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)hs13701369@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

ژئوترموبارومتری سنگ های آتشفشانی دشت مغان و هیدروکربن زایی

    حسین صفاری*، پرویز غضنفری1، محسن نصرآبادی2، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(  
نورآذر شکر زاده، مديريت اکتشاف شرکت ملی نفت  

ــناخت  ــرای ش ــرار دارد. ب ــری ق ــرز باخت ــه ی الب ــان و در پهن ــت مغ ــی در دش ــورد بررس ــه ی م منطق
شــرایط دمــا و فشــار ســاخت ســنگ های آتشفشــانی و تأثیــر آن بــر رســش مــواد آلــی موجــود در 
ــام  ــنجی( انج ــا فشارس ــری )زمین دم ــی های ژئوترموبارومت ــان بررس ــت مغ ــوبی دش ــنگ های رس س
شــد. در ژئوترموبارومتــری از مقــدار تیتانیــم در بیوتیــت، از شــیمي آمفیبول-پالژیــوکالز به عنــوان 
ــرای  ــت ب ــب بیوتی ــر و از ترکی ــوان بارومت ــد به عن ــوم هورنبلن ــدار آلومینی ــن از مق ــر، همچنی ترمومت
شناســایی فوگاســیته ي ماگمــا اســتفاده شــد. بــر اســاس یافته هــای آنالیزهــای یادشــده دمــای ســاخت 
ایــن ســنگ های آتشفشــانی 860-790 درجــه ی ســانتی گراد و فشــار ســاخت آنهــا 3/7- 2/6 
ــه  ــا توجــه ب ــار تعییــن شــد. ایــن ســنگ ها همچنیــن فوگاســیته ی اکســیژن باالیــی داشــته اند. ب کیلوب
بررســی های انجــام شــده، ســاختار نفت گیــر در ایــن منطقــه و از همــه مهم تــر توالــی زمانــی تولیــد 
ســنگ های آتشفشــانی و تولیــد هیدورکربــن )ســازندهای اجــاق قشــالق و زیــور( در دشــت مغــان 
ــان هیدروکربن زایــی در ایــن منطقــه و تولیــد  ــوان نتیجــه گرفــت کــه هیــچ ارتبــاط منطقــی می می ت

ــدارد. ــود ن ــانی وج ــنگ های آتشفش س

ــوب  ــه جمهــوری آذربایجــان، از جن دشــت مغــان از شــمال و خــاور ب
ــه ارســباران محــدود می شــود.  ــه شهرســتان مشکین شــهر و از باختــر ب ب
منطقــه ی مــورد بررســی در پهنــه ی البــرز باختــری و در جنــوب باختــر 
ــرار دارد ]1[. در محــدوده ی مــورد مطالعــه واحدهــای  ــای خــزر ق دری
ــه اواخــر کرتاســه )واحدهــای ولکانیکــی ســازند  ــوط ب آتشفشــانی مرب
ــی از  ــامل تناوب ــوده و ش ــر( ب ــت پشتاس ــي )بازال ــن میان ــر( و ائوس کلیب
ــتند  ــا( هس ــواع توف ه ــته های آذرآواری )ان ــدازه و نهش ــای گ روانه ه
ــا و فوگاســیته ی )ســیال(  ــرآورد فشــار، دم ــن پژوهــش ب ]2[. هــدف ای
حاکــم بــر ســنگ های آتشفشــانی در زمــان تشــکیل اســت. دمــا و فشــار 
در زمــان ســاخت ســنگ های آتشفشــانی می توانــد بــر تاریخچــه ی 

گرمایــی میــدان نفتــی دشــت مغــان مؤثــر باشــد.

1- روش کار
جهـت شناسـایی دمـا و فشـار سـنگ های آتشفشـانی منطقـه ی مغـان از 
به عنـوان  آمفیبول-پالژیـوکالز  شـیمي  از  بیوتیـت،  در  تیتانیـم  مقـدار 
ترمومتـر و مقـدار آلومینیـم هورنبلنـد (Al-in-hornblende( به عنـوان 
بیوتیـت  ترکیـب  از  اسـتفاده  بـا  نهایـت  در  و  شـده  اسـتفاده  بارومتـر 

فوگاسـیته ي ماگمـا نیـز تعییـن گردیـده اسـت.

1-1- ژئوترمومتري با استفاده از مقدار تیتانیم بیوتیت
ژئوترمومتر مقدار تیتانیم در بیوتیت (Ti-in-biotite( معرفي شده بر اساس 
غلظت Ti براي متاپلیت هاي پرآلومین بنا شده است. دماها با ترسیم مقادیر 
می آیند  به دست  ساده  دوتایي  نمودار  یک  روي   )Mg/Mg+Fe( و   Ti
آتشفشانی  سنگ های  تعادل  دماي  دماسنج،  این  اساس  بر  )شکل-2(. 

منطقه ی مورد مطالعه 800-750 درجه ي سانتي گراد محاسبه شده است.

1-2- فشارسنجي بر اساس مقدار آلومینیم آمفیبول
طبق این روش، فشار محاسبه شده براي تشکیل آمفیبول ها در سنگ های 

یادشده 3/5-2/6 کیلوبار محاسبه شده است )شکل-3(. 

1- 3- دماسنج آمفیبول-پالژیوکالز
با وجود آنکه دو دماسـنج یادشـده مي توانند براي فازهاي سنگ شناسـي 
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متنوعـي اسـتفاده شـوند امـا یـک نقص عمـده دارنـد و آن دخیـل بودن 
دمـاي  متشـکله ها همـه ي  ایـن  آنهاسـت.  در  زیـاد  بسـیار  متشـکله هاي 
محاسـبه شـده را تحـت تأثیـر قـرار می دهند و بالقوه منشـاء خطا هسـتند. 
بـرای سـنگ های منطقه ی مـورد مطالعه، ایـن محاسـبات روي زوج هاي 

آمفیبول-پالژیـوکالز کـه مـرز مشـترک دارند انجام شـده اسـت. نتایج 
ایـن سـنگ ها 860- 790 درجـه ی  تشـکیل  نشـان می دهـد کـه دمـای 

سـانتی گراد متغیر اسـت.

1 - 4 - شناسایی فوگاسیته ي اکسیژن با به کارگیری ترکیب بیوتیت
 Fe/Fe+Mg مقـدار  از  را مي تـوان  اکسـیژن  رونـد کیفـي فوگاسـیته ي 
بیوتیـت و بـا اسـتفاده از منحنـي کالیبـره وونـز و یوجسـتر کـه بر اسـاس 
دو متغیـر fO2–T از تعـادل مگنتیت، پتاسـیم فلدسـپار و بیوتیت به دسـت 
آمـده نیـز بـرآورد کرد. این سـه فـاز در همه ي سـنگ هاي مـورد مطالعه 
در ایـن فصـل وجـود دارنـد و فـرض بـر اینسـت کـه دمـاي تبلـور ایـن 
سـنگ ها 900-750 درجـه ی سـانتی گراد اسـت. بر اسـاس ایـن نمودار، 
دامنـه ی فوگاسـیته ی اکسـیژن بـراي سـنگ های آتشفشـانی دشـت مغان 

10 10 تـا 15 10 بار اسـت.

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

بیــان شــد دمــای  همان طــور کــه در مطالعــات ژئوترموبارومتــری 
ــانتی گراد  ــه ی س ــانی 860-790 درج ــنگ های آتشفش ــن س ــکیل ای تش
و فشــار تشــکیل آنهــا 3/7-2/6 کیلوبــار در تغییــر اســت. از ســوی دیگر 
همان گونــه کــه یــادآوری شــد پنجــره ی دمایــی هیدروکربن زایــی 

2
نمــودار ایزوتــرم بــراي ژئوترمومتــر تیتانیــم در بیوتیــت 

)2005 همــکاران،  و  )هنــري 

3
ایــن  اســاس  بــر   .)Fe/Fe+Mg(برابــر در   Altot نمــودار 
 3/7 تــا   2/6 آمفیبول هــا  تشــکیل  محــدوده ي  فشارســنج 

اســت متغیــر  در  كیلوبــار 

توالی رسوب شناسی برش مورد مطالعه5نقشه ی زمین شناسی مغان4
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130- 50 درجــه ی ســانتی گراد اســت ]3[. بنابرایــن دمــای تشــکیل 
ــاد اســت و در صــورت  ســنگ های آتشفشــانی مــورد بحــث بســیار زی
تأثیــر روی منابــع هیدروکربنــی، در زمانــی بســیار کــم می تواننــد 
ســبب رســش مــاده ی آلــی در ســنگ منشــاء شــده و در مــدت بســیار 
کمــی موجــب هیدروکربن زایــی شــوند. ایــن دمــای زیــاد در صــورت 
ــز  ــه نی ــی در منطق ــواد هیدروکربن ــن م ــن رفت ــی موجــب از بی ــه حت ادام
 A ــمت ــکل-3 در قس ــه ش ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــد. از س ــد ش خواه
ــه  ــی تهی ــرش عرض ــر دو ب ــه ه ــرد ک ــه ک ــوان مالحظ ــوح می ت به وض
شــده در منطقــه ی مــورد مطالعــه نشــان از ســاختاری تاقدیســی دارنــد. 
ــخص  ــه مش ــن منطق ــین در ای ــی های پیش ــا بررس ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــت  ــی اس ــوع ساختمانی-تاقدیس ــان از ن ــت مغ ــر دش ــه نفت گی ــده ک ش
به ســمت  تاقدیــس  مرکــز  از  بــا حرکــت  می دانیــم  چنان کــه   .]4[
ــور  ــر همان ط ــوی دیگ ــود. از س ــر می ش ــا جوان ت ــّن الیه ه ــیه ها س حاش
ــن  ــه و همچنی ــدد در منطق ــی متع ــواهد زمین شناس ــد ش ــاره ش ــه اش ک
ســنگ های  کــه  آنســت  نشــانگر  فــراوان،  دیرینه شناســی  شــواهد 
آتشفشــانی منطقــه ی مــورد مطالعــه در زمــان اواخــر کرتاســه و ائوســن 
ــواهد  ــوبی، ش ــکانس رس ــا س ــه ب ــا توج ــه ب ــال آنک ــده اند؛ ح ــد ش تولی
ــی  ــه ی زمین شناس ــود در نقش ــای موج ــراوان، پروفیل ه ــی ف دیرینه شناس
ــالق  ــاق قش ــازند اج ــه، س ــین در منطق ــات پیش ــی مطالع ــه و تمام منطق
)ائوســن میاني-باالیــي( به عنــوان ســنگ منشــاء فرعــي و ســازند زیــوه 
)الیگو- میوســن( به عنــوان ســنگ مخــزن اصلــي در ناحیــه معرفــي شــده 
اســت ]6و5[. پژوهشــگران مختلفــی بیــان کرده انــد کــه کانی هــای ماننــد 
ــازندهای  ــل س ــانی در داخ ــنگ های آتشفش ــپار از س ــز و فلدس کوارت
رســوبی به ویــژه بخش هــای کنگلومرایــی قابل مشــاهده اند. بنابرایــن 
ــه،  ــر اســاس موقعیــت چینه شناســي ناحی ــه ایــن اصــل کــه ب ــا توجــه ب ب
زیــوه  و  قشــالق  اجــاق  ســازندهاي  زیــر  در  پشتاســر  بازالت هــاي 

قــرار گرفته انــد ]7[ و همچنیــن بــا وجــود آنکــه ایــن ســنگ های 
ــنگ های  ــتند )س ــک نیس ــوده و پلوتونی ــی ب ــورت خروج ــن به ص آذری
آتشفشــانی به دلیــل اینکــه بــه ســطح زمیــن رســیده اند بالفاصلــه دمــای 
خــود را از دســت می دهنــد؛ حــال آنکــه ســنگ های پلوتونیــک چــون 
بــه ســطح نمی رســند و در دورن زمیــن ســرد می شــوند به آرامــی دمــای 
خــود را از دســت می دهنــد(، دمــای تشــکیل آنهــا بســیار زیــاد اســت. 
امــا به دلیــل آنکــه فرآیندهــای رســوب گذاری و تشــکیل ســنگ 
منشــاء و هیدروکربن زایــی در ایــن حوضــه 20-15 میلیــون ســال پــس 
از فعالیت هــای آذریــن و فوران هــای آتشفشــانی آن بــوده می تــوان 
گفــت کــه هیدروکربن زایــی در منطقــه ی دشــت مغــان ارتبــاط خاصــی 

ــت. ــته اس ــانی نداش ــنگ های آتشفش ــکیل س ــا تش ب

نتیجه گیری
 مطالعــات ژئوترموبارومتــری نشــان می دهــد کــه دمــای تشــکیل 
ــار  ــانتی گراد و فش ــه ی س ــانی 860-790 درج ــنگ های آتشفش ــن س ای
ــیته ی  ــن فوگاس ــت. همچنی ــوده اس ــار ب ــا 3/7-2/6 کیلوب ــکیل آنه تش

ــت. ــاد اس ــنگ ها زی ــن س ــیژن ای اکس
ســاختار  همچنیــن  ژئوترموبارومتــری،  مطالعــات  بــه  توجــه  بــا   
نفت گیــر در ایــن منطقــه و از همــه مهم تــر توالــی زمانــی تولیــد 
ــأ  ــنگ منش ــول س ــا قب ــن، ب ــد هیدورکرب ــانی و تولی ــنگ های آتشفش س
ــوان  ــان می ت ــت مغ ــالق در دش ــاق قش ــوز و اج ــازندهای زی ــودن س ب
میــان  منطقــی  ارتبــاط  هیــچ  منطقــه  ایــن  در  کــه  نتیجــه گرفــت 
هیدروکربن زایــی ســازندهای زیــور و اجــاق قشــالق و ســنگ های 
آتشفشــانی وجــود نــدارد. ضــروری اســت در آینــده تأثیــرات احتمالــی 
ــی  ــأهای قدیم ــنگ منش ــث روی س ــورد بح ــانی م ــنگ های آتشفش س
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