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Introduction
Geological events from Precambrian to Quaternary have played a very
important role in producing magmatic rocks in Iran. However, magmatic
rocks with the ages of Precambrian, early Cambrian and specially
Tertiary are much more frequent (Aghanabati, 2004). In contrast,
magmatism and plutonism in Iran with Paleozoic age considered to be
very rare. Volcanic rocks with the age of Ordovician-Silurian have been
reported from some restricted areas of Iran such as Soltan Meydan near
Shahroud (Derakhshi and Ghasemi, 2015) and Abyaneh near Kashan
(Ayati et al., 2011). Volcanic and volcanoclastic rocks from the North
of Neyshabour extend with a linear trend from Garineh to Bojan. In the
lack of geochronological data and on the basis of stratigraphical
evidence, the age of Ordovician-Silurian has been suggested for these
rocks. A detailed study on petrology and geochemistry of north
Neyshabour volcanic and volcanoclastic rocks can help us reconstruct
the evolution of Iran bed rock during the early Paleozoic Era. The aim
of this study includes petrology and major and trace element
geochemistry to present critical keys to obtain some knowledge about
tectono-magmatic situation of Iran during the early Paleozoic Era,
especially in the Binaloud structural zone.
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Material and methods
This study was carried out in two parts including field and laboratory
works. Sampling and structural studies were carried out during field
work.
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The petrographic studies were performed on 45thin
and polished thin sections. Geological map for the
study area was also prepared. Whole-rock chemical
analysis of 7 samples for major, minor, trace and rare
earth elements were performed at the ACME
Laboratory in Canada, by using the 4AB1 method
using ICP-MS and the major oxides of six basalt
samples were analyzed by X-ray fluorescence (XRF)
at the Zarazma Laboratory.

different SiO2 content can reveal the importance of
primitive magma differentiation. In contrast, these
ratios suggest that crustal assimilation plays no
important role in changing primitive magma
composition. Enrichment of LREE compared with
HREE in the studied basalts can be explained by low
degrees of partial melting. Chondrite-normalized
REE patterns for basalts from the Bojan area show a
very similar pattern with those from transitional mildly alkalic basalts from the Eastern branch of the
East African Rift. Spider diagram patterns for Bojan
basalts normalized according to Thompson (1982)
and Sun and Mc Donough (1989) show a clear
enrichment of all trace elements compared with those
from chondorite and primitive mantel. On the basis
of tectonic setting discrimination diagrams the study
area basalts fall in within plate alkaline domain.
According to petrographical and geochemical data of
Bojan volcanic rocks it can be concluded that
magmatism in the Bojan area has been formed as a
result of a cycle of within plate rifting when the
Palaeo-Tethys Ocean started to open during the
Ordovician-Silurian time.

Results and discussion
The study area is located in the Northeast of Iran 15
Km NE of Neyshabour city and 7 Km NE of Bojan
village. The Bojan area consists of Paleozoic
sedimentary rocks (Limestone, sandstone, Dolomite)
and volcanic-volcanoclastic rocks (basalts, andesitbasalts, andesite, trachyte, agglomerate and tuff).
Petroghraphic studies showed that major minerals in
Bojan basalts are plagioclase, pyroxene and olivine
and secondary and accessory minerals are apatite,
ilmenite, magnetite, chlorite, calcite and epidote. The
texture
of
the
Basalts
is
porphyritic,
glomeroporphyric and trachytic.
Based on geochemical data, the TAS diagram shows
that the Basalts fall within the fields of tephrite to
trachyte and belong to alkaline series with sodic
nature. MgO# is varied from 20.13 to 38.62 which
can be interpreted on the basis of crystal
differentiation in magma chamber. The low value of
compatible elements such as nickel and descending
trend of MgO versus SiO2 can clearly be explained
in terms of olivine fractionation. In addition, the
nearly constant ratios of incompatible elements such
as Nb/Zr, Ce/Zr, La/Zr, and Rb/Zr in rocks with
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دگرگونیهای سیمرین پیشین رار گرفتهاندن

مقدمه
سمن

شناسی ،زمینشیمی و جایگاه زمینسا تی بازالیهای بوژان ،شما شرا نیشابور

های ماگمایی ایران پیوندهای بومیار نددیکی به ر دادهای

یکی از ویژگیهمای مه زون بینمالود کمه کمتر بمه هن پردا تمهشمممده

زمینسممما تی پرکمامبرین تما کواترنری دارنمدن از اینرو ،اینگونمه

های هتشمفشمانی و هذرهواری هومتند که با یک روند

سممن

ها با دیرینگیهای مختلفی بوده که از میان هنها سممن

اسمی سمن

های

طی از دره گرینه تا دره بوژان وا در شممما نیشممابور گوممترش

ماگمایی پرکامبرین پوین ،کامبرین پیشین و به ویژه انواع ترشیری

یافتهاندن در نبود اطوعاخ سمنسمنری برای این سمن

در بیشممترین مقدار ود هوممتند؛ به گونهای که ترشممیری ایران به

شمممواهد چینهشمممناسممی میتوان سمممن این مرموعه هتشمممفشمممانی-

عنوان عرممر ماگماتیو م نامگذاری شممده اسممی ( Aghanabati,

هذرهواری را اردویومین  -سمیلورین در نظرگرفین با وجود اهمیی

)2004ن با این وجود در مقایوممه با سممایر زمانهای زمینشممناسممی

ها میتواند در ارائه

بومیار زیادی که بررسمی ویژگیهای این سمن

ماگماتیو م و پلوتونیو م پالئوزوئیک ایران در کمترین مقدار ود

ترممویری د ی از ویممعیی پیسممن

ها ،بر اسما

ایران در اوائ پالئوزوئیک

های هتشمفشمانی اردویومین – سمیلورین مه ترین

ارائممهکمنممد ،تمماکمنمون بمررسمممیهممای زیممادی بمر روی پمتمرولموژی و

تکاپوهای ماگمایی پالئوزوئیک محومموم میشمموند که تاکنون در

زمینشمیمی مرموعه هتشمفشمانی بینالود انرامنشمده اسمین محدوده

منماط محمدودی نظیر سممملطمان میمدان در شممماهرود ( Derakhshi

بوژان ،در شمما شمرا ایران و در گومترهای بین طو های جغرافیایی

 )and Ghasemi, 2015و ابیمانمه در کماشممممان ( Ayati et al.,

" 58°59΄01تمما " 59°01΄19شمممر می و عمر

 )2011گدارششده و مورد بررسی رار گرفتهاندن

" 36°17΄02تما " 36°15΄59شمممممالی و در فماصممملمه  15کیلومتری

رشممتهکوهای بینالود با روند تقریبی شممما غرم-جنومشممرا ،بین

شمما شمرا نیشمابور و  7کیلومتری شمما شمرا روسمتای بوژان در

صمممفحه مومممتحک توران و رده اره ایران مرکدی احاطه شمممده

اسمتان راسمانریموی وا شمده اسمی (شمک )1ن در این پژوه ،

اسمممین مرز جنوبی هن گوممم میمامی یما گوممم شممماهرود و حمد

سعی شده اسی تا با بررسی د ی پتروژند سن

های منطقه بوژان به

شمما غربی هن را گوم سممنان میدانندن گومترش وا عی این زون

درکی بهتر از شممرایط تکتنو -ماگمایی ایران در اوائ پالئوزوئیک

در ایران بین نواحی شما سبدوار و نیشابور تا مشهد اسین این زون

و به ویژه در زون سا تاری بینالود دسییابی ن

بوده اسمین سمن

هممای جمغمرافمیممایمی

بخشمی از البرز را شمام اسمی که از نظر زمینشمناسمی ،ویژگیهای
اصمی داردن واحد زمینشمناسمی بینالود را زون تدریری بین ایران

زمینشناسی
کننده محدوده بر ورد در

مرکدی و البرز درنظر میگیرنمد؛ زیرا رسممموبماخ و ر ومممارههمای

کوههای البرز در شممما ایران مشممخ

پمالئوزوئیمک این زون شمممبیمه البرز هومممتنمدن مرموعمه هذرین و

کمربن کوهزایی هلپ– هیمالیا محومموم میشمموند که به مانند پلی

دگمرگمونمی ایمن زون کممه بممه ویمژه در جمنموم و غمرم مشمممهممد

بین هندوک

بیرونزدگی دارند ،شممام سممه فاز دگرگونی ناحیهای و دو مرحله

و هلپ در مدیترانه و اروپا عم میکنند ()Ghazi et al., 2003ن

گرانییزایی اسممی و در هن تودههای اولترابازیک نید وجود دارد.

تحو زمینسممما تی کمربند کوهزایی البرز به فروران

به سممممی

در مورد سمممن مرموعمههمای دگرگونی و هذرین اتفماانظروجود

شمما پالئوتتیس به زیر اوراسمیا در نظر گرفتهشمده که در نهایی به

نداردن بر ی هن را پرکامبرین و بعضی به ژوراسیک نوبی دادهاند؛

بر ورد بین رد اره ایران و صمممفحه اوراسمممیا منررشمممده اسمممی

ولی شممواهد زمینشممناسممی و تعیین سممن مطل نشممانداده اسممی که

()Alavi, 1991ن تماکنون پژوه همای زیمادی بر روی مرموعمه

فممازهممای دگمرگمونمی و گمرانمیممیزایمی اولمیممه هن بممه فمماز کموهزایمی

افیولیتی مشممهد صممورخگرفته اسممی ( ;Alberti et al., 1973

میمانی نید در مرموع تحمیتمثییر

;Majidi, 1978; Lammerer et al, 1983; Samadi, 2001

هرسمممینین و بعمدهما در تریما

و هیمالیا در اوردور و اورمیانه و لومر کاکاسمو
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سن

Esmaeili et al., 2003; Hatefi, 2003; Baharifar et al.,
)2005; Homam and Ghaemi, 2008ن بممر اسممممما ایممن

مرموعمه یمممخیمی از فیلیمی ،اسممملیمی ،شمممیوممممی ،مرمر ،متما
کنگلومراهای کربناته و اولیومممتومممترمها که ویژگیهای رسممموبی

پژوه ها ،بقمایای این پوسمممته ا یانوسمممی دیمی را به بهترین وجه

نمهشمممتممههممای تموربمیممدیمتمی عمممیم را بممه نممممایم

میتوان در مرموعه افیولیتی مشمهد مشماهده کردن علوی ( Alavi,

 ،)1991سه گروه سنگی را در مرموعه افیولیتی مشهد تشخی
که شممام  )1سممن

ر نمونهای اندکی از سممن

داد

متماتو

های افیولیتی متشممک از پریدوتیی (با ترکیب

کمه بمه عقیمده علوی ()Alavi, 1991

نشمانهای از حضمور یک کمان ماگمایی در مراورخ مکان تشمکی

کمه اغلمب در جنوم -جنومغرم مشمممهمد و شممممما غرم هن در

سن

دهکده ویرانی مشماهده میشموندن  )2رسموباخ دگرگونشمده شمام

59˚01 40 E

های هذرهواری دگرگونشممده نظیر

احتما ً حاصم فرایندهای هتشمفشمانی در شمرایط شمکی اسمی و

ورلیی و لرزولیی) ،پیروکومنیی ،گابرو و بازالی با سما ی بالشمی

59˚01 00 E

و متما پیلیتو

میگممذارنممدن )3

های دگرگونی اسین

59˚00 00 E
36˚17 00 N
36˚16 20 N
36˚30 0 N

36˚30 0 N

36˚16 00 N

59˚50 0 E

59˚40 0 E

59˚30 0 E

59˚20 0 E

59˚10 0 E

59˚0 0 E

58˚50 0 E

58˚40 0 E

Mashhad

36˚20 0 N

36˚20 0 N

Shandiz
Torghabeh

Razaviye
Dorud

Legend
36˚0 0 N

Malek Abad

Sampling
points

59˚40 0 E 59˚50 0 E

59˚30 0 E

59˚20 0 E

59˚10 0 E

59˚0 0 E

58˚50 0 E

36˚0 0 N

City borders
Road
City

36˚10 0 N

36˚10 0 N

Bozhan
Neyshabur

58˚40 0 E

شکل  .1مو عیی جغرافیایی منطقه بوژان در شما شرا ایران ،شما شرا نیشابور و راههای دسترسی به هن
Fig. 1. Geographical location and road map of the Bojan area in the northeastern Iran and northeast of Neyshabur
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ایمی و همکاران ( )Ghazi et al., 2003بر اسما

سمنسمنری به
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سن

های گرانیتوئیدی زون دگرگونی مشهد پردا تند و سن ± 4

روش هرگون -هرگون بر روی گابروهای زون دگرگونی مشممهد،

 217میلیون سما را برای گرانودیورییهای کوهومنگی و سمن ± 4

سمممنی معماد اوا ر پنومممیلوانین تما اوائم پرمین ( 277/4تما 281/4

 215میلیون سا را برای دیورییهای ده نو معرفی کردندن

میلیون سا ) را برای هنها تعیینکردندن تودههای گرانیتوئیدی مشهد

منطقمه بوژان در جنوم نقشمممه  1:100000طر بمه ( Pour Latifi,

های مرموعه

 )2001وا شمده اسمین به طور کلی ،واحدهای شمناسماییشمده در

دگرگونی جنوم مشمممهممد نفوذ کردهانممدن کری پور و همکمماران

منطقه شمام واحدهای رسموبی ،سمن

های هتشمفشمانی ،دایکهای

( )Karimpour et al., 2010به بررسمی زمینشمیمی و سمنسمنری

دیابازی و تودههای نفوذی اسی (شک )2ن

با ترکیبی از دیوریی تا پگماتیی و هپلیی ،در سمن

شکل  .2نقشه زمینشناسی محدوده بوژان
Fig. 2. Geological map of the Bojan area
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واحدهای رسموبی در منطقه مورد بررسمی شمام سمیلی ،کنگلومرا و

شناسی ،زمینشیمی و جایگاه زمینسا تی بازالیهای بوژان ،شما شرا نیشابور

تا جنومغرم منطقه گوترش یافتهاند (شک )2ن

ههمک مماسمممهای بوده (شمممکم  )2کمه اغلمب کوههمای بلنمد بینمالود را
روش مطالعه

سما تهاندن این واحدها بیشمترین گومترش را در منطقه مورد بررسمی
های هتشممفشممانی به

در راستای تهیه نقشه زمینشناسی از منطقه بوژان ،ابتدا برداشیهای

سیلورین و واحدهای کربناتی -کنگلومرایی به دونین تعل دارندن

صمممحرایی و نمونمهبرداری از واحمدهمای هتشمممفشممممانی در منطقمه

های سمیلورین– دونین در محیط

از  60نمونه از منطقه مورد بررسمی جم هوری شمد و

دارندن بر اسمما

شممواهد چینهشممناس می ،سممن

هغاز فعالیی هتشمفشمانی در سمن

انرامشمدن بی

دریممایمی کم عممم (دارای فومممی م ممرجممان) بموده اسممممین اوا مر

از این میان حدود  50نمونه مقط نازک از سمن

پالئوزوئیک پومین ،حویمهای ک عم متعل به حاشمیه اره ،منطقه

نفوذی تهیهشمد و مورد بررسمی رارگرفین سمسس نقشمه زمینشمناسمی

را در برگرفته و به تدریج عم این حویمممه افدای یافته اسمممین به

منطقه با نرمافدار  ArcGISتهیهشدن

های رسموبی،

نگاری سممن

دلی مو عیی ویژه زمینشمناسمی ،زون سمتبری از سمن

برای بررس میهای سممن

های هتشمفشمانی و

های هتشممفشممانی ،تعداد 13

های بازالتی دره بوژان با کمترین میدان دگرسمممانی

دگرگونی و هتشمممفشمممانی در زون بینالود وجود دارند ( Nabavi,

نمونه از سمممن

)1976ن

برای بررسممیهای زمینشممیمیایی انتخامشممدن از این تعداد 7 ،نمونه
بررسمممیهمای صمممحرایی و میکروسمممکوپی ،واحمدهمای

برای هنالید اکومممیدهای اصممملی و عناصمممر کمیام و نادر اکی با

هتشمفشمانی این منطقه ،به طور کلی شمام بازالی ،هندزیی بازالی،

اسمممتفماده از دسمممتگماه  ICP-MSو بر اسمممما

روش  4AB1بمه

هندزیی و تراکیی بوده که اغلب در شمما تا شمرا و مرکد منطقه

هزمایشمممگاه  ACMEکانادا ارسممما شمممدن  6نمونه نید برای هنالید

گومممترش یمافتمهانمد (شمممکم )2ن این واحمدهما اغلمب دارای بمافمیهای

اکوممیدهای اصمملی به روش  XRFبه شممرکی زرهزما ارسمما شممدن

پورفیری ،گلومروپورفیری تا جریانی هوممتندن دایکهای دیابازی و

نتایج هنالید شمیمیایی عناصمر اصملی بر حومب درصمد وزنی )(wt. %

واحمدهمای نفوذی کوارتد موندونیمی پورفیری ،دیوریمی پورفیری و

و عناصمر فرعی و کمیام بر حومب ( )ppmبرای بازالیهای منطقه

موندوگابرو کمترین گومترش را در منطقه داشمته و اغلب در جنوم

مورد بررسی در جدو  1هوردهشده اسین

بر اسممما

جدول  .1تردیه شیمیایی اکویدهای اصلی و عناصر فرعی سن

های هتشفشانی در منطقه بوژان

Table 1. Whole-rock major and trace element compositions of the volcanic rocks in the Bojan area
M101 M103 M104 M108A M109A M109c M110A
''59˚10'32

Ha4

Bz9

Bz6

BZ11

Ha5

Ha15a

''59˚03'11'' 59˚01'01'' 59˚02'17'' 59˚03'18'' 59˚02'28'' 59˚07'13'' 59˚06'05'' 59˚08'26'' 59˚09'56'' 59˚10'53'' 59˚06'75'' 59˚01'65

''36˚16' 07'' 36˚16' 56'' 36˚17' 23'' 36˚16' 37'' 36˚16' 22'' 36˚17' 43'' 36˚17' 57'' 36˚16' 06'' 36˚16' 08'' 36˚17' 03'' 36˚16' 25'' 36˚17' 37'' 36˚17' 41

48.49
3.21
14.52
13.58
0.18
6.62
4.30
5.23
0.26
0.45
2.8
99.64

52.62
2.86
13.89
12.43
0.14
3.01
6.45
6.72
0.10
0.42
1.1
99.74

51.69
2.65
15.03
11.87
0.13
6.35
3.14
5.04
0.08
0.39
3.3
99.69

47.81
2.60
17.15
10.21
0.13
3.20
7.02
6.58
0.39
0.26
4.4
99.75

49.29
1.56
17.15
11.56
0.15
5.17
2.66
6.06
0.36
1.03
4.7
99.69

48.87
1.54
16.54
12.32
0.14
4.60
3.11
5.76
1.35
1.01
4.4
99.74

Wt. %
54.93 49.00
2.89
1.52
13.2 17.69
12.84 11.62
0.15
0.11
3.06
4.95
2.68
2.36
7.48
5.13
0.63
2.96
0.35
1.00
1.64
3.3
99.85 99.64

52.98
1.55
13.44
16.23
0.17
4.24
1.1
5.92
0.94
0.23
2.89
99.69

43.26
3.08
12.13
23.31
0.14
6.45
2.35
5.32
0.11
0.33
3.35
99.83

42.85
3.18
11.49
20.41
0.31
7.08
5.89
3.32
1.21
0.37
3.66
99.77

42.48
2.91
10.78
20.71
0.33
7.56
5.47
4.03
0
0.4
5.15
99.82

48.43
2.51
13.76
15.87
0.22
6.52
2.48
5.85
0.95
0.39
2.8
99.78

Sample
X
Y
SiO2
TiO2
Al2O3
FeOt
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
LOI
Total
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شناسی ،زمینشیمی و جایگاه زمینسا تی بازالیهای بوژان ،شما شرا نیشابور

ادامه جدول  .1تردیه شیمیایی اکویدهای اصلی و عناصر فرعی سن

های هتشفشانی در منطقه بوژان

Table 1 )Continued(. Whole-rock major and trace element compositions of the volcanic rocks in the Bojan area
M110A
''59˚10'32
''36˚17' 41

M109c
''59˚01'65
''36˚17' 37

118
95
40.4
0.020
5.8
34.4
9.3
145
376.1
2.0
3.5
2.2
61.6
233.6
27.0
30.3
7.57
31.3
6.70
2.24
7.14
1.03
5.94
0.96
2.61
0.34
2.33
0.32

69
233
24.5
0.043
5.7
30.5
1.0
17
392.6
1.8
3.4
<0.1
73.8
224.7
26.9
35.2
8.83
34.8
7.20
2.43
7.05
1.00
5.68
1.10
2.69
0.34
2.07
0.32

0.26
0.14

0.32
0.13

M101
M103
M104
M108A
M109A
''59˚06'05'' 59˚08'26'' 59˚09'56'' 59˚10'53'' 59˚06'75
''36˚17' 57'' 36˚16' 06'' 36˚16' 08'' 36˚17' 03'' 36˚16' 25
ppm
1071
459
301
96
61
47
57
42
155
105
18.2
19.3
18.5
28.3
46.9
0.014
0.016
0.011
0.038
0.022
8.4
7.4
8.1
4.1
5.2
75.2
73.9
77.4
18.9
28.4
138.2
37.7
10.6
8.7
1.3
59
28
97
26
72
499.6
368.5
283.5
376.9
352.8
4.9
4.5
4.6
1.1
1.7
9.7
8.4
9.2
1.8
3.2
9.3
3.4
1.7
<0.1
0.1
127.3
144.1
130.4
35.7
51.4
398.3
351.8
377.8
147.5
205.9
24.1
26.1
27.4
19.8
23.2
66.6
79.7
66.3
17.1
22.8
13.89
15.76
14.26
4.85
6.53
50.4
56.1
54.7
21.7
26.3
8.65
9.59
9.67
5.11
5.64
2.42
2.94
2.67
2.19
1.57
7.43
8.19
8.52
5.56
5.89
1.02
1.09
1.12
0.78
0.89
5.54
5.44
5.81
4.72
5.01
0.96
1.01
0.98
0.79
0.93
2.47
2.75
2.69
2.05
2.45
0.34
0.31
0.33
0.27
0.31
1.96
2.00
2.05
1.78
2.03
0.28
0.27
0.28
0.25
0.27
Ratios
0.31
0.4
0.34
0.24
0.24
0.18
0.21
0.2
0.12
0.13

پتروگرافی واحدهای آتشفشانی
سممن های هتشممفشممانی در منطقه بوژان ،بر اسمما

Sample
X

Y
Ba
Ni
Co
Cr
Hf
Nb
Rb
Zn
Sr
Ta
Th
Cs
Ce
Zr
Y
La
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Nb/Zr
Ce/Zr

بازالت :کانیهای اصملی هن شمام پوژیوکوز ،الیوین و پیروکومن
بررسممیهای

اسممممی کمه دارای بمافمی پورفیری ،گلومروپورفیری ،همیگمدا بما

صمممحرایی و پتروگرافی (فراوانی و نوع درشمممیبلور ،زمینه ،نوع و

درصمد درشمیبلور بین  35تا  40درصمد اسمین درشمیبلورها شمام

میدان کمانیهمای ممافیمک) بمه چهمار نوع بمازالمی ،هنمدزیمی بمازالتی،

پوژیوکوز از نوع بمایتونیمی ( 18تما  20درصممممد) ،اوژیمی ( 8تما

هندزیی و تراکیی ابم تفکیمک هوتندن

10درصمد) و الیوین ( 8تا  10درصمد) اسمین این واحد دارای کانی
DOI: 10.22067/ECONG.2021.52120.88571
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سن

فرعی هپاتیی و کانی فلدی (حدود  1درصمد) اسمی (شمک )A-3ن

شناسی ،زمینشیمی و جایگاه زمینسا تی بازالیهای بوژان ،شما شرا نیشابور

دگرسمممانی فراوانترین کمانی کلریمی بوده و کربنماخ بمه صمممورخ
حفرهها را پر کرده اسمین کلریی زمینه سن

و دا

این واحد تحیتثییر دگرسمانی پروپیلتیک شمدید رارگرفته و کانی

جدئی دا

یمانویمه کلریمی ،کلومممیمی و مقمدار جدئی اپیمدوخ شمممکم گرفتمهاندن

حفرهها را پر کرده اسمممین همننین تعداد بومممیار کمی رگنههای

پوژیوکوزها به کلریی ( 10تا  12درصد) تبدی شدهاندن

کربناخ ،کلریی و اپیدوخ در این واحد وجود داردن

آنددزیدت بدازالتی :بمافمی غمالمب در این واحمد پورفیری اسممممین
بحث

همننین بافی میکرولیتی در بعضمی وممیها دیده میشمودن حدود

زمینشیمی

 30تا  35درصد درشیبلور دارد که شام پوژیوکوزها ( 20تا 25

پس از بررسمیهای سمن

درصمد) از نوع الیگوکوز ،پیروکومن از نوع اوژیی ( 5تا  7درصمد)

سممن

دارای ماک کارلوباد و هورنبلند ( 1تا  3درصد) نید دیده میشوندن
زمینه سممن

های بازالتی از نمودارهای مناسممب برای بررسممی سممرشممی

زمینشمممیمیایی و تعیین مو عیی زمینسممما تی هنها اسمممتفاده شمممدن

شممام پوژیوکوز ،پیروکوممن ،هورنبلند و کانیهای

همننین سممعی شممد تا با توجه به رفتار اکوممیدهای اصمملی ،عناصممر

کدر میشمموندن اوژیی کاموً کلریتی شممده و به مقدار جدئی نید به

کمیمام و نمادر ماکی در این بمازالمیهما بمه اهمیمی فراینمدهمای اولیمه و

اپیدوخ دگرسانشده اسی (شک )B-3ن

نق

آندزیت :بافی غالب در این واحد پورفیری با زمینه دانه رید تا دانه

فرایندهای بعد از تولید ماگما نظیر تبلوربخشممی و هلودگی با

پوسته ارهای پردا تهشودن

متوسممط بوده و میدان درشممیبلورها بین  20تا  30درصممد اسممین

در نمودار  SiO2در برابر  Zr/TiO2از فلوید و ویننوممتر ( Floyd

پوژیوکوز (هندزین) با فراوانی  10تا  15درصمد ،فراوانترین کانی

 ،)and Winchester, 1977سممن

اصمملی تشممکی دهنده این واحد اسممین پوژیوکوزها به صممورخ

های هتشممفشممانی در محدوده

بازالی تا هندزیی بازالی رار میگیرند (شممک )4ن در نمودار Th

شمک دار تا نیمهشمک دار هومتندن از دیگر درشمیبلورها میتوان به

در برابر  ،)Hastie et al., 2007( Coنمونمههمای مورد بررسمممی

کانیهای مافیک شمام الیوین ( 2تا  3درصمد) و پیروکومن ( 5تا 7

اغلمب در محمدوده کمالمکهلکمالن و بمه میدان کمتر در محمدوده

درصمد) از نوع اوژیی اسمی (شمک )C-3ن فراوانی کانیهای کدر

شموشمونیتی رار میگیرند (شمک )5؛ در حالیکه در نمودار Na2O

در این واحد حدود  3تا  5درصمد اسمی که گاه توسمط اکومیدهای

در برابر  )Middlemost, 1975( SiO2کلیمه نمونمههما بمه وبی در

ههن جایگدین شدهاندن

محدوده هلکالن وا میشمموند (شممک )6ن دلی این امر را میتوان

این واحد تحیتثییر دگرسممانی کلریتی شممدید رارگرفته اسممی که
کلریی دا

شمنا تی ،برای بررسمی رفتار زمینشمیمیایی

در بررسمممی نتمایج نمودار  Na2Oدر برابر Middlemost, ( K2O

حفرهها و به صممورخ فراگیر زمینه را پر کرده اسممی

 )1975مشمماهده کردن زیرا بر اسمما

و الیوین و پیروکومن به طور کام کلریتی شمدهاند (شمک )D-3ن

این نمودار کلیه سممن

های

مورد بررسمی ک پتاسمی و متعل به سمری سمدی هومتند (شمک )7ن

بلورهای پوژیوکوز دارای سمطو بلوری سمال هومتند و کمتر از 5

میدان اندک عناصمر سمازگار در سمن

درصد سریویتی شدهاند (شک )E-3

های مورد بررسمی نظیر نیک

میتواند بیانگر درجههایی از تبلور تفریقی الیوین در موممیر حرکی

تدراکدیدت :بممافممی ایمن واحممد نمیمد پمورفمیمری تمما جمریممانمی اسممممین

ماگمای تشمکی دهنده هنها به سممی سمطز زمین باشمدن روند ندولی

درشمیبلورهای ( 25تا  30درصمد) هن شمام پوژیمممموکوز ( 5تا 8

تغییراخ  MgOدر مقاب ( SiO2شمک  )8نید بیانگر این امر اسمین

درصمممد) ،سمممانیمدین (بما ماکم کمارلومممبماد) ( 15تما  17درصمممد) و

میدان  Mg#برای بمازالمیهمای منماط مورد بررسمممی از  20/13تما

پیروکون ( 2تا  5درصد) هوتند (شک )F-3ن این واحد تحیتثییر

 38/62متغیر اسممی که نشمماندهنده مقادیر متفاوتی از تفری بلوری

دگرسممانی پروپلیتیک متوسممط تا شممدید رارگرفته اسممین در این

در مخدن ماگمایی اسین
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 دگرسممانی پروپلیتیک در واحد:B ، بازالی:A ،)XPL  ترمماویر میکروسممکوپی از واحدهای هذرین و دگرسممانی هنها در منطقه بوژان (در نور.3 شدکل
 واحمد تراکیمین عوئ:F  تبمدیم فلمدسمممسمارهما بمه سمممریومممیمی در واحمد هنمدزیمی و:E ، کلریمی در زمینمه واحمد هنمدزیمی:D ، هنمدزیمی:C ،هنمدزیمی بمازالتی
، پیروکومن:Px ، کلومیی:Cal ، کلریی:Chl ، پوژیوکوز:Pl( ) ا تبا شمده اسمیWhitney and Evans, 2010( ویتنی و اواند

ا ترماری بر اسما
 سریویی)ن:Ser

Fig. 3. Photomicrographs of volcanic rocks and hydrothermal alteration assemblages in the Bojan area. A: Basalt (XPL),
B: Propylitic alteration in basaltic andesite (XPL), C: andesite (XPL), D: Chlorite mineral in matrix of andesite unit, E:
feldspar altered to sericite in andesite unit, and F: Trachyte (XPL). Abbreviations after Whitney and Evans (2010) (Pl:
Plagioclase, Chl: Chlorite, Cal: Calcite, Px: Pyroxene, Ser: sericite).

های هتشفشانی بوژان

) برای سنWinchester and Floyd, 1977(  نمودار نامگذاری.4 شکل

Fig. 4. Classiﬁcation diagram (Winchester and Floyd, 1977) for Bozhan volcanic rocks
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شکل  .5نمودار  Thدر برابر  )Hastie et al., 2007( Coبرای نمونههای منطقه بوژان
Fig. 5. Th vs. Co diagram (Hastie et al., 2007) for the Bojan area

شکل  .6نمودار  Na2Oدر برابر  )Middlemost, 1975( SiO2برای نمونههای منطقه بوژان
Fig. 6. Na2O vs. Si2O diagram (Middlemost, 1975) for the Bojan area
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شکل  .7نمودار  K2Oدر برابر  )Middlemost, 1975( Na2Oبرای نمونههای منطقه بوژان
Fig. 7. Na2O vs. K2O diagram (Middlemost, 1975) for the Bojan area

شکل  .8نمودار  MgOدر برابر  )Zhu et al., 2007( SiO2برای نمونههای منطقه بوژان
Fig. 8. MgO vs. Si2O diagram (Zhu et al., 2007) for the Bojan area
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فرایند تبلور تفریقی میتواند به افدای

شناسی ،زمینشیمی و جایگاه زمینسا تی بازالیهای بوژان ،شما شرا نیشابور

غلظی عناصمر ناسمازگار در

میرسمد ،فرایند هغشمتگی پوسمتهای نقشمی مه در تحو و تغییراخ

ماگماهای بازالتی نوممبی به ماگمای اولیه هنها منررشممودن از سمموی

ماگمای اولیه سممن

های منطقه مورد بررسممی ایفا نکرده اسممین در

دیگر ،نوممبی تقریباً یابی عناصممر کمیام ناسممازگار نظیر ،Nb/Zr

نمودار  Zrدر مقمابم ( Nbشمممکم  )9بر حوممممب  ppmطیف

های با مقادیر متفاوخ SiO2

میدهدن در این نمودار به طور

 ،La/Zr ،Ce/Zrو  Rb/Zrدر سممن

سممن

های مورد بررسممی را نمای

نومممبمی یمابتی حمدود  6/5از  Zr/Nbدیمده میشمممود کمه

میتواند نشممانهای بر اهمیی فرایند تبلور تفریقی در تحو ماگمای

مشمممخ

اولیه باشمد ()Vogel et al., 2008ن در حالیکه در صمورخ تثییر

میتواند بیانگر این امر باشممد که سممن

اب موحظه فرایند هغشمتگی پوسمتهای ،این نومبیها به شمدخ در

انرام تبلور تفریقی از یک ماگمای مادر اولیه هوتندن

های مورد بررسممی حاص م

نمونههای تفری یافتهتر دچار تغییر میشمموندن به این ترتیب ،به نظر

شکل  .9نمودار  Zrدر برابر  )Zhu et al., 2007( Nbبرای نمونههای منطقه بوژان
)Fig. 9. Plot of Zr vs. Nb for the Bojan area (Zhu et al., 2007

بررسی نمودارهای عنکبوتی و REE

غنیشمدگی بیشمتر  LREEsنومبی به  HREEsمیتواند در ایر دو

عناصممر نادر اکی انحو پذیری کمی دارند و در طو فرایندهای

عما م بماشمممد )1 ،درجمههمای ک ذومبخشمممی ( 2/5درصمممد) منب

هوازدگی ،دگرگونی درجه پایین و دگرسمممانی هیدروترما نومممبتاً

گوشمتهاین  )2ه ی

غیرمتحرک هومممتندن در نمودار عناصمممر نادر اکی که نومممبی به

)and Singh, 2004ن چنانکه بوً اشماره شمد ،هغشمتگی پوسمتهای

کنمدریمی بهنرمار شممممدهانمد ( ،)Boynton, 1984غنیشممممدگی

نقشمممی مه در تحو و تغییراخ مماگممای اولیمه سمممنم

همای منطقمه

وایممحی از  LREEنوممبی به  HREEدیده میشممود (شممک .)10

مورد بررسمممی ایفما نکرده اسمممین بنمابراین میتوان درجمههمای ک

ماگما به وسمیله مواد پوسمتهای ( Srivastava
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ذومبخشممی منب گوشممتهای را عام غنیشممدگی بیشممتر LREEs

هلکالن درون صمفحهای ارهای اسمی ( Dai et al., 2018a; Dai

نوبی به  HREEsدانوین

 )et al., 2018b; Wang et al., 2011این شممواهد در نمودار

همننین برای مقایوممه در شممک محدوده تغییراخ عناصممر کمیام

چندعنرری بهنرارشده نوبی به گوشته اولیه اب شناسایی اسین

اکی برای بازالیهای نومبتاً هلکالن تا انتقالی ریفی شمر ی نایواشما

در نمودار چندعنرممری بهنرارشممده نوممبی مورمها ( Pearce,

 )1983که به ترتیب کاه

نمای داده شمده اسمی (شمک )10ن چنانکه مشماهده میشمود ،روند
عناصمر نادر اکی در سمن

ناسمازگاری مرتب شمدهاند ،سمن

های

های منطقه مورد بررسمی با بازالیهای

منطقه مورد بررسممی از نظر عناصممر ناسممازگار نوممبی به مورمها

نومبتاً هلکالن تا انتقالی ریفی شمر ی نایواشما همخوانی بومیار زیادی

غنیشمممدگی نشمممان میدهند و از نظر عناصمممر  Yو  Ybنومممبی به

دارنمدن در شمممکم  11و شمممکم  ،12نمودارهمای چنمدعنرمممری

مورمها فقیر شممده هوممتند که میتواند بیانگر تشممکی هنها از یک

بهنرارشمده نومبی به کندریی ( )Thompson, 1982و گوشمته

منشمث غنیشمده و احتما ً با درجههای ذومبخشمی کمتری نومبی به

اولیه ( )Sun and Mc Donough, 1989نشمانداده شمده اسمین

مورمها باشممدن همننین برای مقایوممه ،الگوی عناصممر کمیام در

این نمودارها غنیشمدگی وایمحی

بمازالمیهمای درون صمممفحمهای و جدایر ا یمانوسمممی در شمممکم 13

از کلیه عناصمممر کمیام نومممبی به کندریی و گوشمممته اولیه دیده

نشانداده شده اسین چنانکه مشاهده میشود ،شباهی بویار زیادی

میشمممودن دارا بودن رونممد کمماهشمممی در نمودار چنممد عنرمممری

بین الگوی عناصممر یاد شممده در بازالیهای منطقه مورد بررسممی و

بهنرارشمده در برابر ترکیب گوشمته اولیه ،غنیشمدگی عنرمرهای

بازالیهای درون ارهای وجود داردن غنیشمدگی در  Ta ،Nbو P

 ،Ta ،Nbو  Pو هنوممالی منفی عنماصمممر  Rbو  Kهنوممالی منفی

و تهیشمدگی نومبی به عناصمر  Rbو  Kویژگی بیشمتر بازالیهای

عنرمرهای  P ،Nbو  Tiنشماندهنده ویژگیهای هشمکار ماگماتیوم

لیایی اسی ()Dai et al., 2018a; Dai et al., 2018bن

شدکل  .10نمودار عناصمر نادر اکی بهنرارشمده نومبی به کندریی برای سمن

های هتشمفشمانی بوژان برگرفته از بوینتون ()Boynton, 1984ن اطوعاخ

چنانکه مشمهود اسمی ،بر اسما

ریفی شر ی نایواشا برگرفته از ویلوون ()Wilson, 1989
Fig. 10. Chondrite-normalized REE diagram for the Bojan volcanic rocks (Boynton, 1984). Data for Eastern rift of
)Nayvasha from Wilson (1989

DOI: 10.22067/ECONG.2021.52120.88571

زمینشناسی ا ترادی ،1401 ،دوره  ،14شماره 2

106

حافظی مقد

و همام
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های هتشفشانی بوژان برگرفته از تامسوون ()Thompson, 1982ن اطوعاخ ریفی

شر ی نایواشا برگرفته از ویلوون ()Wilson, 1989
Fig. 11. Chondrite normalized spider diagram for the Bojan volcanic rocks (Thompson, 1982). Data for Eastern rift of
)Nayvasha from Wilson (1989

شکل  .12نمودار عناصر کمیام بهنرارشده نوبی به گوشته اولیه ( )Sun and Mc Donough, 1989در منطقه بوژان
)Fig. 12. Primitive mantle-normalized trace element for the Boozhan maﬁc rocks (Sun and Mc Donough, 1989
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شدکل  .13مقایومه نمودار عنکبوتی بهنرارشمده به ترکیب  MORBبرای سمن

شناسی ،زمینشیمی و جایگاه زمینسا تی بازالیهای بوژان ،شما شرا نیشابور

های هتشمفشمانی بوژان و بازالیهای  OIBو بازالی دا

صمفحه ارهای

()Pearce, 1983
Fig. 13. A comparison between MORB-normalized spider diagrams of Bojan volcanic rocks and OIB and Intra)continental plate basalt (Pearce, 1983

منشأ و جایگاه زمینساختی
سن

نمونمههمای منطقمه مورد بررسمممی در محمدوده بمازالمیهمای درون

های هتشفشانی هلکالن در محیطهای زمینسا تی گوناگونی

صفحهای رار میگیرند (شک )14ن

(از محیطهای ارهای تا ا یانوسمی و درون صمفحهای تا حاشمیه اره،

نمودار  )Pearce, 1982( Zr-Tiنشمماندهنده سممه محدوده بازالی

مگر پشمممتههای میان ا یانوسمممی) یافی میشممموند ( Zhao et al.,

کمان هتشفشانی MORB ،و بازالیهای درون صفحهای ()WPG

)1995ن
این سمممنم

اسمی که بر اسما
هما معمو ً در پهنمههمای کشمممشمممی ،در نقمار دا درون

بازالیهای درون صمفحهای و چهار نمونه در مرز بازالیهای درون

صمفحهای ،در مراح نخومتین کافی درون ارهای و در بخ های
درون مارهای پهنمههمای فروران

این نمودار ،بیشمتر نمونههای موجود در محدوده

صمفحهای و MORBرار میگیرند (شمک )15ن بر اسما

نمودار

حماشمممیمه ماره یمافمی میشمممونمد

سممممه تمایی  )Pearce et al., 1977( FeOT-Al2O3-MgOنید

همای

نمونمههما در محمدوده بمازالمیهمای مارهای رار میگیرنمدن افدون بر

های بازالتی

این ،در نمودار سمممه تایی )Meschede, 1986( Zr-2*Nb/4-Y

()Wilson, 1989ن برای تعیین محیط زمینسممما تی سمممنم
مورد بررسمممی ،از نمودارهای مختلف مرتبط با سمممن

استفاده شد (شک  ،14شک  ،15شک  16و شک )17ن

نید نمونمههما در محمدوده بمازالمیهمای هلکمالن درون صمممفحمهای رار

در نمودار سمممه تمایی ،)Pearce and Norry, 1979( Zr-Zr/Y

میگیرند (شک  16و شک )17ن
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شکل  .14نمودار  Zrدر برابر  Zr/Yبرای سن
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های هتشفشانی بوژان ( )Pearce and Norry, 1979

)Fig. 14. Zr vs. Zr/Y diagram of the Boozhan volcanic rocks (Pearce and Norry, 1979

شکل  .15نمودار زمینسا تی  Zrدر برابر  Tiبرای سن

های هتشفشانی بوژان ()Pearce, 1982

)Fig. 15. Tectonomagmatic discrimination diagrams for the Bojan volcanic rocks based on Zr vs. Ti (Pearce, 1982
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شکل  .16نمودار سه تایی  FeOT-Al2O3-MgOبرای بازالیهای منطقه بوژان ()Pearce et al., 1977
Fig. 16. Ternary diagram of FeOT-Al2O3-MgO (Pearce et al., 1977) for the Bojan volcanic rocks

شکل  .17نمودار سه تایی  (Meschede, 1986( Zr/4-Y- 2*Nbبرای سن

های هتشفشانی بوژان

Fig. 17. Ternary diagram of Zr/4-Y- 2*Nb (Meschede, 1986) for the Bojan volcanic rocks
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سن

ویژگیهای زمینشمیمیایی نشماندهنده جایگاه زمینسما تی ماگمای

نتیجهگیری
سممن

شناسی ،زمینشیمی و جایگاه زمینسا تی بازالیهای بوژان ،شما شرا نیشابور

های هتشممفشممانی منطقه بوژان با ترکیب بازالی تا هندزیی

درون ور مهای هومممتنمدن در این ماسمممتگماه منب گوشمممتمهای دچمار

دارای سمرشمی هلکالن سمدیک هومتندن الگوی عناصمر نادر اکی

درجههای ک ذومبخشی شده و هیار ه ی

پوستهای در کمترین

بهنرمارشمممده بمه ترکیمب کنمدریمی و نید نمودارهمای چنمد عنرمممری

میدان ممکن بوده اسممممین مماگمماتیوممم در منطقمه بوژان در طو

بهنرارشمممده به ترکیب گوشمممته اولیه با مذامهای ریشمممهگرفته از

چر مهای از کمافمی درون ماره در هنگمام بمازشمممدگی پمالئوتتیس در

واسممتگاه بازالیهای درون صممفحهای مطابقی میکندن همننین

اردویوین تا سیلورین شک گرفته اسین
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