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سنگشناسی ،ژئوشیمی و دما-فشارسنجی سنگهای آتشفشانی
محدودهی ابارق -حرمک ،باختر پهنه لوت ،ایران مرکزی
1

حبیب بیابانگرد* ،1علی احمدی ،1شهناز ریماز

-1دانشکده علوم ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
پذیرش مقاله1397/10/3 :
تأیيد نهایي مقاله1398/4/29 :
چكیده
سنگهاي آتشفشاني ابارق -حرمک در کمربند آتشفشاني اروميه -دختر و نوار ماگمایي دهج -ساردوئيه قرار
گرفتهاند .این مجموعه به سن ائوسن شامل بازالت ،تراکيبازالت ،آندزیت بازالت ،آندزیت ،تراکي آندزیت،
ایگنمبریت ،داسيت ،ریوليت و سنگهاي آذرآواري از قبيل ليتيک توف و توفهاي آندزیتي و داسيتي است.
کانيهاي اصلي سازنده این سنگها پالژیوکالز ،اوژیت ،هورنبلند و مقدار کمي اليوین ميباشد .دادههاي
ژئوشيميایي این سنگها نشان ميدهد که آن ها متعلق به سري ماگمایي کالک آلکالن هستند و در عناصر
خاکي سبک ) (LREEغنيشدگي بيشتري نسبت به عناصر نادر خاکي سنگين ) (HREEنسبت به مرجع
کندریت دارند .نسبتهاي  34/5تا  Zr/Y ،Ce/Yb= 5/76باال ( 4تا  ،)14غنيشدگي  LILEو آنومالي  Euدر
گدازه هاي مورد مطالعه بيانگر ماگماتيسم کالک آلکالن وابسته به فرورانش است .از سوي دیگر ویژگيهاي
ژئوشيميایي نظير نسبت  ،La/Yb= 1/78-18/5محتواي پایين  Rbبه همراه نمودارهاي تمایز محيط زمين
ساختي وابستگي آنها را به محيطهاي فرورانش نشان ميدهد .بررسي شيمي کانيهاي کلينوپيروکسن و
پالژیوکالز در سنگهاي بازالتي منطقه نشان ميدهد که ترکيب آنها به ترتيب اوژیت و البرادوریت است.
دمـا -فشـار سـنجي کلينوپيروکسنها در مرحله تبلور (مرحله اینتراتلوریک) گستره دمایي بين  950تا 1200
درجه سانتيگراد و فشار  2تا  5کيلوبار را نشان مـيدهـد .شـيمي کـاني کلينوپيروکسـن نشان ميدهد که
سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک داراي ماهيت کالکآلکالن و در ارتباط با محيطهاي کوهزایي هستند.
همچنين ميزان آهن فریک آنها نشـاندهنـده فوگاسـيته بـاالي اکسـيژن ماگماسـت.
واژههای کلیدی :ابارق -حرمک ،اروميه -دختر ،بم ،دما -فشارسنجي ،گدازههاي بازالتي.

* -نویسنده مسئول:

Email: h.biabangard@science.usb.ac.ir
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نظر سني در ردیف بازالتهاي جنوب خاور ایران از
جمله بازالتهاي نایبند و المپروئيتهاي راین به
حساب آورده و از نظر سني آنها را متعلق به دوره
کواترنري ميدانند .مطالعه دایکهاي منطقه ابارق
توسط زاهدي ( )1384انجام شده است وي
ترکيب آنها را آندزیت تا آندزیت بازالت مشخص
نمود که در طول گسلهاي منطقه با روند شمالي-
جنوبي ،رخنمون دارند ،مطالعات زمينشناسي
مشابهي هم توسط عليدادي سليماني ( )1394بر
روي این دایکها و سنگهاي خروجي صورت
گرفته است .ميرعالي ( )1392با مطالعه منطقه
خاور خانه خاتون در شمال بم این منطقه را یک
کمربند آتشفشاني با ترکيب اسيدي معرفي نمود
که از آذرآواريهاي اسيدي و جریانهاي گدازه
داسيتي و آندزیتي تشکيل شده است .مطالعات
حسين پور ( )1392در منطقه ابارق نشان داد که
بيشتر سنگهاي این منطقه مربوط به زمان ائوسن
با ترکيب غالب آندزیتي تا داسيتي است .مطالعات
قبلي منحصر به منطقه ابارق صرفاً سنگشناسي
بوده و سنگهاي محدوده حرمک مورد بررسي
قرار نگرفته است .در این پژوهش سعي بر آن است
که سنگشناسي ،شيمي کاني و شرایط تشکيل
سنگهاي محدوده ابارق-حرمک مشخص شود
(شکل .)1

مقدمه
محدوده مورد بررسي در مختصات
جغرافيایي  57˚55′تا ˚ 58طول خاوري و 20′
˚29تا 29˚ 36′عرض شمالي و در  40کيلومتري
شمال باختر شهرستان بم (جنوب خاوري استان
کرمان) واقع شده است .بهترین راه دسترسي به
این منطقه جاده آسفالته زاهدان -بم ميباشد،
پس از طي حدوداً  40کيلومتر از شهرستان بم به
کرمان در جاده اصلي و بعد از عبور از روستاي
دارزین با ورود به جاده خاکي منطقه مطالعاتي
شروع ميگردد (شکل  .)1از لحاظ زمينشناسي
این منطقه در زون ایران مرکزي ،کمربند
آتشفشاني اروميه-دختر و نوار ماگمایي دهج-
ساردوئيه قرار دارد .جریانهاي گدازهاي بازالتي تا
داسيتي همراه با هم ارزهاي آذرآواري آنها بهطور
متناوب در محدوده ابارق تا حرمک قرار دارند که
در برخي از مطالعات زمينشناسي انجام شده به
شرح زیر به آنها اشاره شده است .در نقشه
خاتون
خانه
1/100000
زمينشناسي
( )Dimitrijevic, 1973و  1:250000بم (حسيني
و همکاران )1993 ،ترکيب سنگي این واحدها
مشخص شده است .به اعتقاد ژیرو و کنراد1976 ،
تشکيل گدازههاي ابارق و خانه خاتون مرتبط با
فعاليت گسلهاي بزرگ و شکستگيهاي عميق
پوستهاي در منطقه است .آنها این سنگها را از

شکل  :1راههاي دسترسي به منطقه مطالعاتي (اقتباس از اطلس گيتاشناسي با تغييرات.)1395 ،
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و اندازه اشعه  5ميکرون است .سپس با استفاده از
نرمافزارهاي معمول زمينشناسي و نمودارهاي
مربوطه پردازش و تفسير دادهها صورت گرفت.

مواد و روشها
پس از مطالعات اوّليه صحرایي و بازدید از منطقه،
تعداد  150نمونه سنگي از واحدهاي مختلف
منطقه برداشت شد و تعداد  110نمونه مقطع
نازک تهيه و مورد مطالعه دقيق سنگشناسي قرار
گرفتند .سپس تعداد  14نمونه با کمترین
دگرساني از سنگهاي منطقه گزینش و جهت
آناليز عناصر اصلي به روش  XRFو عناصر فرعي و
کمياب به روش  ICPMSبه مرکز فرآوري مواد
معدني ایران (ایميدرو) ارسال و مورد آناليز قرار
گرفتند .براي بررسي ترکيب شيميایي کانيها،
تعداد  2نمونه حاوي کانيهاي پيروکسن و
پالژیوکالز انتخاب شدند و بر روي این کانيها 35
نقطه مورد تجزیه ریزپردازش الکتروني در محل
فوق صورت گرفت .دستگاه تجزیه ریز کاو
الکتروني مورد استفاده از نوع  EPMA-SX100و
با ولتاژ شتابدهنده  ،15 Kvشدت جریان15 nA

نتایج
زمینشناسی منطقه

براساس نقشه زمينشناسي ساده شده منطقه
ابارق-حرمک ،برگرفته از نقشه زمينشناسي
 1:250000بم (حسيني و همکاران،)1993 ،
(شکل  )2واحدهاي سنگي منطقه از قدیم به
جدید عبارتند از :شيل ،ماسهسنگ ،سنگ آهک و
کنگلومراي کرمان ،سنگهاي گابروي و
کوارتزدیوریت پورفيري ،سنگهاي خروجي
خصوصاً توفها ،بازالتها ،تراکي بازالتها ،آندزیت-
ها و داسيتها با مقدار زیادي مواد آذرآواري
(ائوسن) و نهشتههاي کواترنري (شکل  3و .)4

شکل  :2نقشه زمينشناسي منطقه ابارق-حرمک (نقشه پایه از حسيني و همکاران 1993 ،با تغييرات).
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شکل  :3تناوب جریانهاي گدازهاي و آذرآواريها منطقه مطالعاتي (دید به سمت خاور).

شکل  :4تصویر صحرایي جریانهاي گدازهاي و آذرآواريها منطقه مطالعاتي (دید سمت به شمال خاور).

(یوهدرال) تا نيمه شکلدار (ساب هدرال) است.
این کاني به صورت ميکروليت و درشت بلور نيز
دیده ميشود .داراي ماکلهاي دوتایي و پلي-
سنتتيک هستند و گاه منطقهبندي دارند (شکل5
 .)Aترکيب این سنگها از بازالت ،تراکي بازالت و
آندزیت بازالت متغير است.
آندزیتها :این سنگها عمدتاً از کانيهاي
پالژیوکالز ساخته شدهاند .این کانيها به صورت
درشت بلور و ریزبلور و حدوداً  70-80درصد
حجمي از کانيهاي سازنده سنگها را تشکيل
ميدهند .اکثراً شکلدار تا نيمه شکلدار و معموالً
ماکل دارند .بسياري از این کانيها در آندزیتها به
سریسيت تجزیه شدهاند (شکل .)B 3

سنگنگاری

عمده واحدهاي خروجي منطقه ترکيب سنگي از
بازالت تا داسيت به شرح زیر دارند:
بازالتها :کانيهاي اصلي این سنگها پالژیوکالز و
پيروکسن است .زمينه این سنگها ( 20درصد) از
شيشه و کانيهاي ریز پالژیوکالز و پيروکسن
تشکيل شده است .کاني پيروکسن بين 30-35
درصد حجمي را شامل و به صورت نيمه شکلدار
تا بيشکل (شکل )A 5و معموالً از نوع اوژیت مي-
باشد که به صورت فنوکریست در زمينهاي ریز
بلور تا شيشهاي قرار دارد .پالژیوکالز در حدود
 60-50درصد حجمي از کانيهاي سازنده سنگ
را تشکيل داده است و به صورت شکلدار
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هورنبلندهاي موجود در آندزیتها  15درصد
حجمي سنگ را شامل و به صورت سوزنهاي
کشيده سبز تا قهوهاي رنگاند و در بعضي از
سنگها حالت سوخته شده را نشان ميدهند
(شکل .)B 5
گابروها :این سنگها داراي کانيهاي پالژیوکالز،
پيروکسن و به مقدار کم اليوین ميباشند.
پالژیوکالزهاي موجود در این سنگها  40تا 50
درصد حجمي کانيهاي سازنده سنگ را تشکيل
داده و به صورت شکلدار تا نيمه شکلدار و
درشت بلور و ميکروليتي هستند .کانيهاي
پالژیوکالز داراي ماکل پلي سنتتيک و منطقه-
بندي بوده و بعضي از آنها سریسيتي و کربناتي
شدهاند .کاني پيروکسن در حدود  30-40درصد

49

حجمي کانيهاي سازنده سنگ را تشکيل داده و
به صورت نيمه شکلدار دیده ميشود .این کاني
بيشتر به صورت فنوکریست و گاهي ميکروليت با
شکستگيهاي فراوان ميباشد (شکل .)D 5کاني
اليوین موجود در این سنگها بهطور متوسط 10
تا  15درصد حجمي از کانيهاي سنگ را تشکيل
ميدهد.
توفها :توفهاي موجود در محدوده ابارق-حرمک
ترکيب آندزیتي و داسيتي دارند .در مقاطع
ميکروسکوپي هم بهطور غالب از کانيهاي
پالژیوکالز ساخته شدهاند .بافت این سنگها
ناهمگن و از بخشهاي قطعات سنگي و کانيایي
تشکيل شدهاند (شکل .)C 5

شکل  :5گزیدهاي از تصاویر ميکروسکوپي سنگهاي منطقه ابارق-حرمک  )Aبلورهاي کلينوپيروکسن ،پالژیوکالز
(درشت و ریزبلور) و هورنبلند )B ،درشت بلورهاي هورنبلند و پالژیوکالز )C ،قطعات ليتيک موجود در توفها با ترکيب
آندزیتي و داسيتي در زمينهاي شيشهاي و ریزبلور )D ،درشت بلورهاي پيروکسن ،بلورهاي کوچک اليوین و پالژیوکالز
( =Cpxکلينوپيروکسن =Pl ،پالژیوکالز =Hbl ،هورنبلند و  =Olاليوین).)Whitney and Evans, 2010( ،
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 )1986در محدودهي بازالت تا ریوليت و
محدودهي ساب آلکالن قرار ميگيرند (شکل .)6

ژئوشیمی

اغلب نمونههاي سنگي ابارق-حرمک در نمودار
ردهبندي مجموعه آلکالي در مقابل اکسيد
سيليسيم ( Cox et al, 1979; Le Bas et al,

شکل  :6موقعيت نمونههاي سنگي محدوده ابارق-حرمک در نمودار ردهبندي شيميایي (.)Le Bas et al.,1986
ماگمایي کالک آلکالن قرار ميگيرند .در نمودار
شکل  8که تمایز محيطهاي انواع بازالتها را
نشان ميدهد سنگهاي ابارق-حرمک(انواع
اسيدي تا بازي) در محدوده بازالتهاي کالک
آلکالن قرار ميگيرند چون مقادیر توریم مشابهي
دارند.

به منظور تعيين سري ماگمایي از نمودارهاي Co

در مقابل  ،)Hastie et al, 2007( Thکه سري
آلکالن را از تولئيتي جدا ميکند (شکل  )7و
نمودار ( ،)Wood, 1980( Th-Zr-Nbشکل )8
استفاده شده است .همانگونه که در این نمودارها
مشخص است نمونهها در محدودهي سري

شکل  :7موقعيت نمونههاي مورد مطالعه بر روي نمودار تغييرات  Thدر مقابل  Coدر محدوده سري کالکآلکالن،
(نمودار پایه از ( .)Hastie et al, 2007عالئم در نمودار  =Bبازالت =BA/A ،بازالت آندزیت/آندزیت و =D/R
داسيت/ریوليت).
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شکل  :8موقعيت نمونههاي مورد مطالعه بر روي نمودار تمایزي محيطهاي تکتنوماگمایي Th-Zr-Nb

( ،)Wood, 1980نمونهها اغلب در محدودهي بازالتهاي کالک آلکالن قرار ميگيرند.

 )McDonough, 1989و عناصر کمياب نسبت به
مرجع کندریت ( )Boynton,1984بهنجار شدند
(شکلهاي  10و  .)11مشاهده ميشود الگوي
عناصر فرعي و کمياب مشابه همدیگر و مشابه با
بازالتهاي مناطق فرورانش است .ضمن اینکه
عناصر ناسازگار غنيشدگي و عناصر سازگار تهي
شدگي را نشان ميدهند .عنصر  Pbآنومالي مثبت
و عناصر  Tiو  Pآنومالي منفي دارند که این
تغييرات معموالً معلول آالیش پوستهاي و تفریق
ماگمایي است ( ;Reichew et al, 2004
 .)Kurkcuoglu et al, 2008عناصر نادر خاکي
سبک ( )LREEنسبت به عناصر نادر خاکي
سنگين ( )HREEغنيشدگي بيشتري دارند .تمام
عناصر تقریباً الگو و شيب مشابه و منفي دارند که
نشانگر این است که سنگهاي مورد مطالعه منشأ
مشابهي دارند.

روند تغييرات اکسيدهاي اصلي  Na2O ،Al2O3و

 K2Oاز سنگهاي بازالتي به آندزیت بازالتها و
آندزیتها روند نسبتاً افزایشي (شکل  )9و
اکسيدهاي  FeO ،TiO2 ،P2O5 ،MgOو CaO
داراي روند نسبتاً کاهشي با افزایش اکسيد
سيليسيم ميباشند که با روند عمومي تفریق و
تبلور ماگما مطابقت دارد (شکل  ،)9هر ند این
روند در برخي از این اکسيدها پراکنده و الگوي
منظمي ندارد .این روندها با مطالعات پتروگرافي
سنگها نيز همخواني دارند .بدیهي است در
سنگهاي که مقدار کانيهاي پالژیوکالز بيشتر
است مقادیر اکسيدهاي  Na2O ،Al2O3و K2O
بيشتر و در سنگهاي که مقدار کانيهاي اليوین و
پيروکسن بيشتر است مقادیر اکسيدهاي MgOو
 FeOباالتر است .عناصر فرعي نمونههاي مورد
مطالعه نسبت به گوشته اوّليه ( Sun and
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شکل  :9نمودارهاي هارکر تغييرات عناصر اصلي در مقابل  ،SiO2در سنگهاي مورد مطالعه ،نمودارهاي پایه از
(.)Harker, 1909

شکل  :10نمودار عنکبوتي عناصر فرعي بهنجار شده در برابر گوشته اوّليه (.)Sun and McDonough, 1989
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شکل  :11نمودار عنکبوتي عناصر نادر خاکي بهنجار شده در برابر کندریت (.)Boynton, 1984

پيروکسنهاي سدیک -کلسيک ،پ) پيروکسن-
هاي آهن -منيزیم -کلسيک ،ت) پيروکسنهاي
دیگر تقسيم ميشوند ).(Morimoto et al, 1988
ترکيب شيميایي پيروکسنهاي منطقه مورد
بررسي در محدودهي پيروکسنهاي آهن-
منيزیم -کلسيمدار قرار ميگيرند (شکل .)A 12
الزم به ذکر است که نمودار  Q-Jبراساس دو
شاخص  Q=Ca+Mg+Fe+2و  J=2Naاست و
نمونهها در این نمودار در قسمت  Quadقرار
گرفتند ،الزم است که براي تعيين دقيق ترکيب
کلينوپيروکسنها و تعيين مقدار عضوهاي انتهایي
تشکيلدهندهي آنها از نمودار مثلثي Wo-En-Fs
استفاده شود که با توجه به این نمودار پيروکسنها
در محدودهي اوژیت قرار ميگيرند (شکل .)B 12
براساس فرمول ساختاري کلينوپيروکسنها
(جدول  )1ترکيب اعضاي نهایي کلينوپيروکسن-
هاي مورد بررسي برابر است با-42/80 :
-24/50 ، En: 32/40-83/49 ،Wo: 38/22
 Fs: 19/66و  Mg#در گستره  44تا  54درصد
است.

شیمی کانی
نتایج تجزیه ریز کاو الکتروني پيروکسن در نمونه-
هاي بازالتي در (جدول  )1آمده است .فرمول
عمومي پيروکسنها به صورت  M2M1T2O6است.
کاتيونهاي Ti+4, , Mn+2, Fe+2, Mg+2, Fe+3
Al+3و Cr+3در موقعيت  ،M1در موقعيت ،M2
کاتيونهايNa+, Li+, , Mn+2, Fe+2, Mg+2, Fe+3
 Ca+2و کاتيونهاي Si+4و Al+3در موقعيت  Tقرار
ميگيرند .پيروکسن از جمله کانيهاي مهم و
شاخص است که ترکيب شيميایي آن اطالعات
ارزشمندي را در اختيار پژوهشگران قرار ميدهد
که به مواردي نظير خاستگاه ماگما ،سري ماگمایي
و موقعيت زمينساخت آن ،فشار ،دما و فشار
بخشي اکسيژن ميتوان اشاره کرد (Le Bas,
;1962
;1979
;1981
;1997

Nisbet and pearce, 1977; Schweitzer,
Lindsley, 1983; Beccaluva et al,
Sun and Bertrand, 1991; Soesoo,
Nimis and Taylor, 2000; Putrika,
) ، 2008به منظور دستیابي به شرایط فشار و

دماي تشکيل سنگهاي بازالت ،در ابتدا به
طبقهبندي پيروکسنها پرداخته و سپس فرمول
دقيق آنها تعيين شد .پيروکسنها بر طبق نمودار
 Q-Jبه چهار رده الف) پيروکسنهاي سدیک ،ب)
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شکل  )A :12موقعيت کلينوپيروکسنهاي سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک در نمودارهاي طبقهبندي ( )Q-Jو )B
نمودار مثلثي ( )Wo-En-Fsپيروکسنها (.)Morimoto et al, 1988

توان سه دسته ماگمایي پرآلکالن ،آلکالن و ساب
آلکالن را از یکدیگر جدا کرد (شکل  )A 13و
براساس نمودار  Al2O3در مقابل  TiO2موجود در
این کاني سه دسته ماگمایي آلکالن ،تولئيتي و
کالکآلکالن از یکدیگر قابل تفکيک هستند (شکل
 .)B 13لذا با توجه به موقعيت قرارگيري نمونه-
هاي پيروکسن در نمودارهاي ذکر شده ،ميتوان
بيان کرد که ترکيب ماگماي سازنده سنگهاي
منطقه مورد بررسي در قلمرو دستههاي ساب-
آلکالن و کالکآلکالن قرار ميگيرد (شکل  A 13و
.)B

تعیین سری ماگمایی
پژوهشگراني مثل )Nisbet and Le Bas, 1962
;(Beccaluva et al, 1989; Pearce, 1977

معتقدند که ترکيب شيميایي کلينوپيروکسنها
تابع ترکيب شيميایي ماگماي ميزبان آنهاست و
این امر بر اهميَت و ضرورت کاربرد کاني
کلينوپيروکسن در تعبير و تفسيرهاي پترولوژیکي
ميافزاید .به عقيده له باس ( ،)1962عناصري
نظير  Al2O3 ،SiO2و  TiO2نقش تعيين کنندهاي
در سرشت و نوع ماگما دارند زیرا مقادیر  Al ،Siو
 Tiدرون شبکه ساختاري پيروکسن درجه
آلکالينيته بستگي دارد .لذا براساس مقادیر Al2O3
در برابر  SiO2موجود در کلينوپيروکسنها مي-

شکل  A :13و  )Bموقعيت کلينوپيروکسنها بر روي نمودارهاي  Al2O3در مقابل  SiO2و  Al2O3در مقابل  TiO2براي
سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک (.)Le Bas, 1962
پژوهشهاي دانش زمين
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گذاري شده است .در این نمودار ،نمونههاي با
مقادیر باالي  Tiدر محدوده کششي و نمونههاي
داراي مقادیر باالي  Caدر محدوده محيطهاي
کوهزایي قرار ميگيرند .که در این نمودار سنگ-
هاي مورد مطالعه در محيطهاي کوهزایي قرار مي
گيرند (شکل .)14

تعیین موقعیت زمین ساختی

یکي دیگر از کاربردهاي کاني کلينوپيروکسن،
استفاده از آن در تعيين موقعيت زمين ساختي
سنگهاي ميزبان آن است .پژوهشگران از ترکيب
کاني کلينوپيروکسن به روشهاي مختلف براي
این امر استفاده کردند .سان و برتراند ( Sun and
 ،)Bertrand, 1991نموداري ارائه کردند که
براساس مقادیر  Caو  Tiدر کلينوپيروکسن پایه-

شکل  :14تعيين موقعيت زمين ساختي کلينوپيروکسنهاي سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک
.)1991

( Sun and Bertrand,

شاخص  XPTو  YPTبا توجه به دادههاي آناليز
نقطهاي ضروري است و این دو شاخص به صورت
رابطه  1تعيين ميشوند:
رابطه )1

دما سنجی
پژوهشگراني مانند ()1997( ،Lindsley )1983
 Nimis and Taylor )2000( ،Soesooو ()2008

 Putrikaبراي دماسنجي کاني پيروکسن روش-
هایي را ارائه دادهاند .روشهاي دماسنجي
پيروکسنها بعضي بر اساس تک کاني
کلينوپيروکسن و بعضي هم براساس همزیستي با
کلينوپيروکسن و اورتوپيروکسن است .در این
پژوهش ،از روش تک کانيایي کلينوپيروکسن
استفاده شده است .در روش ارائه شده توسط
( ،)Soesoo, 1997براي ارزیابي دما ،محاسبه دو

 )XPT=[(0.446×SiO2) + (0.187×TiO2 )(0.404×Al2O3) + (0.346×FeOt(0.052×MnO) + (0.309×MgO) +
])(0.431×CaO) - (0.446×Na2O
– )YPT=[(-0.369× SiO2) + (0.535×TiO2
(0.317×Al2O3) + (0.323×FeOt) +
× (0.235×MnO) – (0.516 × MgO) - (0.167
] )CaO) - (0.153×Na2O
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جدول  :1نتایج تجزیه نقطهاي کلينوپيروکسنهاي سنگهاي ابارق-حرمک و فرمول ساختاري آنها براساس  6اتم
اکسيژن.
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ادامه جدول .1

نبود لزوم حضور دو پيروکسن براي دماسنجي و
 )2قابليت استفاده براي انواع پيروکسنهاي Mg-
Ca-Feدار و Fe-Mgدار .براساس این روش ،دماي
تشکيل کلينوپيروکسنهاي سنگهاي مورد
مطالعه ،حدود  1100تا  1200درجه سانتيگراد و

مقدار  XPTبراي نمونههاي مورد بررسي در
گستره  39/32تا  40/55و مقدار  YPTدر گستره
 -24/26تا  -26/24است (شکل  .)B 15این روش
به دليل مزیتهاي که دارد در اولویت استفاده قرار
ميگيرد و از جمله مزیتهاي آن عبارتند از)1 :
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نيز فشار کمتر از  6کيلوبار را نشان ميدهند .از
آنجایي که کانيهاي پالژیوکالز و اوژیت کانيهاي
اصلي بازالتهاي منطقه را تشکيل داده و روابط
بافتي در آنها حاکي از همپوشاني وسيع در بازهي
زماني رشد این دو کاني روي منحني کوتکتيک
است ،ميتوان تبلور پالژیوکالزها را نيز در

58

فشارهاي مشابه با اوژیت دانست .این شرایط
حاکي از توقف ماگماي تشکيلدهندهي بازالتهاي
منطقه و تبلور آنها در درون آشيانه /آشيانههاي
ماگمایي در اعماق کم پوسته (کمتر از 23
کيلومتر) است .بافتهاي پورفيري در این سنگها
موید این امر ميباشد (شکل  A 15و .)B

شکل  )A :15تعيين فشار و  )Bدماي تبلور کلينوپيروکسنهاي سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک با استفاده
از روش سوئسو (.)Soesoo, 1997
نمودار  AlVIدر مقابل  ،AlIVپيروکسنهاي موجود
در سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک در محدوده
فشار حدود  5کيلوبار و ميزان آب در حدود 10
درصد قرار ميگيرند (شکل  .)16همچنين
براساس نمودار ارائه شده توسط ( Aoki and
 ،)Shiba, 1973پيروکسنهاي مورد بررسي در
فشارهاي کم تا متوسط تشکيل شدهاند و این
بيانگر آن است که تبلور پيروکسنها در هنگام
صعودي از اعماق به طرف باال صورت گرفته است
(شکل .)17

تعیین مقدار آب ماگما و فشار با استفاده از
ترکیب کلینوپیروکسن

ارزیابي فشار حاکم بر تشکيل سنگهاي داراي
کلينوپيروکسن از روشهاي متعددي امکانپذیر
است که ميتوان از روشهاي سوئسو ( Soesoo,
 ،)1997نيميس و تيلور ( Nimis and Taylor,
 )2000و پاتریکا ( )Putrika, 2008نام برد.
چگونگي توزیع  Alدر موقعيتهاي اکتاهدري و
تتراهدري روشي مناسب براي تخمين ميزان آب
ماگما و فشار است ( ،)Helz, 1973به عقيده او ،هر
چه ميزان  AlIVافزایش یابد مقدار آب در محيط
تبلور پيروکسنها کاهش ميیابد .لکن براساس
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شکل  :16توزیع  Alدر موقعيتهاي اکتاهدري در ترکيب کلينوپيروکسنهاي سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک ،به
تناسب مقدار درصد بخار آب (.)Helz, 1973

شکل  :17موقعيت کلينوپيروکسنهاي سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک ،بر روي نمودار AlIV– AlVI

(.)Aoki and Shiba, 1973

براي تخمين فوگاسيته اکسيژن ماگما توسط
محققان ارائه شده است که عبارتند از :الف) نسبت
 Fe+3/Fe+2سنگ کل ( Cramichael and Ghiorso,
 ،)1986; Blevin, 2004ب) تعادل کانيها که
معمولترین آنها جفت کاني مگنتيت – ایلمنيت،
تعادل در پيروکسنها ( ;Andersen et al, 1993
 ،)Lepage, 2003پ) عناصر نادر خاکي در سنگها

تعیین فوگاسیته اکسیژن

پژوهشگران بسياري معتقدند که فوگاسيته
اکسيژن عاملي مؤثر در کنترل فرآیندهاي
ماگمایي ،توالي تبلور و نوع کانيهاي تبلور یافته
است ،چرا که فوگاسيته اکسيژن در تغيير دماي
ليکيدوس و ترکيب مذاب و بلور تأثير بسياري
دارد ( .)France et al, 2010روشهاي گوناگوني
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و کانيها ( )Burnham and Berry, 2014و ت)
ترکيب شيميایي نسبي سنگ کل که در این روش
از عناصر کمياب غير وابسته به توانایي
اکسيداسيون-احيا مثل  Scو  Ybاستفاده ميشود
( .)Laubier et al, 2014به اعتقاد پژوهشگران،
مقدار  Fe+3محيط تشکيل سنگها به فشار بخشي
اکسيژن وابسته است و ميزان آن توسط نمودار
تغييرات  AlIV+Naدر مقابل AlVI+2Ti+Cr
تعيين ميشود ( Ottonello et al, 2001; Moretti,
 .)2005; Botcharnikov et al, 2005بنابراین
براي تعيين مقدار فوگاسيته اکسيژن ماگماي
سازنده سنگهاي حاوي کلينوپيروکسن ،از نمودار
 AlVI+2Ti+Crدر مقابل  AlIV+Naارائه شده
توسط ( ،)Schweitzer et al, 1979استفاده شد.
این نمودار براساس موازنه  Alتتراهدري و  Alو
 Crاکتاهدري تنظيم شده است .آهن در ترکيب
پيروکسنها ميتواند جایگزین عناصري نظير ،Al
Tiو  Crدر موقعيت اکتاهدري شود ،لذا فراواني
آهن در پيروکسنها به ميزان  Alبستگي دارد و

60

تابع موازنه  Alدر دو موقعيت تتراهدري و
اکتاهدري است .بنابراین هر اندازه که Al
تتراهدري افزایش یابد ،امکان ورود عناصر سه
ظرفيتي دیگر به جز  Alمانند  Feبه موقعيت
اکتاهدري بيشتر ميشود ،لکن پيروکسنهایي که
در نمودار مربوطه در باالي خط  Fe+3=0قرار
گرفتهاند ،در شرایط فشار بخشي باالي اکسيژن
متبلور شدهاند و هر اندازه فاصله قرارگيري نمونهها
از این خط بيشتر باشد ،بيانگر تبلور نمونهها در
فوگاسيته باالتري از اکسيژن است ( Cameron
 .)and Papike, 1981هرچند در نمونههاي کانيایي
مورد بررسي مقادیر کروم در حد صفر است ليکن
به دليل تمایز آلومينيوم تتراهدرالي از اکتاهدرالي
از این نمودار جهت تعيين فوگاسيته اکسيژن مي-
توان استفاده نمود .موقعيت قرارگيري پيروکسن-
هاي مورد بررسي بر این نمودار ،بر باال بودن
فوگاسيته اکسيژن در هنگام تبلور آنها داللت
دارد (شکل .)18

شکل  :18تخمين فوگاسيته اکسيژن در محيط تشکيل کلينوپيروکسنهاي سنگهاي آتشفشاني ابارق-حرمک ،با استفاده از
ترکيب شيميایي پيروکسن (.)Schweitzer et al, 1979
پژوهشهاي دانش زمين
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کـاني کلينوپيروکسـن نشان ميدهد که سنگ-
هاي آتشفشاني ابارق-حرمک داراي ماهيت کالک-
آلکالن و در ارتباط با محيطهاي کوهزایي هستند.
توزیع آلومينيوم در ساختار این کانيها بيانگر
تبلور آن ها از یک ماگماي آبدار با فشار بخـار آب
در حد  10درصد با فوگاسـيته بـاالي اکسـيژن
(ميزان آهن فریک در کلينوپيروکسـنها) است.
دمـاي تشکيل کلينوپيروکسنها (گستره دمایي
 950تا  1200درجه سانتيگراد) است و فشار (2
تا  5کيلوبار) بيانگر تبلور آنها در طي صعود
ماگما و در آشيانههاي ماگمایي کم عمق ميباشد.

نتیجهگیری
سنگهاي آتشفشاني محدوده ابارق-حرمک طيفي
از انواع سنگهاي آذرین بازي تا اسيدي ،بازالت،
آندزیت ،داسيت ،انواع آذرآواري وابسته به آنها و
کمتر سنگهاي نفوذي نظير دیوریت و گابرو را
شامل ميشوند که مشخصات سنگشناختي مشابه
با دیگر سنگهاي موجود در نوار ماگمایي اروميه–
دختر را دارند و در نمودارهاي تکتنوماگمایي
وابستگي به محيطهاي فرورانشي حاشيه قاره را
نشان ميدهند .لذا به نظر ميرسد ماگماي سازنده
این سنگها در نتيجه فرورانش صفحه عربستان به
زیر صفحه ایران در ناحيهي اروميه-دختر تشکيل
شده باشند .شيمي سنگ کل ،نمودارهاي
عنکبوتي عناصر فرعي و کمياب نشان از وابستگي
این سنگها به مناطق فرورانشي دارد از شـيمي
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