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Petrology, geochemistry and tectonic setting of alkaline
mafic rocks in the Jalal Abad area in the NW of
Zarand (Kerman Province): Evidence for
Paleo-Tethys rifting in the Central Iran
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Abstract
The Jalal Abad region lies within the southern sector of Posht Badam block near to Jalal
Abad, Najaf Abad iron deposits. In this region, several mafic intrusions and associated
dyke and sills were intruded within the volcano-sedimentary unit of Rizu series and
magnetite veins producing a narrow contact metamorphic aureole and overlain by Desu
Series dolomites. These intrusion massives include irregular coarse- grained gabbrodiorites stocks and several NW-SE-trending basaltic dykes and sills. Petrographical and
geochemical studies on the Jalal Abad mafic units reveal that they are alkaline in nature
and based on the tectonic discrimination diagrams are grouped in alkaline basalts field
of the intra-continental rift setting. They display LREE enrichment and HREE
depletion, and significant enrichment in LILE in comparison to HFSE and HREE.
Compositionally, they resemble modern OIB and the Hawaiian alkaline basalts.
Magmas of these OIB-type and alkaline rock associations formed from partial melting
of garnet- lherzolite facieses in the plume source, during the rift-drift and seafloor
spreading evolution of the Proto-Tethys oceanic lithosphere during the Ordovician
through Silurian periods.
Key words: gabbro, diorite, oceanic island basalts, rift, Jalal Abad, Posht Badam Block,
Central Iran
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 1دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 2دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران

چکیده
منطقه جالل آباد در شمال باختری شهر زرند در استتان ررمتان جتای دارد .ایتن منطقته بخشتی از جنتو ختاوری بلتو
پشت بادام است و با دارا بودن رانسار مهم آهن ،از بخشهای مهم در رمربند سنگ آهن ایران مررزی بهشتمار متیرود .در
سراسر این منطقه ،تودههای آذرین درونی فراوان مافیت  ،بتا ترریتد دیوریتت -گتابرو و هتمارزهتای بیرونتی آنهتا ،شتام
دای های بازالتی ،درون سنگهای آتشفشانی -رسوبیِ سریهای ریزو تزریق شدهانتد و رویتداد دگرگتونی همبتری در ایتن
سنگها را در پی داشتهاند .برپایه بررسیهای سنگنگاری و زمینشیمیایی و از دیدگاه ترریبی ،این ستنگهتا دربردارنتد
سه دسته سنگیِ گابرو ،دیوریت و بازالت هستند .بررسیهای زمینشیمیایی نشان میدهنتد ماگمتای ستازنده ستنگهتای
بررسی شده آلکالن سدی بوده است .برپایه ویژگیهای زمتینشتیمیایی (ماننتد :غنتیشتدگی از عنصترهای بتزر یتون و
عنصرهای خاری نادر سب  ،همراه با تهیشدگی در عنصرهای خاری نادر سنگین) ،این سنگها در نمودارهای بهنجارشده
در برابر تررید گوشته نرمال و بازالت جزیرههای اقیانوسی ،همانند مجموعه بازالتهای آلکالن پهنههای درونصفحهای یتا
 OIBهای امروزی و بازالتهای آلکالن هاوایی هستند .راربرد نمودارهای گوناگون برای شناستایی خاستتگاه زمتینستاختی
نشان دهند پیدایش این سنگها در پی خیزش و ذو بخشی پلوم گوشتهای در محدوده گارنت لرزولیت و در پهنه رافتت
درونصفحهای ،هنگام بازشدگی پالئوتتیس در اردوویسین تا سیلورین است.
واژههای کلیدی :گابرو ،دیوریت ،بازالت جزیرههای اقیانوسی ،رافت ،منطقه جاللآباد ،بلو پشتبادام ،ایران مررزی

مقدمه

برپایتته ویژگتتیهتتای چینتتهشناستتی ،زمتتینستتاختی و

بختتتشهتتتای مررتتتزی ایتتتران دارای فرگشتتتت

زمتتینشتتیمیایی ستتنگهتتای آذریتتن و دگرگتتونی ،در

زمتینشناستی بستیار پیچیتتدهای استت بتهگونتهایرتته

پوستته ای بتا تفتاو هتای

ایران مررزی ،چندین بلتو
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آشتتکار در فرگشتتت زمتتینستتاختی شتتناخته شتتدهانتتد

اقیانوستتی و درونصتتفحهای تتتا حاشتتیه قتتاره (مگتتر

( Stӧcklin, 1968; Takin, 1972; Berberian and

پشتههای میتاناقیانوستی) یافتت متیشتوند ( Zhao et

 .)King,از

 .)al., 1995ایتتن ستتنگهتتا معمتتور در پهنتتههتتای

پیچیتتدهتتتترین بختتتشهتتای ایتتتن منطقتتته ،بلتتتوری

رششتتتتی ،در نقتتتتا دا درونصتتتتفحهای (ماننتتتتد:

رمانیشتک میتان بلتو هتای یتزد در بتاختر و بلتو

جزیتتترههتتتای اقیانوستتتی) ،در گتتتامهتتتای نخستتتتین

طتتبس در ختتاور استتت رتته دربردارنتتد رهتتنتتترین

رافتتزایتی درونقتارهای و در بختشهتای درونقتارهای

ستتنگهتتتای پوستتته ایتتتران و میزبتتان مهتتتمتتتترین

پهنتتههتتای فتترورانش حاشتتیه قتتاره یافتتت متتیشتتوند

رانستتارهای آهتتن ،ستتر و روی و اورانتتیم استتت و بتته

( .)Wilson, 1989ایتتتن نتتتوا ماگماتیستتتم در هتتتر

پشتتبتادام گفتته متیشتود ( Aghanabati,

قارهای بیشتتر بتا رشتش فعتال ستنگرترهای در پهنته

 .)2004بررستتیهتتای بستتیاری از پژوهشتتگران نشتتان

رافتتتهتتای قتتارهای (ماننتتد :رافتتتهتتای بایکتتال ،ختتاور

هنگتتام

آفریقتتا و ریوگرانتتد) و همچنتتین ،بختتشهتتای فراتتتر از

رویتتدادهای گونتتاگون زمتتینستتاختی دچتتار رشتتش و

گستتتره قتتارههتتا (بتتاختر ایتتار متحتتده ،ختتاور چتتین،

فراینتتتدهای رتتتافتش متتترتبا بتتتا پتتتالئوتتیس در

جنو ختاوری آستیا و جنتو ختاوری استترالیا) همتراه

زیترین شتدهانتد ( Berberian and King,

هستتند ( .)Sen, 2014حضتتور ستنگهتتای آتشفشتتانی

.)1981; Samani, 1988; Balaghi et al., 2010

رتته بیشترشتتان ترریتتد آلکتتالن دارنتتد ،از ویژگتتیهتتای

زیتترین در ایتتران

زیتترین و بتتهویتتژه اردوویستتین تتتا دونتتین

2004

آن بلتو

;1981

Aghanabati,

متتیدهنتتد بختتشهتتای گونتتاگون ایتتن بلتتو

پالئوزوییت

ماگماتیستتم رششتتی پالئوزوییتت
مررزی از مباحت

پالئوزویی ت

مهتم در زمتینشناستی ایتران استت

ایتتران استتت .رخنمتتونهتتای آنهتتا در شتتمال شتتاهرود،

رتته تتتا رنتتون بررستتی جتتامو و رتتاملی در ارتبتتا بتتا

بازالتتتتهتتتای ستتتلطانمیتتتدان ( Derakhshi and

علتتتهتتا و ستتازورار رویتتداد آن و وابستتتگی آن بتتا

 ،)Ghasemi, 2015ربتتتا قتتترهبیتتت  ،جتتتاجرم و

گستتترش پوستتته اقیانوستتی پتتالئوتتیس انجتتام نشتتده

استفراین ( ،)Fathi, 1999رتوههتای شتتری ( Ruttner

است .در جنتو ختاوری بلتو

پشتتبتادام ،در منطقته

 ،)et al., 1968شیرگشتتتت (

and

Derakhshi

جتتاللآبتتادِ شتتهر زرنتتد ،رخنمتتونهتتای گستتتردهای از

 ،)Ghasemi, 2014سُتته راشتتان ( Ayati et al.,

ستنگهتای ماگمتایی بتا ویژگتیهتای رتافتی و جایگتاه

 ،)2010تتتتترود (

چینهشناستی پالئوزوییت

زیترین دیتده متیشتوند رته

al.,

 ،)1978جتتتتام (1972

et

Houshmand-Zadeh

Naini,

 ،)Alaviجنتتتتو

در رنتتار رانستتارهای مهتتم آهتتن (ماننتتد :رانستتارهای

بجنتتتتتتتتتتورد (1999

آهتتن جتتاللآبتتاد ،نجتت آبتتاد و رتتالهرتتافر) جتتای

( ،)Tabatabaimanesh et al., 2009جنتتو بهابتتاد

گرفتتتتهانتتتد .بررستتتیهتتتای Ale-Taha-Kuhbanani

(2010

 ،)Balaghiشتتتتمال شتتتتاهرود

( )1994روی ستنگهتای آذریتن منطقته نشتاندهنتد

( ،)Derakhshi and Ghasemi, 2014پت ت خاونتتتد

al.,

et

 ،)Fathi,جهتتتتتتتتتتق

سرشتتتت آلکتتتالن آنهتتتا و پیتتتدایش آنهتتتا در پهنتتته

(2010

زمتتتینستتتاختیِ رافتتتتهتتتای درونقتتتارهای هستتتتند.

جتتاللآبتتاد زرنتتد در جنتتو بلتتو

ستتتنگهتتتای آتشفشتتتانی آلکتتتالن در پهنتتتههتتتای

متتیشتتوند .بتتا اینکتته ستتنگهتتای آلکتتالن پالئوزویی ت

زمتتینستتاختی گونتتاگون ،از پهنتتههتتای قتتارهای تتتا

زیتترین در منطقتته جتتاللآبتتاد زرنتتد گستتتردگی دارنتتد،

Hashemi,

and

 )Torabiو منطقتتتتته
پشتتتبتتادام دیتتده
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ایتتن مجموعتتههتتا از دیتتدگاه ستتنگشناستتی بررستتی

میانریه هتایی از شتی هتای ماسته ای بتا سیلتستتون و

نشتدهانتد و دربتاره سرشتت ماگماتیستم ،ستنگزای تی و

عدسیهای دولومیتی با ستبرای  1000متر است رته در

خاستتتگاه زمتتینستتاختی ایتتن ستتنگهتتا نادانستتتههتتا

روی زمین رخنمون نتدارد (.)Gotlov and Esev, 1976

بستیار هستتند .ازایتنرو ،بررستی دقیتق ستنگشناستتی

بختتش بتتاریی ایتتن ستتری ،از مجموعتته گونتتاگونی از

و زمتتینشتتتیمیایی ایتتتن ستتنگهتتتا رتتته بخشتتتی از

ستتنگهتتای آتشفشتتانی  -رستتوبی (ماننتتد :سیلتستتتون،

زیتترین ایتتران

ماسهسنگ و توف های ماسه ای گوناگون با افق مگنتیتی،

هستتتند ،گتتام ارزشتتمندی بتترای روشتتنتتترشتتدن

آه های دولومیتی ،توفهای بتا ترریتد نیمتهاستیدی،

رخنمتتونهتتای ماگماتیستتم پالئوزویی ت

فراینتتتدهای ماگماتیستتتم گونتتتاگون در پالئوزوییتتت
زیرین این بلتو

و نیتز در

توفیت ،تتوده هتای آذریتن درونتی و افتق هتای نتاز

و

بهتتر رفتتار آنهتا هنگتام

عدسیمانندی از آه های توفی و رنگلومراهای رربناته،

بازشتدگی پتتالئوتتیس استتت .در همتتین راستتتا ،در ایتتن

سیلیستتی) ستتاخته شتتده و بتتهگونتته هتتمشتتید روی

پتتژوهش تتتالش شتتده استتت بتترای نخستتتینبتتار ،ایتتن

ماسه سنگ هتای زیترین جتای گرفتته استت (شتک )1

سنگهتا برپایته دادههتای زمتینشتیمیایی و از دیتدگاه

( .)Gotlov and Esev, 1976رخستتارههتتای آواری،

ستتتتنگشناستتتتی ،زمتتتتینشتتتتیمیایی و خاستتتتتگاه

رربناته و آتشفشانی نشان دهنتد تغییتر زمتین ستاختی

زمینساختی به تفصی بررسی شوند.

ناگهانی پهنه رستوبی هستتند بته گونته ایرته رخستاره
سیلتستون و ماسهای ناگهانی جای ختود را بته رخستاره

جایگاه زمینشناسی

آه های دولومیتی و در پایان به گونه جانبی و محتوری

منطقه جالل آباد در گستتر عتر هتای جغرافیتایی

بتته رخستتاره ولکتتانوژن متتیدهتتد .مجموعتته بزرگتتی از

شتتتمالی '' 31o01'18تتتتا '' 31o00'31و طتتتولهتتتای

سنگهای آذریتن در جنتو و جنتو بتاختری رانستار

جغرافیتتایی ختتاوری '' 56o25'42تتتا '' 56o25'00و در

جالل آباد دیده میشود .برپایته ترریتد شتیمیایی ،ایتن

شمال باختری استان ررمان جای دارد .برپایه پهنهبنتدی

سنگها به دو گروه اسیدی و بازی

ردهبندی میشتوند.

ایالتهای زمینشناسی و ستاختاری ایتران ،ایتن منطقته

سنگهای اسیدی دربردارنتد ریولیتت ،روارتزپتورفیری،

بخشتتی از پهنتته ایتتران مررتتزی استتت رتته در بلتتو

ایگنمبریت ،داسیت و توفهای ریولیتی هستند و بختش

پشت بادام جای گرفتته استت (شتک  .)a -1در منطقته

بزرگی از سنگ هتای آذریتن منطقته را در برمتیگیرنتد.

جالل آباد ،نهشتههای مربو به پررامبرین ،پالئوزوییت ،

و سی های

توده های گابرویی و دیوریتی ،همراه با دای

و ترشتیری دیتده متیشتوند (شتک .)b -1

بازی  ،از دیگر سنگهای آذرین در این منطقه هستتند.

رهن ترین سنگهای منطقه مربو به سری مراد استت.

این سنگها درون سنگهای آتشفشانی -رسوبی ریتزو و

برپایه نقشه  1:100000داوران ،سنگهتای آتشفشتانی-

دولومیتهای سری دزو تزریق شدهاند (شک های A -2

رسوبی ،رربناتی ،آواریِ سری ریزو مهمترین ستنگهتای

تا .)D -2

سازند منطقه هستند رته بتا دگرشتیبی زاویته دار روی

دایتت

مزوزوییت

و ستتی هتتا رونتتد  NW-SEدارنتتد و درازای

سری مراد جای گرفتهاند .بخش زیرین این سری ،بهنتام

آنهتتا متغییتتر استتت و بزرگتتی برختتی از آنهتتا تتتا 1000

ماسهسنگ زیرین ،دربردارند ریه های از ماسهسنگ های

متر میرسد .ایتن تتودههتا همته ستنگهتای رانستار را

خارستری ،خارستری مای به سبز و صورتی ،بتههمتراه

قطتتو متتیرننتتد .در پتتی تزریتتق ایتتن واحتتدها ،رویتتداد
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دگرگتتونی همبتتری در ستتنگهتتای آذریتتن فلستتی

دادههتتای حفتتاری ،ایتتن دای ت هتتا در افتتقهتتای زیتترین

رهتتنتتتر (ماننتتد :ریولیتتتهتتای و روارتزپتتورفیریهتتا) و

رانستتتار ،ریتتتههتتتای آهتتتندار را قطتتتو رتتترده و

همچنتتین ،دولومیتتتهتتای بختتش بتتاریی رانستتار روی

سیستتتتمهتتتای گرمتتتابی در پیرامتتتون دایتتت هتتتا را

داده استتتتت (شتتتتک هتتتتای  A -2و  .)B -2برپایتتتته

گسترش دادهاند.

شک  )a - 1جایگاه رانسار جاللآباد (زرند ،ررمان) در بلو
داوران ()Vahdati, 1995

پشتبادام  )bنقشه زمینشناسی منطقه جاللآباد برگرفته از نقشه 1:100000

سنگشناسی ،زمینشیمی و خاستگاه زمینساختی سنگهای آلکالن در منطقه جاللآباد زرند (استان ررمان)

شک  - 2تصویرهای صحرایی از منطقه جاللآباد (زرند ،ررمان) )A .نمایی از تزریق دای های مافی
ریزو و پیدایش هاله دگرگونی همبری در آنها  )Bنمایی از تزریق دای
فلسی سری ریزو  )Dنمایی از گابروها

در برختتی بختتشهتتا ،بتتهویتتژه در مستتیر رودشتتور،

5

درون سنگهای آتشفشانی فلسی

سری

بازالتی درون دولومیتهای سری ریزو  )Cپچ دیوریتی درون سنگهای

روش انجام پژوهش

مارریتت و آزوریتتت در ایتتن دای ت هتا گستتترش یافتتتهانتتد.

پتتس از انجتتام بازدی تدهتتای صتتحرایی و نمونتتهبتترداری

ایتتتن پدیتتتده نشتتتاندهنتتتد وابستتتتگی زایشتتتی میتتتان

ستطحی از تتودههتای آذریتن درونتی و دایت هتای همتراه،

رتانیزایتتی متس بتتا ایتتن دایت هاستتت .تتودههتتای آذریتتن

بتتا بتتهرتتارگیری مغتتزههتتای حفتتاری ،نمونتتهبتترداری

درونتتی از ریتتههتتای آتشفشتتانی -رستتوبی ستتری ریتتزو

زیرستتطحی نیتتز انجتتام شتتد .شتتمار  100نمونتته ستتنگی

متتتیگذرنتتتد و از آنهتتتا جتتتوانتتتتر هستتتتند .گابروهتتتا و

بترای بررستیهتای ستتنگنگتاری برگزیتده و از آنهتا مقطتتو

دیوریتهتا تتودههتای آذریتن درونتی رتم ژرفتا و رتوچکی

نتتاز ستتاخته شتتد .برپایتته ستتنگشناستتی گونتتاگون در

بتتهبزرگتتیِ  200در  300متتتر هستتتند .ایتتن تتتودههتتای

ایتتن منطقتته ،نمونتتههتتایی از همتته ستتنگهتتای ستتالم

آذریتتن درونتتی از ستتنگهتتای وابستتته بتته ستتری ریتتزو

رانستتار تجزیتته زمتتینشتتیمیایی شتتدند .روش  XRFبتترای

متتیگذرنتتد و بیشتتتر بتتهصتتور پتتچ درون آنهتتا دیتتده

عنصتترهای اصتتلی در مررتتز تحقیقتتا و فتتراوری متتواد

متتیشتتوند (شتتک  .)C -2در بختتش جنتتوبی معتتدن،

معتدنی ایتتران (رتتر ) بتتهرتتار بتترده شتتد .بتترای عنصتترهای

گابروها با ریخت تپهای دیده میشوند (شک .)D -2

فرعتتی (برختتی عنصتترهای رمیتتا و عنصتترهای ختتاری

پتتتترولوژی ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1397
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نتتتادر) نیتتتز در شتتتررت  SGSرانتتتادا روش تجزیتتته 49

 ICP-AESو  ICP-MSبتتتهرتتتار بتتترده شتتتد .دادههتتتای

ِ
روش
عنصتتتری انحتتتالل  4استتتیدی برپایتتته رتتتاربرد دو

بهدستآمده در جدول  1آورده شدهاند.

جدول  - 1فراوانی عنصرهای اصلی (برپایه درصدوزنی) و رمیا (برپایه  )ppmبرای گابرو  -دیوریت و دای های جاللآباد (زرند ،ررمان)
JA-62 ZRD-28 JRM-6 ZRD-31 ZRD-33 ZRD-32 ZRD-81 ZRD-80 ZRD-8 ZRD-10 JPM-13 JPM-7 ZRD-42 ZRD-41

Sample No.

gabbro

gabbro

Diorite

basalt

basalt

basalt

basalt basalt

basalt

Rock Type

40.96

41.32

40.27

42.01

47.26

46.66

47.90

47.08

45.85

50.58

52.91

46.37

49.85

50.35

SiO2

11.63

12.97

11.58

14.28

17.15

18.44

18.37

16.90 1549.00

17.29

16.67

16.32

16.87

18.25

3Al2O

18.08
9.12

18.06
8.40

18.90
9.50

17.12
7.68

14.29
6.21

14.34
5.40

12.39
5.87

14.15
8.08

12.95
5.48

12.25
3.76

10.95
4.06

13.88
3.58

13.21
4.64

11.88
4.43

Fe2O3
CaO

6.53
1.37

7.25
1.41

6.52
1.23

6.65
1.65

2.95
2.92

4.10
2.70

3.44
2.31

3.94
1.89

5.39
3.60

4.37
1.95

1.17
2.10

6.01
2.20

2.82
2.43

2.92
2.80

MgO
Na2O

1.47
6.56
-

1.16
6.48
0.22

1.34
6.45
-

1.51
5.68
-

1.43
3.11
-

1.38
2.84
0.24

1.33
3.58
0.02

1.14
3.57
-

1.54
2.72
-

1.75
2.36
0.21

4.59
1.27
-

1.82
3.21
-

2.27
2.53
0.26

1.80
2.30
-

K 2O
TiO2
MnO

0.62
4.85

0.70
2.03

0.59
4.64

0.73
2.70

0.99
3.53

0.71
3.20

0.72
3.89

0.71
3.79

1.88
3.72

0.67
4.82

0.58
4.74

0.68
5.57

1.30
3.70

1.33
3.96

P2O5
LOI

101.16
52.4

100.00
57.7

100.01 101.02
44.7
48.6

100.00
124

99.92 100.01
59.2
134

99.84
61.3

100.03
40

100.01
32.5

99.18
27.7

99.75
62.5

99.88
35.8

100.02
25.5

Total
Li

22.9

gabbro gabbro

diorite

Diorite diorite

23.8

21.8

19.9

11.1

10.4

10.3

13.0

10

9.7

5.3

10.1

9.7

8.5

Sc

500

531

483

435

224

220

287

268

144

200

0

203

139

130

V

77.8

80.6

75.1

64.6

42.1

42.0

39.9

38.2

52.1

42.1

7.1

42.3

37.0

25.7

Co

230
138

227
138

242
140

178
106

40.7
34.2

41.4
36.6

82.7
59.2

127
77.0

27
13

79.4
41.0

16.1
3.2

170
107

37
14.0

19.1
13.1

Cr
Ni

23.8

26.7

23.6

24.3

23.2

22.5

25.9

25.5

22

27.1

28.8

23.6

24.9

23.3

Ga

105

27.2

104

27.2

49.3

55.4

34.1

29.2

44.4

67.7

80.2

46.7

43.1

39.9

Rb

392
37.7

668
41.7

390
35.2

649
41.3

960
27.4

770
22.5

730
24.3

942
29.2

461
35.7

287
21.3

432
19.3

675
22.3

537
36.0

470
31.5

Sr
Y

218

267

210

262

162

137

111

169

90

84.8

147

141

102

90.1

Zr

49.1

53.1

48.7

58.4

64.4

57.0

56.3

63.7

60

64.2

99.7

67.1

76.6

65.0

Nb

9.17
330.6
44.3
116

0.64
507.8
48.3
118

8.63
326.8
43.1
110

0.45
628.2
54.8
136

1.01
596.2
60.1
124

0.87
597.2
55.8
114

0.27
676.6
48.0
94.9

0.67
1240
59.1
120

0.5
977
46.9
86.3

0.67
1304.0
39.6
83.4

5.98
736.4
45.5
92.2

1.08
678.8
52.8
110

0.38
1258.4
62.1
132

0.45
797.8
51.0
120

Cs
Ba
La
Ce

14.3

14.9

13.8

16.8

13.1

12.4

10.8

12.8

12.2

9.02

9.94

11.9

15.6

13.1

Pr

62.5
14.2

65.1
15.3

60.4
13.8

74.0
16.2

47.8
9.95

46.0
8.95

43.2
8.91

49.7
10.1

48.2
10

35.7
7.98

36.5
7.94

46.4
9.65

61.5
13.2

51.7
11.7

Nd
Sm

5.10
15.6

5.36
15.8

4.73
14.7

5.84
17.3

3.80
9.97

3.35
8.90

3.37
9.65

3.99
11.1

3.12
8.95

3.13
8.19

2.48
7.56

3.67
10.5

4.77
13.6

4.70
13.2

Eu
Gd

1.88

1.85

1.80

2.05

1.24

1.21

1.21

1.32

1.24

1.05

1.06

1.24

1.75

1.60

Tb

9.72
1.70

10.3
1.78

9.77
1.66

11.1
1.85

6.85
1.20

6.63
1.01

6.50
1.07

7.42
1.43

7.18
1.23

5.44
0.99

5.57
0.92

6.27
1.06

10.3
1.73

9.02
1.51

Dy
Ho

3.96

4.16

4.12

4.46

3.24

2.63

2.49

3.51

3.56

2.13

2.28

2.41

4.01

3.55

Er

2.5

2.6

2.5

2.7

1.9

1.8

1.6

1.9

2.6

1.3

1.4

1.6

2.0

1.9

Yb

0.31
7.60
3.22
6

0.31
9.30
3.75
18

0.34
7.59
3.33
6

0.33
9.39
4.14
26

0.25
5.22
3.75
12

0.21
4.45
3.58
17

0.17
3.93
3.78
6

0.24
5.87
4.74
6

0.4
8
3.1
35

0.12
2.84
3.66
8

0.18
3.59
5.19
4

0.16
4.84
4.09
7

0.22
4.11
5.08
7

0.22
3.82
4.21
6

Lu
Hf
Ta
Pb

2.5
0.7

3.0
0.9

2.6
0.7

2.7
1.0

4.8
1.0

4.4
1.0

4.3
0.8

5.9
1.3

5.7
1.29

2.6
0.7

4.0
0.4

4.0
1.4

5.5
1.0

4.4
0.8

Th
U
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قهوهای هستند ره تتا  40تتا  50درصتد حجتم رتانیهتای

سنگنگاری
بررستتیهتتای ستتنگنگتتاری ستتنگهتتای مافیتت

مافی ت ستتنگ را در برمتتیگیرن تد .انتتدازه آمفیبتتولهتتا 0/1

منطقتته جتتاللآبتتاد نشتتان متتیدهنتتد ایتتن ستتنگهتتا

تتتا  5میلیمتتتر استتت .رتتانیهتتای دیگتتر گابروهتتا (ماننتتد:

دربردارنتتتد ستتته دستتتت ستتتنگیِ بازالتتتت ،گتتتابرو و

فنورریستتتهتتای ترمولیتتت ،رلینوپیرورستتن و الیتتوین) در

دیوریت هستتند (شتک هتای  A -3تتا  .)C -3گابروهتا

زمینتتهای دانتتهریتتز هستتتند و ایتتن رتتانیهتتا بتتا رتتانیهتتای

مهتتمتتترین تتتودههتتای آذریتتن درونتتی در ایتتن منطقتته

فرعتتتی و وانویتتته (ماننتتتد :آپاتیتتتت ،رلریتتتت ،رربنتتتا و

هستتتتند .ویژگتتتی اصتتتلی گابروهتتتا ،بلورهتتتای آمفیبتتتول

رانیهای ردر) همراهی میشوند.

شتک  - 3تصتویرهای میکروستتکوپی ( )XPLاز رتانیشناستی ستتنگهتای آذریتن جتتاللآبتاد (زرنتد ،ررمتتان) )A .گتابرو  )Bدیوریتتت )C
بلورهای پالژیورالز همراه با اپیدو و رلریت در دای های بازالتی (نام اختصاری رانیها از  )1983( Kretzبرگرفته شده است)

دیوریتتتهتتا بیشتتتر از پالژیتتورالز ،پیرورستتن و
بیوتیتت ستاخته شتدهانتتد .بلورهتای پالژیتورالز عمومتتا

استت .همچنتین ،بافتتت پتوییریلیتی ت

نیتز در برختتی

نمونهها دیده میشود (شک .)A -3

در مررز سوستوریتی شتدهانتد .بافتت ایتن ستنگهتای

در بازالتتت هتتا ،پالژ یتتورالز رتتانی اصتتلی بتتوده و

دیتتوریتی ،گرانتتورر و اینترگرانتتورر استتت (شتتک -3

نزدیتت

بتته  70 - 65درصتتد حجتتم ستتنگ را در

 .)Bر تانیهتتای فرعتتی دیوریتتتهتتا بیشتتتر دربردارنتتد

بر می گیرد  .این رتانی بیشتتر بتا شتک هتای بلتوری

بتته 20

میلتته ای ،مستتتطیلی شتتک دار و ن یمتته شتتک دار ،بتتا

رتتوارتز ،بیوتیتتت و آپاتیتتت هستتتند و نزدی ت

درصتتدحجمی ستتنگ را در برمتتیگیرنتتد .رتتانی فرعتتی

مارتت پلتتی ستتینتتی

و آلبیتتتی د یتتده متتی شتتو د .

آپاتیتتتتت درون هورنبلنتتتتد و پالژیورالزهتتتتا دیتتتتده

بیشتتتر ایتتن رتتانی هتتا دچتتار دگرستتانی سوستتوریتی

متیشتتود .رتتانیهتتای رتتدر و ارستتیدهای آهتتن نیتتز در

و سر ستیتی شتده انتد  .رتانی هتای پ یرورستن همتراه

متتتن ستتنگ پرارنتتده هستتتند .رتتانیهتتای وانویتت

با رتانی هتای رتدر ،آپاتیتت و ب یوتیتت نیتز در ایتن

سریستتتیت ،رلریتتتت ،اپیتتتدو  ،بیوتیتتتت ،رتتتوارتز و

ستتنگ هتتا د یتتده متتی شتتوند .رلستتیت ،اپ یتتدو ،

رلستتیت در دیوریتتتهتتا دیتتده متتیشتتوند .بافتتتت

رلر یتتت و  ...از رتتانی هتتایی وانو یتته ای هستتتند رتته

دیوریت ،گرانتورر و اینترگرانتورر استت .در ایتن بافتت

در پتتی دگرستتانی ایتتن ستتنگ هتتا پدیتتد آمتتده انتتد .

یتا چنتدین

بافتتت ایتتن ستتنگ هتتا گرانتتورر و ا ینترستترتال استتت

فضای میان تیغته هتای پالژیتورالز بتا یت

رانی پیرورسن ( ±الیوین و رتانیهتای رتدر) پتر شتده

(شک . )C - 3

پتتتترولوژی ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1397
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زمینشیمی

( 19/1تتتتا  )ppm 242و  13/1( Niتتتتا  )ppm 140و

بتتترای بررستتتی ویژگتتتیهتتتای زمتتتینشتتتیمیایی

فراوانتتی برختتی عنصتترهای ناستتازگار دیتتده متتیشتتوند

ستتنگهتتای آذریتتن منطقتته جتتاللآبتتاد ،دادههتتای

(جتتتدول  .)1ازآنجتتتاییرتتته ترریتتتد شتتتیمیایی و

عنصتترهای اصتتلی و رمیتتا بتتهرتتار بتترده شتتدند.

سنگ شناستی نمونتههتای بررستیشتده همستانی دارد،

ستتنگهتتای جتتاللآبتتاد دارای بتتاز ترریبتتی  SiO2از

بتترای نامگتتذاری ایتتن ستتنگهتتای برپایتته دادههتتای

 41/32تتتا  52/91درصتتدوزنی هستتتند .همچنتتین ،در

زمتتتینشتتتیمیایی ،نمتتتودار  Nb/Yدر برابتتتر Zr/TiO2

این ستنگ هتا ،مقتدارهای بتاری  1/27( TiO2تتا 6/48

بتتهرتتار بتترده شتتد .در ایتتن نمتتودار نمونتتههتتای ستتنگی

درصتتدوزنی) MgO ،متوستتا تتتا بتتار ( 1/17تتتا 7/25

آذریتتن آتشفشتتانی و درونتتی در گستتتر بازالتتتهتتای

درصتتدوزنی) همتتراه بتتا تغییتتر بستتیار در مقتتدار Cr

آلکالن جای میگیرند (شک .)A -4

برابتتر Nb/Y

شتتک  - 4ویژگتتی زمتتینشتتیمیایی ستتنگهتتای مافیتت رانستتار جتتاللآبتتاد (زرنتتد ،ررمتتان) در )A :نمتتودار  Zr/TiO2در
( )B )Winchester and Floyd, 1977نمتتتودار  R1در برابتتتر  )C )De la Roche et al., 1980( R2نمتتتودار  Zr/P2O5*104در برابتتتر
 )D )Floyd and Winchester, 1975( Nb/Yنمتتودار  SiO2در برابتتر ( K2O/Na2Oنمادهتتای بتتهراررفتتته در همتته نمودارهتتا یکستتان
هستند :دایره آبی :گابرو مثل سبز :دیوریت مربو سرخ :بازالت)
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افزون بر این ،در نمودار  R 1در برابر  R 2ره بترای

برای گوشته او لیه ،نمونه های منطقه جالل آباد الگو و

رده بندی توده های نفتوذی بته رتار بترده متی شتود،

روند راهشی نسبی با غنی شدگی از عنصرهای LILE

سنگ های آذریتن بررستی شتده در گستتر گتابرو و

و  LREEدر برابر  HREEرا آشکار می سازند (شک

دیوریتتت جتتای متتی گیرنتتد (شتتک  .) B - 4نمتتودار

 .)A - 5عنصرهای  ( HFSEمانند  U ،Th :و  ) Zrهمراه

 Zr/P 2O5*10 4در برابر  Nb/Yبرای شناستایی ستری

با  Kو  ،Srآنومالی منفی و عنصرهای  La ،Nb ،Baو

ماگمایی نمونه های سنگی جالل آباد به رار برده شتد.

 ،Pbغنی شدگی مثبت دارند  .الگوهای بهنجارشده در

برپایه این نمودار نمونه های بررسی شده دارای گرایش

برابتتر بازالتتت هتتای جزیتتره هتتای اقیانوستتیِ  Sunو

آلکالن هستند (شک  .)C - 4سری های آلکالن برپایه

منطقه

نستبت  K2O/Na 2Oستته گتتروهِ ستتدی  ،پتاستتی

 ) 1989 ( McDonoughبرای سنگ های مافی

و

جالل آباد روندی افقی و همانند بازالت های جزیره های

دارند  .نمونه های آلکالن منطقه جالل آباد

اقیانوسی نشان می دهند (شک  .) B - 5در این نمودار،

از خود نشان می دهند (شک - 4

عنصرهای  K ،Sr ،Zr ،Tiو  Uدر برابر تررید ،OIB

 .) Dدر نمتتودار چنتتد عنصتتری بهنجارشتتده در برابتتر

تهی شدگی و عنصرهای  Nb ،Baو  Pbغنتی شتدگی

ترریتتد پیشتتنهادیِ  Sunو )1989 ( McDonough

نشان می دهند .

التراپتاسی

نیز گرایش سدی

شک  - 5الگوی چندعنصری تررید سنگهتای آذریتن جتاللآبتاد (زرنتد ،ررمتان) در )A :نمتودار بهنجتارشتده در برابتر ترریتد گوشتته
اولیته ( )B )Sun and McDonough, 1989نمتودار بهنجارشتده در برابتر ترریتد بازالتتهتای جزیترههتای اقیانوستی یتا ( OIB

Sun and

( )McDonough, 1989نمادها همانند شک  4هستند)

در رتتت  ،وابستتتتگی نزدیکتتتی میتتتان ترریتتتد

بهتتره گرفتتته شتتد .در نمتتودار ستتهتتتایی Th-Zr/117-

شتتتیمیایی ستتتنگهتتتا و خاستتتتگاه زمتتتینستتتاختی

 Nb/16رتته برپایتته عنصتترهای  HFSEپیشتتنهاد شتتده

آنهاستتت .ازایتتنرو ،از دادههتتای بتتهدستتتآمتتده در

استتت ،نمونتتههتتای بررستتیشتتده در گستتتر  WPAیتتا

بررسی هتای زمتینشتیمیایی بترای شناستایی خاستتگاه

بازالتتتهتتای آلکتتالن درونصتتفحهای جتتای متتیگیرنتتد.

زمتتینستتاختی ستتنگهتتای آذریتتن منطقتته جتتاللآبتتاد

در نمتتودار ستتهتتتایی  Y/15-La/10-Nb/8در گستتتر
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هستتند.

بازالتتتهتتای قتتارهای جتتای متتیگیرنتتد .افتتزونبتتر ایتتن،

زمینستاختی ستنگ هتای الترابازیت  -بازیت

نمودار دوتتایی  DF1در برابتر  ،DF2برپایته نستبتهتای

در ایتتن نمتتودار ،نمونتتههتتای بررستتیشتتده در گستتتر

عنصتتتترهای  Y ،Nb ،V ،TiO2و  Zrاستتتتت .اینهتتتتا

بازالتتتهتتای میتتانصتتفحهای و بازالتتت جزیتترههتتای

بتتتتاارزشتتتتترین عنصتتتترها در شناستتتتایی پهنتتتته

اقیانوسی جای میگیرند.

شتک  - 6جایگتاه نمونتههتای جتاللآبتاد (زرنتد ،ررمتان) در )A :نمتودار شناستایی پهنته زمتینستاختی )B )Wood, 1980( Th-Hf/3-Ta
نمتتودار ستتهتتتایی  )Cabanis and Lecolle, 1989( Y/15-La/10-Nb/8بتترای شناستتایی پهنتته زمتتینستتاختی  )Cنمتتودار شناستتایی
خاستگاه زمینستاختی پیشتنهادیِ  Agrawalو همکتاران ( :IAT( )2008تولتهایتتهتای جزیترههتای رمتانی  :VATتولتهایتتهتای رمتان
قتارهای  :WPAستتنگهتای آلکتتالن میتتانصتفحه ای  :IABبازالتتتهتتای جزیترههتتای رمتانی  :CRBبازالتتتهتتای رافتت قتتارهای) (نمادهتتا
همانند شک  4هستند)

ختتاور آفریقتتا و ریوگرانتتد) و همچنتتین ،بختتشهتتای

بحث و بررسی
ستنگهتتای مافی ت

منطقته جتتاللآبتتاد دربردارنتتد

دورتر از گستتره قتارههتا (بتاختر ایتار متحتده ،ختاور

و سی های بازالتی و تتودههتای آذریتن دیتوریتی

چتین ،جنتو ختاوری آستیا و جنتو ختاوری استترالیا)

و گتابرویی هستتتند .ایتن ستتنگهتتا سرشتت آلکتتالن بتتا

همتتراه هستتتند ( .)Sen, 2014بررستتی ویژگتتیهتتای

دارنتد .ستنگ هتای آتشفشتانی آلکتالن

جتاللآبتاد (ماننتد:

دای

گرایش ستدی

زمینشتیمیایی ستنگهتای مافیت

در پهنتتههتتای زمتتینستتاختی گونتتاگونی (از پهنتتههتتای

رونتد الگوهتای بتههنجارشتده در برابتر گوشتته اولیته و

قاره ای تتا اقیانوستی و درونصتفحهای تتا حاشتیه قتاره،

بازالت های جزیرههای اقیانوستی همتراه بتا نستبتهتای

مگتتر پشتتتههتتای میتتان اقیانوستتی) یافتتت متتیشتتوند

عنصتری) نشتاندهنتتد هماننتدی آنهتا بتتا بازالتتهتتای

( .)Zhao et al., 1995ایتتن ستتنگهتتا معمتتور در

میتتتاناقیانوستتتی استتتت .معمتتتور بازالتتتتهتتتای

پهنتتتههتتتای رششتتتی ،در نقتتتا دا درونصتتتفحهای

میتتاناقیانوستتی الگوهتتای عنصتتری ویتتژهای دارنتتد رتته

(ماننتتتد :جزیتتترههتتتای اقیانوستتتی) ،در مرحلتتتههتتتای

بتتترای شناستتتایی آنهتتتا از بازالتتتتهتتتای پهنتتتههتتتای

نخستتتین رافتتتزایتتی درونقتتارهای و در بختتشهتتای

زمینستاختی دیگتر بتهرتار بترده متیشتوند .دارابتودن

درون قتارهای پهنتتههتای فتترورانش حاشتیه قتتاره یافتتت

رونتد راهشتی در نمتودار چنتدعنصتری بهنجارشتده در

متیشتوند ( .)Wilson, 1989ایتتن نتوا ماگماتیستتم در

برابتتر ترریتتد گوشتتته اولیتته ،همتتراه بتتا نبتتود آنومتتالی

هتتر قتتارهای بیشتتتر بتتا رشتتش فعتتال ستتنگرتترهای در

منفتتتتی عنصتتتترهای  P ،Nbو  ،Tiنشتتتتاندهنتتتتد

جایگاه رافتتهتای قتارهای (ماننتد :رافتتهتای بایکتال،

ویژگیهتای آشتکار ماگماتیستم آلکتالن درونصتفحهایِ
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قارهای است و نبود آریتش ماگمتا بتا پوستته قتارهای را

شناسایی خاستگاه آلکالیبازالتهتای وابستته بته پلتوم و

نشان می دهد .الگوی هتمرونتد در نمتودار چندعنصتری

ناوابسته به پلوم پیشنهاد دادهاند .بر پایه آن ،مقتدارهای

بهنجار شتده در برابتر ترریتد  ،OIBهمتراه بتا نستبت

 ΔNb> 0نشتتاندهنتتده خاستتتگاه پلتتوم استتت امتتا

در ایتن نمتودار ،هماننتدی نمونتههتای

سنگ های با مقدارهای  ∆Nb<0خاستتگاه پلتوم ندارنتد.

جتتاللآبتتاد بتتا بازالتتتهتتای آلکتتالن میتتانصتتفحهای را

مقتتدارهای  ΔNbبتترای ستتنگهتتای درونصتتفحههتتای

نشان متی دهتد .ایتن پدیتده نشتان دهنتد خاستتگاهی

قاره ای بیشتر از صتفر و بترای متور هتا و بازالتتهتای

گوشتتتتهای هماننتتتد  OIBو جایگتتتاه درونصتتتفحهای

رمتتانی منفتتی استتت ΔNb .در نمونتتههتتای منطقتته

برای آنهاست .بترای شناستایی خاستتگاه ماگمتای متادر

جالل آباد  0/079تا  0/924و میتانگین آن  0/43استت

منطقتته جتتاللآبتتاد ،،نمودارهتتای

ازاینرو ،در محدوده سنگ های آلکتالن مترتبا بتا پلتوم

گونتتاگون ستتنگزادی بتتهرتتار بتترده شتتدند .نمتتودار

جتتای متتیگیرنتتد .بررستتی ماگماتیستتم آلکتتالن در

 Th/Ybدر برابتتر  Ta/Ybستتنگهتتایی بتتا خاستتتگاه

جزیترههتای اقیانوستتی نشتان متیدهتتد ترریتد متتذا

گوشتتته تهتتیشتتده ( )MORBو گوشتتته غنتتیشتتده

پدیدآمده از پلوم فراخاسته به تررید مواد ،دما در پلتوم

( )OIBرا از هتتم جتتدا متتیرن تد .در ایتتن نمتتودار ،همتته

و همچنتتین ،ژرفتتا و رخستتاره ستتنگی ناحیتته خاستتتگاه

نمونهها در گستتر بازالتتهتای میتاناقیانوستی ()OIB

بستگی دارد ( .)Winter, 2014سرشت آلکتالن ماگمتای

جتتای متتیگیرنتتد (شتتک  .)A -7ایتتن نکتتته خاستتتگاه

بازالتی پیامد دو ساز ورار است )1( :نرخ رم ذو بخشتی

غنیشد نتوا  OIBبترای ستنگزایتی ستنگهتای ایتن

سنگ خاستگاه گارنتلرزولیتی ( )2ذو بخشی گوشتته

منطقتته را نشتتان متتیدهتتد .بتته بتتاور ،)2007( Fitton

متاسوماتیسم شده.)Best, 2003( ،

نزدی

بته یت

ستتنگهتتای مافیتت

بازالت هتای آلکتالن و انتقتالی درونصتفحههتای قتارهای

درجتتته ذو بخشتتتی خاستتتتگاه گوشتتتتهای برپایتتته

ره ترریبی هماننتد بازالتتهتای  OIBدارنتد ،خاستتگاه

نستتبتهتتای فراوانتتی عنصتترهای رمیتتا گونتتاگون ارزیتتابی

مبهم در برابر  OIBهتای واقعتی دارنتد .در رت  ،گمتان

متتیشتتود ( .)Zhou et al., 2008از آنجتتاییرتته هتتر دو

متتتیرود در پهنتتتههتتتای میتتتانقتتتارهای ،زایتتتش

عنصتتر  Laو  ،Smدر پتتی تغییتتر رتتانیشناستتی خاستتتگاه

آلکتتالیبازالتتتهتتا هماننتتد زایتتش بازالتتتهتتای OIB

(ماننتد :گارنتتت و یتا استتپین ) ،دگرگتتون نمتیشتتوند ،پتتس

وابسته به فرایند هتای پلتوم گوشتته ای و یتا ذو متواد

دربتتتار ترریتتتد رلتتتی خاستتتتگاه ماگماهتتتای مافیتتت

سستتتترتتترهای بتتتارزده باشتتتد ( McKenzie and

اطالعتتاتی را آشتتکار متتیرننتتد .از ستتوی دیگتتر ،برپایتته

 .)O’Nions, 1991در حقیقتتت ،اجتمتتااهتتای ستتنگیِ

ستتتازگاربتتتودن  Ybدر گارنتتتت در برابتتتر  Smدر ناحیتتته

بتته

خاستتتتگاه ،ایتتتن عنصتتترها در شتتتناخت رتتتانیشناستتتی

فرایندهای پلومهتای گوشتتهای (ماننتد :ختاور گرینلنتد

خاستتتتگاه رارآمتتتد هستتتتند ( .)Shaw, 1970بتتترای

( ،)Thirlwall et al., 1994ایستلند ( Fitton et al.,

ارزیتتتابی ویژگتتتیهتتتای رتتتانیشناستتتی و خاستتتتگاه

 )1997و جنتو بتتاختری پشتتته هنتتد ( Le Roex et

ستتنگهتتای مافیتت

رانستتار جتتاللآبتتاد ،نمتتودار La/Sm

 ))al., 1983و یا پهنههای بتدون دخالتت پلتوم (ماننتد:

در برابتتر  Sm/Ybبتتهرتتار بتترده شتتد .در ایتتن نمتتودار،

میدلند والی اسکاتلند ( ))Gill, 2010یافت میشوند.

خاستتگاه نمونتتههتای بررستتیشتده از گوشتتتهای استت رتته

هماننتتدِ بازالتتتهتتای  OIBدر پهنتتههتتای نزدیتت

 Fittonو همکتتتتتتتتتاران ( )1997پتتتتتتتتتارامتر
) ΔNb={1.47+log(Nb/Y)-1.92log(Zr/Yرا بتتتتترای

ستتتاختار آن از گارنتتتتس استتتپین لرزولیتتتت و گارنتتتت
لرزولیت بوده است (شک .)B -7
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شتک  - 7نمونتههتای مافیت

منطقته جتاللآبتاد (زرنتد ،ررمتان) در )A :نمتودار  Th/Ybدر برابتر  )B )Leat et al., 2004( Nb/Ybنمتودار

 La/Smدر برابر ( )Shaw, 1970( Sm/Ybنمادها همانند شک  4هستند)

نمونتتههتتای گتتابرویی از ذو بخشتتی  10درصتتدیِ

سنگهاست .افزونبتر ایتن ،بته بتاور  Spathو همکتاران

گوشتتتهای گارنتتت لرزولیتتتی و نمونتتههتتای بتتازالتی و

( ،)2001مقتدارهای  Tb N/YbNدر جنتتو رافتت رنیتتا

دیوریتی از ذو بخشی  10درصدیِ گوشتهای استپین س

 2/7تا  5/6استت رته نشتان از خاستتگاه گوشتتهای بتا

گارنت لرزولیتی خاستگاه گرفتهاند (شک  .)B -7به باور

رخساره گارنت لرزولیت دارد اما برای رافت خاور آفریقا

 Dongو همکتتاران ( ،)2010ترریتتد گوشتتته و درجتته

این مقدار  2/2تا  2/8است ره نشتاندهنتد جدانشتدن

ذو بخشتتی آن ،رنتتترلرننتتده اصتتلی زمتتینشتتیمیایی

آنها از خاستگاهی گارنت لرزولیتی استت .ایتن مقتدار در

و به ویتژه مقتدار عنصترهای  REEآن

جتتاللآبتتاد برابتتر  3/14تتتا 4/09

ماگماهای مافی

هستند .بررسی رفتار زمین شتیمیایی عنصترهای ختاری
نادر در نمونههای مافی

نمونتتههتتای مافیتت

(میتتانگین )3/55 :بتتوده و نشتتاندهنتتد ی ت

خاستتتگاه

جالل آباد نشان دهنده خاستگاهِ

گوشتتتهای بتتا رخستتاره گارنتتت لرزولیتتت بتترای ایتتن

گارنت لرزولیتی برای آنهاست .درج جتدایش بلتوری و

سنگهاست .پس زایش سنگ های مافی

آلکالن منطقه

غنتتیشتتدگی عنصتترهای نتتتادر ستتتنگین بتتا نستتبت

جالل آباد به خاستگاه گوشتهای وابسته به پلتوم وابستته

 DyN/YbNنشان داده می شوند .غنیشتدگی در MREE

دانسته میشود .از دیدگاه ویژگیهتای زمتینشتیمیایی،

(برای نمونه Dy :و  )Ybتنهای هنگامی روی می دهد ره

این سنگ هتای آلکتالن بستیار هماننتد  OIBهتا بتوده و

گارنت فاز بجامانتده در خاستگاه باشد زیترا Ybدر برابتر

خاستتگاه ژرفتتتر

 Dyبهصتور

خاستتگاه ماگمتای متادر آنهتتا از یت

ترجیحتی پذیرفتته متیشتود ( Peters et

(گوشته زیرین و یا پهنه انتقالی) است ره بهصور پلوم

 .)al., 2008جدایش بلوریِ بتتتتاری عنصترهای ختاری

بار آمده و در رخساره گارنت لرزولیت ذو شده است تا

نتتتادر ستتتتتتنگین و نستتتبت  DyN/YbN>1/6نشتتتتان

این ستنگهتا را بستازد .بستیاری از پژوهشتگران ،پلتوم

گارنتتداربودن ناحیته خاستگاه هستند ( Haase et al.,

گوشتهای را مهمترین سازورارِ بهپیشبرند زمینستاخت

بررستیشتده

دانستهاند ره بازشتدگی پتالئوتتیس

 .)2004این نسبت در نمونتههتای مافیت

رششی پالئوزویی

 2/49تتتا ( 3/30میتتانگین )2/64 :استتت .ایتتن نکتتته

در مررز و خاور آسیا را در پی داشته است ( Dai et al.,

نشتتاندهنتتد نقتتش مهتتم گارنتتت در خاستتتگاه ایتتن

 .)2011; Guo et al., 2004; Xiao et al., 2008افزونبر
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ایتتن ،بررستتیهتتای  Saccaniو همکتتاران ( )2013روی

دره انجیر) و ایران مررزی (جندق و انتار ) ،همتراه بتا

مجموعه میشو در شمال باختری تبریز نشتان متیدهنتد

توالی ماگمایی ستبری از سازندهای سلطانمیدان نشتان

فراخاست پلومی گوشته ای در دونتین پستین-رربتونیفر

می دهند ستنگرتر قتارهای ایترانزمتین هنگتام دوران

پیشین سازورار مهمی برای رافتتزایتی قتارهای بتوده و

پالئورویی ت

زیتترین در پتتی فراینتتد رافتتتزایتتی دچتتار

بازشدگی پالئوتتیس در شتمالبتاختری ایتران را در پتی

شکستگی شده و از هتم جتدا شتده استت و پهنتههتای

داشتته استت .دادههتای بتتهدستتآمتده از بررستیهتتای

اقیانوسی در بخشهایی از فال ایران (مانند :افیولیتهای

زمتتینشتتیمیایی در رنتتار نشتتانههتتای فتتراوان دیگتتر

مشهد ،تالش در شمال و افیولیتهای بیاضه و جندق در

نشان دهنتد فراخاستت و جتایگیری پلتوم گوشتتهای و

ایران مررزی) پدیده آمدهاند .این تکهها و بجاماندههتای

رویداد فرایند رافت زایی و تبدی آن به رافت اقیانوستی

اقیانوسی ره بیشتر در پهنههای شمالی ایران (و بهویتژه

زیرین در این منطقه هستند .یکتی از

مشهد ،فریمان و دره انجیر) و ایتران مررتزی (جنتدق و

این نشانهها ،ناپیوستتگی در بختش زیترین رستو هتای

انار ) برونزد دارند از ستنگرتر اقیانوستی پتالئوتتیس

رربونیفر ایران مررزی درروههای شتری در ناحیه طبس

بهجای ماندهانتد (.)Shafaii Moghadam et al., 2015

است ره به صور رنگلتومرایی بتا ستتبرای  30متتر در

اصتلیتترین و مهتتمتترین مرحلته زایتتش افیولیتتهتتای

بخش زیرین سازند سردر ره بتا دگرشتیبی روی ستازند

پالئوتتیسی در پالئوزویی

زیرین تا میانی در پی پدیتده

شیستو جای گرفتته و نشتاندهنتد بتارزدگی و آمتا

رافتزایی و جدایش رو به شمال تکههای قارهای حاشیه

پوسته ای در پی پیدایش پلوم گوشتهای پیش از پیدایش

شمالی گندوانا روی داده است ( Shafaii Moghadam et

شتتکاف اقیانوستتی استتت ( .)Stampfli, 1978رویتتداد

 .)al., 2015ویژگیهای گونتاگون زمتینشناستی نشتان

سنگ های آلکالن رششی با سن اردووستین ،ستیلورین و

می دهند این مرحله از رشش پوستهای پس از همافزایی

رربونیفر و رویداد افیولیتهای پشتبادام و بیاضه) نیز از

بلو های پررامبرینی و پیدایش ابرقاره گندوانا و بهدنبال

نشانههای دیگر است.

آن ،پیدایش رمان ماگمایی و بازشدگی پشت رمان آغاز

هنگام پالئوزویی

شده است .ابرقاره گندوانا از برخورد و گردهمایی  7تتا 8

الگوی زمینساختی
سنگهای مافی

منطقه جاللآباد به شک دای های

بازالتی و همچنین ،تودههای آذریتن درونتی روچت

در

سراسر این منطقه و بلو پشتبادام پرارنده هستند .این
سنگها سرشت آلکالن دارند و در نمودارهتای گونتاگون
شناسایی پهنه زمین ساختی ،در پهنه رافت میانقتارهای

قاره نئوپروتروزوییکی (بلو رادومینی) به بزرگیِ استرالیا
و در پی دو مرحله (دوره نخست 650 :تتا  600میلیتون
سال پیش و دوره دوم 570 :تا  520میلیون سال پیش)
پدیتد آمتده استت ( ;Collins and Pisarevsky, 2005
Ustaömer et al.2009; Shafaii Moghadamet et al.,
 .)2013پس از این مرحله ،در پی فترورانش ستنگرتر

جای میگیرند .برپایه جایگاه چینهشناسی این ستنگهتا

اقیانوسی پروتوتتیس به زیر مرز شمالی گنتدوانا ،رمتان

زیرین هستند و بیشتر

ماگمایی نوا آنتدی در راستتای ررانته استترالیا -قطتد

وابسته به ماگماتیسم پالئوزویی

در سنگهای سری ریتزو تزریتق شتدهانتد و بتهصتور

جنو  ،آمریکای جنوبی ،همچنتین ،مترز شتمالی هنتد،

آذرین پی در زیر رستو هتای پترمین جتای گرفتتهانتد.

بلو

ویژگتتیهتتای زمتتینشناستتی فتتراوان (ماننتتد :تکتتههتتا و

است ( Shafaii Moghadam et al., 2013; Ramazani

بجامانده های اقیانوسی در شمال ایران (مشهد ،فریمان و

 .)and Tucker, 2003فترورانش درازمتد ستنگرتر

ایران مررزی و پالتفرم تورید -آناتولی پدید آمتده
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اقیانوسی پروتوتتیس و همچنین ،پشته میتاناقیانوستی،

 )Hashemi, 2010و منطقتته زرنتتد در جنتتو بلتتو

رافتتتزایتتی و جتتدایش پشتتترمتتانی نتتواری درازی از

پشت بادام دیده میشود .منطقه زرند و بته ویتژه منطقته

بلو های قارهای شمال گندوانا بهنام ابرسرزمین هون یتا

جالل آبتاد دربردارنتده تتوالی گستتردهای از ستنگهتای

هتوان را در پتی داشتته استت ( Stampfli and Borel,

زیرین است .بررستیهتای )1999( Lasemi

 .)2002ابرسرزمین هون بهصور

نوار درازی دربردارند

پالئوزویی

نشان می دهند این منطقه از پالئوزویی

زیرین تا زمتان

شمار بسیاری از سرزمینهای گندوانایی بهتمپیوستته (از

تریا

سرزمین آرموریکا تا تبت) بتوده و بتهصتور تتودهای از

پالئوتتیس مرتبا بوده است .برپایه گستردگی سنگهای

بخشهای شمالی رراتون گندوانا در اردوویسین پیشتین

آذرین اسیدی و مافی

در منطقه ،الگوهای ماگماتیستم

جدا شده استت ( .)Stampfli and Borel, 2002ستپس

بایومدال و پدیده ماگمایی مترتبا بتا رافتتزایتی بترای

پیدایش و گسترش این پهنه پشترمانی ،آن را بته نتاوه

پیدایش ماگمایی منطقه پیشنهاد شده است (Ale-Taha-

اقیانوسی پالئوتتیس تبدی ررده استت ( Torsvik and

;Khosrowanjam, 1998; Karimi, Kuhbanani, 1994
.)2003; Kianian, 2006

 .)Cocks, 2009ویژگیهتای زمتینشتناختی در بختش
ایرانی این ابرسرزمین نشان میدهند بازشدگی پالئوتتیس
پیش از اردویسین روی داده استت (.)Stampfli., 1978
بررسیهتای  )19998( Fathiدر ناحیته شتاهرود ،ربتا
قره بی و جنو بجنورد نشان میدهند مرحلته نخستت
پدیده رافتزایی در رامبرین پایانی -اردوویسین زیترین،
مرحله دوم در اردوویسین میانی بهصور جریان بازالتی
و مرحله سوم در اردوویسین باریی-سیلورین و بهصور

پهنه رافتی عقیم (اورروژن) بوده ره از شمال به

بررسی روابا صحرایی نشان دهنتد جتوانتتر بتودن
ماگماتیسم مافی

در برابر ماگماتیسم اسیدیِ این منطقه

است بهگونهایره تزریق دایت هتا و تتودههتای آذریتن
درونی درون سنگهای آتشفشتانی -رستوبی ،بتا رویتداد
دگرگونی همبری و دگرسانی موضعی در ایتن ستنگهتا
همراه بوده است .دادههای سنسنجی  Hamdiو Zhiwen

( )1993بترای ستنگهتتای فلستی

ایتتن منطقته ،ستتن

روانه های بازالتی و گتدازه هتای بالشتی روی داده استت.

 558±32میلیون سال پیش را نشان میدهند .بتر پایته

ستتنگهتتای آتشفش تانی ،بتتا ترریتتد بیشتتتر آلکتتالن ،از

این سن ،این سنگها با سنگ آتشفشانی رسوبی رامبرین

زیرین و به ویتژه اردوویستین تتا

( )CVSUره در سراستر پهنته زمتینستاختی راشتمر-

دونین ایران استت .رخنمتون ایتن ستنگ هتا در شتمال

ررمان پرارنده هستند ،همارز هستند ( Ramazani and

شاهرود بازالتتهتای ستلطانمیتدان ( Derakhshi and

 .)Tucker, 2003بررستتتیهتتتای  Vesaliو Esmaeily

 ،)Ghasemi, 2015ربتا قترهبیت  ،جتاجرم و استفراین

( )2016روی سنگهای آذرین رانسار جالل آبتاد نشتان

( ،)Fathi, 1999روههای شتری (،)Ruttner et al., 1968

می دهند ماگماتیسم مرتبا ستنگ آتشفشتانی -رستوبی

شیرگشتت ( ،)Derakhshi and Ghasemi, 2014سُتته

رامبرین سنگشناسی گوناگونی دارد و دربردارند بازالت،

راشتان ( ،)Ayati et al., 2010تتترود (Houshmand-

ریولیت ،روارتزپورفیری ،تراریت ،داستیت ،ریوداستیت و

 ،)Zadeh et al., 1978جتام (،)Alavi Naini, 1972

گرانودیوریت است .همچنین ،بخشی از ماگماتیسم رمان

 ،)Fathi,جهتتتتتتق

رادومین در منطقه بهشمار میرود .در برابر ماگماتیستم

( ،)Tabatabaimanesh et al., 2009جنتتو بهابتتاد

بازی

ره بهصور تودههای گابرویی ،دیوریتی و دستته

( ،)Balaghi et al., 2010شمال شتاهرود ( Derakhshi

دای ها و سی های بازی

 ،)and Ghasemi, 2014پتت خاونتتد ( Torabi and

میشود ،رویدادی جوانتر در پی ماگماتیسم رششتی در

ویژگیهای پالئوزویی

جنتتتتتتو

بجنتتتتتتورد (1999

در منطقته جتالل آبتاد دیتده
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سراستتر پهنتته ایتتران مررتتزی روی داده استتت رتته از

نشاندهند جوانتربودن این ماگماتیسم و نبود وابستگی

اردوویسین آغاز و تا دونین و پرمین ادامه داشتته استت.

آنها با ماگماتیسم اسیدی منطقته استت در صتورتیرته

 )1994( Ale-Taha-Kuhbananiدر قاعتتده ستتازندهای

ماگماتیسم اسیدی با دگرشیبی آذرینپی با دولومیتهای

پرمین نیز دای ها را گزارش ررده است .افتزونبتر ایتن،

سری ریزو پوشانده شده است .در پایان ،برپایه دادههتای

بتا

بهدستآمده ،رویدادهای زمتین ستاختی و ژئودینتامیکی

ریولیتتتهتتا و همچنتتین ،تزریتتق ایتتن دایتت هتتا درون

منطقه زرند از پررامبرین پسین تا سیلورین ،سه مرحلته

دولومیت های دزو و انکالوهتای دولتومیتی در دایت هتا

دارند (شک .)8

رویداد دگرگونی همبری در برخورد دای های بازی

شتتک  - 8الگتتوی ژئودینتتامیکی بتترای تحتتور زمتتینستتاختیِ ماگمتتا و زمتتینستتاختی منطقتته جتتاللآبتتاد (زرنتتد ،ررمتتان) از
پروتروزویی پسین تا دونین

برپایتته ویژگتتتیهتتتای صتتتحرایی ،ستتنگنگتتاری و

به نام رمانی رادومین (ادیارارین -رامبرین) ،در راستتای

پستتین -رتتامبرین

حاشیه پروتوتتیس در ابرقاره گندوانا از رنارههای عربتی

زمتتینشتتیمیایی ،در پروتروزوییتت

پیشین ،به دنبال همگرایی و فترورانش پوستته اقیانوستی

تا رنارههای هیمالیایی شبهقاره هند روی دادهاند (شتک

پروتوتتیس ،فرایندهای نوا رمان ماگمتایی نتوا آنتدی،

 .)8سنگهای این رمان به گون گستره در سراسر ایتران
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مررزی و به ویژه ناحیه زرند و جاللآباد دیده متیشتوند

هستند .بررسیهای زمتین شتیمیایی نشتان دهنتد ایتن

(  .)Ramezani and Tucker, 2003در رامبرین زیترین

هستتتند رتته سرشتتت ماگمتتای ستتازند ستتنگهتتای

تا باریی ،تتداوم پدیتده فترورانش و ماگماتیستم رمتان،

مافی

منطقه بررستیشتده آلکتالن بتوده استت .برپایته

حارمیت پدیده رشش و رافتزایی در پهنه پشترمتان

ویژگتتتتیهتتتتای زمتتتتینشتتتتیمیایی در نمودارهتتتتای

آتشفشانی و پیدایش پهنه پشترمانی از نوا پهنتههتای

بهنجارشتتتده در برابتتتر ترریتتتد گوشتتتته نرمتتتال و

در رامبرین زیرین را در پی داشتته

بازالتتتهتتای میتتانصتتفحهای (ماننتتد :غنتتیشتتدگی در

پشترمانی سیالی

است (  .)Ramazani and Tucker, 2003این پهنههتای

عنصرهای بزر

پشتتترمتتانی بتتا رستتو هتتای آذراواری و نهشتتتههتتای

همتتراه بتتا تهتتیشتتدگی در عنصتترهای ختتاری نتتادر

تبخیری انباشته شدند .پدیده رافتزایی در منطقه ایران

ستتنگین) ایتتن ستتنگهتتای هماننتتد ستتنگهتتای OIB

مررزی در راستای گس های اصلی منطقه (مانند :گست

امتتروزی و بازالتتتهتتای آلکتتالن هتتاوایی هستتتند .ایتتن

روهبنان و پشت بادام) روی داده و فرونشست پرشتا و

نکتتتته نشتتتاندهنتتتد خاستتتتگاه نتتتوا  OIBو پهنتتته

در

زمینستاختی درونصتفحهای بترای ایتن ستنگهاستت.

روههای شتری و روهبنتان را بته دنبتال داشتته استت.

رتتتاربرد نمودارهتتتای گونتتتاگون شناستتتایی پهنتتته

طبس و پشتبادام،

زمینساختی نشتان متی دهنتد ایتن ستنگهتا در پهنته

به ویژه در محدوده روههای شتتری و شیرگشتت استت

رتتافتی درونصتتفحهای پدیتتد آمتتدهانتتد رتته در پتتی

آن 2تا  3هزار متر

ذو بخشتتتی پلتتتوم گوشتتتتهای در محتتتدوده گارنتتتت

ستتتبرا دارنتتد ( .)Aghanabati, 2004تتتداوم تتتدریجی

لرزولیتتتت و هنگتتتام بازشتتتدگی پتتتالئوتتیس هنگتتتام

رشش از رامبرین باریی و اردوویسین زیرین ،خیتزش و

اردوویستین تتا ستیلورین روی داده استت .فتاز رششتی

جایگیری پلوم گوشته ای و رویداد ماگماتیسم آلکتالن بتا

سنگ رره ای پالئوزویی

زیترین در فتال ایتران زایتش

سرشت رافتی را در پی داشته است و دیوریت ،گابروها و

متذا هتتای آلکتالی در بلتتو

بازالت هتای آلکتالن منطقته جتالل آبتاد در ایتن مرحلته

جاللآباد را بهدنبال داشته است.

پیدایش تتوالی ستتبری از رستو هتای پالئوزوییت
فرونشینی شدید از ویژگیهای بلو
به گونه ایره ردیت هتای پالئوزویی

یتون و عنصترهای ختاری نتادر ستب

ایتران مررتتزی و منطقتته

جایگیری رردهاند (شک .)8
سپاسگزاری
نتیجهگیری

هزینه این طرح پژوهشی از ستوی طترح حمایتت از

منطقتته جتتاللآبتتاد در شتتمالبتتاختری زرنتتد در

پایان نامه تحصیال تکمیلی ستازمان توستعه و نوستازی

بختتش جنتتو ختتاوری بلتتو

پشتتتبتتادام دربردارنتتده

معادن و صنایو معدنی ایران فراهم شده است .ازاینرو ،بر

ستتنگهتتای ماگمتتایی مافیتت

فراوانتتی استتت رتته بتته

خود می دانیم از تالشهای این سازمان و به ویژه مسئول

ستتنگهتتای آتشفشتتانی -رستتوبی ستتری ریتتزو تزریتتق

بختتش تحقیتتق و توستتعه ایتتن ستتازمان ،جنتتا آقتتای

شدهاند .این سنگها بهشتک تتودههتای آذریتن درونتی

سیاسی راد بسیار ستپا گتزاری متی رنتیم .از متدیریت

و

محترم معدن سنگ آهن جالل آبتاد و بختش تحقیتق و

بتتا بزرگتتی گونتتاگون برونتتزد دارنتتد.

توسعه این معدن ،جنا آقای تقیزاده برای همکاری در

بررستتیهتتای صتتحرایی و ستتنگنگتتاری ایتتن ستتنگهتتا

انجام نمونهبرداری و فراهمآوردن امکان اقامت و رم

در

نشتتان متتیدهنتتد آنهتتا گتتابرو ،دیوریتتت و دیابتتازی

رارهای صحرایی سپا گزاری میشود.

روچتتت

دیتتتوریتی گتتتابرویی روچتتت

ستتی هتتای بازی ت

و دایتتت

17

) زمینشیمی و خاستگاه زمینساختی سنگهای آلکالن در منطقه جاللآباد زرند (استان ررمان،سنگشناسی

منابع
Aghanabati, A. (2004) Geology of Iran. Geological Survey of Iran, Tehran (in Persian).
Agrawal, S., Guevara, M. and Verma, S. P. (2008) Tectonic discrimination of basic and ultrabasic
volcanic rocks through log-transformed ratios of immobile trace elements: International Geology
Review 50: 1057-1079.
Alavi Naini, M. (1972) Etude geologique de la region de Djam. Report number 23.Geological survey of
Iran, Tehran, Iran.
Ale-Taha-Kuhbanani, B. (1994) Petrological and geochemical investigations on volcanic rocks in east of
Zarand, Kerman. M.Sc. Thesis, University of Tehran, Tehran, Iran (in Persian).
Ayati, F., Khalili, M., Noghreiyan, M. and Mackizadeh, M. A. (2011) Silurian magmatism in the abyanehShe area (Kashan-Central Iran). Journal of Science, University of Tehran 4: 21-31.
Balaghi, Z. Sadegheian, M. and Ghasemi, H. (2010) Petrogenesis of the lower Paleozoic igneous rocks,
south of Bahabad (Bafq, Central Iran): Implication for Rifting. Iranian Journal of Petrology 1(4): 45-64
(in Persian).
Berberian, M. and King, G. C. P. (1983) towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran.
Canadian Journal of Earth Science 5: 101-117.
Best, M. G. (2003) Igneous and metamorphic petrology. Blackwell Publishing, Malden, MA, USA.
Cabanis, B. and Lecolle, M. (1989) Le diagramme La/10–Y/15–Nb/8: un outil pour la discrimination des
series volcaniques et lamise en evidence des processus demelange et/ou de contamination crustale.
Compte Rendus de l'Academie des Sciences, Seris II 309: 2023–2029.
Collins, A. S. and Pisarevsky, S. A. (2005) Amalgamating eastern Gondwana: the evolution of the circumIndian orogens. Earth-Science Reviews 71: 229–270.
Dai, J., Wang, C., Hébert, R., Li, Y., Zhong, H., Guillaume, R., Bezard, R. and Wei, Y. (2011) Late
Devonian OIB alkaline gabbro in the Yarlung Zangbo Suture Zone: Remnants of the Paleo-Tethys?
Gondwana Research 19: 232–243.
De la Roche, H., Leterrier, J., Grandclaude, P. and Marchal, M. (1990) A classification of volcanic and
plutonic rocks using R1-R2 diagrams and major elements analysis– its relationships with current
nomenclature. Chemical Geology 29: 183-210.
Derakhshi, M. and Ghasemi, H. (2014) Ordovician-Devonian magmatism in the north of Shahrood:
implication for long lived rifting of Paleotethys in eastern Alborz. Iranian Journal of Petrology 5(18):
105-122 (in Persian).
Derakhshi, M. and Ghasemi, H. (2015) Soltan Maidan Complex (SMC) in the eastern Alborz structural
zone, northern Iran: magmatic evidence for Paleotethys development. Arabian Journal of Geoscience
8(2): 849–866.
Dong, Y., Xiao, L., Zhou, H, Du J., Zhang, N., Xiang, H., Wang, C., Zhao, Z. and Huang, H. (2010)
Volcanism of the Nanpu Sag in the Bohai Bay Basin, Eastern China: Geochemistry, petrogenesis, and
implications for tectonic setting. Journal of Asian Earth Sciences 39: 173–191.
Fathi, T. (1999) the petrology and geochemistry of lower Paleozoic volcanic roks in the North east of Iran
(Shahrood, Robate gharabil, South Boujnord succession). M.Sc. thesis, University of Tehran, Tehran,
Iran (in Persian).
Fitton, J. G. (2007) The OIB Paradox. Geological Society of America, Special Paper 430: 387-412.
Fitton, J. G., Saunders, A. D., Norry, M. J., Hardarson, B. S. and Taylor, R. N. (1997) Thermal and
chemical structure of the Iceland Plume. Earth and Planetary Sciences Letters 153: 197-208.
Floyd, P. A. and Winchester, J. A. (1975) Magma - type and tectonic setting discrimination using
immobile elements. Earth and Planetary Sciences Letters 27: 211-218.

1397  بهار، شماره سی و سوم، سال نهم،پتتتترولوژی

18

Gill, R. (2010) igneous rock and processes: a practical guide, 1 st edition, Wiley-Blackwell, London, UK.
Gotlov, V. I. and Esev, Y. M. (1976) Report on the result of preliminary survey of the Zarand iron ore
deposit. National Iranian steal company interior report, TECNOEXPORT, USSR.
Guo, F., Fan, W. M., Wang, Y. J. and Li, C. W. (2004) Upper Paleozoic basalts in the southernYangtze
block: geochemical and Sr–Nd isotopic evidence for asthenosphere–lithosphere interaction and
opening of the Paleo-Tethyan Ocean. International Geology Review 46: 332–346.
Haase, K. M., Goldschmidt, B. and Garbe-Schonberg, C. D. (2004) Petrogenesis of tertiary continental
intraplate lavas from the Westerwald region, Germany. Journal of Petrology 45(5): 883-905.
Hamdi, B. and Zhiwen, J. (1993) Paleozoic fossils from the Morad and Rizu seies in Central Iran.
Geoscience 1(4): 26-35 (In Persian).
Houshmand-Zadeh, A., Alavi Naini, M. and Haghipour, A. (1978) the evolution of geologic phenomenon
in Toroud area (from Precambrian to present day). Report number H5, Geological Survey of Iran,
Tehran, Iran.
Karimi, S. B. (2003) study of geochemistry and economic geology of Jalal Abad iron deposit, Zarand
(Kerman province). M.Sc. thesis, University of Kharazmi, Tehran, Iran (in Persian).
Khosrowanjam, M. (1998) the genesis of Jalal Abad iron ore deposit. M.Sc. thesis, Shahid Bahonar
University, Kerman, Iran (in Persian).
Kianian, M. (2006) Geochemistry of the Major, Minor and Rare Earth Elements and the Origin of the
Jalal-Abad IronOre, Zarand. Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
(in Persian).
Kretz, R. (1983) Symbols for rock-forming minerals. American Mineralogist 68: 277-279.
Lasemi, Y. (1999) Depositional environments of the Ordovician rocks of Iran (syn-rift sequence) and
formation of the Paleotethys passive margin. Proceedings of the 17th annual meeting of the Geological
Survey of Iran, Tehran, Iran (in Persian).
Le Roex, A. P., Dick, H. J. B., Erlank, A. J., Reid, A. M., Frey, F. A. and Hart, S. R. (1983) Geochemistry,
mineralogy and petrogenesis of lavas erupted along the Southwest Indian Ridge between the Bouvet
Triple Junction and 11 degrees East. Journal of Petrology 24: 267–318.
Leat, P. T., Pearce, J. A., Barker, P. F., Miller, I. L., Barry, T. L. and Larter, R. D. (2004) Magma genesis
and magma flow at a subduction slab eadge: the South Sandwich arc-basin system. Earth and Planetary
Science Letters 227: 17-35.
McKenzie, D. P. and O’Nions R. K. (1991) Partial melt distribution from inversion of rare earth element
concentration. Journal of Petrology 32: 1021– 1091.
Peters, T. J., Menzies, M., Thitlwall, M. and Kyle, P. K. (2008) Zuni- Bandera volcanism, Rio Grande,
USA,Melt formation in garnet-and spinel-facies mantle straddling the asthenosphere –lithosphere
boundary. Lithos 102: 295-315.
Ramazani, J. and Tucker, R. D. (2003) The Saghand region, Central Iran: U-Pb geochronology,
petrogenesis and implications for Gondwana tectonics. American Journal of Science 303: 622-665.
Ruttner, A, Nabavi, M. H. and Alavi Naini, M. (1968) Geology of the Ozbak-kuh mountains (Tabas area,
East Iran) report number 5. Geological Survey Iran, Tehran, Iran.
Saccani, E., Azimzadeh, Z. Dilek, Y. and Jahangiri, A. (2013) Geochronology and petrology of early
Carboniferous Misho mafic complex (NW Iran) and implication for the melt evolution of Paleo-Tethys
rifting Western Cimmeria. Lithos 162–163: 264–278.
Samani, B. A. (1988) Metallogeny of the Precambrian in Iran, Precambrian Research 39:.85-106.
Sen, G. (2014) Petrology: principle and practice. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

19

) زمینشیمی و خاستگاه زمینساختی سنگهای آلکالن در منطقه جاللآباد زرند (استان ررمان،سنگشناسی

Shafaii Moghadam, H., Khademi, M., Hu, Z., Stern, R. J., Santos, J. F. and Wu, Y., (2013) Cadomian
(Ediacaran–Cambrian) arc magmatism in the ChahJam–Biarjmand metamorphic complex (Iran):
Magmatism along the northern active margin of Gondwana. Gondwana Research 27: 439–452.
Shafaii Moghadam, H., Li, X. H., Ling, X. X., Stern, R. J., Zakikheder, M., Chiaradia, M., Ghorbani, G.
Arai, S. and Tamura, A. (2015) Devonian to Permian evolution of the Paleo-Tethys Ocean: New
evidence from U–Pb zircon dating and Sr–Nd–Pb isotopes of the Darrehanjir–Mashhad ophiolites, NE
Iran. Gondwana Research 28: 781–799.
Shaw, D. (1970) Trace element fractionation during anatexis. Geochimica et Cosmochimica Acta 34: 231.
Spath, A., Le Roex, A. P. and Opiyo Akech, N. (2001) Plume -lithosphere intraction and the origin of
continental rift-related alkali volcanism-the Chyulu Hills volcanic province, southern Kenya. Journal of
Petrology 42: 765-787.
Stampfli, G. (1978). Etude geologique generale de l’Elbourz oriental au S de Gonbad-e-Qabus, Iran N-E.
Ph.D. thesis, Universite de Geneve, Geneve, Swisserland.
Stampfli, G. M. and Borel, G. D. (2002) A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic
constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary
Science Letters 196: 17–33.
Stӧcklin, J. (1968) Structural history and tectonics of Iran; a review. American Association of Petroleum
Geologists Bulletin 52(7): 1229-1258.
Sun, S. S. and McDonough, W. F. (1989) Chemical and isotopic systematic of ocenic basalte: implications
for mantle composition and processes. In: Magmatism in ocean basins (Eds., Saunders A. D. and
Norry, M. J.) Special publication 42: 313-345. Geological Society of London, UK.
Tabatabaimanesh, M., Mirlohi, A. and Torabi, G. (2009) Gochemistry and tectonic setting of Early
Paleozoic volcanic rocks in Jahagh Valley (South of Kashan). Journal of Science Kharazmi University
8(3): 241-254.
Takin, M. (1972) Iranian geology and continental drift in the Middle East. Nature 235: 147-150.
Thirlwall, M., Upton, B. G. J. and Jenkins, C. (1994) Interaction between continental lithosphere and the
Iceland plume-Sr–Nd–Pb isotope geochemistry of tertiary basalts, NE Greenland. Journal of Petrology
35: 839-879.
Torabi, G. and Hashemi, F. (2010) Petrology of Devonian basalts from Pol-e-Khavand area (SE of
Anarak, NE of Isfahan). Petrology 1(3): 29-46.
Torsvik, T. H. and Cocks, R. M. (2009) The Lower Palaeozoic palaeogeographical evolution of the
northeastern and eastern peri-Gondwanan margin from Turkey to New Zealand. In: Early Palaeozoic
Peri-Gondwana Terranes: New Insights from Tectonics and Biogeography (Ed. Basset, M. G.) special
publications 325: 3-21. Geological Society, London, UK.
Ustaömer, P. A., Ustaömer, T., Collins, A. S. and Robertson, A. H. F. (2009) Cadomian (Ediacaran–
Cambrian) arc magmatism in the Bitlis Massif, SE Turkey: magmatism along the developing northern
margin of Gondwana. Tectonophysics 473: 99–112.
Vahdati, D. F. (1995) Explanatory text of Davaran. Geological Quadrangle Map 1:100000, No. 7251,
Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
Vesali, Y. and Esmaeily, D. (2016) Cadomian (Ediacaran–Cambrian) arc magmatism in the Jalal Abad
iron district, NW Zarand, Central Iran. Proceeding of the 8 th international Siberian Early Career
GeoScientists Conference, Novosibirsk, Russia.
Wilson, M. (1989) Igneous Petrogenesis a global tectonic approach. Unwin Hyman, London, UK.
Winchester, J. A. and Floyd, P. A. (1977) Geochemical discrimination of different magma series and their
differentiation product using immobile elements. Chemical Geology 20: 325-343.

1397  بهار، شماره سی و سوم، سال نهم،پتتتترولوژی

20

Winter, J. (2014) Principles of igneous and metamorphic petrology. 2 nd edition, Pearson Education
Limited, Edinburgh Gate, Harlow, UK.
Wood, D. A. (1980) the application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification
and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the british Tertiary volcanic
province. Earth and Planetary Scinece Letters 50: 11-30.
Xiao, L., He, Q., Pirajno, F., Ni, P., Du, J. and Wei, Q. (2008) Possible correlation between a mantle
plume and the evolution of Paleo-Tethys Jinshajiang Ocean: evidence from a volcanic rifted margin in
the Xiaru-Tuoding area, Yunnan, SW China. Lithos 100:112–126.
Zhao, J. X., Shiraishi, K., Ellis, D. J. and Sheraton, J. W. (1995) Geochemical and isotopic studies of
syenites from the Yamato mountains, east Antarctica: implications for the origin of syenite magmas.
Geochimica et Cosmohimica Acta 59: 1363-1382.
Zhou, M. F., Arndt N. T., Malpas, J., Wang C. Y. and Kennedy A. K. (2008) Two magma series and
associated ore deposit types in the Permian Emeishan Large Igneous Province, SW China. Lithos 103:
352–368.

