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ژئوترموبارومتری سنگهای آتشفشانی دشت مغان و هیدروکربنزایی
حسین صفاری* ،پرویز غضنفری ،1محسن نصرآبادی ،2دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)     
نورآذر شکر زاده ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

منطقــهی مــورد بررســی در دشــت مغــان و در پهنــهی البــرز باختــری قــرار دارد .بــرای شــناخت
شــرایط دمــا و فشــار ســاخت ســنگهای آتشفشــانی و تأثیــر آن بــر رســش مــواد آلــی موجــود در
ســنگهای رســوبی دشــت مغــان بررســیهای ژئوترموبارومتــری (زمیندمــا فشارســنجی) انجــام
شــد .در ژئوترموبارومتــری از مقــدار تيتانيــم در بيوتيــت ،از شــيمي آمفيبول-پالژيــوكالز بهعنــوان
ترمومتــر ،همچنیــن از مقــدار آلومينيــوم هورنبلنــد بهعنــوان بارومتــر و از تركيــب بيوتيــت بــرای
شناســایی فوگاســيتهي ماگمــا اســتفاده شــد .بــر اســاس یافتههــای آنالیزهــای یادشــده دمــای ســاخت
ایــن ســنگهای آتشفشــانی  790-860درجــهی ســانتیگراد و فشــار ســاخت آنهــا 2/6 -3/7
کیلوبــار تعییــن شــد .ایــن ســنگها همچنیــن فوگاســیتهی اکســیژن باالیــی داشــتهاند .بــا توجــه بــه
بررس ـیهای انجــام شــده ،ســاختار نفتگیــر در ایــن منطقــه و از همــه مهمتــر توالــی زمانــی تولیــد
ســنگهای آتشفشــانی و تولیــد هیدورکربــن (ســازندهای اجــاق قشــاق و زیــور) در دشــت مغــان
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هیــچ ارتبــاط منطقــی میــان هیدروکربنزایــی در ایــن منطقــه و تولیــد
ســنگهای آتشفشــانی وجــود نــدارد.
دشــت مغــان از شــمال و خــاور بــه جمهــوری آذربایجــان ،از جنــوب
بــه شهرســتان مشکینشــهر و از باختــر بــه ارســباران محــدود میشــود.
منطق ـهی مــورد بررســی در پهن ـهی البــرز باختــری و در جنــوب باختــر
دریــای خــزر قــرار دارد [ .]1در محــدودهی مــورد مطالعــه واحدهــای
آتشفشــانی مربــوط بــه اواخــر کرتاســه (واحدهــای ولکانیکــی ســازند
کلیبــر) و ائوســن ميانــي (بازالــت پشتاســر) بــوده و شــامل تناوبــی از
روانههــای گــدازه و نهشــتههای آذرآواری (انــواع توفهــا) هســتند
[ .]2هــدف ایــن پژوهــش بــرآورد فشــار ،دمــا و فوگاســيتهی (ســيال)
حاکــم بــر ســنگهای آتشفشــانی در زمــان تشــکیل اســت .دمــا و فشــار
در زمــان ســاخت ســنگهای آتشفشــانی میتوانــد بــر تاریخچــهی

تاریخ ارسال نویسنده94/11/13 :
تاریخ ارسال به داور95/03/12 :
تاریخ پذیرش داور95/09/20 :

واژگان کلیدی:

سنگهای آتشفشانی ،ژئوترموبارومتری،
هیدروکربنزایی ،دشت مغان

گرمایــی میــدان نفتــی دشــت مغــان مؤثــر باشــد.
 -1روش کار

جهـت شناسـایی دمـا و فشـار سـنگهای آتشفشـانی منطقـهی مغـان از
مقـدار تيتانيـم در بيوتيـت ،از شـيمي آمفيبول-پالژيـوكالز بهعنـوان
ترمومتـر و مقـدار آلومينيـم هورنبلنـد ( )Al-in-hornblendeبهعنـوان
بارومتـر اسـتفاده شـده و در نهايـت بـا اسـتفاده از تركيـب بيوتيـت
فوگاسـيتهي ماگمـا نیـز تعييـن گردیـده اسـت.
 -1-1ژئوترمومتري با استفاده از مقدار تيتانيم بيوتيت

ژئوترمومتر مقدار تيتانيم در بيوتيت ( )Ti-in-biotiteمعرفي شده بر اساس
غلظت  Tiبراي متاپليتهاي پرآلومين بنا شده است .دماها با ترسيم مقادير
 Tiو ) )Mg/Mg+Feروي يك نمودار دوتايي ساده بهدست میآیند
(شکل .)2-بر اساس اين دماسنج ،دماي تعادل سنگهای آتشفشانی
منطقهی مورد مطالعه  750-800درجهي سانتيگراد محاسبه شده است.
 -2-1فشارسنجي بر اساس مقدار آلومينيم آمفيبول

طبق اين روش ،فشار محاسبه شده براي تشكيل آمفيبولها در سنگهای
یادشده  2/6-3/5كيلوبار محاسبه شده است (شكل.)3-
1

*

موقعیت منطقه ی مورد مطالعه در شمال غرب کشور

 -3 -1دماسنج آمفيبول-پالژيوكالز

با وجود آنكه دو دماسـنج يادشـده ميتوانند براي فازهاي سنگشناسـي

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()hs13701369@gmail.com

55

متنوعـي اسـتفاده شـوند امـا يـك نقص عمـده دارنـد و آن دخيـل بودن
متشـكلههاي بسـيار زيـاد در آنهاسـت .ایـن متشـکلهها همـهي دمـاي
محاسـبه شـده را تحـت تأثيـر قـرار میدهند و بالقوه منشـاء خطا هسـتند.
بـرای سـنگهای منطقهی مـورد مطالعه ،ایـن محاسـبات روي زوجهاي

آمفيبول-پالژيـوكالز كـه مـرز مشـترك دارند انجام شـده اسـت .نتایج
نشـان میدهـد کـه دمـای تشـکیل ایـن سـنگها  790 -860درجـهی
سـانتیگراد متغیر اسـت.
 - 4 - 1شناسایی فوگاسيتهي اكسيژن با به کارگیری تركيب بيوتيت

رونـد كيفـي فوگاسـيتهي اكسـيژن را ميتـوان از مقـدار
بيوتيـت و بـا اسـتفاده از منحنـي كاليبـره وونـز و يوجسـتر كـه بر اسـاس
دو متغیـر  fO2–Tاز تعـادل مگنتيت ،پتاسـيم فلدسـپار و بيوتيت بهدسـت
آمـده نيـز بـرآورد كرد .اين سـه فـاز در همهي سـنگهاي مـورد مطالعه
در ايـن فصـل وجـود دارنـد و فـرض بـر اينسـت كـه دمـاي تبلـور ایـن
سـنگها  750-900درجـهی سـانتیگراد اسـت .بر اسـاس ايـن نمودار،
دامنـهی فوگاسـيتهی اکسـيژن بـراي سـنگهای آتشفشـانی دشـت مغان
 1010تـا  1015بار اسـت.
Fe/Fe+Mg

2

نمــودار ايزوتــرم بــراي ژئوترمومتــر تيتانيــم در بيوتيــت
(هنــري و همــكاران)2005 ،

3

نمــودار  Altotدر برابــر( .)Fe/Fe+Mgبــر اســاس ايــن
فشارســنج محــدودهي تشــكيل آمفيبولهــا  2/6تــا 3/7
كيلوبــار در متغيــر اســت

4

نقشه ی زمین شناسی مغان

 -2هیدروکربن زایی دشت مغان و بررسی ارتباط آن با سنگ های
آتشفشانی

همانطــور کــه در مطالعــات ژئوترموبارومتــری بیــان شــد دمــای
تشــکیل ایــن ســنگهای آتشفشــانی  790-860درجــهی ســانتیگراد
و فشــار تشــکیل آنهــا  2/6-3/7کیلوبــار در تغییــر اســت .از ســوی دیگر
همانگونــه کــه یــادآوری شــد پنجــرهی دمایــی هیدروکربنزایــی
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توالی رسوب شناسی برش مورد مطالعه
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 50 -130درجــهی ســانتیگراد اســت [ .]3بنابرایــن دمــای تشــکیل
ســنگهای آتشفشــانی مــورد بحــث بســیار زیــاد اســت و در صــورت
تأثیــر روی منابــع هیدروکربنــی ،در زمانــی بســیار کــم میتواننــد
ســبب رســش مــادهی آلــی در ســنگ منشــاء شــده و در مــدت بســیار
کمــی موجــب هیدروکربنزایــی شــوند .ایــن دمــای زیــاد در صــورت
ادامــه حتــی موجــب از بیــن رفتــن مــواد هیدروکربنــی در منطقــه نیــز
خواهــد شــد .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــکل 3-در قســمت A
بهوضــوح میتــوان مالحظــه کــرد کــه هــر دو بــرش عرضــی تهیــه
شــده در منطق ـهی مــورد مطالعــه نشــان از ســاختاری تاقدیســی دارنــد.
همچنیــن بــا توجــه بــا بررســیهای پیشــین در ایــن منطقــه مشــخص
شــده کــه نفتگیــر دشــت مغــان از نــوع ساختمانی-تاقدیســی اســت
[ .]4چنانکــه میدانیــم بــا حرکــت از مرکــز تاقدیــس بهســمت
ســن الیههــا جوانتــر میشــود .از ســوی دیگــر همانطــور
حاشــیهها ّ
کــه اشــاره شــد شــواهد زمینشناســی متعــدد در منطقــه و همچنیــن
شــواهد دیرینهشناســی فــراوان ،نشــانگر آنســت کــه ســنگهای
آتشفشــانی منطق ـهی مــورد مطالعــه در زمــان اواخــر کرتاســه و ائوســن
تولیــد شــدهاند؛ حــال آنکــه بــا توجــه بــا ســکانس رســوبی ،شــواهد
دیرینهشناســی فــراوان ،پروفیلهــای موجــود در نقشــهی زمینشناســی
منطقــه و تمامــی مطالعــات پیشــین در منطقــه ،ســازند اجــاق قشــاق
(ائوســن مياني-بااليــي) بهعنــوان ســنگ منشــاء فرعــي و ســازند زيــوه
(اليگو -ميوســن) بهعنــوان ســنگ مخــزن اصلــي در ناحيــه معرفــي شــده
اســت [6و .]5پژوهشــگران مختلفــی بیــان کردهانــد کــه کانیهــای ماننــد
کوارتــز و فلدســپار از ســنگهای آتشفشــانی در داخــل ســازندهای
رســوبی بهویــژه بخشهــای کنگلومرایــی قابلمشــاهدهاند .بنابرایــن
بــا توجــه بــه ایــن اصــل کــه بــر اســاس موقعيــت چينهشناســي ناحيــه،
بازالتهــاي پشتاســر در زيــر ســازندهاي اجــاق قشــاق و زيــوه

3- shokrzadeh50@yahoo.com

قــرار گرفتهانــد [ ]7و همچنیــن بــا وجــود آنکــه ایــن ســنگهای
آذریــن بهصــورت خروجــی بــوده و پلوتونیــک نیســتند (ســنگهای
آتشفشــانی بهدلیــل اینکــه بــه ســطح زمیــن رســیدهاند بالفاصلــه دمــای
خــود را از دســت میدهنــد؛ حــال آنکــه ســنگهای پلوتونیــک چــون
بــه ســطح نمیرســند و در دورن زمیــن ســرد میشــوند بهآرامــی دمــای
خــود را از دســت میدهنــد) ،دمــای تشــکیل آنهــا بســیار زیــاد اســت.
امــا بهدلیــل آنکــه فرآیندهــای رســوبگذاری و تشــکیل ســنگ
منشــاء و هیدروکربنزایــی در ایــن حوضــه  15-20میلیــون ســال پــس
از فعالیتهــای آذریــن و فورانهــای آتشفشــانی آن بــوده میتــوان
گفــت کــه هیدروکربنزایــی در منطقـهی دشــت مغــان ارتبــاط خاصــی
بــا تشــکیل ســنگهای آتشفشــانی نداشــته اســت.
نتیجه گیری

مطالعــات ژئوترموبارومتــری نشــان میدهــد کــه دمــای تشــکیل
ایــن ســنگهای آتشفشــانی  790-860درجــهی ســانتیگراد و فشــار
تشــکیل آنهــا  2/6-3/7کیلوبــار بــوده اســت .همچنیــن فوگاســیتهی
اکســیژن ایــن ســنگها زیــاد اســت.
بــا توجــه بــه مطالعــات ژئوترموبارومتــری ،همچنیــن ســاختار
نفتگیــر در ایــن منطقــه و از همــه مهمتــر توالــی زمانــی تولیــد
ســنگهای آتشفشــانی و تولیــد هیدورکربــن ،بــا قبــول ســنگ منشــأ
بــودن ســازندهای زیــوز و اجــاق قشــاق در دشــت مغــان میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه در ایــن منطقــه هیــچ ارتبــاط منطقــی میــان
هیدروکربنزایــی ســازندهای زیــور و اجــاق قشــاق و ســنگهای
آتشفشــانی وجــود نــدارد .ضــروری اســت در آینــده تأثیــرات احتمالــی
ســنگهای آتشفشــانی مــورد بحــث روی ســنگ منشــأهای قدیمــی
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