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نقش اختالط ماگمایی و مولفههای پوستهای در تکوین سنگهای
آتشفشانی ائوسن در محدوده شمال برزابیل ،جنوب خاوری کوههای
طارم
2

مرتضی خلعتبری جعفری* ،1میثم اکبری

-1دانشيار پژوهشکده علوم زمين ،سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور
-2کارشناسیارشد ،پژوهشکده علوم زمين ،سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور
پذيرش مقاله1396/9/28 :
تأييد نهايی مقاله1396/10/12 :
چکیده
منطقه مورد مطالعه دربردارنده سنگهاي آتشفشانی ائوسن با ترکيب بازالتيکآندزيت ،آندزيت ،تراکیآندزيت،
تراکيت-تراکیداسيت ،داسيت و ريوليت-ايگنمبريت است .اين سنگها دربردارنده شواهد آميختگی-اختالط
ماگمايی شامل قطعههاي بازيک-حدواسط درون خميره اسيدي و فنوکريستهاي پالژيوکالز با بافت الکی،
ساختار النهزنبوري ،منطقهبندي نوسانی و حاشيه انحاللی هستند .آنها ويژگیهاي سريهاي ماگمايی کالک-
آلکالن ،شوشونيتی و عالئم فرورانش را نشان میدهند .الگوهاي بههنجار شده عناصر نادر خاکی و نمودارهاي
عنکبوتی از گدازههاي بازيک-حدواسط با الگوهاي کمان قارهاي و الگوهاي گدازههاي اسيدي با الگوي ريوليت
پرآلومينوس و پوسته بااليی انطباق دارند .به نظر میرسد که ماگماي بازيک والد ،طی ذوب بخشی آستنوسفر و
نازکاليهاي شدن ليتوسفر زيرقاره اي حاصل شده است .تجمع ماگماي والد در پوسته سبب ذوب بخشی آن و
ايجاد ماگماي اسيدي شد .آغشتگی ماگماي والد با مولفههاي پوستهاي و آميختگی و اختالط با ماگماي اسيدي،
نقش مهمی در گوناگونی ترکيبی سنگهاي آتشفشانی مورد مطالعه داشته است.
واژههای کلیدی :آندزيت ،آاليش ،ايگنيمبريت ،برش هيبريدي ،نازکاليهاي شدن ليتوسفري.

* -نويسنده مسئول02164592474 :

Email: khalat1965@gmail.com
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مقدمه
هيراياما و همکاران ،1965 ،آسيابانها و فودن،
 .)2012مويد ( )1370در پاياننامه کارشناسی
ارشد ،تشکيل سنگهاي نوار آتشفشانی-پلوتونيک
منطقه طارم و ژنز مس را در ارتباط با فرورانش
توجيه نمود .محمدي و حاجابولفتح ( )1390سنگ-
هاي آتشفشانی ائوسن در منطقه زاکر (خاور زنجان)
را از نوع کالکآلکالن پتاسيم متوسط-باال ،در
محدوده متاآلومين و حاصل ذوب بخشی گوشته،
تفريق و آلودگی پوستهاي دانستهاند .در نقشه
زمينشناسی  1:250.000زنجان (اشتوکلين و
افتخارنژاد )1969 ،واحدهاي زمينشناسی جنوب
خاوري کوههاي طارم ،بهعنوان عضو آمند از سازند
کرج معرفی شدهاند .نقشه زمينشناسی
 1:100.000ابهر که منطقه مورد مطالعه را پوشش
میدهد ،تاکنون منتشر نشده است .عابديان و
همکاران ( )1387در گزارش اکتشافات ژئوشيميايی
ورقه  1:100.000ابهر ،بيشترين نوع دگرسانی را از
نوع آرژيلی حدواسط همراه با کالهکهاي سيليسی
دانستند .زارعی سهاميه ( )1371و زارعی سهاميه و
همکاران ( )1387نيز با توجه به بررسیهاي
ژئوشيميايی ،سنگهاي ماگمايی شمال ابهر را با
مناطق کششی پشت کمان مقايسه نمودند .هدف از
اين مقاله ،ارائه نتايج حاصل از مطالعات پتروگرافی
و ژئوشيميايی سنگهاي آتشفشانی هيبريدي
شمال برزابيل ،جنوب خاوري کوههاي طارم است.
در بررسیهاي اوليه در روي زمين متوجه شديم که
بعضی از واحدهاي آتشفشانی در اين منطقه،
شواهدي از اختالط ماگمايی را نشان میدهند .با
توجه به عدم پيشينه مطالعاتی از سنگهاي
هيبريدي در شمال برزابيل و نبود نقشه زمين-
شناسی با مقياس  ،1:100.000بررسی آنها مورد
توجه قرار گرفت.

منطقه مورد مطالعه در  85کيلومتري جنوب
خاوري شهرستان زنجان بين طولهاي جغرافيايی
خاوري  49˚ 13′ 35″الی  49˚ 24′ 52″و عرض-
هاي جغرافيايی شمالی  36˚ 11′ 08″الی 19′ 26″
˚ 36قرار دارد .اين منطقه ،در جنوب خاوري کوه-
هاي طارم واقع است و بخشی از جنوب خاوري ورقه
زمينشناسی با مقياس  1:250.000زنجان
(اشتوکلين و افتخارنژاد1969 ،؛ هيراياما و همکاران،
 )1965را دربر میگيرد .منطقه مورد نظر بهطور
عمده شامل سنگهاي آتشفشانی و آتشفشانی-
رسوبی ائوسن است که توسط تودههاي نيمه عميق
ريوليتی (پايان ائوسن-اليگوسن؟) قطع شدهاند .در
رابطه با موقعيت ساختاري منطقه مورد مطالعه در
تقسيمات ساختاري ايران ،عقايد متفاوتی وجود
دارد .در تقسيمات پيشنهادي اشتوکلين (،)1968
نوگل سادات و همکاران ( )1993و آقانباتی
( ،)2004اين محدوده در منطقه ساختاري ايران
مرکزي جاي میگيرد .اما در تقسيمبندي نبوي
( )1355در منطقه البرز-آذربايجان (شکل  1الف)،
در تقسيمبندي افتخارنژاد ( )1359در منطقه البرز
باختري و در تقسيمات ساختاري علوي ()1991
بهعنوان بخشی از مجموعه ماگمايی البرز معرفی
شده است .به عالوه با توجه به ورقه زمينشناسی با
مقياس  1:250.000زنجان (اشتوکلين و افتخارنژاد،
 ،)1969ورقه زمينشناسی با مقياس 1:100.000
تاکستان در مجاورت منطقه (مهابادي و فنودي،
 )1371و مقاالتی که اخيرا در حوالی منطقه منتشر
شدهاند (مثل پرچکانی و همکاران،)1392 ،
محدوده مورد مطالعه بهعنوان بخشی از منطقه
ساختاري البرز در نظر گرفته شد .در پيشينه
مطالعات زمينشناسی از ناحيه زنجان و کوههاي
طارم ،سنگهاي آتشفشانی ائوسن به سازند کرج
منسوب شدهاند (اشتوکلين و افتخارنژاد،1969 ،
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تجزيههاي شيميايی ،انتخاب شدند .بعد از آماده-
سازي نمونهها با استفاده از دستگاه فلورسانس اشعه
ايکس ( )XRFبراي تعيين مقادير اکسيدهاي اصلی
و طيفسنج جرمی پالسماي جفتشده القايی
( )ICP-MSبراي تعيين عناصر کمياب و نادر خاکی
به ترتيب در آزمايشگاههاي سازمان زمينشناسی و
اکتشافات معدنی کشور و مرکز پژوهشهاي
کاربردي کرج تجزيه شدند .نتايج اين تجزيهها در
جدول  1ارائه شدهاند .نتايج آناليزهاي شيميايی در
نرمافزارهاي  Excelو  Igpetپردازش و نمودارهاي
ژئوشيميايی در محيط نرمافزار  CorelDrawباز
ترسيم شده است.

پس از برداشت صحرايی و مطالعات پتروگرافی و
ژئوشيميايی ،نتايج اين مطالعات در اين مقاله به
بحث گذاشته شدند.
مواد و روشها
در پيمايشهاي صحرايی و تهيه نقشه (شکل  1ب)،
از عکسهاي هوايی با مقياسهاي  1:25.000و
 ،1:50.000نقشههاي توپوگرافی با مقياس
 1:50.000و تصاوير ماهوارهاي  ETMبا مقياس
 Bing map-satelite ،1:80.000و Google Earth
استفاده و تعداد  73نمونه سنگی برداشت شد .پس
از مطالعات پتروگرافی تعداد  32نمونه جهت

شکل  :1الف) موقعيت منطقه مورد مطالعه در زون البرز-آذربايجان از نبوي ( )1355و ب) نقشه زمينشناسی تهيه
شده در اين مطالعه از شمال برزابيل که واحدهاي اصلی مورد بحث در مقاله را نشان میدهد.
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جدول  :1ترکيب اکسيدهاي اصلی به روش  XRFبر حسب درصد وزنی ( )wt%و عناصر فرعی به روش  ICP-MSبر
حسب ( )ppmاز تجزيههاي انتخابی از سنگهاي آتشفشانی شمال برزابيل را نشان میدهند.
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نتایج
صورت ناوديس و تاقديس چين خوردهاند (شکل 1
ب) .اين مجموعه به طور محلی دربردارنده سنگ-
هاي رسوبی از نوع شيل تيره رنگ ،ماسهسنگ و
عدسیهاي نازک از سنگ آهک ميکرايتی است که
نشان میدهد که فورانهاي آتشفشانی در بخش-
هايی از محدوده مورد مطالعه در محيط زيرآبی
صورت گرفته است.

زمینشناسی :در جنوب خاوري کوههاي طارم ،در
منطقه مورد مطالعه ،گدازههاي آتشفشانی ائوسن،
طی چند مرحله در بازه زمانی ائوسن فوران يافتهاند.
اين گدازهها و همراهان ولکانوکالستيک آنها،
ترکيب بازيک-حدواسط و اسيدي دارند (شکل )1
اما گسترش واحدهاي آتشفشانی حدواسط و
اسيدي بيش از واحدهاي بازيک است .که گاهی به

شکل  :2الف)گدازههاي واحد  Edatو توفهاي آهندار قرمز رنگ  ،Eftب) ولکانيسم دوگانه ،پ) برش هيبريدي در واحد
 Ehbدر شترکوه ،ت) قطعات بازيک-حدواسط درون خميره ايگنيمبريتی در شمال روستاي خلج ،ث) آميختگی ماگمايی
در درون ايگنيمبريت-گدازه در شمال باختري روستاي برزابيل ،ج) برونزد ايگنيمبريت در شمال باختري روستاي خلج و
چ) تزريق توده نيمهعميق ريوليتی را نشان میدهند.

آتشفشانی بازيک-حدواسط و اسيدي با ترکيب
بازالتيکآندزيت ،آندزيت ،تراکیآندزيت ،داسيت-
آندزيت و تراکیداسيت (واحد  )Eanهمراه با توف-
هاي آهندار قرمز رنگ (واحد  )Eftنهشته شده که

با توجه به شواهد صحرايی ،نخستين فراوردههاي
آتشفشانی شامل نهشتههايی از توف ،برش ريوليتی
و گدازههاي ريوليتی-داسيتی است (واحد ،Ert
شکل  1ب) .سپس بر روي آنها ،گدازههاي
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(شکل  2ج) .به نظر میرسد که در پايان ائوسن-
اليگوسن (؟) تودههاي نيمهعميق با ترکيب ريوليتی
(واحد  ،)Rhواحدهاي آتشفشانی ائوسن ميانی-
بااليی را قطع نمودهاند (شکل  2چ) .اين تودهها در
خاور روستاي مرشون و شمال و شمال خاوري
روستاي اسدآباد رخنمون دارند و نتايج مطالعات
ميکروسکوپی آنها در بخش پتروگرافی نوشته شده
است.
پتروگرافی :براساس بررسیهاي پتروگرافی ،گدازه-
هاي منطقه داراي ترکيب بازالتيکآندزيت ،آندزيت،
تراکیآندزيت ،تراکيت-تراکیداسيت ،داسيت و
ريوليت هستند .گدازه بازالتيک آندزيتی داراي بافت
پورفيريک با خميره ميکروليتيک جريانی و
اينترسرتال است .بافت پورفيريتيک نيز در برخی از
مقاطع نازک ديده شد (شکل  3الف) .فنوکريستها
دربردارندهي پالژيوکالز (البرادوريت) ،اوژيت،
هورنبلند و سودومورف اليوين هستند .هورنبلندها
به دو صورت سالم و يا با حاشيه اکسيد شده ظاهر
شدهاند .خميره نيز از شيشه آتشفشانی ،ميکروليت-
هاي پالژيوکالز و کانیهاي ريز از جنس
فنوکريستها تشکيل شده است .حفرههاي پرشده
از کانیهاي اسمکتيت ،کلريت و اپيدوت نيز در
خميره پراکندهاند .گدازه آندزيتی داراي بافت
پورفيريک با خميره ميکروليتيک است .بافت
گلومروپورفيريک نيز بهطور موضعی ديده میشود.
فنوکريستها دربردارندهي پالژيوکالز (البرادوريت)،
اوژيت ،آنستاتيت و بيوتيت هستند .اوژيت به صورت
بیشکل و در مواردي همراه با ماکل ديده میشود
و در حال تبديل به هورنبلند و به مقدار کمتر به
کلسيت است .فنوکريست آنستاتيت نيز تنها در
مقاطع نازک گدازه آندزيتی شمال روستاي کلهخانه
يافت شد .بيوتيت به مقدار کم وجود دارد که در
حال جايگزينی با کلريت است .گاهی خميره
نامتجانس درون آندزيت ديده میشود (شکل  3ب).

گستره وسيعی از منطقه مورد مطالعه را پوشاندهاند.
(شکل  1ب و شکل  2الف) .دادههاي سنسنجی
ايزوتوپی از اين توالی در دسترس نيست ،اما در
شمال روستاي هفتصندوق و در قاعده توفهاي
آهندار قرمز رنگ ،عدسیهاي کوچک از سنگ
آهک ميکرايتی ،همراه با کريستال ليتيک توف و
شيل تيره رنگ ديده میشوند که دربردارنده
ريزفسيلهاي Globorotalia sp., Globlgerina
sp., Gumbellna sp., Radiolaria sp., Cibicides
 sp.با سن ائوسن ميانی-بااليی هستند .بنابراين

شايد بتوان گفت که فعاليتهاي آتشفشانی در
منطقه مورد مطالعه ،طی ائوسن ميانی-بااليی روي
داده است .در شمال باختري اين منطقه ،گدازههاي
تراکیآندزيتی و تراکیداسيتی همراه با نهشتههاي
توف سبز ،خاکستر توف ،هيالوکالستيت و برش
هيالوکالستيک به صورتی محلی ديده میشوند
(واحد  ،Edatشکل  1ب) .بر روي اين واحدها ،گدازه
داسيتی و برش هيبريدي (واحد  )Ehbنهشته شده-
اند (شکل  2ب) .برش هيبريدي ،دربردارنده قطعه-
هايی بازيک و اسيدي است که با همبري بين-
انگشتی توسط خميره ريوليتی-داسيتی احاطه
شدهاند (شکل  2پ) و میتوان آنها را بهعنوان
شاهد صحرايی آميختگی ماگمايی ياد نمود (گيل،
 .)2010در اطراف روستاهاي برزابيل ،باريکآب و
خلج و در باالي برش هيبريدي ،ايگنيمبريتها
(واحد  )Eigبرونزد دارند (شکل  1ب) .درون
ايگنيمبريتها نيز قطعههاي بازيک با همبري بين-
انگشتی وجود دارند (شکل  2ت) .گاهی در آنها
نوارهاي تيرهرنگ بازيک به موازات فيامهاي روشن-
رنگ اسيدي ديده میشوند (شکل  2ث) که با
شواهد آميختگی ماگمايی قابل توجيه هستند
(گيل .)2010 ،بر حسب فراوانی قطعههاي آندزيتی،
فيامها و تراشههاي شيشهاي اسيدي ،میتوان
ايگنيمبريتها را به انواع ايگنيمبريت-برش،
ايگنيمبريت-گدازه و ايگنمبريت-توف تقسيم نمود
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آن را ايجاد نمودهاند .در خميره تشخيص پالژيوکالز
از آلکالیفلدسپار به دليل ريزبودن بلورها دشوار
است .اما به طور غالب در حال دگرسانی به
سريسيت و کانیهاي رسی هستند .بيوتيت نيز به
صورت پراکنده در حد چند ميکرون در خميره ديده
میشود .برش هيبريدي داراي بافت ليتوکالستيک-
کريستالوکالستيک با خميرهاي ريزبلور است.
فنوکالستها از نوع پالژيوکالز هستند .در اين
سنگها ليتوکالستها متنوع بوده و با همبري بين
انگشتی در خميره اسيدي جاي گرفتهاند.
ليتوکالستها را میتوان در انواع مختلف تقسيم
نمود که عبارتند از-1 :ليتوکالستهاي آندزيتی که
داراي بلورهاي ريز و درشت پالژيوکالز در خميرهاي
اکسيد شده هستند-2 ،ليتوکالستهاي آندزيتی که
دربردارنده ميکروليتهاي پالژيوکالز بوده و حفره
دارند-3 ،ليتوکالستهايی که در حال هضم شدن
در خميره اسيدي هستند-4 ،ليتوکالستهايی که
فاقد پالژيوکالز بوده و تنها از شيشه آتشفشانی
تشکيل شدهاند .ايگنيمبريتها داراي بافت
کالستيک-ايگنيمبريتی و ويتروکالستيک هستند.
فيامها ،پسودوفيامها ،تراشههاي شيشهاي و
ليتوکالستها در آنها فراوانند .فنوکالستها از نوع
پالژيوکالز ،بيوتيت ،کوارتز ،آلکالیفلدسپار و
سودومورفهاي کانیهاي فرومنيزين هستند .می-
توان بر حسب فراوانی ليتوکالستها و تراشههاي
شيشهاي آنها را به انواع ايگنمبريت-برش،
ايگنمبريت-توف و ايگنمبريت-گدازه تقسيم نمود.
گاهی داراي خميره نامتجانس هستند که نشانه
آميختگی ماگمايی است (شکل  3ج) .توفها در
انواع کريستال توف و ليتيک کريستال توف ديده
میشوند .داراي بافت کريستالوکالستيک-
ليتوکالستيک با خميره تبلور مجدد يافته از کانی-
هاي کوارتز و فلدسپار هستند.

گدازه تراکی آندزيتی بافت پورفيريک و به طور
موضعی بافت گلومروپورفيريک با خميره
ميکروليتيک-ميکروکريستالين را دارد .فنوکريست-
ها از نوع پالژيوکالز (آندزين) و اوژيت هستند .در
خميره آنها زنوکريست کوارتز با حاشيه گردشده و
به قطر  0/6-0/8ميلیمتر ديده میشود (شکل 3
پ) .به نظر میرسد که حاشيه واکنشی در اطراف
زنوکريست کوارتز از نوع کانیهاي فرومنيزين است
اما به دليل ريزبودن بلورها ،تشخيص آنها ممکن
نيست .در گدازه تراکيت-تراکیداسيتی بافت
پورفيريک و به طور ناچيز بافت گلومروپورفيريک
ديده میشود .اين گدازهها خميرهاي متنوع داشته
که شامل شيشهاي تبلور مجدد يافته،
هيالوميکروليتيک و جريانی است .داراي
فنوکريستهاي پالژيوکالز (آندزين-اليگوکالز)
(شکل  3ت) ،بيوتيت ،اوژيت ،هورنبلند و
سودومورفهاي کانیهاي فرومنيزين هستند.
بيوتيت فراوانتر از هورنبلند است اما هر دو کانی از
حاشيه در حال جايگزينی به کانیهاي اپاک
هستند .اوژيت به صورت بیشکل ديده میشود و
در حال جايگزينی به هورنبلند و ترموليت-
اکتينوليت است (شکل  3ت) .داسيت داراي بافت
پورفيريک و بهطور موضعی گلومروپورفيريک با
خميره فلسيتيک ،اسفروليتی و شيشهاي جريانی
است .فنوکريستها شامل پالژيوکالز (اليگوکالز) و
سودومورفهاي بيوتيت ،هورنبلند و اوژيت هستند.
پالژيوکالز شکلدار تا نيمهشکل و داراي ماکلهاي
آلبيت و آلبيت-کارلسباد همراه با منطقهبندي
نوسانی ،بافت الکی و ساختار النهزنبوري (شکل 3
ث) است .ريوليت نيز داراي بافت فلستيک-
اسفروليتی با خميره تبلور مجدد يافته است .در
مقاطع نازک اين گدازهها فنوکريست ديده نشد اما
خميره دربردارنده کوارتز و فلدسپار با ابعاد چند
ميکرون تا دهم ميلیمتر است که خميره فلستيک
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شکل  :3الف) بافت پورفيريتيک در گدازه بازالتيکآندزيتی ،ب) خميره نامتجانس در گدازه آندزيتی ،پ) زنوکريست
کوارتز در گدازه تراکیآندزيتی ،ت) گدازه تراکی داسيتی با بافت پورفيريک و فنوکريستهاي اوژيت و پالژيوکالز ،ث)
ساختار النه زنبوري و حاشيه انحاللی در فنوکريست پالژيوکالز در داسيت ،ج) ايگنيمبريت-برش که آميختگی ماگمايی
را نشان میدهد.

بلورهاي ريز ولی پراکنده زيرکن با حاشيه تيره نيز
به ندرت در نمونههاي اسيدي يافت شدهاند.
شواهد پتروگرافی اختالط ماگمایی :در تعداد قابل
توجهی از مقاطع نازک گدازههاي تراکی آندزيتی،
تراکيت-تراکیداسيتی و داسيتی ،فنوکريستهاي
هورنبلند و بيوتيت از حاشيه اکسيده شدهاند .اين
پديده به عدم تعادل ماگما در اثر کاهش ناگهانی
فشار (شلی1993 ،؛ کول و همکاران )2001 ،به
علت آزاد شدن مواد فرار قبل و طی فوران نسبت
داده شده است (آراگن و همکاران .)2003 ،در
گدازههاي ياد شده ،برخی از فنوکريستهاي
پالژيوکالز شواهد عدم تعادل مانند حاشيه انحاللی،
منطقهبندي نوسانی ،ساختار النهزنبوري (شکل 3
ث) و بافت الکی را نشان میدهند که به اختالط
ماگمايی و يا کاهش ناگهانی فشار نسبت داده شده-
اند (رنجيس .)2014 ،به عالوه در مقاطع نازک
ميکروسکوپی گدازههاي آندزيتی و بهندرت در
گدازههاي تراکيتی-تراکیداسيتی ،داسيتی،
ريوليتی-ايگنيمبريتی و برش هيبريدي دو خميره
نامتجانس (شکل  3ب ،ج) ديده شد که با فرآيند
آميختگی ماگمايی (گيل )2010 ،قابل توجيه است.

تودههاي نيمهعميق ريوليتی (واحد  Rhکه ساير
واحدها را قطع نمودهاند) ،بافت پورفيريک دارند.
مقايسه مقاطع نازک از نمونههاي حاشيه تودهها با
مقاطع نازک هسته تودهها نشان میدهد که در
حاشيه تودهها ،شيشه آتشفشانی وجود دارد .اما
مقاطع نازک مرکز توده فاقد شيشه آتشفشانی و
خميره آنها کامال ميکروکريستالين هستند.
بنابراين محتمل است که اين تودهها در شرايط نيمه
عميق سرد شدهاند .در يک جمعبندي کلی شايد
بتوان تشکيل اسمکتيت در درون حفرههاي گدازه-
هاي بازالتيکآندزيتی ،آندزيتی و تراکیآندزيتی را
به فوران اين گدازهها در محيط زيرآب نسبت داد
(شيراواستاوا و احمد .)2008 ،فنوکريست غالب در
اين گدازهها پالژيوکالز است .پس از آن به ترتيب
فراوانی ،فنوکريستهاي اوژيت ،هورنبلند ،بيوتيت،
آنستاتيت و سودومورف اليوين يافت شدهاند .در
مقاطع ميکروسکوپی از گدازههاي تراکيت-تراکی-
داسيتی و داسيتی ،فنوکريستهاي هورنبلند و
بيوتيت ديده میشوند که در مواردي داراي حاشيه
اکسيدشده هستند .بلورهاي ريز و ثانوي لوکوکسن
به صورتی پراکنده در اين گدازهها ديده میشوند.
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پوسته بااليی همپوشانی قابل مالحظهاي نشان می-
دهند (شکل  4ب).

در اين سنگها ،بقايايی از قطعههاي آندزيتی
اکسيدشده نيز ديده میشوند که داراي حفره و يا
فاقد حفرهاند اما با همبري بين انگشتی توسط
خميره داسيتی دربرگرفته شدهاند .همانطور که در
باال نوشته شد ،در برشهاي هيبريدي ليتوکالست-
ها سيماي مختلفی دارند .خميره آنها نيز متنوع
است .گاهی بهطور کامل اکسيد شده و گاهی داراي
خميره ميکروليتيک و حفرهدار هستند .اين پديده
به تزريقهاي مکرر ماگماي بازيک-حدواسط در
درون ماگماي اسيدي و تبلور در شرايط دما-فشار
متفاوت نسبت داده شد (مانيکيامبا و همکاران،
 .)2014در مقاطع نازک گدازههاي تراکیآندزيتی
(واحد  )Eanبلورهاي بيگانه کوارتز ديده میشوند که
داراي هاله واکنشی ظريفی از کانیهاي ريز
فرومنيزين هستند (شکل  3ث) .بنابراين میتوان
انتظار داشت که مولفههاي پوستهاي نيز در تکوين
گدازههاي بازيک-حدواسط منطقه مورد مطالعه
نقش داشتهاند (پارکر و همکاران .)2005 ،همچنين
گاهی کانیهاي اپاک به موازات فيامها (شکل  3ج)
در خميره ايگنيمبريتها ديده میشوند و شايد
بتوان آنها را بقاياي اکسيده ماگماي بازيک-
حدواسط دانست (سنسارما و پالم.)2013 ،
دستهبندی ژئوشیمیایی :در نمودار نامگذاري  Coبه
( Thهاستی و همکاران ،)2007 ،گدازههاي
آتشفشانی در محدودههاي بازالت ،بازالتيک-
آندزيت/آندزيت و داسيت/ريوليت و بيشتر آنها در
قلمروي سريهاي ماگمايی کالکآلکالن پتاسيم-
باال-شوشونيتی و تعدادي نيز در قلمروي کالک-
آلکالن ترسيم شدهاند (شکل  4الف) .در نمودار نام-
گذاري  Nb/Yبه  Zr/Tiاز وينچستر و فلويد
( )1977که اصالحاتی نيز توسط پيرس ( )1996در
آن صورت گرفته است ،گدازههاي مورد مطالعه در
قلمرو بازالت ،بازالتيکآندزيت/آندزيت ،تراکی-
آندزيت و تراکيت جاي گرفتهاند و با مقادير متوسط

نمودارهای دوتایی ،تبلور و تفریق :با توجه به
گستردگی گدازههاي داسيتی-ريوليتی نسبت به
گدازههاي بازيک در منطقه مورد مطالعه میتوان
گفت که تفريق ماگمايی و جدايش بلورين تنها
فرايندهاي موثر در تحوالت ماگمايی منطقه نبوده-
اند (گيل .)2010 ،تغييرات  SiO2در نمونههاي
بازيک-حدواسط به اسيدي بين  53-73/9درصد
وزنی متغير است (شکل  .)5جز يک نمونه آندزيتی،
نوعی نبود در قلمروي درصد وزنی بين 55-60
ديده میشود که به نظر میرسد مرتبط با ولکانيسم
دوگانه در منطقه است .در شکل  5الف ،مقدار
 MgOهمبستگی منفی با افزايش  SiO2دارد که
میتوان به تبلور اليوين در گدازههاي بازالتيک-
آندزيتی و نبود اين کانی در بقيه سنگها نسبت داد
(گيل2010 ،؛ ليو و همکاران .)2014 ،اوژيت و
پالژيوکالز کلسيک ،از  CaOغنی هستند و تبلور
آنها همراه با اليوين موجب کاهش مقدار CaO
(شکل  5ب) و افزايش مقدار  Al2O3در مذاب
باقيمانده میشود (ليو و همکاران2014 ،؛ فان و
همکاران2010 ،؛ کاسکو و گنلی .)2010 ،تبلور
فنوکريستهاي پالژيوکالز ،هورنبلند و سپس
آلکالیفلدسپار سبب کاهش  Al2O3در قطب سنگ-
هاي اسيدي (شکل  5پ) شده است (گيل2010 ،؛
دينگ و همکاران .)2014 ،در مقابل ،پراکندگی
 Al2O3در گدازههاي حدواسط و اسيدي و مقادير
تقريبا برابر برخی از آنها با گدازههاي بازيک نشان
میدهد که عالوه بر تبلور تفريقی ،فرآيندهاي
ديگري مانند اختالط ماگمايی نيز میتواند در ژنز
اين سنگها دخالت داشته باشد (گيل2010 ،؛
دينگ و همکاران2014 ،؛ شت و همکاران)2012 ،
که شواهد پتروگرافی آنها توصيف شدند.
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شکل  :4الف) نمودار نسبت فراوانی  Coبه ( Thهاستی و همکاران ،)2007 ،ب) نمودار  Nb/Yبه ( Zr/Tiوينچستر و
فلويد )1977 ،است (توضيح بيشتر در متن مقاله).
مقدار  Fe2O3tروند خطی کاهشی را با افزايش SiO2

میتوانند بهعنوان دليلی بر افزايش مقدار  Zrدر
نمونههاي اسيدي مورد مطالعه در نظر گرفته شوند.
همانطور که در بخش پتروگرافی نوشته شد ،در
برخی از مقاطع نازک سنگهاي اسيدي کانی
زيرکن بهصورت فرعی تشکيل شده است .عنصر ،Sr
بيشترين تمرکز را در پالژيوکالز و آلکالیفلدسپار
دارد (دينگ و همکاران ،)2014 ،لذا با افزايش
 ،SiO2مقدار  Srکاهش يافته است (شکل  5خ).
مقدار  ،Baبا افزايش  SiO2افزوده شده است (شکل
 5د) که میتوان به تشکيل آلکالیفلدسپار در
گدازههاي ريوليتی و تشکيل هورنبلند در گدازههاي
داسيتی نسبت داد (جانسن و گرندر .)2000 ،عنصر
 Hfهمواره تا مراحل پايانی تفريق در ماگما حضور
دارد (وينتر ،)2014 ،لذا با افزايش تفريق بر مقدار
آن افزوده شده است (شکل  5ذ) Ni .داراي شعاع
يونی نزديک به شعاع يونی  Mgاست و میتواند
جانشين  Mgدر اليوين و کلينوپيروکسن شود (فان
و همکاران .)2010 ،بنابراين با افزايش  SiO2از
مقدار  Niکاسته شده است (شکل  5ر) .در شکل 5
ز ،به علت تحرک باالي  Rbدر نمونههاي اسيدي،
پراکندگی نقاط را میتوان به دگرسانی خفيف
نمونهها نسبت داد .به باور کوبان و همکاران
( )2012هضم سنگهاي پوستهاي و يا درجات

نشان میدهد (شکل  5ت) .اين روند با تبلور و
تفريق کانیهاي آهندار مانند اوژيت و مگنتيت در
گدازههاي بازيک-حدواسط و کاهش آن در نمونه-
هاي اسيدي توجيه میشود (کاسکو و گنلی،
2010؛ دينگ و همکاران TiO2 .)2014 ،نيز با
افزايش  SiO2کاهش میيابد که میتوان به تبلور
کانیهاي غنی از تيتان مانند ايلمنيت و
تيتانومگنتيت در قطب سنگهاي بازيک-حدواسط
و کاهش آن در قطب اسيدي (شکل  5ث) نسبت
داد (کاسکو و گنلی2010 ،؛ دينگ و همکاران،
2014؛ خانا و همکاران Na2O .)2015 ،و  K2Oدر
ترکيب پالژيوکالز و آلکالی فلدسپار مشارکت می-
نمايند ،لذا به سمت سنگهاي اسيدي بر مقدار
( Na2Oشکل  5ج) و ( K2Oشکل  5چ) افزوده شده
است (کوراالي و همکاران .)2011 ،تغييرات  Zrدر
نمونههاي مورد مطالعه داراي همبستگی مثبت با
 SiO2است (شکل  5ح) .مقادير  Zrباال با نرخ ذوب
بخشی باالي پوسته قابل توجيه است (وينتر،
2014؛ خانا و همکاران Zr .)2015 ،تحتتاثير
فرآيندهاي دگرسانی قرار نمیگيرد و مقدار آن طی
تبلور تفريقی افزايش میيابد (مياشيتا و همکاران،
 .)2003هر يک از عوامل باال يا همراهی توام آنها
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دارند .برخی از محققين ،کوشش نمودند تا
ماگماهاي اسيدي حاصل از ذوب بخشی پوسته را
از ماگماهاي حاصل از ذوب بخشی رسوبات باالي
صفحه فرورونده متمايز نمايند (ليو و همکاران،
2014؛ کوبان و همکاران2012 ،؛ پالنک.)2005 ،
بدين ترتيب رسوبات پالژيک باالي صفحه
فرورونده ،داراي نسبت  Pb/Rbاز (،)0/3-0/37
 Pb/K2Oاز ( )12-14و ميانگين نسبت Sm/Hf
برابر با  3هستند .درحالیکه در پوسته قارهاي
نسبتهاي پايينتر Pb/K2O ،)0/15-0/2( Pb/Rb
( )0-8و ( Sm/Hfميانگين  )1گزارش شده است
(کوبان و همکاران.)2012 ،

ذوب بخشی متفاوت آنها نيز میتوانند سبب
پراکندگی نقاط مربوط به  Rbشوند .همبستگی
منفی  SiO2با ( Vشکل  5ژ) و ( Coشکل  5س) را
نيز میتوان با تفريق مگنتيت توجيه نمود
(کريستين و مککوئري.)2008 ،
نقش مولفههای پوستهای :همانطور که شکل  6الف
نشان میدهد ،ذوب بخشی پوسته همراه با فرآيند
تفريق ،در تشکيل سنگهاي آتشفشانی مورد
مطالعه دخالت داشته است .اين مساله توسط
همبستگی مثبت بين  Laو  La/Ybنشان داده شده
است .در نمودار  6ب نيز تمامی نمونهها با مولفه-
هاي مربوط به ذوب بخشی رسوبات همپوشانی

شکل  :5نمودارهاي تغييرات  SiO2در برابر اکسيدهاي عناصر اصلی و عناصر کمياب.
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شکل  :6الف) روندهاي ذوب بخشی و تبلور تفريقی را در نمودار  Laبه ( La/Ybکوبان و همکاران )2012 ،و ب) نقش
رسوبات در ژنز سنگهاي آتشفشانی مورد مطالعه را نشان میدهد.

به ( Rb/Srکمرا و همکاران )2016 ،استفاده شد .در
اين نمودار سنگهاي مورد نظر خصوصيات
گرانيتهاي کوهزايی پرآلومينوس را نشان می-
دهند .همچنين نمودار  Rb/Srبه  La/Ceقابل
استفاده براي سنگهاي اسيدي است که در آن
مقادير ميانگين مواد پوستهاي همراه با بردارهاي
آاليش پوستهاي و بردار سياالت برخاسته از صفحه
فرورونده ترسيم شدهاند (النگ و همکاران.)2015 ،
در اين نمودار گدازههاي اسيدي منطقه در اطراف
بردار آاليش پوستهاي چيدمان شدهاند که میتواند
معرف نقش پررنگ پوسته قارهاي در ژنز اين گدازه-

از طرفی به باور پالنک ( )2005نسبت  La/Nbدر
رسوبات فرورونده حدود  3/5و در پوسته قارهاي بين
 1-3متغير است .نسبتهاي يادشده از پوسته قاره-
اي با اين نسبتها براي سنگهاي آتشفشانی مورد
مطالعه ]نسبت Pb/K2O ،)0/01-0/25( Pb/Rb
(( Sm/Hf ،)0/61-9ميانگين  )1/24و La/Nb
( [)1/18-2/26انطباق قابل توجه دارند و میتوان
گفت که آاليش ماگماي اوليه با پوسته قارهاي نقش
مهمی داشته است.
جایگاه تکتونوماگمایی :در نمودارهاي تمايز
تکتونوماگمايی ( Th-Hf-Taوود )1980 ،و Zr-Ti-
( Yپيرس و کان ،)1973 ،نمونههاي بازيک-
حدواسط در قلمروي بازالت کالکآلکالن ()CAB
ترسيم شدند (شکل  .)7در اين نمودارها ،پيرس
( )1996مقادير ميانگين مناطق فرورانش ،پوسته
زيرين و پوسته بااليی را در آن لحاظ نموده است.
طبق اين تصحيحات ،نمونههاي بازيک-حدواسط در
جوار پوسته بااليی و در امتداد بردار برهمکنش
ماگما-پوسته ترسيم شدهاند (شکل  7الف ،ب).
بنابراين میتوان گفت که ماگماي بازيک والد با مواد
پوستهاي آاليش يافته است .نظر به گسترش سنگ-
هاي اسيدي در منطقه مورد مطالعه و جهت تعيين
جايگاه تکتونوماگمايی آنها از نمودار Zr+Ce+Th

ها باشد (شکل  8ب) .بررسی نمودارهای عنکبوتی:
در شکل ( 9الف و پ) ،الگوهاي عناصر نادر خاکی
بههنجارشده با مقادير کندريت (سان و مکدونوو،
 )1989و در شکل ( 9ب و ت) ،نمودارهاي عنکبوتی
عناصر کمياب و نادر خاکی بههنجارشده با مقادير
گوشته اوليه (سان و مکدونوو )1989 ،نشان داده
شدهاند .در شکل ( 9الف و ب) ،محدوده ميانگين
کمان قارهاي و الگوهاي  E-MORB ،OIBو N-
( MORBکيان و همکاران )2015 ،و در شکل (9
پ و ت) الگوهاي پوسته بااليی ،ميانی و زيرين از
لی و همکاران ( )2014اقتباس شده است .به عالوه
در شکل  9ت ،از الگوي ريوليت پرآلومينوس (شائو
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 MREEنسبت به  HREEالگوي قاشقی-شکل
يافته که با تفريق هورنبلند و تيتانيت (کاسکو و
گنلی )2010 ،قابل توجيه است .نمودارهاي
عنکبوتی بههنجار شده با گوشته اوليه (سان و مک-
دونوو )1989 ،از سنگهاي بازيک-حدواسط و
اسيدي مورد مطالعه (شکل  9ب و ت) ،داراي غنی
شدگی از  LREEو  LILEنسبت به  HREEهستند.
اين الگوها ،تهیشدگی واضح از  Ta ،Nbو  Tiرا در
تمامی الگوها و تهیشدگی خفيف از  Pو  Zrرا در
برخی از الگوها نشان میدهند که از عالئم
ژئوشيميايی ماگماتيسم مناطق فرورانش بوده
(گيل )2010 ،و يا به آاليش ،هضم و ذوب بخشی
پوسته (رودنيک و گائو )2004 ،نسبت داده شدهاند
(شکل  8 ،7و .)9

و همکاران )2015 ،نيز استفاده شده است .الگوهاي
عناصر نادر خاکی بههنجار شده با مقادير کندريت
(سان و مکدونوو )1989 ،از گدازههاي بازيک-
حدواسط (شکل  9الف) و اسيدي (شکل  9پ)
شمال برزابيل ،داراي غنیشدگی از  LREEنسبت
به  HREEهستند .غنیشدگی بيشتر از LREE
نسبت به  HREEدر نمونههاي با تمايل اسيدي با
تفريق بيشتر آپاتيت و اکسيدهاي آهن-تيتاندار
سازگار است (بايلی و همکاران .)2012 ،اگرچه
 HREEدر مرتبه غنیشدگی پايينتري نسبت به
 LREEقرار گرفتهاند ،اما اين الگوها داراي غنی-
شدگی  HREEو  MREEباالتر از مرتبه 10
هستند .تهیشدگی  Euدر گدازههاي اسيدي به
تفريق پالژيوکالز نسبت داده شد (وينتر.)2014 ،
در اين الگوها (شکل  9الف و پ) ،تهیشدگی

شکل  :7الف) نمودار سه تايی ( Th-Hf-Taوود )1980 ،و ب) نمودار سه تايی ( Zr-Ti-Yپيرس و کان .)1973 ،مقادير
منطقه فرورانش ( ،)SZپوسته بااليی ( )UCو پوسته زيرين ( )LCاز (پيرس )1996 ،اقتباس شده است.

شکل  :8الف) نمودار  Zr+Ce+Thبه  Rb/Srاز کمرا و همکاران ( )2016و ب) نمودار نسبت  Rb/Srبه  La/Ceاز النگ و
همکاران ( )2015را براي سنگهاي آتشفشانی اسيدي شمال برزابيل نشان میدهند.
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شکل  :9الف و پ) الگوهاي عناصر نادر خاکی بههنجارشده با مقادير کندريت (سان و مکدونوو ،)1989 ،ب و ت) الگوهاي
نمودارهاي عنکبوتی بهنجارشده با مقادير گوشته اوليه (سان و مکدونوو )1989 ،را براي گدازههاي بازيک-حدواسط
(الف ،ب) و اسيدي (پ ،ت) شمال برزابيل را نشان میدهد .الگوهاي سنگهاي آتشفشانی کمان قارهايN- ،OIB ،
 MORBو  E-MORBاز کيان و همکاران ( )2015و الگوهاي ميانگين پوسته بااليی ،ميانی و زيرين از لی و همکاران
( )2014و الگو ريوليتهاي پرآلومينوس از شائو و همکاران ( )2015اقتباس شده است.

اين عناصر در الگوهاي پوسته قارهاي است را می-
توان به آاليش پوستهاي نسبت داد (کاسکو و گنلی،
2010؛ بايلی و همکاران2012 ،؛ رودنيک و گائو،
 .)2004در الگوهاي بههنجار شده از گدازههاي
بازيک-حدواسط ،الگوهاي گدازههاي حدواسط در
مرتبه باالتري نسبت به گدازههاي بازيکتر قرار
گرفتهاند (شکل  9الف و ب) و میتوان گفت که
علیرغم آلودگی ماگماي والد با مولفههاي پوسته-
اي ،تفريق ماگمايی (بايلی و همکاران )2012 ،هم-
چنان بهعنوان يک عامل مهم عمل نموده است.
درحالی که در الگوهاي سنگهاي اسيدي ،چيدمان
الگوها با فرآيند تفريق کامال منطبق نيست ،اما
انطباق قابل توجهی با الگوي پوسته بااليی و ريوليت
پرآلومينيوس دارند که شايد بتوان آن را بهعنوان
دليل ديگري بر منشاء پوستهاي سنگهاي
آتشفشانی اسيدي منطقه تلقی نمود (شکل  9پ و
ت).

الگوهاي گدازههاي بازيک-حدواسط ،انطباق قابل
توجهی با محدوده ميانگين کمان قارهاي نشان داده
و از الگوهاي ميانگين  E-MORB ،OIBو N-
 MORBفاصله گرفتهاند (شکل  9الف و ب) .غنی-
شدگی از  La ،Rbو  Pbو تهیشدگی  Yو HREE
نيز به هضم سنگهاي پوستهاي (کوبان و همکاران،
 )2012و يا دخالت مولفههاي پوستهاي (ليو و
همکاران2014 ،؛ کاسکو و گنلی )2010 ،نسبت
داده شدهاند .غنیشدگی  Zrو  Hfدر الگوهاي
تراکيت-تراکیداسيتها با ذوب و يا هضم سنگ-
هاي پوستهاي توجيه میشوند (خانا و همکاران،
 .)2015در مقابل تهیشدگی از  Zrو  Hfدر
الگوهاي داسيتها و به خصوص آندزيتها میتواند
به علت تفريق آمفيبول و يا زيرکن باشند
(مانيکيامبا و همکاران .)2015 ،غنیشدگی از  Thو
 Uدر الگوهاي نمودارهاي عنکبوتی گدازههاي
بازيک-حدواسط و اسيدي ،که باالتر از غنیشدگی
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سمت گدازههاي آندزيتی و تراکیآندزيتی را حدس
زد .اما در نمودارهاي دوتايی نشان میدهد که
تفريق بلورين تنها عامل تاثيرگذار در تحوالت
ماگمايی منطقه مورد مطالعه نبوده است .در
نمودارهاي تکتونوماگمايی ،گدازههاي بازيک-
حدواسط در قلمروهاي بازالت کالکآلکالن قرار
گرفتهاند .گدازههاي اسيدي نيز خصوصيات
گرانيتهاي کوهزايی پرآلومينوس را نشان میدهند
و در اطراف محدوده ميانگين پوسته قارهاي جاي
گرفتهاند .الگوهاي نمودارهاي عناصر نادر به-
هنجارشده با مقادير کندريت و الگوهاي عناصر نادر
خاکی و کمياب بههنجارشده با مقادير گوشته اوليه
از گدازههاي بازيک-حدواسط ،قابل مقايسه با
سنگهاي آتشفشانی کمان قارهاي هستند ،اما
نسبت به آنها غنیترند که میتوان به آاليش
پوستهاي نسبت داد .الگوهاي بههنجارشده از
نمودارهاي عنکبوتی گدازههاي متمايل به قطب
اسيدي از الگوي ريوليت پرآلومينوس و پوسته
بااليی تبعيت نمودهاند .بنابراين شايد بتوان ذوب
بخشی پوسته را بهعنوان منشا ماگماي سنگهاي
اسيدي در نظر گرفت .نمودارهاي عنکبوتی داراي
غنیشدگی از  LREEو  LILEنسبت به  HREEو
تهیشدگی از  HFSEمانند  Ta ،Nbو  Tiهستند
که از عاليم ژئوشيميايی ولکانيسم مناطق فرورانش
محسوب میشوند .بررسی نسبتهاي مشابه عناصر
اصلی ،کمياب و نادر خاکی سنگهاي مورد مطالعه
شامل نسبتهاي ،Sm/Hf ،Pb/K2O ،Pb/Rb
 Rb/Sr ،La/Sr ،Sm/La ،Th/Nb ،La/Nbو La/Ce
که در باال نوشته شدند ،نشان میدهند که ماگماي
سازنده گدازههاي بازيک-حدواسط با مولفههاي
پوستهاي آلوده شدهاند اما گدازههاي اسيدي حاصل
ذوب بخشی پوسته بااليی هستند .محتمل است که
به دنبال بسته شدن پوسته اقيانوسی در امتداد
زاگرس طی کرتاسه بااليی و فرورانش رو به شمال

بحث و نتیجهگیری
نتايج مطالعات صحرايی ،پتروگرافی و ژئوشيميايی
نشان میدهند که فورانهاي آتشفشانی در منطقه
شمال برزابيل در جنوب خاوري کوههاي طارم ،در
چند مرحله و در حوضه دريايی کمعمق-خشکی رخ
داده است .حاصل اين فورانها ،نهشتههاي
آتشفشانی بازيک-حدواسط و اسيدي با ترکيب
بازالتيکآندزيت ،آندزيت ،تراکیآندزيت ،تراکيت-
تراکیداسيت ،داسيت و ريوليت-ايگنيمبريت بوده
است .بافت پورفيريک و گاهی پورفيريتيک در
گدازههاي بازيک-حدواسط غالب است .خميره اين
گدازهها شيشهاي ،ميکروليتيک و گاهی اينترسرتال
و حفرهدار هستند .به عالوه درون گدازههاي
اسيدي ،بافت پورفيريک با خميره فلسيتيک
شناسايی شده است .در ايگنيمبريتها نيز بافت
کريستالوکالستيک-
کالستيک-ايگنيمبريتی،
ليتوکالستيک با خميره شيشهاي جريانی تا
ويتروفيريک وجود دارند .اين گدازهها شواهد
اختالط و آميختگی ماگمايی شامل قطعههاي
بازيک-حدواسط درون خميره اسيدي و
فنوکريستهاي پالژيوکالز با بافت الکی ،ساختار
النهزنبوري ،منطقهبندي نوسانی و حاشيه انحاللی
را از خود نشان میدهند .گاهی نيز درون گدازههاي
تراکیآندزيتی ،زنوکريستهاي کوارتز ديده می-
شوند که شايد بتوان به آاليش ماگماي والد با مواد
پوستهاي نسبت داد .طبق نتايج تجزيههاي
شيميايی ،گدازههاي اسيدي و حدواسط داراي
روندهاي ماگمايی شوشونيتی و کالکآلکالن پتاسيم
باال و گدازههاي بازيک داراي روند ماگمايی کالک-
آلکالن هستند .با توجه به شواهد پتروگرافی،
نمودارهاي دو تايی و نمودارهاي بههنجارشده
عنکبوتی ،میتوان تفريق بلورين کانیهاي اليوين،
کلينوپيروکسن ،پالژيوکالز ،آمفيبول و کانیهاي
آهن-تيتاندار را از گدازههاي بازالتيکآندزيتی به
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ماگماي والد پس از صعود در پوسته و تشکيل
ماگماي اسيدي ،با ماگماي اسيدي نيز آميختگی و
اختالط حاصل نموده و طيف گستردهاي از سنگ-
هاي حدواسط را ايجاد نموده است.

بقاياي آن ،پوسته قارهاي به صورتی محلی در ناحيه
مورد مطالعه و طی دوره ائوسن دچار کوتاه شدگی
شده و بر ضخامت آن افزوده شده است (آلن و
همکاران2003 ،؛ گست و همکاران .)2006 ،ضخيم
شدن پوسته بر گوشته ليتوسفري زيرقاره ()SCLM
فشار آورده و سبب شکستگی و نازک اليهاي شدن
گوشته ليتوسفري زير قارهاي شد .اين پديده سبب
باالآمدن جريانهاي آستنوسفري ،افزايش حرارت و
ذوب بخشی آستنوسفر شده است .ماگماي والد
حاصل از ذوب بخشی آستنوسفر ضمن صعود ،در
ترازهاي باالتر پوسته تجمع يافته و سبب ذوب
بخشی پوسته و ايجاد ماگماي اسيدي شده است.
ماگماي بازيک والد نيز ضمن صعود با مواد پوسته-
اي آلودگی حاصل نموده و فراوردههاي آتشفشانی
بازيک-حدواسط ايجاد شده است .بديهی است که

سپاسگزاری
از مسئولين محترم پژوهشکده علوم زمين که امکان
الزم جهت مطالعات صحرايی و آزمايشگاهی را
فراهم نمودند ،تشکر میشود .از همکاران سازمان
زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور :آقايان دکتر
علی شهيدي ،دکتر خليل بهارفيروزي و دکتر جليل
قلمقاش جهت فراهم آوردن امکانات اقامت،
لجستيک و همچنين بحثهاي مفيد زمينشناسی
در صحرا سپاسگزاريم.
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ماگمايی شمال ابهر (جنوب شرق زنجان)،
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پرچکانی ،م ،.شهرابی ،م .و بازرگانی گيالنی ،ک،. .1392بررسی ويژگیهاي فعاليت آتشفشانی ائوسن
کوههاي طارم در البرز باختري ايران و مقايسه آن
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