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 دهیچک
می باشند. این  آذرآواری هاکه بخشی از بلوک یزد را تشکیل می دهند، عمدتاً شامل گدازه ها وسنگ های ولکانیک جنوب غرب چوپانان 

واسطی را دارا می باشد. مهمترین کانی مافیک موجود در سنگ های منطقه  مجموعه ی سنگی به سن ائوسن بوده و ترکیب سنگ شناسی حد
اشد و متحمل دگرسانی شده است. کلینوپیروکسن های موجود در این سنگ کلینوپیروکسن است که به صورت فنوکریست قابل مشاهده می ب

. از مطالعه ی ترکیب کلینوپیروکسن ها و تلفیق نتایج حاصل با بررسی های هستندها از لحاظ ترکیب شیمیایی از نوع دیوپسید و اوژیت 

کالک آلکالن بوده و از لحاظ جایگاه  وپانانصحرایی مشخص شد که ترکیب ماگمای سازنده ی سنگ های ولکانیک ائوسن جنوب غرب چ
موقعیت های تترائدری و اکتائدری نشان می دهد که این کانی در فشار های  در Alقرار دارد. توزیع  ماگماییتکتونوماگمایی در قلمرو قوس 

ژن در محیط تبلور ماگمای یاکس کم و از یک ماگمای آبدار متبلور شده است. محتوی آهن فریک پیروکسن نیز معرف باال بودن فوگاسیته
 میزبان است.

 .، ایران مرکزی، چوپانانکلینوپیروکسن، ائوسن، یآتشفشان یسنگ ها : یدیواژگان کل

 

Study of clinopyroxenes in Eocene volcanic rocks of the Choupanan area 

 (Central Iran, NE of Isfahan) 
Zahra Goli, Ghodrat Torabi 

Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

Abstract 
Volcanic rocks of the Chuopanan are a part of the Yazd block and consist of lava and 

pyroclastic rocks. These rocks belong to the Eocene and comprise the intermediate rocks. 

Clinopyroxene is the most significant mafic mineral of these rocks. These are as partly altered 

phenocrysts. Chemical compositions of clinopyroxene in these rocks are ranging from diopside 

to augite. The mineral chemistry of clinopyroxene as well as field and petrography evidences 

indicate that the composition of magma forming these rocks is Calc-alkaline and from the 

tectonomagmatic point of view, belong to magmatic arcs. Aluminium supplies in octahedral and 

tetrahedral positions shows that these mineral crystallized in low pressure from a hydrous 

magma. Ferric Iron of these clinopyroxenes related to the high oxygen fugacity content in the 

crystallization environment of magma.   
Key word: Volcanic rocks, Eocene, Clinopyroxene, Chuopana, Central Iran.  

دوران سنوزوئیک در ایران دوران فعالیت : مقدمه

ماگماتیسم به ویژه ولکانیسم بوده است که گسترده 

این فعالیت ها ایجاد سنگ های آتشفشانی و  نتیجه

مختلف ایران می  بخش هایآذرآواری فراوان در 

الف(. کلینوپیروکسن های موجود در  1باشد )شکل 

بسیار سنگ های آتشفشانی از نظر سنگ شناختی 

اهمیت دارند؛ زیرا ترکیب آن ها بر اساس شیمی 

گدازه های میزبان آن ها تغییر می کند. با توجه به 

ماهیت کانی کلینوپیروکسن می توان از ترکیب این 

 کانی برای بررسی سرشت ماگمای اولیه استفاده نمود.
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 در مطالعه مورد منطقه :یعموم ین شناسیزم

 طول نیاصفهان( ب شرق چوپانان )شمال جنوب غرب

 یعرض ها و یشرق  یاییجغراف یها

شکل ( است شده واقع یشمال و ییایجغراف

 رانیا یساختار زون از یجزئ منطقه نیا (.ب 1

زد ین منطقه در بلوک یشود. ا یم محسوب یمرکز

د ن دو گسل امتدایدر ب یواقع شده و از نظر ساختمان

ر بزرگ در شمال و گسل یگسل کو لغز بزرگ،

در جنوب قرار دارد. گسل چوپانان  وردیبا –یترکمن

که از گسل های اصلی و بسیار مهم ایران مرکزی 

است از منطقه ی مورد بررسی عبور می کند. از گسل 

 یتوان به گسل ها یمهم در منطقه م یفرع یها

 وبجن–و شمال انارک با روند شمال شرق یکالکاف

اشاره نمود. رخنمون سنگ غربی  –و شرقی  غرب

ن گسل ها یاز روند ا "منطقه  عمدتا یآتشفشان یها

 کنند.  یت میتبع

قدیمی ترین نهشته های موجود در این منطقه وابسته 

به پالئوزوئیک بوده و شامل مجموعه ی دگرگونی 

موسوم به شیست های انارک است. سنگ های ائوسن 

ز ولکانیک های ائوسن شناخته می که با مجموعه ای ا

شوند بر روی سازندهای کرتاسه و در مواردی 

دگرگونی های پالئوزوئیک قرار دارند. مجموعه ی 

سنگ های ائوسن همراه با توف و گدازه ها در منطقه 

(. مطالعات انجام شده بر ب 1دیده می شوند )شکل 

 روی سنگ های ولکانیک ائوسن جنوب غرب

دهد که پیروکسن ها در این سنگ  چوپانان نشان می

 ها حضور گسترده ای دارند.

سنگ های ولکانیک ائوسن انارک تا جندق توسط 

افراد مختلفی مطالعه گردیده است که از آن جمله می 

( علت 1831توان به موارد زیر اشاره نمود. سیاری )

شمال انارک را به فرورانش ائوسن رخداد ولکانیسم 

ورد قاره ای در زمان ائوسن نئوتتیس و ادامه برخ

( در پایان نامه ی کارشناسی 1831نسبت داد. بهادران )

ارشد خود موقعیت زمین شناسی این ناحیه در ایران 

دختر در  -مرکزی را نسبت به کمان ماگمایی ارومیه

 .یک محیط پشت قوس درنظرگرفت

  
 ب               الف                          

مهمترین رخنمون سنگ های آتشفشانی ائوسن ایران ب( نقشه زمین شناسی ساده شده و موقعیت سنگ های آتشفشانی ائوسن  الف( 1شکل 

 مناطق جنوب غرب چوپانان، معلی )شمال انارک( و عروسان کبودان در شمال شرق استان اصفهان .

به منظور دسترسی به اهداف این تحقیق، : روش کار

کانی کلینوپیروکسن با استفاده از آنالیز نقطه ای از  7

در  JXA-8800مدل  Jeolمایکروپروب دستگاه 

 دانشگاه کانازاوا انجام گردید. آنالیزها در شرایط ولتاژ 
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و زمان   15nA  جریان ، شدت15KVشتاب دهنده 

 جهت محاسبه ی انجام شده است. ثانیه 04شمارش 

 

به منظور بررسی : شیمی کلینوپیروکسن ها

یب کلینوپیروکسن های موجود درسنگ های ترک

Fe فرمول ساختاری کانی ها و تفکیک
Feو+2

از  +3

 روش استوکیومتری استفاده شده است. 

پیروکسن ها در تمام : پیروکسن ها پتروگرافی

واحد های سنگی به صورت فنوکریست دیده می 

شوند و اساساً از نوع کلینوپیروکسن می باشند. این 

صورت بلورهای نیمه شکلدار و  فنوکریست ها به

هستند. در بررسی سنگ شناسی، شواهد بافتی  شکلدار

به خوبی نشان می دهند که کلینوپیروکسن ها اولین 

کانی هایی هستند که  در این سنگ ها تبلور یافته اند. 

همچنین کلینوپیروکسن های موجود در این سنگ ها 

 .ددگرسان شده اندر مواردی به کلریت و کربنات 

ولکانیک ائوسن منطقه جنوب غرب چوپانان، از آنالیز 

مایکروپروب استفاده شده است. کلیه ی 

کلینوپیروکسن های موجود در سنگ هایی ولکانیک 

 Q-Jائوسن منطقه جنوب غرب چوپانان  در نمودار 

 قرار منیزیم– آهن–در قلمرو پیروکسن های کلسیم 

ب شیمیایی . برای تعیین ترکیالف( 2اند )شکل  گرفته

استفاده  Wo-En-Fsکلینوپیروکسن از نمودار 

مالحظه می ب  2گردیده است. همانگونه که در شکل 

شود در ترکیب این کانی ها عمدتاً در محدوده ی 

دیوپسید تا اوژیت می باشند. ترکیب کلینوپیروکسن از 

 .در نوسان است 38/4تا  30/4لحاظ عدد منیزیمی از 

      
 ب                                                          الف                                      

موقعیت ترکیبی  ب. Q-Jالف. موقعیت ترکیبی کلینوپیروکسن موجود در سنگ های ولکانیک ائوسن جنوب غرب چوپانان در نمودار 2شکل 

 Wo-En-Fs (Morimoto et al., 1988)نمودارمثلثی ب چوپانان در کلینوپیروکسن موجود در سنگ های ولکانیک ائوسن جنوب غر

در استتتفاده از ترکیتتب کتتانی هتتای مختلتتف : بحثث 

موجود در سنگ های ولکانیک ائوسن جنتوب غترب   

چوپانان، برای بررسی ماهیت ماگمتای اولیته و ستنگ    

 .هستتند خاستگاه، کلینوپیروکسن ها بهتترین انتختاب   

 ا نشان می دهد که:بررسی ترکیب کلینوپیروکسن ه
از کانی کلینوپیروکسن می توان برای تعیین سری  -

نشان  (Le Bas, 1962)  ماگمایی کمک گرفت. نمودار

که تمامی نمونه های موجود در سنگ های  می دهد

آتشفشانی منطقه ی جنوب غرب چوپانان در قلمرو 

 .(الف 8ساب آلکالن قرار می گیرد )شکل 

بر مبنای داده  F2و F1  داربررسی نمونه ها در نمو -

های حاصل از کلینوپیروکسن ها برای تعیین دقیق تر 

موقعیت تکتونوماگمایی سنگ های ولکانیک ائوسن 

جنوب غرب چوپانان در زمان تشکیل حاکی از آن 

در قلمرو مشترک قوس های است که اغلب نمونه ها 

ماگمایی و فوران کف اقیانوسی واقع شده اند که 

مایی با بررسی های صحرایی و گفرض قوس ما

همچنین میزان باالی پتاسیم در سنگ های ولکانیک 

 8ائوسن جنوب غرب چوپانان انطباق دارد ) شکل

(.ب
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 از روابط زیر استفاده شده است.F1,F2  در تعیین دو فاکتور
F1= - (0.012 * SiO2) – (0.0807 * TiO2) + (0.0026 *Al2O3) – (0.0012 * FeOt) – (0.0026 * MnO) + 

(0.0087 * MgO) – (0.0128 * CaO) – (0.0419 *Na2O) 
F2 = - (0.0469 * SiO2) – (0.0818 * TiO2) + (0.0212* Al2O3) – (0.0041 * FeOt) – (0.1435 * MnO) + 

(0.0029 *MgO) – (0.0085 * CaO) – (0.016 *Na2O) 

در برابر  AlVi+2Ti+Crبر اساس نمودار مجموع  -

Na+AlIv
میزان فوگاسیته ی اکسیژن در محیط تشکیل  

در سنگ های ولکانیک ائوسن جنوب غرب چوپانان 

زیرا این  ؛هنگام تبلور کلینوپیروکسن باال بوده است

Feنمونه ها در نمودار ترسیم شده در باالی خط 
3+

=0 

 (.ج 8 )شکل قرار گرفته اند

برای تعیین مقدار آب ماگمای سازنده ی سنگ های  -

 (Helz, 1973) منطقه ی مورد بررسی از نمودار 

استفاده گردید که براساس آن میزان باالی آب برای 

. )د 8 شکل(شرایط تبلور پیروکسن به دست می آید 

عالوه بر این نمودار ترسیمی، وفور کانی های آبداری 

خوردگی حاشیه ی برخی  از قبیل هورنبلند، بیوتیت و

کانی ها به ترتیب بیان کننده آبدار بودن ماگما و 

انفجاری بودن ولکانیسم در منطقه جنوب غرب 

 چوپانان از شواهد دیگر می باشد.

توزیع آلومینیوم در موقعیت های د(  8)شکل  

اکتاهدری و تتراهدری در کلینو پیروکسن های سنگ 

 نشان می دهد. راهای ولکانیک جنوب غرب چوپانان 

در نمودار های تغییرات فراوانی عناصر در مقابل  -

Mg#  به عنوان عاملی که بیانگر پیشرفت ( 0)شکل

  ،تفریق ماگمایی است

فراوانی عناصر نیز همخوان با روند پیشرفت تفریق 

 ماگمایی خواهد بود و نشان از تبلور کلینوپیروکسن ها

شواهد آالیش  پیش از آالیش و اختالط ماگمایی دارد.

و اختالط ماگمایی در بررسی های صحرایی 

ژئوشیمیایی و سنگ شناسی قابل مشاهده است. 

احتماالً به تبعیت از افزایش درجه تفریق ماگمای 

 عناصر اصلیفراوانی  ،سازنده برخی از این سنگ ها

منظم و تدریجی  دستخوش تغییرات کلینوپیروکسن ها

 می شود.

که خود معرف کاهش  (#Mg) با افزایش عدد منیزیم 

درجه ی تفریق ماگمای سازنده سنگ های منطقه می 

 ,TiO2, Cr2O3, Al2O3, CaO, Na2Oباشد، اکسیدهای

FeO, MnO, NiO  کاهش و اکسیدهایSiO2, MgO  

 افزایش می یابند.

کلینوپیروکسن ها احتماالً مربوط به در  SiO2افزایش 

راین به نظر کاهش درجه تفریق ماگما بوده است. بناب

می رسد که این پدیده باعث شده که در زمان تبلور 

در ماگمای   SiO2کلینوپیروکسن ها به دلیل افزایش 

 SiO2کلینوپیروکسن ها از ها،  سازنده ی این سنگ

 غنی شود.

کلینوپیروکسن مربوط به فراوانی  TiO2علت کمبود 

 تیتانیوم دار نظیر تیتانومگنتیت است.بیشتر کانی های 

ه عبارت دیگر تبلور تیتانومگنتیت باعث خروج ب

ز ماگما و فقر این عنصر در پیروکسن های اتیتانیوم 

با آن شده است.تبلور هر چند کم کرومیت  تهمزیس

در کنار پیروکسن باعث شده که باقی مانده ی کروم 

ماگما وارد شبکه ی کرومیت همزیست با پیروکسن 

 فقیر شود. Cr2O3شود و به این ترتیب پیروکسن از 

نیز مربوط به وفور کانی های آلومینیوم  Al2O3کاهش 

دار نظیر پالژیوکالز در این سنگ ها است؛ زیرا با 

 ، آلومینیوم موجود در ماگما واردتبلور پالژیوکالز

 شبکه ی این کانی شده و لذا پیروکسن های همزیست 
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فقر نسبی  فقیر شده اند. Al2O3 از با پالژیوکالز

 پیروکسن  وکسن از آلومینیوم نشان می دهد که اینپیر

کمتر  های کمتر و به بیان دیگر در اعماق ها در فشار

 متبلور شده اند.

پیروکسن نیز مربوط به تبلور همزمان  CaOکمتر بودن 

با پالژیوکالز های کلسیم دار است چرا که این حادثه 

باعث ورود کلسیم به شبکه پالژیوکالز و در عوض 

پیروکسن های همزیست با آن ها از کلسیم  شدنتهی 

 می شود.

پیروکسن ها نیز مربوط به حضور  Na2Oکاهش مقدار 

پالژیوکالز است این موضوع باعث شده پیروکسن 

 های همزیست با پالژیوکالز از سدیم فقیر می شود.

 فشارسنجی زمین استفاده ازکلینوپیروکسن ها در -

  در شده ای آنالیزه کلینوپیروکسن که دهد می نشان

 

 

 شده متبلور فشار متوسط تا کم از گسترده ای طیف

 اند که احتماالً بیانگر تبلور آن ها درهنگام توقف و 

 - دما همچنین در هنگام صعود است. محاسبات

کلینوپیروکسن با استفاده  بلورهای درشت فشارسنجی

 را دما میانگین (Nimis & Taylor, 2000)از روش 

 1را  فشار میانگین و گراد سانتی درجه 1411تا  343

 (.الف 1 )شکل می دهد نشان کیلوبار18تا 

 (2007 ینوپیروکسنکل–استفاده از ترمومتر آمفیبول

Perchuk & et al,)  در مورد سنگ های ولکانیک مورد

 را ارائه نموده است. 1244تا 344بررسی دمایی بین

 مومتریموقعیت این توده مورد بررسی در دیاگرام تر

( آورده شده ب 1ینوپیروکسن )شکل کل –آمفیبول

 است.

   
 د             ج         ب   الف                     

 سری ماگمایی نوع جهت تعیین الف. کلینوپیروکسن سنگ های ولکانیک جنوب غرب چوپانان شیمیاستفاده از نمودارهای  8کل ش

(Le Bas, 1962)  .محیط تکتعیین  ب( تونیکNibest & Pearce) .بررسی چگونگی فوگاسیته ی اکسیژن )جSchweitzer et al., 

  (Helz, 1973)د. توزیع آلومینیوم در موقعیت اکتائدری و تترائدری کلینوپیروکسن ها به منظور بررسی مقدار آب ماگما (1997
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 #Mgها در برابر نمودار های تغییرات ترکیب کلینوپیروکسن 0شکل 

  
 ب   الف      

 تخمین دمای تشکیل سنگ های ولکانیک ائوسنب. (Aoki & Shiba, 1973) برآورد کلی فشار تبلور کلینوپیروکسن الف. 1شکل 

 (,Perchuk & et al (2007  جنوب غرب چوپانان با استفاده از کانی های همزیست آمفیبول و کلینو پیروکسن

بررسی های صحرایی، مطالعه ی بر اساس : برداشت

کانی کروپروب روی یسنگ شناسی و آنالیز های ما

سنگ های آتشفشانی ائوسن جنوب های موجود در 

 غرب چوپانان نتایج زیر حاصل گردید:
پیروکسن های موجود در سنگ های منطقه از  متما -

دیوپسید  زد و ترکیب آن ها اننوع کلینوپیروکسن هست

 است.تا اوژیت در نوسان 

میزان فوگاسیته در محیط تشکیل سنگ ها باال بوده  -

است که نشان دهنده ی محیطی اکسیدان در هنگام 

 شکل گیری این سنگ ها است.

ماگمایی  شتبا توجه به بررسی های انجام شده، سر -

 سنگ های آتشفشانی، کالک آلکالن می باشد.این 

موقعیت تکتونوماگمایی در تشکیل سنگ های های  -

تشفشانی ائوسن جنوب غرب چوپانان احتماالً یک آ

 قوس ماگمایی مرتبط با فرورانش است.
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