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پتروژنز سنگهاي آتشفشاني پليوسن -کواترنري در استان اصفهان :با نگرشي برماگماتيسم آداکيتي
موسي نقرهئيان ،5مهناز خدامي ،9عليرضا داوديان دهکردي ،3ناهيد شبانيان بروجني
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 -5گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان
 -9گروه زمينشناسي ،دانشگاه آزد اسالمي واحد محالت
 -3دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه شهرکرد
(دريافت مقاله ، 92/3/92 :نسخه نهايي)92/9/51 :

چکيده :سنگهاي آتشفشاني پليوسن -کواترنري در دو منطقه مجزا در جنوب خاوري -شمال باختري اصفهان با ترکيب آندزيت و
داسيت برونزد دارند .بررسي دادههاي ژئوشيميايي اين سنگها و الگوي عناصر نادر و نادر خاکي نشان ميدهند که اين مواد آتشفشاني
را مجموعهاي از سنگهاي آهکي -قليايي متوسط تا باال تشکيل دادهاند و از عناصر  LREEو  LILEغني و از  Nb, Tiتهي شدهاند .در
نمودارهاي عنکبوتي بهنجار شده با کندريت نيز داراي شيب ماليمي از عناصر نادر خاکي سبک به سمت عناصر نادر خاکي سنگين
بدون بيهنجاري منفي اوروپيوم هستند .اين سنگها حاوي مقادير باالي  SiO2و  Sr/Y Srو  La/Ybو مقادير پائينتر  MgO, Yو
 Ybنسبت به سنگهاي آتشفشاني آهکي -قليايي معمولي هستند و نشاني از ويژگيهاي آداکيتي نيز در آنها ديده ميشود .بر اساس
دادههاي ژئوشيميايي ،اين سنگها ميتوانند در اثر گداخت بخشي پوستهي پائيني قارهاي يا ضخيم شده ،و يا قطعهي فرورانده آن در
عمق به آمفيبول اکلوژيت تا گارنت -آمفيبوليت تبديل شوند .تهي شدگي از عناصر نادر خاکي سنگين نشان دهندهي يک فاز باقيمانده
از گداخت حاوي گارنت و هورنبلند است.

واژههاي کليدي :آداکيت؛ سنگهاي آتشفشاني؛ آهکي -قليايي؛ اصفهان.
مقدمه

کمربند ماگمايي اروميه دختر با روند شمال غربي -جنوب
شرقي به موازات پهنهي زاگرس و سنندج  -سيرجان با پهناي
 15تا  555کيلومتر و طول  5955کيلومتر از شمال غربي به
جنوب شرقي کشيده شده [ ]9،5و بخشي از استان اصفهان را
نيز در بر ميگيرد .بسياري از زمينشناسان ماهيت سنگهاي
ماگمايي اين پهنه را به فرورانش صفحهي عربي به زير اورازيا
[اوراسيا] وابسته ميدانند [ ]6-3و معتقدند برخورد دو صفحه
در ائوسن بااليي -ميوسن پايان يافته است ،هرچند دربارهي
زمان برخورد اتفاق نظر وجود ندارد با اين وجود فعاليت

ماگمايي پس از برخورد [ ]9-4که از اواخر ميوسن شروع شده
تا کواترنر ادامه يافته است .با توجه به اينکه در محيطهاي
فرورانش چگونگي شکلگيري ماگمايي پيچيدهتر بوده و شامل
دگرشکليهاي چندگانه ،دورههاي ماگمايي متعدد ،تغييرات
ضخامت پوسته و چندگني آن است ،شاهد توليد گدازهي با
گستره ترکيب بزرگتري از گدازههاي گوشتهي استنوسفري
هستيم .تنوع سنگشناسي ماگماها در اروميه دختر عالوه بر
چندگني پوسته ،ميتواند به چگونگي ايجاد و عمق چشمه
گرمايي براي ذوب قطعه فرورانده ،گوهي گوشتهاي يا پوسته
قارهاي وابسته باشد .براي توجيه ماگماتيسم در اين مناطق
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سازو کارهاي مختلفي پيشنهاد شدهاند که از آن جمله ميتوان
به اين موارد اشاره کرد :ذوب قطعه فرورانده ،ذوب پوستهي
پائيني در اثر نفوذ گدازههاي زيرين يا ذوب بخشي بخشهاي
پائيني پوسته که در اثر افزايش چگالي ناشي از ضخيم شدگي
پوسته بداخل گوشته فرو افتادهاند و ذوب گوهي گوشته که در
اثر شارههاي محيط فرورانش دستخوش دگرنهادي شده است
[ .]55،2يافتههاي به دست آمده توسط پژوهشگران ديگر
درباره ماگماتيسم پس از برخورد اين کمربند ماگمايي ،نشان
ميدهد که ذوب پوستهي اقيانوسي فرورانده در اين مناطق در
عمق زياد توليد ماگماي آداکيتي کرده است [ .]59،55،3در
اين پژوهش به بررسي سنگهاي آتشفشاني پليوسن -کواترنري
در بخشهاي مرکزي کمربند ماگمايي اروميه دختر ،خاستگاه و
سازو کارهاي احتمالي توليد گدازه در آن پرداخته ميشود.
موقعيت زمينشناسي

سنگهاي ماگمايي پهنهي اروميه دختر در اصفهان برونزدهاي
منحصر بفرد و متنوعي را فراروي زمين شناسان قرار دادهاند،
که از اين ميان سنگهاي آتشفشاني پليوسن -کواترنري براي

شکل 5نقشهي مناطق زمين ساختاري ايران که منطقه مورد بررسي در آن با
هاي دسترسي به رخنمونها [.]6،5

مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران

بررسيهاي سنگشناسي در دو منطقه مجزا واقع در شمال
غربي و جنوب شرقي اصفهان انتخاب شدند (شکل .)5متاسفانه
اطالعاتي از سن مطلق اين سنگها در دست نيست و سن ارائه
شده بر پايهي مستندات چينهشناسي و نقشه زمينشناسي
است .چينهنگاري رخنمونهاي سنگي منطقه بيشتر به
مزوزوئيک و سنوزوئيک وابسته بوده و همگي روند شمال غربي
 جنوب شرقي دارند .برونزدهاي کوچکي از شيل ،ماسه سنگو آهک ترياس و سنگهاي کرتاسه (مارن ،آهک و کنگلومرا،
سنگها ي آتشفشاني کمي دگرگون شده همراه با اليههاي
سنگهاي آهکي اوربيتوليندار کرتاسه پيشين) ،گدازهها،
سنگهاي آذرآواري و توف با ميان اليههاي رسوبي وابسته به
ائوسن ،نفوذيهاي ميوسن ،سازند قرمز زيرين به سن
اوليگوميوسن ،سازند قم به سن اوليگوميوسن و سازند قرمز
بااليي به سن ميوسن بااليي از جمله واحدهاي سنگي موجود
در منطقهي مورد بررسي هستند [( ]54،53شکل  9و .)3
سنگهاي مورد بررسي سازند قرمز بااليي را قطع کردهاند و
شامل آندزيت و داسيت و به مقدار کمتر ريوداسيت هستند.

مشخص شده است و موقعيت اين مناطق در استان اصفهان و راه-
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شکل 9نقشهي زمينشناسي گسترهي مورد بررسي در شمال غربي اصفهان [( ]54اقتباس از نقشه زمينشناسي  5:915555کاشان ،با تغييرات).

شکل 3نقشهي زمينشناسي گسترهي مورد بررسي درجنوب شرق اصفهان [( ]53اقتباس از نقشه زمينشناسي  5:555555کجان ،با تغييرات).
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مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران

روش بررسي

 %63/49متغيراست .در اين نمونهها مقادير Al2O3 ،5<TiO2

پس از برداشت صحرايي ،تهيهي مقاطع ميکروسکوپي و بررسي
آنها ،نمونههاي مناسب که نمايندهي کل سنگهاي منطقه
بودند براي بررسيهاي ژئوشيميايي انتخاب شدند .براي تعيين
دقيق عناصر اصلي و جزئي نادر خاکي آزمايشهاي طيفسنجي
جرمي  ICP-emission ICP-massدر آزمايشگاه شرکت
 ACMEکانادا انجام شدند .براي ترسيم و تحليل دادههاي
ژئوشيميايي از نرمافزارهاي زمينشناسي استفاده شد.

K2O ،4/53-3/96 Na2O ،3/94-3/41 CaO ،53/43-54/63

بحث
سنگشناسي

سنگهاي مورد بررسي بهطور کلي عبارتند از آندزيت ،داسيت
و ريوداسيت .گدازههاي آندزيتي تنوع بيشتري از نظر
کانيشناسي دارند ،بهطوري که در گروهي از آنها پيروکسن
اصليترين کاني تيره بوده و در انواع سيليسيتر آمفيبول و
حتي بيوتيت جاي آن را ميگيرد .در اين سنگها ،پالژيوکالز
اصليترين کاني است که بيشتر بهصورت درشت بلور و
ميکروليت ديده ميشود .بافت اين سنگها از پورفيري
ميکروليتي ،گلومروپورفيري ،هيالوپورفيري تا پورفيري جرياني
متغير است .بخش بزرگي از سنگهاي آتشفشاني منطقه را
سنگهاي اسيدي از جمله داسيتها تشکيل دادهاند .داسيتها
که بيشتر بهصورت گنبد و گاهي بهصورت جريان گدازه
درمنطقه مشاهده ميشوند ،بافت هيالوپورفيري و يا
هيالوپليتيک تا پورفيري فلسيتي و ميکروفلسيتي دارند.
پالژيوکالز ،آمفيبول ،بيوتيت ،پيروکسن و کوارتز کانيهاي
اصلي اين سنگها هستند .کوارتز بهصورت درشت بلورهاي
بيشکل با خوردگي خليجي و يا در زمينهي ريزدانه فلسيتي
وجود دارند .ريوداسيتها در کنار داسيتها و واحد مجزايي را
ايجاد نميکنند .کانيشناسي ريوداسيتها شبيه داسيتهاست
ولي حاوي بلورهاي سانيدين هستند.
ژئوشيمي

ترکيب شيميايي اين سنگها در جدول  5آورده شده است .بر
اساس نتايج آناليزهاي شيميايي ،اين سنگها در نمودار ترکيب
کل قليايي نسبت به سيليس [ ]51در گسترهي آندزيت و
داسيت (و يک نمونه تراکي آندزيت) قرار ميگيرند (شکل )4و
با توجه به نمودارهاي ژئوشيميايي ،اين سنگهاي آهکي-
قليايي با پتاسيم متوسط تا باال هستند (شکلهاي  1و )6
[ .]53،56درصد سيليس نمونههاي آناليزشده از  %11/56تا

 5/31< P2O5 ،5/5-9/2درصد-5532 Sr ،435-5993Ba ،
،46< La ،26< Cr، 35<Ni ،55-4Nb ،23-531 Zr،424
 ppm 95<Yاست .الگوي عناصر نادر نمونهها در نمودار
عنکبوتي بهنجار شده با بازالت پشتهي ميان اقيانوسي روند
مشابهي نشان ميدهند ،بهطوري که از LILE (Th, Ba, Rb,
 K, Sr), Pbغني و از HFSE (Ta,Nb,Ti), Zr, Hf, Y, Yb
تهي شدهاند [( ]59شکل  .)3در اين نمودار بيهنجاري منفي
مشخصي براي  Nb, Tiو بيهنجاري شديدا مثبتي از  Pbديده
ميشود که مشابه ماگماهاي وابسته به فرورانش است [.]95،52
نتايج حاصل از دادههاي عناصر نادر خاکي در سنگهاي
آتشفشاني منطقه که با کندريت بهنجار شدهاند ،غنيشدگي از
 LREEبدون بيهنجاري منفي اوروپيوم را نشان ميدهد []95
(شکل  .)9در نمودارهاي  Yنسبت به  ]99[ Sr/Yو نمودار
 YbNنسبت به ( LaN/YbNبهنجارشده با کندريت) []93،95
نيز در نمودار ( LaN/SmNبهنجار شده با گوشتهي اوليه) نسبت
به  ]94[ Nb/Thکه براي جدايي سنگهاي آهکي -قليايي
عادي و آداکيتي ارائه شده ،اغلب نمونههاي مورد بررسي در
گسترهي آداکيت و تعدادي نيز در مرز مشترک اين دو گروه
قرار ميگيرند (شکلهاي  .)55-2آداکيتها شامل سنگهاي
اسيدي تا حدواسط آهکي -قليايي با گسترهي ترکيبي از
آندزيت تا داسيت هستند که از تبلور ماگماهاي حاصل از ذوب
بخشي قطعه فروراندهي داغ و جوان در عمق معادل با فشار
رخسارهي اکلوژيت -آمفيبوليت بهوجود ميآيند [ .]99با اين
وجود الگوهاي ديگري براي توليد سنگهاي آداکيتي ارائه شده
که شامل اين موارد است -5 :فرآيند جدايش بلورين و هضم در
يک گدازهي بازالتي [ –9 ]91گداخت بخشي پوستهي قارهاي
پائيني که بهخاطر افزايش چگالي بداخل گوشته فروافتاده
[ -3 ]93،96ذوب بخشي پوستهي پائيني در اثر بازالتهاي داغ
زيرين [ .]99همچنين اين سنگها در محيطهاي برخورد
قارهاي و يا نا وابسته به فرورانش همزمان نيز گزارش شدهاند .به
همين جهت به سنگهايي با ويژگيهاي آداکيتي که وابستگي
مشخصي با فرورانش همزمان ندارند ،آداکيتي يا شبه آداکيت
گفته مي شود [ .]92،91آداکيتها با مقادير استرانسيوم باال
،K2O/Na2O~5/49 ،Yb<5/2 ،Y<59 ،Sr>355ppm
 SiO2 ≥%16 ،3/1%≤ Na2O≤3/1%و  Al2O3≥%51مشخص
ميشوند .در نمودارهاي بهنجار شده با کندريت داراي شيب

. . .  کواترنري در استان-پتروژنز سنگهاي آتشفشاني پليوسن
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 غني و ازLILE (Th, Ba, Rb, K, Sr), Pb فرورانش از
 تهي شدهاندHFSE (Ta, Nb, Ti), Zr, Hf, Y, Yb
.]91،93،99[

5325  پاييز،3 شماره،52جلد

ماليمي از عناصر نادر خاکي سبک به سمت سنگينترها بدون
بيهنجاري منفي مشخصي از اوروپيوم هستند و از عناصر نادر
 در نمودار بهنجار.خاکي سنگين تهيشدگي نشان ميدهند
شده با بازالت پشتهي ميان اقيانوسي مانند ماگماهاي وابسته به

. فرعي و نادر خاکي سنگهاي آتشفشاني پليوسن اصفهان، مقادير اندازهگيري شده عناصر اصلي5 جدول
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
LOI
Total
Mg#
Ba
Rb
Sr
Zr
Nb
Ni
Cr
Cs
Ta
Hf
Th
U
Pb
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
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Yb
Lu
Y
Pb
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مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران

شکل 4نمودار [ ]51نامگذاري سنگهاي آتشفشاني و موقعيت سنگهاي مورد بررسي در آن .داسيتها با
مشخص شدهاند.

وآندزيتها با

در همه نمودارهاا

شکل 1نمودار  SiO2نسبت به  K2Oو قرارگيري نمونهها در گسترهي آهکي -قليايي تا آهکي  -قليايي پتاسيم باال [.]56

شکل 6نمودار ايروين و باراگار و موقعيت سنگهاي مورد بررسي در آن[.]53
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شکل 3نمودار عنکبوتي بهنجار شده با بازالت پشتهي ميان اقيانوسي [.]59

شکل 9نمودار عنکبوتي بهنجار شده با کندريت[.]95

شکل 2نمودار  Yنسبت به ]99[ Sr/Yبراي جدايش سنگهاي آهکي -قليايي عادي از آداکيتها و موقعيت سنگهاي مورد بررسي در آن.
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مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران

شکل 55نمودار  LaN/YbNنسبت به  YbNبهنجارشده با کندريت براي جدايش سنگهاي آهکي -قليايي عادي از آداکيتها و موقعيت سنگهاي
مورد بررسي در آن]93،95[ ،

شکل  55نمودار  LaN/SmNبهنجار شده با گوشته اوليه نسابت باه  ،]94[ Nb/Thمتوساط پوساتهي قاارهاي[ ]34متوساط ،]59[ N-MORB
گسترهي بازالت هاي پشتهي ميان اقيانوسي ،بازالت هاي قوس و پشت قوس ،و آداکيتها مشخص شدهاند.
تفسيرنتايج

نتايج بررسيهاي ژئوشيميايي سنگهاي آتشفشاني پليوسن-
کواترنري اصفهان نشان ميدهد اين سنگها ماهيت آداکيتي
دارند و تغييرات عناصر در آنها بيش از اينکه متاثر از
فرآيندهاي تحول ماگمايي باشد به خاستگاه ماگما وابسته است.
باال بودن مقادير عناصر ليتوفيل بزرگ يون ناشي از نقش شاره-
ها درمحيطهاي فرورانش است که ميتوانند اين عناصر را با
خود حمل کنند و خاستگاه گدازه را از اين عناصر غني سازند
[ .]92،95،52غيبت يا حضور برخي کانيهاي حامل عناصر نادر
خاکي در فرايند گداخت خاستگاه نيز عامل موثر ديگر در
تغييرات اين عناصر در سنگهاست که از اين ميان ميتوان به

نقش پالژيوکالزها ،آمفيبولها ،گارنت و کانيهاي تيتانيومدار
اشاره کرد .ذوب در شرايط ناپايداري پالژيوکالز باعث خروج اين
کاني و غيبت آن در باقيمانده ذوب ميشود که اين امر خود
موجب افزايش استرانسيوم و نبود بيهنجاري منفي اوروپيوم در
گدازه حاصل ميشود .بررسيهاي تجربي نشان دادهاند که
وجود گارنت در باقيماندهي گداخت باعث تهي شدن گدازهي
حاصل از عناصر نادر سنگين ميشود و هورنبلند و يا
اکسيدهاي آهن و تيتانيوم مانند روتيل و ايلمنيت معموالً فاز
باقيمانده ذوب هستند که قادرند بيهنجاري منفي تيتانيوم-
نيوبيوم و تانتاليوم در گدازه ايجاد کنند [ .]92،93،99بنابراين
تهيشدگي از عناصر نادر خاکي سنگين و ايتريوم نشانهي ذوب
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در شرايط پايداري گارنت و حضور آن (و احتماالً هورنبلند) در
باقيماندهي ذوب است .بيهنجاري منفي مشخص براي Nb ,Ti
نيز حاکي از وجود يک فاز تيتانيومدار مانند روتيل يا هورنبلند
در باقيماندهي ذوب است [ .]93،3نتايج بررسيهاي تجربي
نشان ميدهند که ذوب مواد مافيک توليد کننده ماگماهاي
آداکيتي در فشار حدود  5گيگاپاسکال با فاز باقيمانده گارنت و
بدون فاز باقيمانده پالژيوکالز ،گدازههاي غني از سيليس با فاز
باقيماندهي جامد عاري از پالژيوکالز و غني از آمفيبول و گارنت
ايجاد ميکند که باال بودن سيليس و استرانسيوم و کمبود
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ايتريوم و عناصر نادر خاکي سنگين را درآداکيتها توجيه
ميکند .چنين فشاري براي گداخت مواد مافيک پوسته در
عمق کمي بيشتر از  45کيلومتر مهياست [ .]35،93از اينرو
ميتوان يک سنگ خاستگاه گارنت آمفيبوليتي يا اکلوژيت
آمفيبولدار براي اين ماگماها در نظر گرفت .از سوي ديگر
نمونههاي آناليز شده در نمودار شکل ،59با ذوب خاستگاه
آمفيبوليتي با حدود  %55و يا کمتر گارنت همخواني دارند[]35
و با توجه به نسبت ( ]39[ Zr/Sm,Nb/Laشکل  )53کاني
تيتانيومدار در باقيماندهي گدازه ،بيشتر هورنبلند است.

شکل 59نمودار  LaN/YbNنسبت به  YbNبهنجارشده با کندريت [ ]35،95براي جدايش سنگهاي آهکي -قليايي عادي از آداکيتها و موقعيت
سنگهاي مورد بررسي در آنها همراه با منحنيهاي ذوب آمفيبوليت و اکلوژيت و موقعيت متوسط بازالت پشتهي ميان اقيانوسي []59

شکل 53نمودار  Zr/Smنسبت به  ]39[ Nb/Laبراي تشخيص گدازهي با باقي مانده آمفيبول يا روتيل که نمونه از روند گدازههاي با آمفيبول بااقي
مانده پيروي ميکنند.
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از ميان راههاي مختلف توليد ماگماهاي آداکيتي ميتوان به
اين موارد اشاره کرد؛ فرآيند تبلور بخشي همراه با هضم ،ذوب
بخشي پوستهي اقيانوسي فرورانده ،ذوببخشي پوستهي پائيني
قارهاي در فشارباال [ ]91که با توجه به فقدان شواهد جدايشي
در اين سنگها سه سازوکار ديگر براي توليد آنها را بررسي
ميکنيم:
 )5ذوب پوستهي قارهاي پائيني که در اثر افزايش ضخامت پس
از برخورد سنگهاي مافيک پوستهي تحتاني تا رخسارهي
آمفيبوليت يا اکلوژيت دگرگون ميشود و در اين حالت بهخاطر
اين تغييرات ،چگالي بيشتري نسبت به گوشتهي زيرين خود
داشته و به همين خاطر دستخوش شکستگي شده و به درون
گوشتهي زيرين فرو ميافتد .اين عمل باعث بهمريختگي دمايي
زير پوسته و گدازه ميشود [ ]93،91پس از اين رخداد
نازکشدگي در ليتوسفر رخ ميدهد .ضخامت فعلي پوسته در
بررسيهاي جديد حدود  43-39کيلومتر برآورد شد [ ]33که
کمي بيشتر از ضخامت معمولي پوسته است و با فرآيند نازک
شدگي همخواني ندارد.
 )9ذوب بخشي پوستهي پائيني که در اثر افزايش ضخامت
ناشي از برخورد قارهاي به رخساره اکلوژيت يا آمفيبوليت
گارنتدار تغيير کرده است .که در اين حالت ذوب درعمق بيش
از 45کيلومتر ميتواند گدازههايي با گارنت باقيمانده ايجاد کند.
دماي الزم براي اين ذوب ناشي از گدازههاي بازالتي است که از
گوشته به زير پوسته نفوذ کرده و بدام افتادهاند [ .]35افزايش
ضخامت پوستهي قارهاي پس از برخورد صفحهي عربي و ايران
دور از انتظار نيست .اين ضخيمشدگي باعث تغيير فازي در
سنگهاي پوستهي پائيني قارهاي ميشود و آنها را به گارنت
آمفيبوليت و حتي اکلوژيت تغيير ميدهد .ذوب در اين سنگها
بايد در عمقي صورت گيرد که پالژيوکالز ناپايدار و گارنت پايدار
باشد .حداقل فشار و عمق محاسبه براي اين منظور حدود 45
کيلومتري و فشار  5/9ژيگاپاسکال است[ .]35،93ماگماتيسم
در محيط پر تکاپوي اروميه دختر و حرکت آنها به زير پوسته
ميتواند باعث ذوب پوسته در گسترهي پايداري گارنت شود.
اين مدل مقادير نسبتا پائين نيکل ،کروم و  MgOدر اين
سنگها و مشابهت ژئوشيميايي آنها با پوسته تحتاني را نيز
توجيه ميکند .اما با توجه به عمق ارائه شده براي موهو در اين
مناطق [ ]33به دادههاي ژئوفيزيکي بيشتري نياز است و داده-
هاي فعلي قطعيت کافي براي اثبات اين موضوع را ندارند.
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 )3از سوي ديگر قطعات پوستهي اقيانوسي فرورانده به زير
پوستهي قارهاي در اثر شکسته شدن درعمق و دماي بيشتري
قرار گرفته و پس از تغيير به اکلوژيت يا گارنت آمفيبوليت و
گداخت ،ماگماي آداکيتي ايجاد ميکنند [ .]91گدازههاي
حاصل از ميان ليتوسفر عبور کرده و در حين صعود از اين
سنگها تاثير بيشتري ميگيرند .اين مدل توسط برخي
پژوهشگران براي بخشهاي ديگر پهنهي اروميه دختر ارائه شده
است [ .]59-55پائين بودن مقادير نيکل ،کروم و  MgOدر
سنگهاي مورد بررسي نشان ميدهد که اين گدازهها تاثير
کمي از گوشته گرفتهاند .گدازههاي حاصل از ذوب قطعه
فرورانده در حين باال آمدن در افقهاي باالتر خود به عنوان يک
چشمهي گرمايي عمل ميکنند و مناطق داغي را در پوسته
ايجاد ميکنند که باعث توليد گدازههايي با ترکيب متنوع در
پوسته ميشوند.
برداشت

نتايج حاصل از پژوهش روي سنگهاي آتشفشاني پليوسن تا
کواترنري در منطقهي اصفهان را ميتوان به شرح زير خالصه
کرد:
 )5سنگهاي آتشفشاني پليوسن بررسي شده در شمال غربي و
جنوب شرقي اصفهان يک سري ماگمايي آهکي -قليايي با
پتاسيم متوسط تا باال هستند.
 )9اين سنگهاي آتشفشاني داراي مقادير باالتري از  SiO2و
 Sr/Y Srو  La/Ybو مقادير پائينتري از  MgO, Yو Yb
نسبت به سنگهاي آتشفشاني آهکي -قليايي معمولي هستند.
اين سنگها در نمودارهاي عنکبوتي از عناصر  LREEو LILE
غني شدگي و از  Nb, Tiتهي شدگي نشان ميدهند و فاقد
بيهنجاري منفي اوروپيوم هستند.
 )3در نمودارهاي تعيينکنندهي آداکيتها ،اين سنگها در
گسترهي آداکيتي قرار ميگيرند .با توجه به مقاديراسترانسيوم،
سيليس ،ايتريوم و عناصر نادرخاکي سنگين ،نبود بيهنجاري
منفي اوروپيوم ،الگوي عناصر نادر و نمودارهاي تعيين کنندهي
موقعيت آداکيتها ،سنگهاي آتشفشاني پليوسن اين منطقه را
ميتوان آداکيتي ناميد.
 )4با استناد به دادههاي ژئوشيميايي خاستگاه اين سنگها
آمفيبول اکلوژيت تا گارنت -آمفيبوليت با فاز گارنت باقيمانده
گدازه بههمراه يک فاز تيتانيوم دار و احتماالً هورنبلند است.
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