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راهنمای نگارش مقاالت
فصلنامه زمینشناسی ایران هر سه ماه یک بار منتشر میشود و در زمینههای تخصصی زمینشناسی مقاله میپذیرد.
هر مقاله تحقیقی فارسی باید دارای عنوان ،چکیده فارسی ،واژههای کلیدی به فارسی ،مقدمه ،روش مطالعه ،بحث و
نتیجهگیری ،منابع ،چکیده انگلیسی و واژههای کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود.
 متن مقاله باید با فاصله سطر  1 cmو با رعایت حاشیه  3سانتیمتر از لبهها و قل م فارسی  13 B Nazaninو انگلیسی ،11 Times New Romanدر نرمافــزار  Wordتایــپ و تصاویــر در فولدر جداگانه با فرمت  Jpegیا  Tiffبه نشــانی
 zaminshenasiiran@yahoo.comبه دفتر مجله ارسال شود (حداکثر تعداد صفحات مقاله  15صفحه میباشد).
 مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله بهطور جداگانه شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) ،مرتبه علمی وآدرس به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ،شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.
 -چکیــده باید محتوای مقاله را با تأکید بر روشها ،نتایج و اهمیت و کاربرد نتایج بازگو نماید و حداکثر در  250کلمه

نوشته شود .چکیده انگلیسی باید کام ً
ال منطبق با چکیده فارسی باشد.

 واژههای کلیدی تا پنج مورد بهترتیب حروف الفبا بالفاصله بعد از چکیدههای فارسی و انگلیسی آورده شود. در صورت نیاز ”سپاسگزاری“ قبل از فهرست منابع آورده شود. منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی بهترتیب حروف الفبا آورده شود .بهعنوان مثال:بابایی ،م .و حسنی ،ی .1383 ،.الگوی سیستم زهکشی در معادن .فصلنامه تحقیقات منابع آب.14 27 ،12 ،
Bellon, H., and Braud, J., 2003. Carbonate Sedimentary Environment, John Wiley, 360.
Cliff, R.A., Droop, G.T., and Rex, D., 1985. Alpine metamorphic in the south-east Tauern Window. Journal of
Metamorphic Geology, 3, 403-415.

 در صورتی که از مقالههای اینترنتی استفاده شده است در فهرست منابع آورده شود .چنانچه مقالهای دارای شماره .docاست در ادامه منابع آورده شود.
 برای ارجاع به منابع در متن از نام نویسندگان و سال انتشار منبع استفاده گردد. در متن مقاله از آوردن کلمات انگلیسی (به استثنای اسامی جنس و گونه فسیلها و اسامی نویسندگان) خودداریشود و واژهها (با ذکر شماره) در پاورقی آورده شود.
 عناوین جدولها در باال و عناوین شــکلها در زیر آنها نوشــته شود .فقط از واژه شکل برای کلیه نمودارها و تصاویراستفاده شود .کلیه تصاویر میکروسکوپی همراه با مقیاس در زیر عکس باشد.
ارسال نسخه اصل شکلها در ابتدای ارسال مقاله ضروری است.
نوشتار و اعداد روی شکلها کام ً
ال خوانا باشد.
 برگ تعهد را امضا نموده و تا دریافت پاسخ نهایی نشریه ،از ارسال آن به سایر نشریات خودداری فرمایید. -مجله در ویراستاری ،رد یا پذیرش مقاالت مختار است.
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کانیشناســی ،ژئوشیمی ،میانبار ســیال و ژنز کانهزایی
مگنتیت-آپاتیت در جنوبغرب جزیره هرمز ،ایران
عاطفه فخری دودوئی 1و مسعود علیپوراصل

(2و*)

1 .دانشآموخته کارشناســی ارشد ،گروه پترولوژی و زمینشناســی اقتصادی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه
صنعتی شاهرود

2.استادیار ،گروه پترولوژی و زمینشناسی اقتصادی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه صنعتی شاهرود
تاریخ دریافت98/10/18 :
تاریخ پذیرش98/12/16 :

چکیده

منطقه مورد مطالعه در استان هرمزگان و در فاصله هشت کیلومتری جنوب بندرعباس واقع شده است .این منطقه
در بخش جنوبی پهنه زاگرس چینخورده و بخشــی از سری هرمز میباشد .سنگهای پرکامبرین پسین-کامبرین
پیشــین تناوبی از گدازه و توفریولیتی تا ریوداسیتی ،کریستالتوف ،شیلتوفی ،ماسهسنگ و الیههای تبخیری را
دربرمیگیرد .کانهزایی آهن به همراه آپاتیت بهصورتهای دایک ،تودهای ،رگه-رگچهای و دانهپراکنده در سنگهای
شــیل توفی و کریستال توف مشاهده میشود .بر پایه مقادیر اکسیدهای آهن و آپاتیت میتوان کانهزایی را به انواع

اکســید آهن (بیشتر مگنتیت) ،اکســید آهن-آپاتیت و آپاتیت تقسیم کرد .کانیهای اصلی سازندهی کانسار شامل

مگنتیت ،اولیژیســت ،هماتیت ،گوتیت و لیمونیت ،آپاتیت و کانیهای باطل ه کلســیت ،کوارتز و کانیهای رســی

میباشد .کانسنگهای جزیره هرمز دارای تمرکز باالیی از عناصر کمیاب خاکی )REE( 1است و عیار مجموع REE

در کانســنگهای غنی از آپاتیت تا ســه درصد میرسد .مطالعات ژئوشیمیایی نشان از همبستگی مثبت قوی  Pبا
 REEاست .مقایسه الگوی توزیع  REEدر کانسنگهای مگنتیت-آپاتیت جزیره هرمز که به کندریت بههنجار شده

است ،با آنهایی از کانسارهای بلوک بافق-پشت بادام و کانسارهای آهن تیپ کایرونا ،2مشابهت زایشی این کانسارها
با یکدیگر نشان میدهد .دمای همگنشدن در میانبارهای دو فازی مایع و بخار ( (L+Vدر کانی آپاتیت بین  309تا

( 565میانگین  )388درجه ســانتیگراد و درجه شوری بین 14/16تا ( 33/87میانگین  )20/80درصد وزنی معادل

نمک طعام در تغییر است .در نهایت ،با توجه به شواهد زمینشناسی صحرایی ،کانیشناسی ،ژئوشیمیایی و میانبار

سیال ،کانهزایی جزیره هرمز در گروه کانسارهای مگنتیت-آپاتیت نوع کایرونا و با منشاء ماگمائی-گرمابی قرار میگیرد.

واژههای کلیدی :مگنتیت ،آپاتیت ،عناصر کمیاب خاکی ،ماگمائی-هیدروترمال ،جزیره هرمز.

مقدمه

1

اگرچه تحقیقات زیادی درباره کانســارهای اکسید آهن-

در ارتباط با منشــاء این کانسارها غالب است ،این کانسارها

آپاتیت نوع کایرونا در سرتاسر جهان انجام شده است ،با این

بهطور مســتقیم از تبلور و تفکیک ماگما ناشی شدهاند ،یا

وجود منشاء این کانســارها بحثبرانگیز است و نظریههای

محصول فرایندهای جانشــینی گرمابی هســتند (Geijer,

مختلفی در ارتباط با منشاء آنها مطرح است .امروزه دو نظریه

 Hitzman et al., 1992; Sillitoe and Burrows,؛1910

* نویسنده مرتبطmasoodalipour@shahroodut.ac.ir :

1. Rare earth elements
2. Kiruna
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2002; Smith et al, 2009; Smith et al., 2013; Dare

 ،)et al., 2013; Mokhtari and Ebrahimi, 2015آهــن

;et al., 2014; Bilenker, 2016; Tornos et al., 2017

چادرملــو (;Samani, 1988; Mokhtari et al., 2013

 He et al., 2018؛ .)Westhues et al., 2017در این میان،

 ،)Mokhtari and Ebrahimi, 2015آهن-آپاتیت اسفوردی

بحثها بیشتر درباره منشا ماگمایی مستقیم (ارتوماگمایی)

(رجــبزاده و همکارانJami et al., Jami, 2006; 1393 ،

میچرخد و کانســنگهای اکســید آهن-آپاتیت از ماگمای

;2007; Mohammad Torab and Lehmann, 2008

غنی از مواد فرار ،آهن و فسفر یا سیاالت ماگمایی دمای باال

 ،)Aftabi et al., 2009; Mokhtari et al., 2013گزستان

ناشی میشوند (Nystrom et al., 2010; Jonsson et al.,

و لکهســیاه (افضلی و همــکاران1393 ،؛ Daliran et al.,

)2013; Knipping et al., 2015; Tornos et al., 2017

،)2007; Mokhtari, 2015; Rahimi et al., 2016

و نظریه گرمابی کمرنگ است .در فرضیه اخیر سیاالت گرمابی

میشــدوان ( ،)Daliran, 2002آهن سهچاهون (Bonyadi

غنــی از فلز حین چرخش جایگزین کانیهای اولیه ســنگ

 ،)et al., 2011; Eslamizadeh, 2017آنومالــی شــمالی

میزبان میشــود (Hitzman et al., 1992; Rhodes and

(ســپهریراد1379 ،؛ بهزادی ،)1385 ،کانهزاییهای آهن

Oreskes, 1999; Smith et al., 2009; Smith et al.,

نواری در منطقه فلززائی بافق ()Mohseni and Aftabi, 2015

.)2013; Dare et al., 2014; Westhues, et al., 2016

از مهمترین آنها هســتند .عالوه بر ایــن ،گنبدهای نمکی

بر اســاس مطالعه ) Troll et al. (2019کانســارهای نوع

جنوب کشــور نیز مســتعد پیجویی و اکتشاف کانسارهای

کایرونا بیشــتر منشاء ماگمائی دارند ،اما ممکن است دارای

آهن-آپاتیت میباشند ،بهطوریکه از مجموع  114گنبد نمکی

کانیهای مگنتیت و آپاتیت گرمابی مرحله تاخیری باشــند

واقع در جنوب کشور ،همگی دارای آنومالیهای آهن هستند

که میتواند بهطور محلی بر روی کانیهای ماگمایی حرارت

و کانهزایی آهن به صورتهای خاکســرخ ،نواری ،تودهای،

باال تشکیل شــوند Xie et al. (2019) .نیز مدل زایشی دو

رگه-رگچهای و دانهپراکنده در سری هرمز مشاهده میشود.

مرحلهای را برای کانســار اکسید آهن-آپاتیت نوع کایرونا El

پژوهشهای مرتبط با فلززائی در ســری هرمز به گستردگی

 Lacoدر شیلی معتقد هســتند ،بهطوریکه کانسنگهای

منطقه فلززائی بافق نمیباشد .با وجود این ،از این مطالعات

تودهای از فرآیندهای ماگمائی حاصل شــدهاند که بهوسیله

میتوان به ژئوشیمی و سنگزایی سنگهای دیابازی سازند

دگرسانی ماگمایی-گرمابی مرحله بعدی تحت تاثیر قرار گرفته

هرمز (احمدی مقدم و همــکاران ،)1397 ،کانهزایی آهن و

و کانسنگهای رگه-رگچهای و برشی به وجود آمده است .این

مس در توالی آتشفشانی-رســوبی هرمز ،گنبد نمکی زندان

مدل میتواند برای فلززائی بسیاری از کانسارهای نوع کایرونا

(بیابانگرد و همکاران ،)1397 ،سازندهای آهن و نمک نواری

بهکاربرده شود.

در جزیره هرمز بهعنوان ســبک جدیدی از سیســتم آهن-

منطقه مورد مطالعه در اســتان هرمزگان ،فاصله هشت

نمــک گرمابی بروندمی ( ،)Atapour and Aftabi, 2017و

کیلومتری جنوب بندرعبــاس و در جنوبغرب جزیره هرمز

بررسی رفتار ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در آپاتیتهای جزیره

واقع شده است (شکل -1الف ،ب) .در زمان پرکامبرین پسین-

هرمز (رســتمی و همکاران )1393 ،اشــاره کرد .مطالعات

کامبرین پیشین در ایران ،کانسارهای بیشماری از اکسیدهای

زمینشناســی و اکتشافی در جزیره هرمز منجر به شناسایی

آهن-آپاتیت کشف و شناسایی شده است .در منطقه فلززائی

اندیــس معدنی جدیدی از آهن-آپاتیــت در جنوبغرب این

بافق-پشــت بادام ،این کانسارها با توالی آتشفشانی-رسوبی

جزیره شــده اســت (رســتمی و همکاران .)1393 ،در این

ســری ریزو میزبانی میشــوند .کانســارهای آهن چغارت

پژوهــش ،کانهزایی آهن-آپاتیت جنوبغــرب جزیره هرمز از

(کارگران بافقیMoore and Modabberi, 2003; ;1380 ،

نظر زمینشناسی ،کانیشناسی ،ژئوشیمی و میانبار سیال

Daliran et al., 2007; Mohammad-Torab and

مطالعه شده اســت و در نهایت بر پایه شواهد بهدستآمده

Lehmann, 2008; Daliran et al., 2010; Mokhtari

مدلی برای تشکیل کانهزایی در این منطقه ارائه شده است.
2

عاطفه فخری دودوئی و مسعود علیپوراصل

شکل  .1الف) موقعیت جغرافیایی جزیره هرمز در استان هرمزگان و دریای خلیج فارس ،ب) موقعیت منطقه مورد مطالعه در جنوبغرب جزیره هرمز

ش مطالعه
رو 
این پژوهش با انجام بازدیدهای صحرایی طی نوبتهای

برداشت شده است .این نمونهها به ترتیب مراحل خردایش و

متوالی و متناســب با هدف ،پژوهش شروع شد و در طی

آسیاب را پشتسر گذاشته و برای تعیین عیار عناصر اصلی،

آن شــواهد صحرایی زمینشناســی و کانهزایی ثبت شد.

کمیاب و کمیــاب خاکی به روش ذوب قلیایی با روشهای

برای بررســیهای سنگشناسی ،کانیشناسی و ژئوشیمی

 ICP-OES/MSدر آزمایشگاه زرآزما تجزیه شدهاند .در این

ماده معدنی و ســنگ میزبان ،از کانسنگها و سنگهای

پژوهش ،برای ارزیابی میزان دقت تجزیههای شــیمیایی از

میزبــان مواد معدنــی نمونهبرداری صــورت گرفت .تعداد

نمونههای تکراری استفادهشــده است .بدین ترتیب یکی

ده مقطع نــازک ،پنج مقطع صیقلــی و ده مقطع نازک-

از نمونهها دو مرتبه تجزیه شــد و میزان خطای آنالیز برای

صیقلی تهیه شده و مطالعات میکروسکوپی سنگشناسی،

عناصر مختلــف در روشهای دســتگاهی مذکور کمتر از

کانیشناســی و ساخت و بافت ماده معدنی روی آنها انجام

15درصد برآورد شده است .برای اندازهگیری ریزدماسنجی

گرفت .تعداد شــش نمونه از ســنگهای آتشفشانی برای

میانبارهای سیال نمونه دوبرصیقلی از کانسنگهای آهن-

مطالعات ژئوشیمیایی برداشت شد .نمونهها از مکانهایی

آپاتیت تهیه شــده است .مطالعه میانبارهای سیال بر روی

انتخاب شــدند که سالم ،غیردگرسان شده و عاری از رگه-

کانی آپاتیت با اســتفاده از یک دستگاه میکروسکوپ Ceti

رگچــه بودند .ســنگهای آذرین دارای بافت متوســط تا

 Magtexو بهوسیله دستگاه  Linkamمدل THMSG600

درشتدانه میباشــند ،نمونهبرداری از آنها به روش لبپری

در آزمایشگاه شرکت مطالعات و پژوهش آذین زمین پویا به

انجام شــده اســت ،بدینترتیب که در هر ایستگاه تعدادی

تعداد  10نقطه انجام پذیرفته است.

قطعه کوچک سنگ با مقطع عرضی سه تا چهار سانتیمتر

بحث

مربع برداشت شده است .نمونههای سنگ به ترتیب مراحل
ت سر گذاشته و برای تعیین مقادیر
خردایش و آسیاب را پش 
غلظت اکســید عناصــر اصلی ،عناصر کمیــاب و کمیاب

زمینشناسی

جزیره هرمــز در تقســیمبندی زمینشــناختی ایران

خاکی بــه روش ذوب قلیایی با روشهایICP-OES/MS

(آقانباتی ،)1385 ،در منتهیالیه جنوبشرق پهنه زاگرس

در آزمایشــگاه مطالعات مواد معدنی زرآزما در تهران تجزیه

چینخورده و در ورقه زمینشناســی  1/250000بندرعباس

شدهاند .برای دستیابی به نمونه معرف از مناطق کانهزایی،

واقع شده است .از نظر چینهشناسی ،این منطقه بخشی از

تعداد سه نمونه به روش لبپری از کانسنگهای آهن-آپاتیت

سری هرمز محسوب میشود .احمدزاده هروی و همکاران
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( ،)1369ســری هرمز را از پایین به بــاال بهترتیب به چهار

حجم این واحد را ماسهســنگهاى قرمز ،خاکسترى و سبز

واحد  H3 ،H2 ،H1و  H4تقسیم کردهاند:

رنگى تشــکیل مىدهد که داراى موج نقشهاى چشــمگیر

واحد هرمز  )H1( 1یا واحد نمکى سازند هرمز ،قاعده

اســت .این طبقات دســیمترى با الیههایى از توفیتهاى

این واحد معلوم نیســت و در هیچ جا به تمامى ظاهر نشده

سبزرنگ ســانتىمترى در تناوب است .در بعضى از گنبدها

اســت .بیشــتر حجم این واحد را طبقات و الیههاى نمک

وفور ســنگهاى آتشفشانى (توفیتهاى سفید) چنان است

تشــکیل مىدهند که با میانالیههاى نازکى از توف ،مارن،

که این واحد را بیشتر به یک واحد آتشفشانی شبیه میسازد

سنگ آهک ،اکسیدها و سولفیدهای آهن و بهندرت سولفید

که با طبقات آوارى در تناوب است .این واحد با کانهزاییهای

مس همراه است .میانالیههاى یاد شده ،واحد نمکى هرمز

آهن و فسفر همراه است.

را بهصــورت نوارهایى با ضخامتهــاى گوناگون و رنگارنگ

منطقه مورد مطالعه واحد  H4و بخشهایی از واحد H2

درآورده است.

سری هرمز را در بر میگیرد .واحدهای سنگی در این منطقه

واحد هرمز  ،)H2( 2این واحد تناوبى از مارنهاى سفید

مربوط به پرکامبرین ،پالئوزوئیک ،ســنوزوئیک و کواترنری

تا زرد کمرنگ ،انیدریت ،توف ،ایگنمبریت ،سنگهاى آهکى

اســت .واحدهای مربوط به پرکامبرین پســین-پالئوزوئیک

نازکالیه ســیاهرنگ و ســنگآهن بهصورت نوارهاى نازک

پیشــین شــامل توالی از واحدهای تبخیری ،آتشفشــانی،

میلیمترى آهندار ،اکسیدهاى بىآب و آبدار آهن میباشد.

آذرآواری و رســوبی است ،که وســیعترین رخنمون سنگی

این واحد با رنگ قرمز مشخص میشود.

منطقه را تشــکیل میدهند .در این بین واحد شیلتوفی و

واحد هرمز  )H3( 3یا واحد ســنگ آهک سیاهرنگ

کریستالتوف میزبان کانهزایی آهن-آپاتیت هستند .مجموعه

جلبکى ،این واحد کــه در همه جا از ویژگى ثابتى برخوردار

رســوبی ســنوزوئیک (میوســن) دامنهای از ماسهسنگ،

اســت از نوع ســنگآهکهاى نازکالیه ،بودار و سیاهرنگ

نالیههایی از
مارن ،مارنماسهای ،سنگآهکماسهای با میا 

است و بهطور عام سرشار از جلبکهاى گوناگون میباشد.

کنگلومرایچرتیقهوهای (سازند آقاجاری) را شامل میشود.

واحد هرمز  )H4( 4یا واحد آوارى-آتشفشانى ،بیشتر

کواترنری شامل رسوبات بادی است (شکل .)2

شکل  .2نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه (فخری دودوئی)1397 ،
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کانهزایی
کانهزایــی در منطقه مورد مطالعه بر اســاس درصد و نوع

کانهزایی شیل توفی و کریستال توف است .کانه اصلی در این

یشود:
کانیهای اکسیدهای آهن و آپاتیت به سه بخش تقسیم م 

بخش بیشــتر آپاتیت است که با مگنتیت همراهی میشود.

بخش غنــی از آپاتیت :در این بخش ،ســنگ میزبان

بلورهای شــفاف تا نیمهشــفاف آپاتیت دارای رنگهای زرد

ل توفی و کریستال توف به
کانهزایی اکســید آهن-آپاتیت شی 

تا سبز فســفری اســت ،و بهصورت بلورهای منوپیرامیدال

سن پرکامبرین پسین-کامبرین پیشین است و ابعاد رخنمون

ش وجهی تکســر) و دارای اندازه سه تا پنج سانتیمتر
(ش 

کانهزایی به طول حدود  40متر و پهنای حدود  20متر است.

اســت .کانهزایی فســفات در این بخش به حدی است که

این بخش با راستای تقریبی شرقی-غربی حدود  75درجه به

میتــوان از آن بهعنوان یک بخش غنی از فســفات نام برد.

سمت جنوبغرب شیب دارد .ترکیب کانیشناسی آن بیشتر

کانهزایــی تودهای و تــا حدودی دانهپراکنده ،شــکل غالب

آپاتیت است که بهوسیله هماتیت ،اولیژیست و گوتیت همراهی

کانهزایی در این بخش است (شکل -3ب).

میشــود .اندازه بلورهای آپاتیت تا پنج سانتیمتر میرسد.

بخش غنی از مگنتیــت :در این بخــش ،دایکهای

کانهزایی تودهای و تا حدودی رگه-رگچهای شکلهای غالب

مگنتیتــی به طول  10تا  13متر و پهنای دو تا ســه متر در

کانهزایی در این بخش است (شکل -3الف).

واحد شــیل توفی و کریستال توف تزریق شدهاند .دایکهای

بخش آپاتیت-مگنتیت :این بخش در حقیقت بزرگترین

مگنتیتی با راســتای شمالغربی-جنوبشرقی دارای شیب

رخنمــون کانهزایی آپاتیت در منطقه مورد مطالعه اســت.

حدود  45درجه به سمت شمالشرق هستند .در این بخش،

طول رخنمون کانهزایی بیش از  83متر و پهنای آن  15متر

مگنتیت غالب اســت و آپاتیت در نمونههای میکروسکوپی

است .این زون با راستای شمالغربی-جنوبشرقی و شیب

مشاهده میشود .ساختار دایک ،شکل غالب کانهزایی در این

حدود  45درجه به ســمت جنوبغرب است .سنگ میزبان

بخش است (شکل -3پ).

شکل  .3نمونه دستی از ساختهای مختلف کانهزایی اکسیدهای آهن-آپاتیت ،الف) کانهزایی تودهای ،ب) کانهزایی دانه پراکنده ،پ) کانهزایی
به شکل دایک مگنتیت-آپاتیت
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کانیشناسی ،ساخت ،بافت و توالی پاراژنزی کانسار

آپاتیتهای درشت بلور نسل اول مشاهده میشوند (شکل

بر پایه مطالعات کانیشناســی ،کانهها شامل آپاتیت،

-4الف) .در ادامه ،مجموعه هم رشدی از کانیهای آپاتیت

مگنتیت ،اولیژیســت ،هماتیت ،گوتیت و لیمونیت است.

و مگنتیت (آپاتیت و مگنتیتهای نسل دوم) فضاهای خالی

آپاتیت از کانیهای مهم است که بیشتر به همراه مگنتیت،

بیــن بلورهای مگنتیت و آپاتیت نســل اول را پر کردهاند.

اولیژیســت و هماتیت به صورتهای تودهای ،دایک ،رگه-

این نســل از کانهزایی ،مذابهای غنی از آهن و فســفری

رگچهای ،دانهپراکنده و بیندانهای مشــاهده میشــود .بر

هستند که با راهیابی به فضاهای بین بلوری و تزریق شدن به

اساس مطالعات میکروســکوپی و بافتی ،حداقل سه نسل

گ میزبان باعث ایجاد ساختارهای
درون شکستگیهای سن 

کانهزایی آپاتیت و مگنتیت در منطقه مورد مطالعه شناسایی

کانهزایی بینابینی ،رگه-رگچهای و دایکی شــکل میشوند.

شــد .در مرحله ابتدایی کانهزایی ،مگنتیتهای نسل اول

مگنتیت و آپاتیتهای نسل دوم (بهویژه مگنتیتهای نسل

تشکیل شدند که بهوسیله تودهایی از آپاتیتهای درشت بلور

دوم) فاز غالب کانهزایی مگنتیت و آپاتیت در منطقه هستند

نسل اول دنبال میشــوند .مگنتیتهای نسل اول در حد

(شکل -4الف) .اولیژیست و هماتیتهای اولیه نیز در مراحل

مقادیــر کم و بهصورت بلورهای منفــرد و ادخال در داخل

پایانی تشــکیل مگنتیت و آپاتیتهای نســل دوم به وجود

شــکل  .4تصاویر میکروسکوپی از کانیهای اکســید آهن و آپاتیت ،الف) کانهزایی اکسیدهای آهن (مگنتیت و هماتیت)-آپاتیت نسلهای اول
و دوم ،ب) بافت رگهای از کانه هماتیت ،پ) تصویری از نســلهای ســهگانه آپاتیت ،بهطوریکه آپاتیتهای نســلهای دوم و سوم فضای بین
کریســتالهای درشــت آپاتیت نســل اول را پر کردهاند ،ت) نفوذ رگههای کوارتزی به بخش کانهزایی آهن-آپاتیت :ApI.آپاتیت نســل اول،
 :ApIIآپاتیت نســل دوم :ApIII ،آپاتیت نســل سوم :MtI ،مگنتیت نســل اول :MtII+He ،مگنتیت و هماتیت نسل دوم :He vein ،رگه
هماتیت :Qtz ،کوارتز :Fe-Oxide ،اکسیدآهن .عالئم اختصاری کانیها از ) Whitney and Evans (2010استفاده شده است
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آمدهاند (شکل -4ب) .نســل سوم کانهزایی آپاتیت حاصل

هالیت از مهمترین باطلههایی هستند که اکسیدهای آهن و

انحالل و تبلور دوباره آپاتیتهای نســلهای یک و دو بوده

آپاتیت را همراهی میکنند .در منطقه مورد مطالعه ،رگه-

که بهصورت مایع آپاتیتی به سیستم کانهزایی وارد شده و با

رگچههای کوارتز و کلسیت به شکل فازهای تاخیری اغلب

عبور از محل گســلها ،درز و شکافها ،حفرهها ،فضاهای

به کانهزاییهای تــودهای و دایکی مگنتیت و آپاتیت تزریق

بین بلورهــا و یا فضای بین قطعات ســنگهای آذرآواری

شــده و گاهی بلورهای شکلدار از مگنتیت (مگنتیتهای

متبلور میشــوند و مواد خود را بــر جای میگذارند ،بافت

نسل سوم) را به همراه دارند (شکل -4ت) .توالی پاراژنتیکی

حاصلــه از نوع رگه-رگچهای و پرکننده فضای خالی خواهد

کانیها در کانهزایی اکســیدهای آهن-آپاتیت منطقه مورد

بود (شــکل -4پ).کوارتز ،کلســیت ،مسکوویت ،ژیپس و

مطالعه در جدول  1آورده شده است.

جدول  .1توالی پاراژنتیکی کانیها در کانهزایی اکسیدهای آهن-آپاتیت در جنوبغرب جزیره هرمز

ژئوشیمی

در جدول  2آورده شده اســت .بهمنظور تعیین ویژگیهای
ژئوشیمیایی سنگ میزبان از قبیل نامگذاری شیمیایی ،سری

جزیره هرمز همانند بلوک بافق-پشت بادام از نظر کانهزایی

ماگمایی ،محیط تکتونیکی و الگوی بههنجار شدهی عناصر

ی حائز اهمیت است .برای
آهن ،آپاتیت و عناصر کمیاب خاک 

ب خاکی ،بررســیهای ژئوشیمیایی بر روی نمونههای
کمیا 

مطالعه ویژگیهای ژئوشیمی سنگهای میزبان و کانسنگ به

ســالم و غیردگرسان شده صورت گرفت است .بر این اساس

ترتیب تعداد شــش و سه نمونه معرف برداشت شده ،و برای

سنگهای محدوده کانسار مورد مطالعه بیشتر از نوع فلسیک

آنالیز عناصر اصلی ،کمیاب و کمیاب خاکی تجزیه شد ه است.

تا حدواسط میباشند و گســترهای از سنگهای ریولیتی تا

ژئوشیمی سنگهای میزبان

داسیتی را شامل میشوند که از نظر ماهیت ژئوشیمیایی از

مقادیــر غلظت اکســیدهای عناصر اصلــی ،کمیاب و

ســری کالکآلکالن تا کالکآلکالن پتاسیم باال و شوشونیتی

کمیاب خاکی برای شــش نمونه از سنگهای آذرین میزبان

تغییر میکنند (شــکل  ،5الف ،ب) .بهمنظور تشــخیص

کانهزایی اکســیدهای آهن-آپاتیت جنوبغرب جزیره هرمز

خاستگاه زمینســاختی سنگهای آتشفشــانی منطقه از
7
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جدول  .2مقادیر غلظت اکســید عناصر اصلی (برحســب درصد وزنی) ،عناصر کمیاب و کمیاب خاکی (گرم در تن) در شــش نمونه
سنگ از جزیره هرمز به روشهای ICP-OES/MS
L.O.I.

TiO2

SiO2

P2O5

Na2O

MnO

MgO

K2O

Fe2O3

CaO

Al2O3

3/29

0/16

71/36

0/04

0/58

0/08

3/26

4/99

4/79

1/00

10/11

HI-GR-01 445652 2990916 Rhyodacitic tuff

2/62

0/25

74/58

0/06

0/28

0/04

3/30

6/00

0/78

0/20

11/65

Rhyolite

HI-GR-02 445745 2990802

4/98

0/32

60/14

0/08

0/16

2/20

3/49

2/96

16/15

0/40

9/00

Crystal tuff

HI-GR-03 445786 2990637

3/86

0/20

76/16

0/04

0/09

0/04

2/46

2/27

1/66

0/31

11/73

Rhyolite

HI-GR-04 445698 2990772

Rhyolite

HI-GR-05 445725 2990810

5/38

0/30

73/87

0/06

0/31

0/04

3/42

2/49

3/82

0/30

10/01

4/13

0/35

73/53

0/04

0/09

0/04

3/78

3/40

1/89

0/17

12/46

Hf

Cu

Cs

Cr

Co

Cd

Bi

Be

Ba

As

Ag

Rock type

Y

X

Sample

HI-GR-06 445774 2990721 Rhyolitic tuff
Sample

1/53

30

3/2

17

7/0

1/0

0/8

2/3

740

99/4

0/20

HI-GR-01 445652 2990916 Rhyodacitic tuff

3/82

12

0/6

11

1/1

0/1

0/3

2/4

954

30/9

0/50

Rhyolite

HI-GR-02 445745 2990802

2/48

20

11

58

15/1

0/3

0/3

2/4

581

12/1

0/50

Crystal tuff

HI-GR-03 445786 2990637

4/20

24

5/7

17

2/4

0/2

0/6

2/0

143

18/4

0/90

Rhyolite

HI-GR-04 445698 2990772

2/10

9

5/0

14

3/3

0/08

0/4

2/1

149

11/8

0/08

Rhyolite

HI-GR-05 445725 2990810

4/02

15

4/5

15

3/4

0/08

3/5

2/6

60

7/0

0/50

HI-GR-06 445774 2990721 Rhyolitic tuff

Sn

Se

Sc

Sb

S

Rb

Pb

Ni

Nb

Mo

Li

2/7

0/37

2/0

1/5

1153

83

60

4

7/0

6/0

29

HI-GR-01 445652 2990916 Rhyodacitic tuff

2/5

0/73

4/0

1/8

745

81

0/75

1

4/3

0/7

63

Rhyolite

HI-GR-02 445745 2990802

Sample

3/1

1/15

7/6

1/1

174

107

176

15

10/3

4/7

98

Crystal tuff

HI-GR-03 445786 2990637

2/8

1/11

4/8

0/6

868

108

3

3

7/8

0/8

91

Rhyolite

HI-GR-04 445698 2990772

0/7

0/37

9/6

0/4

117

67

5

0/75

5/5

0/2

98

Rhyolite

HI-GR-05 445725 2990810

2/5

0/82

9/9

0/5

668

100

1

3

7/6

1/4

141

Ce

La

Zr

Zn

Y

V

U

Th

Te

Ta

Sr

9

10

34

73

6

15

1/3

13/42

0/17

0/73

171

23

HI-GR-06 445774 2990721 Rhyolitic tuff
Sample
HI-GR-01 445652 2990916 Rhyodacitic tuff

13

97

6

15

16

2/0

7/73

0/15

0/61

69

Rhyolite

HI-GR-02 445745 2990802

41

20

75

83

19

52

3/2

9/35

0/13

0/96

182

Crystal tuff

HI-GR-03 445786 2990637

53

22

114

19

23

15

2/4

13/31

0/11

0/81

50

Rhyolite

HI-GR-04 445698 2990772

150

71

76

38

9

29

1/9

12/99

0/08

0/66

126

Rhyolite

HI-GR-05 445725 2990810

55

21

119

14

23

25

3/3

9/17

0/08

0/78

61

Lu

Yb

Tm

Er

Dy

Tb

Gd

Eu

Sm

Nd

Pr

0/12

0/8

0/11

0/45

0/88

0/14

0/04

0/34

0/23

0/37

0/04

HI-GR-01 445652 2990916 Rhyodacitic tuff

0/31

1/6

0/27

1/50

2/14

0/33

1/05

1/03

1/36

3/4

0/82

Rhyolite

HI-GR-02 445745 2990802

0/32

2/6

0/36

2/36

3/67

0/67

3/14

0/90

4/03

17/3

4/21

Crystal tuff

HI-GR-03 445786 2990637

0/58

3/0

0/53

3/15

4/61

0/87

3/26

0/49

3/92

20/0

5/00

Rhyolite

HI-GR-04 445698 2990772

0/28

1/5

0/27

1/51

2/45

0/53

5/72

1/43

11/79

56/9

15/14

Rhyolite

HI-GR-05 445725 2990810

0/56

3/0

0/57

3/41

5/50

0/84

4/91

1/48

7/75

25/6

5/42

HI-GR-06 445774 2990721 Rhyolitic tuff
Sample

HI-GR-06 445774 2990721 Rhyolitic tuff

نمودارهای مرتبط با عناصر غیرمتحرک با قدرت میدان باال

و  Tiبه شکل بارزی در همه نمونههای مورد مطالعه مشهود

اســتفاده شده که این نمونهها در حوضههای ریفتی واقع در

است (شکل -5ت).

حاشیه فعال قاره گندوانا قرار میگیرند (شکل -5پ) .عالوه

ژئوشیمی کانسنگهای اکسید آهن-آپاتیت

بر این ،مقادیر غلظت عناصر کمیاب نمونههایسنگی منطقه
نسبت به ترکیب گوشــته اولیه بههنجار شدهاست .موازی

مقادیر غلظت عناصر اصلی ،کمیاب و کمیاب خاکی برای

بودن الگوی عناصر کمیاب در ســنگهای منطقه ،بر منشا

سه نمونه معرف از کانســنگهای اکسیدهای آهن-آپاتیت

واحد این سنگها داللت دارد و بیهنجاری منفی عناصر Nb

جنوبغرب جزیره هرمز در جدول  3آورده شده است.
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شکل  .5ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگهای آذرین منطقه مورد مطالعه ،الف) در نمودار  Na2O+K2Oدر برابر )Le Bas et al., 1986( SiO2
عمدهی نمونهها در محدوده ریولیت و داسیت قرار گرفتهاند ،ب) در نمودار  Thدر برابر  )Hastie et al., 2007( Coنمونهها در محدودههای
کالکآلکالن ،کالکآلکالن با پتاســیم باال و شوشونیت جایگرفتهاند ،پ) در نمودار تعیین خاستگاه زمینساختی بر اساس نسبتهای عناصر
کمیاب ( ،)Schandi and Gorton, 2002نمونهها در مناطق ریفتی واقع در حاشــیه فعال قارهها قرار گرفتهاند ،ت) در نمودار عناصر کمیاب
بههنجار شده نسبت به ترکیب گوشته اولیه ( )Sun and Mc Donogh, 1989تمامی نمونههای سنگی منطقه الگوی همسانی دارند

جدول  .3مقادیر غلظت عناصر اصلی ،کمیاب و کمیاب خاکی (گرم در تن) در  3نمونه از کانســنگهای اکســیدهای آهن-آپاتیت
جزیره هرمز به روشهای ICP-OES/MS
Li

Hf

Fe

Cu
9

Cs

Cr

Co

Cd

Bi

Be

Ba

As

Ag

Ore type
Apatite ore

Y

X

Sample

HI-GO-1 445776 2990520

2

4700 9/78

0/37

19

1/4

0/9

0/3

0/9

43

439

0/08

52

193 204800 1/50

1/9

26

55

1/7

1/2

1/1

7300

309

0/08

HI-GO-2 445776 2990520 Iron oxide-apatite

91

32 33500 1/84

3/6

18

23/9

0/6

0/8

1/6

1500

152

0/08

HI-GO-3 445546 2990719 Iron oxide-apatite

Ta

Sr

Sn

Se

Sc

Sb

S

Rb

Pb

P

Ni

Nb

Mn

1/51

251

1/3

147

5/2

0/37

412

1

2/9

125

0/75 160600 0/75

Apatite ore

HI-GO-1 445776 2990520

248 0/56

5/6

21

4/6

3/6

1182

72

104

26600

11

HI-GO-2 445776 2990520 Iron oxide-apatite 14592 4/5

153 0/77

3/8

12

3/7

1/5

664

78

18

16153

1

HI-GO-3 445546 2990719 Iron oxide-apatite 2367

Ce

La

Pr

5/2

Zr

Zn

Y

W

V

U

Tl

Ti

Th

Te

5907 10449 1280

5

1

3626

3/0

30

3/2

0/75

109

189

0/15

943 1844 163

8

125

627

2/6

38

5/2

0/50

981

29

HI-GO-2 445776 2990520 Iron oxide-apatite 0/75

559

20

28

0/75 345

25

1/9

1/97

1179

21

HI-GO-3 445546 2990719 Iron oxide-apatite 0/75

REE

92

1070

Apatite ore

HI-GO-1 445776 2990520

Lu

Yb

Tm

Er

Dy

Tb

Gd

Eu

Sm

Nd

40 26292

255

60

460

761

126

845

85

876

5147

4116

6

44

8

63

108

17

112

6

122

668

HI-GO-2 445776 2990520 Iron oxide-apatite

2368

3

25

5

34

59

10

60

8

66

378

HI-GO-3 445546 2990719 Iron oxide-apatite

9

Apatite ore

HI-GO-1 445776 2990520
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با مطالعه رفتار ژئوشــیمیایی عناصر اصلی و کمیاب در

طبقهبندی این کانسنگها بر اساس مطالعات کانیشناسی

کنار مطالعات زمینشناســی و کانیشناســی میتوان برای

میباشــد Frietsch and Perdahl (1995).بر پایه مقادیر

طبقهبندی کانســنگها و تعیین تیپ آنها اســتفاده کرد

 Fe، V، Ni،و  Tiبــه ردهبنــدی انواع کانســارهای آهن

( .)Dill, 2010بــر پایه درصد کانیهای مگنتیت و آپاتیت،

پرداختهانــد .با اســتفاده از تغییرات نســبت V/Tiدر برابر

کانســنگهای منطقه مــورد مطالعه را میتــوان در قالب

نســبت  ،Ni/Tiو نســبت  V/Feدر برابر نســبت Ti/Fe

کانســنگهای مگنتیت-آپاتیت ،آپاتیت-مگنتیت و آپاتیت

میتوان کانسارهای اکســیدهای آهن-آپاتیت ،کانسارهای

طبقهبندی کــرد .بر پایه دادههای ژئوشــیمیایی مقدار Fe

ن رســوبی )BIF( 1را از
آهــن تیتانیومدار و کانســارهای آه 

در نمونههــای  HI-G-6، HI-G-7و  HI-G-4بــه ترتیب

یکدیگر تشــخیص داد .بر این اساس ،هر سه نمونه معرف از

 ،3/35 ،20/48و  0/47درصــد و مقدار  Pدر این نمونهها به

کانسنگهای منطقه جزیره هرمز در محدوده کانسنگهای

ترتیب  1/62 ،2/66و  16/06درصد میباشــند که تأییدی بر

ت قرار میگیرند (شکل -6الف ،ب).
اکسیدهای آهن-آپاتی 

ن رسوبی بر اساس نسبتهای عنصری (،)Frietschand Perdahl, 1995
شــکل  .6طبقهبندی کانسارهای آهن-آپاتیت ،آهن تیتانیومدار و آه 
الف) نسبت  V/Tiدر برابر نسبت  ،Ni/Tiب) نسبت  V/Feدر برابر نسبت Ti/Fe

به ورود در ترکیب و ساختار مگنتیت نیستند.

کانســنگهای اکســیدهای آهن-آپاتیت منطقه مورد

1

مطالعه ،تمرکز باالی از عناصر کمیاب خاکی دارند .مجموع

یکی از ویژگیهای اصلی کانســارهای مگنتیت-آپاتیت

مجموع عناصر کمیاب خاکی در نمونههای معرف از کانسنگ

تیپ کایرونا ،وجود درصــد باالیی از عناصر کمیاب خاکی

مگنتیت-آپاتیــت  2719گرم در تن ،در کانســنگ آپاتیت-

ی در این تیپ
در ترکیب آنها اســت .عناصر کمیاب خاک 

مگنتیــت  4748گرم در تن و در کانســنگ غنی از آپاتیت

از کانسارها بهصورت جانشــینی عنصر کلسیم در ساختار

 29922گرم در تن میباشــد .نتایج تجزیههای شــیمیایی

آپاتیت و نیز بهصورت میانبارهای مونازیت در آپاتیت وجود

نشــان میدهد که میان عیار عناصر کمیاب خاکی با مقدار

دارد ( .)Frietsch and Perdahl, 1995توزیــع آپاتیت در

کانی آپاتیت و فسفر در کانسنگها ارتباط مستقیم و مثبت

کانســارهای مختلف به عواملی همچون ترکیب و منشــأ

قــوی وجود دارد ،آپاتیت از کانیهای مهم تمرکز دهنده این

سنگهای دربرگیرنده آنها بستگی دارد .بلورهای آپاتیت

عناصر در کانهزایی جزیره هرمز اســت .عناصر کمیاب خاکی

گســتره وســیعی از تغییرات شــیمیایی مربوط به محیط

در کانی آپاتیت جانشین عنصر کلسیم میشوند و یا بهصورت

تشــکیل را نشــان میدهند .در کانی آپاتیت ،عاملهای

میانبارهای ریز مونازیت در ســاختار آپاتیــت وجود دارند.

فلوئور ،کلر ،هیدروکســیل و کربنات میتوانند جانشــین

درحالیکه همبســتگی ژئوشــیمیایی میان فسفر و عناصر

یکدیگر شــوند .عناصر کمیاب خاکی در آپاتیت جانشــین

کمیاب خاکی با آهن منفی است ،برای اینکه عناصر کمیاب

 Caشــده و نقشــی مهم برای توزیع  REEدر سنگها

2+

خاکی به دلیل شعاع یونی بزرگ و درجه باالی ناسازگاری قادر

1. Banded iron formation
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و کانســنگها ایفــا میکنــد (Frietsch and Perdahl,

هماتیت) و یا جانشینی  Euبهجای  Caو  Srبه دلیل تشابه

 .)1995ماگماهــای گوناگون بــا ترکیبات مختلف ،دارای

شعاع یونی است .مقایســه الگوی توزیع بههنجار شده به

الگوهای مختلفی از  REEهســتند .آپاتیتهای موجود در

ی در کانسنگهای اکسیدآهن-
کندریت عناصر کمیاب خاک 

نفوذیهای آلکالن و کربناتیتها غنی از  REEمیباشــند،

آپاتیت جزیره هرمز با آنهایی از کانسارهای مگنتیت-آپاتیت

و مقدار  REEدر آنها به چند درصد میرســد بهطوریکه

منطقه فلززائی بافق مانند کانسارهای اسفوردی ،لکهسیاه،

جدایش قوی از  LREE/HREEرا نشان میدهند .الگوی

زریگان ،گزســتان ،چادرملو ،چغارت و سهچاهون (شکل

ی بههنجار شــده به کندریت
تغییرات عناصر کمیاب خاک 

-7ب ،پ ،ت) ،کانسارهای نوع کایرونا در دیگر نقاط جهان

( )Nakamura, 1974بــرای نمونههــای کانســنگهای

از قبیــل  Henry ،Rektorn ،Kiirunavaaraو El Laco

اکســیدهای آهن-آپاتیت منطقه موردمطالعه ،غنیشدگی

ل -7ث ،ج) بیانگر هماننــدی کامل آنها با یکدیگر
(شــک 

 LREE/HREEو بیهنجــاری منفی مشــخص در  Euرا

است بهطوریکه همه الگوها غنیشدگی از  LREEبا نسبت

نشان میدهند (شکل -7الف) .بر پایه نظر Frietsch and

باالی  LREE/HREEهمراه با بیهنجاری منفی مشخص

) Perdahl (1995تهیشدگی  Euدر کانسارهای آهن نوع

در  Euدارند ،که از ویژگیهای برجســته اکسیدهای آهن-

کایرونا به دلیل اکسایش محیط (به دلیل وجود مگنتیت و

آپاتیتهای موجود در کانسارهای آهن نوع کایرونا است.

شــکل .7الگوی عناصر کمیاب خاکی بههنجار شده به کندریت در کانسارهای اکســید آهن-آپاتیت ،الف) کانهزایی جنوب غرب جزیره هرمز،
ب) کانســارهای ناحیه بافق ( ،)Frietsch and Perdahle, 1995پ) کانســار اســفوردی ( ،)Mokhtari et al., 2013ت) کانســار گزستان
( ،)Mokhtari et al., 2013ث) کانســارهای  ،Kirunavaara، Rektornو  Henryدر شــمال ســوئد (،)Frietsch and Perdahle, 1995
ج) کانسار  El Lacoدر شیلی ()Frietsch and Perdahle, 1995

ریزدماسنجی میانبارهای سیال

جزیره هرمز در جدول  4ارائه شده است .بهطورکلی سه نوع

مطالعه میانبارهای ســیال در کانهزایی مگنتیت-آپاتیت

میانبار سیال در نمونههای آپاتیت شناسایی شد .میانبارهای

جزیره هرمــز بر روی بلورهای آپاتیت انجام شــده اســت.

تکفازی مایع ( )Lکه کل حجم این میانبارها از مایع تشکیل

میانبارهای سیال موجود در آپاتیتهای نسلهای اول و دوم

شده اســت ،میانبارهای دو فازی غنی از مایع ( )LVکه از

بهصورتهای کشیده ،شکلدار و نیمهشکلدار هستند و ابعاد

یک فاز مایع ( )Lبه همراه یک فاز بخار ( )Vتشکیل شدهاند.

طولی آنها میان پنج تا 35میکرون متغیر است (شکلهای

حباب بخــار در این میانبارها پنج تــا  35درصد حجم کل

-8الف تا پ) .ویژگیهای کلی میانبارهای سیال در آپاتیتهای

میانبار سیال را اشغال میکند و میانبارهای سیال دو فازی
11
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غنــی از بخار ( )VLکه از یک فاز بخار ( )Vبه همراه یک فاز

میانبارهــای موجود در نمونههای مورد مطالعه را تشــکیل

مایع ( )Lتشکیل شدهاند و حباب بخار در آنها از  55تا 80

میدهند (شکل -8الف ،ب ،پ ،ت ،ث) .این میانبارها هم

درصد حجم کل میانبارها را اشغال میکند .میانبارهایسیال

به صورت اولیه (در امتداد سطوح رشد) و هم بهصورت ثانویه

دو فازی غنی از مایع ( )LVبا فراوانی  80تا  85درصد بخش

(در ریز درز و شکســتگیها) و یا بهصورت شبه ثانویه به دام

عمده میانبارهایســیال موجود در کانی آپاتیت و همچنین

افتادهاند .در این پژوهش مطالعات حرارتسنجی با عملیات

میانبارهای دو فازی غنــی از بخار ( )VLو میانبارهای تک

سرمایش و گرمایش بر روی میانبارهای سیال دوفازی غنی از

فــازی مایع ( )Lهر کدام بین پنج تا هفت درصد فراوانی کل

مایع انجام شده است.

شــکل  .8انواع میانبارهای ســیال با شکلهای مختلف در کانی آپاتیت از منطقه هرمز ،الف) میانبارهای سیال دو فازی غنی از مایع ( )LVبه
شکل کشیده ،ب) میانبارهای سیال دو فازی غنی از مایع ( )LVبه شکل بیضوی ،پ) میانبارهای سیال دو فازی غنی از مایع ( )LVبه شکل
نامنظم ،ت) میانبارهای سیال دو فازی غنی از بخار ( ،)VLث) میانبارهای سیال تک فازی مایع ()L

جدول  .4پتروگرافی و ریزدماسنجی میانبارهای سیال دوفازی غنی از مایع در آپاتیت از کانسنگهای اکسیدهای آهن-آپاتیت جزیره هرمز
)Salinity (wt.%NaCl eq.

)Th (°C

)Tmice(°C

Fluid type

Shape

)Size (µm

Genetic

Sample

16/76

337

- 11/25

LV

Elongate

10

Primary

HI-F2-01

32/40

561

- 8/52

LV

Elongate

12

Primary

HI-F2-02

14/16

309

- 12/42

LV

Euhedral

8

Primary

HI-F2-03

14/87

313

- 12/73

LV

Euhedral

25

Primary

HI-F2-04

16/26

335

- 10/90

LV

Elongate

10

Primary

HI-F2-05

21/40

357

- 18/60

LV

Elongate

12

Primary

HI-F2-06

28/54

474

- 8/70

LV

Elongate

10

Primary

HI-F2-07

14/75

312

- 12/71

LV

Subhedral

8

Primary

HI-F2-08

14/95

318

- 11/65

LV

Subhedral

6

Primary

HI-F2-09

33/87

565

- 7/45

LV

Elongate

6

Primary

HI-F2-10
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نتایج مطالعات گرمایش ســیاالت نشــان میدهد که

کانهزایی را به دست آورد .برای کانهزایی آهن-آپاتیت منطقه

تغییرات دمای همگنشــدن در میانبارهــای دو فازی مایع

هرمز بر پایه مقدار میانگین دما و شوری ،عمق تقریبی 3000

و بخار ( (L+Vدر کریســتال آپاتیت بین  309تا  565درجه

متر برآورد شــده است (شکل -9پ) .ازآنجاکه محیط به تله

ســانتیگراد (میانگیــن  )388 ºCو بر اســاس مطالعات

افتادن میانبارهای سیال در این بخش از کانهزایی مرتبط با

سرمایش درجه شــوری میانبارهای سیال در میزبان آپاتیت

این اعماق میباشد ،فشار حاکم بر محیط ،فشار لیتواستاتیک

بین  14/16تا ( 33/87میانگین  )20/80درصد وزنی معادل

اســت .از نمودار دوتایی میزان شوری در برابر درجه حرارت

نمک طعام تغییر میکند .در این مطالعه با استفاده از میزان

همگنشدگی میتوان بدون اســتفاده از ایزوتوپهای پایدار

شوری سیال در مقابل دمای همگنشدگی ،مقدار چگالی و

تا حدودی منشــأ ســیاالت کانسارســاز را پیشبینی کرد

فشاربخار محاسبه شــد که بر این اساس مقدار چگالی بین

( .)Kesler, 2005همانطور که در شــکل -9ت مشــاهده

مقادیر  0/5تا  0/9گرم بر سانتیمتر مکعب و فشاربخار کمتر

میشود اکثریت میانبارهایسیال کانسار آهن-آپاتیت هرمز

از  200تا حداکثر 700بار تغییر میکند (شــکل -9الف ،ب).

در گستره سیاالت با منشاء ماگمائی و گرمابی قرار میگیرند،

براســاس نمودار دما-فشــار-عمق (;Haas, 1971, 1976

که حاکی از نقش این سیاالت در کانهزایی آهن-آپاتیت هرمز

 )Sourirajan and Kennedy, 1962میتوان عمق تقریبی

میباشد.

شــکل .9الف) گســتره چگالی ســیاالت کانهســاز و روند تغییرات چگالی تحت تأثیر فرایند سردشــدگی و اختالط میانبارهــا (اقتباس از
 ،)Wilkinson, 2001ب) نمودار تعیین فشــار ســیال کانهساز برحسب دمای همگن شدن و شــوری (،)Driesner and Heinrich, 2007

پ) نمودار دما-فشار-عمق جهت تعیین عمق بهدام افتادگی سیال ،که با در نظر گرفتن میانگین دمای همگنشدگی و شوری عمق  3000متر برای
بهدام افتادن سیال کانهساز بهدستآمده است ،ت) تشخیص نوع سیال کانهساز با استفاده از میزان شوری در برابر درجه حرارت همگنشدگی
(اقتباس از )Kesler, 2005
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مراحل تشکیل کانهزایی اکسیدهای آهن-
آپاتیت جزیره هرمز

 ،F، Cl، Sو  Pبهشــدت وارد مذاب غنی از آهن میشــوند
( )Lester et al., 2013و حضــور عناصــر فــرار بهطــور

برای تکوین کانهزایی اکسیدهای آهن-آپاتیت جزیره هرمز

قابــل مالحظــهای چگالــی مایعــات را کاهــش میدهد

مراحل زیر بهطور سلسله مراتبی ارائه میشود:

( ،)Goldstein and Francis, 2008بدین ترتیب ســاخت

مرحله اول (باال آمدگی پوســته قــارهای) :در زمان

قارچی شــکل غنی از آهن که محتوی دانههای مگنتیت و

پرکامبرین پســین سرزمین ایران بخشی از ابرقاره گندوانا در

مذاب آهن-فســفر با درصد باالیی از مواد فرار است ،ساخته

حاشیه شــمالی آن بوده است .در محدودهی پوسته قارهای

میشود (کانسنگهای تودهای مگنتیت-آپاتیت در این مرحله

ایران ،گوشته فوقانی به دلیل ازدیاد حرارت دچار ذوب و باال

به وجود میآید) .مذاب غنی از آهن در مقایســه با ماگمای

آمدگی شده و زمینهی فرآیندهای تکتونیکی کششی را فراهم

غنی از  Siهمزمان از چگالی کمتری برخوردار اســت .زمانی

آورده است (شکل -10الف).

کــه مذابهای غنی از آهن و مواد فــرار به عمقهای کمتر

مرحله دوم (فعالیتهای کششی و گسلخوردگی پوسته

صعود میکند ،کاهش درجه حرارت و فشــار سبب از دست

قارهای) :در این مرحله گسلخوردگیها و فعالیتهای کششی

رفتن گاز و دفع ســیاالت ماگمایی-گرمابی غنی از  Clو  Fاز

توسعه پیدا کرده و حوضههای رسوبی-آتشفشانی درونقارهای

توده غنی از آهن میشود .سیاالت ماگمایی-گرمابی غنی از

تشکیل میشــوند .پیامد این کشش منجر به فرونشست و

 Clو  Fبا توده مگنتیتی ســخت شده واکنش داده ،و به فاز

تــراوش ماگمای بازالتی به خارج میشــود .ترکیب این نوع

آهن-فسفر بینابینی تغییر ماهیت میدهند و سبب کاهش

بازالتهــا نیز از نوع آلکالن اســت .در ایــن زمان در بخش

قابل مالحظه در مقدار تیتانیوم ،کروم و دیگر عناصر کمیاب

ســاحلی حاشــیه واگرای پروتوپالئوتتیس رسوبات تبخیری

مگنتیتهای اولیه میشــوند (کانیهای مگنتیت و آپاتیت

سازند هرمز نهشته شدهاند (السمی .)1379 ،با توسعه ریفت

نسل دوم که فضاهای میان مگنتیت و آپاتیتهای نسل اول

درونقارهای سری از سنگهای آتشفشانی ،رسوبی و تبخیری

را پر میکنند در این مرحله تشکیل میشوند که بهنوبه خود

در این حوضهها نهشــته میشود و از مثالهای شاخص این

توسط رگه-رگچههای مگنتیت و آپاتیت دنبال میشوند).

رخداد زمینشناسی در ایران میتوان بلوک بافق-پشتبادام و

تودههای آذریــن نفوذی مافیک تا فلســیک و دایکهای

منطقه هرمز را نام برد (شکل -10ب).

دیابازی-تراکیتی و ریوداســیتی در طول تبلور بخشی ماگمای

مرحله ســوم (فعالیتهای ماگمایی-گرمابی) :مرحله

 Sایجاد میشوند .کانهزاییهای
مافیکی اولیه ،از مذاب غنی از  i

فعالیتهای آتشفشــانی در حوضههای رسوبی درونقارهای

اکســیدهای آهن-آپاتیت مانند فازهای تأخیری ،ســنگهای

بهتدریج به فعالیتهای ماگمایــی و نفوذی تغییر مییابند.

آتشفشانی-رسوبی میزبان و تودههای آذرین مافیک تا فلسیک

در این نوع محیطهای زمینســاختی ،ماگمای مادر ترکیب

را قطع کردهاند (شکل -10پ) .در ضمن ،واکنش میان سیاالت

مافیکی آلکالن دارد .در ماگماهای آبدار با فشــار بخشــی

گهای آذرین (بهویژه ریولیتی و ریوداسیتی)
ماگمائی-گرمابی و سن 

اکســیژن باال ،مگنتیت اولین کانی است که متبلور میشود

سری هرمز سبب دگرسانی وسیع آلکالی-کلسیک شده است.

( .)Martel et al., 1999همینکه ماگما به ســطح معینی

مرحله چهارم (چینخوردگی ،گسلش و فرسایش) :در

صعود میکند ،مذاب همــوژن باقیمانده دانههای مگنتیت

نهایت ،از زمان کامبرین زیرین تا عهد حاضر بهدلیل فعالیت

متبلور شــده را احاطه میکند (کانهزایی مگنتیت با ساخت

گنبدهای نمکی و گســلها ،مجموعه ســری هرمز (شامل

و بافت دانهپراکنده در این مرحله تشــکیل میشود) .در این

ســنگهای رسوبی-آتشفشــانی ،نفوذیها و کانسنگها)

مرحله ،مذاب باقیمانده متحمل ناآمیختگی شــده و مذاب

بهعنوان پیسنگ زاگرس در سطح زمین نمایان شده ،و پس

غنی از آهن و مذاب غنی از ســیلیس بــه وجود میآید .در

از تحمل فرآیندهای هوازدگی و فرســایش مورفولوژی عهد

طــول فراینــد ناآمیختگی مایعــات ،عناصر فــرار از قبیل

حاضر را پیدا کردهاست (شکل -10ت).
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شکل  .10مراحل مختلف تشکیل کانسار آهن-آپاتیت جزیره هرمز ،الف) باال آمدگی پوسته قارهای ،ب) توسعه فعالیتهای کششی و گسلخوردگی
پوسته قارهای ،پ) فعالیتهای ماگمایی-گرمابی و کانهزایی ،ت) در نهایت دیاپیریسم ،چینخوردگی ،گسلش ،هوازدگی و فرسایش

نتیجهگیری

کانیهای مگنتیت و آپاتیت را اثبات میکند .کانسنگهای

در منطقه مورد مطالعه ،سری هرمز تناوبی از گدازه و توف

مگنتیت-آپاتیت جزیره هرمــز دارای تمرکز باالیی از عناصر

ریولیتی تا ریوداسیتی ،کریستال توف ،شیلتوفی ،ماسهسنگ

کمیاب خاکی اســت و عیار مجموع  REEدر کانسنگهای

و الیههای تبخیری به سن پرکامبرین پسین-کامبرین پیشین

غنی از آپاتیت تا ســه درصد میرســد ،و همبستگی مثبت

را شــامل میشــود .کانهزایی اکســیدهای آهــن و آپاتیت

قوی میان فســفر با REEوجود دارد .مقادیر نســبتهای

بهصورتهای تودهای ،دایــک ،رگه-رگچهای و دانهپراکنده

 V/Fe ،Ni/Ti ،V/Tiو  Ti/Feو الگوی بههنجار شده عناصر

در سنگهای شیل توفی و کریستال توف مشاهده میشود.

کمیاب خاکی به کندریت در کانسنگهای مگنتیت-آپاتیت

بر پایه مقادیر اکســیدهای آهن و آپاتیــت میتوان کانهزایی

جزیره هرمز مشابهت آنها را با کانسارهای مگنتیت-آپاتیت

را به انواع اکســیدهای آهن (بیشتر مگنتیت) ،اکسیدهای

ماگمائی نشــان میدهد .دمای همگنشدن در میانبارهای

آهن-آپاتیت و آپاتیت تقسیم کرد .کانیهای اصلی سازندهی

دو فــازی مایع و بخار ( )L+Vدر کانــی آپاتیت بین  309تا

کانســار شــامل مگنتیت ،اولیژیســت ،هماتیت ،و آپاتیت

( 565میانگین  )388درجه سانتیگراد و درجه شوری بین

است ،کلســیت ،کوارتز و کانیهای رسی باطلههای کانسار

14/16تا ( 33/87میانگین  )20/80درصد وزنی معادل نمک

را تشکیل میدهند .مطالعات بافتی وجود نسلهای مختلف

طعام در تغییر است و میانبارهایسیال در گستره سیاالت
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کانیشناسی ،ژئوشیمی ،میانبار سیال و ژنز کانهزایی مگنتیت ...

.216-195 ،1

با منشاء ماگمائی و گرمابی قرار میگیرند که حاکی از نقش

−رجبزاده ،م.ع ،.حسینی ،ک .و موسوی نسب ،ز،.

این ســیاالت در کانهزایــی منطقه میباشــد .درنهایت ،با

 .1393مطالعات کانیشناسی و ژئوشیمیایی عناصر کمیاب

توجه به شواهد زمینشناسی ،کانیشناسی ،ژئوشیمیایی و

خاکی بر روی آپاتیت کانســار اکسید آهن-آپاتیت اسفوردی

میانبار سیال ،کانهزایی مگنتیت-آپاتیت جزیره هرمز در گروه

بافق-یزد .اولین همایش زمینشناسی فالت ایران.11 ،

کانسارهای مگنتیت-آپاتیت نوع کایرونا و با منشاء ماگمائی-

−رستمی ،ع ،.بازآمد ،م ،.حاج علیلو ،ب .و مؤذن،

گرمابی طبقهبندی میشود.

م .1393 ،.بررســی رفتار ژئوشــیمیایی عناصر نادر خاکی

در آپاتیتهــای جزیرهی هرمز ،اســتان هرمــزگان .مجله

سپاسگزاری

زمینشناسی اقتصادی.85-71 ،1 ،6 ،

نگارندگان مقاله از دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی

−ســپهریراد ،ر .1379 ،.زمینشناســی اقتصادی

شاهرود که بستر و محیط مناسبی را برای انجام این پژوهش

کانسار آهن آنومالی شمالی ،چغارت .پایاننامه کارشناسی

محتــرم مجله و داورانــی که ارزیابی مقالــه حاضر را قبول

−فخری دودوئی ،ع .1397 ،.زمینشناسی اقتصادی

آماده کردهاند ،سپاســگزاری مینمایند .از دستاندرکاران

ارشد ،دانشگاه تربیتمعلم.158 ،

میفرمایند ،تشکر میشود.

و ژئوشــیمی واحد  H4سری هرمز ،جزیره هرمز .پایاننامه

کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود.172 ،

منابع

−کارگــران بافقــی ،ف .1380 ،.مطالعــه زونهای

فسفات دار در کانسار آهن چغارت و ارتباط احتمالی آنها با

−آقانباتی ،ع .1385 ،.زمینشناسی ایران .سازمان

زونهای فسفاتدار اسفوردی .پایاننامه کارشناسی ارشد،

زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.586 ،

دانشگاه تربیتمعلم.111 ،

−احمدزاده هروی ،م ،.هوشــمند زاده ،ع .و نبوی،

−السمی ،ی .1379 ،.رخسارهها ،محیطهای رسوبی

م.ح .1369 ،.مفاهیم جدیدی از چینهشناسی سازند هرمز

و چینه نگاری سکانسی نهشته سنگهای پرکامبرین باالیی

و مسئله دیاپیریزم در گنبدهای نمکی جنوب ایران .مجموعه

و پالئوزوئیک ایران .انتشــارات ســازمان زمینشناسی و

مقاالت سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرش ویژه به ایران ،وزارت

اکتشافات معدنی کشور.180 ،

معادن و فلزات ،جلد اول.22-1 ،

−احمدی مقــدم ،پ ،.مرتضوی ،م ،.پوســتی ،م.

−	 Aftabi, A., Mohseni, S., Babeki, A. and
Azaraien, H., 2009. Fluid inclusion and stable
isotope study of the Esfordi apatite-magnetite deposit, central Iran-a discussion. Economic Geology, 104, 137-139.
−	 Atapour, H. and Aftabi, A., 2017. Comments on Geochronology and geochemistry of
rhyolites from Hormuz Island, southern Iran: A
new Cadomian arc magmatism in the Hormuz
Formation. Lithos, 2015, 236-237, 203-211: A
missing link of Ediacaran A-type rhyolitic volcanism associated with glaciogenic banded iron salt
formation (BISF). Lithos, 284-285, 779-782.
−	 Bilenker, L.D., Simon, A.C., Reich, M.,
Lundstrom, C.C., Gajos, N., Bindeman, I., Barra, F. and Munizaga R., 2016. Fe-O stable isotope pairs elucidate a high-temperature origin of

و احمــدی پور ،ح .1397 ،.زمینشناســی و ســنگزائی
سنگهای دیابازی ســازند هرمز ،واقع در استان هرمزگان

(جنوب ایران) .مجله بلورشناسی و کانیشناسی ایران،26 ،

.664-651 ،3

−افضلی ،س ،.نظافتی ،ن ،.قادری ،م ،.قلمقاش،

ج ،.قاسمی ،م.ر .و کریمی باوندپور ،ع .1393 ،.سنگزایی
و کانهزایی در کانســار اکســید آهن آپاتیتدار گزســتان،
خــاور بافق ،ایران مرکزی .فصلنامه علوم زمین ،ســازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.84-77 ،93 ،24 ،
−بهزادی ،م .1385 ،.کانیشناسی ،ژئوشیمی و ژنز

کانسار آهن آنومالی شمالی واقع در منطقه بافق یزد .رساله

دکتری ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی.211 ،

−بیابانگرد ،ح ،.عالیــان ،ف .و بازآمد ،م.1397 ،.
کانیشناسی ،ژئوشیمی و منش ًا کانهزایی آهن و مس در توالی
آتشفشانی-رسوبی هرمز .مجله زمینشناسی اقتصادی،10 ،
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پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگوسن گستره دهته،
جنوب دیهوک ،بلوک لوت

مرتضی خلعتبری جعفری(1و*) ،نرمین بانهای 2و محمد فریدی

3

1 .دانشیار ،پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
2.کارشناس ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،مدیریت سنندج
3.استادیار ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،مدیریت تبریز

تاریخ دریافت98/03/18 :
تاریخ پذیرش98/06/30 :

چکیده

گســتره مورد مطالعه ،در جنوب دهته ،بلوک لوت ،دربردارنده گدازههای آتشفشــانی الیگوسن با ترکیب آندزیت،
تراکیآندزیت ،تراکیداسیت ،داسیت و ریولیت است .این گدازهها ،دارای بافت پورفیریک و پورفیریتیک میباشند و
فنوکریست آمفیبول فراوان دارند .بیشتر گدازههای الیگوسن ،روندهای ماگمایی کالکآلکالن تا کالکآلکالن پتاسیم
باال را نشــان میدهند .در نمودارهای دوتایی ،نمونههای گدازههــای آندزیتی و تراکیآندزیتی در قلمرویی جدای از

گدازههای تراکی داسیتی ،داسیتی و ریولیتی اجتماع یافتهاند که نشان میدهد تفریق ماگمایی ،بهتنهایی در ژنز این
گدازهها تاثیر نداشــته است .در الگوهای عناصر نادر خاکی و نمودارهای عنکبوتی ،این گدازهها غنیشدگی عناصر

کمیاب دارای یون بزرگ و تهیشدگی از عناصر کمیاب با شدت میدان باال را نشان میدهند .الگوهای به هنجار شده
از گدازههای آندزیتی و تراکیآندزیتی ،انطباق قابل توجهی با قلمروی بازالت جزیره اقیانوسی دارند .الگوهای گدازههای
اسیدی ،قابل مقایسه با الگوهای پوســته قارهای باالیی هستند .این ویژگیهای ژئوشیمیایی ،داللت بر این دارند،

که گدازههای آندزیتی و تراکی آندزیتی ،از ذوب بخشــی گوشته لیتوسفری منشاء گرفتهاند ،که پیش از این توسط
مولفههای فرورانش (مذاب و سیاالت) غنی شدهاند .در ژنز گدازههای اسیدی نیز ذوب بخشی پوسته قارهای ،نقش

مهمی داشته است .بر اساس موقعیت زمینشناسی و دادههای ژئوشیمیایی ،به نظر میرسد که گدازههای آتشفشانی
الیگوسن دهته ،در یک پهنه پسابرخورد ،در پسامد نازکشدگی لیتوسفر قارهای ،در بلوک لوت تشکیل شدهاند .این

فرایندها ،شاید پیامد قطعه شدگی لیتوسفر بوده است ،که در یک کمربند کوهزایی پسابرخورد روی داده است.
واژههای کلیدی :آندزیت ،آمیختگی ماگمایی ،پسا برخوردی ،کالکآلکالن.
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1

( ،)Kluyver et al., 1981واقع اســت .این گستره ،جزیی

گســتره مورد مطالعه ،در بلوک لوت ،اســتان خراسان

از بلوک لوت اســت که سنگهای آتشفشــانی منسوب به

جنوبی و در جنوب روســتای دهته (مســیر جاده دیهوک-

ترشــیری ،در آن گســترش قابل توجهی دارند .بلوک لوت،

راوند کرمان) ،واقع اســت .این گســتره ،در بین طولهای

از شــرق با گســل نهبندان ،بــه پهنه جوش خــورده خاور

جغرافیایی ' 57° 25تا ' 58° 00شرقی و عرضهای جغرافیایی

ایــران و در غــرب با گســل نایبندان ،به رشــته کوههای

' 32° 35تا ' 33° 05شــمالی ،در شــمال ناحیه نایبندان

شــتری متصل اســت ( .)Stöcklin, 1968گســتره مورد

* نویسنده مرتبطkhalat1965@gmail.com :

مطالعه ،در شــمال ورقه زمینشناسی 1:250000نایبندان

پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگوسن گستره دهته...

( )Kluyver et al., 1981و در ورقه زمینشناسی 1:100000

(مانند منشــاء بازالتهای میان اقیانوسی) بوده ،که با مواد

زنوغان (فریدی ،)1384 ،برونزد دارد .در این ورقه ،سنگهای

پوسته قارهای فوقانی آالیش یافتهاند .به باور کیالنی جعفری

آتشفشانی ائوسن ،الیگوسن ،نئوژن و کواترنری رخنمون دارند

ثانی ( ،)1396منشــاء گدازههای بازیک-حدواسط در شرق

(فریدی )1384 ،که بررســی پترولوژی گدازههای آتشفشانی

سه چنگی ،گوشته لیتوسفری زیر قاره بوده است ،که پیش

الیگوسن ،موضوع این مقاله است.

از ذوب بخشی توســط ترکیبات فرورانش (سیاالت و مذاب

در مورد ســنگهای آتشفشــانی در بلوک لوت ،نقطه

رها شده از صفحه اقیانوسی فرورو) ،غنیشد ه است .ماگمای

نظراتی منتشــر شــده اســت .طبق مــدل ژئودینامیکی

حاصل از ذوب بخشی گوشته لیتوسفری زیر قاره ،سبب ذوب

) ،Camp and Griffis (1982از مائستریشــتین ،فرورانش

بخشــی مواد پوستهای و ایجاد ماگمای اسیدی شده و با آن

پوسته اقیانوســی به زیر بلوک افغان آغاز و تا ائوسن میانی

آمیخته شده است .به نظر میرسد ،که سنگهای آتشفشانی

ادامه یافته اســت .ادامه همگرایی و برخورد بین بلوکهای

ائوسن غرب سه چنگی ،پس از بسته شدن نئوتتیس ،برخورد

ی و گسلش امتدادلغز ،طی
لوت و افغان ،سبب چینخوردگ 

قارهای و ضخیم شــدن لیتوســفر قارهای در بلوک لوت ،در

الیگوسن ،میوسن-میوسن پایانی ،کواترنری و تسهیل در خروج

یک محیط بازشــدگی مربوط به برخورد تشــکیل شدهاند

مواد آتشفشــانی شده است (.)Camp and Griffis, 1982

(کیالنی جعفری ثانی.)1396 ،

به باور آنها ،ســنگهای آتشفشــانی این ناحیــه ،از نظر

علیرغم انتشار نقشــههای زمینشناسی توسط سازمان

پتروگرافی و ژئوشــیمیایی ،با ســنگهای آتشفشانی کمان

زمینشناسی کشور ،مطالعات جامع پترولوژی و ژئوشیمیایی

ارومیه-دختــر و البرز متفاوتند )1983( Tirrul et al. .پهنه

برروی ســنگهای آتشفشانی الیگوسن گســتره دهته انجام

جوشخورد ه سیستان ،در شرق ایران را جزء کمربند کوهزایی

نشدهاست .مطالعات ( ،Pang et al. (2012, 2013بیشتر

و برخوردی آلپ-هیمالیا دانستهاند ،که طی کرتاسه-ترشیری

در مقیاس ناحیهای بوده است ،که در شمال ناحیه لوت انجام

شکل گرفت ه اســت .به اعتقاد ) ،Tarkian et al. (1983در

شــد .تعداد اندکی از دادههای ژئوشیمیایی این مطالعات،

آغاز ســنوزوئیک ،رسوبات کربناته در شرق ایران ،بخصوص

منطقه مورد مطالعه را پوشش داده است.

در جنوب سهچنگی نهشته شدند ،اما در ائوسن گدازههای

روستای ده ته ،تنها آبادی در شمال گستره مورد مطالعه

آتشفشــانی با ترکیب آندزیتی و تراکیآندزیتی فوران یافتند.

است (شــکل  )1که همراه با روستاهای زنوغان و عربآباد،

به نظر ) ،Karimpour et al. (2011فعالیتهای آتشفشانی

در امتداد جاده دیهوک-راوند-کرمان بنا شدهاند .یک پاسگاه

در بلوک لوت ،از پالئوســن پایانی آغاز شد .سپس طی دوره

متروکــه نیروی انتظامی و چند آبانبار (شــکل  ،)1از دیگر

ائوسن میانی-الیگوسن آغازین ،تودههای آذرین درونی از نوع

ساختههای دست بشر در این منطقه هستند.

دیوریت ،مونزونیــت و گرانودیوریت ،در بخشهای مختلف

زمینشناسی منطقه

بلوک لوت ،با ویژگیهای ژئوشــیمیایی مشــابه با مناطق
فرورانش ،رخنمون یافتند .در مدل ژئودینامیکی پیشنهادی

همانطور که اشاره شد ،در منطقه مورد مطالعه ،سنگهای

) ،Zarrinkoub et al. (2012در ائوســن میانی-الیگوسن

آتشفشانی ائوســن ،الیگوســن و نئوژن برونزد دارند .در این

پایانی ،لیتوسفر شکسته شده و جریانهای آستنوسفری به

منطقه ،سنگهای آتشفشانی ائوسن ،دربردارنده ته نهشتههای

ســمت باال حرکت کردند ،که نتیجه آن ولکانیسم با منشاء

پیروکالستیک و گدازهای هستند .این سنگها ،دارای ترکیب

گوشتهای بوده است .طبق نظر)Pang et al. (2012, 2013

بازالت ،آندزیت بازالتی ،آندزیت ،تراکیآندزیت ،تراکیداسیت،

ســنگهای ماگمایــی ائوسن-الیگوســن ،در بلوک لوت-

داســیت و ریولیت-ایگنمبریت هستند (کیالنی جعفری ثانی،

سیستان ،با سنگهای ماگمایی کمربند ارومیه-دختر و البرز

 .)1396در جنوب شــرقی و در خارج از گستره مورد مطالعه،

متفاوتند .به باور آنها ،این سنگها دارای منشاء گوشتهای

در قاعده توالی آتشفشانی ائوسن ،ماسهسنگ ،مارن قرمز رنگ
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و عدسیهای سنگآهک همراه با کنگلومرا یافت شده است،

با نهشتههای اندک پیروکالستیک هستند .ویژگی شاخص

که با ناپیوستگی همشیب ،برروی سنگهای رسوبی مزوزوئیک

گدازههای آتشفشــانی الیگوســن ،فراوانی فنوکریستهای

نهشته شدهاند .در عدسیهای ســنگآهک ،ریز فسیلهای

سوزنی شــکل آمفیبول است که در گدازههای مورد مطالعه

ائوسن یافت شده است (.)Stöcklin et al., 1971

میتوان بهعنوان یک شاخص کانیشناسی ،در تشخیص این
گدازهها استفاده کرد.

گدازههای آتشفشانی الیگوسن مورد مطالعه ،دارای ترکیب
آندزیت ،تراکیآندزیت ،تراکیداسیت ،داسیت و ریولیت همراه

شکل  .1نقشه زمینشناسی گستره که بر اساس نقش ه زمینشناسی با مقیاس  1:100000زنوغان (فریدی )1384 ،و با اصالحاتی کلی ،باز رسم
شده است
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پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگوسن گستره دهته...

این گدازهها در قاعده ،بر روی سطح فرسایشی گدازههای

پالژیــوکالز فراوان دارنــد (شــکل -2چ)-2 .گدازههایی که

آندزیتی بازالتی ائوســن نهشته شدهاند (شکل -2الف ،ب).

دربردارنده فنوکریســتهای آمفیبول هستند (شکل -2ح).

برروی گدازههای آتشفشانی الیگوسن ،گدازههای آتشفشانی

-3گدازههایی که فنوکریستهای درشت پیروکسن ،آمفیبول

نئوژن جای دارند (شــکل -2پ ،ت) .ایــن گدازهها ،در اثر

و پالژیوکالز در آنها فراوان است .گاهی گدازههای با ترکیب

فرســایش ،تپه ماهورهای کم ارتفاعی را تشــکیل دادهاند

داسیتی و ریولیتی ،بهصورت روانههای آتشفشانی ضخیم دیده

(شکل -2پ ،ت) .عدسیها و الیههای پرلیتی ،در بخشهای

میشــوند .بخش میانی این روانهها ،دارای فنوکریستهای

مختلف از توالی آتشفشــانی الیگوسن یافت شدهاند (شکل

درشت و خمیره آنها بهطور کامل متبلور و میکروکریستالین

-2ث) .در این عدســیها و الیههــا ،پرلیت بهصورت نواری

اســت و سیمای کوارتز مونزودیوریتی را یافته است .در خاور

دیده میشــود .عدســیهای پرلیت ،اغلب در اثر فرسایش

منطقــه مورد مطالعه و به ســمت باالی توالی آتشفشــانی

خرد شــدهاند .آثار آنها را میتوان ،حتی در مرز الیگوسن-

الیگوسن ،گدازهها بافت پورفیریتیک یافتهاند .بهطوریکه،

نئوژن نیز یافت (فریدی .)1384 ،همانگونه که نوشته شد،

طول فنوکریســتهای آمفیبول تا  1/5سانتیمتر نیز رسیده

در بخش قاعدهای توالی آتشفشــانی الیگوسن ،این گدازهها

است .فنوکریســتهای پالژیوکالز نیز در آنها ظاهر شده و

سیمای منشــوری دارند (شــکل -2ب) .در شمال آبانبار

خمیره میکروکریســتالین ،دربردارنده بلورهای ریز بیوتیت

شــماره  ،8میتوان سطح فرســایش یافته (شکل -2ب) را

اســت .برروی این گدازهها ،فرآوردههای آتشفشــانی نئوژن

به ضخامت چند ســانتیمتر یافت .در ایــن محل و برروی

نهشته شدهاند.

سطح فرســایش یافته ،گدازههای قاعده الیگوسن بهصورت

در گدازههای منسوب به الیگوســن ،تاکنون ریزفسیل

منشــورهای عمود بر آن و ناهمشــیب نهشته شدهاند .این

مشخصی یافت نشــده اســت .اما در رابطه با انتساب این

نشان از یک وقفه زمانی بعد از فورانهای آتشفشانی ائوسن

گدازهها به الیگوســن ،دالیل چینهنــگاری و ژئوکرونولوژی

و قبل از فورانهای آتشفشــانی الیگوسن در گستره جنوب

وجود دارد (.)Pang et al., 2013; Kluyver et al., 1981

دهته را دارد .علیرغم اینکه بخشهای زیرین توالی آتشفشانی

همانگونه که در باال نوشته شد ،در بررسیهای دیرینهشناسی

الیگوسن دارای گدازههای منشوری است ،اما در بخشهای

از بخش زیرین توالی آتشفشانی ائوسن ،ریزفسیلهای ائوسن

باالتر ،این گدازهها بهصورت روانههای مطبق برروی یکدیگر

شناسایی شدند .تعیین سن به روش پتاسیم/آرگن ،بر روی

تهنشست شدهاند .گاهی در بخشهای میانی توالی آتشفشانی

یک نمونه از سنگ پیروکالستیک ،در امتداد گسل نایبندان،

الیگوسن ،این ســنگها بهصورت هیالوکالستیت رخنمون

واقع در غرب منطقه مورد مطالعه ،سن ائوسن (49/4±2/5

یافتهاند .این سنگها ســیمای پوست پیازی داشته (شکل

میلیون سال) را تأیید کرده است (.)Kluyver et al., 1981

-2ج) ،بهطوریکه قطعههای گرد شــده توســط زمینهای

گدازههای آتشفشــانی الیگوسن مورد مطالعه در این مقاله،

از هیالوکالســتیت به یکدیگر متصل شــدهاند .همراه آنها

برروی گدازههای ائوسن نهشته شدهاند .بعالوه ،تعیین سن

خردههای کربناته نیز یافت شده است که این حدس را تقویت

به روش آرگن/آرگن ،از یک نمونه از گدازه آندزیتی در جنوب

میکنــد که بخشهایی از میانه ایــن توالی ،در محیط آبدار

دیهوک ،ســن الیگوسن تحتانی ( 38/4±0/3میلیون سال)

فوران یافته است.

( )Pang et al., 2013بهدســتآمده اســت .تعیین سن به

در محلهایــی مانند جنــوب غربی آبانبار شــماره8

روش پتاسیم/آرگن ،بر روی سنگ کل در شرق آبانبار شماره

(شکل  ،)1گدازههای آتشفشانی الیگوسن ،آفانتیک و ریزبلور

( 8شــکل  ،)1سن  34میلیون ســال را تخمین زده است

هستند .گاهی هم بافت جریانی را نشان میدهند .برحسب

(.)Kluyver et al., 1981

فراوانی فنوکریســتها ،میتوان این گدازهها را در انواع زیر

بنابراین ،براساس دادههای دیرینهشناسی و ژئوکرونولوژی

تقســیم کرد-1 :گدازههایی که فنوکریســتهای آمفیبول و

موجود ،میتوان انتظار داشت ،که سنگهای آتشفشانی مورد
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شکل  .2الف) گدازههای تراکی آندزیتی آمفیبولدار الیگوسن را در شمال آبانبار شماره ( 8شکل  )1نشان میدهد که برروی گدازههای آندزیتی
بازالتی ائوسن نهشته شدهاند (دید به سمت شمال شرق) ،ب) گدازههای منشوری شکل تراکی آندزیتی در قاعده الیگوسن ،که به صورتی ناهم
شــیب ،برروی سطح فرسایشی گدازههای تراکی آندزیتی ائوسن ،جای دارند (دید به سمت شمال) ،پ) فراوردههای آتشفشانی نئوژن در شرق
منطقه ،که برروی گدازههای الیگوسن قرار گرفتهاند (دید به سمت شمال) ،ت) منظرهای دیگر ،از قرارگیری نهشتههای آتشفشانی نئوژن ،بر روی
گدازههای آتشفشانی الیگوسن را در جنوب منطقه نشان میدهد (دید به سمت شمال) ،ث) تصویر نزدیک از شکل الف (دید به سمت شمال
شــرق) ،که بلوکهایی تیره رنگ پرلیت را نشان میدهد که از عدسی پرلیتی قاعده الیگوسن رها شدهاند ،ج) فرسایش پوست پیازی ،در میانه
توالی آتشفشانی در شرق آبانبار شماره  ،5چ) گدازه داسیتی پورفیریتیک ،که فنوکریستهای پالژیوکالز و آمفیبول در آن فراوان است ،ح) گدازه
تراکی آندزیتی که دارای فنوکریستهای آمفیبول فراوان است

گدازههای آتشفشــانی ســنوزوئیک پایانی (کواترنری) ،نیز

مطالعه ،در بازه زمانی الیگوسن فوران یافتهاند.
توالی آتشفشانی نئوژن ،شامل بخشهای پیروکالستیک

بهصورت روانههای پهن و کم ضخامت ،رسوبات کواترنری و

و گدازهای اســت .بخش پیروکالستیک ،شامل برش و توف

سنگهای آتشفشانی سنوزوئیک را در کوه شاهانی در شمال

اســت ،اما بخش گــدازهای ،در قاعده ،ترکیــب آندزیتی-

ل غربی (در خارج از گستره مورد مطالعه)
و تخت نادر در شما 

تراکیآندزیتــی و در باال ترکیــب داســیتی-آندزیتی دارد.

را پوشاندهاند.
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روش مطالعه

اصلی بــه روش ( XRFبا دقت  0/1درصــد) ،و عناصر نادر

بازدید صحرایی از رخنمونهای زمینشناسی ،در آذرماه

و کمیــاب (با دقت  ،)ppmبه روش  ICP-OESاندازهگیری

 1395به مدت  10روز انجام شد .در پیمایشهای صحرایی،

شدند .در آزمایشــگاه  ALSنیز اکسیدهای اصلی و عناصر

از عکسهــای هوایی با مقیاس  1:50000و تصاویر ماهوارهای

نادر شامل  Ba, Sr, Y, Zr, Znبا روش  ICP-AESو سایر

 ETMبا مقیاس  SAS planet 1:80000اســتفاده شد .پس

عناصر با روش  ICP-Mass Spectrometryتجزیه شــدند،

از تهیه مقاطع میکروســکوپی ،مطالعات پتروگرافی انجام و

کــه نتایج این تجزیهها ،در جدول  1آورده شــدند .با کمک

نمونههای سالمتر جهت انجام آنالیزهای شیمیایی انتخاب و

نرمافزارهای  Excelو  ،Igpet 2007نمودارهای ژئوشیمیایی

به آزمایشگاههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی

رسم و سپس در نرمافزار  Corel DRAW X6بازرسم شدند.

کشور ( ،)GSIو آزمایشگاه  SGSدر کشور کانادا ارسال شدند

نتایج بررسیهای صحرایی ،پتروگرافی و ژئوشیمی ،اساس این

(جدول  .)1در آزمایشگاه سازمان زمینشناسی ،اکسیدهای

مقاله را تشکیل میدهد.

جدول  .1نتایج تجزیه شیمیایی اکسیدهای اصلی ( ،)Wt%عناصر کمیاب و نادر ( )ppmاز سنگهای آتشفشانی الیگوسن منطقه ده ته ،که در آن گدازهها
با این نشانهها معرفی شدند )and( :آندزیت )t-and( ،تراکی آندزیت )t-dac( ،تراکیداسیت )dac( ،داسیت )rhy( ،ریولیت

Z.278a
t-and
GSI
60.14
15.41
4.42
5.34
5.34
3.88
2.58
0.05
0.06
0.29
2.11
99.99
139.4
70.9
15.1
33.5
36.5
60.7
9.1
62.1
84.56
24.5
180.3
7.3
110.6
37.4
55.7
1
0.1
0.2
-

Z.278a
t-and
ALS
59.3
15.5
5.13
4.93
2.97
4.38
2.48
0.77
0.08
0.28
0.1
0.09
2.07
1/98
99
80
16.7
41
37
78
20.2
67.9
777
15.3
165
17.1
1.78
777
42.2
77.1
8.31
29.9
5.14
1.43
4.77
0.62
2.99

Z.275a
t-and
ALS
59
16.1
5.86
3.01
3.65
3.52
4.57
0.68
0.1
0.27
0.06
0.08
3.31
100
153
40
14.6
5
49
89
17.2
177.5
448
22.2
208
11.6
11.95
627
32.6
63.8
7.71
30.4
6.16
1.53
5.72
0.81
4.14

Z.274a
t-and
ALS
59.4
16.2
4.93
4.01
2.55
3.81
4.58
0.69
0.09
0.29
0.06
0.08
2.38
100
158
50
14.3
5
44
73
17.3
175.5
449
20.8
202
11.3
11.55
647
32.4
63.6
7.7
30.1
6.17
1.44
5.41
0.76
4.02

Z.273
t-and
ALS
60.2
15.9
5.16
4.78
2.99
4.53
2.62
0.78
0.09
0.3
0.1
0.1
2.2
99.8
94
70
16
38
37
87
19.9
69.5
729
14.4
161
17.6
1.55
813
40
71.8
7.86
28.7
4.81
1.29
4.5
0.57
2.87

Z.320
t-and
GSI
61.23
15.05
4.22
5.77
3.15
3.84
2.06
0.76
0.08
0.27
3.2
99.85
123
30.43
10.8
20.1
58.7
11.5
70.61
1063.8
15.99
292.42
18.16
2.108
68.7
45.37
72.54
7.902
28.8
5.40
1.63
0.54
3.07
26

Z.272
and
GSI
57.63
16.48
6.68
7.13
7.13
3.04
1.01
0.89
0.1
0.15
2
99.46
144.6
144.7
22.2
26
24.6
65.6
13
59.1
439.6
31.2
143.2
5.3
126.8
21.9
17.6
2.6
1.8
0.5
-

Z.272
and
ALS
57.6
17.25
68/6
6.77
4.15
3.39
1.03
0.68
0.12
0.15
0.06
0.03
1.52
99.6
147
170
21.4
30
24
86
20.7
59.1
415
24.4
154
11.1
15.1
279
25.9
23.4
6.5
25.6
5.32
1.32
5.29
0.8
4.56

Z.242
and
ALS
61.1
15.8
18/5
4.33
2.1
3.48
3.82
0.67
0.1
0.27
0.07
0.07
1.92
98.9
111
<10
23
<5
22
71
17
120
543
21.9
211
12
3.6
595
30.8
60.1
7.08
27.9
5.52
1.34
5.19
0.74
3.99

Samples
Rock type
L.B
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
TiO2
MnO
P2O5
SrO
BaO
L.O.I
Total
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
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.1 ادامه جدول
Samples
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
Pb
Th
U
Samples
Rock type
L.B
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
TiO2
MnO
P2O5
SrO
BaO
L.O.I
Total
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
Pb
Th
U

Z.242
0.81
2.52
3.35
2.36
0.38
5.4
0.8
15
12.6
2.94
273 .Z
t-and
GSI
60.14
15.32
5.03
5.14
5.14
3.84
2.61
0.86
0.08
0.28
1.52
99.61
138
61.3
14.8
33.5
39.8
74
11.2
68.1
817
26.6
185
11
107
30.9
55.8
1
0.7
0.1
2.5
1.4
0.4
8.3
4.9
-

Z.272
0.94
2.69
0.39
2.43
0.36
4.4
0.8
13
9.03
2.07
242.Z
t-and
GSI
61.56
15.38
4.52
4.5
3.67
3.02
4.09
0.74
0.07
0.29
1.62
99.85
124
14.4
5
23
48
7.2
117
617
38.3
187
8.3
71.5
19.3
45.9
1
0.4
0.2
2.1
0.8
0.2
9.2
8
-

Z.272
24
0.8
0.2
8.1
3.9
138b.Z
t-dac
GSI
62.93
14.44
4.43
4.67
4.67
4.94
2.33
0.65
0.07
0.23
1.72
100.05
106
66.5
12.77
12.2
34.5
55.6
4.5
61.82
537
14.74
259
13.98
1.17
38.5
36.77
58.33
6.64
23.81
4.65
1.29
0.54
2.93
0.59
1.52
0.24
1.39
0.22
6.13
0.96
7.6
10.4
1.92

Z.320
0.62
1.75
0.25
1.74
0.28
6.84
1.01
11.8
10.61
2.27
276.Z
t-dac
GSI
60.44
15.21
4.97
4.77
4.77
4.1
2.64
0.83
0.07
0.27
1.32
99.98
136
70.3
16.93
32.6
67.9
80.8
10.9
78.35
778
15.65
384
34.66
1.9
105
44.43
71.62
8.16
29.27
5.71
1.62
0.57
2.95
0.62
1.64
0.24
1.6
0.29
69.18
1.88
8.8
12.88
2.6
27

Z.273
0.54
1.63
0.24
1.38
0.21
4.2
1.1
12
12.9
2.66
276a.Z
dac
GSI
68.2
14.79
2.46
3.63
3.63
2.98
3.32
0.43
0.1
0.15
3 .1
99.87
83
34.3
5.9
5
27.3
37.4
3.9
86.93
383
9.13
160
11.02
1.08
1
32.91
49.44
5.1
18.04
3.6
1.53
0.34
1.82
0.36
0.92
0.18
1.08
0.38
4.33
1.06
8.1
14.59
2.8

Z.274a
0.8
2.43
0.34
2.3
0.38
5.2
0.8
17
12.5
2.99
277.Z
dac
GSI
69.55
14.31
1.92
2.46
2.46
3.99
3.16
0.35
0.04
0.11
2
99.57
72
49
1.9
5
20.6
37.7
5
64.7
258
18.8
113
1
1
1
42.7
1
1
0.2
2.1
0.7
0.2
6.6
4.7
-

Z.275a
0.85
2.55
0.36
2.42
0.4
5.4
0.7
17
13.05
3.14
1-14.Z
dac
GSI
65.55
14.81
1.6
4.87
1.65
3.61
1.93
0.58
0.05
0.23
2
99.39
104
11
1.9
35.2
50.3
6.4
45.9
711
21.8
203
7.3
24.8
16
51.5
1
1
0.2
2.2
1.2
0.2
9.6
3.6
-

Z.278a
0.57
1.75
0.22
1.43
0.22
4.3
1.1
13
12.7
2.65
277.Z
rhy
ALS
70.9
13.4
2.01
2.4
0.82
4.11
2.94
0.24
0.05
0.09
0.03
0.08
1.87
99
23
60
3.6
5
20
49
14.3
70.5
262
8.6
141
8.8
1.29
660
30.4
50.9
5.14
17
2.77
0.71
2.69
0.34
1.57
0.31
0.91
0.12
0.78
0.12
3.7
0.8
12
13.85
2.8

Z.278a
2.5
1.3
0.2
6.5
4.5
277a.Z
rhy
ALS
68.9
14.26
1.92
2.71
2.71
4.1
3.16
0.35
0.03
0.11
2
99.23
71
49.4
4.59
5
16.9
38.3
5
91.73
285
9.33
177
12.78
1.43
1
36.58
54.42
5.69
19.45
3.89
1.19
0.35
1.81
0.36
0.95
0.13
0.90
0.17
4.92
1.08
6.5
14.47
2.86
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همانند فنوکریســتهای پالژیوکالز ،در گدازه آندزیتی،

پتروگرافی

گاهی میتوان ،بافت الکی را هم مشاهده کرد .بافت اسفنجی

بر اساس مطالعات پتروگرافی و نامگذاری ژئوشیمیایی،

نیز در این فنوکریســتها دیده میشود و فضای خالی آنها

فراوردههای آتشفشــانی الیگوســن ،دارای ترکیب آندزیتی،

توسط کوارتز یا شیشه آتشفشانی پر شد ه است .فنوکریستهای

تراکیآندزیتی ،تراکیداســیتی ،داسیتی و ریولیتی هستند.

هورنبلند ،چندرنگی قهوهای دارند ،که از حاشــیه توســط

بافت آنهــا پورفیریک-پورفیریتیک با خمیره میکرولیتیک،

کانیهــای اپاک جانشــین شــدهاند (شــکل-3پ ،ث).

هیالومیکرولیتیکومیکروکریستالین(درانواعمونزودیوریتی)،

در این فنوکریستها ،میانبارهای ریز پالژیوکالز نیز یافت شده

تشخیص داده شد .در این گدازهها ،فنوکریستهای آمفیبول

است (شــکل -3ت) .بعالوه ،گاهی هورنبلند دارای حاشیه

و پالژیوکالز فراوان هســتند .میتوان گفت که هورنبلند با

انحالل یافته اســت (شــکل -3ت و ث) .حاشیه اکسیده و

حاشیه اکسید شده ،مهمترین شاخص کانیایی در این توالی

انحالل یافته ،در هورنبلند و بیوتیت سنگهای آتشفشانی،

آتشفشانی است .با توجه به فراوانی هورنبلند ،چه بهصورت

به پایین آمدن فشار در نتیجه صعود ماگما به سطح زمین و

فنوکریست و یا بهصورت بلورهای ریز در خمیره ،شاید بتوان

خروج گاز ()Winter, 2014; Sumner and Wolff, 2003

گفت که ســنگ مادر ماگمای سازنده گدازههای الیگوسن،

نسبت داده شــده است .مواجهه گدازهها با اکسیژن هوا در

دارای آمفیبول بوده یا اینکــه در حین تبلور ،آب به فراوانی

هنگام فــوران و یا افزایش دما و دیگر تغییرات در شــرایط

در دســترس بوده اســت (Winter, 2014; Sumner and

فیزیکوشیمیایی ،مانند تغییرات فشــار آب ،میتواند سبب

.)Wolff, 2003

ایجاد این پدیدهها در گدازههای آتشفشانی شود (Plechov

گداز ه آندزیتی ،دارای بافت پورفیریک ،با خمیره شیشهای

 .)et al., 2008; Tepley, 1999بــه باور Dogan et al.,

و میکرولیتیک است .فنوکریســتها ،دربردارنده آمفیبول

) ،(2011نبود تعادل در ماگما ،ســبب خوردگی در حاشیه

(هورنبلند) و پالژیوکالز (آندزین) هســتند .فنوکریستهای

آمفیبول و بیوتیت و اکسیده شدن آنها در گدازههای داسیتی

پالژیــوکالز ،دارای شــکل بلورین تختهای میباشــند و در

و آندزیتی کوههای ارسیس در مرکز آناتولی ،ترکیه شده است.

مواردی بافت الکی (شــکل -3الف) و منطقهبندی تالطمی

) Temizel and Arslan (2008تخریــب ،ریــزش ،انحالل

دارند (شکل -3ب) .این شواهد ،بهعنوان نشانه آمیختگی و

و خورده شدگی در حاشــیه بلورهای آمفیبول و بیوتیت را،

اختالط ماگمایی ( ،)Renjith, 2014; Shelley, 1993و یا

نشانهای از عدم تعادل در اثر آمیختگی ماگمایی در بازالتها

کاهش فشار هنگام انتقال ماگما به سطح زمین (Nelson and

و آندزیتهای ایکیزی در شمال خاوری ترکیه تفسیر کردهاند.

 )Montana, 1992در نظر گرفته شــدهاند .فنوکریستهای

به باور ) Keskin et al. (2008خوردگی و حاشــیه انحاللی

هورنبلنــد ،در گدازههای آندزیتی منطقه «ســاردینیا» در

در فنوکریستهای بیوتیت و آمفیبول ،در گدازههای بازالتی

باختر مدیترانه ) ،)Beccaluva et al., 2013در گدازههای

تا ریولیتی شمال و مرکز ترکیه در اثر عدم توازن و آمیختگی

آندزیتی شمال شرقی ترکیه ) )Aydincakir, 2014بهعنوان

ماگمایی رخ داده است Gao et al. (2014) .ضمن مطالعه

نشانههای کانیشناسی فرورانش گزارش شدهاند.

داســیتهای کواترنری منطقه آتشفشــانی تنگ چونگ در

گــداز ه تراکیآندزیتی ،دارای بافــت پورفیریک با خمیره

جنوب شرقی فالت تبت ،این پدید ه را به آمیختگی ماگماهای

میکرولیتیک است .فنوکریســتها ،دربردارنده پالژیوکالز،

بازیک و فلسیک نسبت دادهاند .خمیره این گدازه ،از شیشه

هورنبلند و اوژیت هستند .فنوکریستهای پالژیوکالز ،از نوع

نامتجانس و از بلورهای ریز مشابه با فنوکریستها و کانیهای

آندزین میباشند ،شکل بلورین تختهای و منطقهبندی عادی

اپاک ،اسفن و آپاتیت تشکیل شده است.

و گاهی معکوس را نشان میدهند .این فنوکریستها ،بهطور

گداز ه تراکیداسیتی الیگوسن ،دارای بافت پورفیریک با

غالب سالم هستند ،اما گاهی توسط کانیهای رسی و آلبیت

ت
خمیره شیشــهای و میکرولیتیک جریانی است .فنوکریس 

جانشین شدهاند.
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شکل  .3تصاویر میکروسکوپی سنگهای آذرین مورد مطالعه ،الف) بافت الکی در فنوکریستهای پالژیوکالز از گداز ه آندزیتی ،ب) منطقهبندی
تالطمی در فنوکریســت پالژیوکالز از گدازه آندزیتی ،پ) فنوکریســتهای هورنبلند قهوهای با حاشــیه اکسیده و انحالل یافته در گدازه تراکی
آندزیتی ،ت) میانبار پالژیوکالز در فنوکریســت هورنبلند از گدازه تراکی آندزیتی ،ث) تصویری نزدیکتر از حاشــیه انحالل یافته در فنوکریست
ت ریز پیروکسنیت با حاشیه واکنشی در گداز ه داسیتی،
هورنبلند ،ج) فنوکریســتهای خودشکل سانیدین در گدازه تراکیداســیتی ،چ) زنولی 
ت کوارتز با حاشــیه خلیجی در گدازه ریولیتی .عکسهای ب و چ در نور عادی و بقیه
ح) خمیره نامتجانس در گدازه داســیتی ،خ) فنوکریســ 
عکسها در نور پالریزه با عدســی 4xبرداشته شدند .عالیم اختصاری مورد اســتفاده در این تصاویر میکروسکوپی عبارتند از  -Plgپالژیوکالز،
 -Hblهورنبلند -Sa ،سانیدین -Q ،کوارتز -Enc ،زنولیت ریز

غالــب در آنهــا ،پالژیــوکالز (آندزین-الیگوکالز) اســت.

بودن بلورهای فلدســپار در خمیره ،تشخیص نوع فلدسپار

ســودومورفهای کانیهای فرومنیزین نیز دیده میشــوند

ممکن نیست .بلورهای ریز کانیهای آپاتیت ،زیرکن ،اسفن و

که بهطور کامل توســط کانیهای اپاک جانشــین شدهاند،

اپاک در خمیره پراکندهاند.

بهطوریکه ،نمیتوان کانی مافیک اولیه را تشخیص داد .در

گداز ه داسیتی دارای بافت پورفیریک است و دربردارنده

خمیره ،میکرولیتهای ریز پالژیوکالز (الیگوکالز-آلبیت) ،و

ن به مقدار
فنوکریستهای پالژیوکالز ،آمفیبول و کلینوپیروکس 

بلورهای ریز و خودشکل سانیدین (شکل -3ج) ،و بلورهای

ناچیز هستند .زنولیتهای ریز پیروکسنیت هم دیده میشوند

ریز و بیشــکل کوارتز را میتوان مشــاهده کرد .به دلیل ریز

که دارای حاشیه واکنشی میباشند و پیروکسنهای آنها در
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حال جانشینی توسط کلسیت ،کلریت و ترمولیت-اکتینولیت

و نقش تفریق ماگمایی ،الگوهای عناصر نادر و نادر خاکی و

هســتند (شکل-3چ) .خمیره این گدازه ،نامتجانس است و

جایگاه تکتونوماگمایی و منشاء گدازههای الیگوسن گستره ده

در نور عادی به رنگهای تیره و روشــن دیده میشــود ،که

ته مورد بحث قرار خواهند گرفت.

علت آن ممکن است ،آمیختگی ماگمایی باشد (شکل -3ح).

نامگذاری ژئوشــیمیایی و روندهای ماگمایی :در نمودار

بلورهای ریز و کشیده کوارتز نیز بهصورت پراکنده در خمیره

تغییرات  Na2O+K2Oبــه ،)Le Bas et al., 1992( SiO2

گــداز ه ریولیتــی ،دارای بافــت پورفیریک بــا خمیره

تراکیآندزیت ،تراکیداسیت ،داسیت و ریولیت رسم شدهاند

میکروکریستالین است و دربردارنده فنوکریستهای پالژیوکالز،

(شکل -4الف) .برای تعیین سریهای ماگمایی ،نمونههای

کوارتز ،سانیدین ،بیوتیت و آمفیبول هستند .فنوکریستهای

گدازههای آتشفشــانی الیگوســن دهته ،در نمودار K2Oبه

گدازههای آتشفشــانی الیگوســن ،در قلمروهــای آندزیت،

دیده میشوند.

کوارتز ،دارای حاشیه خلیجی هستند (شکل -3خ) که ممکن
است ،طی صعود ماگما و در اثر برداشته شدن فشار از روی

 ،)Beccaluva et al., 1991( SiO2رســم شــدند .در

نو
این نمودار ،بیشــتر نمونهها در قلمروهــای کالکآلکال 

حجره ماگمایی ایجاد شده باشد (;Mbowou et al., 2015

کالکآلکالن پتاسیم باال و تعداد کمتری از گدازههای آندزیتی

 .)Topuz et al., 2011; Shelly 1993بــه باور Shelley

و تراکی آندزیتی ،در قلمرو آلکالن-شوشونیتی جای گرفتهاند

) ،(1993در طی باال آمدن ماگما به سطح زمین و تغییر فشار،

(شــکل -4ب) .رســم این نمودارها ،در روندهای مختلف

تغییر در حالت اوتکتیک کوارتز-آلکالی فلدسپار روی میدهد

ماگمایی ،میتواند نشانگر منشاء متفاوت این گدازهها باشد

و کوارتز حاشیه خلیجی شکل مییابد .البته ،تشکیل کوارتز

و نمیتوان بهسادگی با تفریق ماگمایی توجیه کرد .در نمودار

با حاشیه خلیجی ،ممکن است ناشی از رشد اولیه بلورها ،در
حالت ناپایدار باشد ،که در این حالت ،سطوح بلورین انحالل

تغییرات  K2Oبه  ،SiO2نمونههای آتشفشــانی الیگوسن،

دارای پراکندگی هســتند (شکل -4ب) که میتوان از اثرات

مییابنــد ) .)Donaldson and Hendeson, 1988خمیره

دگرسانی ( )Ayabe et al., 2012در منطقه بهحساب آورد.

این گدازه ،میکروکریستالین و مشابه با فنوکریستها است.
نظر به انجام تجزیههای شیمیایی ،از نمونههای انتخابی در

تمرکز بــاالی  K2Oدر بعضی از گدازههای تراکیآندزیتی

و ریولیتی الیگوســن را نیز میتوان به تبلور آلکالی فلدسپار

این پژوهش ،در ادامه به نامگذاری ژئوشــیمیایی و روندهای

در این گدازهها ،نســبت داد .در هــر دو این نمودارها ،این

ماگمایی پرداخته میشود .سپس تفسیر نمودارهای دوتایی

گدازهها ،از روندهای تبلور تفریقی خاصی تبعیت نمیکنند.

شــکل  .4الف) نمودار تغییرات  Na2O+K2Oبه  (Le Bas et al., 1992( SiO2از گدازههای آتشفشــانی الیگوســن گستره ده ته ،خطچین،
جداکننــده مرز ســری آلکالــن و ســاب آلکالــن ( ،)Irvine and Baragar, 1971ب) نمودار تمایــز ماگمایی که بر پایــه تغییرات  K2Oبه
 )Beccaluva et al., 1991) SiO2تعریف شده است .در هر دو این نمودارها ،خطهای  2 ،1و  3به ترتیب روندهای تبلور تفریقی در سریهای
ماگمایی کالکآلکالن ،کالکآلکالن پتاسیم باال و شوشونیتی را نشان میدهند ()Beccaluva et al., 2013
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بحث
نمودارهای دوتایی و نقش تفریق ماگمایی :با مطالعه نحوه

نمودارهای دوتایی (شکل  ،)5تغییرات از قطب حدواسط به

تغییرات اکســیدهای اصلی و عناصر فرعی نسبت به SiO2

قطب اسیدی پیوسته نیست .بنابراین ،نمیتوان تبلور تفریقی

در نمودارهــای دوتایی ،میتوان به نقش تحوالت ماگمایی،

را بهعنوان عامل تحول ماگمایی در توالی آتشفشانی الیگوسن

از جمله تبلور تفریقی و اختــاط ماگمایی پی برد .در اغلب

منطقه دانست.

شکل  .5نمودارهای تغییرات اکسیدهای اصلی و عناصر کمیاب نسبت به  SiO2در سنگهای آتشفشانی الیگوسن منطقه دهته

در بعضی از نمودارهــای دوتایی ،روند تغییرات از قطب

یا دارای چیدمانی متفاوت با نمونههای اسیدی هستند و یا

حدواسط به قطب اسیدی ،کاهشــی است (شکل -5الف،

اینکه پراکندگی نشان میدهند .در شکل -5الف ،با افزایش

ب ،پ ،ت ،ذ) .اما نبود تغییرات مشخصی مابین پراکندگی
نقــاط این دو مجموعه دیده میشــود .در باقی نمودارهای

 SiO2از مقدار  Al2O3کاسته شده است که میتوان به تبلور

کلینوپیروکسن و هورنبلند ،در جریان تفریق ماگما نسبت داد

دوتایی (شــکل -5ث ،ج ،چ ،ح ،خ) ،نمونههای حدواسط

(Castro et al., 2013; Ayabe et al., 2012; Askren et
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پراکندگی نشان میدهد .روبیدیوم کانی مستقلی را تشکیل

 .)al., 1997در گدازههای آندزیتی و تراکیآندزیتیAl2O3 ،

نمیدهد ،ولی در کانیهای پتاسیمدار ،مانند آلکالیفلدسپار

دارای تمرکز باالیی است ،اما به سمت گدازههای ریوداسیتی
و ریولیتی ،از تمرکز آن کاسته شده است .درعینحال ،روند

و آمفیبول تجمع مییابد .این عنصر نسبت به سایر کانیها،

تغییرات ( Fe2O3شکل -5ب) ،و ( CaOشکل -5پ) ،نسبت

ناســازگار اســت و با افزایش تبلور ،تمرکــز آن در ماگمای
باقیمانده افزوده میشــود .تحرک عنصر روبیدیوم باالست،

به  ،SiO2با روند تغییرات  Al2O3نســبت به  ،SiO2مشابه

بنابراین ،پراکندگی این عنصر در نمودار تغییرات  Rbبه SiO2

اســت .این کاهش روند میتواند ،با تبلور کلینوپیروکسن و

را میتوان ،به دگرسانی و یا هضم سنگهای پوستهای نسبت

بخصوص هورنبلند ارتباط مستقیمی داشته باشد.

داد (.)Ҫoban et al., 2012

در شکل -5ب ،کاهش مقدار  Fe2O3از قطب گداز ههای

زیرکن عنصری ناسازگار اســت و بهصورت غیرمتحرک

حدواســط به سمت اسیدی را شــاید بتوان با تبلور بخشی
هماتیت ،منیتیت و ایلمنیت توجیه کرد .در شکل -5ت ،با

عمل میکند و نمیتواند ،جانشین فازهای سیلیکاته اصلی

افزایش مقدار ســیلیس CaO ،روند کاهشی نشان میدهد،

شود ( .)Winter, 2014; Zhang et al., 2012این عنصر،

که میتوان به تفریق کلینوپیروکســن و پالژیوکالز نســبت

تحت تاثیر دگرسانی قرار نمیگیرد ،اما غلظت آن طی تبلور

داد ( .)Ayabe et al., 2012کاهــش مقدار  TiO2از قطب

تقریقی باال میرود (شــکل -5د) .روند تمرکز این عنصر ،در
مجموعه آندزیتی-تراکی آندزیتی از مجموعه داسیتی-ریولیتی

سنگهای حدواسط به سمت سنگهای اسیدی را میتوان

به انباشت اســفن در گدازههای آندزیتی و تراکی آندزیتی و

متفاوت اســت .افزایش زیرکن در بعضی از نمونههای تراکی

کاهش آن در گدازههای اسیدی نسبت داد (شکل -5ت).

داســیتی و آندزیتی ،با نرخ ذوب بخشی زیاد و هضم پوسته
و یا زیرکن باقیمانده در ســنگ منشــاء در ارتباط اســت

در شکل -5ث P2O5 ،از گدازههای آندزیتی به سمت تراکی

( .)Winter, 2014در نمودار تغییرات  Vبه ( SiO2شــکل

آندزیتی به آرامی افزایش مییابد ،که با تبلور آپاتیت در ارتباط
است .سپس به سمت قطب اســیدی ،روند کاهشی یافته

-5ذ) ،روند کاهشــی دیده میشــود که میتــوان به تبلور

است Y .از جمله عناصر ناسازگار است که تمایل چندانی به

کلینوپیروکسن ،هورنبلند و منیتیت نسبت داد (شکل -5ذ).

شرکت در واکنشها را ندارد Yb .از جمله عناصر نادر خاکی

الگوهای عناصر نــادر و نمودارهای عنکبوتی :الگوهای

سنگین است ،که میتواند در شبکه گارنت و پیروکسن شرکت

عناصر نــادر خاکی بــه هنجار شــده با مقادیــر کندریت

کند .پراکندگی ( Yشــکل -5ج) ،و ( Ybشــکل -5چ) ،را

( ،)Sun and McDonough, 1989از گدازههــای آندزیتی

میتوان با خاستگاه متفاوت گدازههای حدواسط از گدازههای

و تراکی آندزیتی (شکل -6الف) ،و گدازههای اسیدی (شکل

اسیدی در ارتباط دانست ،Sr .عنصری ناسازگار است که در

-6پ) ،نشان داده شــدند .نمودارهای عنکبوتی به هنجار

سنگهای آذرین بیشتر در پالژیوکالز و آلکالی فلدسپار تمرکز

شــده با مقادیر گوشــته اولیه (Sun and McDonough,

یافته و غلظت آن با پیشــرفت تبلور افزایش مییابد .تمرکز

 ،)1989از گدازههای آندزیتی و تراکی آندزیتی (شکل -6ب)

استرانســیوم هم مانند روبیدیوم ،با مقدار پتاسیم در ماگما

و گدازههای اسیدی (شــکل -6ت) نیز معرفی شدهاند .در

رابطه مستقیمی دارد.

مورد گدازههای آندزیتی و تراکی آندزیتی (شکل-6الف و ب)،
قلمروهای میانگین سنگهای آتشفشــانی کمان قارهای و

در نمودار تغییرات  Srبه ( SiO2شکل -5ح) ،نمونههای

الگوهــای  N-MORB، T-MORBو  OIBاز (Qian et

حدواسط پراکندگی دارند که میتوان با فراوانی متغیر آلکالی
فلدســپار و بیوتیت در این سنگها و دگرسانی آنها تفسیر

 ،)al., 2015اقتباس شــده اســت .در رابطه با گدازههای

نمود .پراکندگی  Srدر نمونههای اســیدی ،روند کاهشــی

تراکی داســیتی ،داســیتی و ریولیتی (شــکل -6پ ،ت)،

منظمی دارد و کاهش آن با افزایش  ،SiO2نشــانه جدایش

الگوهای میانگین پوســته باالیــی ،میانــی و زیرین نیز از
( ،)Liu et al., 2014گرفته شده است.

پالژیوکالز است .نمودار تغییرات  Rbبه ( SiO2شکل -5خ)،
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الگوهای بههنجار شده با مقادیر کندریت ،از گدازههای

داســیتی و ریولیتــی بــا مقادیــر کندریــت (Sun and

آندزیتــی و تراکــی آندزیتی ،دارای غنیشــدگی بیشــتر از

 ،)McDonough, 1989غنیشدگی از ( LREEمرتبه 150

( LREEمرتبــه  100الــی  ،)200در مقایســه بــا HREE

الی ( )200شــکل -6پ) در مقایسه با ( HREEمرتبه  5الی

(مرتبه  8الی  )25هســتند .همچنین ایــن الگوها ،دارای

 )15را نشــان میدهند که قابل مقایسه با ولکانیسم مناطق

غنیشدگی بیشتر از HREEنسبت به قلمروی کمان قارهای

فرورانش و پســابرخورد اســت .با این تفاوت ،که  LILEدر

( ،)Qian et al., 2015میباشــند و از الگوهــای میانگین

مقایسه با  HREEدر مناطق پسابرخورد ،دارای غنیشدگی

 N-MORBو  T-MORBفاصله گرفتهاند (شکل -6الف).

بیشتری (مانند منطقه مورد مطالعه) است (Qiang et al.,

رفتــار عناصر نادر خاکــی در گدازههای آندزیتــی و تراکی

2016; Gill, 2010; Andrew et al., 2005; Pfändar

آندزیتی ،انطباق مناســبتری با رونــد عناصر  OIBدارند،

 .)et al., 2002بهطــور عمــده ،در ماگماتیســم مناطق

اگرچه غنیشــدگی این گدازهها کمتر است (شکل-6الف).

پسابرخوردی ،غنیشدگی از  LILEو تهی شدگی از ،HFSE

اغلب الگوها از  Dyتا  Luمســطح هستند ،اما تهیشدگی

به منشاء گوشــتهای لیتوسفری نسبت داده شده است ،که

خفیف  Euدر این الگوها دیده میشود ،که میتوان به تبلور

توسط مولفههای رها شــده از صفحه فرورانش (سیاالت و

تفریقی فلدسپارها نسبت داد (.)Ersoy et al., 2008

مذاب) ،متاسوماتیزه شده اســت (;Erturk et al., 2017
.)Zhang et al., 2012; Aldanmaz et al., 2000

در نمودارهای عنکبوتی بههنجار شــده با مقادیر گوشته
اولیــه ( ،)Sun and McDonough, 1989برای گدازههای

در مقایســه با الگوهای گدازههای حدواســط (شــکل

آندزیتی و تراکی آندزیتی (شکل -6ب) ،غنیشدگی از عناصر

-7الف) ،توزیع  HREEدر گدازههای اسیدی (شکل -6پ)،

 LILEو تهیشــدگی از عناصر  HFSEدیده میشــود که از

قاشــقی شکل است که نشاندهنده نقش مهم هورنبلند در

ویژگیهای مناطق کمانی و پسابرخورد است (Qiang et al.,

سنگ منشاء و همچنین در تحوالت ماگمایی است .ازآنجاکه

2016; Gill, 2010; Andrew et al., 2005., Pfändar

هورنبلنــد میزبان اصلــی  MREEاســت (;Gill, 2010

 .)et al., 2002بــه بــاور )Rudnick and Gao (2003

 ،)Thirlwall, 1994بنابرایــن میتوان حدس زد که در ژنز

تهیشدگی این عناصر ،نشاندهنده آالیش ماگمای اولیه با

گدازههایی که الگوهای آنها شــکل قاشقی دارند ،آمفیبول

پوسته زیرین است .یا اینکه منشــاء گدازههای آتشفشانی،

نقش مهمی داشته است .همچنین ،در نمودارهای عنکبوتی

مشابه گوشــته لیتوسفری در مناطق پســابرخورد بوده که

از گدازههای الیگوسن جنوب دهته ،باریم نسبت به روبیدیم،

پیشتر توســط مولفههای فرورانش متاسوماتیزه شده است

دارای تهیشــدگی اســت ،که این فرض تقویت میشود که

(Erturk et al., 2017; Zhang et al., 2012; Aldanmaz

منشــاء پریدوتیتی این گدازهها دارای پسماند آمفیبول بوده

 .)et al., 2000تهی شــدگی  HREEو قــرار گرفتن آنها

است ( .)Topuz et al., 2011تهی شدگی نیوبیوم ،تانتالیم

در مرتبه  ،10داللت بر منشــاء پریدوتیتی اسپینلدار را دارد

و تیتــان ،همراه با نبــود آنومالی مشــخص از زیرکونیوم و

( .)Topuz et al., 2011تهیشــدگی  Tiدر گدازههــای

هافنیم ،وجود آمفیبول در منشاء پریدوتیتی این را گدازهها را

آندزیتی و تراکی آندزیتی الیگوسن ،شاید نشانه وجود روتیل

تقویت میکند (.)Topuz et al., 2011

بهعنوان فاز باقیمانده در سنگ مادر گوشتهای باشد و سبب

وجود کانیهــای آبدار ،مانند بیوتیــت و آمفیبول در

شده اســت تا این عنصر در آن متمرکز شود (Massaferro

گدازههای الیگوســن دهته ،نشانگر حضور آب در حین تبلور

 .)et al., 2014غنیشــدگی  Srدر این الگوها را میتوان ،با

بــوده اســت ( .)Gill, 2010باال بودن مقــدار آمفیبول در

تشکیل فنوکریستهای پالژیوکالز توجیه کرد (Jahangiri,

مقایســه با بیوتیت ،در گدازههای الیگوسن محدوده دهته،

.)2007; Martin, 1999; Ghadami et al., 2008

حاکــی از H2O<2%در حجره ماگمایی را داشــته اســت

(.)Gill, 2010

الگوهای بههنجار شــده از گدازههای تراکی داســیتی،
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شــکل  .6الف) الگوهای عناصر نادر خاکی بههنجار شــده با مقادیر کندریت از گدازههای آندزیتی و تراکی آندزیتی ،ب) نمودارهای عنکبوتی از
گدازههای آندزیتی و تراکی آندزیتی ،پ) الگوهای عناصر نادر خاکی بههنجار شــده با مقادیر کندریت از گدازههای تراکی داســیتی ،داسیتی و
ریولیتی ،ت) نمودارهای عنکبوتی از گدازههای تراکی داسیتی ،داسیتی و ریولیتی .مقادیر کندریت و گوشته اولیه از (Sun, and McDonough,
 ،1989قلمروی کمانی از ( )Qian et al., 2016و الگوهای پوسته زیرین ،میانی و باالیی از ( )Liu et al., 2014اقتباس شده است

الگوهای بههنجار شــده از گدازههای تراکی داســیتی،

 Th/Ybبــه )Schandlle and Gorton, 2002(Ta/Yb

داســیتی و ریولیتی ،با مقادیر گوشــته اولیــه (Sun and

(شکل -7الف) ،گدازههای آندزیتی ،تراکی آندزیتی و داسیتی

 ،)McDonough, 1989غنیشــدگی از Th، U، La، Pb،

در قلمروهای کمان اقیانوســی و کمان قارهای جنبا رســم

( Zr، Hfشکل -6ت) ،را نشان میدهند .تهی شدگی واضح

شــدهاند .نمونههای تراکی داسیتی و ریولیتی نیز در کمان

از  Nbو  Taنیز در این الگوها دیده میشــوند .در مقایسه با

قارهای جنبا و درون صفحهای جای گرفتهاند .شــاید بتوان،

الگوهای پوســته قارهای زیرین ،میانی و باالیی ،نمودارهای

تغییر در محیط تکتونوماگمایی را با منشــاء متفاوت آنها و

عنکبوتی گدازههای اسیدی الیگوسن ،انطباق قابلتوجهی

غنیشدگی با درجات متفاوت از ترکیبات فرورانش (سیاالت

با گســتره پوسته قارهای باالیی نشــان میدهند .دلیل این

و مذاب) ،توجیه کرد (بهطور مثال .)Gill, 2010

انطباق ،میتواند ذوب بخشــی پوســته قارهای و یا گوشته

در نمودار نســبت  Ce/Pbبه Jahn and Zhang,( Ce

لیتوسفری زیر قاره بوده باشد که توسط سیاالت رها شده از

 ،)1984گدازههــای آندزیتی و تراکــی آندزیتی ،در محدوده

صفحه فرورو اقیانوسی غنیشد ه است (;Ghorbani, 2006

کمــان آتشفشــانی ،و در نزدیکی مقدار میانگین پوســته

 .)Ashrafi et al., 2018غنیشــدگی از  Zrدر نمودارهای

جــای گرفتهانــد (شــکل-7ب) .میانگین پایین نســبت

عنکبوتی گدازههای اسیدی الیگوسن را شاید بتوان با هضم

 Ce/Pbدر اغلب نمونهها ،نشانه این است ،که این گدازهها

سنگهای پوستهای توجی ه کرد (.)Khanna et al., 2015

از گوشته آستنوسفری حاصل نشــدهاند (Gribble et al.,
 .)1998قرارگیری نمونهها ،در حوالی پوسته قارهای نیز این

نمودارهای تکتونوماگمایی و منشــاء :در نمودار نسبت
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حدس را تقویت میکند که یا گوشــته لیتوســفری زیر قاره

رسم گدازههای الیگوســن برروی نمودار نسبت Nb/Zr

( )SCLM1توســط مؤلفههای فرورانش (سیاالت و مذاب)،

به  ،)Kepezhinskas et al., 1997( Th/Zrنشان میدهد

غنیشــده اســت یا اینکه ماگمای مادر گدازههــا با مواد

که ممکن است هم سیاالت و هم مذاب رها شده از صفحه

پوســتهای آلوده و آغشته شدهاند .در نمودار نسبت Nb/La

فرورو ،بر گوشــته لیتوســفری زیر قارهای ،تاثیر داشــتهاند

به  ،)Abdel-Rahman, 2002( La/Ybنمونههای آندزیتی

(شکل -7ت) .به دلیل شباهتهای ژئوشیمیایی ،نمیتوان،

و تراکی آندزیتی در قلمروی گوشته لیتوسفری رسم شدهاند

عملکرد مواد پوسته زیرین را در ژنز گدازههای مورد مطالعه ،از

(شکل -7ث).

عملکرد مولفههای فرورانش از یکدیگر تفکیک کرد.

شــکل .7نمودارهای تکتونوماگمایی ،الف) نســبت  Th/Ybبه  ،Ta/Ybاین نمودار از ) Schandle and Gorton (2002اقتباس شد ه است،
ب) نمودار نسبت Ce/Pbبه  ،)Jahn and Zhang, 1984( Ceپ) نمودار نسبت  Nb/Laبه  ،)Abdel-Rahman, 2002( La/Ybث) نمودار
 Nb/Zrبه  ،)Kepezhinskas et al., 1997( Th/Zrکه نشــان میدهد که هم ســیاالت و هم مذاب رها شــده از صفحه اقیانوسی فرورو ،در
غنیشدگی سنگ مادر موثر بودهاند

با توجه به نمودارهای تعیین ســریهای ماگمایی ،اکثر

دیده میشــوند که از ویژگیهای مناطق کمانی و منطبق با

نمونههای آتشفشانی مورد مطالعه ،در قلمرو کالکآلکالن تا

ولکانیســم مناطق پسا-برخوردی هســتند1 .غنیشدگی از

کالکالکالن پتاسیم باال و تعداد کمتری نیز در قلمروی الکالن-

 LILEدر مقایسه با  HFSEدر نمونههای مورد مطالعه ،نشان

شوشونیتی قرار گرفتهاند .در الگوهای عناصر نادر و نمودارهای

از متاسوماتیسم منشاء گوشتهای و غنیشدگی آنها توسط

عنکبوتــی ،غنیشــدگی از  LILEو تهیشــدگی از HFSE

1. Sub Continantal lithospharic mantle
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مؤلفههای فرورانش را دارد .درعینحال نقش ذوب بخشــی

منشا گوشــتهای بودهاند ،که با مواد پوسته قارهای فوقانی،

پوسته و دخالت آن در ژنز گدازههای داسیتی و ریولیتی را نیز

آالیش یافتهاند .ولکانیسم ائوسن در باختر سه چنگی ،واقع

نمیتوان از نظر دور داشت .بررسی نمودارهای تکتونوماگمایی،

در جنوب خــاوری و جنوب منطقه مورد مطالعه ،بیشــتر

نشانگر نقش ســیاالت و مذاب رها شده از پوسته اقیانوسی

اســیدی با ماهیت شوشونیتی شناسایی شد ،که به ضخیم

فرورو برروی گوشته لیتوسفری را نشان میدهد (Erturk et

شدگی لیتوسفر طی ائوسن نسبت داده شده است (کیالنی

;al., 2017; Zhang et al., 2012; Ҫoban et al., 2012

جعفری ثانی ،1396 ،خلعتبری جعفری و همکاران.)1398 ،

.)Ersoy et al., 2008; Aldanmaz et al., 2000

با توجه به ضخیم شدگی پوسته و ولکانیسم شوشونیتی طی

ماگماهای کالکالکالــن و کالکالکالن پتاســیم باال،

ائوســن (کیالنی جعفری ثانــی ،1396 ،خلعتبری جعفری

در مناطق پســاکوهزایی گزارش شــدهاند (Ҫoban et al.,

و همکاران ،)1398 ،میتوان انتظار داشــت که ولکانیســم

 .)2012طی ترشــیری ،این نوع ماگمــا ،در ناحیه مدیترانه

کالکآلکالن و کالک آلکالن پتاسیم باال در الیگوسن ،ناشی از

و اطراف آن مانند اســپانیا ،جنوب ایبری ،حوضه پانونین و

نازک شدگی لیتوسفر در این منطقه بوده است .این احتمال

غرب آناتولی فوران داشته اســت (.)Ҫoban et al., 2012

وجود دارد که نازک شــدگی لیتوســفر طی الیگوسن و در

سنگهای آتشفشانی و پلوتونیک ترشیری ،در قفقاز کوچک،

یک سیستم ژئودینامیکی ترانزیشنال و پس از ضخیم شدن

آذربایجان و در همبری صفحه عربی ،بهعنوان ماگماتیســم

پوسته طی ائوسن روی داده باشــد .پدیدهای که مشابه آن

پسابرخورد معرفی شدهاند ( .)Dilek et al., 2010فرایندهای

در کمان پونتید در جنوب شــرقی ترکیه (Temizel et al.,

ژئودینامیکی ،که ســبب فعالیتهای آتشفشانی در مناطق

 )2012; Arslan et al., 2009گزارش شــد ه است .با توجه

پسابرخورد قارهای شــدهاند ،نقش مهمی در درک تحوالت

به شواهد ژئوشیمیایی مشابه با ولکانیسم پسا-برخورد ،طی

گوشته و پوســته در این مناطق دارند .غرب آناتولی ،مثالی

دوره الیگوسن ،شاید قطعه شدگی لیتوسفر زیر قاره ،عامل

از این نمونه است ،که فرایندهای ژئودینامیکی مانند برخورد

ژئودینامیکی موثر در ولکانیســم الیگوسن ،در گستره دهته،

قارهای ،شکستگی اسلب ،ضخیم شدگی پوسته ،فروریختگی

جنوب دیهوک ،بلوک لوت بوده است .هیپوتزی که اثبات آن،

کوهزایی ،عقب رفتن صفحه فرورانش ،و کشش کافتی ،طی

نیاز به دادههای ایزوتوپی و ژئوکرونولوژی همراه با نومریکال

سنوزوئیک در آن گزارش شده است (;Ҫoban et al., 2012

مدلینگ در مقیاس گستردهتری دارد.

.)Erosy et al., 2008; Dilek et al., 2010
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در شرق ایران ،با توجه به بسته شدن شاخههای نئوتتیس

گدازههای آتشفشــانی در منطقه دهته ،جنوب دیهوک،

در کرتاسه باالیی (Karimpour et al., 2011; Zarrinkoub

بلــوک لــوت ،دربردارنده گدازههــای با ترکیــب آندزیت،
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 ،)1983; Camp and Griffis, 1982نمیتــوان انتظــار

گدازهها دارای بافت پورفیریک-پورفیریتیک بوده است .ویژگی

یک گوه گوشــتهای فعال را پس از دوره ائوسن (بهخصوص

کانیایی شاخص آنها فراوانی فنوکریستهای آمفیبول است

در الیگوســن) را داشــت .در مدل ژئودینامیکی پیشنهادی

که همراه با فنوکریستهای پالژیوکالز و به مقدار کمتر همراه

) ،Zarrinkoub et al. (2012اقیانوس سیستان در کرتاسه

با فنوکریستهای کلینوپیروکسن دیده میشوند .این گدازهها

آغازین-میانی باز و سپس به زیر بلوک لوت فرورانش کرد .پس

دارای روند غالب ماگمایی کالکالکالن تا کالکالکالن پتاسیم

از برخورد در ائوسن میانی-الیگوسن پایانی ،لیتوسفر شکسته

باال هستند .روند تفریق ماگمایی تنها فرایند ماگمایی تاثیرگذار

شــده و در اثر جریانهای آستنوســفری ،ولکانیسم با منشا
گوشتهای وقوع یافته است .طبق نظر )،Pang et al. (2013

در ژنز این گدازهها نبوده اســت .الگوهای عناصر نادر خاکی

ســنگهای ماگمایی ائوسن-الیگوسن در بلوک لوت ،دارای

و نمودارهــای عنکبوتی بههنجار شــده با مقادیر کندریت و
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 نسبتLILE  وLREE  دارای غنیشدگی از،گوشــته اولیه
 بوده که تاییدی بر تاثیر مولفههای فرورانش در ژنزHFSE به
، گدازههای آندزیتی و تراکی آندزیتی.این گدازهها بوده است
 گدازههای. دارندOIB انطباق قابلتوجهی با گستره میانگین
 تراکیداســیتی و ریولیتی نیز قابل مقایســه با،داســیتی
 با توجه به نمودارهای.الگوهای پوسته قارهای باالیی هستند
 به نظر میرســد که،تکتونوماگمایی و خاســتگاه ماگمایی
 دارای منشاء گوشتهای لیتوسفری،گدازههای مورد مطالعه
بوده اســت که توسط ســیاالت و مذاب رها شده از صفحه
 با توجه به ماهیت غالب. غنیشــده است،اقیانوسی فرورو
،کالکالکالن و کالکالکالن پتاسیمدار گدازههای الیگوسن
 در اثر نازک شدن،به نظر میرسد که ولکانیســم الیگوسن
 که، به نظر میرسد. رخ داده است،لیتوســفر در بلوک لوت
 به دنبال ضخیم شدن آن،نازک شدن لیتوسفر در الیگوسن
 روی،)در ائوسن (همراه با وقوع ماگماتیسم غالب شوشونیتی
 در جنوب، پدیدهای که مشابه آن در کمان پونتید.داده است
.خاوری ترکیه نیز گزارش شده است

منابع

. ز، کیالنی جعفری ثانی،. م،خلعتبری جعفــری−

 پترولوژی و ژئوشــیمی ســنگهای.1398 ،. ج،و عمرانی

 مجله. بلوک لوت،آتشفشانی ائوسن در باختر ســهچنگی
.19-54 ،2 ،علوم زمین خوارزمی

 پترولــوژی.1396 ،. ز،کیالنــی جعفــری ثانــی−

 پژوهشکده.سنگهای آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی
.131 ،علوم زمین

 شرح نقشه زمینشناسی زنوغان.1384 ،. م،فریدی−

 ســازمان زمینشناســی و اکتشافات.1:100.000 با مقیاس
.7555  نقشه شماره،معدنی کشور
−	 Abdel-Rahman, A.M., 2002. Mesozoic
volcanism in the Middle East: geochemical, isotopic and petrogenetic evolution of extention-related alkali basalts Lebanon. Geological Magazine, 139, 621-640.
−	 Aldanmaz, E., Pearce, J.A., Thirlwall,
M.F. and Mitchell, J.G., 2000. Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism
37

...پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگوسن گستره دهته

−	 Beccaluva, L., Bianchini, G., Mameli,
P. and Natali. C., 2013. Miocene shoshonite
volcanism in Sardinia: Implications for magma
sources and geodynamic evolution of the centralwestern Mediterranean. Lithos, http://dx.doi.
org/10.1016/j.lithos.2013.08.006
−	 Camp, V.E. and Griffis R.J., 1982. Character, genesis and tectonic setting of igneous rocks
in the Sistan suture zone, Eastern Iran. Lithos, 15,
221-239.
−	 Castro, A., Aghazadeh, M. and Chachorro,
M., 2013. Late Eocene-Oligocene post colisional
monzonitic intrusions from the alborz magmatic
belt, NW Iran, An example of monzonite magma
generation from the metasomatized mantle source.
Lithos, 1-19, doi:org/1016j.lithos.2013.08.003.
−− Çoban H., Karacık Z. and Ece Ö.I., 2012.
Source contamination and tectonomagmatic signals of overlapping Early to Middle Miocene orogenic magmas associated with shallow continental
subduction and asthenospheric mantle flows in
Western Anatolia: A record from Simav (Kütahya) region. Lithos,140-141,119-141.
−	 Dilek, Y., Imamverdiyev, N. and Altunkaynak, S., 2010. Geochemistry and tectonics
of Cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus
(Azerbaijan)  and the peri-Arabian region: collision-induced mantle dynamics and its magmatic
fingerprint. International Geology Review, 52
(4-6), 536-578.
−	 Dogan, A.U., Dogan M., Peate D.W. and
Dogruel Z., 2011. Textural and mineralogical diversity of compositionally homogeneous dacites
from the summit of Mt. Erciyes, central Anatolia,
Turkey. Lithos, 127, 387-400.
−	 Donaldson, C.H. and Handerson, C.M.B.,
1988. A new interpretation of round embayments
in quartz crystal. Mineralogical Magazine., 52,
27-33.
−	 Ersoy, Y., Helvacı C., Sözbilir H., Erkül
F. and Bozkurt E., 2008. A geochemical approach
38

to Neogene-Quaternary volcanic activity of western Anatolia: An example of episodic bimodal
volcanism within the Selendi Basin, Turkey.
Chemical Geology, 255, 265-282.
−	 Erturk, M.A., Beyarslan, M., Chung, S.L.
and Lin, T.H., 2017. Eocene magmatism (Maden
Complex) in the Southeast Anatolian orogenic belt:
Magma genesis and tectonic implications. Geoscience Frontiers doi: 10.1016/j.gsf.2017.09.008.
−	 Gao, J.F., Zhou, M.F., Robinson, P.T.,
Wang, C.Y., Zhao, J.H. and Malpas, J., 2014.
Magma mixin recorded by Sr isotopes of plagioclase from dacites of the Quaternary Tengchong
volcanic field, SE Tibetan Plateau. Journal of
Asian Earth Sciences, 98, 1-17.
−	 Ghadami, G., Shahre Babaki, A.M., and
Mortazavi, M., 2008. Post-collisional Plio-Pleistocene adakitic volcanism in centeral Iranian volcanic belt: geochemical and geodynamic implications. Journal of Sciences, Islamic Republic of
Iran, 19, 223-235.
−	 Ghorbani, M. R., 2006. Lead enrichment
in Neotethyan volcanic rocks from Iran: the implications of a descending slab. Geochemical Journal, 40, 557-68.
−	 Gill, R., 2010. Igneous Rocks and Processes, a practical guide. A John Wiley and Sons
Publication, 428.
−	 Gribble, R.F., Stern, R.J. and Newman,
S., 1998. Chemical and isotopic composition of
lavas from the northern Mariana Trough: implications for magma genesis in back arc basins. Journal of Petrology, 39, 125-154.
−	 Hofmann, A.W., 1988. Chemical differentiation of the Earth: the relationship between mantle, continental crust, and oceanic crust. Earth and
Planetary Science Letters, 90, 297-314.
−	 Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A., 1971.
A guide to chemical classification of the common
volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523-548.

مرتضی خلعتبری جعفری و همکاران

−	 Liu, H.Q., Xu, Y.G., Tian, W., Zhong,
Y. T., Mundil, R., Li, X.H., Yang, Y.H., Luo,
Z.Y., and Shang-Guan, S. M., 2014. Origin of
two types of rhyolites in the Tarim large igneous
province: Consequences of incubation and melting of a mantle plume. Lithos, 319, 1-14, doi:
10.1016/j.lithos.2014.02.007.
−	 Martin, H., 1999. Adakitic magmas: modern analogues of Archean granitoid. Lithos, 46,
411-429.
−	 Massaferro, G., Haller, M.J., Dostal, J.,
Pecskay, Z., Prez, H., Meister, C. and Alric, V.,
2014. Possible sources for monogenetic Pliocenee
Quaternary basaltic volcanism in northern patagonia. Journal of South American Earth Sciences,
55, 29-42.
−	 Mbowou, G.I.B., Botelho, N.F., Lagmet,
C.A. and Ngounouno, I., 2015. Petrology of peraluminous and peralkaline rhyolites from 1 the SE
Lake Chad (northernmost Cameroon Line). Journal of African Earth Sciences, DOI: 10.1016/j.
jafrearsci.09.015.
−	 Nelson, S.T. and Montana, A., 1992.
Sieve-textured plagioclase in volcanic rocks produced by rapid decompression. American Mineral, 77, 1242-1249.
−	 Pang, K.N., Chung, S.L., Zarrinkoub,
M.H., Mohammadi, S.S., Yang, H.M., Chu,
C.H., Lee, H.Y. and Lo, C.H., 2012. Age,
geochemical characteristic and petrogenesis of
late Cenozoic intraplate alkali basalt in the lutSistan region, Eastern Iran. Geology, dio: 1016/j.
chemgeo.2012.02.020.
−	 Pang, K.N., Chung, S.L., Zarrinkoub,
M.H., Khatib, M.M., Mohammadi, S.S., Chiu,
H.Y., Chu, C.H., Lee, H.Y. and Lo, C.H.,
2013. Eocene-Oligocene post collisional magmatism in the lut-sistan region, Eastern Iran: magma
genesis and tectonic implication. Lithos. http://
dx.dio.org/10.1016/j.lithos.2013.05.009.
−	 Pfänder, J.A., Jochum, K.P., Kozakov,

−	 Jahangiri, A., 2007. Post-collisional Miocene adakitic volcanism in NW Iran: geochemical
and geodynamic implications. Journal of Asian
Earth Sciences, 30, 433-447.
−	 Jahn, B.M. and Zhang, Z.Q., 1984. Archean granulite genesis from eastern Hebel Province, China: rare earth geochemistry and tectonic
implications. Contributions to Mineralogy and Petrology, 85, 224-243.
−	 Karimpour, M.H., Stern, C.R., Farmer,
L., Saadat, S. and Malekezadeh, A., 2011. Review of age, Rb-Sr geochemistry and petrogenesis of Jurassic to Quaternary igneous rocks in Lut
Block, eastern Iran. Journal of Geology, 1, 19-36.
−	 Kepezhinskas, P., McDermott, F., Defant, M., Hochstaedter, A., Drummond, M.S.,
Hawdesworth, C.J., Koloskiv, A., Maury, R.C.
and Bellon, H., 1997. Trace element and SrNb-Pb isotopic constraints on a three-component
model of Kamchatka Arc petrogenesis. Geochemical Cosmochimical Acta, 16, 577-600.
−	 Keskin, M., Genç S.C. and Tüysüz O.,
2008. Petrology and geochemistry of post-collisional Middle Eocene volcanic units in NorthCentral Turkey: Evidence for magma generation by slab breakoff following the closure of the
Northern Neotethys Ocean. Lithos, 104, 267-305.
−	 Khanna, T.C., Sai, V.V.S., Bizimis, M.
and Krishna, A.K., 2015. Petrogenesis of basalthigh-Mg andesite-adakite in the Neoarchean Veligallu greenstone terrane: geochemical evidence
for a rifted back-arc crust in the eastern Dharwar
craton, India. Precambrian Research, 258, 260277.
−	 Kluyver, H.M., Tirrul, R., Chance, P.N.,
and Meixner, H.M., 1981. Explanatory text of the
Naybandan Quadrangle map 1:250,000, 143.
−	 Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W. and Woolley, A.R., 1992. The contraction of the Total
Alkali-Silica chemical classification of volcanic
rocks. Mineralogy and Petrology, 46, 1-22.
39

...پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگوسن گستره دهته

I., Kröner, A. and Todt, W., 2002. Coupled evolution of back-arc and island arc-like mafic crust
in the Late-Neoproterozoic Agardagh Tes-Chem
ophiolite, central Asia: evidence from trace element and Sr-Nd-Pb isotope data. Contribution to
Mineralogy and Petrology, 143, 154-17.
−	 Plechov, P.Y., Tsai, A.E., Shcherbakov,
V.D. and Dirksen, O.V., 2008. Opacitization
conditions of hornblende in Bezymyannyi volcano
andesites (March 30, 1956 eruption). Petrology,
16, 19-35.
−	 Qian, X., Feng, Q., Yang, W., Wang, Y.,
Chonglakmani, C. and Monjai, D., 2015. Arclike volcanic rocks in NW Laos: Geochronological and geochemical constraints and their tectonic
implications. Journal of Asian Earth Sciences, 98,
342-357.
−	 Qiang, F., Zhao, Z.F. and Qun, L., 2016.
Slab-Mantle Interaction in the Petrogenesis of
Andesitic Magmas: Geochemical Evidence from
Post collisional Intermediate volcanic rocks in the
Dabie Orogen, China. Dio: 10.1093/petrology/
egw034.
−	 Renjith, M.L., 2014. Micro-textures in plagioclase from 1994e1995 eruption, Barren Island
Volcano: Evidence of dynamic magma plumbing
system in the Andaman subduction zone. Geoscience Frontiers, 5, 113-126.
−	 Rudnick, R.L. and Gao, S., 2003. Composition of the continental crust. In the crust (ed. R.
L. Rudnick), 3, Treatise on Geochemistry (eds.
H. D. Holland and K. K. Turekian) [M]. ElsevierPergamon, Oxford, 1-64.
−	 Santosh, M., Satyanarayana, M., Subba
Rao, D.V. and Tang, L., 2016. Multiple rifting
and alkaline magmatism in southern India during
Paleoproterozoic and Neoproterozoic, Tectonophysics, doi: 10.1016/j.tecto.2016.04.041.
−	 Schandlle, E.S. and Gorton, M., 2002.
Application of high field strength elements to discrimination tectonic setting in VMS environments.

Economic Geology, 97, 629-642.
−	 Shelly, D., 1993. Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope. Chapman and
hall, Landon, 445.
−	 Stöcklin, J., 1968. Structural history and
tectonics of Iran: a review American association
of Petroleum Geologists, 1229-1258.
−	 Stöcklin, J. and Nabavi, M.H., 1971. Explanatory text of the Boshruyeh quadrangle map,
scale 1:250,000. Geological Survey of Iran.
−	 Sumner, J.M. and Wolff, J., 2003. Petrogenesis of mixed-magma, high-grade, peralkaline
ignimbrite ‘TL’ (Gran Canaria): diverse styles of
mixing in a replenished, zoned magma chamber.
Journal of Volcanology and Geothermal Research,
126, 109-126.
−	 Sun, S.S. and McDonough, W.F., 1989.
Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and
processes. Geological Society of London, Special
Publication, 42, 313-345.
−	 Tarkian, M., Lotfi, M., and Baumann, A.,
1983. Tectonic, magmatism and the formation
of mineral deposits in the central Lut, east Iran,
Ministry of Mines and Metals, GSI, Geodynamic
Project (Geotraverse) in Iran, 51, 357-383.
−	 Temizel, I. and Arslan, M., 2008. Petrology and geochemistry of Tertiary volcanic rocks
from the Ikizce (Ordu) area, NE Turkey: Implications for the evolution of the eastern Pontide
paleo-magmatic arc. Journal of Asian Earth Sciences, 31, 439-463.
−	 Temizel, I., Arslan, M., Ruffet, G. and
Peucat, J.J., 2012. Petrochemistry, geochronology and Sr-Nd isotopic systematics of the Tertiary collisional and post-collisional volcnic rocks
from the Ulubey (Ordu) area, eastern pontide, NE
Turkey: Implications for extension-related origin
and mantle source characteristics, dio: 10.1016/j.
lithos.2011.10.006
−	 Tepley, F.J., Davidson, J.P. and Clynne,
40

مرتضی خلعتبری جعفری و همکاران

M.A., 1999. Magmatic Interactions as recorded
in lagioclase phenocrysts of Chaos Crags, Lassen
Volcanic Center, California. Journal of Petrology,
40,5, 787-806.
−	 Thirlwall, M.F., Smith, T.E., Graham,
A.M., Theodorou, N., Hollings, P., Davidson,
J.P. and Arculus, R.J., 1994. High field strength
element anomalies in arc lavas; Source or process? Journal of Petrology 35, 819-838.
−	 Tirrul R., Bell, I.R., Griffis, R.J. and
Camp, V.E., 1983. The Sistan suture zone of
Eastern Iran. Geological Society of America Bulletin, 944, 134-150.
−	 Topuz, G., Okay, Altherr, R., Schwarz,
W.H., Siebe, l.W., Zack, T., Satır, M. and Şen,
C., 2011. Post-collisional adakite-like magmatism
in the Ağvanis Massif and implications for the
evolution of the Eocene magmatism in the Eastern
Pontides (NE Turkey). Lithos 125,131-150.
−	 Winter, J.D., 2014. Principles of Igne-

ous and Metamorphic Petrology, Second edition.
Pearson Education Limited, 737.
−	 Wood, D.A., 1980. The application of a
Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature
of crustal contamination of basaltic lavas of the
British Tertiary volcanic province. Earth and Planetary Sciences Letter, 50, 11-30.
−	 Zarrinkoub, M.H., Pang K.N., Chung,
S.L., Khatib, M.M., Mohammadi, S.S., Chiu,
H.Y. and Lee, H.Y., 2012. Zircon U-Pb age
and geochemical constraints on the origin of the
Birjand ophiolite, Sistan suture zone, eastern Iran.
Lithos, 154, 392-405.
−	 Zhang, S.H., Zhao, Y., Ye, H., Hou, K.J.
and Li, C.F., 2012. Early Mesozoic alkaline complexes in the northern North China Craton: Implications for cratonic lithospheric destruction. http://
dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2012.08.009.

41

فصلنامه زمینشناسی ایران ،سال  ،14شماره  ،56زمستان  ،1399صفحات 59-43

مقایســه نتایج روشهای زمینآماری خطی و غیرخطی در

مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی ساوه
رضا احمدی

(1و*)

1 .استادیار گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی علوم زمین ،دانشگاه صنعتی اراک
تاریخ دریافت99/06/15 :
تاریخ پذیرش99/08/06 :

چکیده

در پژوهش حاضر ارزیابی کانســار مس نارباغی شمالی ساوه با استفاده از روشهای تخمین زمینآماری خطی و

غیرخطی صورت گرفته و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است .برای این منظور ابتدا متوسط عیار و میزان ذخیره
کانســار با روشهای الگ کریجینگ و کریجینگ شاخص چندگانه با اســتفاده از نرمافزار  SGeMS2برای عیار
حدهای  2000 ،1500 ،1000و  2500گرمبرتن ( )ppmمحاسبه شد و نمودارهای عیار-تناژ کانسار رسم شد .سپس به

کمک نرمافزار  Datamineمدلسازی کانسار صورت گرفت و متوسط عیار و میزان ذخیره کانسار با روش کریجینگ

معمولی بلوکی نیز تخمین زده شــد .نتایج پژوهش نشان میدهد که اختالف ذخیره روشهای الگ کریجینگ و
کریجینگ معمولی بلوکی بهازای عیار حدهای مذکور بهترتیب برابر با  9/81 ،19/18 ،0/96و  10/44درصد اســت.

همچنین اختالف ذخیره بین روشهای کریجینگ شــاخص و کریجینگ معمولی بلوکی نیز بهازای عیار حدهای
مذکور بهترتیب برابر با  14/73 ،9/21 ،13/45و  11/63درصد است .بهطورکلی نزدیک بودن نتایج تخمین متوسط

عیار و میزان ذخیره توســط سه روش مورد استفاده ،دلیلی بر صحت نتایج و عملکرد پژوهش است .باالتر بودن
متوســط عیار در روش کریجینگ شاخص چندگانه نسبت به روشهای دیگر ،بهدلیل اختالط کمتر کانسنگ و

باطله و درنتیجه درجه خلوص بیشتر بلوکهای ماده معدنی در این روش است .همچنین علت بیشتر بودن میزان
ذخیره با روش کریجینگ معمولی بلوکی به کمک نرمافزار  Datamineدخالت کاربر در تعیین منطقه تاثیر گمانهها
در فواصل عمقی کانیسازی شده در داخل گمانههاست.

واژههای کلیدی :کانســار مس نارباغی شمالی ساوه ،کریجینگ شــاخص چندگانه ،الگ کریجینگ Datamine،
.SGeMS

مقدمه

1

تخمین ذخیره یکی از مهمترین مراحل عملیات اکتشافی
است و ازآنجاییکه اغلب براساس اطالعات اکتشافی معدود
انجام میشود ،نیاز بهدقت باالیی دارد .تخمین ذخایر معدنی
به روشهای گوناگونی انجامپذیر است که تفاوت این روشها
در دقت و سرعت الگوریتم محاسبه و دادههای مورد نیاز آن

و بــرآورد خطای تخمین ،اهمیت زیادی دارد .از آنجایی که
ذخایر معدنی در ســطح زمین یا در اعماق آن ،به شکلهای
بسیار متفاوتی یافت میشوند ،انتخاب روش محاسبه ذخیره،
تابع وضعیت ماده معدنی و مشــخصات کارهای اکتشــافی
است (مدنی .)1376 ،تخمینگرهای مختلف ،دارای توانایی

روشها است .به همین دلیل انتخاب بهترین روش تخمین

و محدودیتهایی هستند که ســازگار بودن یا نبودن آنها با

* نویسنده مرتبطRezahmadi@gmail.com :

کانسار مورد تخمین میتواند در کیفیت تخمینها موثر واقع
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و باطله در معدن مس سرچشمه پرداختند .هدف از پژوهش

شود (مدنی1374 ،؛ احمدی.)1388 ،
بهطورکلی روشهای تخمیــن ذخایر معدنی را میتوان

آنهــا تعیین مرز بهینه کانســنگ و باطلــه در پله 2462/5

به دو دســته روشهای کالسیک (هندســی) و زمینآماری

معدن به کمک تخمینگر غیرخطی کریجینگ شــاخص و

(وزندهی آماری) تقسیمبندی کرد (مدنی1376 ،؛ احمدی،

ارزیابــی اعتبار تخمینگر خطی کریجینگ معمولی اســت.

 .)1398در روشهای سنتی تخمین ذخیره که مبتنی بر آمار

بررسی آماری نتایج این دو تخمینگر نشان داد که از مجموع

کالسیک هستند ،به ســاختار دادهها و تغییرپذیری عیار و

 25629بلــوک تخمینی در فضای مورد نظر 2905 ،بلوک با

یا ضخامت آنها توجه نمیشود ،به همین دلیل تخمینهای

استفاده از کریجینگ شاخص بهطور صددرصد باطله اعالم

حاصل ،اغلب دارای خطای نظامدار هستند (مدنی.)1374 ،

شد درحالیکه تخمینگر خطی کریجینگ معمولی2475 ،

بهدلیل اثرات نامطلوب خطای تخمین در افزایش ریســک

بلوک را بهعنوان باطله معرفی کرد .کایدانی و دلبری ()1389

سرمایهگذاری ،الزم است دقیقترین روش تخمین ذخیره که

با اســتفاده از روشهای زمینآمــاری کریجینگ معمولی و

بتواند کمترین خطای تخمین را تضمین نماید ،بهکار گرفته

کریجینگ شاخص ،پهنهبندی شوری خاک و ریسک شوری

شــود .روشهای تخمین زمینآماری بــه خاطر ویژگیهای

در منطقه میانکنگی (سیستان) را مورد مطالعه قرار دادند.

خاص خود قادرند بهترین برآورد را از متغیرهای مورد بررسی

برای مقایســه روشهــا از تکنیک اعتبارســنجی متقابل و

در زمینههای مختلف ازجمله معدنکاری ارائه کنند (حسنی

معیارهای ارزیابی مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEو

پاک .)1377 ،بهطورکلی در روشهای زمینآماری به بررسی

میانگین انحراف خطا )MBE( 2استفاده شد .نتایج نشان داد

آن دســته از متغیرها پرداخته میشود که ساختار فضایی از

که در تخمین شــوری خاک هر دو روش زمینآماری از دقت

خود بروز میدهند و تخمین براساس ساختار فضایی موجود

مشابهی برخوردارند.

1

در محیط انجام میشــود .بدینصورت که ابتدا به بررســی

قاجار و ســلطانی محمدی ( )1393به مقایسه روشهای

وجود یا نبود ســاختار فضایی بین دادهها پرداخته میشود،

کریجینگ شاخص و الگ کریجینگ در تفکیک کانسنگهای

سپس در صورت وجود ساختار فضایی ،تحلیل دادهها انجام

هماتیتی و مگنتیتی در معدن آهن جاللآباد پرداختند .در این

میگیرد (حسنی پاک و شرفالدین.)1380 ،

تحقیق از نتایج حاصل از آنالیز  2662نمونه برداشت شده از 86

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین متوسط عیار و تخمین

گمانه (بهطول  616/25متر) در معدن ســنگ آهن جاللآباد

دقیق ذخیره کانســار مس نارباغی شــمالی ساوه براساس

زرند برای مطالعه نســبت  Fe/FeOبهعنوان متغیر ناحیهای

اطالعات اکتشافی موجود با استفاده از روشهای زمینآماری

استفاده شــده و نتایج حاصل از دو تخمینگر در تعیین مرز

کریجینگ خطی و غیرخطی و مقایسه نتایج آنها با یکدیگر

مواد معدنی هماتیتی و مگنتیتی ،مورد بررسی و مقایسه قرار

اســت .زیرا طراحی درســت و برنامهریزی بــرای عملیات

گرفت .نتایج بیانگر آن است که روش کریجینگ شاخص ضمن

بهرهبرداری بهینه از کانسار ،مستلزم آگاهی از میزان نزدیک

آشکارسازی بهتر پیوستگی متغیر ناحیهای نسبت ،Fe/FeO

به واقعیت عیار و تخمین تاحدممکن دقیق ذخیره کانســار

تعداد بیشتری از بلوکهای با ترکیب هماتیتی قطعی (تعداد

است .روشهای زمینآماری ازجمله روشهای نوین تخمین

 105بلوک) را نسبت به روش الگ کریجینگ (تعداد  78بلوک)

میباشند که همواره محل چالش بوده و تحقیقات زیادی در

معرفی میکند Choudhury (2015) .به مطالعه مقایسهای

این زمینه در حال انجام است .در ارتباط با موضوع پژوهش،

بین تخمینگرهای خطی و غیرخطی برای ارزیابی منابع یک

بهتازگی پژوهشهایی انجام شده که در ادامه به چند مورد از

ذخیره آهن پرداخته است .روش کریجینگ معمولی در رویکرد

مهمترین آنها اشاره میشود.

زمینآمار خطی و روش کریجینگ شاخص بهعنوان زمینآمار

جاللی و همکاران ( )1388به بررسی اعتبار تخمینگرهای
کریجینگ خطی و غیرخطی در پهنهبندی بلوکهای کانسنگ

1. . Root Mean Square Error
2. . Mean Bias Error
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غیرخطی انتخاب شده است .پس از برآورد پارامترهای آماری،

مهمترین و بزرگترین توده نفوذی در منطقه اکتشــافی

هر دو نتیجه نسبت به دادههای خام مقایسه شده و مشخص

نارباغی شــمالی دارای ترکیبی در حد گرانیت-گرانودیوریت

شــد که پیشبینی روش کریجینگ شاخص نسبت به روش

پورفیری است که با رنگ خاکستری خود بهخوبی از واحدهای

کریجینگ معمولی بهتر است.

دربرگیرنده بهویژه آندزیت متمایز اســت .این توده بهصورت

منطقه مورد مطالعه

تپههای فرسایشیافته برونزد دارد و بلندترین ارتفاعات منطقه
اکتشافی را تشــکیل میدهد .توده مذکور ،بافت دانهای تا

منطقه اکتشــافی نارباغی شمالی در شمال شرق استان

پورفیری دارد و رگههایی از آندزیت در داخل این سنگها دیده

مرکزی 26 ،کیلومتری شمال شرق شهرستان ساوه و در برگه

میشود (پیچاب کانسار .)1394 ،در بخش شمالی و مرکزی

 1:100.000زاویه واقع شده است .راه ارتباطی منطقه از طریق

گستره ،تودههای نفوذی میکروگرانیتی زرد تا قهوهای روشن و

آزادراه تهران-ســاوه میسر اســت که پس از گذر از عوارضی

صورتیرنگ دیده میشود .این تودههای نفوذی در بخشهایی

ساوه ( 10کیلومتری شهرستان ساوه) و عبور از زیرگذر شهرک

حاوی رگچههای سیلیسی ،کالکوپیریت ،پیریت ،کالکوسیت،

صنعتی ،از طریق یک راه خاکی به طول  15کیلومتر به سمت

ماالکیت و تنانتیت میباشد و بیشتر کارهای اکتشافی ازجمله

روستای عباسآباد نارباغی ،دسترسی به بخشهای مختلف

حفاریها در این تودههای نفوذی انجام شده است.

منطقه ،امکانپذیر است (پیچاب کانسار.)1394 ،

تجزیه و تحلیل اکتشافی کانسار

براساس تقســی مبندی ســاختاری ایران توسط Alavi
) (1991و ) Stoecklin (1968گســتره اکتشــافی مــس

در منطقه مورد مطالعه فعالیتهای اکتشــافی بهنسبت

نارباغی شــمالی در زون آتشفشانی تیپ آندی ارومیه-دختر

گســتردهای انجام شده که شامل تهیه نقشــه توپوگرافی-

واقع است .رخنمونهای ســنگی منطقه شامل توالیهای

زمینشناســی با مقیاس  ،1:1000برداشتهای ژئوفیزیکی،

آتشفشانی-رسوبی ائوســن با ترکیب آندزیت و توف بلورین-

برداشــت نمونههای ســطحی ،انجام حفاریهای سطحی

خردهســنگی است که توسط تودههای نفوذی نیمهعمیق با

(ترانشه) و عمیق (گمانه) است .در این گستره تعداد  11عدد

ترکیب دیوریت و مونزودیوریت الیگوســن قطع شدهاند .این

ترانشه اکتشافی به طول  234متر نیز حفر شده است .پس

کانسار دارای جهتیافتگی تقریبی شمال غربی-جنوب شرقی

از انجام عملیات مرحله پیجویی و مطالعات زمینشناسی و

است .کانیزایی بیشتر بهصورت ماالکیت و کمتر کالکوسیت

ژئوفیزیکی در منطقه ،دو گستره امیدبخش کانیسازی مس

به دو صورت افشان و پرکننده شکستگیها (رگه و رگچهای)

پورفیری بهصورت دو اســتوک کوارتز مونزونیتی با دگرسانی

مشــاهده میشود و تا حدودی تحت دگرســانی آرژیلیک و

فیلیک و پتاســیک ،شناسایی شده و تعداد  23حلقه گمانه

سریسیتیک (فیلیک) قرار گرفته اســت .دگرسانی فیلیک

اکتشــافی قائم به نامهای  NNB1تا  NNB23در گستره دو

بهوسیله جایگزینی سریسیت و کوارتز بهجای بیشتر کانیهای

استوک ،شــامل  18گمانه در استوک غربی و پنج گمانه در

سیلیکاتی سنگساز (همانند فلدسپاتها) مشخص میشود.

اســتوک شرقی حفر شده است .شــکل  1نقشه توپوگرافی-

دگرسانی سوپرژن باعث تبدیل بخشی از کانیهای سولفیدی

زمینشناســی منطقه کانسار نارباغی شــمالی را همراه با

به کانیهای کربناتی و نیز اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن به

موقعیت پراکندگی گمانهها و ترانشــههای اکتشــافی حفر

همراه جاروسیت شده است .دگرسانی پروپیلیتیک آخرین فاز

شــده ،نشــان میدهد .در مجموع حدود  2425متر گمانه

دگرسانی و گستردهترین دگرسانی موجود در منطقه اکتشافی

حفاری شــده که عمق حفاریها از  52متر (گمانه )NNB9

است که بهصورت جانبی دگرسانیهای دیگر را دربر میگیرد

تا  224متر (گمانه  )NNB1متغیر است .از تمامی گمانهها

و بهوســیله کانیهای کلریت و اپیدوت مشــخص میشود

بــرای مطالعات پتروگرافی ،کانهنگاری و تجزیه شــیمیایی،

(پیچاب کانسار.)1394 ،

مغزهگیری و برداشت زمینشناسی انجام شد .از این گمانهها
45
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تعداد  558نمونه برای عنصر مس مورد تجزیه شیمیایی قرار

منطقه بیشــتر بهصورت ماالکیــت ،آزوریت ،پیریت و کمتر

گرفت که نتایج تجزیه شــیمیایی نمونهها عیار مس را متغیر

کالکوپیریت و کالکوســیت است که بهصورت پراکنده ،رگه و

بین ( 2)ppmتا  12/2درصد نشان میدهد (پیچاب کانسار،

رگچهای در سنگ میزبان دیده میشود.

 .)1394کانیســازی در مغزههای حاصل از حفاریهای این

شــکل  .1نقشه توپوگرافی-زمینشناسی کانسار نارباغی شمالی ساوه با مقیاس  1:1000همراه با نمایش موقعیت پراکندگی گمانههای اکتشافی
(ویرایش شده از (پیچاب کانسار)1394 ،
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کریجینگ شــاخص از مقادیر تغییرنمای شــاخص بهجای

روش مطالعه

تغییرنمای معمولی استفاده میشود .برای محاسبه تغییرنمای

برای محاســبه ذخیره منطقه مورد مطالعه از روشهای

شــاخص ،ابتدا باید دادههای خام را به متغیرهای شاخص

تخمین دقیــق زمینآماری مبتنی بــر کریجینگ به کمک

تبدیل کرد .از این روش میتوان برای تعیین ذخیره کانســار

نرمافزارهــای Remy et al., 2009;( SGeMS2

با عیــار باالتر از حد مورد نظر همراه بــا احتمال رخداد آن

 )Bohling, 2007; Remy et al., 2006و Datamine

استفاده کرد .همچنین میتوان نقشه توزیع فضایی احتمال

استفاده شد .کریجینگ یک تخمینگر خطی نااریب با کمترین

پیدایش بلوکهایی از کانسار با عیار باالتر یا مساوی یک حد

واریانس تخمین است ;(Annels, 2012; Journel, 1989

آستانه را به راحتی رسم کرد (حسنی پاک و خالصی.)1382 ،

) .Rendu, 1981بنابراین در پژوهش حاضر این روش تخمین

در تخمیــن به روش کریجینگ شــاخص چندگانه آنچه که

بهدلیل دقت باال برای محاسبه ذخیره ،انتخاب شده است.

سنجیده میشود ،احتمال گذر عیار یک بلوک از یک یا چند

روشهای تخمین زمینآماری خود به دو دســته روشهای

عیار حد متوالی اســت (قاجار و سلطانی محمدی.)1393 ،

خطی و غیرخطی تقسیم میشوند .روش کریجینگ معمولی

یکی از کاربردهای اصلی کریجینگ شاخص ،تعیین مرز ماده

ازجملــه روشهای خطــی و روشهــای الگ کریجینگ،1

معدنی و باطله در کانسار است ( .)Gossage, 1998در واقع

کریجینگ شاخص ،)IK( 2کریجینگ گسسته 3و شبیهسازی

کریجینگ شــاخص در جدا کردن باطله از کانسنگ کارایی

متوالی گوسی 4از مهمترین روشهای غیرخطی زمینآماری

باالتری دارد .برای انجام کریجینگ شــاخص چندگانه ابتدا

میباشند .هر یک از این روشها دارای پیچیدگیهای خاص

الزم اســت دادههای اولیه به مقادیر شاخص تبدیل شوند.

خــود بوده و با توجه به شــرایط دادهها ،یک یا چند مورد از

برای این منظور الزم اســت عیار حدی در نظر گرفته شــود

این روشها بهطور متناسب ،قابل استفاده خواهند بود .آنچه

و متغیرهای شــاخص از طریق تابع شاخص بهدست آیند که

مهم اســت در تمامی این روشها انتخاب بهینه پارامترهای

مطابق رابطه ( )1تعریف میشود (حسنی پاک و شرفالدین،

تخمین ،نقش مهمی در دقت محاسبهها دارد .عالوه بر روش

:)1380

1

الگ کریجینگ برای محاســبه ذخیره ،براساس نحوه توزیع

(  )1

دادههای عیارسنجی در منطقه ،از روش کریجینگ شاخص
چندگانه به کمک نرمافزار  SGeMSاستفاده شد .همچنین

کــه در آن ) I(x,zkمقدار شــاخص نمونه  iام Zk ،حد

برای تهیه مدل ســهبعدی (مدل جامد) و محاســبه ذخیره

آســتانه و  kتعداد کل آستانهها میباشد .بدینصورت که به

کانســار از روش کریجینگ معمولی بلوکی به کمک نرمافزار

مقادیر اصلی کوچکتر یا مساوی حد آستانه منتخب ،کد یک

 Datamineنیز استفاده شد.

و به مقادیر بزرگتر ،کد صفر تعلق میگیرد .بدین ترتیب کلیه

کریجینگ شــاخص یک تکنیک تخمیــن زمینآماری

دادههای موجود به صفر (بزرگتر از عیار حد) و یک (کوچکتر

غیرخطی است که توسط ) Journel (1983معرفی شده است.

یا مســاوی عیار حد) تبدیل شده و سپس براساس دادههای

هدف اصلی جورنل براساس کار ) Switzer (1977و دیگران،

تبدیل شــده ،کلیه مراحل کریجینگ انجام میشود .مزیت

تخمین محلی توسط فرایند تابع توزیع تجمعی )cdf( 5محلی

تخمینگر کریجینگ شاخص آن است که با تقسیم تابع توزیع

بود .ویژگی اصلی کریجینگ شاخص ،غیرپارامتری بودن آن

تجمعی به بخشهای کوچکتــر ،در آن بخشها تابع توزیع

است و بر فرض مدل توزیع خاصی برای نتایج ،استوار نیست.

حالت نرمال به خود گرفته و نیازی به نرمال کردن نیست.

در واقع روش کریجینگ شاخص مســتقل از توزیع فراوانی

1. Log-kriging
2. Indicator kriging
3. Disjunctive kriging
4. Sequential gaussian simulation
5. Cumulative distribution function

دادهها میباشد.
دستگاه معادالت کریجینگ شــاخص همانند دستگاه
معــادالت کریجینگ معمولی اســت با این تفــاوت که در
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بحث

مختصر تعیین شده و فراوانینما و نمودار احتمال-احتمال

پردازش آماری اولیه دادهها

(توزیع احتمال تجمعی) نیز رسم شده است.

تجزیه و تحلیل و پردازش آماری دادهها یکی از مهمترین

نتایج آمارههای توصیفی مختصر دادههای عیارســنجی

مراحل تخمین ذخیره اســت .در تمام روشهای محاســبه

مس گمانههای اکتشافی در جدول  1خالصه شده است .شکل

ذخیره اعم از روشهای هندسی (کالسیک) و زمینآماری،

 2نیز فراوانینما و نمودار احتمال-احتمال لگاریتم دادههای

اطالع از نحوه توزیع آماری دادهها ضروری اســت .بهمنظور

عیارسنجی مس گمانهها را نشان میدهد .دادههای جدول

تعیین نحوه توزیع دادههای عیارسنجی مس ،مطالعات آماری

ل  2نشــان میدهند که توزیع دادههای عیارسنجی
 1و شک 

با استفاده از نرمافزارهای  Statisticaو  GS+بر روی دادههای

گمانهها از نوع الگ نرمال بوده که با یک تبدیل لگاریتمی دو

عمقی صورت گرفته اســت .در این راستا آمارههای توصیفی

پارامتری به حالت نرمال تبدیل شدند.

جدول  .1آمارههای توصیفی مختصر دادههای عیارسنجی گمانههای اکتشافی کانسار مس نارباغی شمالی
متغیر

()ppm

()ppm

میانگین
()ppm

میانه

آماره

کمینه

بیشینه

()ppm

()ppm

عیار مس

2

122000

88/1386

80

78/06

لگاریتم عیار مس

0/69

11/7

4/35

4/38

3/85

دامنه تغییرات

واریانس

)(ppm

2

انحرافمعیار ضریب تغییرات
()ppm

9535/374 90923364
4/017

2/004

چولگی

کشیدگی

687/54

10/56

117/20

45/99

0/60

0/62

()%

شــکل  .2الف) فراوانینما و ب) نمودار احتمال-احتمال (توزیع تجمعی تجربی-تئوری) لگاریتم دادههای عیارسنجی مس گمانههای اکتشافی
منطقه نارباغی شمالی

ارزیابی کانسار با اســتفاده از روشهای
زمینآماری

میبایســت از روش کریجینگ عام اســتفاده کرد .بهمنظور

برای تخمین ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی اطالعات

بررســی وجود یا نبود روند در دادههای کانسار مس نارباغی

ترانشهها کارآیی چندانی نداشته و فقط از اطالعات  23حلقه

شمالی ،نمودار پراکندگی مقادیر عیارسنجی مس گمانههای

گمانه اکتشــافی استفاده شده اســت زیرا نمیتوان ارتباط

اکتشافی در راستاهای افقی شرقی-غربی و شمالی-جنوبی و

منطقی و معنیداری بین دادههای ســطحی (ترانشــههای

نیز در راستای قائم (عمقی) رسم شد .نمودارهای مذکور روند

اکتشــافی) و عمقی (گمانههای اکتشافی) در کانسار برقرار

خاصی را در دادههای منطقه نشان نداد.

شــود ،تاثیرگذار اســت .در صورت وجود رونــد در دادهها

کرد .یکی از مهمترین مســائل زمینآماری مطالعه روند در

براساس مطالعات آماری ،بیشترین فراوانی طول مغزههای

منطقه مطالعاتی است که در نوع کریجینگی که باید بهکاربرده

گمانههای اکتشافی مربوط به انواع دو متری بوده ،میانه دادهها
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برابر با دو متر و  84درصد مغزهها دارای طولی کمتر از 3/128

قطعهای افزایش مییابد .موقعیت پراکندگی سهبعدی  23حلقه

متر هستند .بنابراین ترکیب کردن (کامپوزیتسازی) برای طول

گمانه اکتشافی به همراه تغییرات عیار مس در طول گمانهها و

دو متر انجام شــد زیرا برای طولهای کمتر از این مقدار ،اثر

مرز گستره ،در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  .3نمایش موقعیت فضایی و تغییرات عیاری گمانههای کانسار مس نارباغی شمالی در نرمافزار SGeMS

محاسبه ذخیره کانسار به روش الگ کریجینگ

تجزیه و تحلیل ساختار فضایی کانسار
بهمنظور شناسایی ساختار فضایی کانسار ،تعیین وضعیت

ازآنجاییکه توزیع دادههای عیارســنجی مس در منطقه

همسانگردی یا ناهمســانگردی کانسار و انجام تخمینهای

مورد مطالعه ،از نوع الگنرمال اســت ،برای تخمین ذخیره

کریجینگ ،واریوگرافی (در فضای سهبعدی) در منطقه مورد

کانسار ،روش تخمین الگکریجینگ معمولی بلوکی با اندازه

مطالعه با اســتفاده از نرمافزار  SGeMSبه این شکل انجام

بلوکهای  10×10×10متر و تعــداد  1325بلوک (تعداد 424

گرفــت که از آزیموت صفر 120 ،تا  160و  270تا  285درجه،

بلوک در راســتای شــمالی-جنوبی 636 ،عدد در راستای

هر پنج درجه یک تغییرنما و از شیب صفر و  50تا  90درجه،

شــرقی-غربی و  265بلوک در راستای قائم) بکار برده شد.

از هر پنج درجه با گامهای مختلف یک تغییرنما رسم شد و

براساس واریوگرافی صورت گرفته در منطقه نارباغی ،بیضوی

در نهایت تعداد  300تغییرنما بهدست آمد .در شکل  4تعدادی

جستجو در راستای آزیموت  275درجه دارای شعاع  433متر

از تغییرنماهای امتدادی رسم شده در منطقه مورد مطالعه

با زاویه شــیب پنج درجه نسبت به افق ،در راستای آزیموت

نشان داده شده است .نمودارهای شکل  4نشان میدهند که

پنج درجه دارای شــعاع  183متر و در راستای عمق دارای

مقادیر تغییرنماهای تجربی محاسبه شده برای منطقه مورد

شعاع  50متر است .بنابراین عملیات تخمین الگ کریجینگ

مطالعه بسیار پراکنده است و این موضوع در ارتباط با ماهیت

معمولی با بیضوی تجســس با این مشخصات ،با استفاده از

ذاتی کانسار و پیچیدگیهای زمینشناسی آن میباشد .اغلب

نرمافزار  SGeMSصورت گرفت .ســه نیمرخ عمود برهم از

تغییرنماهای تجربی منطقه مــورد مطالعه با تغییرنماهای

تخمین الگ کریجینگ در منطقــه مورد مطالعه ،در محل

تئوری از نوع کروی انطباق یافتهاند .با توجه به اینکه شعاع

ســلول شماره  36محور شرقی 19 ،محور شمالی و  10محور

تاثیر تغییرنماها در جهات مختلف ،متفاوت است ،بنابراین

قائم همراه با موقعیت گمانههای منطقه ،در شکل  5نمایش

کانسار ناهمسانگرد میباشد.

داده شده است.
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شکل  .4تغییرنماهای امتدادی رسم شده در راستاهای مختلف در منطقه نارباغی شمالی

شکل  .5نمایش سهبعدی عیارسنجی تخمین الگ کریجینگ معمولی در منطقه مورد مطالعه از طریق سه نیمرخ عمود بر هم

در شکل  6فراوانی نما و نمودار فراوانی تجمعی دادههای

انجام تخمین الگ کریجینگ ،مقادیر تخمین زده شده با یک

لگاریتمی بعد از تخمین الگ کریجینگ نشــان داده شــده

تبدیل معکوس (آنتی لگاریتم) به مقادیر واقعی تبدیل شده و با

است که ک موبیش متقارن و در نتیجه از نوع نرمال میباشد.

در نظر گرفتن عیار حدهای  2000،1500،1000و (،2500)ppm

واریانــس لگاریتم دادههــای اولیــه  3/98 )%(2و واریانس

حجم  1000متر مکعبی هر بلوک و جرم مخصوص متوســط

دادههای تخمینی  1/73 )%(2بهدســت آمده اســت .پس از

مــاده معدنی برابر بــا  ،2/65 gr/cm3ذخیره منطقه بهازای
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عیارحدهای مختلف مطابق جدول  2به دست آمد .شکل 7

عیار حد برحســب گرم بر تن ،محور قائم سمت چپ معرف

نمودار عیار-تناژ حاصل از تخمین ذخیره را با استفاده از روش

میزان ذخیره برحســب تن و محور قائم سمت راست مبین

کریجینگ نمایش میدهد .در این نمودار محور افقی ،میزان

متوسط عیار برحسب گرم بر تن میباشند.

شکل  .6فراوانی نما و نمودار فراوانی تجمعی دادههای لگاریتمی حاصل از تخمین الگ کریجینگ

جدول  .2نتایج محاسبه متوسط عیار و ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی با روش الگ کریجینگ معمولی بلوکی
عیار حد ()ppm

عیار متوسط ()ppm

وزن کل کانسنگ (تن)

ذخیره خالص ماده معدنی (تن)

1000

1728/0700

310050

535/79

1500

3574/9561

71550

255/79

2000

3786/5740

63600

240/83

2500

4007/0595

55650

222/99

شکل  .7نمودار عیار-تناژ کانسار مس نارباغی شمالی با روش الگ کریجینگ معمولی با استفاده از SGeMS
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محاسبه ذخیره کانسار به روش کریجینگ
شاخص چندگانه

ناپیوســته با یکدیگر تلفیق شــدند و با اعمال عیار حدهای

برای محاســبه ذخیره کانســار مس نارباغی شمالی با

 2500 )ppm( ،2000،1500،1000و حجم  1000متر مکعبی هر

اســتفاده از روش کریجینگ شــاخص چندگانــه ،بر روی

بلوک ،ذخیره منطقه به ازای عیارحدهای مختلف به دست

دادههای خام عیارسنجی منطقه ،عیار حدهای ،1500 ،1000

آمد .شکل  8تعدادی از تغییرنماهای شاخص امتدادی بهازای

 2000و ( 2500 )ppmاعمال شــد .با توجه به تابع شاخص،

عیار حدهای مختلف را نشان میدهد .همچنین مشخصات

دادههای کوچکتر یا مساوی با عیار حدها برابر با مقدار یک

تعدادی از تغییر نماهای شــاخص امتدادی رســم شده در

و دادههای بیشتر از عیار حدها برابر با مقدار صفر منظور شد

راستای آزیموتهای مختلف ،در جدول  3آورده شده است.

و ابتدا با اســتفاده از نرمافزار  SGeMSواریوگرافی شاخص

تغییر نماهای شــکل  8و دادههای جدول  3نشان میدهند

و ســپس برای تخمین ذخیره ،با روش تخمین کریجینگ

که در منطقه مــورد مطالعه ،اغلب تغییــر نماهای تجربی

شاخص با اندازه بلوکهای 10×10×10متر و تعداد  1325بلوک

شــاخص با مدل تئوری از نوع کروی انطباق یافته و کانسار

(تعداد  424بلوک در راســتای شــمالی-جنوبی 636 ،عدد

نیز ناهمسانگرد میباشد .در جدول  4عیار متوسط و میزان

در راســتای شرقی-غربی و  265بلوک در راستای قائم) بکار

ذخیره منطقه بهازای عیارحدهای مختلف خالصه شده است.

برده شــد .بعد از انجام تخمین کریجینگ شاخص ،مقادیر

شــکل  9نیز نمودار عیار-تناژ حاصل از تخمین ذخیره را با

تخمین زده شــده بــا رابطه مربوط به کریجینگ شــاخص

استفاده از روش کریجینگ شاخص چندگانه نمایش میدهد.

شکل  .8تغییر نماهای شاخص امتدادی رسم شده در منطقه نارباغی شمالی بهازای عیارحدهای مختلف
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جدول  .3مشخصات تغییر نماهای شاخص امتدادی رسم شده در راستاهای مختلف در منطقه نارباغی شمالی
مدل تغییرنما

جهت یا آزیموت (درجه)

تلرانس (درجه)

اثر قطعهای )%(2

سقف )%(2

شعاع تاثیر (متر)

کروی

0

25

0/01

0/006

21

کروی

120

25

0/01

0/12

150

کروی

280

25

0/004

0/06

43

کروی

285

25

0/001

0/062

108

جدول  .4نتایج محاسبه متوسط عیار و ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی با روش کریجینگ شاخص
عیار حد ()ppm

عیار متوسط ()ppm

میزان ذخیره (تن)

1000

2148/276

468/21

1500

4051/901

289/63

2000

4244/748

227/67

2500

5178/249

220/04

شکل  .9نمودار عیار-تناژ کانسار مس نارباغی شمالی با روش کریجینگ شاخص با استفاده از SGeMS

 2000-2500 ،1500-2000 ،1000و ( 2500-150000)ppmبــا

تخمین ذخیره کانسار با نرمافزار Datamine

رنگهای مختلف تقســیم شده است .انتخاب این گسترهها

برای ارزیابی عیار و تناژ کانسار به روش کریجینگ معمولی

براســاس مقادیر عیار حد مناســب انتخاب شده بهمنظور

با اســتفاده از نرمافــزار  ،Datamineتمامی نتایج عملیات

تخمین ذخیره منطقه ،صورت گرفته است .رنگ خاکستری

واریوگرافی کانسار انجام شده توسط نرمافزار  SGeMSمورد

هم مربوط به فواصل عمقی اســت که به هر دلیل فاقد داده

استفاده قرار گرفت و انتخاب تمامی پارامترهای زمینآماری،

عیارسنجی میباشند.

براساس همین نتایج انجام شد.

ساخت مدل بلوکی کانسار

شکل  10نمایی سهبعدی از وضعیت پراکندگی گمانههای
اکتشــافی و توپوگرافی منطقه نارباغی شمالی ساوه را نشان

همواره تودههای کانســار دارای شــکلهای هندســی

میدهد .راهنمای رنگی عیــاری ،تغییرات میزان عیار ماده

نامنظمی هستند .بهمنظور تخمین ذخیره درست تودههای

معدنی در گمانههای اکتشافی منطقه است .مطابق این شکل

کانساری بهویژه با اشکال هندســی نامنظم ،در بسیاری از

تغییــرات عیار منطقه مورد مطالعــه با مقدار کمینه صفر و

موارد الزم اســت که ابتدا مدل جامد 1کانسار ایجاد شود و

مقدار بیشــینه ( 150000)ppmبه پنج گستره -1500 ،0-1000

 .1صلب
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شکل  .10نمای سهبعدی تغییرات عیارسنجی مس گمانههای اکتشافی در منطقه نارباغی شمالی ساوه به همراه توپوگرافی منطقه (جهت شمال
در راستای محور  Yمیباشد)

سپس بلوکبندی کانسار صورت گیرد .بهعبارت دیگر بایستی

میشود که با توجه به مدل عیاری سازنده فضای تخمین،

شکل هندسی نامنظم به شکل هندسی منظم تبدیل شود تا

کانیســازی مس در این کانســار دارای پیوستگی نبوده

محاسبه دقیق حجم امکانپذیر شود.

بلکه بهصورت قطعه قطعه یا تکه تکه میباشــد .همچنین

بهطورکلی مراحل ســاخت مــدل بلوکــی در نرمافزار

کانیســازی در افقهای مختلف بــا ضخامتهای متغیر

 Datamineشــامل تعیین و محدود کــردن حد و مرز ماده

صورت گرفته اســت .میزان گسترش فضایی ماده معدنی

معدنی از طریق رشــتهبندی ،1تهیه مدل جامد (تورسیمی)2

در بخشهای کانیسازی شده در گمانهها ،براساس اصول

کانسار با استفاده از مدل رشــتهای و در نهایت بلوکبندی

متداول نحوه تعیین منطقه (شعاع) تاثیر در ارزیابی ذخایر

مدل جامد کانسار است .ســپس در مراحل بعد با استفاده

معدنی ،صورت گرفته اســت .شکل -11ب نیز قطعه قطعه

از مدل بلوکی ایجاد شــده ،تخمین میــزان عیار و ذخیره

بودن ماده معدنی در کانسار را بهوضوح نشان میدهد .با

کانسار صورت میگیرد .تمامی مراحل این فرآیند برای کانسار

توجه به این شکل مشاهده میشود که تمرکز ماده معدنی

مس نارباغی شــمالی برای چهار عیار حد  2000،1500،1000و

با عیار حد ( 1000)ppmدر بخش غربی کانسار بیشتر است.

( 2500)ppmصورت گرفت .برای ساخت مدل بلوکی کانسار

برای ســاخت مدل بلوکی ابتدا براساس مقادیر حداقل و

نیــز ،ابعاد بلوکهــا برابر با  10×10×2متر منظور شــد .این

حداکثر آمارههــای طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع مدل

ابعاد براساس نوع ماده معدنی (مس) ،وضعیت و اطالعات

عیاری رشتهبندی شده ،مدل اولیه ساخته میشود .این

اکتشــافی کانســار ،طول غالب مغزههای حفاری و در نظر

مدل خالی است که سپس توسط بلوکهای تخمین عیار،

گرفتن شرایط استخراج انتخاب شد.

پر میشوند.

13

بهعنوان نمونه شــکل -11الف مدل رشــتهبندی شده

مدل تورسیمی عیارحدهای ( 2000)ppmو (2500)ppm

کانســار به ازای عیارهای باالتر از عیــار حد-11 ،ب مدل

نشان داد که نسبت به عیار حدهای قبلی ،تمرکز ماده معدنی

سهبعدی جامد (تور سیمی) کانسار از طریق ارتباط دادن

در دو منطقه شرقی و غربی کانسار ک موبیش بهطور مساوی

رشتههای کانیسازی به یکدیگر و -11ج مدل بلوکی کانسار

تقسیم شده است .این موضوع بیانگر آن است که عیار ماده

با ابعاد بلوکهای  10×10×2متر براساس واریوگرافی منطقه

1. String
2. Wireframe
3. Prototype

را برای عیار حد ( 1000)ppmنشــان میدهد .مشــاهده
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شکل  .11الف) مدل سهبعدی رشتهبندی شده ،ب) مدل سهبعدی جامد (تورسیمی) ،ج) مدل بلوکی کانسار بهازای عیار حد ( 1000)ppmهمراه
با توپوگرافی منطقه (جهت شمال در راستای محور  Yمیباشد)

در جدول  5خالصه شده است.

معدنی بخش شــرقی منطقه نسبت به بخش غربی ،اندکی

در ایــن جدول حدود باال و پایین عیار ماده معدنی نیز

باالتر است.
با استفاده از مدل بلوکی ایجاد شده برای کانسار بهازای

براساس واریانس تخمین عیار هر بلوک ،در سطح اعتماد

عیار حدهای مختلف ،مقدار متوسط عیار ،وزن کلی کانسنگ

 95درصد محاســبه شده اســت .همانگونه که دادههای

و میزان ذخیره خالص ماده معدنی محاسبه شد که نتایج آن

این جدول نشان میدهند ،فاصله حدود باال و پایین عیار
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ماده معدنی در کانســار مورد مطالعه قدری باالســت که

دقت) دادههای اولیه میباشد .شکل  12نیز نمودار عیار-

نشاندهنده باال بودن میزان خطای (انحراف معیار) دادهها

تناژ کانسار با روش کریجینگ معمولی بلوکی با استفاده از

اســت و این نیز در ارتباط با وضعیت (تعداد ،پراکندگی و

نرمافزار  Datamineرا نشان میدهد.

جدول  .5نتایج محاسبه متوسط عیار و ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی با روش کریجینگ معمولی با نرمافزار Datamine
عیار حد ( )ppmحد پایین عیار ( )ppmمتوسط عیار ( )ppmحد باالی عیار ( )ppmوزن کل کانسنگ (تن) ذخیره خالص ماده معدنی (تن)
1000

1105

1749

2393

309319

541

1500

3124

3652

4180

87349

319

2000

3156

3694

4232

72279

267

2500

3622

3978

4334

62594

249

شکل  .12نمودار عیار-تناژ کانسار مس نارباغی شمالی به روش کریجینگ معمولی با نرمافزار Datamine

مقایسه
به منظور ارزیابی نتایج محاســبه ذخیــره با روشهای

عیار و میزان ذخیره توســط ســه روش مورد استفاده که از

مختلف الزم است که نتایج حاصل از این روشها با یکدیگر

دقیقترین روشهای تخمین نیز میباشند ،دلیلی بر صحت

مقایســه شوند .نتایج محاسبه متوسط عیار و میزان ذخیره

نتایج و عملکرد پژوهش میباشد.

کانســار نارباغی شــمالی با روشهای مختلف در جدول 6

در جدول  6علت باالتر بودن متوســط عیار بهازای عیار

خالصه شده است .در شکل  13نیز نمودار عیار-تناژ کانسار

حدهــای مختلف در روش کریجینگ شــاخص نســبت به

با استفاده از روشهای مختلف بهازای چهار عیار حد ،1000

روشهای دیگر ،جداســازی بلوکهای کانسنگ و باطله در

 2000 ،1500و ( 2500)ppmرســم شــده اســت .با توجه به

این روش است .بهعبارت دیگر این روش تاحدودی از اختالط

دادههای جدول  6و نمودار شــکل  13مشاهده میشود که

کانسنگ و باطله جلوگیری مینماید و درنتیجه درجه خلوص

اختالف میزان ذخیره محاســبه شده با روشهای مختلف،

بلوکهای ماده معدنی در این روش از روشهای دیگر بیشتر

چندان زیاد نیست زیرا اساس تمام روشهای مورد استفاده

اســت .همچنین علت بیشــتر بودن میزان ذخیره با روش

یکسان است .بهطور کلی نزدیک بودن نتایج تخمین متوسط

کریجینگ معمولــی بلوکی به کمک نرمافزار  Datamineآن
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جدول  .6نتایج تخمین متوسط عیار و ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی با روشهای مختلف
روش تخمین ذخیره
الگ کریجینگ معمولی بلوکی

با استفاده از نرمافزار SGeMS

کریجینگ شاخص با استفاده از
نرمافزار SGeMS

کریجینگ معمولی بلوکی با استفاده
از نرمافزار Datamine

عیار حد ()ppm

عیار متوسط ()ppm

میزان ذخیره (تن)

1000

1728/0700

535/79

1500

3574/9561

255/79

2000

3786/5740

240/83

2500

4007/0595

222/99

1000

2148/276

468/21

1500

4051/901

289/63

2000

4244/748

227/67

2500

5178/249

220/04

1000

1749

541

1500

3652

319

2000

3694

267

2500

3978

249

شکل  .13نمودار عیار-تناژ کانسار مس نارباغی شمالی با روشهای مختلف

است که در این روش در تعیین گسترش جانبی ماده معدنی

مورد اســتفاده قرار گیرد ،به عوامل زیادی ازجمله شرایط و

در فواصل عمقی کانیسازی شده در داخل گمانهها (منطقه

خصوصیات کانســار ،وضعیت دادههای اکتشــافی و میزان

تاثیر گمانهها) ،دخالت کاربر یا سلیقه شخصی عملگر (اپراتور)

شناخت از کانسار بســتگی دارد .بدیهی است که هریک از

تاثیرگذار اســت .بهعبارت دیگر در ایــن روش دانش کاربر و

روشهای مورد استفاده در پژوهش حاضر نسبت به دیگری

شناخت وی از وضعیت کانســار ،تاثیر زیادی بر روی میزان

دارای یک ســری مزایا و معایب میباشــند .بهعنوان مثال

ذخیره محاسبه شده ،میگذارد.

سادگی روش تخمین الگ کریجینگ معمولی از مزیتهای

نتیجهگیری

این روش نسبت به دیگر روشهای تخمین است و در مقابل
عدم امکان بازیابی درســت واریانــس تخمین ،از معایب آن

در پژوهش حاضر از روشهای تخمین زمینآماری خطی

است .جداســازی باطله از کانسنگ از مزایای روش تخمین

و غیرخطی بهمنظــور ارزیابی ذخیره کانســار مس نارباغی

کریجینگ شاخص اســت و پیچیدگی نسبی آن ،از معایب

شمالی ساوه استفاده شد .اما پاسخ این سوال که کدام روش

این روش میباشد .بکارگیری حداکثری دانش و شناخت از

بهتــر بوده و نتایج کدام روش دقیقتر اســت و همواره باید
57

مقایسه نتایج روشهای زمینآماری خطی و غیرخطی در مدلسازی ...

کانسار در مرحله تخمین و امکان محاسبه واریانس تخمین،

منابع

نرمافزار  Datamineاســت و در مقابل اثر تناسب واریانس

ارزیابی ذخایر معدنی با نگرشی بر معدن مس علیآباد یزد.

از مزایــای روش تخمین کریجینگ معمولی با اســتفاده از

−احمــدی ،ر .1388 ،.کاربرد الگوهــای آماری در

با میانگیــن و پیدایش ناهمســانگردی منطقهای دروغین

گزارش طرح پژوهشی طرف قرارداد با دانشگاه علم و صنعت

اراک.102 ،

(در صــورت غیرنرمال بودن توزیع دادههای خام) از معایب

−احمــدی ،ر .1398 ،.درســنامه دیجیتــال

آن است.

(الکترونیکی) ارزیابی ذخایر معدنی .انتشــارات دانشــگاه

بنابرایــن نمیتوان همواره و برای تمامی کانســارهای

صنعتی اراک.250 ،

مختلف ،نســخه واحدی تجویز كرد و روش واحدی توصیه

−پیچاب کانســار ،مهندسین مشاور .1394 ،گزارش

شود؛ بلکه ممکن است برای کانسارهای مختلف ،روشهای

پایانی عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی مس نارباغی

متفاوتــی کارآیی بهتری داشــته باشــند .بهطورکلی برای

شمالی.356 ،

دستیابی به بهترین پاسخ و مطلوبترین نتیجه ،بهتر است

−جاللــی ،م ،.رحیمــی پــور ،غ.ل ،.دیانتی ،م.ر.

بهویژه از روشهای نوین و دقیق زمینآماری استفاده كرد.

کریجینــگ خطی و غیرخطــی در پهنهبنــدی بلوکهای

که برای محاســبه ذخیره یک کانسار از چند روش مختلف

و تقوایــی نژاد ،م .1388 ،.بررســی اعتبــار برآوردگرهای

چــرا که تکیه بر نتایــج تنها یک روش ،از ریســک باالیی

کانســنگ و باطله در معدن مس سرچشمه .کنفرانس ملی
علوم زمین ،سال بیستم.10-95 ،79 ،

برخوردار اســت و احتمال خطاهای نظامــدار وجود دارد.

−حسنی پاک ،ع.ا .و شرفالدین ،م .1380 ،.تحلیل

معقوالنهترین تصمیم ،استفاده از چند روش دقیق مختلف

دادههای اکتشافی ،انتشارات دانشگاه تهران.987 ،

و متوسطگیری از نتایج آنها میباشد.

−حسنیپاک ،ع.ا .و خالصی ،م.ر .1382 ،.مدیریت

بهمنظور بهبود نتایج بهدست آمده از پژوهش ،پیشنهاد

خطا و ریســک در اکتشــاف ،موسســه چاپ و انتشارات

میشــود که وزن مخصوص ماده معدنی در نقاط مختلف

دانشگاه تهران.382 ،

کانســار به روش آزمایشــگاهی و با دقت زیاد تعیین شود.

 −حسنیپاک،ع.ا.1377،.زمینآمار   (ژئواستاتیستیک)،

بلوک وزن مخصوص دقیق آن نسبت داده شود .همچنین

−قاجار ،ی .و سلطانی محمدی ،س .1393 ،.مقایسه

سپس با روش شبیهسازی شاخصی و تعیین جنس ،به هر

انتشارات دانشگاه تهران.314 ،

برای تخمین ذخیره منطقه مورد مطالعه ،از دیگر روشهای

روشهای کریجینگ شــاخص و الگ کریجینگ در تفکیک

کانسنگهای هماتیتی و مگنتیتی در معدن آهن جاللآباد،

تخمیــن کریجینــگ هماننــد کریجینگ ناپیوســته و یا

همایش ملی زمینشناسی و اکتشاف منابع ،شیراز.

شبیهسازی متوالی گوسی نیز استفاده شود و نتایج تخمین

−کایدانــی ،م .و دلبــری ،م .1389 ،.پهنهبنــدی

آنها با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد.

شــوری خاک و ارزیابی ریسک شوری در منطقه میانکنگی

سپاسگزاری

(سیستان) با استفاده از روشهای زمینآماری ،مجله علمی
کشاورزی.49-60 ،1 ،35 ،

نگارنده مقاله بر خود الزم میداند از مدیر عامل محترم

−مدنــی ،ح .1374 ،.مبانی زمینآمار .انتشــارات

شرکت زاگرسمسســازان و تمام کارکنان مجتمع معدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-واحد تفرش.659 ،

مس نارباغی ،بهخاطــر همکاریهای ارزنــده درخصوص
زمینهســازی امکان بازدید از منطقــه ،نمونهبرداری و در

−مدنــی ،ح .۱۳۷۶ ،.اصول پیجویی ،اکتشــاف و
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چکیده

ریولیتهای قرهداش شاهیندژ از نوع ریولیتهای پرآلومینوس با مقدار  SiO2و  K2Oباال هستند .این سنگها از
درشت بلورهای کوارتز ،فلدسپار پتاسیم به همراه مقادیر اندک پالژیوکالز در زمینهای ریزدانه و غنی از فلدسپارهای

پتاسیم تشکیل یافتهاند .از لحاظ ژئوشیمیایی این سنگها از LREEها و LILEها غنی شده هستند و در مقابل
مقدار HREEها و HFSEها تهیشدگی نشان میدهد.

بررسی روابط صحرایی ،بافتی و سنگشناسی به همراه ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگ کل نشان میدهند ماگمای
بهوجود آورنده ریولیتهای قرهداش دارای منشأ پوستهای است که بواسطه تفریق بلوری (پالژیوکالز و تیتانومگنتیت)
ترکیب آن دستخوش تغییر شده است .آنومالی منفی  Eu، Srو  Tiدر نمودارهای چند عنصری بیانگر تفریق بلوری

است .ویژگیهای ژئوشیمیایی ریولیتهای قرهداش مانند مقادیر نسبتهای  Rb/Nb، K/Rb، Rb/Sr، Rb/Baو
 Ga/Alمشــابه با گرانیتها/ریولیتهای  A-Typeدر محیطهای پس از برخوردی هستند .با در نظر گرفتن سن

پرکامبرین برای این توده ،به احتمال زیاد فازهای کششی بعد از بسته شدن اقیانوس پروتوتتیس عامل تشکیل این
توده بوده است.

واژههای کلیدی :ریولیت ،ژئوشیمی ،پرآلومینوس ،محیط تکتونیکی پس از برخوردی ،شاهیندژ ،ایران مرکزی.

مقدمه

1

ریولیت سنگ آذرین فلسیک است و حاصل فوران ماگما
با ترکیب گرانیتی بر روی سطح زمین میباشد .این سنگها
اغلب با توجه به گرانروی باال دارای گســترش بســیار کمی
در سطح زمین هســتند و با در نظر گرفتن گستردگی کم و

قرار گرفتهاند (.)Moayyed, 2013
با این وجود ،مطالعه خصوصیات ژئوشیمیایی ریولیتها
کمک زیادی به درک تحوالت فرآیندهای پوســتهای بهویژه
پوســته فوقانی کرده و به عنوان ابزاری مهم برای تشخیص

رخنمون اندک در ســطح زمین کمتر مورد مطالعه و بررسی

ترکیب و ســاختار پوســته مورد اســتفاده قــرار میگیرد

* نویسنده مرتبطm.ahangari@urmia.ac.ir :

( .)Zhang et al., 2018همچنین میتوان از این خصوصیات

ژئوشیمی و پترولوژی ریولیتهای قرهداش شاهیندژ-شمالغرب ایران ...

برای تشخیص منشــأ ماگمای بهوجود آورنده این سنگها

شــاهیندژ و ســقز و بین مختصات جغرافیایی ' 46° 43تا

استفاده کرد ( .)Mbowou et al., 2015در موارد متعددی،

' 46° 57طول شــرقی و ' 36° 37تا ' 36° 44عرض شمالی

از ترکیب ژئوشیمیایی ریولیتها برای شناسایی کانسارهای با

رخنمون یافتهاند .از لحاظ تقســیمبندیهای زمینشناسی

ارزش همچون سولفیدهای تودهای نیز بهره گرفته شده است

ســاختاری ایران ( )Stöcklin, 1968و پهنهبندی رســوبی

(.)Gaboury and Pearson, 2008

(آقانباتــی ،)1383 ،این منطقه بخشــی از پهنهبندی ایران

از لحاظ جایــگاه تکتونیکی ،ریولیتهــا را میتوان در

مرکزی محسوب میشود (شکل -1الف) .بازه سنی سنگهای

اکثــر جایگاههــای تکتونیکی همچــون جایگاههای پس از

رخنمون یافته در منطقه مورد مطالعه بســیار وســیع بوده

برخــورد ( ،)Oliveira et al., 2015حاشــیه فعال قارهای

و از پرکامبرین تا عهد حاضر در تغییر اســت (شــکل -1ب)

()Faramarzi et al., 2015; Luchitskaya et al., 2017

قدیمیترین سنگهای رخنمون یافته در منطقه مورد مطالعه

و درون صفحــات تکتونیکی (;Luchitskaya et al., 2017

رسوبات دگرگون شده مربوط به سازند کهر با سن پرکامبرین

 )Shao et al., 2015مشاهده کرد .منشأ ماگماهای ریولیتی

است .این سازند از مجموعه سنگهای غیر قابل تفکیک با

متنوع اســت ،میتواند از بخشهای مختلف زمین همچون

ترکیب اسلیت و کالکشیست ،کوارتزیتهای ضخیم الیه تا

گوشته غنی شده ،گوشته تهی شده و پوسته فلسیکی بهوجود

تودهای به رنگ خاکستری تیره و آهکهای ماسهای نازک الیه

آید (.)Mbowou et al., 2015

تا ورقهای تشکیل شده است .واحدهای تفکیک پذیر سازند

بررسی ریولیتهای قرهداش واقع در شاهیندژ در استان

کهر شــامل لیتیک توف ،توفهای ماسهسنگی و شیلهای

آذربایجان غربی موضوع تحقیق حاضر را بخود اختصاص داده

قهوهای تیره ،تراکی آندزیت تا التیت کوارتزدار و ریولیت قرهداش

است .سن این سنگها با توجه به اینکه با سنگهای سازند

(شــکل -2الف ،ب) هستند .ریولیتهای رخنمون یافته در

کهر همراه میباشــند و توسط رســوبات پالئوزوئیک مانند

بین رسوبات سازند کهر ،در نقشههای زمینشناسی 1:100000

سازند بایندر و سلطانیه پوشیده میشوند به پرکامبرین نسبت

ســقز (حریری و همکاران )1382 ،و  1:100000شــاهیندژ

داده شده است (خلقی خسرقی و همکاران .)1373 ،در این

(خلقیخسرقی و همکاران )1373 ،به پرکامبرین نسبت داده

خصوص آقانباتــی ( )1383ریولیتهای قرهداش را همارز با

شدهاند .این سنگها توسط رسوبات سازند بایندر و سلطانیه

ریولیتهای مهاباد ،تکنار ،اســفوردی ،موته و ریولیتهای

پوشیده شدهاند .ریولیتهای قرهداش معادل خروجی گرانیت

موجــود در ســریهای ریــزو و هرمز معرفی کرده اســت.

دوران در نظر گرفته میشــوند (علوی و همکاران.)1361،

همچنین علوی و همکاران ( )1361ریولیتهای شاهیندژ و

در منطقــه مورد مطالعه ســازندهای بایندر ،دولومیتهای

مهابــاد را معادل با گرانیت دوران در نظر میگیرند .هر چند

ســلطانیه ،زاگون و اللون رســوبات و سنگهای مربوط به

ولیزاده و اسماعیلی ( )1375بر این عقیده هستند که گرچه

پرکامبرین پســین و کامبرین قرار دارند .نهشتههای مربوط

ریولیتهای شــاهیندژ و مهاباد در یک فاز مشابه با گرانیت

به پرمین در گســتره مورد مطالعه اندک میباشند و شامل

دوران تشــکیل شدهاند ،ولی دارای منشأ یکسان و مشترک

گ آهکهای موجود در سازند روته
دولومیت ،دیاباز و ســن 

نیستند .تحقیق حاضر با بررسی خصوصیات ژئوشیمی سنگ

هستند (خلقیخسرقی و همکاران.)1373 ،

کل ریولیتهای قرهداش ،سعی در شناسایی پتروژنز و نحوه

مزوزوئیــک در منطقه مورد مطالعه با رســوبات مربوط

تشکیل این سنگها کرده است.

به تریاس (ســازند الیکا) ،ژوراسیک (سازندهای شمشک،

زمینشناسی عمومی منطقه

دلیچای و الر) و کرتاســه (ســنگ آهکهای مارنی و سنگ

ریولیتهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر در گســتره

آهکهای ماســهای با رنگ مایل به سبز) مشخص میشود.

تا اندازهای به نسبت وســیع در بین شهرستانهای بوکان،

رسوبات سنوزوئیک گســتردگی به نسبت قابل مالحظهای
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شکل  .1الف) موقعیت منطقه مورد مطالعه در نقشه زمینساختی ایران (برگرفته از آقانباتی ،)1383 ،ب) نقشه ساده شده زمینشناسی منطقه
مورد مطالعه (اقتباس از خلقیخسرقی و همکاران)1373 ،

شــکل .2تصاویر صحرایی از ریولیتهای قرهداش ،الف) فوران ریولیتهای قرهداش در بین سنگهای سازند کهر (دید به سمت جنوبغرب)،
ب) ریولیتهای قرهداش در مجاورت دولومیتهای سلطانیه (دید به سمت شمالغرب).

روش مطالعه

در گســتره مورد مطالعه داشته و شامل ســازندهای قرمز

در خصوص انجــام تحقیق حاضر مطالعــات صحرایی

زیرین با ترکیب کنگلومرا و ماسهســنگ قرمز رنگ و سازند

گســتردهای برای تعیین خصوصیات صحرایی ریولیتهای

قم بــا ترکیب آهکهای ســفید تــا زرد و مارن هســتند

گهای مــورد مطالعه با
قــرهداش و نیز تعیین ارتباط ســن 

(خلقیخسرقی و همکاران.)1373 ،

ســنگهای اطراف صورت گرفته و پــس از انجام مطالعات

همچنین در گســتره مورد مطالعــه ،تودههای متعدد

پتروگرافی هشــت نمونه ســالم و کمتر دگرســان شده از

اســیدی نفوذی و خروجی برونزد دارند کــه از جمله آنها

ریولیتهای مورد مطالعه برای انجام تجزیههای شــیمیایی

میتــوان به گرانیتهای معادل گرانیت دوران و گرانیتها و

ســنگ کل به روش ( XRFتعیین مقــدار عناصر اصلی) و

گرانودیوریتهایی با ســن اواخر کرتاسه-پالئوسن اشاره کرد

طیفسنج جرمی پالســمای جفت شده القایی (،ICP-MS

(خلقیخسرقی و همکاران.)1373 ،

بــرای تعیین عناصر فرعی و کمیاب) انتخاب و به شــرکت
 ActLabsواقع در کشور کانادا ارسال شد.
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و با شکلهای نیمهخود شکل تا بیشکل و با فراوانی کمتر

سنگشناسی

از درشــت بلورهای فلدسپار پتاســیم در ریولیتهای مورد

ریولیتهــای قــرهداش در نمونه دســتی به رنگهای

مطالعه ظاهر شدهاند .پالژیوکالز در اغلب موارد به کانیهای

صورتی و خاکســتری قابل مشاهده هســتند .با این وجود

ثانویه همچون کانیهای رسی تجزیه شده است .در مواردی

در برخی مــوارد با توجه به حضور کانیهای ثانویه همچون

کوارتزهای ثانویه به صورت رگههای باریک ،سنگهای مورد

کلریت و اکســیدهای آهــن به رنگهای ســبز و قرمز نیز

مطالعه را قطع کردهاند (شکل -3خ).

مشاهده میشوند .در مطالعات میکروسکوپی این سنگها

شیمی سنگ کل

دارای بافت پورفیری میباشــند و حاوی درشــت بلورهای

عناصر اصلی

کوارتز ،فلدســپار پتاســیم و به مقدار کمتر پالژیوکالز در

نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی سنگ کل نمونههای مورد

زمینه شیشهای تا بســیار ریز بلور هستند (شکل -3الف).

مطالعه در جدول  1آورده شده است .تغییرات مشاهده شده

در برخــی از نمونههــا بافت جریانــی در زمینــه دانهریز

در مقدار اکســیدهای اصلی موجود در ترکیب ریولیتهای

ســنگ به خوبی قابل تشــخیص اســت (شــکل-3ب).

قرهداش چندان زیاد نیســت .مقادیــر  SiO2در نمونههای

بافت اســفرولیتی (شــکل -3پ) و بادامکی (شکل -3ت)

مورد مطالعه باال اســت و از  73/89تا  77/22درصد وزنی

نیز در برخی از نمونهها قابل مشاهده میباشند .کوارتزهای

اکســیدها در تغییر میباشــد .ریولیتهای قرهداش دارای

ریزبلور و بیشکل به همراه فلدسپار پتاسیم و مقادیر اندکی

مقادیر باالیی از مجمــوع )8/27-8/93 wt%( K2O+Na2O

از پالژیوکالز زمینه ریزبلور سنگهای مورد مطالعه را تشکیل

هستند .نمونههای تجزیه شده در نمودار مجموع آلکالی در

میدهند .بیوتیت ،آپاتیت ،زیرکن و کانیهای کدر کانیهای

برابر ســیلیس ( )Irvine and Baragar, 1971( )TASدر

فرعی موجود در ترکیب ریولیتهای قرهداش هستند.

گستره ریولیتهای سابآلکالن (شکل -4الف) واقع شدهاند.

درشت بلورهای کوارتز اغلب به صورت شکلهای نیمه

اســتفاده از نمودار  SiO2در برابر Winchester( Zr/TiO2

خودشکل تا بیشــکل ظاهر شد ه و دارای خاموشی موجی

 )and Floyd, 1977بــرای طبقهبندی ســنگهای مورد

هســتند .در نمونههای مطالعه شده اندازه این کانی از یک

مطالعــه نیز نتایج مشــابهی در بردارد (شــکل -4ب) .در

تا چهار میلیمتر در تغییر اســت .حاشیه خلیجخوردگی در

نمــودار  K2Oدر برابــر Peccerillo and Taylor,( SiO2

بسیاری از بلورهای کوارتز در ریولیتهای قرهداش مشاهده

 )1976نمونههای مورد مطالعه در گستره شوشونیتی (شکل

میشــود (شــکل -3ث) .در برخی موارد بلورهای سوزنی

-4پ) قــرار گرفتهاند .با این وجود مقدار پایین ( Srکمتر از


شکل فلدسپار پتاســیم به صورت ادخال در درون درشت

 )200 ppmدر نمونههــای مورد مطالعه با ســری ماگمایی

بلورهای کوارتز حضور دارند (شکل -3ج).

شوشــونیتی همخوانی نــدارد (.)Oliveira et al., 2015

درشت بلورهای فلدســپار پتاسیم موجود در سنگهای

سنگهای متبلور شده از ماگماهای سری شوشونیتی دارای

مورد مطالعه اغلب دارای ترکیب ســانیدین (شــکل -3چ)

مقادیر بســیار باالیی از عناصر  LILهستند (Callegari et

میباشند و در موارد اندکی آنورتوکالز با ماکل مشبک (شکل

.)al., 2004; Joplin, 1968; Morrison, 1980

-3ح) هســتند .این کانیها به صورت شکلهای نیمهخود

ســنگهای مورد مطالعه دارای مقادیــر پایینMgO

شکل تا بیشکل میباشند و دارای ابعادی در حدود یک تا سه

( )0/14-0/19 wt%و  Fe2O3کل ( )1/12 2/23 wt%هستند.

سانیدین قابل مشاهده اســت .این کانی در نمونههای مورد

درصد وزنی اکسیدها در تغییر است .مقدار نسبت A/CNK

میلیمتر هستند .ماکل کارلسباد در برخی از درشت بلورهای

مقــدار  Al2O3در ریولیتهای قــرهداش از  11/29تا 12/32

مطالعه به مجموعهای از کانیهای ثانویه با ترکیب سریسیت و

(نسبت مولی ) )Al2O3/(CaO+Na2O+K2Oدر ریولیتهای

درشت بلورهای پالژیوکالز با ابعادی در حدود دو میلیمتر

) Al2O3/(Na2O+K2Oدر برابر )Al2O3/(CaO+Na2O+K2O

کائولن تجزیه شده است.

قــرهداش از 1/17تــا  1/35در تغییــر اســت .در نمــودار
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شــکل  .3تصاویر میکروســکوپی از ریولیتهای قرهداش ،الف) درشــت بلورهای کوارتز با بافت پورفیری در زمینه دانه ریز ،ب) بافت جریانی

است،
در زمینه ریولیتها ،پ) بافت اســفرولیتی با کوارتزها و فلدســپارهای شعاعی ،ت) بافت بادامکی که توســط کوارتزهای ثانویه پر شده
ث) درشت بلور کوارتز با حاشیه خلیجخوردگی به همراه کانی زیرکن در زمینه سنگ ،ج) حضور بلورهای سوزنی شکل فلدسپار پتاسیم به صورت
ادخال در درون درشــت بلور کوارتز ،چ) درشــت بلورهای سانیدین در زمینه دانه ریز ،برخی از درشت بلورهای سانیدین حاوی ماکل کارلسباد
هستند .تجزیهشدگی بلورها به کانیهای رسی نیز بخوبی قابل مشاهده است ،ح) کانی آنورتوکالز با ماکل مشبک ،خ) رگه پر شده از کوارتزهای
ثانویه که سنگهای مورد مطالعه را قطع کرده است :Qz.کوارتز :Kfs ،فلدسپار پتاسیم :Ano ،آنورتوکالز :Opq ،کانیهای کدر :Zrn ،زیرکن،
 :Flowجهت جریان در زمینه سنگها

شکل  .4الف) نمودار  Na2O+K2Oدر برابر ( SiO2برگرفته از  ،)Irvine and Baragar, 1971ریولیتهای قرهداش در گستره ریولیتهای سابآلکالن
واقع شدهاند ،ب) نمودار  SiO2در برابر ( Zr/TiO2برگرفته از  ،)Winchester and Floyd, 1977نمونهها در گستره ریولیت واقع شدهاند ،پ) نمودار
 K2Oدر برابر ( SiO2برگرفته از  ،)Peccerillo and Taylor, 1976نمونهها در گستره شوشونیتی واقع شدهاند ،ت) نمودار )Al2O3/(Na2O+K2O
در برابر )( Al2O3/(CaO+Na2O+K2Oبرگرفته از  ،)Maniar and Piccoli, 1989نمونهها در گستره پرآلومینوس قرار گرفتهاند
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) (Maniar and Piccoli, 1989نمونههای تجزیه شــده در

منفی میباشد و نسبت  (La/Sm)Nاز  3/55تا  5/07در تغییر

خصوصیات ژئوشیمیایی مشاهده شده برای عناصر اصلی

* Eu/Euبهصــورت  0/59-0/69اســت .این اثر میتواند بیانگر

در ریولیتهای قرهداش همچون باال بودن مقادیر Na2O+K2O

جدایش پالژیوکالز در طی تبلور تفریقی ماگمای بهوجود آورنده

است .در این الگو  Euآنومالی منفی از خود نشان داده و مقدار

گستره پرآلومینوس واقع شدهاند (شکل -4ت).

سنگهای مورد مطالعه باشد (.)Luchitskaya et al., 2017

()0/0-84/93( FeOt/(FeOt+MgO) ،)8/8-27/93 wt%

و شــاخص آگپاییتی (Al2O3 (Na2O+K2O)/ =0/73-0/83

همچنین الگوی به نســبت مسطح از  Hoتا  Luبرای HREE
ها در نمونههای مورد مطالعه قابل مشاهده میباشد و نسبت

 )molarمشــابه با ســریهای پرآلومینوس و متاآلومینوس

 (Ho/Lu)Nدر این سنگها نزدیک به یک است .در شکل -5الف

اشباع از سیلیسی است که همراه با گرانیتهای  A-typeدر
جایگاههای پس از برخوردی قابل مشاهده است (Nardi and

الگوی عناصر نادر خاکی ریولیتهای قرهداش با ریولیتهای نوع

.)Bitencourt, 2009; Oliveira et al., 2015

 Aمنطقــه )Luchitskaya et al., 2017( Wrangel Island


عناصر فرعی و کمیاب

مورد مقایســه قرار گرفته اســت .روند مشــاهده شده برای
ریولیتهای مورد مطالعه مشابه با ریولیتهای نوع  Aاست.

ریولیتهــای قــرهداش دارای مقادیــر به نســبت باالی

الگــوی عناصر نرمالیز شــده بــه ( ORG3گرانیتهای

 )169-135 ppm( Rb ،)609-498 ppm( Baو

پشتههای اقیانوســی ،دادهها از )) Pearce et al. (1984با

 )291-222 ppm( Zrدر ترکیب خود هستند .در مقابل ،مقدار

نسبت نزدیک به یک برای HFSE4ها ( Hf ،Nb ،Taو ،)Zr

 )58-44 ppm( Srدر ترکیــب نمونههای مورد مطالعه پایین

 Smو  ،Yغنیشدگی LILEها ( K، Rbو  ،)Baغنیشدگی

است .الگوی عناصر نادر خاکی نرمالیز شده به کندریت (دادهها

 Ceو آنومالی منفی  Ybمشــخص میشــود (شکل -5ب).

از  )McDonough and Sun, 1995برای ریولیتهای قرهداش

در شــکل -5ب الگوی عناصر نرمالیز شــده به  ORGبرای

با غنی شدگی LREE1ها درمقایســه با 2HREEها مشخص

ریولیتهای پس از برخوردی  Ana Diasدر برزیل (Oliveira

میشود (شکل -5الف) .بهطوریکه مقدار  LaNبرای نمونههای

 )et al., 2015برای مقایســه با ریولیتهای قرهداش نشان

مورد مطالعه 183تا  278برابر کندریت میباشــد و نســبت

داده شــده اســت .ریولیتهای قرهداش روندی مشــابه با

 (La/Yb)Nبرای نمونههای تجزیه شده از  6/00تا  11/01در تغییر

ریولیتهای پس از برخوردی آنادیاز از خود نشان میدهند.

1

است .در الگوی نرمالیز شده به کندریتLREE ،ها دارای شیب

شــکل  .5الف) نمودار عناصر نادر خاکی نرمالیز شــده به کندریت( ،دادههــا از  .)McDonough and Sun, 1995الگوی عناصر نادر خاکی
ریولیتهای قرهداش با ریولیتهای منطقه  )Luchitskaya et al., 2017( Wrangel Islandمورد مقایســه قرار گرفته است ،ب) الگوی چند
عنصری نرمالیز شده به ( ORGگرانیتهای پشتههای اقیانوسی( ،دادهها از  .)Pearce et al., 1984الگوی عناصر نرمالیز شده به  ORGبرای
ریولیتهای پس از برخوردی Ana Diasدر برزیل ) )Oliveira et al., 2015جهت مقایســه با ریولیتهای قرهداش نشــان داده شــده است،
پ) الگوی چند عنصری نرمالیز شده به گوشته اولیه (دادهها از .)McDonough and Sun, 1995

1. Light Rare Earth Elements
2. Heavy Rare Earth Element
3. Ocean Ridge Granites
4. High Field Strength Elements
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 از خــود نشــان میدهندCs  وSr ،Ti ،Ta ،Nbعناصــر

در نمودار چند عنصری نرمالیز شــده به گوشــته اولیه

Eu  وBa  همچنین آنومالی ضعیف منفی برای.)پ-5 (شکل

) نمونههایMcDonough and Sun (1995) (دادههــا از

.در این نمونهها قابل مشاهده است

ها غنی شــده و آنومالی منفی برایLILE1 مورد مطالعه از

 فرعی و کمیاب در ریولیتهای قرهداش، نتایج حاصل از تجزیه عناصر اصلی.1 جدول
SiO2
Al2O3
TiO2
CaO
MgO
FeO
Na2O
K2O
P2O5
MnO
LOI
Total

SHRY-1
77.22
11.41
0.21
0.08
0.19
1.01
0.19
8.38
0.04
0.01
0.83
99.68

SHRY-2
73.89
12.02
0.22
0.02
0.14
2.01
0.16
8.75
0.04
0.01
1.04
98.52

Ba
500.00
609.00
Ce
85.10
105.00
Cr
bd
bd
Cs
0.60
bd
Cu
bd
bd
Er
5.40
5.20
Eu
1.67
1.93
Ga
14.00
14.00
Ge
1.00
2.00
Gd
8.30
9.30
Hf
5.20
6.00
Ho
1.90
1.90
La
43.50
53.00
Lu
0.78
0.76
Nb
6.00
7.00
Nd
37.30
45.30
Ni
bd
bd
Pb
bd
bd
Pr
10.90
11.90
Rb
135.00
165.00
Sc
12.00
6.00
Sm
7.90
9.40
Sn
2.00
bd
Sr
47.00
57.00
Ta
0.50
0.60
Tb
1.50
1.60
Th
10.50
11.80
Ti
0.30
0.50
Tm
0.82
0.74
U
2.20
3.20
V
8.00
9.00
W
2.00
3.00
Y
54.00
47.00
Yb
5.20
4.90
Zn
bd
bd
Zr
227.00
234.00
bd.: below detection limit

SHRY-3
75.18
11.76
0.13
0.05
0.15
1.40
0.16
8.77
0.05
0.00
1.21
99.02
498.00
95.00
bd
0.50
bd
5.60
1.78
15.00
2.00
8.40
5.60
1.90
62.00
0.74
6.00
41.40
bd
bd
11.30
149.00
8.00
8.80
bd
52.00
0.30
1.50
10.80
0.30
0.77
3.50
8.00
2.00
53.00
5.50
bd
222.00

SHRY-4
SHRY-5
74.93
76.11
11.29
12.32
0.11
0.21
0.03
0.05
0.18
0.14
1.61
1.23
0.18
0.15
8.56
8.12
0.05
0.03
0.00
0.01
1.14
0.98
98.26
99.49
Minor elements
521.00
577.00
97.00
88.00
bd
bd
0.60
0.60
bd
bd
5.30
5.70
1.55
1.63
14.00
14.00
2.00
2.00
8.80
8.20
5.50
5.00
1.80
1.80
57.00
51.00
0.78
0.81
5.00
6.00
47.50
44.70
bd
bd
bd
bd
10.60
11.90
141.00
168.00
14.00
12.00
7.30
7.60
bd
3.00
44.00
50.00
0.70
0.60
1.70
1.50
10.10
10.10
0.30
0.50
0.69
0.85
3.30
3.70
8.00
9.00
2.00
2.00
56.00
41.00
5.60
4.30
bd
bd
291.00
230.00

1. Large-Ion Lithophile Element
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SHRY-6
75.33
11.47
0.27
0.07
0.15
1.94
0.17
8.55
0.05
0.00
1.32
99.54

SHRY-7
73.96
11.44
0.11
0.02
0.17
1.93
0.18
8.81
0.02
0.01
1.22
98.06

SHRY-8
75.22
11.26
0.19
0.03
0.14
1.89
0.17
8.73
0.03
0.01
1.11
98.98

542.00
91.00
bd
0.70
bd
5.20
1.97
15.00
1.00
9.10
6.30
1.70
66.00
0.77
7.00
39.20
bd
bd
10.80
157.00
12.00
8.40
bd
58.00
0.30
1.30
11.50
0.80
0.71
3.20
7.00
3.00
59.00
4.30
bd
283.00

552.00
89.00
bd
0.50
bd
5.30
1.89
14.00
1.00
8.20
6.00
1.80
55.00
0.71
6.00
43.20
bd
bd
11.10
161.00
8.00
8.60
bd
49.00
0.60
1.50
11.70
0.50
0.86
3.30
8.00
3.00
50.00
5.50
bd
226.00

579.00
91.00
bd
0.70
bd
5.70
1.66
14.00
2.00
8.20
6.00
1.80
63.00
0.79
7.00
42.40
bd
bd
10.80
154.00
12.00
7.80
bd
51.00
0.40
1.50
10.20
0.30
0.83
3.40
7.00
3.00
48.00
5.50
bd
280.00
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( ))McDonough and Sun, 1995هســتند .با این وجود

بحث

نســبت  Th/Uدر نمونههای مورد مطالعه به صورت -4/77

منشأ ماگمای بوجود آورنده ریولیتهای قرهداش

 2/73و بهطــور میانگیــن برابر با  3/49اســت .این مقدار

سنگهای ریولیتی و فلســیک میتوانند خاستگاههای

شباهت زیادی به نسبت  Th/Uدر ترکیب پوسته (کم و بیش

مختلفی همچون ذوب بخشی مواد پوستهای (Dong et al.,

برابر با چهار) دارد.

2014; Gou et al., 2013; Bonin, 2007; Clemens

وجود آنومالی منفی  ،Baغنیشــدگی  Ceدر مقایسه با

 ،)et al., 1986ماگمایی با منشــأ گوشتهای که تحت تأثیر

عناصر مجاور خود و غنیشدگی نسبی  Rbو  K2Oدر مقایسه

فرآیندهای تبلور تفریقی و هضم قرار گرفته اســت (Guo et

با  Nbدر نمودار چند عنصری نرمالیز شــده به  ORGرا به

 )al., 2001; Kemp et al., 2005; Yang et al., 2006و

ماگمایی با منشأ گوشــتهای که توسط مواد پوستهای غنی

تفریق مستقیم از یک ماگمای بازالتی ()Turner et al., 1992

شده است ،نسبت میدهند ( .)Oliveira et al., 2015برای

داشــته باشــند .ریولیتهای  A-Typeحاصــل از تفریق

بررســی تأثیر هضم و آالیش پوستهای ،از نمودار  Ce/Ybدر

شدید ماگماهای بازالتی با منشــأ گوشتهای بایستی همراه

برابر  )Liu et al., 2014( Ceاســتفاده شــده است (شکل

با حجم عظیمی از ســنگهای مافیک-حد واســط باشند

-6الف) .در این نمودار نسبت  Ce/Ybبا افزایش  Ceافزایش

( .)Ji et al., 2019بررســی روابــط پتروگرافی و صحرایی

یافتــه و دارای تطابق خوبی با روند ذوب بخشــی دارند .در

ریولیتهای قــرهداش بیانگر نبــود زینولیتها/انکالوهای

مقابل اســتفاده از عناصر بشدت ناسازگار  Kو  Rbمیتواند

مافیک در درون این سنگها ،روابط بافتی مبنی نبود رخداد

تأثیر فرآیندهای هضم و آالیش بر روی نمونههای مورد مطالعه

اختالط ماگمایی یا مینگلینگ 1در سنگهای مورد مطالعه و

را نشــان دهد .زیرا عناصر  Kو  Rbچندان تحت تأثیر تبلور

نیز نبود سنگهای بازیک تا حد واسط همسن با ریولیتهای

تفریقی قرار نگرفته و بیشتر مقادیر این عناصر به شدت تحت

قرهداش میباشد .از اینرو منشأ گوشتهای برای ریولیتهای

تأثیر هضم ترکیبات مختلف با ترکیب پوستهای قرار میگیرند

مورد مطالعه چندان قابل قبول بهنظر نمیرسد.
شــواهد ژئوشیمیایی ذکر شــده در باال به همراه روابط

( .)Colucci et al., 1991; McMillan et al., 1993در

بافتی و صحرایی برای ســنگهای مورد مطالعه بیانگر این

نمودار  K/Rbدر برابر  )Parker et al., 2005( Rbنمونههای

است که ماگمای بهوجود آورنده ریولیتهای قرهداش ماگمای

مورد مطالعه با روند ( AFCهضم و تبلور تفریقی) همخوانی

اولیهای است که از ذوب بخشی مواد پوستهای تشکیل شده

دارد (شکل -6ب).

است .شواهد ژئوشیمیایی مشابه با ریولیتهای قرهداش در

از لحاظ ژئوشیمیایی ریولیتهای قرهداش با تهیشدگی

ریولیتهای  Wuchagouمشاهده شــده است (Ji et al.,

HFSEهــا (ماننــد  Ti، Taو  ،)Nbغنیشــدگی LILEها


 .)2018ایشان منشأ این ریولیتها را به ذوب بخشی پوسته

(مانند  )Rbو LREEها مشــخص شــده و حــاوی مقادیر

مافیک (ســنگهای مافیک حاوی کوارتز دگرگون شده در

باالیــی از )37/98-77/22 wt%( SiO2و مقادیــر پاییــن

نسبتهای  ،39/00-52/91( Zr/Hfبهطور میانگین )44/35

( P2O5 ،)0/02-0/08 wt%( CaOکمتــر از  0/05درصــد

رخساره آمفیبولیت) نسبت دادهاند .گرچه در این خصوص،

،)0/11-0/27 wt%( TiO2 ،)0/0-14/19 wt%( MgO


و  7/14-23/33( Nb/Taو بهطــور میانگیــن  )14/02در

وزنــی اکســیدها)( Cr،کمتــر از ( Ni ،)20 ppmکمتر از

ریولیتهای قرهداش اندکی باالتر از مقادیر پوستهای (بهترتیب

 )20 ppmو ( Mg#عدد منیزیم=  )0/07-0/16و مقادیر باالی

بــرای نســبتهای Zr/Hfو  Nb/Taبرابر بــا  33و ،11/4

 U ،Th ،Rbو نســبتهای  Rb/Srدر ترکیب خود هستند.

( ))Taylor and McLennan, 1985بــوده و کــم و بیش

این خصوصیات بیانگر تشــکیل ریولیتهای قرهداش از یک

مشابه با نســبتهای این عناصر در گوشته اولیه (بهترتیب

ماگمای به شــدت تفریــق یافته اســت (.)Ji et al., 2019

بــرای نســبتهای  Zr/Hfو  Nb/Taبرابر بــا  37و ،17/8

1. Mingling
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وجود آنومالی منفی شدید  Sr، Euو  Baدر نمودارهای چند

آنومالی منفی شــدید  Tiبدون وجــود آنومالی خاصی برای

عنصری نرمالیز شده به گوشــته اولیه برای نمونههای مورد

 Yنیز میتواند بیانگر تبلور تفریقی کانی تیتانومگنتیت باشد


مطالعه با تبلور تفریقی پالژیوکالز همخوانی دارد (Rao et al.,

(.)Sensarma et al., 2004

 .)2000; Patino Douce and Beard, 1995همچنیــن

شکل  .6الف) نمودار  Ce/Ybدر برابر ( Ceبرگرفته از  ،)Liu et al., 2014ریولیتهای قرهداش روند موازی با روند ذوب بخشی از خود نشان
میدهند ،ب) نمودار  K/Rbدر برابر ( Rbبرگرفته از  ،)Parker et al., 2005روند مشــاهده شــده در نمونههای مورد مطالعه با روند AFC
موازی اســت .در این نمودار  ،LCترکیب پوســته تحتانی :UC ،ترکیب پوسته فوقانی است .ترکیبات پوسته تحتانی و فوقانی از Taylor and
 McLennan, 1985است

محیط تکتونیکی ریولیتهای قرهداش

و در گستره همپوشانی گرانیتهای  A-Typeو گرانیتهای

ریولیتهای قرهداش شاهیندژ دارای ماهیت پرآلومینوس

نوع کردیلرایی قرار گرفتهاند (شکل -7ب) .از نظر خصوصیات

بوده و در ســری ماگمایی کالکآلکالن و شوشونیتی پتاسیم

ژئوشــیمیایی گرانیتها/ریولیتهای  A-Typeقابل تقسیم

باال قرار دارند .بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی این سنگها

بــه دو گروه  A1و  A2هســتند .بهطوریکــه گروه  A1در

همچون ماهیت کالکآلکالن پتاسیم باال ،غنیشدگی ،LREE

جایگاه تکتونیکی کافتهــای درون قارهای و  A2در جایگاه

آنومالــی منفــی  Eu ،Sr ،Nb ،Ta ،Baو  Tiدر نمودارهای

تکتونیکی پس از برخوردی تشکیل میشوند (.)Eby, 1992

چند عنصری نرمالیز شده به گوشته اولیه مشابه با سنگهای

جهت تمایز انواع مختلــف گرانیتها/ریولیتهای A-Type

آذرین فلســیک در قوسهای قارهای اســت (Condie and

از نمودار مثلثی  )Eby, 1992( Nb-Y-Zr/4استفاده شده

 .)Kröner, 2013آنومالی منفی  Taو  Nbاز خصوصیات بارز

اســت .در این نمودار نمونههای مورد مطالعه در گستره A2

پوسته قارهای که در اثر تفریق ماگمای مشتق شده از جایگاه

واقع شدهاند (شــکل -7پ) .همچنین مقایسه نسبتهای

قوس تشــکیل شده است ،میباشد (;Castro et al., 2013

عنصــری )22/43-28/20( Rb/Nb ،)0/86-2/80( Sc/Nb

 .)Hacker et al., 2011بــا این وجود ،برخی از خصوصیات

و  )6/71-11/20( Y/Nbبــا گرانیتها/ریولیتهای A-Type

ژئوشــیمیایی ریولیتهای مورد مطالعه همچون نسبتهای

) (Eby, 1992نیز بیانگر شــباهت نمونههای مورد مطالعه

 Rb/Nb، K/Rb، Rb/Sr، Rb/Baو  Ga/Alبــا گرانیتها/

با گرانیتها /ریولیتهای  A2اســت (شکل -7ت ،ث) .به

ریولیتهای درون صفحهای  A-Typeمطابقت دارد.

عقیــده ) Eby (1992گرانیتها/ریولیتهــای  A2از لحاظ

ریولیتهــای قــرهداش در نمــودار  Zrدر برابر Ga/Al

ژئوشیمیایی مشــابه بازالتهای جزایر قوسی هستند .برای

) (Whalen et al., 1987در گستره گرانیتها/ریولیتهای

تعیین خصوصیات ژئوشــیمیایی نمونههای مورد مطالعه از

 A-Typeواقع شــدهاند (شــکل -7الف) .در نمودار FeOt/

نمودارهای  Yb/Taو  Ce/Nbدر برابر )Eby, 1992( Y/Nb

 FeOt+MgOدر برابــر )Frost et al., 2001( SiO2

استفاده شده اســت (شــکل -7ج ،چ) .در این نمودارها،

نمونههای مورد مطالعه از نوع ریولیتهای غنی از آهن بوده

نمونههای مورد مطالعه در گستره  IABواقع شدهاند.
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شــواهد صحرایی موجــود برای ریولیتهــای قرهداش

توسط ) Pearce et al. (1984برای سنگهای گرانیتی ارائه

همچون حجم زیاد ریولیتهای مورد مطالعه (در مقابل حجم

شده است ،مورد استفاده قرار گرفتهاند .در نمودارهای  Rbدر

محدود ماگماتیســم در مناطق ریفتی) و نبود ماگماتیســم

برابر( Nb+Yشکل -7ح) و  Rbدر برابر ( Yb+Taشکل -7خ)

بایومــدال ( )Li et al., 2005; 2008نیز میتواند به عنوان

نمونههــای مورد مطالعه بر روی مرز جدا کننده محیطهای

دلیلی بر نبود تعلق ســنگهای مورد مطالعه به گرانیتها/

قوسهای آتشفشــانی و گرانیتهــای درون صفحهای قرار

ریولیتهای نوع  A1باشد.

گرفتهانــد .هر چند در نمودار  Rbدر برابر  Nb+Yنمونههای
مورد مطالعه در گستره گرانیتهای پس از برخورد (ارائه شده

به منظور تعیین محیط تکتونیکی تشکیل ریولیتهای

توسط  (1996) Pearceنیز واقع شدهاند.

قرهداش ،نمودارهای متمایز کننده محیطهای تکتونیکی که

شکل  .7الف) نمودار  Zrدر برابر ( 10000*Ga/Alبرگرفته از  .)Whalen et al., 1987ریولیتهای قرهداش در گستره  A-Typeواقع شدهاند،
ب) نمــودار ) FeOt/(FeOt+MgOدر برابر ( SiO2برگرفته از  .)Frost et al., 2001نمونهها در گســتره همپوشــانی گرانیتهای  A-Typeو
کردیلرایی واقع شــدهاند ،پ) ،ت) و ث) نمودارهــای  Nb-Y-Zr/4، Rb/Nbدر برابــر  Y/Nbو  Sc/Nbدر برابر ( Y/Nbنمودارها برگرفته از
 )Eby, 1992جهت تفکیک گرانیتهای نوع  A1و  .A2ریولیتهای قرهداش در تمامی نمودارها در گستره  A2و یا نزدیک به این گستره واقع
شــدهاند .ج) و چ) نمودارهای  Yb/Tbدر برابر  Y/Nbو  Ce/Nbدر برابر ( Y/Nbنمودارها برگرفته از  )Eby, 1992جهت تعیین خصوصیات
ژئوشیمیایی .ریولیتهای قرهداش از لحاظ ژئوشیمیایی مشابه بازالتهای جزایر قوسی هستند ،ح) و خ) نمودارهای  Rbدر برابر  Nb+Yو Rb
در برابر ( Yb+Taبرگرفته از  )Pearce et al., 1984برای تعیین محیط تکتونیکی تشکیل ریولیتهای قرهداش .نمونههای مورد مطالعه در مرز
گرانیتهای قوسهای آتشفشانی و درون صفحهای واقع شدهاند .در نمودار خ نمونهها در گستره گرانیتهای پس از برخوردی نیز واقع شدهاند

بررسی خصوصیات ژئوشــیمیایی ریولیتهای قرهداش

میرســد که ریولیتهای قــرهداش دارای خاســتگاهی با

بیانگر این است که این سنگها ویژگیهایی مشترک مربوط

خصوصیات مشــترک بین جایگاههــای درون صفحهای و

بــه جایگاههای قوسهای قــارهای و گرانیتها/ریولیتهای

قوسهای قارهای میباشــند .این ویژگیهای ژئوشــیمیایی

درون صفحهای را از خود نشــان میدهند .از اینرو ،بهنظر

بیشتر با جایگاههای پس از برخوردی قابل توجیه میباشند.
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بهطوریکه منشأ بهوجود آورنده ماگمای ریولیتی تحت تأثیر

نمودارهای چند عنصری نرمالیز شده به گوشته اولیه (مشابه

فرورانش پیشین قرار گرفته و خصوصیات ژئوشیمیایی آن را

جایگاه حاشیه فعال قارهای) و نسبتهای،K/Rb ،Rb/Nb

بــه ارث برده اســت (Kelemen et al., 1993; Matté et

 Rb/Ba ،Rb/Srو ( Ga/Alمشــابه بــا جایگاههای درون

 .)al., 2016با توجه به خصوصیات ژئوشیمیایی ریولیتهای

صفحهای) نشانگر این است که خاستگاه این سنگها دارای

قرهداش (مشــابه با گرانیتهای نوع  )A2و شباهت تشکیل

خصوصیاتی مشترک بین جایگاههای گرانیتها /ریولیتهای

این سنگها به گرانیت  A-Typeدوران (ولیزاده و اسماعیلی

درون صفحهای و حاشــیه فعال قارهای است .این ویژگیها

 )1375تشکیل این توده را به احتمال زیاد میتوان به فازهای

بیشــتر با جایگاههای پس از برخوردی منطبق میباشــد.

کششی بعد از فرورانش و بسته شدن اقیانوس پروتوتتیس به

بهطوریکه منشــأ بهوجود آورنده ماگمای ریولیتهای مورد

زیر پوسته قارهای گندوانا نسبت داد.

مطالعه تحت تأثیر فرورانش پیشــین قرار گرفته است .سن
این ســنگها با توجه به فوران در بین رســوبات سازند کهر

نتیجهگیری

و پوشــیده شدن توســط ســازندهای بایندر و سلطانیه به

ریولیتهــای قرهداش از لحاظ سنگشناســی ترکیب

پرکامبرین نســبت داده شده است .این توده به احتمال زیاد

کانیشناســی این ســنگها را درشــت بلورهای کوارتز با

توسط فازهای کششی بعد از فرورانش و بسته شدن اقیانوس

حاشــیه خلیجخوردگی ،فلدسپار پتاســیم (سانیدین و به

پروتوتتیس به زیر پوسته قارهای گندوانا تشکیل شده است.

دانهریزی از بلورهای فلدســپار پتاسیم تشکیل میدهند .از

سپاسگزاری

مقدار کمتر آنورتوکالز) و به مقدار کمتر پالژیوکالز در زمینه

مقاله حاضر از پایاننامه کارشناســی ارشد نویسنده دوم

لحاظ ژئوشــیمیایی این سنگها دارای ترکیب ریولیتهای

و با حمایت مالی دانشگاه تبریز برگرفته شده است .از اینرو

ســابآلکالن میباشــند و از نوع ریولیتهای پرآلومینوس

از حمایتها و کمکهای آن دانشــگاه تقدیر و تشکر بعمل

غنی از ( K2Oســری شوشونیتی) هستند .بررسی ترکیب

میآید.

عناصر کمیاب و فرعی سنگهای مورد مطالعه بیانگر الگوی
تفریق یافته برای عناصر نادر خاکی اســت .در نمودارهای

منابع

چند عنصری نرمالیز شــده به گوشــته اولیه این سنگها

−آقانباتی ،ع .1383 ،.زمینشناسی ایران .انتشارات

با غنیشدگی LILEها و تهیشــدگی HFSEها مشخص

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.586 ،

میشود.

−حریــری ،ع ،.فرجنــدی ،ف ،.واعظیپــور ،م .و

ی روابط صحرایی ،سنگشناسی و ژئوشیمی سنگ
بررس 

صادقی ،ا .1382 .نقشــه زمینشناســی  1:100000ســقز،

کل انجام شده بر روی ریولیتهای قرهداش بیانگر این است

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.

که ماگمای بهوجود آورنده این ســنگها ،از ذوب بخشــی

−خلقی خســرقی ،م ،.اقلیمــی ،ب ،.امینیآذر ،ر.

جدایش کانیهای مختلفــی همچون پالژیوکالز و کانیهای

شاهیندژ ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.

بررســی نمودارهای متمایز کننده محیــط تکتونیکی

م .1361 .شــرح نقشــه زمینشناســی  1:250000تکاب-

گرانیتها /ریولیتهای  A-Typeاز نوع  A2است .ویژگیهای

−ولیزاده ،م .و اسماعیلی ،د .1375 .پتروگرافی و

منبع پوســتهای بهوجود آمده اســت .فرآیند تبلور تفریقی و

و علوینائینی ،م .1373 .نقشــه زمینشناســی 1:100000

تیتانومگنتیت باعث تغییر ترکیب ماگمای اولیه شده است.

−علــوی ،م ،.حاجیان ،ج ،.عمیدی ،م .و بلورچی،

برای ریولیتهای مورد مطالعه بیانگر تعلق این ســنگها به

صائینقلعه ،سازمان زمینشناسی کشور.

پتروژنز گرانیت دوران ،مجله علوم دانشــگاه تهران،22 ،

ژئوشیمیایی ســنگهای مورد مطالعه همچون غنیشدگی

.36 -12
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مطالعات زمینشناسی ،دگرسانی و کانیسازی کانسار مس
پورفیری بارملک (شمال ورزقان-استان آذربایجانشرقی)
علیرضا روانخواه (1و*) ،محسن مؤید 2و علی لطفیبخش
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1 .استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه محقق اردبیلی
2.استاد ،گروه علوم زمین ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز

تاریخ دریافت99/04/16 :
تاریخ پذیرش99/07/27 :

چکیده

گستره اکتشافی بارملک در شمالغرب کشور ،استان آذربایجانشرقی و شمالشرق شهرستان ورزقان قرار دارد.

رخنمونهای شــمالی منطقه شامل سنگهای ولکانیک و ولکانو-کالستیک ائوســن و تودههای نفوذی کوارتز
مونزونیت پورفیری الیگوسن میباشند که خود توسط دایکهای نسل اول و دوم غیر مینرالیزه قطع میشوند .در

ادامه به سمت شمال ،توده نفوذی با نهشتههای کربناته-فیلیشی کرتاسه فوقانی-پالئوسن همبری دارد .عالوه بر
این تزریق دمهای سابولکانیک داسیتی و فورانهای بازالتی آلکالن پلیو-کواترنر نیز در منطقه انجام شده است.

توده پورفیری کیقال در ادامه به ســمت جنوبغرب به منطقه بارملک میرســد .دگرسانیهای گرمابی فیلیک،

پروپیلیتیک و آرژیلیک در این توده شناســایی شدهاند ولی به دگرسانی پتاسیک برخورد نشده است و این مسئله
نشان میدهد که توده بارملک پورفیری ،توده مستقلی نبوده و حاشیه توده پورفیری کیقال محسوب میشود .بافت

غالب در توده پورفیری ،پورفیریک با خمیره ریزبلور است و کانیسازی به فرم افشان ،رگه-رگچهای و پرکننده سطوح
درزه و شامل کالکوپیریت ،گالن ،اسفالریت و پیریت رخ داده است .میزان پیریت در این توده کم میباشد و یکی از

دالیل عدم غنیشدگی زون سوپرژن همین مسئله است .با توجه به مشاهده کانیسازی سرب و روی اغلب به فرم
رگه-رگچهای در دایکهای کوارتزدیوریتی نسل اول ( )DK1و با عنایت به اینکه تزریق این دایکها در سونگون بعد
کانی سازی بوده است ،میتوان کانیسازی سرب و روی را به فرآیندهای اپیترمالی توده نفوذی بارملک نسبت داد

که بعد از تزریق دایکهای کوارتزدیوریتی نسل اول رخ داده است.

واژههای کلیدی :دمهای سابولکانیک ،توده پورفیری بارملک ،غنیشدگی زون سوپرژن ،اپیترمال ،ورزقان.

مقدمه

1

گستره اکتشــافی بارملک در شمالغرب کشور ،استان

بارملک ،این مناطق از دیرباز مورد توجه زمینشناسان بوده

آذربایجان شــرقی و بــ ه فاصله  18کیلومتری شمالشــرق

و کارهای اکتشــافی سطحی متعددی در این مناطق انجام

شهرستان ورزقان قرار دارد و در شمالغرب روستای کیقال

شده است .پژوهش حاضر نتیجه بررسیهای زمینشناسی

واقع شده است .بهدلیل نزدیکی این منطقه به بخش معدنی

سطحی و مطالعه مغزههای حاصل از حفاریهای اکتشافی در

ســونگون و گسترش دگرســانی گرمابی در مناطق کیقال و

این گستره و به تعداد پنج حلقه میباشد .راههای دسترسی به

* نویسنده مرتبطaravankhah@gmail.com :

منطقه اکتشافی در شکل  1نشان داده شده است.

مطالعات زمینشناسی ،دگرسانی و کانیسازی کانسار مس پورفیری بارملک ...

تشکیل این کانسارها را کنترل میکنند (.)Sillitoe, 1998
ثابت شده است که تشکیل کانسارهای مس پورفیری نه تنها
توســط فرآیندهای گرمابی و ماگمایی کنترل میشود ،بلکه
تکتونیک ناحیهای نیز در زمان تشکیل این کانسارها تأثیرگذار
است ( Richards et al., 2001؛ .)Sillitoe, 1994تشکیل
کانسارهای مس پورفیری در قوسهای ماگمایی کالکآلکالن
محصولی از یک ســری فرآیندهای گسترده آبگیری صفحه
اقیانوسی فرورانده و فرآیندهای ( )MASHبعدی در پوسته
تحتانی است ( .)Richards, 2005در مناطق حاشیه فعال

شکل  .1راههای دسترسی به گستره اکتشافی بارملک (براساس نقشه
توپوگرافی  1:250000اهر)

قارهای ،با توجه به اندرکنش پوستهای قابل توجه ،نفوذیهای
آلکالن (شوشــونیتی) نیز مشــاهده میشــوند (Sillitoe,

کانسارهای پورفیری از مهمترین منابع مس و مولیبدن

 Richards, 2005؛ .)1989, 1993, 2000اکثر کانسارها

در دنیا میباشند که حدود  50تا  60درصد از تولیدات مس

در این مناطق در طول گسلی قدیمی قرار گرفتهاند که تراوائی

دنیا و بیش از  95درصد از تولیدات مولیبدن دنیا را بر عهده

پوســتهای را ایجاد میکنــد(Richards et al., 2001) .

دارند .کانسارهای مس پورفیری اغلب تناژ باال ،عیار پایین،

) Richards (2005معتقد اســت که ترکیب سیســتمهای

غیر همزاد و درونزاد بوده ( )Titley and Hicks, 1966و

ماگمایــی میزبان این کانســارها ،فلســیک تا حدواســط

از نظــر زمانی و مکانی در ارتباط با نفوذیهای نیمه عمیق

کالکآلکالن میباشد که از یک ماگمای مافیکتر گوشتهای

پورفیری کالکآلکالن میباشــند .کانسارهای مس پورفیری

مشتق شــده اســت .همچنین در نفوذیهای شوشونیتی

را میتوان محصول ســرد شدن سیستمهای گرمابی مرتبط

میزان  Auبــاال میباشــد ( .)Sillitoe, 2000نفوذیهای

با نفوذیهای کمعمق جایگیر شده در کمانهای ماگمائی

میزبــان مس پورفیری در شــرایط حرارتــی،750-850°c

مرتبط با فرورانش پوسته اقیانوسی دانست (Zarasvandi et

فشــار یک تا دو کیلوبار و عمق معادل  1/5تا چهار کیلومتر

 .)al., 2005کانســارهای مس پورفیری در ایران منطبق بر

جایگیری میکنند (.)Guilbert and Park, 1986

نوارهای ولکانو-پلوتونیک ترشیری است و در داخل کمربند
تتیس قرار دارنــد (.)Waterman and Hamilton, 1975

روش مطالعه

ماگمائی ارومیه-دختر ،توانائی باالئی در اکتشاف کانسارهای

مغزههای گمانههای حفاری شده توسط شرکت ملی صنایع

در ایران ســنگهای ولکانوپلوتونیک کالکآلکالن در کمان

در ایــن پژوهش ابتــدا از نمونههای ســطحی و نیز از

 Cu±Mo±Auدارنــد ،بهطوریکــه بســیاری از مهمترین

مس ایران 100 ،مقطع نازک 40 ،مقطع صیقلی و  15مقطع

کانسارهای مس پورفیری ایران در شمالغرب تا جنوبشرق

نازک-صیقلی تهیه و مورد بررســی قرار گرفتند .در راستای

ارومیه-دختر واقع شــدهاند (;Hassanpour et al., 2015

مطالعات مغزههــای حفاری عالوه بــر الگینگ نمونههای

 .)Ayati et al., 2008; Shahabpour, 1999از نظــر

دســتی و تعیین زونهای دگرســانی و مینرالیزه و شکل و

جایگاه تکتونیکی بخش عمدهای از کانسارهای مس پورفیری

فراوانی کانیســازی در نمونهها ،مبادرت به برداشــتهای

در حاشیه صفحات همگرا (حواشــی فعال قارهای و جزایر

ساختاری از این مغزهها شده است و نمونههای مناسب برای

قوسی) تشکیل میشوند .سامانههای پورفیری مس بهصورت

تهیه مقاطع میکروسکوپی و صیقلی انتخاب شدهاند که نتایج

بارز در نواحی فرورانش مرتبط با قارهها و جزایر کمانی گسیل

این مطالعات در پژوهش حاضر منعکس شــده است .عالوه

میشــوند ( .)Chen et al., 2015فرورانش مشــخصه این

بر این نتایج آنالیز پنج حلقه گمانه اکتشافی از سوی شرکت

مناطق میباشد ،بااینحال فاکتورهای متالوژنیک دیگری نیز

پارس اولنگ مورد استناد قرار گرفتند.
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منطقه شده اســت .پس از جایگیری این توده ،دایکهای

زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

تأخیری متعددی با ترکیب عمده دیوریتی-کوارتزدیوریتی در

در بخــش جنوب منطقــه مورد مطالعه ،ســنگهای

این منطقه به داخل استوک کوارتزمونزونیتی نفوذ کردهاند.

ولکانیک و ولکانو-کالستیک ائوسن سنگهای درونگیر تود ه

رخداد شکســتگیهای هیدرولیکی موجب ایجاد زونهای

بارملک پورفیری را تشکیل میدهند و سنگهای ولکانیک

خرد شدهی نفوذپذیر در داخل استوک پورفیری و سنگهای

و ولکانو-کالستیک پلیو-کواترنر با دگرشیبی آذرینپی بر روی

پیرامونی و تسهیل گردش ســیاالت گرمابی شده که منجر

این مجموعهها قرار گرفتهاند (شکل  .)2در شمال کیقال و

به گســترش زونهای دگرسانی پتاسیک ،فیلیک ،آرژیلیک

شمالشــرق بارملک همبری این تودهها با ماسهسنگهای

پیشــرفته و پروپیلیتیک در گستره کیقال شده است .تجزیه

نومولیتدار ائوسن گزارش شده است .همچنین گدازههایی

شیمیایی نمونههای اســتوک کوارتزمونزونیتی و دایکهای

بــا ترکیب ریولیتی و متعلق به الیگوســن در شمالشــرق

تأخیری نشان میدهد که آنها سرشت کالکآلکالن غنی از

بارملک و شــمالغرب آن گزارش شــدهاند که ارتباط سنی

پتاسیم و شوشونیتی دارند .این نفوذیها از نظر زمینشناسی

آن با بقیه واحدها مشــخص نیســت و دلیل انتساب این

ســاختمانی در قوس آتشفشــانی پس برخوردی و حواشی

گدازهها به الیگوســن نیز مشــخص نمیباشــد .تودههای

فعال قارهای شــکل گرفتهاند (ســیمونز و همکاران ،1390

سابولکانیک پلیوســن با ترکیب داسیتی ،تراکیآندزیتی و

 .)1389توده کوارتزمونزونیت پورفیری در صحرا با دگرسانی

ریوداســیتی در شــمال بارملک گزارش شدهاند که همسن

شدید نســبت به سنگهای درونگیر و دایکهای نفوذی و

با توده چالداغی در کانســار مس پورفیری ســونگون بوده

با رنگ روشن مشخص میشــود (شکل  .)3-Aدایکهای

و ریولیتهای الیگوســن و توده مونزونیتی را قطع کردهاند

کوارتزدیوریتی نســل دوم با برجستگی مشخص و مقاومت

(شرکت پارس اولنگ .)1383 ،جوانترین فعالیت ماگمایی

فرسایشــی باال نســبت به توده پورفیری مشاهده میشوند

در منطقــه بارملک مربوط به گدازههــای بازالتی تا آندزیت

(شــکل  .)3-Bســنگهای ولکانیک و ولکانو-کالستیک

بازالتی به ســن کواترنر است که در شمال روستای بارملک

ائوسن شامل تناوبی از گدازههای آندزیتی تا آندزیت بازالتی

رخنمــون دارند .این بازالتها با بازالتهای آلکالن مســیر

و توفهای وابســته میباشند که در شکلهای  3-Cو 3-D

جاده اهر-ورزقان همســن بوده و تا حدودی میتوان آنها

نمایی از این سنگها مشاهده میشوند.

را با گدازههای تراکیآندزیت بازالتی داشدیبی در ســونگون

بحث

مقایســه کرد (حیــدری و همکاران  .)1386بررســیهای

سنگنگاری

سطحی نشــان میدهد که توده کوارتزمونزونیتی کیقال که

بــا توجه به نمونههای ســنگی اخذ شــده از مغزههای

شــباهت زیادی به توده کوارتزمونزونیتی ســونگون دارد در

حفاری و نمونههای سطحی منطقه اکتشافی ،توده نفوذی

ادامه به ســمت غرب به منطقه بارملک کشــیده شده و از

این منطقه ترکیبی در حد کوارتزمونزونیت دارد که مشــابه

پهنای آن به میزان قابل مالحظهای کاســته میشــود و در

توده کیقال پورفیری اســت و در حقیقت ادامه آن به سمت

نهایت بهفرم زبانه مانند به دره قیهقشالق (دوغوز دره سی)

غرب و جنوبغرب میباشد .دایکهای تأخیری شامل دایک

با راستای تقریبی  N-Sکشیده میشود .در این محل توده با

کوارتزدیوریتی نســل اول و دایک کوارتزدیوریتی نسل دوم و

توفها و سنگهای ولکانیک ائوسن دارای همبری مشخصی

ســنگهای درونگیر این مجموعهها که شامل سنگهای

اســت و باعث توسعه کانیسازی سرب و روی در سنگهای

ولکانیک بــا ترکیب آندزیت تا آندزیــت بازالتی و توفهای

درونگیر شده است .استوک کوارتزمونزونیت پورفیری کیقال

متنوع میباشند.

طی فعالیتهای ماگمائی نفوذی فاز پیرنه به درون واحدهای
آتشفشــانی قدیمیتر نفوذ کرده و موجب کانیسازی مس-

توده کوارتزمونزونیت پورفیری شــامل فنوکریستالهای

مولیبدن پورفیری و گسترش زونهای دگرسانی گرمابی در

نیمهشکلدار پالژیوکالز است که در خمیره ریز تا درشتبلوری
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شکل  .2نقشه زمینشناسی محدوده اکتشافی بارملک (شرکت مهندسین زرناب ،مقیاس )1:5000

شــکل  (A .3نمایی از توده بارملک پورفیری (دید به سمت شرق) (B ،کنتاکت دایک کوارتز دیوریتی نسل دوم با توده پورفیری (دید به سمت
شمالشرق) (C ،تناوب توف و گدازه (دید به سمت شرق) (D ،سنگهای آندزیت و آندزی بازالت (دید به سمت شرق)

از کوارتز و فلدســپار آلکالن قرار دارند .کانیهای فرومنیزین

بیوتیت اســت که به کلریت ،مســکوویت و کربنات تجزیه

این توده شــامل بلورهای نیمهشکلدار تا بیشکل آمفیبول

شدهاند .زینوکریستالهای گرد شده کوارتز که گاهی دارای

و بیوتیت اســت و کانیهای متفرقه شامل آپاتیت و زیرکن

خوردگی خلیجی شــکل میباشند (شکل  ،)B-4بهوفور در

میباشــند .بافت این توده از پورفیریک با خمیره ریزبلور تا

آنها دیده میشــود و از ویژگیهای بارز این دایکها است.

پورفیریک با خمیره درشتبلور در نوسان است (شکل .)A-4

در برخی از نمونهها ،کوارتز بصورت بلورهای نیمه شکلدار تا

کانیهای اصلی تشکیلدهنده دایکهای کوارتزدیوریتی

شکلدار با حاشیه واکنشی مشاهده میشود .از مشخصات

نســل اول شامل بلورهای نیمه شــکلدار پالژیوکالز که در

بارز این دایکها وجود بلورهای شــکلدار بیوتیت و آپاتیت

خمیره ریز تا درشــتبلوری از کوارتــز و پالژیوکالز و مقادیر

در این ســنگها اســت و زیرکن نیز گاهی به همراه آپاتیت

جزئی فلدســپار آلکالن قــرار دارند .کانــی فرومنیزین این

مشــاهده میشود .بافت این دایکها از پورفیریک با خمیره

دایکها شــامل فنوکریستالهای نیمه شکلدار تا شکلدار

ریزبلور تا درشتبلور در نوسان است.
78

علیرضا روانخواه و همکاران

کانیهای اصلی تشکیلدهنده دایکهای کوارتزدیوریتی

کانیهــای اصلــی تشــکیلدهنده آندزیتها شــامل

نسل دوم شــامل فنوکریســتالهای پالژیوکالز با زونینگ

فنوکریســتالهای نیمه شــکلدار پالژیــوکالز و مقادیری

نوسانی اســت (شــکل  )C-4که در حواشــی ،اندکی به

آمفیبول نیمه شــکلدار میباشد که در خمیره شیشهای و

سریســیت تجزیه شدهاند و در خمیره ریز تا درشتبلوری از

میکرولیتی قرار دارند .بافت این ســنگها هیالومیکرولیتی

کوارتــز و پالژیوکالز قرار دارند .کانی فرومنیزین اصلی آنها

پورفیریک است (شکل  )D-4و کانی عارضهای در آنها اغلب

آمفیبول اســت کــه اغلب به مجموعه کلریــت ،کربنات و

آپاتیت میباشد .در برخی از نمونهها پالژیوکالزها به مجموعه

گاهی اپیدوت تجزیه شده اســت و بلورهای نیمه شکلدار

سریسیت ،کلسیت و کانی رسی تجزیه شدهاند.

تا شکلدار بیوتیت نیز به کلریت و کربنات تجزیه گشتهاند.

کانیهای اصلی تشــکیلدهنده آندزیتهــای بازالتی

کانی عارضــهای غالب در این دایکها آپاتیت اســت .این

شــامل میکروکریســتالهای پالژیوکالز و کلینوپیروکسن

دایکها فاقد کانهزاییاند و بافت غالب در آنها پورفیریک با

اســت و مقادیری آمفیبول نیز در آنها دیده میشود .کانی

خمیره ریز تا درشتبلور است.

عارضهای در این ســنگها آپاتیت است .کلینوپیروکسن و

ســنگهای ولکانیک و ولکانو-کالستیک ائوسن شامل

آمفیبول اغلب به کلریت نوع پنین تجزیه شدهاند و تجمعاتی

تناوبی از گدازههای آندزیتی تــا آندزیت بازالتی و توفهای

از کلریت در خمیره این ســنگها دیده میشود .بافت این

وابسته (کریستال توف تا لیتیک توف) میباشند و در بخش

سنگها میکرولیتیک است.
توفهای مشاهده شده در مغزههای حفاری شده ب ه دو

جنوب منطقه با شیب متوسط به سمت جنوب جنوبغربی

دسته کریستال توف و لیتیکتوف تقسیم میشوند .کریستال

رخنمون دارند.

شــکل  )A .4بافت پورفیریک با خمیره متوسط بلور در توده کوارتزمونزونیت پورفیری )B ،)XPL, ×25( ،زینوکریستالهای کوارتز با خوردگی
خلیجی شکل در دایک کوارتزدیوریتی نسل اول )C ،)XPL, ×25( ،زونینگ نوسانی در فنوکریستالهای پالژیوکالز در دایک کوارتزدیوریتی نسل
دوم که در حواشی به سریسیت تجزیه شدهاند )D ،)XPL,×25( ،بافت هیالو میکرولیتی پورفیریک در آندزیت)XPL, ×25( ،
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توفها شامل بلورهای ریز و شکسته شده و زاویهدار پالژیوکالز،

(شکلهای  5و  .)B, A-6در دایکهای کوارتزدیوریتی نسل

مقادیر جزئی کوارتز و کانیهای فرومنیزین که به میزان جزئی

اول فنوکریستالهای نیمه شــکلدار تا شکلدار بیوتیت به

سریسیته هســتند و اغلب بافت کریستالوکالستیک دارند.

کلریت ،مســکوویت و کربنات و در دایکهای کوارتزدیوریتی

لیتیک توفها از قطعات ســنگهای آتشفشــانی با ترکیب

نسل دوم بلورهای نیمه شکلدار تا شکلدار بیوتیت به کلریت

آندزیتی تشکیل شدهاند و توسط رگههای کربناته قطع شده

و کربنات تجزیه شدهاند (شکل  .)D, C-6بخشی از دگرسانی

و واجد پیریت میباشــند .در برخی از نمونهها ،رگچههای

پروپلیتیک در سنگهای درونگیر این توده توسعهیافته است

سیلیســی و کربناته ســنگ را قطع کردهاند و پیریتهای

و نمونههای آندزیتی و توفهای وابسته این ویژگی را بهخوبی

شکلدار در متن آنها مشــاهده میشود .ترکیب کلی این

نشان میدهند (شکل .)E-6

توفها آندزیتی میباشد و وابسته به ولکانیزم آندزیتی ائوسن

کانیسازی

میباشــند .این سنگها در حاشــیه توده پورفیری میزبان

بــا توجه به عمق فرســایش باال در ایــن منطقه و قرار

کانیسازی سرب و روی میباشند.

گرفتن گســتره اکتشــافی بارملک در حاشیه توده مذکور،

دگرسانی

س در ایــن منطقه قابل توجه نیســت ولی
کانیســازی م 

بررســی نمونههــای ســطحی و مغزههــای حاصل از

کانیســازی ســرب و روی که خاص زونهای حاشــیهای

گمانههای اکتشافی در منطقه بارملک نشان میدهد که توده

سیستمهای پورفیری است ،در این منطقه بهخوبی گسترش

کوارتزمونزونیتــی بارملک که ادامه تــوده کیقال پورفیری به

دارد .کانیســازی مس در توده بارملک پورفیری بهصورت

سمت جنوبغرب میباشد ،بخش حاشیهای این توده است و

افشــان ،رگه-رگچهای و پرکننده سطوح درزه میباشد .در

فاقد دگرسانی پتاسیک میباشد .دگرسانیهای مشاهده شده

زونهای فروشســت هماتیت ،لیمونیت و جاروســیت در

در این توده و در منطقه بارملک شامل دگرسانیهای فیلیک

نمونهها مشاهده میشود .کانیهای سولفیدی مس در این

متوسط تا شدید میباشد که توسط دگرسانیهای پروپیلیتیک

منطقه از تنوع بســیار کمتری برخوردار میباشــد و بیشتر

ضعیف تا متوسط و آرژیلیک ضعیف تا متوسط همراهی میشود

شــامل کالکوپیریت اســت .کانیهای ســولفیدی سرب و

شکل  .5نقشه دگرسانی محدوده اکتشافی بارملک (شرکت مهندسین زرناب ،مقیاس )1:5000
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شــکل  (A .6بافت پورفیریک با خمیره متوســط بلور و دگرسانی فیلیک ضعیف تا متوســط-آرژیلیک ،پروپیلیتیک ضعیف تا متوسط در توده
پورفیری (B ،بافت پورفیریک با خمیره ریزبلور و دگرسانی فیلیک ضعیف-پروپیلیتیک ضعیف تا متوسط در توده پورفیری (C ،تجزیه بیوتیت به
کلریت ،موسکویت و کربنات در دایک کوارتزدیوریتی نسل اول (D ،تجزیه بلورهای نیمه شکلدار تا شکلدار بیوتیت به کلریت و کربنات در دایک
کوارتزدیوریتی نسل دوم (E ،بافت پورفیریک با خمیره درشتبلور و دگرسانی فیلیک ضعیف-پروپلیتیک ضعیف در آندزیت

روی شــامل گالن و اســفالریت در این منطقه بهوفور دیده

نیمه شکلدار (شکل  )A-7و همچنین به فرم رگه-رگچهای

میشوند .این کانیسازی اغلب به فرم رگه-رگچهای در توده

و افشــان در توده کوارتزمونزونیت پورفیری دیده میشود.
اصو ًال میزان پیریت در این توده کم اســت و شــاید یکی از

کوارتزمونزونیت پورفیری و سنگهای درونگیر توده توسعه
یافته است و در تمامی گمانههای اکتشافی کمابیش مشاهده

دالیل عدم غنیشــدگی زون سوپرژن همین مسئله باشد.

شده اســت .پیریت به فرم افشان ،رگه-رگچهای و پرکننده

با عنایت به اینکه زون ســوپرژن در اثر ســطح فرسایش و

سطوح درزه در تمامی سنگهای این منطقه مشاهده شده

عمق فرســایش باال از بین رفته است ،اظهار نظر قطعی در

است .از کانیهای اکسیدی میتوان به مگنتیت و هماتیت

این خصوص منطقی به نظر نمیرســد .پیریت در برخی از

اشــاره کرد .مگنتیت در توده کوارتزمونزونیت پورفیری به

نمونهها توسط گوتیت جانشین شده است .همچنین پیریت

مارتیت تجزیه شده است (شکل .)B-7

توســط کالکوپیریت و اسفالریت جانشین شده است (شکل
 .)C-7در نمونههای واجد گالن و اسفالریت اکسولوشن بین

پیریت به فرم افشــان و بهصورت بلورهای شــکلدار تا
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شــکل  (A .7پیریتهای به فرم افشــان و بهصورت بلورهای بیشکل در توده کوارتزمونزونیت پورفیری (B ،تجزیه مگنتیت به مارتیت در توده
کوارتزمونزونیت پورفیری (C ،جانشــینی کالکوپیریت و اسفالریت بهجای پیریت در توده کوارتزمونزونیت پورفیری (D ،پیریت ،گالن ،اسفالریت
و اکسولوشــن بین کالکوپیریت و اســفالریت در توده کوارتز مونزونیت پورفیری (E ،گالن به فرم افشــان با پیتهای قابل مشــاهده در توده
کوارتزمونزونیت پورفیری (F ،درهمرشــدی پیریت و کالکوپیریت در نمونههای آندزیتی (G ،جانشــینی پیریت توســط اسفالریت با اکسولوشن
کالکوپیریت و اسفالریت در توفها .حروف اختصاری ()Ccp:Chalcopyrite, Py:Pyrite, Sp:Sphalerite

کالکوپیریت و اسفالریت قابل مشاهده است و پاراژنز شامل

اشاره شد کانیسازی عالوه بر توده نفوذی کوارتزمونزونیتی

پیریت ،کالکوپیریت ،گالن و اسفالریت است (شکل .)D-7

در ســنگهای درونگیر ولکانیک و ولکانو-کالستیک نیز

پیریت در برخی از نمونهها توسط گالن و اسفالریت جانشین

انجام شده است .پیریت در نمونههای آندزیتی به فرم افشان

شده است .در این نمونه اکسولوشن کالکوپیریت و اسفالریت

حضور دارد و در همرشدی پیریت و کالکوپیریت نیز در آنها

قابل رویت است .در نمونههای با کانیسازی گالن ،پیتهای

قابل روئیت است (شکل  .)F-7در نمونههای آذرآواری نیز

آن بهخوبی قابل مشاهده است (شکل  .)E-7همانطوریکه

پیریتهای شکلدار به همراه همرشدی پیریت و کالکوپیریت
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جدول  .1پارامترهای آماری عیار مس مغزههای حفاری
Cu≤0.15%

Cu>0.15%

CuMax%

Cu Ave%

Total sample

Depth

BH No

0.025

162

360.50

BAM_01

83

316.30

BAM_02

33

319.00

BAM_03

35

352.20

BAM_04

300.60

BAM_05

1648.60

TOTAL

Num of sam

Ave

Num of sam

Ave

0.23

8

154

0.014

0.26

0.17

1

82

0.008

0.17

0.01

0.16

1

32

0.011

0.16

0.016

0

0

35

0.012

0.08

0.012

0.38

2

25

0.016

0.51

0.042

27

0.25

12

328

0.012

0.51

0.02

340

شکل  .8پالن گمانههای اکتشافی در محدوده بارملک

مشاهده میشــود .همچنین پیریت در این نمونهها توسط

نشــان میدهد که این محدوده از پتانسیل مناسبی برای

اسفالریت جانشین شده و جدایش کالکوپیریت و اسفالریت

پیجویی ذخائر مس پورفیری برخوردار نیســت .جدول 1

نیز در این سنگها مشاهده میشود (شکل .)G-7

ی مس در پنج گمانه اکتشافی را مشخص
وضعیت کانیساز 
میکند.

با توجه به اینکه در منطقه اکتشافی سونگون دایکهای
کوارتزدیوریتی نســل اول بعد کانیســازی و حتی بعد از

ل  8پــان و مقاطع پنج گمان ه اکتشــافی که
در شــک 

تشکیل زون سوپرژن بهدرون توده پورفیری سونگون تزریق

براساس شواهد سطحی کانیسازی و مطالعات ژئوشیمیایی

شــدهاند ( ،)Moayyed, 1383لذا میتوان کانیســازی

ارائه گردیده ،دیده میشــود .عمق حفاریهــا از 300/60

گالن و اســفالریت در این توده را بــه فرآیندهای تاخیری

متر تا  360/50متر متغیر اســت و مجموع متراژ حفاریها

اپی ترمالی نســبت داد که حتی توانسته است دایکهای

 1648/6متر میباشــد .اطالعات سنگشناســی ،مینرال

بعد کانیســازی را نیز تحت تأثیر قــرار دهد .در مجموع

زون ،دگرسانی و عیار گمانهها در شکل 9آمده است.
بررسیهای صحرائی و الگینگ گمانههای حفاری شده

بررسی عیار و گسترش کانیســازی مس در توده بارملک
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شکل  .9نمایش لیتولوژی ،دگرسانی و عیار در گمانههای اکتشافی محدوده بارملک

84
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در منطقه بارملک نشــان میدهد که دگرســانی غالب در

منابع

و آرژیلیــک ،در دایکهای کوارتزدیوریتی نســل اول و دوم

ج .1375،.نقشــه توپوگرافی اهر با مقیــاس .1:250000

سنگهای ولکانیک و ولکانو-کالستیک ائوسن پروپیلیتیک

−حیــدری ،م ،.مؤید ،م .و طالبیراد ،ف.1386 ،.

توده کوارتزمونزونیت پورفیری فیلیک همراه با پروپیلیتیک

−بابائــی ،ع ،.علــوی تهرانی ،م .و نوگلســادات،

پروپیلیتیــک همراه با سریســیت و آرژیلیــک ضعیف و در

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ضعیف میباشد.

ماگماتیسم پلیوکواترنری در محدوده معدن مس سونگون.
هفتمیــن همایش ســاالنه انجمن زمینشناســی ایران،

نتیجهگیری

دانشگاه اصفهان.438-447 ،

−سیمونز ،و ،.کالگری ،ع.ا ،.مؤید ،م .و جهانگیری،

نتایج حاصل از بررســیهای زمینشناســی سطحی و

ا .1390 ،.بررســی زونهای دگرسانی نوع پورفیری و رفتار

اطالعات گمانههای اکتشافی در منطقه بارملک را میتوان

ژئوشیمیائی عناصر کمیاب و نادر خاکی در آنها در منطقه

بهصورت زیر جمعبندی کرد:

کیقال (شمال ورزقان ،آذربایجانشرقی) .مجله بلورشناسی

عمق زونهای سولفوره در منطقه آنومال بارملک  60تا

و کانیشناسی ایران.565-578 ،4  ،19 ،

 100متر میباشد و در کل کمتر از  100متر برآورد شده است.

−ســیمونز ،و ،.کالگــری ،ع.ا ،.مؤیــد ،م .و

تنوعهای لیتولوژیک در این منطقه به ترتیب رخداد ســنی

جهانگیری ،ا .1389 ،.بررسی سنگشناسی و سنگزائی

کوارتزمونزونیت پورفیری و دایکهای کوارتزدیوریتی نســل

آذربایجانشــرقی) .فصلنامه زمینشناسی ایران،13 ،4 ،

اســتوک کوارتزمونزونیت پورفیری کیقال (شمال ورزقان،

شامل سنگهای ولکانیک و ولکانو-کالستیک ائوسن ،توده

.47-60

اول و دوم است .دگرسانیهای غالب در توده کوارتزمونزونیت

−شــرکت مهندســی زرنــاب .1387 ،گــزارش

پورفیری که در واقع ادامه توده کیقال پورفیری به ســمت

زمینشناسی محدوده بارملک.152 ،

جنوبغرب است شامل دگرسانیهای فیلیک ،پروپلیتیک و
آرژیلیک بوده و به علت حاشیهای بودن ،دگرسانی پتاسیک

−شرکت مهندسی و مشاورهای پارساولنگ.1388 ،

گزارش زمینشناسی محدوده بارملک.166 ،

در این منطقه دیده نمیشــود .میــزان پیریت این توده کم

−	 Ayati, F., Yavuz, F., Noghreyan, M., Haroni, H.A. and Yavuz, R., 2008. Chemical characteristics and composition of hydrothermal biotite
from the Dalli porphyry copper prospect, Arka,
central province of Iran. Mineralogy and Petrology, 94,1, 107-122.
−	 Chen, J.L., Xu, J.F., Wang, B.D., Yang,
Z.Y., Ren, J.B., Yu, H.X., Liu, H. and Feng,
Y., 2015. Geochemical differences between subduction and collision-related copper bearing porphyries and implications for metallogenesis. Ore
Geology Reviews, 70,1, 424-437.
−	 Guilbert, J.M. and Park, C.F., Jr., 1986.
The Geology of Ore Deposits. Freeman and Company, New York, 985.
−	 Hassanpour, Sh., Alirezaei, S., Selby, D.
and Sergeev, S., 2015. SHRIMP zircon U-Pb and

اســت و شــاید یکی از دالیل عدم تشــکیل زون غنیشده
سوپرژن همین مســئله باشد .کانیسازی مشاهده شده در
توده پورفیری بارملک شامل کالکوپیریت ،گالن ،اسفالریت و
پیریت به فرم افشــان ،رگه-رگچهای و پرکننده سطوح درزه
میباشد و گسترش کانیسازی سرب و روی در این منطقه
داللت بر قرار داشــتن این منطقه در بخش حاشیهای یک
توده پورفیری است .کانیسازی سرب و روی عالوه بر توده
پورفیری ،در دایکهای کوارتزدیوریتی نسل اول و سنگهای
درونگیر نیز توسعه یافته است .مشاهده کانیسازی سرب
و روی در دایکهای کوارتزدیوریتی نسل اول بعد کانیسازی
سوپرژن نشان میدهد که تزریق این دایکها قبل از رخداد
فاز اپیترمالی توده پورفیری انجام شده است.
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6, 274-291.
−	 Sillitoe, R.H., 1993. Gold-rich porphyry
copper deposits: Geological model and exploration implications. Geological Association of Canada Special Paper, 40, 465-478.
−	 Sillitoe, R.H., 1994. Erosion and collapse
of volcanoes: Causes of telescoping in intrusioncentered ore deposits. Geology, 22, 945-948.
−	 Sillitoe, R.H., 1998. Major regional factors
favoring large size, high hypogene grade elevated
gold content and supergene oxidation and enrichment of porphyry copper deposits, in: Porter,
T.M., (ed.), Porphyry and Hydrothermal copper
and gold deposits. A Global Perspective: PGC
Publishing, Adelide, 21-34.
−	 Sillitoe, R.H., 2000. Gold-rich porphyry
deposits: Descriptive and genetic models and their
role in exploration and discovery. SEG Reviews,
13, 315-345.
−	 Titley, S.R. and Hicks, C.L., 1966. Geology of the porphyry copper deposits, Southwestern
North America. Tuoson: Univ, Ariz Press, 287.
−	 Waterman, G.C. and Hamilton, R.L.,
1975. The Sar Cheshmeh porphyry copper deposit. Economic Geology, 70, 568-576.
−	 Zarasvandi, A., Liaghat, S. and Zentilli,
M., 2005. Geology of the Darreh-Zerreshk and
Ali-Abad porphyry copper deposites, central Iran.
International Geology Review, 47,6, 620-646.

biotite and hornblende Ar-Ar geochronology of
Sungun, Haftcheshmeh, Kighal and Niaz porphyry Cu-Mo systems: evidence for an early Miocene
porphyry-style mineralization in northwest Iran.
International Journal of Earth Sciences, 104,1,
45-59.
−	 Moayyed, M., 2004. Reporting of geological studies and drilling cores of logging in Barmolk limit. Pars olang Engineering and Consulting
Co, Tehran, 170.
−	 Richards, J.P., 2005. Cumulative factors in
the generation of giant calc-alkaline porphyry Cu
deposits, in Porter, T.M., (ed.), Super porphyry
copper and gold deposits. A Global Perspective,
PGC Publishing, Adelide, 1, 7-25.
−	 Richards, J.P., Boyce, A.J. and Pringle,
M.S., 2001. Geological evolution of the Escondida area, northern Chile: A model for spatial and
temporal localization of porphyry Cu mineralization. Economic Geology, 96, 271-305.
−	 Shahabpour, J., 1999. The role of deep
structures in the distribution of some major ore deposits in Iran, NE of Zagros thrust zone. Journal of
Geodynamics, 28, 237-250.
−	 Sillitoe, R.H., 1989. Gold deposits in western Pasific island arcs: the magmatic connection,
in: Keays, R.R., Ramsay, W.R.H., and Groves,
D.I. (eds.) The geology of gold deposits: the perspective in 1988. Economic Geology Monograph,
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پترولوژی و ژئوشــیمی افیولیت سیاهجنگل ،شمالشرق
آتشفشان تفتان

سعیده نیکبخت ،1حبیب بیابانگرد(2و*) و ساسان باقری

2

1 .دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
2.استادیار گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان

تاریخ دریافت98/06/27 :
تاریخ پذیرش98/09/11 :

چکیده

افیولیت ســیاهجنگل در شمال و شمال شرق کوه آتشفشانی تفتان در کمربند زمیندرز سیستان واقع میشود.
این افیولیت (کرتاســه فوقانی) در داخل مجموع ه فلیشی (ائوسن) برونزد دارد .سنگهای اصلی تشکیلدهنده
این افیولیت شامل هارزبورژیت ،لرزولیت ،سرپانتینیت ،اسپیلیت و گابرو میباشند .کانیهای سازنده واحدهای
اولترامافیک ُالیوین ،ارتوپیروکسن وکلینوپیروکسن وکانیهای سازنده واحدهای مافیک کلینوپیروکسن و پالژیوکالز

هســتند .بافت غالب ســنگهای اولترامافیکها ،گرانوالر و گابروها بافت افتیک ،ساب افتیک و گرانوالر دارند.

تغییرات ژئوشــیمیایی عناصر اصلی ،فرعی و کمیاب در این ســنگها ،مشــخص کرد که ســنگهای بازیک و

اولترابازیک مجموعه افیولیت سیاهجنگل حاصل ذوب بخشی و نه تبلور تفریقی هستند .نمودارهای عناصرخاکی
به هنجار شــده نســبت به کندریت و مورب و مقایسه آنها با موربهای عادی و غنیشده از یکسو و نمودارهای

تفکیک شــیمیایی ،نسبتهای عناصر کمیاب و تغییرات عناصر  Nb ,Y ,U ,Tiو  Zrدر مقابل  Zr/Nbاز سوی
دیگر نشان از مشابهت نمونهها با  N-MORBمیباشد .همچنین نمودارهای عناصر انتقالی ( )V, Co, Cr, Niدر

برابر  La/Ceو نمودارهای تغییرات نسبتهای  (La/Yb)N, La/Yb, La/Ceدر مقابل  (La/Sm)Nنشان میدهد

که این نسبتها در مقایسه با  N-MORBو  E-MORBغنیشدگی دارند و مشابهت ژئوشیمیایی نمونهها بیشتر
با نوع مورب عادی است .نمودارهای تمایز محیطهای تکتونوماگمایی نشان از وابستگی افیولیت سیاهجنگل به
محیطهای سوپراسابداکشن دارد.

واژههای کلیدی :افیولیت سیاهجنگل ،تولئیتی ،سوپراسابداکشن ،زمیندرز سیستان ،آتشفشان تفتان.

مقدمه

1

افیولیت ســیاهجنگل در شــمال و شــمال شرق کوه
آتشفشانی تفتان در محدوده طولهای جغرافیایی ' 61° 07تا
' 61° 18شرقی و عرضهای جغرافیایی ' 28° 41تا '29° 55
شمالی واقع است .از دیدگاه تقسیمات زمینشناسی ایران
در کمربند فلیش شرق ایران (یا کمربند زمیندرز سیستان)
قرار دارد .آتشفشــان تفتان و مجموع ه افیولیتی شمال آن
* نویسنده مرتبطh.biabangard@science.usb.ac.ir :

(شــکل -1الف) در فاصله  100کیلومتری جنوب شهرستان
زاهدان است .در حوالی روســتاهای تیرآباد و سیاهجنگل
برونزدهــای افیولیتــی دیده میشــود که آســانترین راه
دسترسی به آنها جاده آسفالته زاهدان-میرجاوه-سیاهجنگل
اســت .حدود پراکندگی برونزدهای افیولیتی مورد مطالعه
بعــد از طی  75کیلومتر از زاهدان به میرجاوه و بعد از طی
مسافت  25کیلومتر در کنار روستای سیاهجنگل قرار دارد.
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در شــکل -1ب پراکندگی افیولیتها در استان و موقعیت

است .برخی از پژوهشهای انجام شده در گذشته ،بر روی

افیولیت سیاهجنگل نشان داده شده است که در این شکل

افیولیتهای اســتان شامل مطالعات سبک روح (،)1394

افیولیتهای ســیاهجنگل متعلق به نوار افیولیتی پیرامون

رئیسی اردلی ( ،)1394قلعهنویی ( ،)1390گودرزی ()1394

آتشفشان تفتان است.

و مصطفایــی ( )1391میباشــد .این مطالعه جــزو ا ّولین

بــر روی افیولیت ســیاهجنگل مطالعه چندانی صورت

مطالعات بر روی این افیولیت اســت که در آن سعی شده

نگرفته اســت .تنها در نقشه زمینشناســی  1:100000تهیه

تا با بهرهگیری از دادههای صحرایی و ژئوشــیمیایی منشأ و

شــده توســط مهرپرتو و پادیار ( )1382به آن اشــاره شده

محیط تکتونوماگمایی آن مشخص شود.

شکل  .1الف) نمایی از آتشفشان تفتان (انتهای تصویر) و افیولیت سیاهجنگل در شمال آن (دید به سمت جنوبغرب) ،ب) پراکندگی و موقعیت
افیولیتها بر اساس موقعیت جغرافیایی در استان سیستان و بلوچستان

جایگاه زمینشناسی و روابط صحرایی
نقشه زمینشناسی در مقیاس  1:20000برای منطقه مورد

و کمتر ســالم دیده میشوند .فرایندهای سرپانتینی شدن و

مطالعه براساس مطالعات صحرایی ،تصاویر ماهوارهای (شکل

اپیدوتی شدن بسیار مشهود اســت .واحد گابرویی معمو ًال

-2الف) و نقشــه  1:100000موجود از منطقه در محیط GIS

تیره رنگ (شــکل -3ب) و دارای مرز گسله و بههمریخته با

برای ســه گروه  A, B, Cتهیه شده است (شکل -2ب ،پ

واحدهای شیلی میباشد .از مشخصات بارز این واحدها حضور

و ت) .مهمترین واحدهای موجود در منطقه بر اســاس این

دگرســانیهای کلریتی و کلسیتی در آن میباشد و در برخی

نقشهها از قدیم به جدید به شرح زیر است.

نقاط در منطقه سیاهجنگل ،گابروها سیلیسی شدهاند و به

واحدهایکرتاسه پسین در منطقه شامل مجموعههای

فراوان حاوی رگچههای کوارتز میباشند .دیوریتهای موجود

آذریــن هارزبورژیتــی ،گابرویــی ،دیوریت ،لیســتونیتی،

در این افیولیت به رنگ به نســبت روشــن متمایل به سبز،

سرپانتینیت و مجموعههای رسوبی میباشند .هارزبورژیتها

اغلب ُخردشــده و دارای شکستگی و همگی بهصورت دایک

ُخردشده ،شکسته و درز و شکاف فراوان دارند ،در بخشهای

میباشد (شکل -3پ) .لیســتونیتها دارای رنگ قهوهای،

شکســته شده ،رنگ خاکستری تیره (سربی) دارند که اغلب

سخت ،متراکم و بهصورت پراکنده در واحدهای افیولیت با

نیز سرپانتینی شدهاند (شــکل -3الف) .این واحدها که در

گسترش کم دیده میشوند (شکل -3ت) .بلوکهای آهکی

اغلب موارد با دیگر واحدها درهمآمیختهاند ،و بهصورت برشی

موجود در منطقه دارای مرز مشخص با شیلها و از گسترش
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شــکل  .2الف) برونزدهای افیولیتی مورد مطالعه بر روی تصویر ماهوارهای ( )Google Earth, 2007ب ،پ و ت) نقشــههای ســاده شــده
زمینشناسی از برونزدهای افیولیتی سیاهجنگل در سه گستره  A, B, Cبا تغییرات از نقشه زمینشناسی  1/100000تفتان( ،مهرپرتو و پادیار)1382،

زیادی در منطقه برخوردار است .این الیهها بدون فسیل و به

نمونه برداشــت شــد .ســپس مقاطع نازک از آنها تهیه و

رنگهای قهوهای و خاکستری هستند و همه حالت صخرهای

توســط میکروســکوپ پالریزان المپیوس در دو حالت نور

و بدون حفره دارند (شــکل -3ث) .فلیشها از گســترش

قطبیده مســطح و متقاطع مورد مطالعه قرار گرفتند .پس
از بررســیهای دقیق ســنگنگاری از نمونههای برداشت

فراوانــی در منطقه برخوردارند و بخــش زیادی از منطقه را

شــده ،تعداد  12نمونه با کمترین میزان دگرسانی انتخاب

پوشش میدهند .غالب این واحدها به رنگ سبز و خاکستری

شــدند و به شــرکت  MS Analyticalکانادا ،ارسال شد.

از شیل ،ماسهسنگ و سیلتستون با الیهبندی نازک هستند.

در آنجــا عناصر اصلی بــه روش ( XRFجدول  )1و عناصر

واحدهای فلیشی در اغلب موارد با مجموعههای اولترامافیک

فرعی و کمیاب به روش  ،ICP-MSمورد تجزیه شــیمیایی

درهمآمیخته شدهاند (شکل -3ج).

قرار گرفتند (جدول  .)2ســپس دادههای بهدســتآمده با

روش مطالعه

نرمافزارهای  Excel ،Minpet ،CorelDrawو GCDKIT

طی عملیات صحرایی در چندین نوبت از تمام واحدهای

پردازش شدند.

افیولیتی و ســنگهای میزبان بهطور هدفمند تعداد 150
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شــکل .3الف) واحد هارزبورژیت و بخشهای سرپانتینیتی شــده ،ب) واحدهای تیره رنگ و ستیغ مانند گابرویی (دید عکس جنوب شرقی)،

پ) نمایی از واحد دیوریتی به رنگ خاکســتری و دارای شکســتگی ،ت) لیستونیتها دارای رنگ قهوهای ،سخت و متراکم (دید عکس جنوب
غربی) ،ث) واحد آهکی با مرز مشــخص با شــیلها (دید عکس غرب) ،ج) واحدهای فلیشــی که در اغلب موارد با مجموعههای اولترامافیک
درهمآمیخته شده است (دید به سمت جنوب غربی)

جدول  .1نتایج حاصل از تجزیه عناصر اصلی به روش( XRFبرحسب درصد وزنی)
Ub
42.78
0.07
8.24
10.12
8.55
0.16
32.82
5.81
0.08
0.09
0.01
79.33
0.7050

Ub
44.3
0.02
1.63
9.67
8.15
0.14
43.59
0.09
0.01
0.01
0.01
84.24
0.05521

Ub
Ub
52.83 45.35
0.93
0.01
10.64
0.92
7.3
8.56
4.87
7.05
0.23
0.13
3.72 44.27
22.85
0.5
1.32
0.01
0.01
0.01
0.08
0.01
43.3 86.26
2.14755 0.54347

B
52.52
1.51
13.78
11.17
8.16
0.19
5.8
8.61
6.69
0.72
0.14
41.54
0.62481

B
47.05
1.26
13.37
10.97
8.21
0.17
6.08
18.38
2.6
0.04
0.11
42.54
1.3747

B
50.57
2.05
12.15
12.93
9.38
0.15
4.87
12.11
4.51
0.04
0.22
34.17
0.99670

B
61.03
1
14.21
7.78
5.28
0.17
4.37
5.65
6.92
0.04
0.07
45.28
0.39760
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G
G
G
G
49.79 58.03 53.66 49.84
0.19
1.02
1.31
1.42
20.38 14.15 15.39 15.67
4.59
12.08 11.74 10.55
2.9
9.56
8.93
7.63
0.08
0.17
0.17
0.17
9.08
3.87
5.54
5.67
11.7
5.49
9.92
12.5
1.97
4.49
3.7
3.62
1.43
1.06
0.09
0.91
0.01
0.09
0.1
0.14
57.79 28.81 39.09 42.63
0.575 0.3879 0.64457 0.79770

Sample
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
#Mg
CaO/AL2O3
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جدول .2نتایج حاصل از تجزیه عناصر فرعی و کمیاب نمونههای منطقه ســیاهجنگل (برحســب بخــش در میلیون) ،تمام عناصر
 ICP-MCتجزیه شدهاند بهجز  K, Tiکه با  XRFآنالیز شدهاند
Ub
9.9
1.16
0.05
0.1
0.1
6.9
0.2
2
59.9
0.5
1904
87.9
2225
43
41.5
0.68
0.6
0.1
0.2
0.03
0.1
0.03
0.03
0.05
0.01
0.05
0.02
0.05
0.01
0.06
0.01

Ub
7.9
0.05
0.13
1.1
0.1
6.06
1.4
44
5573
19.2
72.4
33.3
152
216
41.5
0.08
0.5
2.6
7.2
1.2
6.4
2.17
0.73
2.44
0.52
3.35
0.71
2.06
0.3
1.95
0.31

Ub
9.4
0.05
0.05
0.1
0.1
7.8
0.4
2
119.8
0.8
2256
106.6
2625
73
41.5
0.27
0.5
0.1
0.1
0.03
0.1
0.03
0.03
0.05
0.01
0.12
0.02
0.09
0.02
0.12
0.03

Ub
3
0.05
0.05
0.1
0.1
30.9
0.2
2
419.4
1.8
1084
99.3
602
43
373
1.07
1.6
0.2
0.3
0.05
0.3
0.17
0.1
0.22
0.07
0.35
0.07
0.2
0.03
0.2
0.04

B
68.2
0.68
0.16
2.4
0.2
204.5
2.4
80
9049
31.2
51.2
35.5
142
315
2988
0.8
16.3
3.9
11.1
1.86
10.6
3.59
1.19
4.15
0.9
5.79
1.22
3.58
0.53
3.23
0.48

B
8.2
0.96
0.11
1.3
0.1
468.5
1.9
53
7550.8
30.8
46.9
28.3
244
297
166.0
0.37
0.4
3.6
8.8
1.69
9.1
3.09
1.12
3.88
0.82
5.41
1.16
3.19
0.48
3.02
0.48

B
11.4
0.05
0.22
3.1
0.2
131.2
3.9
129
12285.1
41.9
44.2
35.7
65
382
166.02
0.18
0.8
4.9
15.1
2.72
15
4.86
1.56
5.75
1.13
7.87
1.62
4.64
0.69
4.46
0.63

سنگشناسی

B
7.3
4.53
2.73
0.4
0.1
71.8
1.5
40
5992.7
26.1
11.7
22.5
52
280
166.0
0.07
0.2
0.9
3.9
0.8
5.3
2.36
1.08
3.1
0.63
4.53
0.95
2.37
0.41
2.67
0.38

G
46.7
2.49
0.07
1.7
0.1
265.2
2
68
8509.6
28.2
84.6
36.9
314
280
3777.1
1.65
19.9
3.6
10.7
1.85
9.5
3.07
1.13
3.71
0.77
4.73
1.04
2.97
0.46
2.94
0.42

G
15.8
0.12
0.12
1.4
0.1
64.8
1.4
42
7850.4
21.6
32
31.6
54
362
373.5
0.29
1.1
3
8
1.24
6.9
2.36
0.96
2.97
0.61
3.95
0.83
2.51
0.37
2.42
0.35

G
45.9
0.1
0.12
0.8
0.01
59.6
1.7
42
6112.5
26
16.2
32.5
65
333
4399
0.03
9.8
2.5
7.1
1.16
6.8
2.62
0.81
3.08
0.68
4.45
0.94
2.87
0.43
2.69
0.44

G
76
0.05
0.05
0.1
0.1
269.1
0.2
2
1138.6
5.9
63.6
29.1
100
134
5935
3.87
25
0.4
1.1
0.19
1.2
0.48
0.25
0.67
0.17
1.06
0.25
0.65
0.1
0.59
0.1

Sample
Ba
Th
U
Nb
Ta
Sr
Hf
Zr
Ti
Y
Ni
Co
Cr
V
K
Cs
Rb
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

هســتند (شکل -4ب) .کانیهای فرعی و دومین موجود در
تها
هارزبورژیتها سرپانتین ،کوارتز و کلسیت است .لرزولی 

بر اساس نتایج بهدســتآمده از تحلیل مودال کانیها،

شامل کانیهای کلینوپیروکسن ( 25درصد حجمی) و ُالیوین

ترکیب سنگشناسی واحدهای سازنده افیولیت سیاهجنگل
هارزبورژیت ،لرزولیت،گابرو ،دیوریت و سرپانتینیت میباشد.

( 65درصد حجمی) و ارتوپیروکســن ( 10درصد حجمی) و

ارتوپیروکسن ،کلینوپیروکسن و پالژیوکالز است .هارزبورژیتها

دار ،دارای شکســتگی زیاد و سرپانتینی شد ه است (شکل

دارای بافت گرانوالر میباشــندُ .الیوین بهصورت نیمه شکل

کانیهــای اصلــی تشــکیلدهندۀ این ســنگها ُالیوین،
در مقاطع میکروسکوپی دارای کانیهای ُالیوین ،ارتوپیروکسن

یهای ثانویه کلریت ،اکتینولیت و اکســید آهن
-4پ) .کان 

ی
و کمی کلینوپیروکسن هستند و همه دارای بافت شبکها 

میباشــند .گابروها دارای کانیهای پیروکسن و پالژیوکالز

هستند (شــکل -4الف)ُ .الیوین ( 35تا 40درصد حجمی)،

و بافتهای افتیک تا ســاب افتیک دارند .کلینوپیروکسن

ارتوپیروکســن (25تا  30درصد حجمی) و کلینوپیروکســن

( 45تا  50درصد حجمی) ،نیمهشکل دار تا بیشکل در این

( 10درصد حجمی) کانیهای ســازنده این سنگها هستند.

سنگها است (شــکل -4ت) .پالژیوکالز بیش از  45درصد

ارتوپیروکسن معمو ًال بیشکل و دگرسان شده و بهطور متوسط

حجمی و اغلب بهصورت درشت و تیغههای شکل دار است.

دارای اندازه دو چهار میلیمتر میباشــند و از نوع برونزیت

ســنگهای دیوریتی دارای کانیهای پالژیوکالز و هورنبلند
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هســتند .پالژیوکالزها از نوع آندزین ( 70درصد حجمی) و

است .اپیدوتها از دگرســانی هورنبلند به وجود آمدهاند و

بهصورت بلورهای نیمه شــکلدار با ماکل پلیســنتتیک و

جایگزین آن شدهاند .سنگهای سرپانتینیتی بهطور عمده از

دوتایی دیده میشوند (شــکل -4ث) .هورنبلندها دگرسان

تجزیه پریدوتیتها حاصل شدهاند .دارای کانیهای سرپانتین

شدهاند بهطوریکه تشخیص آنها مشکل است و توسط کلریت

( 80درصــد حجمی) و ارتوپیروکســن ( 10درصد حجمی) و

در حــدود 10درصد بقایای ُالیوین و بافت شــبکهای دارند

و اپیدوت جایگزین شدهاند .پیروکسن بهصورت نیمه شکلدار

(شکل -4ج).

و دارای شکستگی و در بعضی بخشها دچار دگرسانی شده

شکل  .4گزیدهای از تصاویر میکروسکوپی سنگهای سازنده افیولیت سیاهجنگل ،الف) هارزبورژیت با بافت گرانوالر و حضور کانیهای ارتوپیروکسن

لرزولیت،
و ُالیوین در آن ،ب)درشــت بلورهای ارتوپیروکســن در هارزبورژیت ،پ) ُالیوینهای دگرســان شــده به ســرپانتین و کلینوپیروکسن در
ت) درشتبلورهای پیروکسن در گابروها ،ث) دیوریتهای مجموعه افیولیتی با کانیهای پالژیوکالز و هورنبلند ،ج) سرپانتینیتها (تمام تصاویر در نور
قطبیده متقاطع با بزرگنمایی  40برابر گرفته شده است و عالئم بکار رفته برای کانیها از مقاله  Whitney and Evans, 2010اقتباس شده است)
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ژئوشیمی
نمودار  )Lemaitre et al.,1989( K2O-SiO2ســنگهای

برای بررسی ویژگیهای زمینشیمیایی و سنگشناختی
افیولیت سیاهجنگل از دادههای عناصر اصلی ،فرعی و کمیاب

ســازنده افیولیت سیاهجنگل بیشــتر در سری تولئیتی قرار

استفاده شده است (جدولهای  1و  .)2میزان  SiO2در این

میگیرند (شــکل  .)6در نمودارهای هارکر (شکل -7الف تا
ث) روندهای مشاهده شده در سنگهای اولترابازیک و بازیک

افیولیت بین  42/78تا  61/03درصد در نوســان اســت .در
نمودار طبقهبندی زمینشیمیایی ()Le Bas et al., 1986

نشان میدهد که این سنگها بیشتر در نتیجه ذوب بخشی

آن در گســتره پیکریت تا بازالت قرار میگیرند (شکل  .)5در

نسبت به تبلور تفریقی حاصل شدهاند.

شــکل  .5نمودار ( TASاکســیدهای قلیایی در برابر سیلیس) نمودار پایه از ( )Le Bas et al., 1962و رسم نمونههای منطقه مورد مطالعه بر
روی آن ،اغلب نمونهها در گستره بازالت قرار دارند

شکل .6موقعیت نمونهها در نمودار  ،)Lemaitre et al.,1989( K2O-SiO2اغلب نمونهها در گستره تولئیتی با پتاسیم پایین واقعاند

بهمنظور مقایسه عناصر کمیاب سنگهای منطقه مورد

مشــابه با  N-MORBدارند .در مجموع  LREEنسبت به

مطالعه با  E-MORBو N-MORBدادهها نسبت به مورب

 HREEغنیشدهتر هستند هر چند گاه الگوهای پراکندهای

غنیشــده و تهی شــده و کندریت  ،C1به هنجار و بررسی

نیز نشان میدهند .این غنیشدگی به چندین عامل از جمله

شدهاند .با توجه به شکل  8شیب کلی نمودار  REEروندی

ناســازگارتر بودن عناصر  LREEنسبت به عناصر HREE
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شــکل  .7نمودارهای تغییرات شیمیایی نوع هارکر ،تغییرات اکسیدهای اصلی در مقابل( MgOبرحسب درصد وزنی) ترسیم شده است .مدل
تغییرات شــیمیایی ماگمای بازالتی بهتبع تبلور بخشــی سه کانی ُالیوین ،پالژیوکالز و کلینوپیروکســن میباشد .نسبت اکسیدهای استاندارد
تشکیلدهنده سه کانی ذکر شده از ( )Deer et al.,1996میباشد (نشانهها مشابه شکل )5

 N-MORBو گوشته اولیه (شکل -8پ و ت) در مییابیم

و درصد ذوب بخشــی کم سنگهای منشــأ بستگی دارد
(ُ .)Wilson, 1980الیوین ،پالژیوکالز ،کلینوپیروکســن،

که تمامی نمونهها ،نســبت به  E-MORBو N-MORB

ارتوپیروکســن ،گارنت و اســپینل کانیهای مهم گوشته

غنیشدگی دارند .با توجه به شکل (-8پ و ت) سنگهای

هســتند ،لذا فازی که بتواند عناصر  LREEرا نســبت به

منطقه در مقدار عناصر Tiو  Nbتهی شدگی نشان میدهد.

 HREEمتمرکز کند ،در گوشته وجود ندارد .بنابراین عامل

این تهی شــدگی از سرشت سنگهای متعلق به حاشیهای

غنیشدگی  LREEبیشتر فرایند ذوب بخشی منبع میباشد.

قوس قارهای یا اقیانوســی ( )Pearce,1996است که برای

همچنین نگهداری ترجیحی HREEها توسط گارنت در منشا

نمونههای ســیاهجنگل صدق میکند .با توجه به شــکل

سبب تهی شدگی HREEها میشــود (.)Wilson,1989

(-8پ) مقدار عناصر  Ba, Th, Uبه نســبت غنی شدهاند.

روند مشابه و یکنواخت در تمام عناصر ( REEشکل -8ب)

تمرکز بــاالی  LREEاز خصوصیــات ماگماهای مرتبط با

نشــان میدهد که سنگهای منطقه منشا مشابهی دارند.

قــوس اســت (Goss and Kay,2009; Kovalenko et

در نمودارهای چند عنصری به هنجار شده به E-MORB،

.)al.,2010
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شــکل  .8الف) الگوی عناصرنادرخاکی نمونهها ،مورب غنیشــده و مورب تهی شده ،به هنجار شده نسبت به کندریت  ،C1ب) الگوی عناصر
نادر خاکی نمونه ها ،مورب غنیشــده و به مورب تهی شــده ،به هنجار شده نسبت به مورب تهی شده ،پ) نمودار چندعنصری به هنجار شده
نمونههای منطقه ،مورب غنیشــده و تهیشده ،به هنجار شده نسبت به گوشته اولیه ،ت) نمودارچندعنصری به هنجار شده نمونهها ،مورب
غنیشده و تهیشده ،به هنجار شده نسبت به مورب تهی شده ()Sun and McDonough,1989

بحث

 V, Co, Cr, Niدر شــکل  10مقابــل  La/Ceنشــان داده
شدهاند .نســبت  La/Ceدر نمونههای سیاهجنگل در حدود

در بازالتهــای اقیانوســی از نســبتهای عنصری نظیر

 0/23تا یک است .این دو عنصر تحت تاثیر ذوب بخشی منشا

 Ce/Pb, Zr/Hfبــرای توصیف ویژگیهای منبع گوشــتهای

قرار نمیگیرند و اطالعاتی مثل ترکیب شیمیایی منشا را نشان

استفاده میشود ( .)Hafman 2003,1988باال بودن نسبتهای

میدهنــد ( .)Wilson,1989در ترکیــب ا ّولی هترین بازالتها

 LREE/HREEنیز شــاخصی از گوشــته غنیشــده است


در حــدود  300ppmعنصر  Niوجــود دارد و ماگما با چنین

( .)Fitton et al.,1991; Barragan et al.,1998مقایســه

ویژگیهایی میتواند مذابهای تشــکیل یافته در بخش ا ّولیه

نمونههای منطقــه با N-MORBو ( E-MORBشــکل )9

(مراحل اولیه تفریق) گوشته باشد ( .)Winter, 2010با توجه

در نســبتهای  LILE/HFSEماننــد K/Ti, Cs/Hf, Cs/

به نمودارهای شکل  10مقادیر نیکل ،کبالت و کروم با افزایش

 Nb, Cs/Zr, Rb/Zrمقادیــر ایــن نســبتها در نمونههای

نســبت  La/Ceکاهش یافته اســت .این تطابق با سنگهای

منطقه بیشــتر از مناطق مورب تهی شــده ،میباشــند و به

وابسته به مجموعههای افیولیتی همخوانی دارد (Reichow

همین ترتیــب مقادیر نســبتهای عنصــری Ce/, Er/Yb

 .)et al., 2004, Aoki and Fujimaki,1982نســبت

 ,Dy/Yb ,La/Yb ,La/Y, Ce/Y ,Ybدر نمونههــای

 (La/Sm)Nتمایــز بیــن منشــا گوشــتهای و پوســتهای را

منطقه بیشــتر از مورب تهی شده و نزدیک به مشابه با مورب

نشــان میدهد .مقدار این نسبت در گوشــته در حدود یک

غنیشده ،میباشند .در نمونههای منطقه نسبتهای عنصری

( )Sun and McDonough, 1989و در پوسته بیشتر از 4/25

 LREE/HFSEشــامل La/Nb, Ce/Nb, Ce/Hf, Ce/Zr

میباشــد ( .)Sirvastava and Singh, 2004مقدار نســبت

به ترتیب دارای مقادیر عــددی بین ،5/71-0/25 ،0/55-0/05

 (La/Sm)Nدر نمونههای افیولیت سیاهجنگل در حدود 0/34

 4-1 ،11-1اســت .مقادیر نسبتهای مذکور در منطقه نزدیک

تا  1/37اســت .این نسبت در  N-MORBکمتر از یک است.

به مورب N-MORBمیباشــند .تغییــرات عناصر انتقالی
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نسبت  La/Smدر مقابل  (La/Sm)Nمیتوان دریافت که نسبت

بنابراین این نســبت در گابروهــا و اولترامافیکهای افیولیت

 LREE/HREEدر ماگما افزایش یافته است (شکل .)11

ســیاهجنگل بیشتر مشابه با  N-MORBاســت .با توجه به

شکل  .9نمودارهای تفکیک شیمیایی جهت مقایسه نسبتهای عنصری نمونههای منطقه با مورب تهیشده و غنیشده

شکل  .10نمودار تغییرات نسبتهای عناصر انتقالی (نشانهها مشابه شکل )5
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شکل  .11نمودار تغییرات نسبتهای  (La/Yb)N, La/Yb, La/Ceدر مقابل  (La/Sm)Nنرمالیز شده به کندریت ( C1نشانهها مشابه شکل )5

محیط تکتونیکی

نمودارهای  TiO2در مقابل ،)Pearce,1975( FeO/MgO

بهمنظور تشــخیص جایگاه زمین ســاختی و خاستگاه

 Niدر مقابــل )Capedri and Venturelli, 1979( Y

احتمالی تشکیل ماگمای سازنده سنگهای منطقه ،از نمودار

و  Tiدر مقابل ) )Cr Miyashiro,1973نشــان داده شــده

 Vدر مقابل  )Shervais, 1982( Ti/100اســتفاده شــد.

اســت (شــکل  12ب ،پ و ت) .تمامی نمودارها نشــان از

در این نمودار ،نمونهها در گســتره کمربند سوپرسابداکشن

وابستگی سنگهای افیولیتی سیاهجنگل به گستره کمربند

( )SSZقرارگرفتهاند (شکل -12الف) .این وضعیت بهخوبی در

سوپرسابداکشن  )SSZ(1است.

شــکل  .12الف) نمودار  Vدر مقابــل  ،)Shervais, 1982( Ti/100ب) نمودار  TiO2در مقابــل  ،)Pearce, 1975( FeO/MgOپ) نمودار
تغییرات  Niدر مقابل  ،)Capedri and Venturelli, 1979( Yت) نمودار  Tiدر مقابل  )Miyashiro, 1973( Crدر تمام نمودارها سنگهای
منطقه در گستره سوپرسابداکشن قرار دارند (نشانهها مشابه شکل )5
1. Suprasubduction zone
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غرق شدن ناگهانی پالتفرم کربناتۀ کرتاسۀ پسین در حوضۀ
رسوبی زاگرس مرکزی :مطالعۀ موردی از عضو شیلی الفان
در یکی از میادین نفتی دشت آبادان ،جنوب غربی ایران
مریم کیانیفرد ،1علی حسین جلیلیان(2و*) و ناصر ارزانی

3

1 .دانشآموخته کارشناسی ارشد ،رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
2.استادیار ،گروه زمینشناسی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
3.استاد ،گروه زمینشناسی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت98/06/06 :
تاریخ پذیرش98/10/18 :

چکیده

پیشــروی سریع آب دریاها و غرق شــدن پالتفرمهای کربناته یکی از رویدادهای مهم زمینشناسی کرتاسۀ پسین بعد از
ناپیوستگی جهانی تورونین است .در بخشهای مرکزی و شرقی حوضۀ رسوبی زاگرس ،نهشتههای حاصل از پیشروی دریای
کرتاسۀ پسین بر روی سازند سروک با نام عضو الفان شناخته شدهاند که متشکل از رسوبات شیلی همراه با الیههای نازک
آهک رســی میباشــد که در بعضی از میدانهای نفتی جنوب ایران ،سنگپوش مخزن سازند سروک است .با استناد به
جایگاه چینهنگاری عضو الفان در میان سازندهای سروک و ایالم و حضور زون زیستی  Charophytes-Ostracodsدر این
عضو ،میتوان سن کنیاسین را برای آن در نظر گرفت و از این نظر با سازند شیلی سورگاه در ناحیه لرستان همارز دانست.
بهمنظور آگاهی از رویدادهای کرتاسۀ پسین در جنوب زاگرس مرکزی ،بهخصوص مطالعه شواهد تغییرات سطح آب دریا،
دادههای مربوط به عضو الفان در دو چاه از میدان نفتی آزادگان در دشــت آبادان مورد بررســی قرار میگیرد .در مطالعۀ
نمونهها و پتروگرافی این واحد سنگچینهای ،یک رخسارۀ شیلی و دو ریزرخسارۀ کربناته از نوع بایوکالست مادستون تا
وکستون کاروفیتدار با و بایوکالست وکستون فرامینیفر پالنکتونیکی شناخته شدهاند .این ریزرخسارهها گواه نهشته شدن
مجموعۀ رسوبات عضو الفان در محیطهای متفاوتی از نوع حدواسط لبشور و بخشهای عمیقتر دریا هستند .نتایج این
تحقیق نشان داد که با پایین افتادن سطح آب دریا در زمان تورونین ،بخشهایی از پالتفرم کربناتۀ سازند سروک از آب خارج
و امکان فعال شدن آبراههها در حواشی آن فراهم شد .با پیشروی دریای کرتاسۀ پسین بر روی سطح فرسایش یافتۀ متشکل
از کربناتهای سنومانین-تورونین و غرق شدن کانالهای حاصل از ورود آبراهههای ساحلی ،محیطهای حدواسط از جمله
خلیجهای دهانهای بهوجود آمدند .با اختالط آبهای شیرین و شور در این خلیجها ،رسوبات بخش پایینی عضو الفان در
زمانی محدود بر جای گذاشــته شــدند که با افزایش سریع عمق آب ناشی از باال آمدن سطح آب دریا و فرونشینی حوضه
توسط رخسارههای مربوط به بخش عمیقتر دریای باز (شیل پالژیک) پوشانده شدهاند .این تغییر ناگهانی و بدون واسطۀ
نهشتههای محیط حدواسط به رخسارههای بخش عمیقتر دریا نشانۀ غرق شدن پالتفرم کربناتۀ مناطق مرکزی زاگرس در
کنیاسین است .شواهدی همچون قاعدۀ فرسایشی ،توالی بهسمت باال عمیقشونده ،فراوانی رخسارۀ مادستونی (شیل)
و پیوستگی و پوشیده شدن با کربناتهای دریایی نیز مؤید چنین نتیجهای است .بررسی تغییرات عمودی ریزرخسارهها و
شدت پرتو گامای نمودار چاهپیمایی ُبرشهای مورد مطالعه نشان میدهد که عضو الفان ،دسته رخسارههای تراز پایین،1
دسته رخسارههای پیشرونده 2و سطح حداکثر غرقشدگی 3یک سکانس رسوبی رده سوم ( 0/5-5میلیون سال) را در بر
میگیرد .این سکانس با ناپیوستگی فرسایشی آغاز و پس از تشکیل رسوبات خلیج دهانهای و بخشهای عمیقتر دریا توسط
بخش زیرین کربناتهای سازند ایالم (سانتونین) بهعنوان دسته رخسارههای تراز باال  4تکمیل شدهاست.
واژههای کلیدی :غرق شدن پالتفرم ،کرتاسۀ پسین ،عضو 1
الفان ،زاگرس مرکزی ،دشت آبادان.

1
* نویسنده مرتبطjalilian@pnu.ac.ir :

)1. Lowstand Systems Tracts (LST
)2. Transgressive Systems Tracts (TST
)3. Maximum Flooding Surface (MFS
)4. Highstand Systems Tracts (HST

غرق شدن ناگهانی پالتفرم کربناتۀ کرتاسۀ پسین در حوضۀ رسوبی زاگرس مرکزی ...

تاکنون مطالعات زمینشناسی محدودی در مورد عضو الفان

مقدمه

در ایران انجام شده است که آن هم بیشتر شامل بررسیهای

غرق شــدن پالتفرمهای کربناته و تغییر ناگهانی در روند

چینهنگاری اســت .در این مقاله سعی شده است با بررسی

رســوبگذاری و تولید کربنات در کارخانههای آهکســاز،

ریزرخسارهها ،محیط رسوبی ،زیستچینهنگاری و چینهنگاری

پدیدهای مهم در زمینشناســی اســت که با پیشروی سریع

سکانسی این عضو در میدان نفتی آزادگان در دشت آبادان،

آب دریا و گســترش بدون واســطۀ رخســارههای عمیق و

بخشی از تاریخچۀ تحوالت کرتاسۀ پسین در زاگرس بازسازی

آهکهای پالژیک بــر روی کربناتهای کمعمق و پهنههای

شــود .نتایج این پژوهش میتواند ضمن توضیح جنبههای

کشندی مشخص میشــود (;Walker and James, 1992

مختلــف زمینشناســی عضو الفان ،در صنعــت حفاری و

;Schlager et al., 1994; Mutti and Hallock, 2003

برنامهریزی برای بهرهبرداری از منابع نفتی جنوب ایران مفید

Marino and Santantonio, 2010; Brandano et al.,

فایده باشد.

 .)2016وقــوع این پدیده یکی از ویژگیهای زمینشناســی

روش مطالعه

بارز کرتاسۀ پســین در نقاط مختلف جهان است که بعد از
ناپیوســتگی جهانی تورونین و با پیشــروی سریع و ناگهانی

اساس پژوهش حاضر بر مطالعات آزمایشگاهی (دادههای

ســطح آب دریا و رسوبگذاری رخســارههای دریایی عمیق

پتروگرافی) و بررســی نمودارهای چاهپیمایی از نوع پرتو گاما

و نیمــه عمیق بر روی رســوبات دریایی کم عمق و یا بهطور

اســتوار اســت .پس از جمعآوری دادههای اولیه ،تعداد 50

همزمان در جهت جانبی بر روی رسوبات قارهای اتفاق افتاده

مقطع نازک از عضو الفان مربوط به دو چاه  Aو  Bاز میدان

است (Martinez and Hernandez, 1994; Sharland et

نفتی آزادگان تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند .ستبرای عضو

 .)al., 2001; Schlager, 2005بهمنظور مطالعه تغییرات

الفــان در چاه  Aحدود  11متر و در چاه  Bنزدیک به  15متر

سطح آب دریا و شواهد مربوط به رسوبگذاری آن در رسوبات

میباشد .نامگذاری سنگهای کربناته بر اساس طبقهبندی

کرتاسۀ پسین زاگرس مرکزی ،رسوبات عضو الفان که بهطور

) Dunham (1962صورت گرفته اســت .ریزرخســارههای

مشــخص بر روی ناپیوستگی تورونین (حدفاصل سازندهای

تعیین شــده با ریزرخسارههای اســتاندارد )Flugel (2010

ســروک و ایالم) قرار دارد ،در دو چاه از میدان نفتی آزادگان

و زونهای زیســتی مشــخص شــده نیــز بــا زونبندی

در دشت آبادان مورد بررســی قرار گرفته است .عضو الفان

) Wynd (1965و ) Khalili (1974مقایسه شدهاند.

مرکزی و شرقی زاگرس ،از جمله ،فروافتادگی دزفول ،دشت

زمینشناسی منطقه

نخستین واحد ســنگچینهای کرتاسۀ پســین در مناطق

میدان نفتی آزادگان در دشت آبادان و در جنوب شرقی

آبادان ،فارس ساحلی و شمال خلیج فارس است (مطیعی،

حوضۀ میانرودان (بینالنهرین) قرار گرفته اســت که از نظر
1

1372؛ آقانباتی .)1383 ،در مناطق جنوبی خلیج فارس از

زمینشناسی پایانۀ شمالی سکوی عربی میباشد (شکل .)1

جمله قطر ،این واحد سنگچینهای با نام سازند شیلی الفان

بهعبارتیدیگر دشــت آبادان بین سپر عربی در جنوب غربی

معرفی و شناخته میشــود (Ziegler, 2001; Alsharhan

و کمربند چینخورده-راندگی زاگرس 2در شمال شرقی قرار

ُ .)and Nairn, 2003برش الگوی این عضو در ایران در چاه

گرفته است .زیر پهنۀ ساختاری دشت آبادان بهواسطۀ وجود

شمارۀ هفت میدان نفتی بینک در شمال بندر گناوه انتخاب

دو نوع ســاختمان چینخورده مشخص میشود؛ یک سری

شده و شامل  84/5متر شیل خاکستری مایل به سبز همراه
با میان الیههای نازک آهک رســی است (مطیعی.)1372 ،
به دلیل فقدان رخنمونهای قابل دسترسی ،سنگشناسی

چیـنهـــای با شیب مـالیـم و رونـــدهای شمال شرقی-
ی-جنوبی که تحــت تأثیر از روندهای
جنوب غربی و شــمال 

بیشتر شــیلی و ضخامت اندک در حفاریهای انجام شده،

1. Mesopotamian basin
2. Zagros fold-thrust belt
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پیســنگ عربی هســتند و دیگری چینهای باز تا بســته

میشــود (Berberian,1995; Abdollahie-Fard et al.,

ی-جنوب شــرقی که وابسته به کمربند
با روند شــمال غرب 

 .)2007; Alavi, 2007یکــی از رویدادهای قابل توجه در

چینخورد ه-راندگی زاگرس میباشــند (ســپهوند.)1390 ،

تاریخچۀ تکامل دشت آبادان ،با شروع بسته شدن اقیانوس

ی-جنوبی در نزدیکی مرز
میدان مورد مطالعه با روند شــمال 

نئوتتیس و فرورانش پوستۀ اقیانوســی آن به زیر ورقۀ ایران

ایران و عراق واقع شــده اســت .تاقدیسهای بزرگ با روند

مرکزی در کرتاسۀ پسین روی داده است که پیامد آن تبدیل

ی-جنوبی در دشــت آبادان با تاقدیسهای مشابه در
شــمال 

بخش شمال شــرقی ورقۀ عربی به یک حاشیۀ قارهای فعال

جنوب عراق ،شــمال خلیج فارس و شرق ورقۀ عربی قابل

بــود (Sharland et al., 2001; Sepehr and Cosgrove,

مقایسه هستند (Beiranvand et al., 2007; Hollis and

.)2004; Heydari, 2008; Piryaei et al., 2010, 2011

 .)Sharp, 2011بــر پایۀ مطالعات تکتونیکی و ژئوفیزیکی،

به گمان قوی چنین تغییری سبب فعالیت دوبارۀ گسلهای

دشت آبادان با داشتن ویژگیهایی مثل تاقدیسهای پوشیده

پیســنگ ،تحرک بیشتر نمکهای ســری هرمز و تشکیل

شده با نهشتههای عهد حاضر ،ساختارهای هیدروکربنی با

ی-جنوبی در دشت آبادان شده است
ساختارهای با روند شمال 

ی-جنوبی،
شیب مالیم ،گسلهای پیســنگی با روند شمال 

(.)Assadi et al., 2016

تکاپوهای تکتونیکی ناشی از تحرک گنبدهای نمکی شناخته

شــکل .1موقعیت میدان نفتی آزادگان و میدانها مجاور آن در دشــت آبادان؛ میدان مورد مطالعه با عالمت ســتاره مشــخص شــده است
()Esrafili-Dizaji and Rahimpour-Bonab, 2019

چینهنگاری منطقه

کرتاســه باالیی است که با ستبرای کم ،ناپیوستگی تورونین

دشــت آبادان یکی از ایالتهای نفتی ایران با پتانســیل

را پوشــانده است (شــکل  .)2در بعضی از میدانهای نفتی

هیدروکربنی باال اســت که بهعنوان نمونه میتوان به بعضی

جنوب ایران ،این عضو بهعنوان ســنگپوش مخزن سروک

از میدانهای نفتی بزرگ و خیلی بــزرگ از جمله آزادگان،

باالیی عمل میکند و با سازند سورگاه (کنیاسین) در منطقه

دارخوین و یادآوران در این ناحیه اشاره کرد (مطیعی.)1372 ،

لرستان همارز اســت (.)Alavi, 2004; Ghazban, 2007

توالی رسوبی کرتاسه میانی در دشت آبادان شامل سازندهای

مرز زیرین عضو الفان با ســازند سروک بر ناپیوستگی در مرز

ن-تورونین) است که
کژدمی (آلبین) و ســروک (ســنومانی 

کرتاسه میانی و باالیی منطبق است و مرز باالیی آن با سازند

بهترتیب بهعنوان سنگ منشــأ و سنگ مخزن ایفای نقش

ایالم (سانتونین) پیوسته و تدریجی میباشد (Setudehnia,

میکنند .عضو شــیلی الفان نخستین واحد سنگچینهای

 .)1978; Sharland et al., 2001ناپیوســتگی یاد شــده
103

غرق شدن ناگهانی پالتفرم کربناتۀ کرتاسۀ پسین در حوضۀ رسوبی زاگرس مرکزی ...

بهعنوان پایانبخش توالی رســوبی ســازند سروک مطرح و

در توالی رســوبی ناحیۀ مورد مطالعه ،بخشــی از رسوبات

در مناطق گســتردهای از حوضه زاگرس شناخته شده است

تورونین (بخش باالیی ســازند ســروک) و کنیاسین (عضو

(Sharland et al., 2001; Razin et al., 2010; Van

الفان) تشــخیص داده شــدهاند که میتواند نشانۀ کوتاهتر

 .)Buchem et al., 2011توقف رســوبگذاری در تورونین

بودن مدت زمان ناپیوستگی در دشت آبادان نسبت به سایر

را حاصل باالآمدگی تکتونیکی ناشی از فرارانش 1افیولیتها

نواحی زاگرس از جمله کوه بنگســتان در فروافتادگی دزفول

به روی لبه شمال شــرقی ورقۀ عربی و پایین افتادن سطح

( )Ghabeishavi et al., 2010و شــروع زودتر پیشروی آب

آب دریا در آن زمان دانســتهاند (.)Vincent et al., 2015

دریا و رسوبگذاری عضو الفان باشد.

شکل  .2همارزی واحدهای سنگچینهای کرتاسه در مناطق مختلف زاگرس (با اندکی تغییرات از  ،)James and Wynd, 1965جایگاه عضو
شیلی الفان بر روی ناپیوستگی تورونین در میان سازندهای سروک و ایالم با مستطیل آبی رنگ مشخص شده است

زیستچینهنگاری
) Wynd (1965یک طرح چینهنگاری استاندارد را برای

این پژوهش ،زیســتچینهنگاری بخش باالیی سازند سروک

توالیهای رســوبی تریاس تا پلیوســن در جنوب غربی ایران

(تورونین پیشــین) و عضو الفان ،با هــدف تعیین مرز این

ارائه کرد .در مطالعات بعدی که توســط Khalili (1974)،

دو واحد ســنگچینهای در میدان نفتــی آزادگان مطالعه

) Bolz (1977و )Rahimpour-Bonab et al., (2013

شدهاســت .در توالی مورد نظر ،دو زون زیســتی شناسایی

بر روی توالی کربناتۀ کرتاســه انجام شدهاست ،تقسیمبندی

شــده که زون زیستی شماره  1متعلق به بخش باالیی سازند

چینهنگاری ) Wynd (1965مورد ویرایش جزئی قرار گرفت.

سروک و زون زیستی شماره  2متعلق به عضو الفان میباشد.

بهعنــوان نمونه ،نتایج مطالعــات ) Khalili (1974با طرح

زونهای زیستی شناسایی شده با زونهای زیستی ارائه شده

کلی زونهای زیســتی ) Wynd (1965مطابقت دارد و تنها

توسط ) Wynd (1965و ) Khalili (1974مقایسه شده و با

در مواردی معدود ،زون زیستی جدید معرفی شدهاست .در

سایر مطالعات انجام شده نیز مطابقت داده شدهاند.
1. Obduction
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زون زیستی شماره :1

زون زیستی شماره :2

Nezzazatinella-Dicyclina assemblage zone

Charophytes-Ostracods zone

این زون زیســتی بین اعماق  2630تــا  2665متری به

ایــن زون زیســتی بیــن اعمــاق  2619تــا 2630

ضخامت  35متر در چــاه  Aو اعماق  2645تا  2685متری

متــری بــا ضخامت  11متــر در چاه  Aو اعمــاق  2630تا

بــه ضخامت  40متر در چاه  Bشناســایی شدهاســت .زون

 2645متــری بــا ضخامــت  15متر در چاه  Bشناســایی

زیستی یاد شــده ،آخرین زون زیستی سازند سروک است که

شدهاســت .زون زیســتی یاد شــده کــه با زون زیســتی

در رأس این سازند تشخیص داده شده است .این زون زیستی

) Chara-Ostracods Khalili (1974مطابقــت دارد ،بــا

ن-تورونین در زیر و
بین دو سطح ناپیوستگی مهم ســنومانی 

فراوانی کاروفیت و درصد کمتر ُاستراکود مشخص میشود.

تورونین میانی در باال محدود شــده اســت .زون زیستی یاد

این زون زیستی که بهعنوان زون زیستی عضو الفان محسوب

شــده معادل با بیوزون شماره  Wynd (1965) 29میباشد.

شده اســت ،بین بخش باالیی سازند سروک و قاعده سازند

در طرح زیســتچینهنگاری ) ،Wynd (1965زون زیســتی

ایالم محدود میباشد .نکته مهم این که مرز فرسایشی بین

 Valvulammina-Dicyclina Assemblage Zoneرا کــه

زون زیستی حاضر و زون زیستی شماره Wynd (1965) 29

فونای شاخص آن  Valvulammia spp.و Dicyclina spp.

با ناپیوســتگی میان سازند ســروک و عضو الفان مطابقت

است ،برای باالترین بخش سازند سروک معرفی و زمان آن نیز

دارد و با افزایش ناگهانی مقدار پرتو گاما مشــخص است و از

تورونین تعیین شده است .در اغلب مطالعات بعدی از جمله

فرسایش رســوبات پیشین و فراوانی کانیهای رسی حکایت

) Bourgeois (1969)، Khalili (1974و ) Bolz (1977نیز

میکند .با توجه به تعیین زمان کنیاسین برای زون زیستی

به این موضوع اشــاره و پذیرفته شدهاست .با توجه به این که

 Chara-Ostracodsتوســط ) Khalili (1974و جایــگاه

با شروع این زون زیستی ،جنسهای شاخص سنومانین نظیر

چینهنگاری عضو الفان ،پیشــنهاد سن کنیاسین برای این

خانواده آلوئولینیده ناپدید میشوند و گونه Moncharmontia

عضو منطقی به نظر میرســد .نتایج حاصــل از مطالعات

 apenninicaظهــور میکند و همچنین بــا توجه به فراوانی

) Bolz (1977)، Athersuch (1994و Alsharhan

 Nezzazatinella picardiو ،Dicyclina schlumbergeri

) and Nairn (1997نیــز ایــن موضــوع را تأیید میکنند.

سن این زون زیســتی تورونین تعیین شد .ضخامت کم این

میکروفسیلهای شناسایی شده در این زون زیستی عبارتند

زون زیستی و شواهد دیاژنزی از جمله اثرات انحالل و افقهای

ازCharophyte algae, Ostracods, Echinoids debris, :

اکسید آهن در باالی این زون میتواند بیانگر وجود ناپیوستگی

Rotalia skourensis, Heterohelix sp., Oligosteginids,

تورونیــن میانــی در میدان نفتــی آزادگان باشــد .در واقع

,Murichohedbergella sp., Praeglobotruncana sp.

ناپیوستگی تورونین میانی باعث فرسایش بخشی از نهشتههای

(شکل .)b6-b1-3

سازند سروک و کاهش ضخامت آن شده است (Setudehnia,
 .)1978; Assadi et al., 2016برخی از میکروفســیلهای

شرح و تفسیر ریزرخسارههای عضو الفان

شناسایی شده در این زون به شرح زیر میباشند:

Nezzazatinella picardi, Dicyclina schlumbergeri,

بر اساس مطالعات میکروسکوپی نمونهها ،یک رخساره

Moncharmontia apenninica, Rotalia skourensis,

آواری و دو ریزرخســاره کربناته در عضو الفان میدان نفتی

Textrularia spp., Nezzazata conica concava,

آزادگان شناســایی شدند که در زیر جنبههای مختلف آنها

( ,.Mangashtia viennoti,Quinqueloculina sppشــکل

توصیف و تا حد امکان محیط تشــکیل آنها تفســیر شده

.)a6-a1-3

است.
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شکل  .3میکروفسیلهای شاخص بخش باالیی سازند سروک و عضو الفان در میدان نفتی آزادگان.
) (BZ2): (b1-b6زون زیستی عضو الفان ؛( )BZ1(:)a6-a1زون زیستی بخش باالیی سازند سروک
;BZ1 (Nezzazatinella-Dicyclina Assemblage Zone): a1Nezzazatinella picardi;a2 Dicyclina schlumbergeri
a3 Quinqueloculina sp.;a4 Nezzazata conica; a5 Moncharmontia apenninica; a6 Textularia spp.
BZ2 (Charophytes-Ostracods Zone):b1 Charophyta algae;b2 Rotalia skourensis; b3 Ostracods shells; b4
Oligosteginids;b5 Heterohelix sp.; b6 Murichohedbergella sp.

شیل

1

از حضور و تمرکز رسها دیده میشود (شکل  1.)a-4بر اساس

این رخســاره در قاعدۀ توالی رسوبی عضو الفان و در مرز

فراوانی رسها میتوان این رخساره را تحت عنوان شیل رسی

این عضو با سازند سروک گسترش قابل توجهی دارد که نشانۀ

معرفی کرد .رخسارۀ شیلی مورد بحث ،در اصل مادستونهایی

ورود آواریهای دانهریز به حوضه در زمان ُافت نســبی سطح

است که در قالب بار معلق رودخانهها و آبراهههای منشعب

آب دریا است .در پتروگرافی نمونههای این رخساره شواهدی

1. Shale
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از آنها به دشــت ساحلی و نواحی کم عمق پالتفرم منتقل و

دریایی بیش از  5/000 ppmتعیین شــده است (Prothero

نهشته شــدهاند (Nichols and Biggs, 1985; Nichols,

 .)and Schwab, 2014بــا توجه به بررســیهای صورت
گرفته ،محیط تشکیل این جلبکها ،خلیجهای دهانهای در

 .)2009برخی نمونههای شــیلی ،مادستونهای آهکی و یا

نظر گرفته شدهاست.

مارنهایی هســتند که به دلیل تراکم زیاد در هم فشــرده و
متورق شدهاند .این رخســاره با افزایش ناگهانی در منحنی

بایوکالست 2وکستون فرامینیفر پالنکتونیکی

نمودار پرتو گاما مشخص است .مقدار زیاد پرتو گاما میتواند

1

این ریزرخســاره فابریک گل پشــتیبان (آهک شــیلی)

دلیل بر حضور شــیل و فلدسپاتهای پتاســیم ،میکا و یا

دارد و آلوکمهای اصلی آن شــامل فرامینیفرهای پالنکتون

آبهای غنی از اورانیوم باشــد (موحد .)1389 ،الزم به ذکر

(هتروهلیکس و موریکو هدبرگال) ،الیگوستژینها ،خردههای

اســت که نگاره پرتو گاما در کل توالی عضو الفان ،الیههایی

اکینودرم ،دوکفهایهای کوچک و سوزن اسفنج میباشند .از

با مقادیر بیشــتر از  10درصد محتوای رس را نشان میدهد

اجزای فرعی میتوان به ُاستراکود ،تکستوالریا و روتالیاهای

که این الیهها بســته به میزان پرتو گاما ،نشاندهنده شیل

کوچک اشاره کرد (شــکل  .)d,e,f-4این ریزرخساره بخش

(مادستون رسی) یا مادستون آهکی هستند .با توجه به بافت

باالیی توالی رســوبی عضو الفان تا مرز سازند ایالم در ناحیه

سنگ و همچنین موقعیت چینهنگاری این رخساره ،میتوان

مورد مطالعه را شــامل میشود .حضور فونای پالنکتونیک،

محیط تشکیل آن را به آبراههها و کانالهای ساحلی نسبت

الیگوستژینها و ســوزن اسفنج ،فابریک گل غالب و فقدان

داد (.)Boggs, 2009; Nazeer et al., 2016

بایوکالســتهای درشــت در این ریزرخســاره نشاندهنده

بایوکالست 1مادستون تا وکستون کاروفیتدار

رسوبگذاری در زیر سطح اثر امواج توفانی 3و در محیطی کم

آلوکم اصلی این ریزرخساره جلبکهای کاروفیت هستند

اکسیژن و با انرژی پایین اســت Burchette and Wright,
) .)1992; Tucker, 2003محیط تشــکیل این ریزرخساره

که بهصورت پراکنده در یــک زمینه میکرایتی (گل آهکی)
مشاهده میشوند .از اجزای فرعی نیز ُاستراکودها به میزان

به دلیل عمق زیاد ،خارج از گســتره نفوذ نور بوده اســت؛

خیلی کم حضور دارند (شکل  b-4و  .)cریزرخساره یاد شده

بنابراین موجودات کفزی نمیتوانســتهاند در آن رشد کنند

بهصورت محدود در بخش پایینی عضو الفان رسوبگذاری

( .)Flugel, 2010همچنین در بین طبقات آهکی این بخش،

کرده است .حضور جلبکهای کاروفیت به همراه ُاستراکودها

رس بهصورت شیل و مارن مشــاهده میشود .فرآیند مهم

بیانگر محیطهای نیمه محصور و بهنسبت آرام با عمق کم و

دیاژنزی در این ریزرخساره ،پیریتی شدن است که خود مؤید

تحت نفوذ نور میباشند (Kelman et al., 2003; Leliaert

یک محیط احیایی اســت .این فرآیند که توسط باکتریهای

 .)et al., 2012جلبکهــای کاروفیت از نظر فیزیولوژی و

احیاکننده ســولفاتها در حضور مواد آلی و در شرایط فاقد

زیستی شباهت زیادی به جلبکهای سبز دارند ،ولی از نظر

اکسیژن رخ میدهد ،دلیل دیگری بر تشکیل این ریزرخساره

مورفولوژی با آنها متفاوت هســتند .کاروفیتها از خانواده

در زیر منطقه نفوذ نور میباشــد ( .)Tucker, 2003با توجه

جلبکهای کاراســهآ هستند و اندازه آنها از چند سانتیمتر

به این توصیفها ،ریزرخساره یاد شده به بخشهای عمیقتر

تا یک متر هم میرسد (خسروتهرانی .)1386 ،جلبکهای

دریای باز تعلق دارد و معادل  Flugel (2010) RMF5است.

کاروفیت شــاخص آبهای شیرین تا لبشور (رقیقتر از آب

مشابه این ریزرخساره توسط غبیشاوی ( )1387در نمونههای

دریا) میباشــند (Berger and Kaever, 1992; Bucur

سازند ایالم در تاقدیس بنگستان و میدان پارسی در خوزستان

 )and Sasaran, 2005; Flugel, 2010و بهعنوان شاخص

گزارش شدهاست.

محیطهای حدواسط شــناخته شدهاند (;Khalili, 1974
 .)De Vries and Archibald, 2018میــزان کل امــاح

1. Bioclastic charophyte mudstone-wackestone
2. Bioclastic planktonic foraminifera wackestone
)3. Storm Wave Base (SWB

جامــد در آبهای لبشــور  500-5/000 ppmو در آبهای
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شکل  .4تصاویر میکروسکوپی ریزرخسارههای عضو الفان در میدان نفتی آزادگان (a .رخساره شیلی (عمق  2629متر در چاه  ،Aنور ،)XPL
 )bمادستون تا وکستون کاروفیتدار با بایوکالست (عمق  2642متر در چاه  ،Bنور  (c ،)XPLمادستون تا وکستون کاروفیتدار با بایوکالست؛
در این تصویر ُبرش طولی جلبک کاروفیت مشــاهده میشــود (عمق  2626متر در چاه  ،Aنور  (d ،)XPLوکستون فرامینیفر پالنکتونیکدار
با بایوکالســت؛ الیگوســتژین با پیکان مشخص شدهاســت (عمق  2623متر در چاه  ،Aنور  (e ،(XPLوکستون فرامینیفر پالنکتونیکدار با
بایوکالست؛ فرامینیفر پالنکتونیک (هتروهلیکس) با پیکان مشخص شدهاست (عمق  2632متر در چاه  ،Bنور  (f ،(XPLوکستون فرامینیفر
پالنکتونیکدار با بایوکالست؛ فرامینیفر پالنکتونیک (موریکو هدبرگال) با پیکان مشخص شده است (عمق  2620متر در چاه  ،Aنور (XPL

محیط رسوبی عضو الفان

عضو الفان بهخوبی گواه این ادعا اســت .با توجه به چیدمان

شواهد بهدستآمده از مطالعه توالی رسوبی عضو الفان در

رخسارهها و موقعیت رخساره شیلی در ستون سنگشناسی،

ُبرشهای مختلف میدان نفتی آزادگان گویای تغییرات محیطی

به نظر میرسد که مجموعه نهشتههای شیلی عضو الفان در دو

قابلتوجهی در کرتاسه پسین این ناحیه است .حضور رخساره

شرایط محیطی متفاوت تشکیل شدهاند .شیلهای موجود در

شیل و میکروفسیلهای آب شیرین تا لبشور به ترتیب در قاعده

قاعده عضو الفان در زمان پایین بودن سطح نسبی آب دریا و

و بخش پایینی و میکروفسیلهای دریای باز در بخش باالیی

در نتیجه انتقال بار معلق رودخانهها نهشته شدهاند؛ در مقابل
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میان الیههای شــیلی بخش باالیی که با آهکهای پالژیک و

(Hassanzadeh Azar et al., 2009; Honarmand et

رسوبات بخش عمیقتر دریا همراه هستند ،در زمان بیشترین

 .)al., 2009; Hashemi et al., 2014وجود نهشــتههای

پیشروی و غرق شــدن پالتفرم تشکیل شدهاند .با استناد به

کانالی در بخش باالی سازند سروک در میدان نفتی آزادگان

توصیف و تفسیر ریزرخسارههای شناخته شده و جایگاه چینهای

با اســتناد به دادههای لرزهای نیز بهعنــوان یکی از عوارض

عضو الفان در میان کربناتهای پالتفرمی سازندهای سروک و

رســوبی مرتبط با رویداد تورونین شناخته شدهاند (هنرمند

ایالم میتوان تغییر مشخص کانالهای ساحلی به یک محیط

و مداحــی1390 ،؛ )Abdollahie Fard et al., 2006

حدواسط بهنسبت کوتاه مدت و سپس تثبیت شرایط دریایی

(شکل  .)5باالآمدگی بهنسبت سریع سطح آب دریا در زمان

را استنباط کرد.

کنیاسین (Golonka and Kiessling, 2002; Simmons

با عملکــرد رویداد تکتونیکی تورونین و فاز فرسایشــی

 )et al., 2007همزمان با فرونشســت حاشیه شمال شرقی

ناشی از آن ،بخش عمدهای از مناطق مرکزی و شرقی حوضه

ورقۀ عربی ()Burchette, 1993; Sharland et al., 2001

زاگرس از آب خارج شد و بخشی از کربناتهای بخش باالیی

سبب غرقشــدن آبراههها و اختالط آبهای شور و شیرین

سازند سروک دچار فرسایش شدند (.)Piryaei et al., 2010

شد .بهعبارتدیگر ،با پیشروی دریای کرتاسۀ پسین بر روی

در چنین شرایطی آبراهههای مختلف در حاشیه حوضه فعال

کربناتهای فرســایشیافتۀ سازند سروک ،امکان تهنشست

شــده و کانالهای حفر شده 1توســط آنها گسترش یافتند.

بخــش پایینی توالی الفان در یک محیط حدواســط از نوع

دادههای لرزهای ،وجود چنین کانالهایی در باالی ســازند

خلیج دهانهای با آب لبشــور فراهم شد (;Einsele, 2000

ســروک و معادلهای آن در نواحی مختلف را تأیید کردهاند

.)Boggs, 2009

شکل  (a. 5کانالها و درههای حفرشده در رأس سازند سروک در تاقدیس آزادگان که توسط رسوبات کانالی پر شدهاند (b ،نیمرخ لرزهای تاقدیس
آزادگان ،به کانال شناختهشده (دایرۀ سیاه) در بخش میانی تصویر توجه کنید .این کانالها منعکسکنندۀ فعالیتهایی هستند که به علت پایین
آمدن سطح آب دریا و فرسایش بعد از تورونین رخ دادهاند ()Abdollahie Fard et al., 2006

ناگهانی و بدون واسطۀ نهشتههای کمعمق خلیج دهانهای

بهدلیل آهنگ باالی افزایش سطح نسبی آب دریا و فضای

رســوبگذاری در زمانی بهنسبت کوتاه شرایط کام ً
ال دریایی

به رخســارههای پالژیک و بخشهای عمیقتر دریا نشــانۀ

حکمفرما شــد و رخسارههای وابسته به بخش عمیقتر دریا

افزایش سریع عمق حوضه و غرقشدن ناگهانی پالتفرم است

در بخش باالیی توالی رســوبی الفان نهشــته شدند .تغییر
1. Incised channels
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( .)Schlager, 2005; Flugel, 2010ادامۀ باال بودن سطح

فراوانی رخسارۀ مادستونی (شیل) و پیوستگی و پوشیدهشدن

آب دریا و تثبیت دوبارۀ پالتفرم کرتاسۀ پسین به رسوبگذاری

با کربناتهای دریایی نشــاندهندۀ چنین نتیجهای است.

کربناتهای ســازند ایالم منتهی شــد .مالحظۀ شواهدی

مدل رسوبی پیشــنهادی برای عضو الفان در شکل  6نشان

همچون قاعدۀ فرسایشی ،توالی بهسمت باال عمیقشونده،

داده شدهاست.
y
Estuar

شکل  .6مدل پیشنهادی برای محیط رسوبی عضو الفان در میدان نفتی آزادگان (a ،مدل رسوبی خلیج دهانهای؛ با شروع باال آمدن سطح آب
دریا و اختالط آب شــیرین رودخانه با آبشــور دریا ،این محیط حدواسط و لبشور شکل گرفته است (b ،ادامۀ پیشروی سریع سطح آب دریا و
پوشیدهشدن کانالهای رودخانه که در نهایت به غرقشدن ناگهانی پالتفرم و تشکیل رسوبات بخشهای عمیقتر دریا منجر شد

چینهنگاری سکانسی عضو الفان
عمدۀ نهشــتههای عضو الفان همزمان با خیزش سطح آب

بررســی تغییرات عمودی ریزرخســارهها و شــدت پرتو

دریا تشــکیل شــده و جزو دسته رخســارههای پیشرونده

گامای نمودار چاهپیمایی عضو الفان در میدان نفتی آزادگان

هســتند .ریزرخساره مادستون تا وکســتون کاروفیتدار با

نشــان میدهد که این عضو ،بخشی از یک سکانس رسوبی

بایوکالســت حاصل از خلیجهای دهانهای معرف این بخش

ردۀ سوم است (شکل  .)7سکانسهای رسوبی ردۀ سوم در

مدت زمان  0/5-5میلیون ســال تشکیل میشوند و معمو ًال

از دسته رخسارههای سکانس مورد نظر است .در مطالعات
چینهنگاری سکانسی ،رســوبات خلیجهای دهانهای بخش

تــا صدها متر ضخامت دارند و به تغییرات محلی و ناحیهای

آغازین دسته رخســارههای پیشرونده را تشکیل میدهند

نســبت داده میشــوند ( .)Catuneanu et al., 2012مرز

( .)Reinson, 1992خلیجهای دهانهای یکی از محیطهای

زیرین این سکانس رســوبی بر ناپیوستگی میان عضو الفان

موقت مرتبط با سواحل و سیســتمهای رسوبی پیشرونده

و ســازند ســروک منطبق اســت و از نوع  SB1میباشد.

هستند که در نتیجۀ غرقشدن کانال رودخانهها در اثر باالآمدگی

کانالهای حفر شــده در مرز عضو الفان و ســازند سروک و

سریع سطح آب دریا تشکیل میشوند و در مدت زمان محدود،

رخســارۀ شیلی قاعدۀ این عضو بهعنوان دسته رخسارههای

همزمان و یا اندکی پس از پیشــروی آب دریا فعال میباشند

تراز پایین ســطح آب دریــا در نظر گرفته شــدهاند .بخش
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داده اســت که با تثبیت کامل شــرایط دریایی و غرقۀشدن

(.)Dalrymple et al., 1992, Nichols, 2009
با این وصــف ،میتوان گســترش جغرافیایی محدود و

پالتفرم نهشت ه شدهاست .سطح حداکثر غرقشدگی ()MFS

حضــور پراکندۀ عضو الفان ( )Sharland et al., 2001را به

توالی مورد مطالعه بر باالترین بخش عضو الفان و بیشترین

شرایط تشکیل و نوع محیط رسوبی آن مربوط دانست .افزون

شــدت پرتو گاما منطبق است .از این سطح به بعد ،افزایش

بر این ،باالآمدگی ســریع ســطح آب دریا در چرخههای ردۀ

محســوس محتوای آهک نمونهها و کاهش شدت پرتو گاما

سوم سیستمهای کربناتۀ استوایی نیز منجر به ستبرای اندک

نشان از حضور کربناتهای پالتفرمی سازند ایالم (سانتونین)

دسته رخسارههای پیشرونده میشود ()Schlager, 2005

بهعنوان دسته رخســارههای تراز باال دارد .در مجموع ،این

که ضخامت کم عضو الفان در نواحی مختلف نشــاندهندۀ

سکانس رسوبی ردۀ سوم ســن تورونین پسین ؟-سانتونین

مطلب اخیر است .بخش پایانی دسته رخسارههای پیشرونده

دارد و بــا بخش آغازین مگاســکانس  AP9در صفحه عربی

را رخساره بایوکالست وکستون فرامینیفر پالنکتونیکی تشکیل

) Sharland et al., (2001همارز است (شکل .)8

ی-باالیی در چاه  Bمیدان نفتی آزادگان،
شکل  .7نمودار گاما ،ستون سنگشناسی و چینهنگاری سکانسی بخشی از توالی رسوبی کرتاسۀ میان 
به موقعیت عضو شیلی الفان در اعماق  2630تا  2645متر توجه کنید که با افزایش قابل توجه پرتو گاما از واحدهای زیرین و باالیی خود قابل
تفکیک است

ن-کنیاسین در بخشهای مختلف حوضۀ زاگرس و صفحۀ عربی
شکل  . 8همارزی توالی رسوبی آلبی 
(با تغییراتی از (Sharland et al., 2001; Hollis, 2011
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سازند ایالم تشکیل میدهند.
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Abstract
The study area is located about 8 km south of Bandar Abbas in Hormozgan Province.
This area is in the south of the Zagros folded zone and part of the Hormuz series.
The late Precambrian-early Cambrian rocks comprise intercalations of rhyoliterhyodacite lava and tuff, crystal tuff, tuffaceous shale, sandstone and evaporite layers.
Iron mineralization along with apatite are found as dike, massive, vein-veinlets and
disseminated forms in tuffaceous shale and crystalline tuff rock units. Based on iron
oxides and apatite contents, mineralization can be divided into iron-oxides (mainly
magnetite), iron oxides- apatite and apatite types. The main ore-forming minerals
include magnetite, oligist, hematite, goethite and limonite, apatite, and gangue minerals
are calcite, quartz and clay minerals. The Hormuz Island ores have a high concentration
of rare earth elements (REE) and the total amount of REE in apatite-rich ores is up to
3%. The geochemical studies show that a strong positive correlation between P and
REE. Comparison of the chondrite-normalized REE pattern of the Hormuz magnetiteapatite ores with those from the Bafq-Posht-e-Badam block and the Kiruna type
iron ore deposits represent genetic similarity of mineralization. The homogenization
temperature in the two-phased liquid and vapor (L+V) fluids in apatite minerals vary
from 309 to 565°C (average 388°C), and salinity varies between 14.16 to 33.87 (20/80)
wt.% NaCl. Finally, based on the field geology, mineralogy, geochemistry and fluid
inclusion features, the Hormuz magnetite-apatite mineralization is classified in the
Kiruna-type magnetite-apatite deposits group with magmatic-hydrothermal origin.
Keywords: Magnetite, Apatite, Rare earth elements, Magmatic-hydrothermal, Hormuz
Island.
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Abstract
The study area in the south of Deh Tah, Lut Block comprise Oligocene volcanic rocks
which are composed of andesite, trachyandesite, dacite and rhyolite. These lavas have
porphyric to porphyritic textures with abundant amphibole phenocrysts. Most of the
Oligocene lavas display calck alkaline to high-K calck alkaline magmatic affinities. In
the binary diagrams, the andesitic to trachyandesitic samples cluster far away from the
trachydacitic, dacitic and rhyolitic samples suggesting that they were not afftected only
by magmatic differentiation. The REE patterns and spider diagrams show enrichement
in light ion litophile element (LILE) and hight field strength element (HFSE) depletion.
The normalized patterns of the andesite to trachyandsite have a reliable overlap with
oceanic island basalt (OIB). The patterns of the acidic lavas are correlated with the
patterns of continental crust. These geochemical evidence indicate that the andesitic to
trachyandesitic lavas are generated from partial melting of lithospheric mantle which
previously metasomatized by subduction components (melt-fluids). Partial melting of
the continental crust has an important role in generation of the acidic lavas. Based on
geological setting and geochemical data, it seems that the Oligocene volcanic rocks
formed in a post-collision zone, due to thinning of the continental lithosphere in Lut
Block. This process is probably related to lithospheric delamination which occurs in a
post-collisional zone in Lut Block, as a part of the Alpine-Hymalaya orogenic belt.
Keywords: Andesite, Magma mingling, Post-collision, Calc-alkaline.
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Abstract
In this research, Saveh North-Narbaghi copper deposit was evaluated by using linear
and nonlinear geostatistical methods and their results were compared. To achieve
the goal, in the first step, average grade and ore reserve were calculated using logkriging and indicator kriging with cut off grades of 1000, 1500, 2000, and 2500
(ppm) by SGeMS2. Then the deposit was simulated by Datamine software and the
average grade and ore reserve were estimated through ordinary kriging method. The
results of the research show that the differences between log-Kriging and ordinary
Kriging with applied cut off grades for the ore reserve are 0.96%, 19.18%, 9.81% and
10.44% respectively. Also, the discrepancy between indicator Kriging and ordinary
kriging methods with applied cut off grades are 13.45%, 9.29%, 14.73% and 11.63%
respectively. In general, the accuracy of the results and research performance are
understood from the proximity of the results of average grade and amount of ore reserve
estimation employed by all three methods. However, the average grade with different
cut off grades by multiple indicator Kriging method is higher than the other methods
due to lower blending ore and gangue in this method and high degree of purity of ore
blocks compared with the other methods. Also, the reason of overestimation obtained
by ordinary block kriging using Datamine software is related to the user’s intervention
in determining the mineralized intervals in the boreholes on the basis of experience and
recognition of the deposit condition.
Keywords: Saveh North-Narbaghi copper deposit, Multiple indicator kriging, Logkriging, Datamine, SGeMs.
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Abstract
Qareh-Dash rhyolites from the Shahindej area are peraluminous rocks with high SiO2
and K2O contents. These rocks are mainly composed of quartz, K- feldspar and rare
plagioclase phenocrysts in a fine-grained K-feldspar rich matrix. Geochemically, QarehDash rhyolites show enrichment in LREEs and LILEs and depletion in HREEs.
Field studies, textural and petrographical relations, along with whole rock geochemistry,
demonstrate that the parental magma of the Qareh-Dash rhyolites was originated from
the crust. The composition of the parental magma was modified due to fractional
crystallization of plagioclase and titanomagnetite evidenced by negative Eu, Sr and
Ti anomalies in multielement diagrams. The chemical characteristics of Qareh- Dash
rhyolites such as Rb/Nb, K/Rb, Rb/Sr, Rb/Ba and Ga/Al ratios are similar to A-Type
granites/rhyolites associated with post- collision tectonic settings. According to
Precambrian age for the Qareh-Dash rhyolites, formation of these rocks might be related
to extensional phases which were probably taken place after closure of proto- Thetys
Ocean.
Keywords: Rhyolite, Geochemistry, Peraluminous, Post- collision tectonic setting,
Shahindej, Central Iran.
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Abstract
Exploration area of Barmolk is located in the northwest of the country, East Azarbaijan
province and northeast of the Varzeghan county. Northern outcrops of the area consist
of Eocene volcanic and volcanoclastic rocks and Oligocene porphyry quartzmonzonite
intrusion bodies, which are cut off by first and second generation non-mineralized
dikes. Towards to the north, this mass is in contact with upper Cretaceous-Paleocene
carbonate-flysch deposits. In addition, Plio-Quaternary injection of dacite subvolcanic
domes and eruption of alkaline basalt in the studied area have taken place. Kighal
porphyry extends to the southwest of Barmolk area. Phyllic, propylitic and argillic
hydrothermal alterations were identified in this mass, but potassic alteration was not
observed. This indicates that the Barmolk porphyry is not an independent mass and
is the margin of Kighal porphyry mass. The main texture in this mass is porphyritic
with fine-graind matrix. Mineralization appears to be disseminated, vein-veinlet and
fracture surface filling including chalcopyrite, galena, sphalerite and pyrite. Pyrite
content in this mass is low, and this is one of the reasons for the lack of supergene
enrichment zone. Due to the presence of lead and zinc mineralization mostly in the form
of vein-veinlet in the first-generation quartzdiorite dikes (DK1) and with regards to the
injection of these dikes into Sungun after supergene zone formation, the mineralization
of lead and zinc can be attributed to the epithermal processes, related to the Barmolk
intrusive mass. Consequently, the latter mineralization occurred after the injection of
first-generation quartzdiorite dikes.
Keywords: Subvolcanic domes, Barmolk porphyry body, Supergene enrichment,
Epithermal, Varzeghan.
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Abstract
Siahjangal ophiolite is located in the North and Northeastern part of Taftan volcano in the
Sistan Suture Zone (SSZ). This ophiolite (Upper Cretaceous) is exposed in the Flysch
rocks (Eocene). Harzburgite, lherzolite, serpentine, spilite and gabbro are major rocks in
this ophiolite. Ultramafic units have olivine, orthopyroxene and clinopyroxene minerals.
Mafic units have clinopyroxene and plagioclase. Ultramafic rocks have mainly granular
and gabbro rocks have ophitic, sub-ophitic and granular textures. Geochemical verities
of major, minor and rare earth elements in the Siahjangal ophiolite revealed that the
ultrabasic and basic rocks were formed due to partial melting than crystal differentiation.
REE elements diagrams normalized to the Chondrite and MORB and their comparison
with the normal and enriched MORBs, chemical differentiation diagrams, the ratios
of accessory elements and changes of Zr, Nb, Y, U, Ti elements against Zr/Nb ratio
all indicates the similarity to N-MORB. Transition elements diagrams (V, Co, Cr, Ni)
against La/Ce ratio and the ratio of (La/Yb) N, La/Yb, La/Ce versus (La/Sm) N, show
that these ratios compared with N-MORB and E-MORB represent enrichment and
geochemical similarities to N-MORB. Tectonomagmatic diagrams show Siahjangal
ophiolite belongs to supra-subduction zone.
Keywords: Siahjangal ophiolite, Tholeiitic, Supra-subduction, Sistan suture zone, Taftan
volcano.
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Abstract
Rapid sea-level rise and drowning of carbonate platforms is one of the important geological
events in the Late Cretaceous and after the Turonian global unconformity. This transgression
in central and western Zagros Basin is represented as shaley sediments of the Laffan Member,
which were deposited over the Sarvak Formation. The stratigraphic position and the occurrence
of the Charophytes-Ostracods biozone indicate the late Cretaceous, Coniacian age for the
Laffan Member, which is stratigraphically equivalent to the Surgah Formation in Lurestan area
in the west of Iran. The Laffan Member is mainly shaley in lithology with intercalations of thinbedded argillaceous limestones and is the caprock over the reservoir of the Sarvak Formation
in some oil fields in SW Zagros. Microfacies, sedimentary environments, biostratigraphy and
sequence stratigraphy of the Laffan Member in two wells of Azadegan Oil Field located in
Abadan Plain were investigated. Petrographic data revealed the presence of a shaley facies
and two carbonate microfacies including charophitic mudstone-wackestone to bioclastic
planktonic foraminiferal wackestone. These microfacies were deposited in transitionalbrackish to deep marine environments. Marine transgression over the eroded palaeotopography
of the Cenomanian-Toronian carbonates resulted in estuaries as channels and transitional
environments. In these estuaries, mixture of the fresh and marine waters resulted in deposition
of the lower parts of the Laffan Member and graded upward into the marine deposits of the
upper parts of this Member.The sudden change of shallow-transitional facies to deep marine
sediments in the Laffan Member indicates drowning of the carbonate platform of central Zagros
Basin in Coniacian. The evidence like erosional base, deepening-upward sequences, frequency
of mudstone facies (shale) and continuity with marine carbonates confirm this conclusion.
Investigation of vertical changes of the microfacies with gama-ray well log data indicate the
Laffan Member is part of a sequence as lowstand deposits (LST), transgressive deposits (TST)
which grade upwards into maximum flooding surface (MFS) and high-stand deposits (HST)
which comprise a third-order sequence. This sequence begins with an erosional unconformity
and follows up with the formation of the estuary and deep sea sediments. The latter package
is covered with the carbonate sediments of the lower part of the Ilam Formation (Santonian)
which represents carbonate platform deposits of high-stand system track (HST).

Keywords: Drowning of platform, Late Cretaceous, Laffan Member, Central Zagros,
Abadan plain.
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