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 چکیده
هاي ولکانیک مافیک شامل بازالت، تراکی بازالت، بازالتیک تراکی آندزیت و بازالتیک اي از سنگدامنه "م.ب.س.م"بازالتی سلطان میدان  يمجموعه

همراه این مجموعه مافیک، ولکانیسم ار از سیلیس با ترکیب ریولیتی بههاي ولکانیک فلسیک و سرشباشد. وجود سنگمتر می 1068آندزیت به ضخامت 
 يهاي آلکالی فلدسپات گرانیت در افق آگلومرایی این مجموعه داللت بر نقش آالیش پوستهسازد. عالوه بر این وجود زینوالیتدو منشائی را محتمل می

هقاراي فلسیک در ماگماي اواسیم هاي سرشار از اکسید پتاست. این آالیش در نمونه ".ب.س.مم"هلی(K2O) باال مشهود است. ماگماتیسم  يبا آلکالینیته
سري آلکالن از ساب آلکالن ولی  يهاي آن در حول وحوش خط جدا کنندهکه نمونهيطورهکند. بهاي ترنزیشنال را ارائه میویژگی سري "م.ب.س.م"

  گیرند. با گرایش بیشتر به سري آلکالن قرار می
 

  منشائی.  هاي ترنزیشنال، ولکانیسم دواي، بازالتههاي قارسلطان میدان، بازالت هايبازالت هاي کلیدي:واژه
 
1 - مهمقد  

ت از نظر موقعی"م.ب.س.م"بازالتی سلطان میدان  يمجموعه
سیلورین) را ارائه شناسی سنی معادل پالئوزوئیک آغازین ( چینه
 آرگون-ط روش پتاسیماما تعیین سن رادیومتریک آن توسنماید،  می

(K_Ar) (Jenny 1977)  سن این مجموعه را تا ژوراسیک زیرین نیز
که این اي آن است. با اینچینهت که مغایر با موقعی دهدمینشان 

شناسی ایران مطرح است اما  عنوان یک سازند در زمینهمجموعه ب
شناسی آن انجام نشده  ون تحقیق جامعی در ژئوشیمی و سنگکنتا

ت پالئوزوئیک آغازین در ایران سازي حرکاکه بازجائی است. از آن
، لذا (Berberian 1976)پذیر نشده است  ها امکاندادهدلیل کمبود  به

شناسی و ژئوشیمی چینه رسی دقیق پتروگرافی،هدف این تحقیق برّ
  .باشدمی "م.ب.س.م"عناصر اصلی 

  

  هاي آنالیزروش- 2
از میان بیش از  "م.ب.س.م"رسی ژئوشیمی عناصر اصلی جهت برّ

نمونه که کمترین  45 هامیکروسکوپی آن ينمونه سنگ و مطالعه 150
 Als)شیمیایی به آزمایشگاه  جهت آنالیز بودند، آثار آلتراسیون را دارا

Chemex) .اکسیدهاي عناصر  واقع در ونکوور کانادا ارسال گردید
ط دستگاه طیف سنج جرمی پالسما جفت القائیاصلی توس (ICP-

AES) درصد 01/0ت براي عناصر اصلی دقّ يآنالیز شدند. آستانه 
ط روش توسLoss On Ignition):(LOI   فرّارمقدار مواد  باشد. می

گیري شد. ت یک ساعت، اندازهبه مدoc1000 گراویمتري پس از 
-OREAS)استاندارد  يدستگاه، نمونه (Validity) جهت تعیین روایی

45P) قابل قبول  يمورد آنالیز قرار گرفت و خطاي دستگاه در محدوده
دوباره  (X16) يدستگاه، نمونه (Reliability) بود. جهت تعیین پایایی

براي  07/0و  (K2O)آنالیز شد و انحراف معیار آن بین صفر براي 
(SiO2)      .بود  

  

  شناسی عمومی ناحیهزمین-3
در شمال و شمال شرق شهرستان شاهرود و در ارتفاعات البرز 

هاي ولکانیک مافیک رخنمون دارند که جنوبی ضخامت زیادي از سنگ
 کیلومتر کشیدگی دارند. حد 100بیش از طور ناپیوسته به امتداد هب

هاي ولکانیک از روستاي نگارمن شروع شده و در غربی این سنگ
طور پیوسته ههاي البرز جنوبی تا روستاي ابرسج ب امتداد رشته کوه
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