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 چکیده
ش از که با پیمایآباد، یک توده گنیسی نیز وجود دارد های مجموعه دگرگونی غرب سلطانهمراه با متابازیت و سرپانتینیت

های تیره آمفیبول، گارنت، اپیدوت و کلریت و افزایش شناسی بصورت کاهش فراوانی کانیجنوب به شمال شاهد تغییرات کانی

ستیک در پوئی کیلوبالهای درشت با بافت مقادیر کوارتز و فلدسپار هستیم. تبدیل هسته بندی ریز و متعدد گارنت به گارنت

ای فلسیک هه گنیسی نیز یکی از بارزترین تغییرات بافتی است. با توجه به شیمی سنگ کل، پروتولیت، گنیسبخش شمالی تود

تونالیت می باشد. با توجه به مقادیر کم پتاسیم و ترکیب تونالیتی و همزیستی مکانی نزدیک با مجموعه افیولیتی، پروتولیت 

اکی شدگی از عناصر نادر خایتی و تهیی بوده است. سری ماگمایی تولههای فلسیک مورد مطالعه پالژیوگرانیت اقیانوسگنیس

های ژئوشیمیایی فرورانش در پروتولیت پالژیوگرانیتی باشد. وجود شاخصهای فلسیک، مشابه مورب نرمال میسبک این گنیس

ی و شرایط شناسسبزوار است. پاراژنز کانیهای فلسیک بیانگر جایگاه باالی زون فرورانش برای مجموعه افیولیتی شمال گنیس

های همجوار موید آن است که پالژیوگرانیت اقیانوسی و توالی مافیک لیتوسفر اقیانوسی ها و متابازیتدگرگونی یکسان در گنیس

د آمده وآباد بوجهای مجموعه دگرگونی سلطانتحت شرایط دما و فشار زون فرورانش متحمل دگرگونی شده و گنیس و متابازیت

 است.

 

 آبادواژگان کلیدی: گنیس، پروتولیت، پالژیوگرانیت، افیولیت، سلطان
 

 مقدمه

های دگرگونی متفاوت، بر اساس پروتولیت و درجه دگرگونی انواع بواسطه تنوع سنگ شناسی لیتوسفر اقیانوسی و مکانیسم

ی زون فرورانش یکی از عوامل اصلی است که لیتوسفر مختلفی از واحدهای دگرگونی در مناطق افیولیتی برونزد دارند. دگرگون

و به ای لیتوسفر اقیانوسی فروراقیانوسی را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه دگرشکلی و آبگیری حاصل از آن بخش گوشته

با شرایط  هشناسی غالب در قلمروهای افیولیتی است. با توجصورت کامل یا بخشی به سرپانتین تبدیل می شود که واحد سنگ

ت، های آمفیبولیت، گرانولیتدفین و رژیم حرارتی زون فرورانش، توالی مافیک لیتوسفر اقیانوسی فرورو تحت شرایط رخساره

های ماگمایی اسیدی به نام پالژیوگرانیت در بخش مافیک توالی پوسته ای شیست آبی و اکلوژیت دگرگونی می شود. سنگ

باد، آدر طی تدفین و فرورانش به گنیس تبدیل می شوند. در مجموعه دگرگونی غرب سلطانلیتوسفر اقیانوسی وجود دارد که 

های فلسیک وجود دارد که به توجه به شواهد ژئوشیمیایی پروتولیت آنها پالژیوگرانیت توده گنیسی عمدتاً متشکل از گنیس

 اقیانوسی است که شرایط دگرگونی زون فرورانش را متحمل شده اند.
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 ایشناسی ناحیهزمین  
شرق آباد در شمالشرق ایران، در استان خراسان رضوی واقع است. مجموعه دگرگونی سلطانمنطقه مورد مطالعه در شمال

های مورد مطالعه بخش میانی (. این مجموعه دگرگونی که گنیسA2شکل ) سبزوار مرتبط با کمربند افیولیتی رخنمون دارند

های رخساره آباد شامل سنگمجموعه دگرگونی سلطان کیلومتر عرض است. 1کیلومتر طول و  91آن را تشکیل می دهد دارای 

اشد بآنها بیشتر بازیک، گاهی پلیتی و کربناته می شیست سبز، شیست آبی، اکلوژیت )؟( و آمفیبولیت است و پروتولیت

آباد و آمفیبولیت شرقی سلطانتر در جنوبسبز بیشهای رخساره شیست(. سنگ9222؛ عمرانی و همکاران، 2288)نصرآبادی، 

آبی نیز به صورت پراکنده در سرتاسر منطقه (. شیستB2شکل آباد گسترش دارند )غرب سلطانو گنیس در غرب و جنوب

های نفوذی ترونجمیتی و های اطراف ارتفاع بیشتری دارد و به داخل آن تودهحضور دارد. این مجموعه دگرگونی نسبت به سنگ

دار های نومولیتآباد )جنوب خوشاب( آهکغرب سلطاناند. در انتهای نوار دگرگونی جنوبآلکالن تزریق شدهالیتی کالکتون

های دگرگونی منطقه ها و سنگهای آواری از ترونجمیتاند که حاوی خردههای آبی قرار گرفتهبصورت دگرشیب بر روی شیست

شناسی منطقه بوده ها بر روی مجموعه دگرگونی از نکات کلیدی وقایع زمینین آهک. قرارگیری ا(2288)نصرآبادی، باشند می

کیلومتر به صورت  9کیلومتر و عرض  1ها به طول بیرونزدگی گنیس و موید خاتمه فرایند دگرگونی قبل از ائوسن میانی است.

(. این توده در a9)شکل شود د دیده میآبایک توده مجزا )کوه چیلی(، در بخش میانی مجموعه دگرگونی و در غرب سلطان

هد های عها و در شمال با سنگهای آتشفشانی ائوسن هم مرز است و غرب و شرق آن به آبرفتقسمت جنوبی با سرپانتینیت

. شرق استشرقی بوده و شیب آنها به طرف شمالجنوب -غربی ها شمالباشد. روند عمومی فولیاسیون گنیسحاضر محدود می

و روشن )پالژیوکالز، کوارتز و میکای  های تیره )آمفیبول، اپیدوت، کلریت و گارنت(ها با توجه به فراوانی مودال کانیونهرنگ نم

بندی ماگمایی اولیه است را های تیره و روشن که بیانگر الیهتوان الیهسفید( از تیره تا روشن متغیر است. در بعضی نقاط می

های ترکیبی اولیه، تاثیر ترکیب شیمیایی سنگ کل در ایجاد پاراژنزهای گونه ناهمگنیوجود این (. بواسطهb9تشخیص داد )شکل 

شناسی در شرایط یکسان دگرگونی قابل بررسی است. بعنوان مثال در الیه تیره گنیس مقادیر فراوانی گارنت موجود متفاوت کانی

رنگ با فولیاسیون ضعیف جنوبی توده گنیسی درشت بلور، تیرهشود. بخش است در صورتی که در باند روشن، گارنت دیده نمی

است که حاکی از پروتولیت بازیک و تاثیر کم دگرشکلی در حین دگرگونی است اما با پیمایش به طرف شمال، به تدریج 

نسبتا  لیاسیونها فوتر گنیستر رخنمون دارند که حاکی از پروتولیت حدواسط و اسیدی آنها است. بخش شمالیهای روشنسنگ

 (. c9گارنت تشکیل شده است )شکل  های درشتدهد و در آنها پورفیروبالستفراگیری نشان می
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 شناسی مجموعه افیولیتی غرب سلطان آباد.نقشه زمین -Bشناسی ساده از نوار افیولیتی شمال سبزوار. نقشه زمین -A :1شکل 

 

 پتروگرافی
رعی های فطالعه کوارتز، پالژیوکالز، اپیدوت، آمفیبول، کلریت و گارنت است. از کانیهای مورد مهای سنگ ساز نمونهکانی

فاوت ها و شدت فولیاسیون متهای گنیسی، فراوانی مودال کانیتوان به میکای سفید اشاره کرد. با توجه به پروتولیت نمونهمی

ریت ساز آمفیبول، گارنت، پالژیوکالز، کلهای سنگی کانیبا بافت گرانوالر دارا های مافیک )متاگابرو( بخش جنوبیگنیساست. 

 (. a,b 3و اپیدوت هستند )شکل 
 

 
پورفیروبالست گارنت در  c-الیه بندی ماگمایی در توده گنیسی مورد مطالعه.  -bآباد. دورنمای توده گنیسی در مجموعه دگرگونی غرب سلطان -a: 7شکل 

 نمونه های گنیس فلسیک.

 

های مافیک کمتری برخوردارند و فراوانی کوارتز و میانی توده گنیسی نسبت به بخش جنوبی از کانی های بخشگنیس

های های فلسیک تر بخش شمالی تر توزیع کانیهای مافیک بخش جنوبی در گنیسفلدسپار در آنها بیشتر است. بر خالف گنیس

های آذرین اولیه در ا می باشد که احتماالً با توزیع کانیمافیک آمفیبول، گارنت، اپیدوت و کلریت به صورت اجتماعات مجز

های فلسیک شمالی ترین بخش مقادیر کمی آمفیبول، کلریت و . در گنیس(c,d 3)شکل پروتولیت آذرین هم خوانی دارد 

رشت و های موجود به صورت دهای قبلی، گارنتاپیدوت موجود است و بر خالف هسته بندی ریز و متعدد گارنت در گنیس

 . (e,f 3)شکل دارای بافت پوئی کیلوبالستیک و اسکلتی هستند 
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هسته  d, c-های مافیک. مقادیر فراوان کانی های مافیک گارنت، اپیدوت و آمفیبول در گنیس b, a- های مورد مطالعه:مقاطع میکروسکوپی گنیس: 3شکل 

 هسته بندی درشت گارنت با بافت پوئی کیلوبالستیک. -f,eهای میانی توده گنیسی. بندی ریز و متعدد گارنت در گنیس
 

  

 شیمی سنگ کل
نمونه با آزمایشگاه اکتا لب کانادا ارسال و تحت آنالیز  22های مورد مطالعه، تعداد به منظور ارزیابی شیمی پروتولیت گنیس

(، دامنه ترکیبی 2272های آذرین درونی )کاکس و همکاران، سنگبندی قرار گرفتند. مطابق نمودار طبقه ICP-MSشیمیایی 

شکل )های فلسیک( متغیر است های مورد مطالعه از گابرو و دیوریت )گنیس های مافیک( تا گرانودیوریت و گرانیت )گنیسنمونه

a2( بنا شده، بیشتر 2272رکر، بندی سه تایی که بر اساس مقادیر آلبیت، ارتوز و آنورتیت نورماتیو )با(. در نمودار طبقه

ها با مجموعه افیولیتی و (. همزیستی مکانی نزدیک این گنیسb2)شکل های مورد مطالعه از نوع تونالیت هستند گنیس

کوپک و ها )های اقیانوسی از سایر گرانیتهای دگرگونی وابسته به آن سبب شد تا از نمودار متمایزکننده پالژیوگرانیتسنگ

های اقیانوسی های مورد مطالعه در محدوده پالژیوگرانیت( استفاده نماییم. مطابق این نمودار ترکیب گنیس9227همکاران، 

 .(c2)شکل واقع می شوند 
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های مورد مطالعه از گابرو و دیوریت تا کوارتزدیوریت و (، ترکیب گنیس2272مطابق نمودار نامگذاری سنگهای آذرین درونی )کاکس و همکاران،  -a: 4شکل 

با توجه به نمودار متمایز کننده  c-در نمودار مثلثی آلبیت، ارتوز و آنورتیت نورماتیو، ترکیب بیشتر نمونه های مورد مطالعه تونالیت می باشد.  -bگرانیت متغیر است. 
 های مورد مطالعه، پالژیوگرانیت اقیانوسی می باشند.(، پروتولیت گنیس9227و همکاران،  ها )کوپکهای اقیانوسی از سایر گرانیتپالژیوگرانیت

 

به منظور ارزیابی سری ماگمایی از نمودارهای مربوطه استفاده شده است. مطابق نمودار دوتایی آلکالن در برابر سیلیس 

(. در نمودار مثلثی a1)شکل آلکالن است العه سابهای مورد مط( سری ماگمایی گنیس2272؛ ایروین و باراگار، 2248)کونو، 

های مورد مطالعه، عمدتاً (، سری ماگمایی نمونه2272ایتی از کالک آلکالن )ایروین و باراگار، متمایزکننده سری ماگمایی توله

( نیز، سری 2277)(. با توجه به نمودار دوتایی متمایزکننده سری ماگمایی وینچستر و فلوید b1)شکل ایتی می باشد توله

های (، نمونه2282(. با توجه به ضریب اشباع آلومین )مانیار و پیکولی، c1)شکل ایتی است های مورد مطالعه تولهماگمایی گنیس

 (.d1)شکل مورد مطالعه از ماهیت متاآلومین تا پرآلومین برخوردارند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-های مورد مطالعه از ماهیت ساب(، گنیس2272؛ ایروین و باراگار، 2248آلکالن )کونو، آلکالن از ساب مطابق نمودار متمایز کننده سری ماگمایی -a:5شکل 

با توجه به نمودار دوتایی  c-ایتی می باشد. (، سری ماگمایی نمونه های مورد مطالعه عمدتاً توله2272)ایروین و باراگار،  AFMدر نمودار مثلثی  -bآلکالن برخوردارند. 
در نمودار  d-ایتی هستند. های مورد مطالعه، دارای سری ماگمایی توله(، پروتولیت گنیس2277ایتی )وینچستر و فلوید، کننده سری ماگمایی آلکالن از توله متمایز

 های مورد مطالعه متاآلومین تا پرآلومین می باشند.(، پروتولیت گنیس2282ضریب اشباع آلومین )مانیار و پیکولی، 
 

شدگی از عناصر نادر خاکی سبک نسبت به سنگین نشان می دهند های مورد مطالعه مشابه مورب نرمال تهیگنیستمامی 

-خاکی در نتیجه تاثیر دگرگونی را نباید از نظر دور داشت. به منظور مقایسه الگوی پالژیوگرانیت(. البته تحرک عناصر نادر4)شکل 

( نیز نشان داده شده است 2282( و کانیون اورگون )گرالچ و همکاران، 2272 های مناطق افیولیتی عمان )کلمن و دوناتو،

های مورد مطالعه خاکی نسبت به نمونههای منطقه افیولیتی عمان از مقادیر بیشتری عناصر نادر(. پالژیوگرانیت4)شکل 

-نشان می های مورد مطالعهت به نمونههای منطقه افیولیتی کانیون شباهت ترکیبی بیشتری نسببرخوردارند. اما پالژیوگرانیت

 دهند.
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های باالی زون های فلسیک مورد مطالعه همانند پالژیوگرانیت(، گنیس2282در نمودارهای متمایزکننده جایگاه تکتونیکی گرانیت )پیرس و همکاران،  :6شکل 

یه )فلوید و های منطقه افیولیتی آناتولید ترکآتشفشانی را نشان می دهند. محدوده ترکیبی پالژیوگرانیتهای ژئوشیمیایی قوس فرورانش قلمرو افیولیتی تتیس، شاخص

 ( نیز به منظور مقایسه نشان داده شده است.2288همکاران، 
 

 بحث
ردار است. وهای دگرگونی از تنوع زیادی برخبطورکلی در مناطق افیولیتی مشابه  منطقه افیولیتی سبزوار پروتولیت سنگ    

توان به کمک شواهد ژئوشیمیایی سنگ کل، ضمن شناسایی پروتولیت توالی افیولیتی، در این رابطه در مناطق افیولیتی می

 جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیتی را نیز ارزیابی نمود.

مرتبط  های دگرگونیو سنگها در اواسط نیمه دوم قرن گذشته میالدی، چگونگی فرایند تشکیل و جایگزینی افیولیت      

ایی از هها و باقیماندهتر از افیولیتهای دگرگونی واقع در مناطق افیولیتی را قدیمیبا آنها دارای نکات مبهم زیادی بود و سنگ

لیتی های دگرگونی مناطق افیورو در ایران نیز منشا سنگ. از این(2248گرفتند )کازمین و کوالکو، ای در نظر میسنگ قارهپی

. اندای قدیمی قلمداد شدهسنگ قاره( قطعات نابرجا با منشا پی2278و سبزوار )مجیدی،  (2279نقاطی مانند نائین )داوود زاده، 

های ترموبارومتری، ها و متعاقب آن پیشرفت روشای کانیهای مربوط به تجزیه نقطههای اخیر با توجه به پیشرفتسالاما در 

زمانی  سنجی و ایزوتوپی ارتباط پترولوژیکی وهای دگرگونی و انجام مطالعات سنمیایی پروتولیت سنگتعیین دقیق ترکیب شی

 همراه آنها روشن شده است.  های دگرگونیهای افیولیتی و سنگتنگاتنگ بین مجموعه

های آبی )نصرآبادی و ( تقریبا مشابه شیست2222های مافیک )رضوی و نصرآبادی، شرایط دما و فشار حاکم بر گنیس     

عاری از الوسونیت دال بر وجود  دارهای آبی اپیدوتحضور شیست( همجوار است. 9222، عمرانی و همکاران، 2222همکاران، 

مافیک  هایهای آبی برگشتی و گنیسهای موجود در شیستترکیب آمفیبول .یک زون فرورانش نسبتاً داغ در منطقه بوده است

جوار های آبی همها همانند شیست(. لذا پروتولیت گنیس2222ز نوع باروئیزیت هستند )رضوی و نصرآبادی، یکسان بوده و همه ا

 اند.در یک جایگاه تکتنومتامورفیک یکسان واقع بوده و متحمل دگرگونی زون فرورانش شده

های فلسیک مورد مطالعه دارای منشا و ژئوشیمیایی سنگ کل بیانگر آن است که گنیس (b 9)شکل شواهد صحرایی       

و ترکیب آنها مشابه پالژیوگرانیت اقیانوسی است. وجود شاخص های  [2]ماگمایی بوده و به عبارتی ارتوگنیس هستند 

 های فلسیک مورد مطالعه، موید تشکیل آنها در جایگاه باالیژئوشیمیایی قوس آتشفشانی در پروتولیت پالژیوگرانیتی گنیس

نش است. در این رابطه جایگاه باالی زون فرورانش پهنه افیولیتی سبزوار توسط بعضی از محققین خاطر نشان شده زون فرورا

 (       9222؛ روزتی و همکاران، 9222، نصرآبادی و همکاران، 9222؛ روزتی و همکاران، 2288است )نصرآبادی، 

آرگن(  -ل قبل )تعیین سن موسکویت به روش پتاسیم میلیون سا 12-12های منطقه زمان انجام دگرگونی گنیس      

آرگن فنژیت و  -های آبی )روش آرگن زمان با دگرگونی شیستکه تقریباً هم( 2282بدست آمده است )باروز و همکاران، 
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. (2288سرب زیرکن( همجوار است )نصرآبادی،  -آرگن آمفیبول و اورانیم  -های )روش آرگن آمفیبولیت -گلوکوفان( و گارنت 

. مقادیر (2288)نصرآبادی، گیری شده است ها اندازههای یک نمونه از گنیسزیرکن Hf 277/ Hf176از طرفی نسبت ایزوتوپی 

      نماید.ها را رد میای پروتولیت گنیس( منشا قارهεHf= 8/22 -9/29باالی این نسبت )

ی آباد بخشی از توالی پالژیوگرانیتی لیتوسفر اقیانوسغرب سلطانهای فلسیک منطقه لذا با توجه به شواهد مذکور گنیس     

است که در نتیجه حرکت رو به شمال خرده قاره ایران مرکزی و فرورانش لیتوسفر حوضه اقیانوسی سبزوار متحمل دگرگونی 

 اند. زون فرورانش در زمان ائوسن باالیی  شده
 

 گیرینتیجه
های فلسیک مجموعه دگرگونی غرب سلطان آباد آن است که پروتولیت گنیسشواهد صحرایی و ژئوشیمیایی بیانگر 

پالژیوگرانیت اقیانوسی بوده است که همراه با توالی مافیک لیتوسفر اقیانوسی متحمل دگرگونی زون فرورانش شده و همراه با 

ژئوشیمیایی قوس آتشفشانی در  هایآباد را بوجود آورده است. وجود شاخصهای سبز و آبی، مجموعه دگرگونی سلطانشیست

 ها معرف جایگاه باالی زون فرورانش مجموعه افیولیتی سبزوار می باشد.پروتولیت این گنیس
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