندکهبیانگریکمحیطعمیقگوشتهایدرزمانتشکیلکیلومتریبرایماگمایمولددایک013

نماینگرتأثیرآالیشپوستهیپایینیدرطیفرآیندصعودوتکوینTh/NbومقادیرپایینBa/Thآنهااست.همچنینمقادیرباالی

نهاییدایکهایدیابازیاست.
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 .(ص036)،سازمانزمینشناسیواکتشافاتمعدنیکشور،"زمینشناسیایران"،0232،آقانباتی،ع.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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