بررسی شواهد بافتی-کانی شناسی اختالط ماگمایی در توده نفوذی شمال
کوه شاه پسند(استان مرکزی)
*
ناصری  ،ناهید  ،زارعی سهامیه ،رضا  ،امامی میبدی  ،محمد رضا ،احمدی خلجی،احمد
گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه لرستان
*
mrs.naseri67@gmail.com

چکیده:
توده نفوذی مورد مطالعه در شمال شهرستان ساوه قرار گرفته است که بخش کوچکی از کمان ماگمایی ارومیه –
دختر محسوب می شود و سن آن الیگوسن است.سنگ های منطقه مورد مطالعه شامل گابرو دیوریت  ،دیوریت ،
مونزونیت  ،کوارتزمونزونیت  ،گرانودیوریت و گرانیت می باشند.این سنگ ها دارای بافت های گرانوالر  ،اینترگرانوالر ،
پورفیروئیدی و پوئی کلیتیک هستند.پالژیوکالز  ،کوارتز ،بیوتیت  ،آمفیبول  ،فلدسپات آلکالن و پیروکسن کانی های
اصلی تشکیل دهنده این سنگ ها می باشند.دراین سنگ های گرانیتوئیدی شواهدی از اختالط ماگمایی به چشم
می خورد که از آن جمله می توان به بافت پوئی کلیتیک  ،حضور دو نسل از پالژیو کالز  ،حالت منطقه بندی ،
حاشیه انحاللی و خورده پالژیوکالزها و وجود آپاتیت های سوزنی شکل در پالزیو کالز اشاره کرد که نشان دهنده
شرایط ناپایدار و عدم تعادل در محیط تبلور بوده که احتماال دراثر صعود سریع ماگما و یا فرآیند اختالط ماگمایی
ایجاد شده است.

کلید واژه:کمان ماگمایی ارومیه دختر ،توده آذرین نفوذی  ،اختاط ماگمایی  ،شمال ساوه.
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توده نفوذی مورد مطالعه در طول جغرافیایی  50 08تا  50 20شرقی و عرض های جغرافیایی  35 08تا 35 13
شمالی درشمال کوه شاه پسندواقع در شمال شهرستان ساوه(استان مرکزی) قرار دارد( شکل.)1این منطقه از نظر زمین شناسی
بخش کوچکی از کمان آتش فشانی ارومیه –دختر محسوب می شود.
مطالعات انجام شده قبلی در ساوه توسط حلمی( )1731و رمضانی()1731بصورت مطالعه موردی خصوصیات ژئوشیمیایی توده
گرانیتی سیلیجرد و رضایی کهخایی ( )1731مطالعه سنگهای خروجی و نفوذی  ،در بخش غربی ساوه می باشد.دراین مقاله
سعی شده که باتوجه به پتروگرافی سنگها  ،شواهد اختالط ماگمایی مورد بررسی قرار گیرد.
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(شکل :)1نقشه ساده شده ای از منطقه مورد مطالعه(اقتباس از نقشه 1:111111ساوه ،قلمقاش )1733
زمین شناسی منطقه مورد مطالعه:
توده نفوذی شمال کوه شاه پسند در شمال ساوه قرار دارد.دراین بخش از شهرستان ساوه در استان مرکزی شاهد برونزد توالی
های منظم و فراوان سنگ های آتشفشانی (ائوسن میانی-باالیی) و نفوذی (الیگوسن) درکنار هم هستیم که طی پالس های
مختلف آتشفشانی و رخدادهای ماگماتیسم سنوزوئیک تشکیل شده اند و به همراه رسوبات آبرفتی و رودخانه ای پلیستوسن
تاعهد حاضر بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و متعلق به کمان ماگمایی ارومیه –دختر می باشد . .به اعتقاد
حلمی()1731کلیه توده های نفوذی ساوه در حاشیه و کنار گسل ها و شکستگیهایی چون گسل آوج و کوشک نصرت واقع
شده اند وهمه آنها به یک باتولیت بزرگ تعلق دارند.
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روش مطالعه:
جهت مطالعه پتروگرافی و کانی شناسی وبافتی  ،پس از انجام عملیات صحرایی  11 ،نمونه سنگی از منطقه جمع آوری شد و
پس از تهیه مقاطع نازک،مورد مطالعه دقیق پتروگرافی قرار گرفت.تشخیص بافت  ،کانی های تشکیل دهنده و نامگذاری سنگ
ها در این بخش انجام گرفت.سپس بااستفاده از شواهد پتروگرافی آثار اختالط ماگمایی در نمونه های مورد مطالعه بررسی
شده و بر اساس این شواهد مقاله حاضر تدوین شده است.
پتروگرافی :
سنگهای توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه شامل ترم های مختلف گابرو دیوریت  ،دیوریت ،مونزونیت ،کوارتزمونزونیت،
گرانودیوریت و گرانیت می باشد .این سنگها در نمونه دستی به رنگ خاکستری روشن وتیره هستند و از لحاظ درجه رنگینی
لوکوکرات-مالنوکرات می باشند واغلب دارای بافت های گرانوالر ،اینتر گرانوالر ،پورفیروئیدی وپوئی کلیتیک می
باشند(شکل .)2کانی های اصلی این سنگها شامل پالژیوکالز(بصورت شکل دارتانیمه شکل دار،دارای ماکل پلی
سنتیتیک،منطقه بندی)،بیوتیت(باپلئوکروئیسم قهوه ای روشن -تیره)،آمفیبول ،کوارتزوفلدسپات آلکالن وپیروکسن می باشد و
کانی های فرعی عبارتندازاسفن،آپاتیت و زیرکن و کانی های ثانویه شامل کلریت ،اپیدوت،سریسیت،کلسیت و کانی های اوپک
می باشد.
فرآیند اختالط ماگمایی:
فرآیند اختالط و آلودگی ماگمایی ممکن است در اثر پیوستگی مواد جامد به ماگما ویا مخلوط شدن دو ماگمای متفاوت و یا
آلودگی حاصل از تأثیر یک فاز گازی باشد(.امامی.) 1717،بااستفاده از مطالعات پتروگرافی  ،کانی شناسی و بافتی می توان به
نتایج و شواهدی دست یافت که تأیید کننده وقوع اختالط ماگمایی در این سنگها ست.
مهم ترین این شواهد عبارتند از :
بافت پوئی کلیتیک از جمله بافت های موجود در سنگهای منطقه مورد مطالعه می باشد.باتوجه به کانی های آبدار در منطقهمی توان گفت فشار بخارآب و افت سریع فشار در ایجاد بافت پوئی کلیتیک نقش داشته است .از دیگر عوامل مؤثر در ایجاد این
بافت می توان به اختالط ماگمایی (توچی یاما )1331،و ورود مقادیر زیادی سیال به مخزن ماگمایی (هومفریس و همکاران
)اشاره نمود.به عقیده هوگن و گیلبرت()1331وجود بافت پوئی کلیتیک در کانی ها نتیجه کاهش آدیاباتیک فشار در ماگما می
باشد.
پالژیو کالزها به صورت شکل دار تانیمه شکل دار و در اندازه های متفاوتی مشاهده می شوند.حضور دو نسل از بلورهای پالژیوکالز در یک نمونه از جمله شواهد اختالط ماگمایی به شمار می رود به گونه ای که بلورهای کوچک پالژیو کالز مربوط به
نسل دوم و بلورهای درشت پالژیو کالز مربوط به نسل اول می باشند که نسل اول از آلتراسیون  ،خوردگی و تحلیل رفتگی
بیشتری نسبت به بلورهای نسل دوم برخوردار هستند.
ساخت منطقه ای در پالژیو کالز که در نمونه های مورد مطالعه مشاهده می شو نشان دهنده تغییر در ترکیب شیمیایی کانی
در زمان تبلور می باشد .هرگونه تغییر ذر ترکیب ماگما باعث منطقه بندی می شود(پیرس و نوری.)1333آثار خوردگی
درپالژیوکالز نشانه عدم تعادل بین فنوکریست ها با مذاب باقیمانده است.وجود حاشیه انحاللی در بین درشت بلورهای یک نوع
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کانی باکانی دیگر یابا همدیگر به گونه ای که مرز آنها بصورت نامنظم باشدنیز می تواند نشان دهنده اختالط در ماگمای سازنده
سنگ باشد که در منطقه مورد مطالعه چنین حاشیه ای رابین دو فنوکریست پالژیوکالز و فلدسپات ـآلکالن می بینیم
وجود ادخال هایی از آپاتیت سوزنی شکل در بلورهای پالژیوکالز می تواند از جمله شواهد اختالط ماگمایی باشد .طبق نظر
ورنون( )1331و )(Frost & Mahood,1978بلورهای پالژیوکالزی که دارای ادخال های آپاتیت سوزنی شکل هستند بر اثر
اختالط ماگمایی بوجود آمده اند.
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شکل -2الف) ادخال آپاتیت های سوزنی شکل در پالژیوکالز ب)حضور دو نسل از پالژیوکالز وحاشیه انحاللی بین پالژیوکالز
وفلدسپات آلکالن ج)منطقه بندی در پالژیوکالز
نتیجه گیری :
مجموع شواهد بافتی و کانی شناسی بدست آمده در سنگ های نفوذی شمال کوه شاه پسند نظیر بافت پوئی کلیتیک  ،حضور
دو نسل از پالژیو کالز  ،حالت منطقه بندی  ،حاشیه انحاللی و خورده پالژیوکالزها و وجود آپاتیت های سوزنی شکل در پالزیو
کالز نشان دهنده این است که محیط تشکیل این سنگها ناپایداربوده و به احتمال زیاد پدیده اختالط ماگمایی در ماگمای
سازنده سنگ های منطقه به وقوع پیوسته است.
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تشکر وقدردانی
با تشکر از آقای محسن چکنی مقدم که مرا در تدوین این مقاله یاری نمودند
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