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 1400 دی تاریخ دریافت مقاله:
 1400 اسفند  تاریخ پذیرش مقاله:

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
در دوره های تکوین آن  که است دختر ـ ارومیه ماگمایی نوار از جزئی یزد استان غرب در سورک منطقه

 ای گدازه جریانات در این منطقه شامل شناسیسنگ تنوع. است شدهنجام ا آغازی الیگوسن ـ پایانی ائوسن

 نفوذی  توده برش، و توف آواریآذر مواد ،(ریوداسیت داسیت، آندزیت، آندزیت، بازالتیک بازالت،) 

 شامل آواریآذر مواد و هاگدازه دهنده تشکیل هایکانی. باشد می گرانیت و دیوریت،گرانودیوریت

 از مقدار کمی مقدار با همراه کوارتز و ارتوکالز بیوتیت، آمفیبول، الیوین، کلینوپیروکسن، ،پالژیوکالز

 هیالوپورفیریک،  عموماً نیز هاسنگ این در موجود بافت. است اپیدوت کلسیت، کلریت، اپاک، هایکانی

 ای گدازه جریانات ژئوشیمیایی مطالعات براساس.. اشدبمی گلومروپورفیریتیک پورفیریتیک،میکرولیتیک

 قوس  محیط یک در هاسنگ این. باشدمی متاآلومینوس نوع از و پتاسیم از غنی آلکالنکالک سری جزء

 نمونه  یک و بوده آندزیت، بازالت بازالت، نوع از تربیش منطقه هایسنگ نوعو  اندشده تشکیل آتشفشانی

، هااین سنگ و فشار تکوین دما. زدگی داردبرون منطقه آتشفشانی هایسنگ اطراف ریولیتی در اسیدی

 ،بار کیلو 10 تا 6 و گرادسانتی درجه 1255 تا 1160 بین هاکلینوپیروکسنهایی همانند بر مبنای کانی

 .است شده زده تخمین

  .دختر ـ ، ارومیهسورک  ، ژئوشیمیایی، هایداده ،یبازالت آتشفشانی هایسنگ کلیدی:کلمات 

DOI(Digital Object Indifier): 
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 2، فرشته شاهچراغی1حسینعلی بگی

 ، تهران، ایرانعمران، دانشگاه فنی و حرفه ای گروه مهندسی استادیار  1
 ، تهران، ایرانعمران، دانشگاه فنی و حرفه ای گروه مهندسی  مربی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 حسینعلی بگی

 

  سورک غرب  آتشفشانی هایسنگ در هاکانی شیمی و  پتروگرافی

 (یزد استان)
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 مقدمه
، در  32  9،0  تا  032  ، 7 جغرافیایی  وعرض  053  ،14  تا  053  ،11  جغرافیایی  طول  درمحدوده  نایین،  جنوب  یزد،  استان  در غرب  مطالعه  مورد  منطقه

  .]1[گیردیم قرار  دختر –ارومیه آتشفشانی  نوار  جزء  ساختاری  هایپهنه  بندیتقسیم در منطقه  این (.3باشد)شکلمی ورزنه  شهر  کیلومتری  30

  بسته  دنبال به  فرورانش این.  دانندمی ایران  صفحه  زیر به  عربی  صفحه  فرورانش  با  ارتباط  در  را  دختر   -ارومیه  ماگماتیسم   تشکیل  پژوهشگران مختلف

شکل  ) ،  کلنگ  چاه   کوه   منطقه  ارتفاع  ترینبزرگ  .]2[  است  گرفته  صورت  زیرین  ائوسن  در  برخورد   و  زیرین  ائوسن  -فوقانی  کرتاسه  در  نئوتتیس  شدن

 (.2شکل  )  شوندمی  مشاهده  منطقه  شرق   سمت  در  (عقدا  های کوه)پالئوزوئیک   هایسنگ  دیگر  سوی  از  است.  سنگ های آتش فشانیمتشکل از  ( 1

 

                         
 مطالعه مورد منطقه شرق در عقدا هایکوه-2شکل              شمال سمت به نگاه مطالعه، مورد منطقه غرب در کلنگ چاه کوه -1شکل

 
  مورد  منطقه  به  لگس   رینتنزدیک.  اندنموده  شرق تبعیت  جنوب-غرب  شمال  روند  از  هاگسل   تر بیش  که  شودمی  مشاهده   منطقه  در  متعددی   هایگسل

  حد  در  را  ها آن  ترکیب  سورک   -ننائی  - نطنز  ی  ناحیه  ائوسن  های گدازه  روی  بر  مطالعه  با  1975،  عمیدی(.  3)شکل    است   بافت  -دهشیر   لگس  بررسی،

 مطالعه  به  1376،  ترابی.]1[است  نموده  گزارش   شوشونیتی  و  آبساروکیت  آندزیت،تراکی  های  ترکیب  با  همراه   ریوداسیت  و  دارپتاسیم  آندزیتی  -ریولیتی

  پایان  در  1377خدامی،  چنین  ، هم .]3[است  پرداخته(  یزد   استان  غرب  باال  سرو)  خرگوشی  قلعه  منطقه  شوشونیتی  مجموعه  پترولوژی  و  شناسی  زمین
 نامه پایان  ، در1380،اردکانی  .]4[  است  پرداخته  گاوخونی، باتالق   شرق   شمال  آتشفشانی  های  سنگ پترولوژیکی  بررسی  به  ارشد  کارشناسی نامه

  عباسی.]5[است  داده  قرار  بررسی  ردمو  اردکان  عقداء  غربجنوب  خرگوشی  قلعه  استراتوولکان  ژنز  و  ساختار  ژئوشیمی،  پترولوژی،  ارشد،  کارشناسی

در    1380  شیرزادمالیری،  و  .]6[  گاوخونی  تاالب  شرق   فشانیآتش  های سنگ   ژئوشیمی  وپترولوژی    ارشد  کارشناسی  نامهدر پایان  ،1392  باغبادرانی،

  رضایی  و  قاسمی  ..]7[  اندررسی قرار دادهمورد مطالعه و ب  سورک  غرب  نفوذی  های توده  ژئوشیمی  و  پتروگرافی  پترولوژی،  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان
  فرورانش  با  ارتباط در  و بوده  آلکالن  کالک  و  آلکالن  کمربند  این  هایسنگ غالب ترکیب که هداد نشان  ژئوشیمی  هایداده از  استفاده  با 2015،

 .]8[هستند
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 .]1[ باال سرو 1:100000 نقشه براساس مطالعه مورد منطقه از شده ساده نقشه -3شکل

 تحقیق  انجام روش
  استفاده  با  هاکانی  شده روی  انجام  اینقطه  آنالیزهای  از  هاتجزیه کانی  انجام  و  پتروگرافی  صحرایی،  هایمنطقه شامل: بررسی  شناسیزمین  هایبررسی

  هایچنین آنالیز تجزیه شیمیایی شده و هم هاکانی  شیمی بررسی  کرج برای  معدنی  مواد  فرآوری مرکز  در  ماکروپروب  الکترون  آنالیز  دستگاه  از

 انجام  نمونه 5  برای  کانادا، Acme  آزمایشگاه در Icp-Ms روش از  استفاده با  کمیاب و  اصلی  عناصر  غلظت تعیین  هدف با کل،  سنگ  شیمیایی

  استفاده  GCDkit  و  Minpet  افزار  نرم  از  نآ  های نمودار  از  بعضی  ترسیم   چنینهم  و  هاکانی  ساختاری   فرمول  محاسبه  جهت  .(3و  2،1)جداول  0گرفت
 .است  گردیده

 

 مطالعه هدف

 منطقه  آتشفشانی  های  سنگ   پتروگرافی  و  شناسی  کانی  شناخت  -

 .منطقه  های  سنگ   ژئوشیمیایی  های  ویژگی  تعیین  -

 .  منطقه  آتشفشانی  های  سنگ  تکتونیکی  جایگاه  و  موقعییت  تعیین  -
 .آن  ماییماگ  منشا  و  بخشی  ذوب  درجه  تعیین  -

 .اقتصادی   شناسی  زمین  نظر  از  منطقه  اهمیت  بررسی  -

 

  یافته های پژوهش
  زمین شناسی و روابط صحرایی 

  است  واسطحد  تا  اسیدی   بیرونی  آذرین  های سنگ   از  وسیعی  شناسی  سنگی  تنوع  دارای  منطقه  این  فشانیآتش  های سنگ   اساساً  شناسیسنگ نظر  از

  منطقه  سنگپی  کهطوری  به.  .]9[اندکرده   نفوذائوسن    ی هاولکانیک  درون  به  باالیی  میوسن  فاز  به  متعلق  بازیک  و  حدواسط  اسیدی،  نفوذی  هایتوده  و

  هایتوده   توسط  منطقه  لیتولوژی   هایواحد  تمام  .می باشد  ها پیروکالستیک   و  برش  توف،  آندزیت،  ریولیت،  ریوداسیت،  شامل  بوده و  ائوسن  هایولکانیک
  آپلیت  و  آپلیتی  گرانیت  گرانودیوریت،گرانیت،از سنگ های    طیفی  این سنگها،  مرکز   در  درست  که  طوری  به  ،اندشده  قطع  عمیق  نیمه  تا  عمیق  نفوذی

  و  سختی  نظر  از  کامالً  و  بوده  بادامکی  و  دار حفره   ای،توده   ساخت  دارای  هاگدازه  از  جریانی  صورت  به  آندزیتی  هاینمونه  .(a  -  4شکل)  رخنمون دارند

  ستونی  هایدرزه  صورت  به  پورفیری  بافت  با  آندزیت  ترآکی  تا  آندزیتی  هایگدازه  (.d  -4)شکلباشندمی  تشخیص  قابل  اطراف  مناطق  هایسنگ  از  رنگ
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  افتب  با  ها گدازه   در  موجود  حفرات  گاهی در اثر دگرسانی متمایل به قرمز شده اند.و   است  سیاه  هاسنگ  این  رنگ(.  b-  4  شکل)  هستند  خورده  چین

   (.c  -  4ل)شک  باشدمی  انحنا الیه  یک  دارای  آمیگدالوئیدال  و  وزیکول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الیه یک( c)- 4شکلخورده. ستونی چین درزههای صورت به آندزیتی هایگدازه(b) -4شکل هاولکانیک مرکز در نفوذی توده های(a)-4شکل

 .آمیگدالوئیدال  و وزیکول بافتها با گدازه در موجود حفرات(  d-4شکل) آندزیتی گدازه

 

 به  (.1)شکل  است  داده  رخساره   تغییر   آگلومرا  و(  ایگنمبریت)شده  دگرسان  توف  به  ها گدازه  ،منطقه  ارتفاع  ترینبزرگ  کلنگ  چاه  کوه  شمال طرف به

  هایواحد   آتشفشانی  اثرات  ترینقدیمی  .شودمی  دیده  برش  ساخت  با  پیروکالستیک   واحد  در  شدناپیدوتی  و  شدنسیلیسی  دگرسانی  هایزون  کهطوری

 .]6[ هستند  کواترنر  رسوبات  رسوبات،  جدیدترین  و  دارند  قرار  منطقه  شرق   در  نایین  -عقدا  منطقه  در  کرتاسه  آتشفشانی-رسوبی
 

  منطقه شناسی چینه
  مربوط  منطقه  ایچینه  –  سنگ   های واحد  یا  ها سنگ   همجموعو    دهندمی  پوشش  را  دختر  -  ارومیه  محدوده  از  بخش  این  که  شناسی  زمین  هاینقشه

  آندزیتی  هایگدازه  .(3)شکل  است شده تهیه 1987  ،نبوی  و  عمیدی باال سرو  1:100000  شناسی زمین نقشه  شامل.  است  سنوزوییک دوران  به

. است شده  صورتی رنگ یافت  هایگرانیت غربی  حاشیه واحد در  این. دارد  وجود  بخش باالترین در که است  هاییسنگ تیپ از  ترچیره و  ترمهم

  بافت  دارای  مترسانتی 30  ضخامت با  توفی  واحد  .]7[باشدمی  میانی  میوسن  از  قبل  زمان به  متعلق  سنی  لحاظ  از  گرانودیوریتی  و  گرانیتی  هایتوده
 محیط  و  است  شده  تشکیل  انفجاری  و  اسیدی  آتشفشانی  فعالیت اثر بر  ائوسن  اسیدی توفی بخش.  شوندمی  دیده  ایتوده و ایالیه  صورت  به  برشی

  به  هاسنگ  این.  دارد  فراوان  گسترش  ها آن  در  پیریت  اکسیداسیون  و  باشندمی  سیلیس  از  غنی  ها سنگ  این.  باشدمی  ایقاره  و  ژرفکم  هاآن پیدایش
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  رنگ  قرمز   پورفیری   ریوداسیتی  هایگدازه   ،جریانی  ساخت  با  داسیتی  های گدازه   ،ریوداسیتی  آواری   آذر  هایسنگ :شوندمی  تقسیم  زیر  شرح به  واحد  3

 .دارد   قرار  آندزیتی  هایگدازه   آواری،  هایسنگ  روی  اندگرفته  قرار  آندزیتی  ترکیب  با  هایسنگ   روی   که  شده  دگرسان  قسمت  باالترین  در

  کوه  رشته  سه  در  که  دارد  وجود  ریوداسیت  تا  دزیتآنتراکی  آندزیت،  آندزیتی،-بازالت  از  شوشونیتی  ماگمای  یک  از  بلوری  شده  تفریق  کامل  ردیف  یک

               .دارد  خوبی  زدگی  بیرون  ناحیه،  قطری  و  سراسری
 

 پتروگرافیمینرالوگرافی و 

  اینترسرتال،  اسفرولیتی،  ی،جریان  هیالوپورفیری،  گلومروپورفیری،  پورفیری،  میکرولیتیک  پورفیری،  بافت  دارای  منطقه  لیتولوژی   هایواحد  ،به طور کلی

  مورد  های سنگ  زمینهشده در   تهیه  نازک  مقاطع با بررسی  .باشندمی  ولکانیکی  هایفعالیت  با  ارتباط  در که  داشت  اشارهتوان  می غربالی و بادامکی

 .  ستا  شده  تشکیل  بلور  ریز  های پیروکسن  اسفرولیتی،  شیشه  پالژیوکالز،  هایمیکرولیت  آتشفشانی،  شیشه  از  بررسی

 

 هاآندزیت پیروکسن - هاآندزیت

  بیشتر  و  تغییر است  در  درصد  40  تا  30  که از  پالژیوکالز  ها سنگ  این  درفلدسپار موجود  .  هستند  پورفیری   میکرولیتی  هایسنگبه صورت    هاآندزیت
  شناسیبافت  نظر از. دهنداز کل سنگ را تشکیل می  درصد 40تا   25که حدود    پیروکسنکلینو  شامل  منیزین  فرو  هایکانی و اند شده تجزیه  آنها

  هایفنوکریست   و  ریز  هایبلور  و  ها میکرولیت  حاوی   و  شیشه  دارای  و  هیالوپورفیریک  گلومروپورفیریک،  پورفیریک،  میکرولیتیک   ها  سنگ  تربیش  بافت

  و  دار  شکل  فنوکریست  و  میکرولیتی  های تیغه  صورت  دو  به  ازکن  مقاطع  در  توانمی  را  پالژیوکالزها  (.a-  5شکل)  هستند  کلینوپیروکسن  و  پالژیوکالز
  هاآمفیبول های تشکیل دهنه  از دیگر کانی  (.b-5  شکل)  نمود  مشاهده  شدنسریسیتی  هاشکستگی  با  همراه  غربالی  بافت  با  غباری  دار  شکل  نیمه  گاهی

  هاپیروکسن   (.c-5  شکل)  پاسیتی شدن استاکه همان    اندشده  سوخته  لکام  طور  به  گاهی  یا  هستند  سوخته  حاشیه  دارای  درصد(20تا    5)هابیوتیت  و

(. d-  5 شکل)  اندیافته  تجمع  گلومروپورفیری  بافت  دارای و  43-  41  خاموشی زاویه باال، تداخلی رنگ دار،  شکل نیمه تا  دار  شکل  منشوری  عمدتاً

  به  که  باشدمی  کربناتی  نوع  از  اندکرده  تحمل  هاکانی  این  که  دگرسانی.  هستند  سنارتوپیروک  از  ترفراوان(  باشدمی  اوژیت  عمدتاً  که)  هاکلینوپیروکسن
  از  آثاری و است  شده پر  ثانویه  کوارتز توسط  هاآن  داخل  و  مانده  جای  بر  قالبی  هاپیروکسن از  که  شودمی  دیده  مواردی  در. اندشده تبدیل  کلسیت

 .شوندمی  مشاهده...  و  اپیدوتیزاسیون

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 بافت با هاپالژیوکالز(b-5 شکل) گلومروپورفیری، بافت و ماکل دارای پالژیوکالزها( a-5 شکل)،( XPL) نور میکروسکوپی تصاویر -5کل ش

 .گلومروپورفیری بافت با هاپیروکسن تجمع( d -5شکل) شده، اپاسیتی هایبیوتیت( c-5 شکل) غربالی،
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 ها آندزیت تراکی

  و  شیشه  از  ای زمینه  در  پالژیوکالز  فنوکریست.  باشدمی  پالژیوکالز   هاسنگ  این  در  اصلی کانی.  است  محدود  بسیار  منطقه  در  هاسنگ  این  گسترش
  پورفیری  جریانی،  بافت.  باشدمی  اپیدوت  اپاک،  هایکانی  کوارتز،  سانیدین،  هاسنگ این  در  ثانویه  و  فرعی  هایکانی.  دارند  حضور   فلدسپار   هایمیکرولیت

  هافلدسپار   در  کششی  هاینیرو  به  مربوط   که  کشش-جدایش  بافت(.  a  -6شکل  )باشدمی  هاسنگ  این  در  موجود   هایبافت  از  پورفیری  میکرولیتیک  و

  هایمیکرولیت   از  ایزمینه  در(  درصد حجمی  15تا  10)سانیدین  و(  درصد حجمی70درصد تا  65)پالژیوکالز  هایفنوکریست  (.b  -6شکل  )شودمی  دیده

  شیشه  فلدسپار  میکرولیتی  های بلور  بین  که  جاییآن  از.  گردد می  مشاهده  زمینه  در  هافلدسپار   یافتگیجهت(.  c   -6ل  شک)دارند  حضور   وشیشه  پارفلدس
 .است  شده  پر  اپاک  کانی  و  کلریت  توسط  فلدسپار   بلورهای  بین  فضای.  بنامیم  هیالوپلیتیک   بافت  را  آن  است  بهتر  دارد  وجود

 

 

 
 

 

 

 
-جدایش بافت ،(b -6شکل . )پالژیوکالزها پورفیری میکرولیتیک و جریانی بافت( a -6شکل ) ،( XPL) نور میکروسکوپی اویرتص -6شکل 

 شیشه و فلدسپار هایمیکرولیت از ایزمینه در سانیدین (c -6شکل ) .فلدسپارها ششک

 

 ها داسیت
  هایخال   که  بوده  خاکستری  به  متمایل  سفید  هاآن  رنگ.  شودمی  شامل  را  زیادی   نسبتاً  حجم  هک.  باشدمی  اسیدی  فاز  منطقه،  در  موجود  هایفاز  از یکی

  شکل)   داشته  اسفرولیتی  و  پورفیری   بافت  هاسنگ  این.  باشندمی  تشخیص  قابل  راحتی  به  دستی،  هاینمونه  در  اپیدوت  و  فلدسپار   و  کوارتز  رنگسفید

a-  7  )باشندمی  ادخال  دارای  چنینهم و  انحاللی  هایبافت و درصد( 30)حدود    کوارتز  هایکانی از و  (شکل b-  7)  به  دگرسانی اثر در بعضاً که 

  شدنسریسیتی   و  شدنرسی  تأثیر  تحت  تربیش  دگرسانی  نظر  از  درصد(  50)حدود  هاپالژیوکالز.  اندشده  تبدیل  دیگر  ثانویه  هایکانی  و  کلریت  و  اپیدوت

  و به مقدار کم کوارتز و کلسیت اپیدوت  سریسیت،  رسی،  هایکانی از  عبارت  دگرسانی  از  حاصل محصوالت  دهعم. اندشده  سوسوریتی نیز بعضاً و
  شده  حاصل  هاپالژیوکالز تجزیه  از  که  هااپیدوت  تجمع  و  اندگرفته  قرار  کارلسباد   ماکل  و  گرانولر بافت  با مجدد  تبلور  اثر در  آلکالن  فلدسپار  .باشدمی

.  است   معکوس   کروئیسمپلی  و  مستقیم   خاموشی  دارای  و  باشدمی  شعاعی  صورت  به  تورمالین  سنگ،  این  درثانویه    هایکانی  گردی  از. (c-  7  شکل) اند

  احتماالً  که  ها فلدسپار  مجاورت  در  ثانویه  کانی  عنوان  به  ضعیف  بیفرنژانس  با  زئولیت  .(d-  7  شکل)  اندشده   ایجاد  ها پالژیوکالز  تجزیه  از  نیز  هاتورمالین
  هایکانی   تشکیل  و  ها سنگ   این  در  گسترده  نسبتاً   شدنکائولینیتی  و  شدنسریسیتی  .(e -  7  شکل)  شود می  دیده(  مزولیت)  دار  کلسیم  و  سدیم  لیتزئو

  (c∙100-300)  هیدروژن  متاسوماتیسم  یافتن  شدت  اثر  در  دگرسانی  این  باشدمی  آرژیلیک  دگرسانی  وقوع  مؤید  ژاروسیت  پیریت،  ،(کلسدون)  کوارتز

  و  شوندمی  تجزیه  رسی  هایکانی  به  ،درصد حجمی(  15)حدود  هورنبلند  و  بیوتیت  ترکم  میران  به  و  فلدسپار  هایکانی  آن  نتیجه  در  و  گرددمی  ایجاد

  آلونیت،  دیکیت،  کائولینیت،  کانیایی  مجموعه  تشکیل  و  تجزیه  یافتن  شدت  با  که  شوندمی  تبدیل  آلونیت  به  سپس  و  ژاروسیت  به  نیز  خود  هاکانی این
 .]11[  پیونددمی  وقوع  به  آرژیلیک   دگرسانی  باریت  و  پیروفیلیت  دیاسپور،
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 (c- 7 شکل ) خلیجی، خوردگی دارای کوارتز ،(b- 7 شکل) اسفرولیتی، بافت (a- 7 شکل) (،XPL) نور میکروسکوپی تصاویر -7شکل 

 به هازئولیت (e- 7 شکل) ژاروسیت، و تورمالین فراوانی (d- 7 شکل) پالژیوکالزها، زیهتج اثر در هااپیدوت تجمع و کارلسباد ماکل با فلدسپات

 .ثانویه کانی عنوان

 ها ریوداسیت
درصد از حجم کل سنگ  30تا20حدود    پالژیوکالز  های فنوکریست.  باشندمی  اسفرولیتی  و  میکروکریستالین  خمیره  با  پورفیری   هاسنگ  این  غالب  بافت

  خوردگی. است  هاسنگ  این  در  پالژیوکالز بارز  هایویژگی از خلیجی  خوردگی دهند.تشکیل می  الیگوکالز  تا  آلبیت نوع  از شکل  آلبیتی  ماکل  با

  ب،آ   بخار  فشار  افزایش  ماگما،  سریع   صعود  اثر  در  احتماالً  و  بوده  ماگما   انجماد  حین  در  تعادل  عدم  شرایط  وجود  های نشانه  از  هاپالژیوکالز  در  خلیجی

  و  خلیجی  حاشیه  دارای  درصد ازحجم کل سنگ 20حداقل    کوارتز  فنوکریست.  اندشده  ایجاد  ماگما   بر  حاکم  فشار   کاهش  و  هضم  و  آالیش  هایفرایند
  دیعا  پالریزه  نور در  کانی این  سطح  شدن،  کائولینیتی اثر  در  .شودمی  مشاهده  دیگر  هایکانی  با  جوارهم  سانیدیندرصد زیادی   و  شده  گرد  گاهی

  هایبیوتیت .  داد  سنگ تشخیص  در  را  آن  مقدار  توانمی  سختی  به  و  بوده   مشکل  سانیدین  تشخیص  دلیل   همین  به  شودمی  دیده  ایقهوه  به  مایل  کدر

 و  اندگرفته  قرار جریانی  حالت  به  زمینه  در  سیاه  تا  تیره  ایقهوه  رنگی  چند با شکلبی تا  دارشکل نیمه ریز  نسبتاً  هایبلور  صورت  به  شده  اپاسیتی

  مستقیم  خاموشی  با  زیرکن  هاسنگ  این در  موجود  هایکانی  از  دیگریکی(.  a- 8 شکل) است شده پر آهن  هایاکسید و کلسیت با هاآن داخل
  هایستال کریمیکرو  از  عمدتاً   سنگ  زمینه.  باشندمی  سنگ   مافیک  هایکانی  دیگر  ،درصد 7تا  5  مقدار  به  پیروکسن  و  آمفیبول  (.b-  8 شکل)باشدمی

 به   منطقه  این  در  رنگ  قرمز  هایریوداسیت  وجود  .است  شده تشکیل(  اسفرولیتی  بافت)یافته مجدد  تبلور  شیشه  همراه  به  گاهی  فلدسپار و  کوارتز

 .شودمی  برداری  بهره  فعال  معدن  یک  عنوان به  هاآن  از  بخشی  که  شودمی  یافت  فراوانی

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 وجود( b- 8شکل. )شدهاپاسیتی هایبیوتیت وجود و گردشده حاشیه دارای کوارتز( a- 8 شکل) ،( XPL) نور میکروسکوپی تصاویر -8شکل 

 .زیرکن
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 ها ریولیت
  با  متناوب  گاهی  و  پراکنده صورت به  و  باشندمی  شده  اکسید سطح  با  همراه  سیاه  به  مایل  تیره  تا  روشن  خاکستری  رنگ  به  منطقه  در  هاسنگ  این

  پرلیتی  هایسنگ.  اند  شده  تبدیل  پرلیت  به  و  گرفته  قرار  دوتریک  دگرسانی  تأثیر  تحت  هاسنگ  این  از  برخی.  شودمی  دیده  آتشفشانی  هایواحد  سایر

  هافنوکریست (.  a-9  شکل)  است  ریپتوکریستالین  پورفیری،  پرلیتی،  هاسنگ  این  بافت.  اندشده  تشکیل  آمورف  سیلیسی  خمیره   و  فنوکریست  از  عمدتاً

  شامل  را  سنگ  از  حجمی  درصد  50از  بیشکه    فنوکریست  ترینفراوان  از  هافلدسپار.  باشندمی  پیروکسن  و  آمفیبول  بیوتیت،  کوارتز،  ها،سپارفلد  شامل

  حاشیه  و  بندیمنطقه  وجود  و  سنتتیکپلی  ماکل با را  سنگ حجمی  درصد 20  از  کمتر   هاپالژیوکالز  و  کارلسباد  ماکل با سانیدین  عمدتاً  شود می
تا    15حدود    خلیجی  خوردگی  دارای  و(  Corrosion gulf)شده  شکسته  شکل،بی  هایبلور  صورت به  کوارتز.دهد می  تشکیل  کانی این در  جیخلی

  تشکیل  را  سنگ   حجمی  صد  در  8  تا   5  حدکه در    بیوتیت  جمله  از  مافیک  هایکانی  دگرسانی  از  احتماالً  ماتیته  .دهددرصد حجمی را تشکیل می  20

  همرشدی مشابه)آلکالن فلدسپات  و کوارتز سریع رشد  از که هستند ریولیتی تبلور محصول ترینبارز هااسفرولیت.  است شده لحاص دهند  می

  به  آلکالن  هایفلدسپات(.  b-9  شکل)  دهندمی  تشکیل  را  پالژیوکالز  های فنوکریست   و  هااسفرولیت  بندی نطفه  کانونو    آیدمی  وجود  به(  گرانوفیری
 .اندشده  تجزیه  تورمالین  به  ها پالژیوکالز  و  کائولینیت

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هاپالژیوکالز( b-9 شکل) ،(XPL)نور میکروسکوپی تصویر. هاریولیت در پرلیت بافت( a-9 شکل) ،(PPL)نور میکروسکوپی تصویر -9شکل 

 .هااسفرولیت بندینطفه کانون

 

  بازالت

  و  پورفیری  میکرولیتیک   پورفیری، بافت  دارای  و  است  دگرسانی و  حفره فاقد که است  رنگ  سیاه تا تیره  بزس رنگ به  هاسنگ  این بازالت الیوین 

 بافت صورت  به  را  درصد(30تا20)پیروکسن و درصد(20تا10)الیوین  چون هاییکانی تجمع  توانمی آن  از هاییبخش در.  باشندمی  هیالوپورفیری 

  هایبلور   پالژیوکالز،  هایتیغه:  از  عبارتند  سنگ   دهنده  تشکیل  های کانی(.  a-10  شکل)توان مشاهده کرد.می  (ماگما  سریع  آمدن  باال)  گلومروپورفیریک 
  بیش) ها پالژیوکالز  (.b-10  شکل)  اندشده   تشکیل  مگنتیت  کلسیت،  کلریت،  ثانویه  هایکانی  از  و  الیوین  دارشکلنیمه  هایبلور  و  کلینوپیروکسن  شکلبی

  در  و  شوندمی  دیده  غربالی  و  بندیمنطقه  سنتتیک،پلی  ماکل   دارای   هایبلور  و  ماکل  بدون  ساده  هایبلور  صورت  به  سنگ(  همه  حجمی  درصد 40  از

  ماکل  و  هایی  بلور  درشت  صورت  به  ها پیروکسن.  شوندمی  یافت  درصد(10تا  2)ارتوپیروکسن  گاه  و  الیوین  کلینوپیروکسن،  با  همرشدی   در  موارد  برخی

  فنوکریست صورت  به  پیروکسن،  کنار  در الیوین  هایبلور  (.c-10 شکل)  گیرندمی  قرار اوژیت  محدوده  در  43  حدود  خاموشی یهزاو با ناقص  قطایی
  اکسید  به  ها شکستگی  امتداد  در   و  شده  شکستگی  دچار  اغلب  هاالیوین.  دهیم می  جای  بازالت  الیوین  گروه  جز   را  گروه  این  دلیل  همین  به  شودمی  دیده

  شبه  یک.  .]12[باشدمی  باال  دمای   ماگمای  آلتراسیون  فراگیر  و  متداول  محصول ایدنگزیت(.  d-10 شکل) اند  شده تجزیه بولنژیت  و  تایدنگزی  آهن،

  آن  تشکیل  شیمیایی نظر از و  شودمی  ایجاد هاالیوین  روی بر  باال  حرارت  در  اکسیداسیون اثر  در که  است  ظرفیتی سه آهن  دارای  رنگ  قرمز کانی

  کرونا  واکنشی  حاشیه  نیز   پلوژیوکالز  هایبلور  با  الیوین  مرز   در  .]13[است  ظرفیتی  سه  آهن  اکسیداسیون  و  منیزیم   خروج  و  آب  و  آهن  رودو  به  مربوط
  اکسیدهای  شامل  اکثراً  درصد(20)حدود  هابازالت  در  موجود   اپاک  های کانی.  است  آمده  وجود  به  اسپینل  احتماالً  و  پیروکسن  و  آهن  اکسید  جنس از

  زمینه  و  هاپیروکسن  و  الیوین  در  در  فرعی  کانی  یک  و  ادخال  عنوان  به  اسپینل.  شود می  دیده  اسپینل   هایادخال  و  مگنتیت  از  عمدتاً  و  باشندمی  آهن

 اثر  در  هاکلسیت و  باشندمی  هاالیوین  دگرسانی  حاصل  هاکلریت(. e-10  شکل)  اندشده  مگنتیتی  هااسپینل  موارد برخی  در و  شودمی دیده  سنگ

 (.  f-10 شکل)  اند  آمده  وجود  به  کلینوپیروکسن  و  پالژیوکالز   دگرسانی
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 در کلریت و کلسیت وجود( b-10 شکل)-ها الیوین و هاپیروکسن گلومروپورفیری بافت( a-10 شکل) ،XPL))نور میکروسکوپی تصاویر -10شکل 

)  درالیوین ادخال وجود( e-10 شکل)شده ایدنگزیتی هایالیوین( d-10شکل)-شده اورالیتی یهاپیروکسن در ماکل وجود( c-10 شکل)سنگ متن

 .هادرالیوین پنین نوع از شدن کلریتی( f-10 شکل

 هاتوف

  بافت  با  سیدیا  توف  از  سنگی  قطعات.  باشندمی  شیشه  درصد  2  و  پالژیوکالز  درصد  50  سنگی،  قطعات  درصد  48  دارای  شناسیکانی  و  ترکیب  نظر  از
 از  و  اندخورده  جوش  هم  به  آهن  اکسید و  کلسیت  توسط سنگی  قطعات این(.  a-  11شکل)اندگرفته  قرار  هیالوپورفیریک  بافت با آندزیت تا  جریانی

  از شدنسیلیسی و شدنکربناتی. شودمی دیده کوارتز حاشیه در ریولیت سنگ  از  قطعات.  است شده تشکیل اسفرولیتی بافت شیشه ناپایداری

  که  باشدمی  سنگ   در  فرعی  کانی  کلریت(.  b  11-شکل)  شودمی  دیده  ایرگچه  صورت  به  شدناپیدوتی.  باشدمی  سنگ  در  شده   مشاهده   هایدگرسانی

 .اندشده  کائولینیتی  ارتوکالز  احتماالً  و  پالژیوکالز  هایکانی.  دارد  وجود   نیز  سنگ   در   پامیس  قطعات.  شودمی  دیده  جانشینی  شکل به
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 اپیدوت. رگچه( b-11 شکل. )هیالوپورفیریک بافت با آندزیت تا جریانی بافت با اسیدی توف( a-11 شکل)
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 هاشیمی کانی
 تا  باشد  نشده  دگرسانی  دچار که  شود انتخاب  اینمونه  بررسی  مورد  هاینمونه  بین از  شده  سعی  میکروپروب  آنالیز انجام  منظور به پژوهش  این  در

  در کهباشند  می ، آندزیت و آندزیت بازالتیبازالت از طیف وسیعی در های انتخابینمونه  شیمیایی  آنالیز نتایج  باشند  تراطمینان قابل  اصلح نتایج

و    هابندی آن تقسیمها،  فرمول ساختمانی کانیجهت محاسبه    .است  متغیر وزنی درصد  54  تا  48میان  مقدار سیلیس  و برحسب  شده ارائه 1  جدول

 استفاده شد و نمودارهای مختلف رسم گردید.  الکترونی  ریزکاو  تجزیهتحلیل نتایج حاصل از  

 

 ها فلدسپار شیمی کریستال 
  برای  لذا  دادند،می  نشان  بندیمنطقه  هاپالژیوکالز   میکروسکوپی  مطالعات  در.  .]14[شودمی  محاسبه  اکسیژن  8  فلدسپارها براساس  ساختاری  فرمول
  انجام  اینقطه  آنالیز  هاآن  از  نمونه  چند  روی  بر  پالژیوکالزها،  شیمیایی  ترکیب  و  نوع  وتعیین  است  معکوس  یا  عادی  صورت  به  که  ینگزون  نوع  بررسی

 ،(12شکل)  نمودار این در.  اند  شده  آورده( 1993)  همکاران و  دیر از  برگرفته  An،  Ab، Or تایی  سه  نمودار  در  مطالعه  مورد  هایفلدسپار  گردید.

( 1  در )جدول  .باشدمی  متغیر  درصد 90 تا 50 از  حدوداٌ  آن  آنورتیت  میزان  و  گیرندمی  قرار  آنورتیت  و  بیتونیت  البرادوریت،  محدوده  در  یوکالزپالژ

 ساختاری مشخص شده است.  فرمول   محاسبه  نتایج  با  منطقه  ولکانیک  های سنگ  در  موجود  هایپالژیوکالز  اینقطه  آنالیز  نتایج
 

 کلینوپیروکسن یمیش کریستال 
  کلینوپیروکسن  ساختاری   فرمول  و  میکروپروب  آنالیز  نتیجه  .]15[شود می  محاسبه  کاتیون  4و  اکسیژن  اتم  6اساس  بر  ها پیروکسن  ساختاری  فرمول

  قرار  Quad  ایهپیروکسن  بخش  در  آنالیز  مورد  هاینمونه  .است  شده  بررسی  موردنظر  منطقه  ولکانیک  هایسنگ از  شده  انتخاب نمونه  در  موجود

  سدیک  های پیروکسن  بندی تقسیم   و  سدیک  هایپیروکسن  از  Fe - Mg - Ca  های پیروکسن  تفکیک  منظور   به  نیز(  a-  13)شکل    دیاگرام.  گیرندمی

(  c -  3)شکل  یاگرامد  (. درb -  13 گیرند)شکلمی  قرار  استفاده   مورد  سدیک  هایپیروکسن  در   هانمونه  نیز  دیاگرام  این  در.  گیرندمی  قرار  استفاده  مورد
Fs - En - Wo  اساس  بر  که  Ca،  Fe،  Mg  دهند می  نشان  را  اوژیت  -  دیوپسید  آنالیز   مورد  های پیروکسنترکیب کلینو    .]16[اندشده  بندیتقسیم.  

   .است  شده  شخصم  ساختاری  فرمول  محاسبه  نتایج  با  منطقه  ولکانیک   هایسنگ  در  موجود  هایپالژیوکالز  اینقطه  آنالیز نتایج(  2  جدول)  در

 
 .]14[ هافلدسپار ترکیب نمایش( 12شکل)
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 از Fe -Mg - Ca هایپیروکسن تفکیک دیاگرام( b- 13 )شکل (.1983 کیتامورا، و موریموتو) هاپیروکسن Q-J دیاگرام( a- 13 )شکل

 .]Fe - Mg -Ca ]16 هایپیروکسن تفکیکهای  دیاگرام( c -13)شکل  .سدیک هایپیروکسن

 
 کلینوپیروکسن شیمی از استفاده با فشار تعیین

  موجود  VIAlمقدار  هرچه  بنابراین  .است  گردیده  استفاده .]AlVI17 [مقابل    در  IVAl  دوتایی  نمودار  از  بررسی  مورد   کلینوپیروکسن  فشار  برای تعیین

  متوسط  فشار  گستره   در  پیروکسن  هاینمونه(  a-  14)دارنمو  است. براساس  شده  تشکیل  باالتری  فشار در  کانی  این  باشد  تربیش  کلینوپیروکسن  در

 اند.گرفته  قرار

  چهار  موقعیت  در  موجود Al موازنه  آن براساس  نمودار  باشدمی  هاآن  دهنده  تشکیل  محیط  اکسیژن  فوگاسیته از  تابعی  هاپیروکسن 3Fe+  میزان 
  نشانه  احتماالً  Fe+03=  خط  باالی  در  هانمونه  قرارگیری  گفت  توانمی  بنابراین.  است  شده  بنا  وجهی  هشت  موقعیت  در  موجود  3Cr+و Al  با  وجهی

  نمودار  این  براساس  .]18[است  ها آن  تشکیل  محیط  در   اکسیژن  فوگاسیته  بودن  پایین  نشانه  خط  زیر  در  هاآن  قرارگیری   و  اکسیژن  فوگاسیته  بودن  باال

 (.b -  14شکل)باشدمی  ها آن  تبلور  هنگام  در  باال  وگاسیتهف  با  محیطی  نشانه  مطالعه  مورد   های نمونه  در  موجود   هایپیروکسن

  در  موجود VIAl و  IVAl  از  استفاده  با  آن  آورنده  وجود  به  ماگمای  در  موجود آب  میزان  تعیین  به  میتوان  کلینوپیروکسن  کانی  دیگر  های کاربرد از
 (.  c-  14 است)شکل10%  برابر  هانمونه  اکثر   در  ماگمایی  آب  مقدار  که  دهد می  نشان  ها کلینوپیروکسن  ترکیب.    نمود  اشاره   ساختاری   فرمول
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( c- 41)شکل.]18[هاکلینوپیروکسن اکسیژن فوگاسیته( b- 41)شکل (.1993 شیبا، و آئوکی) VIAl مقابل در IVAl دوتایی نمودار( a- 41)شکل

 .]IVAl ]19 مقابل در VIAl نمودار

 
 .]20[ (2000)  سوئسو   روش  به  کلینوپیروکسن  شیمی  از  استفاده  با  ترموبارومتری 

  پیشنهاد  هاپیروکسن  کلینو   شیمی  از  استفاده  با  سنجی  فشار  و  سنجی  دما  برای  نمودار  دو  YPT  و  XPTهای  شاخص  اساس بر]20[ (2000)سوئسو
 نمود.  

 
XPT=0.446 SiO2 + 0.187 TiO2 – 0.404 Al2O3 + 0.346 FeO (tot) – 0.052 MnO + 0.309 MgO + 0.431 Cao – 0.446 NaO 

YPT=0.369 SiO2 + 0.235 TiO2- 0.317 Al2O3 + 0.323 FeO (tot) + 0.235 MnO – 0.516 MgO – 0.167 CaO– 0.153 Na2O        
  طیف  رسدمی  نظر  به.  دهدمی  نشان  را  سانتیگراد  درجه  1255  تا  1160  بین   ًحدودا  ها پیروکسن  کلینو  تشکیل  دمای  (  15)شکل  نمودار  دو این  طبق

  6  حدود  نیز  هاکلینوپیروکسن  اکثر  برای  شده   زده  تخمین  فشار.  باشدمی  ها  کلینوپیروکسن  تبلور  هنگام  در  دما   تغییرات  گویای  شده  مشاهده  دمایی

 .شودمی  تر کم  فشار   میزان  ماگما   صعود  هنگام  در  ازیر  باشد  صعود  حین  در  تبلور  نتیجه  است  ممکن  که  است  کیلوبار  10  تا

http://www.jocs.ir/


 

 1 – 20، ص 1400 پاییز و زمستان، 17در علوم زمین، شماره رویکردهای پژوهشی 
ISSN: 2538-3558 

http://www.jocs.ir 

 

 
 (.2000)سوئسو روش به کلینوپیروکسن شیمی از استفاده با ترموبارومتری (15-شکل)

 

 کلینوپیروکسن شیمی از استفاده با ماگمایی سری تعیین

  مایی و تعیین محیط تکتونیکی ازآن استفاده شد. لوباس،های آتشفشانی منطقه از شیمی پیروکسن برای تعیین سری ماگتر سنگبرای مطالعه دقیق
  دهنده  نشان  نمودار  این  ها درنمونه  بیشتر   قرارگیری   موقعیت. است  نموده  ارائه  ماگمایی  سری  تعیین  جهت  را 2SiOبرابر  در  3O2Al  نمودار  1962

  ماگمایی  سری  توانمی  نیز  ها پیروکسنکلینو  در  موجود  2TiO  برابر  در  3O2Al  مقادیر  براساس  چنین( همa- 61شکل)  باشدمی بودن آلکالن  ساب

 که گفت توانمی(  1962)لوباس  نمودار  در  هاکلینوپیروکسن  قرارگیری  موقعیت  به توجه با. نمود تفکیک هم  از را آلکالنکالک و  تولئیتی  آلکالن،
 .  (b -  16)شکل  .]21[شوندمی  واقع  آلکالنکالک   سری   هایمحدوده   در   ً عمدتا  هانمونه  تربیش  سازنده  ماگمای   ترکیب

 

 
های انتخابی طیفی از بازیک تا دهنده ساب آلکالن بودن نمونهها، نشان موجود در کلینوپیروکسن 2Sio برابر در 3o2Al نمودار( a- 61شکل)

آلکالن دهنده کالکها، نشانکسنموجود در کلینوپیرو 2Tio مقابل در 3o2Al نمودار( b- 61)شکل (.1962 لوباس،)گیردحدواسط را در بر می

 .]21[بودن)عمدتاً شامل طیفی از بازالت تا ریولیت( 

 

 ماگمایی با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی سری تعیین

قه بودند، های موجود در منطای برای سایر سنگو نماینده اندترین دگرسانی و هوازدگی شدهنمونه که متحمل کم  5مطالعات ژئوشیمیایی  برای 

کانادا صورت پذیرفت. نتایج حاصل از    Acmeدر شرکت    ICP-MSهای عناصر اصلی، فرعی و کمیاب از روش  انتخاب و جهت تعیین درصد اکسید

در  ها  رنمودا  در  که  است  شده  انتخاب  منطقه  آن  در  موجود معدن ازها  نمونه  از  یکی  که  است  ذکر به  آورده شده است. الزم  3ها در جدول  این آنالیز

 بخش مجزا قرار گرفته است.

b  a
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 و نمودار آلکالی دربرابر سیلیس AFMماگمایی با استفاده از نمودار  سری تعیین
  سری ها، نمونه  در  موجود  آهن  از  استفاده  با توانمی (a -17شکل)  در.]22[است  ماگمایی  سری تعیین  هاینمودار  ترینمتداول  از  AFMنمودار

 آلکالن  کالک  سری  از  بررسی  مورد  هاینمونه که  شودمی  مشخص  نمودار  این  از  استفاده با.  نمود تفکیک  هم از را  تولئیتی و  نآلکال  کالک  ماگمایی

 .باشدمی

  در  منطقه  هایسنگ   نمودار  این  براساس.  کرد  تعیین  را  هاسنگ  بندی  طبقه  و  ماگمایی  سری   توانمی.]SiO2  ]23  مقابل  در   K2O  دیاگرام  اساس  بر

 (b  -17شکل)  گیرندمی  قرار  پتاسیم باال(مقدار)ریولیت  و  )مقدار پتاسیم متوسط و باال(آندریت-بازالت  ازلت،ب  قلمرو
 

 
 .]23و22[باشندمیآندزیت -ها بازالت و بازالتریولیت و بقیه نمونه Aدر این نمودار نمونه مجزا به سمت  ،AFM نمودار (a -17لشک)

 .]23و22[)، ریولیت با پتاسیم باال به صورت مجزا قرار گرفتهSiO2 مقابل در K2O نمودار (b-17) شکل

 

 تکتونیکی موقعیت تعیین
باشند در مرزهای  ها)آندزیت، داسیت و ریولیت( میمرزهای واگرا بازالت و مشتقات آن  های تکتونیکی به جزفشانی در تمام محیطهای آتشسنگ

-های آتش که وجود سنگ شود درحالیهای آتشفشانی سری تولئتیک دیده میای واگرا فقط سنگدر مرزه  .]24[شوندها دیده میواگرا فقط بازالت
 آلکالن نشان دهنده مرزهای همگرا است.شانی سری کالکف

های  توان سنگ شود لذا میدیده می  ای(آلکالن فقط در نواحی فرورانش)جزایر قوسی و حاشیه فعال قارهکه سری ماگمایی کالکبا توجه به این

 .]24[فشانی منطقه را حاصل فعالیت کوهزایی دانستآتش

درصد( نسبت به    76- 56در حد وسیعتری)فشانی  های آتشدر سنگ   2SiOها مقدار  بر این اعتقادند که در حاشیه فعال قاره  1969تایلور و همکاران،  
 کند.  درصد( تغییر می  66-50جزایر قوسی)

 
 پیروکسن کلینو شیمی  از تفادهاس باتکتونیکی  موقعیت تعیین

  مطابق  شده  استفاده  (1991  برتراند،  و  سان)  Ti  برابر  در   Ca  نمودار  از  را  ها آن  تشکیل  زمان  در  منطقه  هایسنگ  تکتونیکی  موقعیت  تعیین  منظور به

 کند.می  تأیید  را  کوهزایی  به  وابسته  هایمحیط  از  هاسنگ   خاستگاه   ((a-18)شکل
 

 CaOدر برابر 3O2Alنمودار  از استفاده با ونیکی تکت موقعیت تعیین

های  سنگ   .]25[باشند  های آذرین پتاسیک میهای مورد مطالعه سنگسنگ  هاو نمودارانتخاب شده  نمونه 5  ژئوشیمیایی مطالعاتبه  با توجه 

مناطق ریفت قاره ای و گروه    2خورد قاره ای گروه  شامل مناطق بر  1گروه تقسیم نموده اند. گروه   3اولتراپتاسیک را براساس شیمی عناصر اصلی به  

نمودار سنگمناطق کوهزایی شامل زون فرورانش حاشیه قاره 3 های  های آذرین پتاسیک در محدوده سنگ ها و جزایر قوسی است. براساس این 

 .(b18-  )شکل  برخورد قاره ای واقع شده اندریولیت در مناطق  ی و  التراپتاسیک مناطق کوهزای
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 TiO2 برابر در Al2O3 نمودار

  هایقوس   محدوده  در(  1977)  گراوز  و  مولر  TiO2  برابر  در  Al2O3  نمودار  از  بررسی  مورد  فشانیهای آتشنمونه از سنگ  5  تکتونوماگمایی  موقعیت
 (.c  -18)شکل  گیرندمی  قرار  آتشفشانی

 

 Th/Taدر مقابل  Ybنمودار
ها  توان محیط تکتونو ماگمایی مختلف را از یکدیگر متمایز نمود. موقعیت قرارگیری نمونه نیز می]27وTh/Ta  ]26نسبت به    Ybبا استفاده از میزان  

 (.d  -18شکل)  باشدها در محیط حاشیه فعال قاره ای میبیانگر تشکیل آن

 

 
های آتشفشانی منطقه مورد مطالعه حاصل فعالیت سنگ ، Ti مقابل در Ca نمودار در هاکلینوپیروکسن قرارگیری موقعیت نمایش (a18- )شکل

ای( نمونه بازالت و آندزیت در گروه ) مناطق برخورد قاره1نمونه ریولیت در گروه  ،CaO برابر در Al2O3 نمودار( b18- )شکل .]25[اندکوهزایی

فشانی قرار های آتشفشانی منطقه در محدوده قوستشهای آسنگ، 2TiOدر برابر  3O2Al( نمودار ( c -81)شکل  .]29و26 [)مناطق کوهزایی(3

 .]28و26[باشدمی ای قاره فعال حاشیه محیط در هانمونه قرارگیری موقعیت ،Th/Taبرابر در Yb نمودار )d) -18شکل.]25[دارند
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 گیری بحث و نتیجه
  پورفیریتیک،  هیالو  پورفیریتیک،  بافت  دارای  اغلب  و  دارند  متنوع  یار بس  شناسیکانی  منطقه  هایسنگ  دهدکهمی  نشان  میکروسکوپی  مقاطع  بررسی 

  آن  سریع  آمدن  باال  و  ماگما   جریان  بر  دلیل  گلومروپورفیریتیک   بافت  جمله  از  پتروگرافی  شواهد.  شوندمی  دیده  نیز  غربالی  بافت  و  گلومروپورفیریتیک 

  شده  ایدنگزیتی  مقاطع  بعضی در الیوین. است تبلور  برای  ماگما  کافی  فرصت  دمع  نتیجه  نیز  میکرولیتیک  بافت و  ایشیشه  زمینه  تشکیل.باشدمی

  شواهد  این همه  ایمنطقه  ساختار  دارای و  کارلسباد   سنتتیک،  پلی  هایماکل  و  هاپالژیوکالز  غباری و  غربالی بافت  پتروگرافی  مطالعات در.  است

 باشند.  ماگمایی  اختالط  اثر بر  توانمی
  ماگمایی  حجره  داخل  به  جوی  هایآب  ورود  اثر  در  غیرمستقیم  صورت  به  دیواره  های سنگ  گرمابی  هضم  از  اینتیجه  آبدار  تیره  ایهکانی  شدناپاسیتی 

 باعث که  است  بلور  سطح از  هاییمحل  در  گاز   هایحباب  وجود یا  و  فشار  تغییر  علت  به  هاکوارتز  خلیجی  خوردگی  وجود. است  کل  فشار  کاهش و

  ماگمای  یک  از  هاسنگ این  که  گفت  توانمی  ها،سنگ این  در  فرعی  و  اصلی  عناصر  رفتار  به  باتوجه  نیز.  شودمی موضعی  صورت هب  بلور  سطح انحالل

  بندیماکل  پیروکسن، خودشکل هایبلور هایحضور  نظیر شده، مشاهده  بلوری اشکال  به  توجه  با  آن  تولید فرآیند  و اندشده مشتق ایگوشته
  مشابه)آلکالن  فلدسپات  و  کوارتز  سریع  شدن  سرد   دهنده  نشان  هستند  ریولیتی  تبلور  محصول  ها کهاسفرولیت  .است  بوده  ماگمایی  قو تفری  پالژیوکالزها

باشد.  می  ماگما   ریزیبیرون  یا  فوران  حین  در  ماگما  متالطم   انتقال  ها نتیجهمخصوصاً در ریولیت  هافنوکریست  باشد. شکستگیمی(  گرانوفیری  همرشدی

  باشدمی  هم  با  سریع  و  داغ  ماگمای  شدن  مخلوط   حاصل  ها داسیت  در  موجود   ثانویه  هایکانی  یکی از  شعاعی  هایتورمالین  ،((Superpoling پدیده

  در  دگرسانی  نوع  این پیونددمی وقوع  به پیشرفته  آرژیلیک  تجزیه دگرسانی یافتن شدت  آرژیلیک، با  دگرسانی  وقوع مؤید  چنین ژاروسیتو هم
 .باشدمی  طال  کانسارسازی، خصوصاً  جویی  پی  برای  خوبی  راهنمای   ترمالاپی  های سیستم   در  و  بوده   شایع  پورفیری   ای هسیستم

  استفاده.  باشند می  بیتونیت  و  البرادوریت  نوع  از  ها پالژیوکالز   اکثر   و  اوژیت  نوع  از  هاکلینوپیروکسن  میکروپروب،  آنالیز  توسط  شده ارائه  نتایج  به  توجه  با

  بین  فشاری  کانی  این  چنینهم   و  بوده،  گراد سانتی  درجه  1255  تا  1160  بین  کانی  این  تبلور   دمای  که  داد   نشان  ها کلینوپیروکسن  ترموبارومتریژئو  از
 .  است  شده  متحمل  را  کیلوبار  10  تا  6

  قوسی  جزایر  و  کوهزایی  نوع  از  هاسنگ  ینا  که  باشندآندزیت، ریولیت می-بازالت  بازالت،  گاوخونی  تاالب  شرق   های سنگ  ژئوشیمیایی  مطالعات  طبق

  هاآن   گرفتن  قرار  به  توجه  با  و  منطقه  های سنگ   ژئوشیمیایی  های ویژگی  از  استفاده   باشند. بامی  ایقاره  فعال  حاشیه  هاآن  تکتونیکی  محیط  و  ایقاره

 باشد.   ارتباط  در   مرکزی  ایران  زیرصفحه  به  نئوتتیس   اقیانوسی  پوسته  فرورانش  با  ها سنگ   این  ایجاد  که  رسدمی  نظر  به  دختر  -  ارومیه  ماگمایی  نوار  در
 .است  همراه  حدواسط  های گدازه   با  قوسی  جزایر  و  ها قاره   حاشیه  کوهزایی  مناطق  و  اسیدی  های گدازه  با  ایقاره   برخورد  آلکالن  کالک  سری
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 ساختاری فرمول محاسبه نتایج با منطقه نیکولکا هایسنگ در موجود هایپالژیوکالز ای نقطه آنالیز (نتایج1)جدول 

 

 
 

 ساختاری فرمول محاسبه با منطقه ولکانیک هایسنگ در موجود هایکلینوپیروکسن ای نقطه آنالیز نتایج( 2)جدول
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 (ICP-MS روش به) منطقه ولکانیک هایسنگ شیمیایی آنالیز نتایج ( 3)جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample 20F 1F 8F 10F 2F

Name 5433 5434 5435 5436 5437

SiO2 69.77 51.32 48.53 51.45 51.53

TiO2 0.33% 1% 0.92% 0.96% 0.97%

Al2O3 14.92% 18.50% 16.59% 17.64% 18.06%

Fe2O3 3.28% 9.34% 9.82% 9.21% 9.15%

MnO 0.05 0.17 0.16 0.17 0.16

MgO 0.49% 3.05% 6.91% 4.25% 2.96%

CaO 1.89% 7.76% 9.61% 10.49% 6.99%

Na2O 3.94% 2.45% 2.31% 2.46% 2.72%

K2O 4.11% 2.19% 1.10% 1.01% 2.89%

P2O5 0.1 0.38 0.27 0.21 0.36

LOI 0.9 3.5 3.5 1.9 3.9

Total 99.76 99.62 99.77 99.77 99.67

Ni <20 <20 53 <20 <20

Co 3.9 20.9 36.2 28.3 20.6

V 31 220 257 259 220

Sn 2 2 <1 1 <1

W 2.1 0.8 0.7 <0.5 0.7

Rb 130.3 55.4 24.8 22.1 85.9

Cs 3.9 0.5 1.2 0.4 0.8

Ba 1113 1045 434 408 868

Sr 276.6 901.3 428.2 580.7 701

Ga 13.8 18.8 16 16.5 17.6

Ta 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3

Nb 10.1 5.7 4.3 5.2 5.3

Hf 4.3 2.5 2 2.3 2.7

Zr 160.2 110 75.3 87.4 102.4

Y 15.4 23.3 20.9 19.4 22.4

Th 13.8 4.6 1.8 2.6 4.3

U 2.5 1.2 0.5 0.6 1.6
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