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چكيده
داسیت،  بازالت،  آندزی  بازالت،  بازالت،  الیوين  شامل  متنوعی  ولكانیك  واحدهای  قزوين  شرق  در 
تراكی آندزيت و توف های همراه، با سن ائوسن تا پلیوكواترنر برون زد دارند. در اين مطالعه به منظور 
بررسی سرعت  تبلور ماگما، بلورهای پالژيوكالز در سنگ های با سن ائوسن تا پلیوكواترنر و تركیب 
اولیوين بازالت، بازالت و آندزی بازالت برای مطالعه انتخاب شده اند. اين سنگ ها به طور غالب دارای 
بافت پورفیريك، گلومروپورفیريك، و در برخی موارد میكرولیتی جريانی هستند. در اين مطالعه، سهم 
متنوع  سنگ های  از  نمونه   8 در  پالژيوكالز  بلورهاي  بندي  هسته  و سرعت  رشد  زمان  مدت  حجمی، 
منطقه با استفاده از روش  CSD  به طور كمي اندازه گرفته شده و نتايج نمونه های مختلف با يكديگر 
تفاوت های  پالژيوكالزها  مطالعه،  مورد  های  واحد  زمانی  و  تركیبی  شباهت های  وجود  با  شد.  مقايسه 
چشم گیری از لحاظ خواص فیزيكی دارند. سهم حجمی اين كانی از 24/5 درصد در بازالت پلیوكواترنر، 
تا 61/25 درصد در واحد آندزی بازالت ائوسن تغییر می كند. طبق محاسبات انجام شده بر اساس شیب 
نمودار توزيع پراكندگی، بلورهای پالژيوكالز با توجه به شرايط انجماد در طی زمان های متفاوتی رشد 
كرده اند. واحد های ائوسن، طیف سنی 21 تا 55 سال، واحد های میوسن 22/8 تا 30/7 سال و واحدهای 
پلیوكواترنر 44/7 تا 80 سال را برای زمان رشد بلور نشان می دهند. با وجود آنكه تبلور بخشی، مهم ترين 
فرايند ماگمايی بوده است، سرعت هسته بندی در اين واحد ها و حتی در قسمت های مختلف يك واحد 
متفاوت می باشد. اين مسئله نشانگر اهمیت شرايط مختلف فیزيكی حاكم بر انجماد ماگما است. بنابراين 
به دلیل اختالط ماگمايی واحد   )R22( ائوسن بازالتی  افزايش شديد مدت زمان رشد در واحد آندزی 

مذكورنتیجه گیری شده  است.

واژه های کلیدی: قزوين، CSD، سهم حجمی، سنگ های ولكانیك، بازالت

مطالعه شرایط فیزیکی و تحوالت تبلور ماگما 
در سنگ های ولکانیکی شرق قزوین

فریبرز مسعودی 1، منصور قربانی1، بهمن رحیم زاده2

1.  استاديار گروه زمین شناسی، دانشكده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
2. كارشناس ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشكده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

تاریخ دریافت: 88/3/2

تاریخ پذیرش:88/7/21

دارد.  كاربرد  سنگ  در  بلورها  از  كدام  هر  حجمی  سهم  تعیین 
فیزيكی  بلور شرايط  اندازه  توزيع  از روش  نتايج حاصل  اساسا 
تشكیل و رشد كانی ها را تعیین نموده و به عنوان مكمل مطالعات 
آذرين  سنگ های  تحول  تحلیل  و  تشكیل  بررسی  در  شیمیايی 
مورد استفاده قرار می گیرد )مسعودی و منفردی، 1386و 1387(. 
مطالعه بافت سنگ هاي آذرين، سرگذشت تحوالت واقع شده در 
سنگ را نمايان می سازد. بیشتر مطالعات بافتی سنگ ها به صورت 
كیفی صورت می گیرد. در اين مطالعه سعی شده است كه مطالعه 
بافت ها، به صورت كمي يعنی با استفاده از بررسي توزيع اندازه 

فصلنامه زمین شناسي ايران، سال سوم، شماره يازدهم، پايیز 1388،صفحات 75-67

مقدمه
و  ماگمايی  فرايندهای  تكاملی  سیر  بر  بسیاری  مطالعات   
چگونگی تنوع بافتی انجام شده است. اما بررسی سرعت وقايع 
قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  اخیر  در سال های  سنگ شناسی 
بلور1در  اندازه  توزيع  اساس  بر  امروزه  مثال،  برای  است.  گرفته 
ساب  تا  ولكانیكی  سنگ های  بخصوص  آذرين  سنگ های 
 Marsh,( ولكانیكی، سرعت و زمان تبلوركانی ها  محاسبه می شوند
1988a(. بر اساس اين روش می توان وقايع و تحوالت ماگمايی 
تبلور و  را تفسیر نمود. روش مذكور در تعیین سرعت و زمان 

1- Crystal Size Distribution, CSD

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


68

مطالعه شرایط فیزیکی و تحوالت تبلور ماگما در سنگ های ولکانیکی شرق قزوین

68

بلورها)CSD(  انجام شود. برای اولین بار، دو ژئوشیمی دان به 
نام های Lrson و Randolph گدازه ها را با استفاده از اين روش 
 Cashman اين روش توسط .)Marsh, 1988a( بررسی كرده اند
و Marsh (1988) و 1988b) Marsh( متحول شده است. بدين 
  ) CSD( ترتیب در سال های اخیر مطالعه پراكندگي اندازه بلورها
در بررسي فرآيندهاي آذرين همچون تخمین سرعت و زمان رشد 
بلوغ  و  ماگمائي  اختالط  ماگمائي،  هاي  بلورها، سرعت سیستم 
 Marsh, )Cashman, 1993؛  است  شده  گرفته  كار  به  بافتي 
 Higgins, Roberge, و   Higgins, 1996, 2000 ؛   1988a
را  آتشفشاني  سنگ هاي  بافت  پتروگرافي  مطالعات  در   )2003

درشت  وجود  می دهند.  نسبت  سريع  تبلور  و  سردشدن  نتیجه 
بلورها در سنگ هاي نفوذي و نیمه عمیق را به شرايط تبلور آرام 
به  بافت ها  مطالعه  نتايج  غالبا  و  داده  نسبت  ماگمائي  مخازن  در 
صورت كیفي بیان میشود. در اين تحقیق، سرعت تبلور بلورهای 
پالژيوكالزهای 8 واحد ولكانیكی به منظور تعیین شرايط تشكیل 
)شكل1(  قزوين  شرق  متفاوت  آتشفشانی  سنگ های  مقايسه  و 
مورد مطالعه قرار گرفته است و با استفاده از روش توزيع اندازه 
بلورهای  حجمی  سهم  و  بندی  هسته  سرعت  رشد،  زمان  بلور، 

پالژيوكالز محاسبه شده است. 

شكل 1- موقعیت جغرافیايی و نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه. عالئم) R 10 -38( مربوط به كد نمونه ها می باشد.
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زمين شناسی عمومی 
در شرق قزوين، مجموعه ای از سنگ های ولكانیك با سن ترشیاری 
و چند توده ساب ولكانیك برونزد دارند كه از ديدگاه زمین شناسی 
جزء البرز مركزی مسوب می شود )درويش زاده 1383(. در اين تحقیق، 
بخشی از سنگ های ولكانیكی اين منطقه مطالعه شده است )شكل1(. 
از  پیروكالستیك حاصل  از گدازه و مواد  تركیبی  برونزده ای مذكور 
فوران، با سن ائوسن تا پلیوكواترنر هستند. واحد های ائوسن بیشتر 
شامل آندزی بازالت و سن های جوانتر بیشتر اولیوين بازالت و بازالت 
محدوده  ولكانیكی  واحدهای  از  متشكل  بیشتر  كلی  به طور  هستند. 
ولكانیكی  ساب  توده های  اندک  و  متوسط  تا  بازيك  مطالعه  مورد 
اسیدی اند)مسعودی  تا  متوسط  آندزيتی  بیشتر  منطقه  پلوتونیكی  و 
عمومًا  منطقه  گدازه های  ماگمايی  سرشت   .)1387 همكاران،  و 
ساب آلكالن با گرايش پتاسیك می باشد. با توجه به نمودارهای تعیین 
پتاسیك  كالكوآلكالن  نوع  از  منطقه  ماگمای  تكتونیكی،  محیط های 
در   )OIA( قاره ای  آتشفشانی  قوس  موقعیت  يك  و  )شوشونیتی( 

ارتباط با فرورانش يا تصادم قاره ای است )آسیابان ها، 1380(. 

پتروگرافی
از آنجا كه مطالعه اندازه دانه ها مستلزم شناخت دقیق پتروگرافی 
از  شده  برداشت  نمونه های  اصلی  ويژگی های  سنگ هاست، 
واحدهای مورد مطالعه به صورت جداگانه در جدول 1 خالصه 
شده است. فنوكريست های اين سنگ ها پالژيوكالز، پیروكسن و 
ايدينگزيت حاصل از ساير كانی ها )اولیوين( می باشند. و خمیره 
آن ها تركیبی از میكرولیت، شیشه، و كانی های اپك می باشد. بافت 
غالب در اين سنگ ها پورفیريك و گلومروپورفیريك است )شكل 
صورت  به  مطالعه  مورد  نمونه های  پتروگرافی  ويژگی های   .)2

جداگانه در جدول يك خالصه شده راند.

روش مطالعه
برای انجام آنالیز كمی توزيع اندازه بلور، ابتدا مقاطعی از نمونه 
سنگ های برداشت شده تهیه شده است. سپس از مقاطع تهیه شده 
انجام  میكروسكوپ  زوم   2/5 عدسی  با  ديجیتالی  عكسبرداری 

شواهد بافتی سنگ شناسی واحد  شماره
نمونه

بافت پورفیريك وگلومروپورفیريك، پالژيوكالزها دارای 
ماكل سوزنی، پلی سنتتیك، كارلسباد گاهًا زونینگ دار)2-5( 

میلیمتر، بافت غربالی

 فنوکریست: پالژیوکالز)20%( ایدنگزیت)1%( پیروکسن)1%( زمینه:
شیشه )50%( میكرولیت)30%( اپك)%5(

ائوسن )بازالت(
R10

بافت پورفیريك و میكروگلومرو پورفیريك. زونینگ 
ضعیف در پالژيوكالز، حاشیه سوخته و تحلیل رفتگی در 

بیوتیت

   فنوکریست: پالژیوکالز)10-15%( ایدنگزیت)2%( بیوتیت
 ثانویه)2%( خمیره: شیشه دویتریفیه )60( میكرولیت )%10-5(

اپك)%1(

پلیوکواترنر

بازالت((
R15

 بافت پورفیریك، پالژیوکالزها دارای ماکل سوزنی و
 پلی سنتتیك، فاقد زونینگ )2-4( میلیمتر. حاشیه واکنشی
 در بیوتیت، بافت غربالی. ادخال های پیروکسن و بیوتیت

در پالژیوکالز

 فنوکریست: پالژیوکالز)20%( ایدنگزیت)1%( پیروکسن)5%(  خمیره:
شیشه میكرولیت)50%( اپك)15%( ایدنگزیت)5%( بیوتیت)%1(

ائوسن ) آندزیت(

R18

داخل  در  میكرولیتی  خمیره  با  گلومروپورفیريك  بافت 
سنگ میزبان با بافت پورفیريك با زمینه میكرولیتی جريانی، 
درصد قطعات سنگی در داخل سنگ میزبان تا 20% و غالبا 

كروی اند

 فنوکریست: پالژیوکالز)10%( فلدسپات الكالن )10(  خمیره:  شیشه،
میكرولیت )30%( اپك )%5(

 ائوسن ) آندزی بازالت
تا التیت(

R22

 بافت پورفیریك، پالژیوکالزها دارای ماکل سوزنی و
 پلی سنتتیك، فاقد زونینگ. پیروکسن زونینگدار و ماکلدار

ودارای حاشیه غربالی

 پالژیوکالز )40%( پیروکسن )20%(  ایدنگزیت)10%(   خمیره:
شیشه)5%( میكرولیت)15%( اپك )%5(

ائوسن ) آندزیت(
R30

 بافت پورفیریك، پالژیوکالزها دارای ماکل سوزنی و
 پلی سنتتیك، زانویی، کارلسباد، فاقد زونینگ )5-2(

میلیمتر. حاشیه واکنشی در بیوتیت

 فنوکریست: پالژیوکالز)30%( ایدنگزیت)5%(  خمیره: شیشه)%35(
میكرولیت)25%( اپك)%5(

 میوسن  ) آندزی
بازالت( R35

 بافت پورفیریك، پالژیوکالزها دارای ماکل سوزنی و پلی
 سنتتیك، زانویی، کارلسباد، فاقد زونینگ )2-5( میلیمتر.

حاشیه واکنشی در بیوتیت

 فنوکریست: پالژیوکالز)30%( ایدنگزیت )5%( خمیره: شیشه )%20(،
ایدنگزیت)5%(، پیروکسن)2%( میكرولیت )40%(، اپك)%5(

پلیوکواترنر

 )بازالت،اولیوین
بازالت(

R37

 بافت پورفیریك،  پالژیوکالزها دارای زونینگ، بافت
 غربالی، ماکل سوزنی و پلی سنتتیك، زانویی، کارلسباد.

پیروکسن دارای ماکل دوتایی و نواری

  فنوکریست: پالژیوکالز)20%( ایدنگزیت )10%( پیروکسن)%25(
خمیره:  شیشه )30%( میكرولیت )10%( اپك)%2(

میوپلیوسن )اولیوین 
بازالت (

R38

جدول1- مشخصات پتروگرافی نمونه های برداشت شده
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شكل 2- عكس های تهیه شده از مقاطع برای استفاده در CSD )طول هر كدام ازعكس ها 6 میلیمتر است(.
              مشخصات پتروگرافی نمونه ها در جدول 1 خالصه شده است.

شكل 3- بلورهای پالژيوكالز رسم شده در حالت طبیعی )طول هر كدام ازعكس ها 6 میلیمتر است(

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فریبرز مسعودی و همکاران

71

شكل 4- بلورهای پالژيوكالز رسم شده بصورت منفصل )طول هر كدام ازعكس ها 6 میلیمتر است(

افزار  نرم  از  استفاده  با  پالژيوكالز  بلورهای  است.  شده  گرفته 
Illustrator به صورت مجزا رسم شده اند. برای شمارش بهتر و 
جلوگیری از خطای ناشی از نرم افزار، بلورهای به هم چسپیده 
)شكل3و4(.  شده اند  جدا  يكديگر  از  شدن  رسم  از  پس  شده 
تعداد كل بلورها در هر مقطع و وسعت مناطقی كه بلورها در آن 

شمارش شده اند، در جداول 2 و 3 ارائه شده است.
سپس با توجه به اطالعات به دست آمده از فراوانی و اندازه 
مقابل  در  تجمعی  چگالی  لگاريتم  نمودار  پالژيوكالز،  بلورهای 
مارش  روش  از  اقتباس  با  )شكل5(.  شد  ترسیم  دانه ها  اندازه 
برای  و   mm بلورها  برای  اندازه گیری  )Marsh, 1988b(، واحد 
اندازه  فاصله  شد.  گرفته  نظر  در   mm-4 تجمعی  چگالی  مقیاس 
اندازه های  های  فاصله  و  تقاطع  دو  يا  يك  تنها  با  بزرگ  های 
كوچك با بزرگی نا مشخص، از نمودار CSD صرف نظر شدند. 
قرار  استفاده  مورد  تبديل ها  تمام  برای   0/2 گردشدگی  فاكتور 
شده  پردازش  داده ها   Image J افزار  نرم  از  استفاده  با  گرفت. 
و نمودار لگاريتمی آنها در نرم افزار CSD، رسم شده است. با 
استفاده از داده ها و نمودار بدست آمده از نرم افزار CSD سرعت 
و مدت زمان رشد بلورها و سرعت هسته بندی برای هر كدام از 
بلورها محاسبه شده است. در جدول 3 فراوانی تعداد بلورها در 
هر مقطع و در بازه های متفاوت ارائه شده است. در اين جدول 
می توان مشاهده نمود كه اندازه بلوری غالب نمونه ها بین 0/1 تا 

1/0 میلی متر تغییر می كند. 

بحث
ــال1971 به  ــون  در س ــرای اولین بار راندلف و الرس ب
بررسی گدازه ها با استفاده از اندازه توزيع دانه ها پرداخته اند 
ــط اين محققان بصورت نظری  ــبه توس )Marsh, 1988a(. محاس
پیشنهاد شده بود بعدها توسط مارش به صورت يك روش كاماًل 
ــد. نرم  علمی در آمدو نرم افزارCSD  برای اين روش طراحی ش
ــكل سه بعدی  ــكل دو بعدی بلورها ش افرار Image J از روی ش
ــتفاده از  ــه كمك اين روش و با اس ــازی می كند. ب ــا را بازس آن ه
ــازی تصوير سه  ــكل دانه ها و بازس ــمارش و اندازه گیری ش ش
ــرعت متوسط رشد، چگالی هسته بندی  بعدی بلورها، می توان س
ــبه نمود. تئوری CSD روشی را  ــهم حجمی بلورها را محاس و س
ــكوپی مانند سرعت فرايند های فیزيكی در  برای مطالعه ماكروس
ــد )CSD .)Marsh, 1988b می تواند يك  ــم می كن ــور را فراه تبل
متد تكمیلی فیزيكی برای مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی باشد. 
ــور كلی می توان گفت CSD مطالعات پتروگرافی را يك گام   به ط
ــمت كمی شدن به جلو خواهد برد. بر اساس  از كیفی بودن به س
اين روش اندازه دانه ها در سنگ های كريستالی، پايه اندازه گیری 

سرعت رشد و مدت زمان رشد بلور است. 
 سهم حجمی  

اشغال شده  به دست آوردن سهم حجمی )میزان حجم  برای 
از  كدام  هر  شده(  رسم  پالژيوكالز  بلور های  مجموع  بوسیله 
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استفاده    Excelو  Image J افرار  نرم  اطالعات  از  نیز  نمونه ها 
مورد  واحدهای  در  پالژيوكالزها  بلورهای  سهم حجمی  و  شد 
زير  فرمول  صورت  به  كه  رياضی  محاسبات  از  استفاده  با  نظر 
خالصه شده است، برای هر كدام از نمونه ها محاسبه شده است 

)جدول4(.
  VI=6δn10 CI

4

در اين معادله n معادله چگالی هسته بندی و C طول مشخصه 
می باشد ) میانگین طول مجموع بلورها( كه مقداری ثابت است. 
حجم های  پالژيوكالز  بلورهای  باشد.  می  حجمی  سهم  نیز   V
به خود  را  سنگ  كل  از  درصد   )61/25 تا   24/5 )از  مختلفی 
رابطه  هسته بندی،  سرعت  و  رشد  زمان  داده اند.  اختصاص 
هرچه  كه  معنی  اين  به  دارند.  سهم حجمی  درصد  با  مستقیمی 
سرعت هسته بندی و زمان رشد بلور ها افزايش يابد، بلور فضای 
اين  داد. ولی  به خود اختصاص خواهد  را  از كل سنگ  بیشتری 
شرط به تنهايی كافی نیست و تركیب شیمیايی نیز بايد اجاره اين 
رشد را به بلور بدهد. در اين مطالعه بلورهای پالژيوكالز مورد 
بیشتر  آندزيتی  بنابراين تركیب شیمیايی نمونه های  نظر می باشد 
مساعد رشد پالژيوكالز می باشد و نمونه های بازالتی در اولويت 
بعدی قرار می گیرند. نمونه های بازالتی R15 و  R10 با كمترين 

سهم حجمی و نمونه های آندزی بازالت، بازالت R18 و R35 و 
قابل ذكر می باشند  راستا  اين  بیشترين سهم حجمی در  با   R30

)جدول4(. 
 مدت زمان رشد و سرعت هسته بندی

از طريق اندازه گیری ابعاد بلور می توان به سرعت و مدت زمان 
رشد بلور پی برد. اگر هسته گذاری بلورها نسبت به زمان متفاوت 
باشد، بازه متنوعی از اندازه بلورها را در سنگ می توان مشاهده 
نمود. اگر نمودار فراوانی لگاريتمی بلورها در برابر اندازه دانه ها 
)بر حسب میلی متر( رسم شود، يك رابطه لگاريتمی خطی- توزيعی 
با افزايش اندازه دانه ها بدست می آيد )شكل5(. از طريق شیب 
منفی اين خط، سرعت رشد بلور ها را می توان محاسبه نمود. محل 
تالقی اين خط با محور فراوانی لگاريتمی )محورعمودی(، چگالی 
اين دو شاخص را  بندی را بدست خواهد داد. خطي كه  هسته 
به يكديگر متصل مي سازد، توزيع اندازه بلور )CSD( نامیده مي 
شود. شیب اين خط برابر است با S=-1/Gt كه G در آن سرعت 
رشد و τ زمان رشد بلورها است. عرض از مبدا اين خط يا نقطه 
تقاطع آن با محور چگالي تجمعي نیز برابر با چگالي هسته بندي 
اولیه )nº( است. رابطه مستقیم لگاريتمي، مربوط به تبلور پیوسته 
و يكنواخت است كه توسط سرعت رشد كم و بیش ثابت ايجاد 

sample Area X Y Major Minor

R10 4/234 1/165 0/909 2/629 2/05

R15 39/114 3/608 2/71 8/143 6/116

R18 158/388 7/25 5/462 16/361 12/326

R22 13/598 2/092 1/625 4/721 3/667

R30 4/369 1/206 0/906 2/721 2/045

R35 14/721 2/205 1/669 4/976 3/767

R37 57/149 4/34 3/292 9/794 7/429

R38 12/268 2/009 1/529 4/534 3/451

2/51 1/58 1/0 0/631 0/398 0/251 0/158 0/10 0/0631 0/0398 0/0251 0/0185 0/100 بازه كل بلورها شماره نمونه

- - 1 4 7 17 18 27 24 1 0 0 1 تعداد 102 R10

1 2 6 18 41 41 14 4 0 0 0 1 0 128 R15

- 7 76 215 259 128 22 0 1 0 - - - 708 R18

- 4 1 4 5 4 1 2 0 - - - - 21 R22

- - 3 6 9 16 19 9 2 0 - - - 64 R30

1 5 2 15 18 15 41 132 95 5 0 - - 330 R35

2 19 46 84 46 14 1 0 1 0 2 1 0 214 R37

- 1 4 9 12 48 124 112 35 1 0 - - 346 R38

جدول 3- فراوانی توزيع اندازه های گرفته شده )تعداد بلور اندازه گرفته شده در هر بازه(

جدول2- مناطق اندازه گیری شده در هر مقطع و طول و عرض محدوده
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شكل 5- نمودارهای لگاريتمی چگالی تجمعی در مقابل اندازه دانه ها برای نمونه های مطالعه شده

 Cashman,( مي شود و اندازه بلور نیز تاثیري در آن ندارد. كاشمن
1993( براي يك دوره زماني سرد شدن مقدار سرعت رشد بلور 
پالپژيوكالز را 10mms-1-10محاسبه كرده است. بنابراين با فرض 
اين  نمونه های  در  پالژيوكالز  بلورهاي  براي  رشد  سرعت  اين 
مطالعه مي توان زمان رشد بلورهاي پالژيوكالز را در نمونه های 
مورد مطالعه محاسبه نمود )جدول 2( سرعت هسته بندي )J( در 
t=0 را نیز مي توان از نمودار  CSD و بر پايه معادله ذيل محاسبه 

:)Marsh, 1988b(كرد
J = nº G
بر اساس محاسبات انجام شده نمونه های ائوسن گرچه از لحاظ 
تركیب شیمیايی به هم نزديك هستند ولی در بازه نسبتًا بزرگی 
نشان می دهند.  را  تا 55 سال  زمان رشد21  كرده و مدت  رشد 

واحد های میوسن همگرايی خوبی دارند و مدت زمان رشد 22/8 
تا 30/7 سال را نشان می دهند. واحد های پلیوكواترنر نیز گستره 
بزرگی از 44/7 تا 80 سال را نشان می دهند. اين اختالف رشد در 
نتیجه اختالف در سرعت سرد شدن است. عوامل زيادی از جمله 
سرعت برون ريزی گدازه، ستبرای واحد، مدت زمان ماندگاری 
در آشیانه ماگمايی و تركیب شیمیايی در نحوه سرد شدن دخالت 
دارند. اختالف در مدت زمان رشد پالژيوكالزها و تنوع بافتی در 
واحدهای ائوسن و پلیوكواترنر علیرغم شباهت تركیب شیمیايی 
تركیب  وجود  با  میوسن  در  بلورها  رشد  زمان  نزديكی  و  آن ها 
های  فرايند  كه  است  واقعیت  اين  گويای  متفاوت،  شیمیايی 
فیزيكی ماگما در دوره ترشیاری متغیر و تاثیر به سزای در بافت 

و ساخت سنگ های آذرين منطقه داشته است.
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تحوالت ماگمایی 
در بررسی نمودارهای به دست آمده از نرم افزار CSD، نمونه 
R22 شكستگی نشان داده و از روند عادی تبلور پیروی نمی كند 
فنوكريست های  و  گلومروپورفیريك  بافت  وجود  )شكل5(. 
فلدسپات آلكالن در زمینه كاماًل بازيك نیز در بررسی پتروگرافی 
اين نمونه غیرمعمول است. میكرولیت های زمینه اين نمونه كاماًل 
كرده اند.  حمل  خود  با  نیز  را  فنوكريست ها  و  اند  يافته  جريان 
مدت زمان رشد پالژيوكالزها در اين واحد، افزايش سن شديدی 
را نشان می دهند. اين سنگ در نمونه دستی نیز دارای زنولیت های 
ماگمايی  اختالط  دهنده  نشان  موارد  اين  همه  می باشد.  فراوان 
است.  پناهی )1375( نیز در بررسی های ژئوشیمیايی خود اين 
 R35 پديده را برای سنگ های ياد شده معرفی كرده است. نمونه
اختالط  می تواند  كه  می دهد  نشان  را  روند  هم  شكستگی  نیز 
ماگمای هم جنس تفسیر شود. نمودار ساير واحدها روندی عادی 

را نشان می دهند. 

نتيجه گيری 
رشد،  زمان  سرعت  و  بندی  هسته  سرعت  شیمیايی،  تركیب 
طبق  هستند.  بلورها  كننده سهم حجمی  تعیین  عوامل  مهم ترين 
محاسبات انجام شده سهم حجمی متفاوت بلورهای پالژيوكالز 
واحدهای مورد مطالعه بیانگر شرايط انجماد و تركیب شیمیايی 
متفاوت می باشد. بیشترين سهم حجمی در نمونه آندزيتی ائوسن 
با  است.  پلیوكواترنر  بازالتی  نمونه  به  مربوط  درصد  كمترين  و 
محاسبه سهم حجمی می توان مقدار هر كدام از كانی های سنگ 
كانی های  زمینه  در  و  پترولوژی  بحث  در  كه  آورد  بدست  را 
اقتصادی و تخمین و ارزيابی مقدار آن ها در كل سنگ می تواند 

در آينده كاربرد داشته باشد.
براساس محاسبات انجام شده نمونه های ائوسن گرچه از لحاظ 
تركیب شیمیايی به هم نزديك هستند ولی در بازه نسبتًا بزرگی 

زمان  مدت  اختالف  سال   30 تا  موارد  برخی  در  و  كرده  رشد 
رشد را نشان می دهند. واحد های میوسن همگرايی خوبی دارند 
شرايط  است.  نزديك  هم  به  بسیار  بلورها  رشد،  زمان  مدت  و 
حاكم بر انجماد ماگما در واحد های پلیوكواترنر با وجود تركیب 
شیمیايی مشابه، متفاوت بوده است لذا اين واحد ها از لحاظ مدت 

زمان رشد گستره بازتری را نشان می دهند.
در بررسی نمودارهای  CSD می توان مشاهد نمود كه نمودار 
بدست آمده از نمونه R22 روند معمولی نداشته و شكستگی نشان 
می دهد. اين تغییر روند نشانگر پديده اختالط ماگمايی می باشد. 
وجود اختالط در واحد مذكور در بررسی های ژئوشیمیايی نیز به 
تايید رسیده است. شواهد بافتی ديگر مانند بافت گلومروپورفیری 
نیافته  امتزاج  مذاب  دو  نشانگر  كه  فراوان  زنولیت های  و وجود 
است نیز در بررسی اين مقطع ديده می شود. شكستگی در نمونه 
ماگمايی  آشیانه  به  همجنس  ماگمايی  مكرر  ورود  نشانه   R35
است. به طوركلی می توان گفت كه ماگماتیسم منطقه غالبًا ساده 
بوده و گاهی در آن پديده اختالط ديده می شود. منشاء ماگمايی 
سنگ های منطقه يكسان است و تغییرات تركیب شیمیايی واحد 
نتیجه تفريق همان ماگمای مشابه بوده  تا آندزيت  بازالت  از  ها 

است.
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