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 چكيده

هٌغقِ هَسد هغبلؼِ دس جٌَة غشثي قَچبى ثيي سٍستبّبي آق قلؼِ ٍ خرشق ٍاقرغ   

اص  لحبػ تقسرين ثٌرذي صٍى ّربي سربختبسي ايرشاى جرضب صٍى ثيٌربلَد        . شذُ است

ػوذُ سٌگ ّبي هٌغقرِ سا ٍادرذ ّربي آتشنشربًي آًرذصيتي،      . هحسَة هي شَد

تشرکي  هري   ( داسريتي )ٍ ٍادذّبي ًيورِ ػويرت تًَربليتي   آًذصيت ثبصالتي، ثبصالتي 

ثِ عَس کلي هحيظ تشکي  ايي سٌگْب سا هري ترَاى يرح هحريظ هرشتجظ ثرب       . دٌّذ

 .هحيظ ّبي دبشيِ فؼبل قبسُ اي ثِ شوبس آٍسد فشٍساًش ٍ جضب

 

  ممدمه
هٌغقِ هَسد هغبلؼِ ثخشي اص کوشثٌذ ٍلکبًيکي ثيي قَچبى ٍ سجضٍاس هي ثبشرذ کرِ  دس   

قرشاس گشفترِ   ( ًبديرِ هشرکبى  )جٌَة غشة قَچبى دسهجبٍست سٍستبي آق قلؼِ ٍ خرشق  

ايي هحذٍدُ هشص ثريي صٍى ّربي ک رِ داؽ دس شروبل، الجرشص دس غرشة، خرشدُ قربسُ         . است

دس تقسرين  ( 1311)ًجرَي  . دس شرشق هري ثبشرذ   شوبل ششق ايشاى دس جٌَة ٍ صٍى ثيٌبلَد 

ايي ًبديرِ دس  . ثٌذي صًٍْبي سبختبسي ايشاى ايي هٌغقِ سا جضب صٍى ثيٌبلَد قشاس دادُ است

ٍاقغ هح  ثشخَسد طنحِ پبيذاس تَساى دس شوبل ٍ طنحِ  کَچح ششق ايرشاى هشکرضي   

يس شرشقي  دس جٌَة هي ثبشذ کِ هجوَػِ افيَليتي دبط  اص ثستِ شرذى ثخشري اص ًئرَتت   



کوشثٌرذ  . غشثي سخٌوَى داسًذ -دس جٌَة ايي ًبديِ ثِ طَست يح کوشثٌذ تقشيجبًششقي 

افيَليتي سجضٍاس دس يح فبص ٍاگرشا ترب کشتبسرِ پسريي ثربص شرذُ ٍ دس يرح فربص ّوگرشا اص          

کشتبسِ پسيي تب تششريبسي ثسرتِ شرذُ اسرت دس ًتيجرِ سرٌگ ّربي آتشنشربًي جرَاًتش اص          

ايري سرٌگ ّرب داساي سري     . ة کوشثٌذ افيَليتي پذيذاس شرذًذ افيَليت ّب دس شوبل ٍ جٌَ

. پليَسي ثَدُ کِ ّن دس کوشثٌذ افيَليتي ًنَر کشدُ ٍ ّن آًشا دس ثرش گشفترِ اًرذ    –ائَسي 

 ُ هري      جَاى تشيي ٍادذّبي سٌگي هٌغقِ شبه  سٌگ ّبي ٍلکبًيکي ثِ طَست گرذاص

ش کرِ گسرتشم هحرذٍد ترشي     ثبشٌذ کِ ثشخي اص آًْب شذيذاً خشد شذُ ثَدُ ٍ ثشخي ديگر 

 . داسًذ کن تش تکتًَيضُ هي ثبشٌذ

 

 بحث و بررسي 

هٌغقِ هغبلؼبتي ثش اسبس هغبلؼبت کربًي شٌبسري ٍ ثبفرت شٌبسري داساي سرٌگ ّربي       

 .آًذصيتي،آًذصيت ثبصالتي، ثبصالتي ٍ تًَبليتي هي ثبشٌذ

ص ايي ٍادذ ثيشتشيي دجن سٌگي هٌغقِ هرَسد هغبلؼرِ سا ثرِ خرَد اختظرب     : آًذصيت

داداُ است کِ اص لحبػ کبًي شٌبسي شبه  پالطيَکالص ٍ آهنيجرَل ثرِ ػٌرَاى کربًي ّربي      

اطلي ٍ ّوچٌيي آلکبلي فلذس بت، کَاستض، صيشکي ٍ ثيَتيت ثِ ػٌَاى کربًي فشػري هري    

پالطيَکالص هَجَد دس ايي سٌگ ّب اکثشاً ثِ طَست فٌَکشيست ّربيي کرِ داساي   . ثبشٌذ

هي ثبشٌذ ديذُ هي شرًَذ کرِ  ػلرت اطرلى  هٌغقرِ ثٌرذى       صًٍيٌگ ٍ هٌغقِ ثٌذى ًَسبًى 

 ,Shelly)ًَسرربًى ٍ صًٍيٌررگ ثشقررشاس ًجررَدى تؼرربدل کبهرر  دس خررالل تجلررَس هررى ثبشررذ

ٍجَد خَسدگي دس پالطيَکالص ّب ٍ آهنيجَل ّب هي تَاًذ اص ديگرش ًشربًِ ّربي    (. 1993

ِ   ( 1891)ًيکسرَى ٍ پيرشس  . ػذم تؼبدل ايي سٌگ ّرب هري ثبشرذ    تضسيرت   ًشربى دادًرذ کر

هتؼذد هبگوبى ثبصيح داؽ ٍ تبصُ ثذسٍى اعبقح هبگوبيى تنشيت ٍ سشد شرذُ ثبػرم هرى    

ثٌربثشايي شربيذ ثترَاى ايري     . شَد پالطيَکالصّبيى کِ قجالً هتجلَس شذُ ثَدًذ، تحلي  سًٍرذ 

هَضَع سا ايي عَس تَجيِ کشد کِ ٍسٍد هبگوبى ثبصيح جذيذ ثِ آشريبًِ هبگوربيى کرِ    



س آى دس دربل تنشيرت ٍ تجلرَس اسرت ثبػرم ثْرن خرَسدى تؼربدل         هبگوبى ثبصيرح قجلرى د  

ػالٍُ ثش هَاسد رکش شذُ ٍجرَ  . شيويبيى ٍ ثَجَد آهذى خَسدگي دس کبًي ّب هى گشدد

د آهنيجَل ّبي ثب دبشيِ سَختِ ٍ اپبسيتِ شذُ ًيض يکي ديگش اص ًشبًِ ّبي ػذم تؼربدل دس  

ثرِ آصاد شرذى فشربس دس ٌّگربم      ثشخي دلير  ايري اپبسريتِ شرذى سا    . ايي سٌگ ّب هي ثبشذ

طؼَد هبدُ هزاة هشثَط هيذاًٌذ کِ سجت هي شَد تب َّسًجلٌرذ ثريش اصايري ثرب هبگورب دس      

ايري اهشثبػرم ًرَػى تخشيرت شرجکِ ثرب تشرکي  يرح آهيخترِ جذيرذ           . دبل تؼبدل ًجبشرذ 

هتشاکن، ثيشتش اصهگٌتيت، ّوبتيت، کليٌَ پيشٍکسي دبٍى آّري اًرذو ٍ سربيش کبًيْربى     

 .گشدد هشبثِ هى

ايي ٍادذ اکثشًا ّورشاُ ثرب سرٌگ ّربي آًرذصيتي ديرذُ هري شرَد ٍ         : آًذصيت ثبصالت

تنکيح آًْب اص سٌگ ّبي آًذصيتي ثش سٍي ًقشِ صهيي شٌبسي کربس ثسريبس سرخت ٍ ترب     

تٌْب تنبٍت ايي سٌگ ّب ًسرجت ثرِ سرٌگ ّربي آًرذصيتي      . دذٍدي غيش هوکي هي ثبشذ

 .ايي سٌگ ّب هي ثبشذٍجَد فٌَکشيست ّبي اٍطيت ٍ ّي شستي دس 

کبًي ّبي اطلي ايي ٍادذ شبه  پالطيَکالص، اٍطيت ٍ ّي شستي هي ثبشذ کرِ  : ثبصالت

پالطيَکالصّب اکثشاً ثِ طَست هيکشٍليت ّبي کَچح ٍ هيلِ اي ثَدُ کِ صهيٌِ سرٌگ سا  

تشکي  هي دٌّذ ٍ سجت ايجبد ثبفت جشيبًي هي شًَذ اهب ًکتِ جبلت تَجرِ دس هرَسد ايري    

ػلرت  ( 1882) دس سربل   ,Grunder. الص ّب ثبال ثَدى ثيش اص دذ آًْب هي ثبشرذ پالطيَک

پَسرتِ اي هبگوربي سربصًذُ هري           غٌي شذگي گذاصُ ّبي ًرَاداي شرشقي سا آلرَدگي    

الجتِ ػَاه  ديگشي ًظيش تنشيرت جشيربًي، کربّش فشربس ثخربس آة ٍ کربّش فشربس        . . داًذ

پيشٍکسي ّرب غبلجربً   .فضايش پبيذاسي آى هَثش استليتَاستبتيح ًيض دس تجلَس پالطيَکالص ٍ ا

فٌَکشيسرت ثرَدُ ٍ ثررِ ػلرت قررشاس گيرشي دس يرح صهيٌررِ هيکشٍليتري سررجت ايجربد ثبفررت        

 . هيکشٍليتيح پَسفيشي ٍ گلَهشٍپَسفيشي هي شًَذ

ايي ٍادذ شبه  کبًي ّبي پالطيَکالص،کَاستض، پيشٍکسي ٍ آهنيجَل (:داسيت)تًَبليت

لي تشيي فٌَکشيست ايي سٌگ ّرب ثرَدُ کرِ اکثرشاً داساي هبکر       پالطيَکالص اط. هي ثبشذ



کشيستبل ّبي پالطيَکالص دس اثش دگشسبًي ثِ کبًي ّربيي  . آلجيتي ٍ پلي سٌتتيح هي ثبشٌذ

ٍجرَد  . هث  اپيذٍت ٍ صٍئضيرت تجرذي  شرذُ اًرذ ٍ سرجت ايجربد ثبفرت غشثربلي شرذُ اًرذ          

تجظ داًست کرِ عري آى ثرب افرضايش     تَاى ثِ فشآيٌذ دگشسبًي پالطيَکالص هش اپيذٍت سا هي

آًرَستيتي پالطيرَکالص ثرِ اپيرذٍت يرب صٍئيضيرت تاييرش يبفترِ ٍ تشرکي  ثبفرت             آة سبصًذُ

دّذ، پالطيَکالص ثبقيوبًذُ ًيض اص ًَع آلجيت خَاّذ ثَد ٍ ّوشاُ ثب اپيرذٍت ٍ  غشثبلي سا هي

اسررت شررَد کررِ دس ايرري سررٌگْب ديررذُ شررذُ  آلجيررت، کلسرريت ٍ سشيسرريت ًيررض ايجرربد هرري

(Shelly, 1993 .)       ِدس ايي سٌگ ّب ّوچٌيي صيٌَليت ّربي فرشاٍاى ديرذُ هري شرَد کر

شبه  ثلَسّبي سيض کبًي ّربي اپرح، اٍطيرت ٍ آهنيجرَل ثرَدُ ٍ داساي ثبفرت کَهرَاليي        

 .ّستٌذ ايي صيٌَليت ّب دس توبم ثخش ّبي سٌگ پشاکٌذُ ّستٌذ

 

 جايگاه تكتونيكي

 Sun and McDoungh)ِ گَشرتِ اٍليرِ   دس ًوَداس ًشهبليض شرذُ سرٌگْب ًسرجت ثر    

هشرربّذُ هرري شررَد کررِ ًشرربًِ تررآثيش فشآيٌررذ آاليررش    Ti  ٍNbآًَهرربلي هٌنرري ( 1989

شرذگي   ّوچٌيي ايي ًورَداس غٌري  (. Wyman, 1996)ثبشذ  اي دس ايي سٌگْب هي پَستِ

سا ( Ta ،Nb ،P  ٍTiهبًٌرذ  )ّرب   Sr  ٍHFSEًسجت ثرِ   LILE ،Th ،Hf  ٍZrػٌبطش 

ِ  ًشبى دادُ کِ اي  ايي هَضَع ثيبًگش تَصيغ ػٌبطش کويبة دس پَستِ است ٍ آاليش پَسرت

آًَهربلي هٌنري   (. Rudnick and Fountain, 1995)کٌرذ   دس ايي سٌگْب سا ثيبى هري 

Ti     ًيض هي تَاًذ هٌؼکس کٌٌرذُ ًقرش اکسريذّبيFe-Ti   ثبشرذ(Rollinson,1993 .)

ثِ سبختوبى کبًيْبيي هبًٌذ تيتبًَهٌيتيت دس هشادر  اٍليرِ تنشيرت، هيتَاًرذ      Tiثب ٍاسد شذى 

دس  O2دس هبگوبتيسروْبي هرشتجظ ثرب فرشٍساًش فَگبسريتِ ثربالي       . ايي آًَهبلي ايجبد شَد

دس ًوَداسّبي ًشهبليض شذُ ًسرجت ثرِ گَشرتِ    . هيشَد Tiصٍى فشٍساًش، ثبػم تْيشذگي 

ِ ثيربًگش آاليرش پَسرتْبي دس سرٌگْبي هٌغقرِ      ديرذُ هيشرَد کر    Pbاٍليِ آًَهبلي هثجرت  

ثرش اسربس   ( Thompson & Fowler, 1986)  (.Borisova et al., 2001)اسرت 



هحررذٍدُ ّرربي فررشٍساًش ٍ کرربفتي سا يکررذيگش جررذا کشدًررذ    Nbدس هقبثرر   Zrًسررجت 

داسًررذ ٍلکبًيسررن دسٍى   ppm 98ثيشررتش اص  Nbثغَسيکررِ سررٌگْبي پتبسررين داسي کررِ  

است هسرتقين يرب    ppm18آًْب کوتش اص  Nbسٌگْبيي کِ هقذاس . ٌّذقبسّبي ًشبى سا هيذ

ِ . غيشهستقين هشتجظ ثرب فرشٍساًش ّسرتٌذ    ّربي هرَسد ثشسسري دس هحرذٍدُ هرشتجظ ثرب        ًوًَر

سررٌگْبي ( 1881Muller & Groves)ثشاسرربس ًوَداسّرربي . فررشٍساًش قررشاس داسًررذ

س سرٌگْبي هٌغقرِ دس   ثش ايري اسرب   .هٌغقِ دس هحذٍدُ هشتجظ ثب قَسْبي آتشنشبًي ّستٌذ

ثرب تَجرِ ثرِ خظَطريبت     . ّبي هبگوبيي ًبشري اص فرشٍساًش قرشاس هيگيرشد     هحذٍدٓ کوبى

طئَشيويبيي ٍ ّوچٌيي ثب دس ًظش گشفتي هَقؼيت صهبًي ٍ هکبًي ايي سرٌگْبي آتشنشربًي   

ثِ ًظش هي سسذ کِ ايي سٌگ ّب ثب هبگوبتيسن ًبشي اص فشٍساًش پَستِ اقيبًَسي ًئرَتتيس  

ًظرش هيشسرذ کرِ کوربى     . اًذ ثَدُ ٍ دس يح هحيظ کوبى هبگوبيي تشکي  شذُ دس استجبط

هبگوبيي سبصًذُ سٌگْب هٌغقِ، ًبشري اص فرشٍساًش يرح پَسرتِ اقيبًَسري ثرِ صيرش پَسرتِ         

ًيرض ثرشاي تشرخيض سطيرن      Zr / Yدسايي ًوَداس اص ًسجت ػٌبطرش کويربة   . قبسّبي ثبشذ

ثرِ ايري طرَست کرِ اگرش دس      (. ,1818Pearce & Norry)شَد  تکتًَيکي استنبدُ هي

ّبي آتشنشبًي قبسّربي ّسرتٌذ ٍ اگرش دس     ثبشذ هتؼلت ثِ کوبى Zr/Y>3گذاصُ ّب ًسجت 

سرٌگْب آتشنشربًي   . ثبشرذ ثرِ کوبًْربي آتشنشربًي اقيبًَسري تؼلرت داسًرذ        Zr/Y<3آًْب 

ّسررتٌذ ٍ دس گررشٍُ قَسررْبي آتشنشرربًي   Zr/Y>3هٌغقررِ هررَسد هغبلؼررِ داساي ًسررجت  

ثٌبثشايي هحيظ تکتًََ هبگوبيي هٌغقِ هَسد هغبلؼرِ سا هيترَاى جرضب    . گيشًذقبسّبي قشاس هي

 .ثِ شوبس آٍسد( active continental margin)هحيظ ّبي دبشيِ فؼبل قبسّبي 

اص ديذگبُ تکتًَيرح طرنحِ اي، ايري هٌغقرِ هرشص طرنحِ پبيرذاس ترَساى دس شروبل ٍ          

هبگوربيي هَجرَد دس هرشص    طنحِ کَچح ششق ايشاى هشکرضي هري ثبشرذ ٍ سرٌگ ّربي      

طنحِ دٍ ، دبط  فشٍساًش پَستِ اقيبًَسي است کرِ دس صهربى کشتبسرِ پبيربًي تشرکي       

شذُ ٍ دس عي دٍسى سَم ثِ صيش طنحِ ترَساى ساًرذُ شرذُ اسرت ٍ افيَليرت ّربي شروبل        

 .سجضٍاس، ثقبيبي ايي پَستِ اقيبًَسي هي ثبشذ



 

 نتيجه گيري

جٌررَة غررشة )سررٌگْبي آتشنشرربًي ٍ ًيوررِ ػويررت اعررشا  هٌغقررِ آق قلؼررِ ٍ خررشق 

اص ًظرش  . سٌگ ّبي آًذصيتي، آًذصيت ثبصالتي، ثبصالتي ٍ داسريتي هيجبشرٌذ    شبه  ( قَچبى

پتشٍگشافي کبًيْبي سبصًذُ ايي سرٌگْب شربه  هيکشٍليتْربي پالطيرَکالص ٍ پيشٍکسرٌْبي      

ٍجَد پالطيَکالص صيبد ٍ ثبفرت  . ثبشٌذ هي  يتِ دگشسبى شذُ ٍ ّوچٌيي َّسًجلٌذّبي اپبس

ٍ ًيرض   Ti ،Nbّبي غيش تؼبدلي دس سٌگ ّبي ايي هٌغقِ، ّوچٌيي ٍجَد آًَهربلي هٌنري   

ثرب  . هيتَاًذ ثيبًگش ًقرش آاليرش پَسرتْبي دس ايري سرٌگْب ثبشرذ       Pbآًَهبلي هثجت شذيذ 

يري سرٌگْب   تَجِ ثِ سري ايري سرٌگْب ٍ ّوچٌريي هغبلؼربت طئَشريويبيي هحريظ تشرکي  ا        

 .ًتيجْبي اص فشٍساًش پَستِ اقيبًَسي ثِ صيش طنحِ کَچح ششق ايشاى هشکضي ثبشذ
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