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 1پژوهشکده علومزمين ،سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني ايران ،تهران ،ايران
تاريخ پذيرش1388/09/28 :
تاريخ دريافت1387/12/17 :
چكیده
در منتهياليه شمال باختری ايران ،در منطقه آذربايجان غربي سنگهاي آتشفشاني بازيك در طي كواترنري گسترش وسيعي يافتهاند .اين منطقه در بخش مياني كوهزاد

آلپ -هيماليا و در فالت مرتفع ايران -تركيه در آناتولي خاوري واقع شده است .گدازههاي بازيك كواترنري با طيف تركيبي متنوعي از بازالت قليايي ،بازالت آندزيتي،
تراكي بازالت آندزيتی تا تراكيت و با گستره وسيع بر روي نهشتههاي رسوبي قرار گرفتهاند .اين سنگها كه از مراكز آتشفشاني ،شكستگيهاي ژرف ،گسلهاي امتدادلغز
در حوضههاي فراكششي برون ريزي داشتهاند ،از ويژگي هاي ساختاري و سنگشناختي متفاوتی برخوردارند .در راستاي پژوهش بر روند تكامل و منشأ ماگماهاي بازالتي

منطقه و بر اساس بررسيهاي صحرايي ،سنگنگاري و سنگشناسي ،ده نمونه از منطقه براي بررسيهاي ايزوتوپي نسبتهاي  143Nd/144Nd , 87Sr/86Srانتخاب شد كه
حاصل آن مقايسه با دادههاي ايزوتوپي سنگهاي بازالتي مشابه در تركيه است .تفسير بررسيهاي ايزوتوپي بر روي نمونههاي بازيك آذربايجان گوياي آن است كه منشأ

ماگماهاي بازالتي در شمال باختري آذربايجان ،گوشتهاي و در محدوده تركيب كلي زمين ()Bulk Earth

حدودي تهي شده ( )depleted mantleاست كه در مناطق جنوبي همراه با آاليش پوستهاي می باشند.

واقع شدهاند .تركيب سنگهاي بازالتي شمال منطقه گوشته تا

کلیدواژهها :آذربايجان غربي،گدازههاي بازيك كواترنري ،بررسيهاي ايزوتوپي ،ماگماهاي اوليه ،گوشته تهيشده ،آاليش پوستهاي.
* نويسنده مسئول :منيره خيرخواه

E_mail: Kheirkhah.monireh@gmail.com

 -1مقدمه

 -3بررسيهاي سنگشناسي سنگهاي بازي کواترنري منطقه

گستره وسيع بازالتهاي كواترنري آذربايجان غربي در شناخت ماهيت ماگماي

سنگهاي آتشفشاني كواترنري به رنگهاي تيره (خاكستري ،قهوهاي) در منطقه گسترده

سرگذشت بخش مهمي از ماگماتيسم جوان ايران و تحوالت ماگمايي احتمالي ،حائز

كواترنري در  5محدوده آتشفشاني مورد بررسي قرار گرفتهاند (شكل .)2با مطالعات

اوليه منطقه و فرايندهاي مؤثر از اهميت ويژهاي برخوردار است .دارد كه در شناخت
اهميت است .منطقه مورد مطالعه در طولهاي جغرافيايي' 05و 44ºتا ' 10و 45ºخاوري

و ' 47و 37ºتا ' 47و 39ºعرض شمالي در استان آذربايجان غربي واقع شده است.
روانههاي بازالتي آرارات در شمال منطقه از حوالي مرز تركيه تا حواشي رودخانه ارس

بر روي آبرفتهاي كواترنري و نهشتههاي رسوبي قديميتر با گسترش وسيعي قرار

گرفتهاند كه زيباترين و متنوعترين ساختهاي آتشفشاني را در منطقه به وجود آوردهاند.
گدازههاي بازالتي در منطقه به شكل آتشفشانهاي نوع هاوايي ،استرومبولي در

محدودههاي بورالن (شمال ماكو) ،بازرگان  -ماكو -پلدشت ،چالدران  -سيه چشمه،
سلماس و گنبد (باختر اروميه) گسترش يافتهاند .گدازههاي نواحي شمالي منطقه (بورالن،

بازرگان  -ماكو -پلدشت) در ارتباط با گدازههاي آرارات و گدازههاي مناطق جنوبي

(چالدران ،سلماس و باختر اروميه) با گدازههاي تندورك در تركيه مشابهت دارند.

ريختشناسي گدازههاي بازالتي كواترنري منطقه داراي ساختهاي سطحي از نوع
پاهوهو (شكل -1الف) ،آآ ،تومولوس (شكل -1ب) ،شكافهاي فشاري ،حفرهدار،

گدازههاي گل كلمي و همچنين ساختهاي دروني شامل انواع ساختهاي منـشوري

(شكل -1ج) ،اليهبندي گدازهاي ،غارها (شكل-1د) و كانالهاي گدازهاي هستند.
 -2روشهاي پژوهش
اساس اين پژوهش بر ژئوشيمي عناصر اصلي و كمياب در سنگهاي مختلف

استوار است .در طي پنج مرحله عمليات صحرايي بيش از  300نمونه سنگنگاري
برداشت شده است و 170نمونه تحت تجزيههاي  XRFو  ICPدر آزمايشگاه سازمان

زمينشناسي ايران و دانشگاه دورهام انگلستان قرار گرفتهاند .افزون بر اين ده نمونه
بازالتي از منطقه انتخاب و در دانشگاه

نسبتهاي عناصر Ndو  Srقرارگرفتهاند.

Leicester

انگلستان مورد تجزيه ايزوتوپي

شدهاند .بر اساس بررسيهاي صحرايي ،سنگنگاري و سنگشناسي ،بازالتهاي

صحرايي و بررسيهاي سنگ نگاري ،سنگهاي بازالتي به طور عمده آفانيتيك و

گاه داراي درشت بلورهاي اليوين ،پالژيوكالز و پيروكسن هستند كه در ردهبندي

بافتي ،طيف تدريجي از هيالوپورفيريك (شكل -3الف) ،هيالوميكروليتي پورفيريك

(شكل -3ب) ،تراكيتي تا اينترسرتال (شكل -3ج) و اينترگرانوالر را شامل ميشوند.
با بررسيهاي كانيشناسي و شيمي كانيهاي منطقه ،اين سنگها به طور عمده داراي

كانيهاي پالژيوكالز ،پيروكسن و اوليوين هستندكه واحدهاي ميانه (آندزي  -بازالتي)
حاوي آمفيبول و بيوتيت و بيگانهبلور كوارتز و فلدسپار قليايي هستند .در شيشه اپاسيتي
شده خميره بيشتر سنگهاي منطقه ،آپاتيت و كانيهاي كدر (تيتانومگنتيت) پراكندهاند.
در بازالتهاي مناطق جنوبي وجود بيگانهبلور كوارتز با حاشيه واكنشي در مجاورت اليوين

(شكل  -3د) و همچنين حضور فلدسپار قليايي در خميره ناشي از آلودگي پوستهاي است.

بافتهاي غربالي(شكل -3و)  ،اسكلتي ،منطقهبندي عادي و معكوس درشتبلورها و

شكلهای دندريتي ،دم چلچلهاي و اسپاكي ميكروليتها در سنگهاي منطقه قابل مشاهده
است كه ناشي از سرد شدگي سريع گدازههاي منطقه است .حاشيه اپاسيتي شده بلورها

و وجود بيگانهبلورهاي كوارتز در مجاورت اليوين در خميره سنگهاي قليايي حاوي

اليوين و پالژيوكالزهاي بازيك و انواع بافتهاي دانهريز و دانهدرشت و يا انواع شيشههاي

ميانه و بازيك در مجاورت هم(شكل-3ه) ،از مهمترين شواهد عدم تعادل و آميختگي و

آاليش ماگمايي در سنگهاي منطقه است كه با مشاهدات سنگنگاري نتيجه شده است

(خيرخواه.)1385 ،

بر اساس طبقهبنديهاي شيميايي در نمودار

()1979

(Floyd and Winchester )1976

و

 Cox et al.اين سنگها در محدوده هاي قليايي ،بازالت قليايي ،آندزي-

بازالت ،تراكي نفلينيت ،تراكيت و فنوليت واقع شدهاند (شكلهاي  - 4الف و ب).
بر اساس نمودار (Irvine and Baragar )1971نمونههاي مناطق چالدران ،بازرگان
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 ماكو -پلدشت و برخي از نمونههاي سلماس در محدوده قليايي و نمونههاي شمالماكو ،سلماس و باختر اروميه در محدوده نيمه قليايي قرار دارند.

آذربايجان غربي در برابر فاصله فرضي از يكديگر (نمودارهاي  9و  )8و با مقايسه

با بازالتهاي آرارات و تندورك ( ، )Pearce et al., 1990از سمت شمال باختري

تا جنوب خاوري منطقه از نسبتهاي ايزوتوپي  Ndبازالتها كاسته و بر نسبتهاي

 -4مروري بر فعالیتهاي آتشفشاني آرارات و تندورک در طي

ايزوتوپي  Srآنها افزوده ميشود .بازالتهاي آرارات همروند با بازالتهاي مناطق

باتوجه به نزديكي آتشفشانهاي آرارات و تندورك ،با فعاليت آتشفشاني كواترنري

در نمودار همبستگي ايزوتوپي  143Nd/144Ndدر برابر ،)Rollinson, 1993( 87Sr/86Sr

کواترنري

آذربايجان غربي ايران و جاري شدن روانههاي بازالتي در شمال منطقه (ماكو) در طي
كواترنري ،اين دو منطقه (شكل  )5مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفتهاند .گدازههاي
آندزي بازالتي آرارات از دهانههاي آتشفشاني (كراترها) در امتداد دامنهها به شكل

جريانهاي طنابي و گدازه های آآ بر روي آبرفتهاي جوان كواترنري آذربايجان غربي
تشكيل روانههاي بازالتي و گاه فورانهاي انفجاري (خاكستر و روانههاي گلي) دادهاند.
آتشفشان تندورك كه در  50كيلومتري جنوب آرارات ،در نزديكي مرز ايران

(چالدران) ،در امتداد گسل امتدادلغز Bulik Goluبا محوري طويل و روندي شمالي-

جنوبي واقع شده است و متشكل از گدازههاي بازالتي ،گدازههاي تراكيتي و اليههاي
متوالي از سنگهاي آذرآواري است .در زماني كه آرارات دوره خاموشي را آغاز

كرده ،تندورك هنوز فعال (حدود  2500سال پيش) بوده است .گدازههاي آرارات

(بر اساس نمودار  )Le Bas et al., 1986در محدودههاي فقير و غني از سيليس قرار

گرفتهاند و گدازههاي تندورك در محدوده فقير از سيليس واقع شده اند .در نمودار

تركيبي (Irvine and Baragar )1971

گدازههاي آرارات در محدوده نيمهقليايي و

گدازههاي تندورك در محدوده قليايي قرار دارند (شكل .)6

 -5مطالعه نسبتهاي ايزوتوپي Sr

و  Ndنمونههاي بازالتي منطقه

با توجه به اهميت سنگشناسي و سنگزادي منشأ بازالتهاي منطقه ،آزمايشات

نسبتهاي ايزوتوپي  143Nd /144Ndو  87Sr/86Srبراي شناخت منشأ ماگماي اوليه و

آاليشهاي ماگمايي تأثيرگذار انجام شده است .نتايج تجزيهها در جدول  1آورده شده
است .همانگونه كه در اين جدول ديده ميشود ،طيف تركيبي نسبتهاي ايزوتوپي
استرانسيم ( )87Sr/86Srنمونههاي انتخابي اين منطقه از 0/704452تا  0/705705متغير

شمالي و تراكي بازالتهاي تندورك هم روند با نمونههاي چالدران قرار گرفتهاند.

گرچه منشأ بازالتها ،گوشتهاي و در محدوده آرايه گوشته واقع شدهاند ،نمونههاي
شمالي منطقه و نمونههاي آرارات و تندورك در محدوده گوشته نسبتاً تهيشده

با نسبت  Rb/Srپايين و  Sm/Ndباالتر (از عناصر  REEسبك تهي شدهاند) قرار
گرفتهاند( ،نمودار )10در حالي كه نمونههاي مناطق ديگر آذربايجان غربي عموماً در

محدوده تركيب اصلي زمين ( )BSEواقع شده و در نسبت Sr/ Sr
86

غنيشدگي دارند.

87

براي بررسي بازالتهاي قارهاي در آرايه گوشتهاي از نمودار تغييرات نسبتهاي

ايزوتوپي

144

Nd/ Nd

143

در برابر

87

86

Sr/ Sr

براي نمونههاي منطقه استفاده شده است

(نمودار ،)11كه بر پايه نسبتهاي ايزوتوپي

Nd

در

CHUR

و

Sr

در

UR

است.

نمودار (بر اساس  ، )Faure, 1986براي سادگي در تفسير دادهها به چهار بخش تقسيم

شده است ،بازالتهاي آذربايجان غربي در محدوده بخشهاي اول و دوم و چهارم

واقع شدهاند .بازالتهاي شمالي منطقه ،در محدوده بخش دوم (آرايه گوشتهاي)

با نسبتهاي  Sm/Ndباالتر ( )fSm>0نسبت به  CHURو نسبتهاي پايينتر

Rb/Sr

( )fRb<0در مقايسه با  ،URواقع شدهاند ،ويژگي ياد شده ناشي از مواد جامد برجاي
مانده از ذوب بخشي گوشته تفريق نيافته است

(1986

 .)Faure,در زير قارهها،

ماگمايي تهيشده ،متشكل از جامدات باقيمانده با نسبت  Sm/Ndباال و نسبت Rb/

 Srپايين است ( .)Ajlegre et al., 1982نمونههاي چالدران در بخش اول واقع شدهاند
كه داراي نسبتهاي  )fSm>0( Sm/Ndو  )fRb>0( Rb/Srبزرگتر از مقادير موجود در

 URو CHURهستندكه ناشي از منشأ غني از  Rbاين سنگها است.

نمونههاي مناطق جنوبي (بويژه سلماس) با نسبتهاي پايين  ، )fSm<0( Sm/Ndتهي

از  Smو نسبتهاي باال

 ،)fRb>0( Rb/Srغني از  Rbهستند ،به احتمال ،از منابع غني از

 Rbو تهي از  Smمشتق شدهاند و يا ميتوانند بر اثر آاليش ماگماي مشتق از مواد بر جاي

است .در بازالتهاي منطقه چالدران (در جنوب كشمش تپه) ،بيشينه اين نسبت و در

مانده از سنگهاي آذرين و دگرگوني پوسته قارهاي ،تشكيل شده و فرآورده نهايي

ايزوتوپي عنصر نئوديميم ( )143Nd/144Ndاز  0/512627تا  0/512923متغير است ،كه

سنگها هستند .سنگهايي كه در اين بخش واقع ميشوند غني از  Rbو تهي از  Smهستند

نمونههاي بورالن (شمال ماكو) در مرز تركيه ،كمينه اين نسبت ديده ميشود .نسبت

تفريق ژئوشيميايي گوشته باشند كه گوياي آلودگي پوستهاي و آاليش ماگماي اوليه اين

بيشترين نسبت ايزوتوپي اين عنصر در بازالتهاي مسير رودخانه زنگمار در شمال

( .)Faure, 1986تفاوت ،در ويژگيهاي ژئوشيميايي  Sr- Rbو  Sm- Ndناشي از تفاوت

در نمودار همبستگي ايزوتوپي  ، Sr, Ndنمونههاي منطقه در نزديكي محدوده تركيب

آذرين استفاده میشود ( ،)Faure, 1986سنگهاي پوستهاي نسبتهاي باالتري از

روستاي قله تپه و كمترين آن مربوط به بازالتهاي دهانه آتشفشاني (كراتر) سلماس است.

مؤلفههاي ايزوتوپي  Ndو  Srدر پوسته و گوشته زمين است كه براي برآورد منشأ سنگهاي

اصلي زمين ( ،)BSEنمونههاي مناطق شمالي در محدوده گوشته تهيشده و نمونههاي

 Rb/Srو نسبتهاي پايينتري

غنيشدگي بيشتري از نسبت  87Sr/86Srقرار گرفتهاند (شكل .)7پوسته قارهاي بيشتر داراي

آلودگي ماگمايي براي نسبتهاي ايزوتوپي استفاده شده است .از تغييرات نسبت

مناطق جنوبي در محدوده تركيب اصلي زمين و در برخي مناطق (چالدران -سلماس) با

نسبت ايزوتوپي پايينتري از  Ndو نسبت ايزوتوپي باالتري از  Srاست ،در حالي كه
ماگماي گوشتهاي رابطهاي معكوس را نشان ميدهد (.)Best, 2001; Rollinson, 1993
 -6نمودارهاي مقايسهاي

از Sm/Nd

نسبت به منشأ ماگماهاي گوشتهاي دارند.

در راستاي مطالعه آلودگي منشأ ماگماي اوليه بازالتهاي منطقه از نمودارهاي

ايزوتوپي  87Sr/86Srدر برابر اكسيدهاي عناصر اصلي ميتوان ،تغييرات درجه ذوب
بخشي يك منشأ همگن يا تبلور بخشي از ماگماي والد و آاليش پوسته قارهاي را

تعيين نمود (.)Pearce et al., 1990

در شكل  12بازالتهاي مناطق جنوبي (با درصد وزني

SiO2

از  46تا

با توجه به همجواري دو آتشفشان عمده تندورك و آرارات در تركيه با گستره بازالتي

 52/23و با نسبت ايزوتوپي

منطقه در طي كواترنري و شباهت ويژگيهاي سنگشناسي ،ژئوديناميكي و ژئوشيميايي

سنگهاي منشأ نشان ميدهند .بازالتهاي مناطق شمالي از بورالن به سمت

منطقه آذربايجان غربي در ايران ،جاري شدن روانههاي بازالتي آرارات در شمال اين

سنگهاي دو منطقه ،دادههاي ايزوتوپي آنها با يكديگر مقايسه شدهاند (شكلهاي  8و.)9
نسبتهاي ايزوتوپي  143Nd/144Ndو  87Sr/86Srبازالتهاي نواحي مختلف
با رسم نسبتهاي

114

86

87

Sr/ Sr

از  0/704979تا  )0/705705در روند

فرايند آاليش ،هضم و تفريق واقع شدهاند كه تأثير آلودگي پوستهاي را در
ماكو در روند فرايند افزايش تبلور بخشي وكاهش ذوب بخشي قرار دارند.
در شكل  ،13بازالتهاي مناطق جنوبي (با درصد وزني MgOاز  3/85تا 11/46
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و با نسبت ايزوتوپي  87Sr/86Srاز  0 /704979تا  )0/705705در روند آاليش پوستهاي

منشأماگماهايتهيشدهگوشتهباالييدارند.بازالتهايمناطقجنوبي(سلماس،باختراروميه

فرايند تبلور بخشي ( )FCواقع شدهاند.

گوشتهاي و با آاليش پوستهاي شديدتري هستند .ديگر بازالتها با نسبت ايزوتوپي Srبيش از

قرار دارند و بازالتهاي مناطق شمالي از بورالن (شمال ماكو) به سمت ماكو در روند
نسبتهاي

بااليSiO2

و

پايينMgO

در برابر نسبت ايزوتوپي

ماگماهاي منشأ گوشتهاي را نشان ميدهد

(et al., 1998

دهانههاي آتشفشاني (كراتر) سلماس با 11/46

Sr

تحوالت

 .)Aliciبازالتهاي

=MgO

و

SiO2=48/11

آاليش نيافتهترين بازالتهاي منطقه و تراكي بازالتهاي منشوري چالدران
با 50/43 ،MgO= 3/85

=SiO2

آاليش يافتهترين بازالتهاي منطقه است.

تغييرات نسبت ايزوتوپي  143Nd/144Ndدر برابر انديس مولي )FeO/(FeO+MgO

(نمودار  )Thirlwall & Jones , 1983آلودگي پوستهاي را نشان ميدهد (شكل.)14

تطابق تغييرات ايزوتوپي  Ndدر برابر انديس تفريق عناصر اصلي ( ،)F/Mناشي از فرايندهاي

و چالدران) از نسبت  K2O/P2O5كم تا متوسط و نسبت  Srباالتري برخوردارند ،بازالتهايي

 0/708و K2O/P2O5كم ،منشأ سنگكره گوشتهاي ( )3را نشان ميدهند كه سنگهاي بازالتي

منطقه مورد مطالعه در اين محدوده قرار ندارند و منشأ آنها از سنگكره گوشتهای نمیباشد.

 -7نتیجهگیري
 -سنگهاي آتشفشاني كواترنري در منطقه آذربايجان غربي در شمال باختر ايران ايالت

آتشفشاني قارهاي گستردهاي را در فالت مرتفع ايران -تركيه در آناتولي خاوري و در
كمربند آلپ  -هيماليا تشكيل دادهاند كه در بررسيهاي سنگشناسي داراي طيف تركيبي،

بازالت تا موژهآريت هستند .با توجه به ويژگيهاي صحرايي و سنگشناسي سنگهاي

متوالي آاليش ماگمايي با پوسته است از اين رو بازالتهاي اوليه با كمترين نسبت ،F/M

بازيك كواترنري در  5محدوده شمال ماكو ،بازرگان  -ماكو -پلدشت ،چالدران ،سلماس

اين نمودار با بررسي نمونههاي بازالتي منطقه آذربايجان غربي مشخص ميشود كه در

ماكو را پوشانيده و در منطقه چالدران خروج ماگماي بازالتي از محل شكستگيهاي ژرف

و با مؤلفههاي پايينتري از  ، Ndحساسيت بيشتري به آاليش دارند ( .)Dickin, 2005در

نمونههاي شمالي ،نسبتهاي ايزوتوپي  Ndباال كه از ويژگيهاي ماگماهاي گوشتهاي

است و با كاهش انديس  F/Mاز نمونههاي شمالي منطقه به سمت سلماس و با افزايش
انديس  F/Mبه سمت چالدران ،كاهش مييابد .بازالتهاي شمالي آاليش پوستهاي
اندكي دارند .تراكي بازالتهاي منطقه چالدران با انديس  F/Mباال بيانگر بازالتهايي
آاليش يافته در منطقه ،با بيشترين تفريق يافتگي هستند ،در حالي كه بازالتهاي منطقه

و باختر اروميه مورد بررسي قرار گرفتهاند .گدازههاي بازالتي آرارات بخش وسيعي از شمال
با تركيب تراكي بازالت تا تراكيت ،مشابه با فعاليت آتشفشان تندروك در تركيه است.
 با مطالعه نسبتهاي ايزوتوپي  Nd/ Ndو Sr/ Sr144

143

86

87

 10نمونه بازالتهاي منطقه

عموماً در محدوده تركيب كلي زمين ( )Bulk Earthو برخي (شمال آذربايجان) در

محدوده تركيب گوشتهاي بهنسبت تهيشده ،در محدوده آرايه گوشتهاي قرارگرفتهاند.
 -تراكي بازالتهاي چالدران از بيشترين نسبت ايزوتوپي  87Sr/86Srو بازالتهاي شمال

سلماس با بيشترين انديس  F/Mو نسبتهاي ايزوتوپي  ،143Nd/144Ndبيانگر سنگهايي
با تفريق محدودتر در پوسته و ظاهرا ً با آلودگي پوستهاي هستند .تشكيل زاويه مايل

 143Nd/144Ndو سنگهاي بازالتي مسير رودخانه زنگمار بيشترين اين نسبت را دارا هستند.

وابسته است .نمودار روندهاي صعودي مايل نمونهها از سلماس تا شمال منطقه ميتواند

چالدرانوسلماس(مقاديربيشترSr/ Sr

در محدوده تركيبي گدازه ،مبتني بر سازوكار آلودگي متأثر از تفريق يافتگي هاي

ناشي از تأثير سازوكار آاليش بر سنگهاي با ماگماهاي همزاد تفريق يافته باشد.
بر اساس شكل ،14نمونهاي از دهانه آتشفشاني (كراتر) سلماس در تعادل با

اليوين بازالتهاي منيزيمدار گوشتهاي با فورستريت باال ( )Fo=%88ديده ميشود كه
با نسبت F/M

و  143Nd/144Ndتا حدودي پايين ،تفريق يافتگي كمتري را نشان ميدهد.

ماكو از كمترين اين نسبت برخوردار است .بازالتهاي منطفه سلماس داراي كمترين نسبت

بازالتهاي شمالي منطقه (با مقادير كمتر  )87Sr/86Srمنشأ گوشتهاي و تراكي بازالتهاي
86

)منشأگوشتهايباآاليشپوستهايرانشانميدهند.

87

 -از سمت شمال باختري تا جنوب خاوري منطقه از نسبتهاي ايزوتوپي

Nd

كاسته و بر نسبتهاي ايزوتوپي  Srافزوده ميشود كه روند افزايش آاليش پوستهاي
بهطور كامل محسوس است.

 -بازالتهاي نواحي شمال منطقه داراي نسبتهاي  Sm/Ndباال و  Rb/Srكم

نظر به اين كه بيشتر بازالتهاي اوليه (با كمترين نسبتهاي  )F/Mبا مقادير پايينتر از

هستند كه مشابه جامدهاي باقي مانده از ذوب بخشي گوشته تفريق يافته و بهنسبت

بازرگان  -ماكو -پلدشت ظاهرا با نسبت  143Nd/144Ndباال ،داراي كمترين آلودگي

 -بازالتهاي چالدران از نسبتهاي  Sm/Ndپايين  Rb/Srبااليي برخوردارند و

 Ndحساسيت بيشتري نسبت به آاليش دارند ) ،(Thirlwall and Jones, 1983منطقه

تهيشده با اندكي آاليش پوستهاي هستند.

پوستهاي و به طور محدود تفريق يافتهاند و نمونههاي بازيك چالدران ،تفريق

با انديس تفريق ( )F/Mباال ،گوياي بازالتهاي تفريق يافته همراه با آلودگي پوستهاي

به اين علت كه ايزوتوپهاي راديوژنيك به تنهايي توان جداسازي منشأ سنگها

 -بازالتهاي سلماس و باختر اروميه نيز داراي نسبتهاي  Sm/Ndتا حدودي پايين

يافتهترين سنگهاي بازيك منطقه و با آلودگي مواد پوستهاي هستند.

ازگوشته غني شده و يا پوسته را ندارند ،ميتوان از نسبتهاي عناصر ناسازگار و

دادههاي ايزوتوپي پايدار استفاده نمود.

از نسبت  ، K2O/P2O5در برابر نسبتهاي ايزوتوپي  ،Srبه عنوان يك انديس آلودگي

پوستهاي استفاده شده است ( ،)Carlson & Hart, 1988از اين رو در نمونههاي منطقه از اين
نمودار براي اين جداسازي استفاده شده است (شكل  )15و اين الگو را با آلودگي ماگماها از

يك منبع گوشته تهيشده ( )1ناشي از واحدهاي پوستهاي در ارتباط ميدانند و در اين نمودار،
مدلهايآميختگيبينماگماهايبامنشأ(()1بهعنوانگوشتهباالييسستكره)وآاليشهاي

پوستهاي با نسبتهاي ايزوتوپي متفاوت نشان داده شده است كه بازالتهاي بورالن و دهانه

آتشفشاني سلماس در اين محدوده قرار گرفتهاند ،در اين نمودار ،نمونهاي از منطقه سلماس
كه نسبت  K2O/P2O5و  87Sr/86Srبااليي دارد ،بيانگر بازالتهاي آلوده و سنگهاي بازالتي

نواحي شمالي كه از نسبت  K2O/P2O5كم تا متوسط و نسبت ايزوتوپي  Srكمي برخوردارند،

بازالتهايي از منبع گوشته تهيشده با آاليش اندك پوستهاي هستند ،اين سنگها نشان از
بازالتهايي

به نسبت باال هستند.

هستند اما با توجه به كمترين انديس تفريقF/M

 ،نشان از بازالتهاي گوشتهاي كمتر

تفريق يافته ولي با آلودگي پوستهاي اساسي دارند .بازالتهاي دهانه آتشفشاني سلماس

داراي اليوينهاي غني از منيزيم ( )Fo=88%هستند و نسبت ايزوتوپي

144

143

Nd/ Nd

پايين آنها نشان از آلودگي پوستهاي (شواهد سنگنگاري نيز وجود بيگانهبلورهاي

كوارتز را در سنگهاي منطقه و در نتيجه آلودگي پوستهاي را تأييد نموده است) دارد.
 -در مقايسه بازالتهاي منطقه مورد مطالعه با بازالتهاي كواترنري آرارات و

تندروك در تركيه ،بازالتهاي اين مناطق به طور معمول در محدوده تركيب اصلي
زمين و با منشأ گوشتهاي هستند .بازالتهاي شمال منطقه آذربايجان تشابه بسياري با

بازالتهاي همجوار يعني آرارات داشته و از گوشته به نسبت تهيشده ناشي شدهاند.

 -بازالتهاي منطقه افزون بر متأثر بودن از منشأ تحت تأثير دو فرايند تفريق

ماگمايي در پوسته و آلودگي پوستهاي قرار گرفتهاند .تراكي بازالتهاي چالدران

قابل مقايسه با سنگهاي بازيك منطقه تندورك تركيه بوده و تفريق يافتهترين
115

خاستگاه و تحوالت ماگماهاي بازالتي كواترنري شمال باختري آذربايجان (بورالن تا گنبد) با استفاده ...

سنگهاي آلوده با پوسته هستند .در حالي كه بازالتهاي سلماس و باختر اروميه

ب

الف

كمتر تفريق يافته و با توجه به نسبت پايين  143Nd/144Ndو داليل سنگنگاري (وجود

بيگانهبلورهاي كوارتز) آلودگي پوستهاي دارند .بازالتهاي شمال آذربايجان از
گوشته تهيشده منشأ شده اند و دارای تفريق ماگمايي محدود و آلودگي اندك هستند.
 -شواهدي مبني بر منشأ گوشته غني از ( Rbگوشته متاسوماتيكي) در زونهاي

فرورانش كه موجب افزايش نسبت ايزوتوپي

87

Sr/86Sr

ج

ميشود ،در بازالتهاي

د

كواترنري آذربايجان ديده نميشود و انواع غني از نسبت ايزوتوپي  ،Srدر اين بازالتها

داليل سنگنگاري و صحرايي روشني مبني بر آلودگي پوستهاي را در بر دارند.
شكل -1الف) نمايي از گدازههاي طنابي بورالن .ب) نمايي ازتومولوسهاي بازالتي

جدول  -1نتايج تجزيه های ايزوتوپی  Srو  Ndنمونه های منطقه مورد مطالعه

پلدشت .ج) نمايي از بازالتهاي منشوري چالدران .د) نمايي از غارهاي بازالتي بورالن
Nd/144Ndn

143

87

Sr/86Srn

Area

Sample Name

0/512832

0/704452

شمال ماكو

Mu6-11

0/512708

0/705705

چالدران

Mu11-16

0/512690

0/705600

چالدران

Mu12-17

0/512753

0/705008

چالدران

Mu13-18

0/512630

0/705338

سلماس

Mu14-19

0/512627

0/704979

سلماس

Mu15-20

0/512643

0/705570

سلماس

Mu16-23

0/512923

 0/704657بازرگان  -ماكو  -پلدشت

Mu18-25

0/512832

0/704461

بازرگان -ماكو  -پلدشت

Mu20-26

0/512654

0/705163

باختر اروميه

RK4

الف

ب

شكل -2نقشه ساده شده زمينشناسي نمايش بازالتهاي كواترنري ،اقتباس از
ج

د

ه

و

شكل -3تصاوير ميكروسكوپي بازالتهاي منطقه در نور PPL

نقشه  1:250000سرو ،خوي و ماكو

 XPL,الف) بافت

هيالوپرفيريك در بازالتهاي شمال ماكو ،تصوير در  ،PPLب) بافت هيالوميكروليتي

شكل  -4الف) نمودار طبقهبندي سنگهاي منطقه بر اساس عناصر اصلي ()Cox et al., 1979

پرفيريك درتراكي بازالتهاي چالدران ،تصوير در  ،PPLج) بافت اينترسرتال در بازالتهاي

ب) نمودار طبقهبندي سنگهاي منطقه بر اساس عناصر كمياب()Winchester & Floyd, 1976

ماكو -پلدشت تصوير در  ، PPLد) كوارتز با حاشيه واكنشي در بازالتهاي سلماس تصوير

عالئم :شمال ماكو ( ) ،بازرگان -ماكو -پلدشت ( ) ،چالدران( ) ،سلماس( ) ،باختر

در  ، PPLه) تداخل دو نوع شيشه تيره و روشن در خميره برخی از بازالتهاي مناطق

اروميه ( )

جنوبي تصوير در  ، XPLو) فلدسپارهای منطقه سلماس با بافت غربالي ،تصوير در PPL
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شكل  -5مراكز آتشفشاني مهم و گسل هاي اصلي تركيه در مجاورت مرز ايران
شكل -6نمودار مجموع قليايي در برابر  SiO2سنگهاي آتشفشاني آناتولي خاوري از

()Yilmaz et al., 1998

( Le Bas et al.)1986مرز بين قليايي و نيمهقليايي از(Irvine& Baragar )1971

عالئم :آرارات ( ) ،تندورك ()+

شكل -7نسبتهاي ايزوتوپي Nd/144Nd

143

در برابر  87Sr/86Srدر منطقه مورد مطالعه

()Aldanmaz et al., 2000عالئم :شمال ماكو ( ) ،بازرگان -ماكو -پلدشت ( ) ،چالدران
( ) ،سلماس( ) ،باختر اروميه ( )

شكل هاي 9و -8تغييرات نسبتهاي ايزوتوپي  Nd/ Ndو  Sr/ Srسنگهاي منطقه و
144

143

86

87

آرارات و تندورك در برابر فاصله فرضي xاز شمال باختري تا جنوب خاوري منطقه
عالئم :آرارات ( ) ،تندورك ( ) ،شمال ماكو ( ) ،بازرگان -ماكو -پلدشت ( ) ،چالدران
( ) ،سلماس( ) ،باختر اروميه ( )

شكل -10نمودار همبستگي ايزوتوپي  143Nd/144Ndدر برابر ،)Rollinson, 1993( 87Sr/86Sr
كه تفاوت بين نسبتهاي اندازه گيري شدهSr/86Sr

87

و  143Nd/144Ndدر سنگهاي منطقه

شكل -11توزيع نسبتهاي ايزوتوپي  143Nd/144Ndدر برابر  87Sr/86Srبازالتهاي منطقه در

نسبت به تركيب اصلي زمين را نشان ميدهد.

برابر آرايش گوشتهاي

عالئم:آرارات ( ) تندورك( ) شمال ماكو ( ) بازرگان -ماكو -پلدشت ( ) ،چالدران

عالئم :شمال ماكو ( ) ،بازرگان -ماكو -پلدشت ( ) ،چالدران( ) ،سلماس( ) ،باختر

( ) ،سلماس( ) ،گنبد ( )

اروميه ( )
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... خاستگاه و تحوالت ماگماهاي بازالتي كواترنري شمال باختري آذربايجان (بورالن تا گنبد) با استفاده

) براي تأثيرAlici et al., 1998( MgO در برابرSr  نمودار نسبت ايزوتوپي-13 شكل
- بازرگان،) (  شمال ماكو: عالئم. در منشأ سنگهاي بازالتي منطقهFC وAFC فرايندهاي
) (  باختر اروميه،) ( سلماس،) ( چالدران،) ( پلدشت-ماكو

 براي87Sr/86Sr  در برابر نسبتهاي ايزوتوپيK2O/P2O5  انديس آاليش پوستهاي-15شكل

) براي تأثيرPearce et al., 1990( SiO2 در برابرSr  نمودار نسبت ايزوتوپي-12 شكل
- بازرگان،) (  شمال ماكو: عالئم. در منشأ سنگهاي بازالتي منطقهFC  وAFC فرايندهاي
) (  باختر اروميه،) ( سلماس،) ( چالدران،) ( پلدشت-ماكو

F/M در برابر انديس

Nd/144Nd  تغييرات نسبت ايزوتوپي-14 شكل

143

- ماكو- بازرگان،) (  شمال ماكو: عالئم.)Carlson & Hart ,1988( بازالتهاي منطقه

(Thirlwall and Jones, 1983)

) (  باختر اروميه،) ( سلماس،) ( چالدران،) ( پلدشت

) (  باختر اروميه،) ( پلدشت ( ) چالدران( ) سلماس- ماكو- شمال ماكو ( ) بازرگان:عالئم
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