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 چكیده 
ترین واحد سنگی در زون زمین درز سیستان قرارگرفته است. قدیمی و منطقه موردمطالعه در بخش جنوب بلوک لوت

اند شدههای نفوذی مونزودیوریتی قطعائوسن است که یا با تودهسنگ، سیلتستون و شیل( به سن )ماسه هادر این منطقه فلیش

های نگاند. سهای پورفیری به سن الیگوسن پوشیده شدهداسیت و ریوداسیتهای خروجی آندزیت پورفیری، و یا توسط سنگ

کلیتیک دارند و حاوی بلورهای درشت پالژیوکالز، کلینوپیروکسن، آمفیبول و های پورفیری و پوئیآذرین منطقه غالباً بافت

یی های آذرین منطقه ازلحاظ ژئوشیمیاگباشند. سنهای بیوتیت، آپاتیت، مگنتیت و زیرکن میریز کانیکوارتز در زمینه دانه

-های حاصل از آنالیز ریزپردازشی بیانگر این است که آمفیبولدهند. دادهآلکالن را نشان میمشخصات بارز سری ماگمایی کالک

در  3O2Al و O2Naمتغیر است. محتوی  مگنزیوهورنبلند تا چرماکیتها از شده و ترکیب آنواقع ککلسی محدودهدر ها 

و قرابت  (Amph -S)ساخت فرورانشی ها با محیط زمینها، بیانگر ارتباط آنها و کلینوپیروکسنآمفیبولدر  2SiOمقابل 

آذرین تک  هایفشار تبلور آمفیبول در سنگ .از آندزین تا اولیگوکالز متغیر استزها الژیوکالپها است. ترکیب آلکالن آنساب

دود ح، ها، بر اساس دماسنجی کلینوپیروکسنکیلومتر( و دمای تبلور مذاب سازنده این سنگ 22کیلو بار )عمق حدود  6تالر، 

 گراد برآورد شده است.درجه سانتی 1200

 

 فشارسنجی، تک تالر -کانی، دماشیمیکلینوپیروکسن، آمفیبول، ها: کلیدواژه

 مقدمه -1

شمالی  30° 25´تا  30° 23´های جغرافیایی و عرض شرقی 60° 29´تا  60° 21´های جغرافیایی موردمطالعه بین طول منطقه

است. مجموعه افیولیت مالنژ زمین درز سیستان توسط ماگماتیسم  قرارگرفتهن درز سیستان یدر بخش جنوبی بلوک لوت و در زون زم

تعدد با های گرانیتوئیدی مدهتو .]1[ است قرارگرفتهلکالن وسیع ائوسن مورد هجوم آفشانی کالکآتشاوایل ائوسن و سپس فعالیت 

-دهنده شرایط دماها نشان. ترکیب کانی]2[ اندشدهمعرفیالیگوسن در این زون -های مختلف در بازه زمانی کرتاسه تا ائوسنسن

 دارد ایمنطقه بوده و محاسبه دما و فشار نقش مهمی در شناخت پتروژنز و تکتونیسم ناحیه هایسنگفشار و ماهیت ماگما سازنده 

 محدوده تک تالر است. هایسنگفشار تشکیل -ها و تخمین دماهدف از این پژوهش، مطالعه ترکیب شیمیایی کانی ]3،4[

                                                           
 شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهراندانشکده زمیندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پترولوژی،  1
 شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهراناستاد دانشکده زمین 2
 مدیر اکتشاف گروه صنعتی و معدنی رسا کانسار ایرانیان -دکتری پترولوژی 3



 

 

 شناسی محدودهزمین -2
 های فلیشی غیر دگرگونهشامل رخساره تک تالرواحدهای اصلی در محدوده  چهل کوره 1:5،000شناسی بر اساس نقشه زمین

های همراه بامیان الیه میانی( -ها ائوسن زیرینسن آن های شاخصفسیلدار )نومولیت هایسنگ توفی و آهککه تناوبی از شیل، ماسه

، وژنسن نئ و هایی با ترکیب آندزیتیشامل توده فشانیآتش هایسنگ میانی است. _سنگ ریزدانه و سن ائوسن پیشین ماسه

 ستا رسی، هورنفلس و پروپیلیتیک-طور عمده از نوع سیلیسیبه های منطقهآلتراسیون .واترنری استو رسوبات ک های داسیتیواحد

تفاوتی در فواصل زمانی مکه شامل سه بخش مجزا است  اند. این سیستم گسلیشدهمنطقه تشکیل سیستم گسلی تأثیرتحت  که

شخص م دو گسل ایراپ و کله گر . سیستم گسلی فاز اول با فعالیتاندفردی در محدوده ایجاد کردهمنحصربه تأثیرو هر یک  ظاهرشده

های فرعی نحوه ایجاد این گسل و شودهای فرعی در حدفاصل دو گسل ایراپ و کله گر مشخص میفاز دوم با ظهور گسل شود.می

اصل هایی هستند که در حدفآخرین فاز تأثیرگذار در محدوده شکستگی است. ایجادشده یادشدهدو گسل اصلی  گردچپتوسط حرکت 

-ورت شکستگیصاین فاز به تأثیراند. علت سیستم گسلی فاز سوم مشابه سیستم گسلی فاز دوم بوده است. های فاز دوم ایجادشدهگسل

 .طرفین بوده است درجه از 30مانند با زاویه حدود  Sهای 
 

 
 .منطقه تک تالر 1:5.000شناسی نقشه زمین -1شكل 

 

 

 



 

 نگاریسنگ -3
، آندزیت و داسیت پورفیری بوده و در نمونه دستی به رنگ خاکستری روشن دیده  موردمطالعهآذرین  هایسنگترکیب کلی 

وع آندزین دار پالژیوکالز از ندار تا نیمه شکلهای شکل. فنوکریستاستها، پورفیری و گلومروپورفیری . بافت اصلی این سنگشوندمی

سنتتیک و منطقه بندی )زونینگ( از خصوصیات این های پلیها است. وجود ماکلکانی در این سنگ ترینفراوانتا الیگوکالز و 

را به خود  درصد حجمی سنگ 20ها ها هستند در برخی نمونهترین کانی مافیک در این سنگها فراوانها است. آمفیبولپالژیوکالز

های کوارتز و هورنبلند است. بیوتیت به دو صورت اولیه و ثانویه بلورهای برخی دهند. وجود خوردگی خلیجی از ویژگیاختصاص می

های ریز پالژیوکالز و کوارتز از بلور عمدتاًها ها هستند. زمینه سنگهای ثانویه حاصل دگرسانی آمفیبولکه بیوتیت وجود دارد

ها گهای دگرسانی موجود در این سنکلریت کانیهای فرعی و سریسیت، کربنات و های کدر از کانیاست. آپاتیت و کانی شدهتشکیل

 .(2)شکل است

 

 
 

( بافت پورفیری و گلومروپورفیری با حضور bو  XPL :aنور های آذرین مطالعه شده در های میكروسكوپی سنگویژگی -2شكل

 .است ]5[ ها ازهای پالژیوکالز و هورنبلند. عالئم اختصاری کانیفنوکریست

 

 هاشیمی کانی -4

نقطه مورد آنالیز ریزپردازش الکترونی  58ها محدوده تک تالر، در این کانی در دو نمونه آندزیت پورفیری و ریوداسیت پالژیوکالز:

در محدوده آندزین تا الیگوکالز  ]6[ آنورتیت-آلبیت-ها بر روی نمودار ارتوزشده در آندزیتهای بررسیقرار گرفت. ترکیب پالژیوکالز

 (.3گیرد )شکل ها در محدوده سانیدین قرار میو در ریوداسیت



 

 
 .]6[ آنورتیت-آلبیت-شده در نمودار ارتوزهای بررسیترکیب پالژیوکالز -3كل ش

 

این کانی در شرایط  .]7[ است منطقه مهم هایسنگدر تعیین شرایط محیطی تشکیل  آمفیبولترکیب شیمی کانی آمفیبول: 

 عنوانبهها . به دلیل اهمیت آمفیبول]8[ گراد پایدار استدرجه سانتی 1150تا  400کیلو بار و  23تا  1مختلفی از فشار و دما )از 

ای نقطه مورد آنالیز نقطه 50آندزیتی و داسیتی محدوده تک تالر،  هایسنگهای دما و فشار، در شیمیایی متغیر هایکنندهتثبیت

 ل ساختاری بر پایه روشبرای تفکیک آهن از محاسبات فرمو و MinPet 2.02 افزارنرمها از گذاری آمفیبولقرار گرفت. برای نام

CNK-NK,13-Avg.15  ]9[ بلند وهورنیو از نوع مگنز شدهواقعدر قلمرو کلسیک  شدهتجزیهها است. در این روش آمفیبول شدهاستفاده

 .(4)شکل  باشندتا چرماکیت می

 

 
ترکیب ]9[ بندیها از نوع کلسیک هستند، ب( بر اساس تقسیمشده: الف( آمفیبولهای تجزیهبندی آمفیبولهای ردهنمودار -4شكل 

 دهند.هورنبلند را نشان میمگنزیوهورنبلند تا چارنوکیت

 



 

 فشارسنجی -دما -5
طور خطی آلکالن بههای کالکهورنبلند در سنگ Alهورنبلند هستند، زیرا مقدار  Alها بر پایه میزان فشارسنج-بسیاری از دما

هورنبلند و فشار تبلور آن را ارزیابی و معرفی  Al . اشمیت رابطه بین مقدار]10[ با فشار تغییر نموده و بیانگر عمق تبلور این کانی است

های موجود و آمفیبول کیلو بار 4تا  2 ستره فشاریگدر داسیتی  هایسنگموجود در  ایهلوبآمفی بر این اساس که]11[ نموده است

  .(5شکل ) اندور شدهبلمتکیلو بار  7تا  6آندزیتی در فشار  هایسنگدر 

 
 تک تالر.  فشانیهای آتشسنگفشار تشكیل  برای نمایش ]12[ اهلوبآمفی XFe در برابر totalAl نمودار -5شكل 

 

 1200های آندزیتی مجموعه آذرین تک تالر، حدود دمای تبلور کلینوپیروکسن ،]YPT ]12در برابر  XPT ترکیبیبر پایه نمودار 

 (.6شکل) آمده استدستبهگراد درجه سانتی
 

XPT= 0/776 SiO2 + 0/187 TiO2 – 0/404 Al2O3 + 0/346 FeO (tot) – 0/052 MnO + 0/309 MgO +  

0/431 CaO – 0/446 Na2O                                                                                                     )1( 

YPT= - 0/369 SiO2 + 0/535 TiO2 – 0/317 Al2O3 + 0/323 FeO (tot) + 0/235 MnO – 0/516 MnO – 

0/167 CaO – 0/153 Na2O                                                                                                     )2( 

 
 گراد است.درجه سانتی 1200حدود  ]12[ تعیین دمای کلینوپیروکسن با استفاده از روش -6شكل 

 



 

 ساختی و منشأ ماگمامحیط زمین -6
، هااین سنگ شناسیشناخت ویژگی محیط زمین باهدف های آندزیتی منطقهدر سنگ کلینوپیروکسنترکیب شیمیایی 

شده های بررسی، کلینوپیروکسنشودمالحظه می الف( -7شکل) ]2SiO ]13 در برابر 3O2Alدر نمودار چنانچه قرار گرفت.  موردبررسی

های آندزیت و داسیتی محدوده تک سنگ هایآمفیبولهمچنین با استفاده از ترکیب اند. آلکالن جای گرفتههمگی در محدوده ساب

ساختی با محیط زمین در ارتباط، موردبررسیهای آمفیبول ، مشخص شد که]2SiO ]14 نسبت به O2Na نمودار تالر و با توجه به

 O2Naدارای  (Amph-I)ای ، نسبت به انواع درون صفحه(Amph-S)رورانش وابسته به فهای آمفیبول .ب( -7)شکل دنباشفرورانشی می

 بین دو گروه مذکور وجود دارد.  نیزپوشانی هم که تا حدی د؛ هرچندنباشتر میپایین

 

  
-بندی تكتونوماگمایی آمفیبولاند؛ ب( ردهآلكالن جای گرفتهها محدوده سابکلینوپیروکسن ؛]3O2Al ]13 در برابر 2SiO نمودار (الف -7شكل 

 .]O2Na ]41 به 2SiOبر اساس نسبت  شدههای بررسی

 

 گیرینتیجه -7
توان گفت اند که میهای داسیتی منطقه را قطع کردهفشانی تک تالر با ترکیب آندزیت تا تراکی آندزیت، سنگهای آتشسنگ

گر که خود های چپ لغز دو گسل ایراپ و کلههای داسیتی است و طی حرکتتر از سنگهای آندزیتی محدوده تک تالر جوانسنگ

ها به سطح زمین راه پیداکرده است و دارای بافت ماگما آندزیتی تشکیل و از درز و شکاف ؛اندتأثیر فرورانش منطقه ایجادشدهتحت 

اند و از شدهها طی فرایندهای آذرین تشکیلهای موردبررسی، این کانیپورفیری و گلومروپورفیری هستند. بر پایه ترکیب آمفیبول

ی آلومینیم زمین فشار سنجی بر پایهقرار دارند.  ها در گستره منیزیوهورنبلند تا چرماکیتهورنبلند د.های کلسیمی هستنآمفیبول

دهد. همچنین های آندزیت به دست میکیلو بار برای سنگ 6های داسیت و کیلو بار برای سنگ 3موجود در هورنبلند میانگین فشار 

 گراد محاسبه شد. درجه سانتی 1200بار و دما حدود  کیلو 6بر پایه شیمی کانی پیروکسن، فشار حدود 

 

 قدردانیتشكر و 

 نمایند.های مالی و معنوی گروه صنعتی و معدنی رسا کانسار ایرانیان تشکر مینویسندگان از حمایت
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