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Abstract 

Asalem metamorphic complex consists mostly of metabasite, metapelite and serpentinite. 

Metabasites display metamorphic features of greenschist and blueschist facies. Greenschist 

facies rocks that found as both foliated and massive types contain mineralogical assemblage of 

actinolite, chlorite, albite and epidote. Blueschists contain mineralogical assemblage of sodic 

amphibole, epidote and phengite. Whole rock analyses of the metabasites indicate basaltic to 

andesitic composition with mainly calcalkaline nature of their protolith. According to the 

discrimination diagrams of tectonomagmatic setting, the protolith of investigated metabasites 

has been islands arc and somewhat mid ocean ridge. The patterns of rare earth elements and 

spider diagrams of the Asalem metabasites resemble to the basic and intermediate magmatism 

of islands arc or suprasubduction setting as well. Greenschists and blueschists facies rocks of 

the Asalem metamorphic complex have been probably equivalent to islands arc or young and 

hot oceanic crust of suprasubduction zone setting. This portion of oceanic basin unlike the 

subducted even and thick oceanic lithosphere of Paleotethys during accretion in the shallower 

levels of accretionary prisms, have underwent metamorphic conditions of blueschist and 

greenschist facies and finally gave rise to the formation of the metabasites of the Asalem 

metamorphic complex.  

Keywords: Whole rock chemistry, paleotectonomagmatic setting, metabasite, Asalem 

metamorphic complex, Alborz 
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 مادر سنگ ییپالئوتکتونوماگما گاهیو جا یمیش نیزم

 رشت( يباختر اسالم )شمال یمجموعة دگرگون يها تیمتاباز

 
 * و محمد سعادت يمحسن نصرآباد

 ايرانن، قزوين، قزوي )ره(المللی امام خمینی دانشگاه بیندانشکده علوم پايه،  ،شناسی زمینگروه 

 
 دهکیچ

سازز و   هاا  شیسات   ها دگرگونی در رخساره متابازيتابازيت، متاپلیت و سرپانتینیت است. مجموعة دگرگونی اسالم، بیشتر مت

شناسای،   کاانی  مجموعاه ا  باوده و دارا    برگواره و تاوده از نوع سزز  ها  رخساره شیست دهند. سنگ آبی را نشان می شیست

شناسی آمفیزول سديک، اپیدوت و فنژيات   ها  آبی دارا  مجموعه کانی اکتینولیت، کلريت، آلزیت و اپیدوت هستند. شیست

ماادر )پروتولیات( آن اا دارا  ترکیاز باازالتی تاا        دهد که سنگ می  ها، نشان کل سنگ اين متابازيت هستند. تجزيه شیمیايی 

، ساختی ماگماا )تکتونوماگماتیاک(   نمودارها  شناسايیِ جايگاه زمین هيبرپا. بوده استآلکالن  آندزيتی با سرشت بیشتر کالک

و اقیانوسی بوده است. الگو  عناصر خاکی نادر  ها  میان ا  پشته ها وابسته به جزاير کمانی و تا اندازه مادر اين متابازيت سنگ

تیسمِ حدواسط و بازيک در جزاير کمانی ياا باا   پ ناه فاروران      ماگماها  اسالم نیز همانند  نمودارها  عنکزوتی متابازيت

جزاير کمانی ياا پوساته اقیانوسای     معادلآبیِ مجموعة دگرگونی اسالم  سزز و شیست ساره شیستها  رخ احتما ً سنگاست. 

هموار و ستزر پالئوتتیس، در اين بخ  از پ ناه    ِفرورو کره اقیانوسی سنگ برخالف اند. بودهداغ و جوان با   پ نه فروران  

هاا    افزوده کانال فروران  دچار شرايط دگرگونی رخسااره  هم منشورها  به ،تر ها  سطحی شدن در بخ  اقیانوسی با انزاشته

 اند.  ها  مجموعة دگرگونی اسالم پديد آمده آبی و سزز شده و متابازيت شیست

 ، متابازيت، مجموعة دگرگونی اسالم، الزرزيیپالئوتکتونوماگماشیمی سنگ کل، جايگاه : يدیلک يها واژه

 
 مقدمه

هاا    رزمینشناساان، باا بررسای سا     از ديرباز سانگ 

( 4انااد: ) کاارده دگرگااونی سااه هاادف بنیااادين را دنزااال

شاادن ارتزااا   هااا باارا  روشاان فابريااک ساانگ  بررساای

( شناسااايی و 2) ؛روياادادها  دگرگااونی و دگرريختاای 

بررساای رونااد ت ییاار شاارايط دمااا و فشااار دگرگااونی   

دنزااال  گرماايی و باه    گیار  گرادياان زماین    بارا  انادازه  

ساااختیِ ماگمااا   زمااین نااهشناسااايی جايگاااه ديري  ،آن

(Paleotectonomagmatic ) فرايناااااااد پااااااای  از

هاااا   ماااادر سااانگ ( بررسااای سااانگ9)؛ دگرگاااونی
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پوياااا   دگرگاااونی بااارا  شاااناخت پ ناااه زماااین   

 )ژئودينامیک( پیداي  آن ا. 

ساااختی ماگمااا  نمودارهااا  شناسااايی پ نااه زمااین 

 Pearceاناد )  کاار بارده شاده    باه  تااکنون کاه از ديربااز   

and Cann, 1973; 1971; Vermeesch, 2006; 

Verma et al., 2006; Dilek et al., 2007; 

Agrawal et al., 2008; Pearce, 2008; Sheth, 

2008; Verma, 2010; Verma et al., 2011; 

Hollocher et al., 2012; Verma and Vrema, 

شناسای بارا     هاا  سانگ   ( مکمال ديگار روش   ;2013

 يی هستند.  شیمیا ها  زمین تفسیر داده

هااا   ساااختی پ نااه در بررساای فرايناادها  زمااین 

شاده از   ها  بازيک و الترابازيک دگرگون کوهزايی، سنگ

. ايان   آيناد  شامار مای   کلید  و م م باه  ها  سنگی گروه

اقیانوسای،   میاان  يی پشتهماگما تیفعالها معمو ً با  سنگ

ها  کششی پی  از برخاورد دو   کمان آتشفشانی و پ نه

 ؛(Miyashiro, 1974کمان( وابساته هساتند )   تپشقاره )

ها  زيردريايی و جزايار اقیانوسای    اما انواع مرتزط با کوه

(John et al., 2010   نیاز شناساايی شاده )    اناد. بررسای

هااا   ساانجی و برداشاات  روياادادها  دگرگااونی، ساان 

را باه   انشناسا  زماین ها، توجاه   سنگ گونه نياساختار  

ها   مادرِ سنگ سنگ شیمی کرده است. زمین جلزخود 

ازبرخورد را روشن  شده نیز تاريخچه پی  بازيکِ دگرگون

 کند. می

هااا  دگرگااونی شاااندرمن و اسااالم     در مجموعااه

متابازياات متاالترامافیااک، )در کمربنااد الزاارز باااختر ( 

هااا   هااايی وجااود دارنااد کااه در رخساااره   و متاپلیاات

 Zanchetta et al., 2009 Omrani etاکلوژياات )

al., 2013; سازز   آبای و شیسات   (، شیسات(Saadat et 

al., 2014; Saadat, 2013 )اياان انااد.  دگرگااون شااده

پاااالئوتتیس  درز نیزماااهاااايی از  بازمانااادههاااا  سااانگ

رونااد و جااايگزينی آن ااا در کمربنااد     شاامار ماای  بااه

ساایمرين فاااز کااوهزايی   کااوهزايی الزاارز در هنگااام  

(. Zanchi et al., 2009رو  داده اسااات ) پیشاااین

دماا  مجموعاة دگرگاونی     هاا  فشاار باا  و کام     سنگ

آباای( و پلیتاای  بازيااک )شیسااتمااادر  ساانگاسااالم بااا 

کیلوبااار  42تااا  7کلريتويیدشیساات( در فشااار  )گارناات

درجااه سااانتیگراد دگرگااون    116تااا  916و دمااا  

(. Saadat et al., 2014; Saadat, 2013انااد ) شااده

هااا    اکتینولیاات، کلرياات، اپیاادوت و آلزیاات کااانی    

هماينااااد  )پاااااراژنز( هسااااتند کااااه در بیشااااتر   

ساازز( و برگااواره يااا   ا  )ساانگ هااا  تااوده  متابازياات

سااازز( مجموعاااة دگرگاااونی  دارِ )شیسااات فولیاسااایون

دهنااده رويااداد فراينااد  شااوند و نشااان اسااالم ديااده ماای

 Saadatساازز هسااتند ) دگرگااونی در رخساااره شیساات

et al., 2014; Saadat, 2013 .) 

وياژه   کل سنگ و به ررسی شیمی در اين پژوه ، با ب

دگرگونی، جايگااه   عناصر کمیاب نامتحرک آن در هنگام

هاا در مجموعاة    سااختیِ ماگماا ِ متابازيات    زمین ديرينه

 دگرگونی اسالم ارزيابی شده است.
 

 اي شناسی ناحیه زمین

در پ ناااه کاااوهزايی الزااارز، چنااادين مجموعاااة   

( کااه عزارتنااد A -4شااود )شااکل  دگرگااونی ديااده ماای

 ز: ا

 هااا  دگرگااونی درجااه پااايین پیرامااون      ساانگ

 ;Sengör, 1984هااا  بینااالود ) مشاا د در بلنااد 

Alavi, 1991; Alavi et al., 1997; 

Sheikholeslami and Kouhpeyma, 2012; 

Zanchetta et al., 2013)؛  

 هاا  گرگاان در الزارز مرکاز  )     شیستDelaloye 

et al., 1981; Zanchi et al., 2009)؛  

 هااا  دگرگااونی گشاات ) عااهمجموClarke et al., 

1975; Javanmard, 2014; Javanmard et 

al., 2014)، ( شااااندرمنZanchetta et al., 

2009 Omrani et al., 2013; و اساااااالم )

(Saadat et al., 2014; Saadat, 2013 در )

 الزرز باختر . 
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(. جايگااه  Zanchetta et al., 2009شناسای پیراماون آن اا )    هاا  زماین     و پ ناه   تاال ها  بلند( موقعیت ساختار  کمربند الزرز، A -4شکل 

که ها  دگرگونی اسالم و شاندرمن  شناسی ساده از مجموعه ( نقشه زمینB ؛ها  دگرگونی پ نه الزرز با چ ارگوش نشان داده شده است مجموعه

 .(4371، و همکاران Clarkی ت ییر پس از )با اندک   تال  الزرز باختر  جا  دارندها  بلنددر دامنه شمالی 

 

در اياان میااان بااا يااافتن اکلوژياات در مجموعااه     

 Zanchetta et al., 2009دگرگاااونی شااااندرمن ) 

Omrani et al., 2013;آباای در مجموعااة  ( و شیساات

 ,Saadat et al., 2014; Saadatدگرگااونی اسااالم )

در  دگرگااااونی ( اهمیاااات اياااان دو مجموعااااه2013

پويااا ِ  ز پااالئوتتیس و شاارايط زماایندر بررساای زمااین
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رفااتن پ نااه اقیانوساای وابسااته   از میااان)ژئودينامیااک( 

 Sengör(. B -4بااه آن دو چناادان شااده اساات )شااکل 

( مجموعااااااه دگرگااااااونی  4330) Alavi( و 4390)

ساااختی  زمااینساانی و جايگاااه  دياادگاهشاااندرمن را از 

 .اناد  شامار آورده  باه هاا  مشا د    افیولیات  ارز هام  ،ماگما

Davies ( ساانگ4372و همکاااران )   هااا  دگرگااونی

را بخشاای )گشاات، شاااندرمن و اسااالم( اطااراف رشاات 

بااه باااور . انااد دانسااتهتااوران  کااامزرينِ ساانگ پاار از پاای

Zanchetta ( 2663و همکاااااااااران)،  مجموعااااااااة

ارز مجموعااه دگرگااونی شاااندرمن  دگرگااونی اسااالم هاام

هااا  فرسايشاای در سااط    بااوده و بااا رخااداد پنجااره 

 د يافته است. زمین برونز

  بااااختر مجموعاااة دگرگاااونی اساااالم در شااامال

تااا  09˚ 19´ ج رافیااايی هااا  طااول در میااانرشاات، 

 97˚ 97´ ج رافیااايی هااا  و عاار  خاااور  09˚ 13´

و بخشااای از  جاااا  دارناااد  شااامالی 97˚ 02´تاااا 

 اسااتتااال  هااا   الزاارز باااختر  در کااوه هااا  بلنااد 

ز ا هااا بلنااد (. گسااترش ج رافیااايی اياان B -4 )شااکل

جم ااور  آبربايجااان تااا ساافیدرود در جنااوب رشاات   

باا عار     هاا  بلناد  است. بخ  وابسته باه اياران ايان    

 بساااایار هااااا  کیلااااومتر، بیشااااتر رسااااوب   16

هااا   تااه. از نکهسااتندیااک يزووشااده فانر ريخااتدگر

آتشفشااانی و  هااا  ساانگ ،تااال  هااا  در بلنااد  م اام

یااک در آن اساات. يپالئوزو سااتزررسااوبی  -آتشفشااانی

دار ساایلورين و  هااا  فساایل  از آهااک ر سااتزتااوالی 

از  ا  نشااانهامااا  ؛در منطقااه وجااود دارد نیااز پاارمین 

هاا  سانگی    تاوده شاود.   ها  ترياا  دياده نمای    آهک

شااده و متاپلیاات   هااا  دگرگااون  از کربنااات سااتزر 

کااوهزايی ساایمرين  هنگااامیااک بااا يی کااه در يپالئوزو

اناااد در بخااا  میاااانی   شاااده ريخاااتپیشاااین دگر

 ,.Zanchi et al) شااود ديااده ماای تااال  هااا  بلنااد 

بخشای از رشاته کاوه الزارز      ،تاال   ها  بلند . (2009

پااژوه  ا  کلیااد  باارا    ناحیااه و در شاامال ايااران 

جايگاااه و مساایر تکاااملی پ نااه برخااورد       درباااره

 ,.Zanchetta et al) هساااتندسااایمرين پیشاااین 

هاااا   باااا مجموعاااه ههمااارا هاااا (. ايااان سااانگ2009

 باااناپیوسااته  گونااه هباادگرگااونی شاااندرمن و گشاات  

شااوند.  دار دريااايی شمشااک پوشاایده ماای سااازند زلااال

مرحلااه رشاااد و   گويااا  دار شمشااک   سااازند زلااال  

. فرساااي  کمربنااد کااوهزايی ساایمرين پیشااین اساات 

تاااال  دارا   هاااا  بلناااد ا  در  ماااو   قاعاااده 

هااا  دگرگااونی بااوده و ساان     از ساانگ هااايی تکااه

 Fürsich etآن ژوراساایک زياارين اساات )  پیااداي 

al., 2009 تاار از  دهنااده ساان جااوان نشااان نکتااه(. اياان

سااایمرين پیشاااین، بااارا  جاااايگیر  مجموعااااه     

 سااط  زمااین اساات بااردگرگااونی شاااندرمن و اسااالم 

(Clark et al., 1975; Seyed Emami, 2003; 

Ghasemi-Nejad et al., 2004.) 
 

 انجام پژوهشروش 

  زدهااا بااردار  از بارون  روش بررسای شااامل نموناه  

هاا    بررسای و ت یه مقاطع ناازک  ، ها متابازيت نگوناگو

 7نموناه متابازيات )   49است. ساسس  نگار   دقیق سنگ

سااازز( و  نموناااه سااانگ سااازز باااابرگوارگی )شیسااات

آباای( کااه دگرسااانی،  نمونااه شیساات 0، برگااوارگی باای

بند  ترکیزای نداشاتند بارا      ا  و  يه ساختارها  رگه

 XRFو  ICP-MSکال سانگ باه روش     شیمیايی  تجزيه

در  Activation Laboratoryبرگزيااده و بااه آزمايشااگاه 

فرسااتاده شاادند. تفساایر جايگاااه    کانااادا اونتاااريو  

و کال سانگ    گیر  از شیمی  ساختی ماگما با ب ره زمین

 نمودارها  مناسز انجام شده است. 

 

 صحرایی بررسی

 36مساحت نزدياک باه   مجموعة دگرگونی اسالم به 

 دارد ختر  اسااالم بروناازدبااا در جنااوب، کیلااومتر مربااع

شناسای   اين مجموعه دگرگونی باا ريخات  (. B -4 )شکل

  جنوب اسالم بوده و با پوشا   ها  بلندمرتفع، سازنده 

 (.  A -2 )شکلجنگلی متراکم پوشیده شده است 
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از پوشاا  گیاااهی   منطقااه بااوده و هااا  بلناادکه سااازنده رشاات(  باااختر اسااالم )شاامالدورنمااايی از مجموعااة دگرگااونی  (A -2 شااکل

هاا  برگاواره رخسااره     ( برونازد متابازيات  C سازز؛  ا  )سانگ سازز( رخسااره شیسات     هاا  تاوده   ( برونزد متابازيات B؛ متراکم برخوردار است

آباای  ( نمونااه دسااتی شیسااتEيااافتگی تدااادفی آمفیزااول سااديک؛  آباای بااا ج اات ی( شیسااتکروسااکوپمادسااتی ) ( نمونااه Dساازز؛ شیسات 

   ترکیزی.بند خورده با  يه چین
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پوشاا  جنگلاای انزااوه و هااوازدگی شااديد کااه بااا   

هااا    يااه کلفتاای از خاااک همااراه اساات از دشااوار   

رو،  باااردار  در ايااان منطقاااه اسااات. ازايااان   نموناااه

هااا و  هااا و ترانشااه راه  بااردار  در راسااتا  دره  نمونااه

هااا   هااا  برجااا انجااام شااد. ساانگ   برداشاات نمونااه

صاورت   باه ماادر بازياک،    سازز باا سانگ    رخساره شیست

ساازز(،  ا  )ساانگ ساازز( و برگااواره )شیساات    تااوده

هاااا  دگرگاااونی مجموعاااة   تااارين سااانگ معماااول

   (.C -2و  B -2ها   شکلدگرگونی اسالم هستند )

هااا  همايناادِ  کااانی هماننااد ِ مکااانی، زيسااتی هاام

 شناساای رخساااره مجموعااه کااانی) دگرگااونی )پاااراژنز(

 ،گونااه کااه ديااده خواهااد شااد  همااان و ،(ساازز شیساات

کاال ساانگ،    شاایمیايی زمااین هااا  ويژگاای انیيکساا

 هماننااااد  و نزديکاااای پ نااااه  همگاااای گويااااا 

 و ساازز هااا  شیساات  نمونااه ساااختی ماگمااا   زمااین

 است. سزز در مجموعة دگرگونی اسالم سنگ

آباای در اياان منطقااه  هااا  رخساااره شیساات ساانگ

آباای( و پلیتاای   مااادر بازيااک )شیساات   دارا  ساانگ

موناه دساتی   در نشیسات( هساتند.    گارنات -)کلريتويید

متوساط بلاور   آبای متاباازيتی، رياز تاا      ها  اين شیست

 آمفیزااول سااديک، اپیاادوت و فنژياات بااوده و بلورهااا 

هااا  آمفیزااول در  سااوزن .شااوند ديااده ماایبااا چشاام 

 شاکل ی ترجیحای ندارناد )  افتگيا  ج ات هاا   برخی نمونه

2- D)رو، در ساانگ، تن ااا ساااختار برگااوارگی    ازاياان ؛

 شود.   ی ديده نمیگخطوارپديدآمده و نشانی از 

هااا  آباای  بنااد  ترکیزاای در شیساات معمااو ً  يااه

خاورد  تیاره    صورت تنااوبی از نوارهاا  چاین    منطقه به

)لناای از آمفیزااول سااديک( و ساازز )اپیاادوت( اساات   

بنااد  پیامااد   اياان  يااه  احتمااال دارد(. E -2 شااکل)

فراينااد جااداي  )تفريااق( دگرگااونی يااا ناااهمگنی      

 .باشدگرگونی مادر، پی  از د ترکیزی سنگ

 نگاري سنگ

، ساازز شیسااتهااا  برگااوار  رخساااره  ساانگبافاات 

 پورفیروبالسااتیک تااا ، مجموعااة دگرگااونی اسااالم   در

نماتوبالساااتیک و نماتوبالساااتیک اسااات.    پاااورفیرو

آمفیزااول بااا منشااورها  آلزیاات،  هااا  پورفیروبالساات

هااا   ورقااه و رنااگ )اکتینولیاات( چناادرنگی ساازز کاام 

 ،اپیاادوتبلورهااا   يافتااه، همااراه بااا   ج اات کلرياات

 -9هاا هساتند )شاکل     سااز ايان نموناه    ها  سنگ کانی

A.) اکتینولیاات و  ا ، ساانگ ساازز تااودههااا   در نمونااه

هااا   کااانی ،یافتااه، اپیاادوت و آلزیاات ن ج اات کلرياات 

هااا  فرعاای   از کااانی(. B -9 )شااکل ندهسااتاصاالی 

 توان اسفن، میکا  سفید و گارنت را برشمرد. می

  آباای متابااازيتی  هااا هااا  اصاالی شیساات  کااانی

کااااوارتز ±+آلزیت+اپیدوت+فنژيتآمفیزااااول سااااديک

هاا  ساديک از مرکاز باه کنااره بلاور        آمفیزولهستند. 

صاااورت افااازاي   بناااد  ترکیزااای باااه دارا  منطقاااه

بکیااات و کااااه  ساااازند  گلوکوفاااان  ساااازند  رياااه

ت ییار شارايط دماا     در پای ايان پدياده    احتما ً. دهستن

هاااا   انیو فشاااار دگرگاااونی ياااا تاااا یر ناااوع کااا   

هااا   آمفیزااول کننااده در واکاان  پیااداي    دخالاات

کلرياات نیااز (. Saadat, 2013اساات )رخ داده سااديک 

دگرگاااونی  دارا  خاساااتگاه  اااانو  باااوده و پیاماااد 

 زيااار. در آمفیزاااول ساااديک اسااات    روناااد پاااس

هاا    صاورت  ياه   ترکیزای باه   بناد    يه ،میکروسکوپ

 شاود  دياده مای   آمفیزاول ساديک  از اپیادوت و   سرشاار 

هاااا   هاااا، ساااوزن نموناااه برخااایدر  (.C -9 کل)شااا

 در پای سانگ باوده و    برگاوارگی آمفیزول تن ا ساازنده  

پديااد در آن ااا  یيااافتگی خطاای، خطااوارگ ج اات نزااود

(. شاااواهد  از وجاااود D -9 اسااات )شاااکل نیاماااده

برگشااتی  دگرگااونی گويااا کااه  آمفیزااول سااديک 

هااا   نمونااه باشااد درساازز  آباای بااه شیساات  شیساات

 شود.  ینم ديده ،سزز شیست
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( تدااوير میکروسااکوپی  A .رشاات(  باااختر اسااالم )شاامال هااا  مجموعااة دگرگااونی    تدااويرها  میکروسااکوپی متابازياات   -9 شااکل

( تداوير میکروساکوپی متابازيات    B ؛يافتاه، آلزیات و اپیادوت    سااز آمفیزاول )اکتینولیات( و کلريات ج ات      هاا  سانگ   سزز باا کاانی   شیست

خااورده و  آباای بااا حالاات چااین ( نمونااه شیسااتC ساااز آلزیاات، کلرياات، اپیاادوت و اکتینولیاات؛ ساانگهااا   ا  )ساانگ ساازز( بااا کااانی تااوده

آبای باا منشاورها  آمفیزاول      ( نموناه شیسات  D شاده از نوارهاا  سرشاار از اپیادوت، آمفیزاول ساديک و فنژيات؛        بند  ترکیزی سااخته   يه

( و Plane Polarized Light) PPLيااا  شااده تخاات طزااینااور قچااد در ساامت نیافتااه. تدااويرها   بکیاات( ج اات ريااه-سااديک )گلوکوفااان

فنژياات:  ؛Chlکلرياات:  ؛Epاپیاادوت:  ؛Abآلزیاات:  ؛Amp( هسااتند )آمفیزااول: متقاااطع شااده ینااور قطزاا) XPLتدااويرها  راساات در نااور 

Phاسفن:  ؛Spnگلوکوفان:  ؛Glnبکیت:  ريه ؛Rbkها از  (. نام اختدار  کانیWhitney و Evans (2646برگرفته ش ).ده است 
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ــیمی  ــاه    شـ ــیر جایگـ ــنگ و تفسـ ــن سـ کـ

 ماگما یساخت نیزم

هااااا  تجزيااااه شاااایمیايی ساااانگ کاااال   داده

 4هاا  مجموعااة دگرگاونی اساالم در جاادول     متابازيات 

 19تااا  00انااد. میاازان ساایلیس آن ااا از     آورده شااده

ترکیااز بازيااک اساات. بیشااتر  بیشااتر درصااد وزناای و 

 41هااا از آلااومینیم کمااابی  لناای )بیشااتر از    نمونااه

 در برابااردرصااد وزناای( هسااتند. تمرکااز بااا   آهاان   

عاادد منیاازيم منیاازيم ويژگاای مشااترک آن ااا بااوده و  

(Mg#= Mg/Mg+Fe
II )     کاال ساانگ آن ااا کمتاار از

. اياان چنااین نیساات  ر يااک نمونااه؛ تن ااا داساات 16

درصااد وزناای( و پتاساایم  2/4مقاادار تیتااانیم )کمتاار از 

کار هاا  آشا   درصاد وزنای( از ويژگای    1/2کم )کمتر از 

 هاست.   مادر اين متابازيت شیمیايی در سنگ زمین

هااا  آبرياان کااه باار   بنااد  ساانگ در نمااودار رده

 Leهاساات ) پايااه مقاادار ساایلیس و مجمااوع آلکااالی 

Bas et al., 1986هاااا   ماااادر متابازيااات (، سااانگ

مجموعااة دگرگااونی اسااالم بیشااتر بازالاات، آناادزيت     

هااا سرشاات  بااازالتی و آناادزيت بااوده و بیشااتر نمونااه  

 (.A -0 شکلآلکالن دارند ) ساب

هاا   اکسیدها  سیلیس و آلکاالی  پذير  برپايه تحرک

و  Winchesterدگرگااونی، نمااودار دوتااايی   در هنگااام

Floyd (4377به ) کاه  شاود. از ايان نماودار    کار برده می 

بارا    ،برپايه عناصر نامتحرک در برابار دگرگاونی اسات   

گرفتاه شاد.    ها ب ره آبرين متابازيتمادر  سنگشناسايی 

ها  سازز و آبای    شیستمادر  سنگاين نمودار نیز برپايه 

انااد  مجموعاة دگرگااونی اسااالم، آناادزيت و بازالاات بااوده 

تااايی شناسااايی ساار    در نمااودار سااه (. B -0شااکل)

 ,Irvine and Baragar)ايتی  آلکالن از توله ماگمايی کالک

آلکالن ياا   ها، بیشتر در بخ  کالک متابازيت(، اين 1971

 -0 شاکل رز جداکننده دو سر  ماگمايی جا  دارناد ) م

C.) وياژه عندارها  باا     شایمیايی، باه   ها  زمین از داده

 شدت میدان باا  و عناصار خااکی ناادر کاه در هنگاام      

تاوان در   دگرگونی از تحارک کمتار  برخوردارناد، مای    

 پويااا  مااادر و جايگاااه زمااین  ارزيااابی سرشاات ساانگ 

  ره گرفت.ها  دگرگونی ب سنگ )ژئودينامیک(

 

 
اسااالم هااا  مجموعااة دگرگااونی    آبرياان متابازياات مااادر  ساانگگااذار  و شناسااايی ساار  ماگمااايی،    در نمودارهااا  نااام  -0 شااکل

( Aآلکااالن بااوده اساات.  بازالاات، آناادزيت و آناادزيت بااازالتی يااا معااادل دروناای آن ااا و بیشااتر کالااک بازالاات، تراکاای رشاات(  باااختر )شاامال

 و Irvineآلکااالن از  (. منحناای جداکننااده بخاا  آلکااالن از ساااب Le Bas et al., 1986هااا  آبرياان ) ساانگ گااذار  نمااودار دوتااايی نااام

Baragar (4374 اسات )؛ B) بنااد  ساانگ توجااه بااه نمااودار دوتااايی رده بااا ( هااا  آبرياان دگرسااان شاادهWinchester and Floyd, 1977 ،)

تااايی شناسااايی ساار  ماگمااايی  ( در نمااودار سااهC ؛زالاات بااوده اسااتهااا  مجموعااة دگرگااونی اسااالم آناادزيت و با متابازيااتمااادر  ساانگ

  .آلکالن دارند ها  مجموعة دگرگونی اسالم بیشتر سرشت کالک (، متابازيتIrvine and Baragar, 1971ايتی ) آلکالن از توله کالک
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 XRFو  ICP-MSکااه بااه روش  (رشاات  باااختر اسااالم )شاامالهااا  مجموعااة دگرگااونی  هااا  تجزيااه شاایمیايی متابازياات داده -4جاادول 

(. میاازان عناصاار اصاالی و فرعاای برپايااه درصااد وزناای و میاازان bsآباای:  ، شیسااتgsساازز و ساانگ ساازز:  گیاار  شااده اساات )شیساات اناادازه

 عناصر کمیاب برپايه قسمت در میلیون است.
Sample No. Ms47 Ms51 Ms44 Ms48 Ms54 Ms13B Ms25A Ms29 Ms40 Ms11 Ms35 Ms45 Ms43 

Rock Type bs bs bs bs gs gs gs gs gs gs gs bs bs 

SiO2 46.44 46.59 48.1 48.17 49.03 50.48 50.59 52.09 54.44 55.76 56.47 57.52 58.02 
TiO2 1.13 1.1 1.14 1.11 1.064 0.93 0.38 0.96 0.921 0.838 0.857 0.621 0.581 
Al2O3 18.23 15.65 19.56 18.39 19.17 16.01 13.87 15.39 15.12 17.47 14.58 14.22 13.97 
FeO* 9.89 9.18 9.97 9.95 9.96 10.19 7.1 9.96 8.69 8.13 7.89 9.57 8.91 
MnO 0.218 0.141 0.149 0.145 0.134 0.181 0.12 0.149 0.166 0.151 0.143 0.156 0.186 
MgO 4.58 7.77 4.18 4.98 5.34 7.01 10.55 7.37 6.99 4.1 5.51 3.97 3.27 
CaO 9.45 8.33 7.03 5.91 6.94 9.92 11.53 7.28 6.18 7.32 9.16 5.26 6.77 
Na2O 3.29 3.37 3.54 4.56 4.39 2.95 1.8 4.56 3.54 2.76 2.64 3.28 2.75 
K2O 1.64 0.62 1.98 1.54 1.1 0.1 0.48 0.11 2.4 0.51 1.04 1.55 1.54 
P2O5 0.13 0.13 0.11 0.1 0.13 0.08 0.02 0.09 0.22 0.19 0.13 0.11 0.12 
LOI 5.37 8.11 3.69 4.03 3.31 2.73 2.66 2.69 1.95 2.98 2.43 3.21 3.7 
Total 100.4 101 99.45 98.88 100.6 100.6 99.1 100.6 100.6 100.2 100.9 99.47 99.82 
Sc 35 34 38 36 38 41 41 37 29 30 31 2 22 
V 222 222 239 214 209 320 225 300 229 258 212 272 262 
Cr 250 350 280 240 270 150 310 150 280 60 260 400 330 
Co 42 35 33 40 43 25 33 32 31 18 27 33 26 
Ni 140 140 100 110 130 50 140 70 130 <20 70 200 170 
Zn 90 80 90 110 110 90 40 110 100 100 90 90 60 
Ga 17 14 20 16 20 19 12 16 20 19 20 16 17 
Ge 2.8 1.2 3.2 2.3 1.8 1.9 1.6 1.2 1.7 1.8 2.3 2.8 3 

Rb 37 15 45 33 24 2 8 1 61 11 35 40 39 
Sr 194 91 204 129 215 166 134 139 278 366 396 234 286 
Y 21.6 22.1 25.8 23.1 20.9 21.3 7.9 20.8 23.3 22.4 22.4 19.6 19.8 
Zr 78 72 86 78 68 46 15 45 88 71 90 48 53 
Nb 3.4 1.5 3.6 3.3 1.7 0.7 0.4 0.5 6.6 1.9 7 3.5 4.1 
Sb 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.2 0.2 
Cs 2.6 0.8 2.7 2 1.7 0.1 0.4 <0.1 2.4 0.3 0.5 1.8 1.7 
Ba 117 56 133 106 172 14 63 19 459 113 0.6 116 125 
La 7.8 5.53 9.4 8.17 6.35 3.26 2.17 4.05 24.7 15.8 176 11 14.7 
Ce 16.8 12.5 19.7 17.9 14.4 7.95 3.85 8.98 50.1 34.7 24 24.6 32.9 
Pr 2.45 1.86 2.81 2.67 2.05 1.24 0.49 1.3 5.9 4.34 43.1 2.84 3.62 
Nd 11.1 8.85 13.1 12.6 9.85 5.97 2.09 6.24 23.1 18.5 21.9 12.5 14.4 
Sm 3.44 2.64 3.74 3.54 3.09 2.3 0.62 2.21 4.98 4.31 4.61 3.07 3.08 
Eu 1.13 1.03 1.39 1.17 1.03 0.873 0.358 0.741 1.38 1.28 1.25 0.97 0.922 
Gd 3.66 3.41 4.13 4.04 3.55 3.07 0.95 2.94 4.77 3.86 4.23 3.13 3.2 
Tb 0.64 0.61 0.76 0.72 0.59 0.55 0.18 0.52 0.75 0.64 0.69 0.57 0.54 
Dy 3.98 3.75 4.84 4.39 3.89 3.73 1.35 3.46 4.39 3.83 4.23 3.52 3.43 
Ho 0.83 0.77 0.99 0.87 0.78 0.8 0.3 0.78 0.88 0.8 0.84 0.72 0.73 
Er 2.45 2.26 2.93 2.55 2.26 2.41 0.88 2.36 2.58 2.54 2.29 2.07 2.13 
Tm 0.364 0.338 0.446 0.383 0.331 0.355 0.142 0.359 0.368 0.387 0.341 0.317 0.313 
Yb 2.3 2.1 2.8 2.4 2.16 2.33 1 2.31 2.37 2.57 2.21 2.1 2.1 
Lu 0.33 0.3 0.4 0.34 0.321 0.376 0.159 0.364 0.37 0.413 0.344 0.32 0.33 
Hf 2.1 1.8 2.4 2.1 1.5 1.2 0.4 1.3 2.2 1.8 2.1 1.5 1.5 
Ta 0.21 0.11 0.25 0.2 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 0.47 0.05 0.52 0.23 0.29 
W 1.2 0.9 <0.5 <0.5 1.3 1.5 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 2.7 1.3 
Tl 0.26 0.15 0.34 0.22 0.21 <0.05 <0.05 <0.05 0.25 0.07 0.16 0.3 0.28 
Pb 7 2 6 3 <5 <5 <5 <5 8 7 25 17 23 
Th 1.04 0.33 1.25 1.13 0.78 0.29 0.16 0.25 6.86 3.51 6.1 1.82 3.04 
U 0.59 0.19 0.29 0.26 0.16 0.11 0.09 0.11 1.95 0.77 1.73 0.54 0.65 
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، ماگماا  یساخت نیزمدر نمودارها  شناسايی جايگاه 

ها  مجموعة دگرگونی اسالم بیشاتر   متابازيتمادر  سنگ

ها   اقیانوسی است )شکل میان  کمان آتشفشانی يا پشته

شایمیايی عناصار      زمینها ويژگی ،بر اين (. افزون0و  1

آلکاالن، ترکیاز    سار  ماگماايیِ )بیشاتر( کالاک    ، اصلی

هاا، مقادار کام تیتاانیم و میازان       آندزيتی برخای نموناه  

ها  بررسی شاده، بیشاتر    کمابی  با   آلومینیم نمونه

يی در پ ناه فاروران  ساازگار اسات تاا      ماگما تیفعالبا 

ه ايتاای و بازيااک در پ نااه پشاات يی تولااهماگمااا تیاافعال

 اقیانوسی.   میان
 

 
در نمودارها  شناسايی بیشتر جزاير کمانی  رشت(  باختر اسالم )شمالها  مجموعة دگرگونی    متابازيتماگما یساخت نیزمجايگاه  -1 شکل

( C (؛Shervais, 1982) Ti/1000در برابار   V( نمودار دوتاايی   B؛Zr/Y (Pearce and Norry, 1979)برابر  در Zr( نمودار دوتايی Aو مورب است. 

-Zr/4( نماودار ملللای   E ؛MnO*10-TiO2-P2O5*10 (Mullen, 1983)تاايی   ( نماودار ساه  D (؛Wood, 1980) Th-Hf/3-Nb/16تايی  نمودار سه

Nb*2-Y (Meschede, 1986)؛F ) تايی  نمودار سهLa/10-Y/15-Nb/8 (Cabanis and Lecolle, 1989) . 
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در  رشاات(  باااختر اسااالم )شاامالهااا  ساازز و آباای مجموعااة دگرگااونی   مااادر شیساات   ساانگاماگماا یساااخت نیزمااجايگاااه  -0 شااکل

اقیانوساای    هسااتند نیاز جزاياار کمااانی و پشاته میااان  عنداار چناد تااايی و دوتااايی کاه باار پايااه پاارامتر لگاااريتم    نمودارهاا  شناسااايی ساه  

( C ؛V-Ti/50-Sc*5 (Vermeesch, 2006)تااايی  سااه( نمااودار B؛ Na/100-25*Nb-Sr (Vermeesch, 2006)يی تااا سااه( نمااودار A ؛اساات

؛ Id2 (Vermeesch, 2006)و  Id1  چندعنداار( نمااودار دوتااايی لگاااريتم   D (؛Vermeesch, 2006) Sm*50-Ti/50-Vتااايی  نمااودار سااه 

E چنااد عنداار( نمااودار دوتااايی متمايزکننااده لگاااريتم(  Verma et al., 2006) ؛F چندعنداار( نمااودار دوتااايی لگاااريتم  (Agrawal et 

al., 2008) ؛G نمااودار دوتااايی )Zr  در براباارZr/Yb (Dilek et al., 2007.)H -  نمااودار دوتااايیY  در براباارCr (Dilek et al., 2007) ؛

K نمااودار دوتااايی )Nb/Yb  در براباارTh/Yb (Dilek and Furnes, 2011 Pearce, 2008;   میاازان عناصاار اصاالی و فرعاای در نمااودار .)E 

و  D ،Eباار پايااه قساامت در میلیااون اساات. مت یرهااا در نمودارهااا   Fو  Dه درصااد وزناای و عناصاار فرعاای و کمیاااب در نمودارهااا  باار پاياا

F :به ترتیز زير هستند 

D:  

Id1= -0.016*ln (Zr/Ti)-2.961*ln(Y/Ti) + 1.5*ln (Sr/Ti), Id2= -1.474*ln (Zr/Ti) + 2.143*ln(Y/Ti) + 1.84*ln(Sr/Ti) 
E:  

DF1=−4.6761*ln(TiO2/SiO2)+2.533*ln(Al2O3/SiO2)−0.3884*ln(Fe2O3/SiO2)+3.9688*ln(FeO/SiO2)+0.8980*ln(MnO/SiO2) 

−0.5832*ln(MgO/SiO2)−0.2896*ln(CaO/SiO2)−0.2704*ln(Na2O/SiO2)+1.081*·ln(K2O/SiO2)+0.1845*ln(P2O5/SiO2)+1.5445 

DF2=0.6751*ln(TiO2/SiO2)+4.5895*ln(Al2O3/SiO2)+2.0897*ln(Fe2O3/SiO2)+0.8514*ln(FeO/SiO2)−0.4334*ln(MnO/SiO2)+ 

1.4832*ln(MgO/SiO2)−2.3627*ln(CaO/SiO2)−1.6558*ln(Na2O/SiO2) 

F: 
DF1=0.3518*ln(La/Th))+0.6013*ln(Sm/Th)+1.345*ln(Yb/Th) +2.1056*ln(Nb/Th)-5.4763 

DF2=-0.305*ln(La/Th)-1.1801*ln(Sm/Th)+1.6189*ln(1.4/Th)+1.226*ln(Nb/Th)-0.9944 
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در هااا کااه  عناصاار خاااکی نااادر اياان نمونااه  الگااو 

تناااوع  ،اناااد شااده  ب نجاااارترکیاااز کناادريت   براباار 

(. چناادين نمونااه  A -7شااکل ) دارد کمااابی  بااا يی

هاااا نیاااز دارا  الگاااويی مساااط  و  از ايااان متابازيااات

چنااین  تااه از عناصاار خاااکی نااادر هسااتند. نیاف جااداي 

ايتای   هاا  تولاه   دهناده آنادزيت و بازالات    نشاان  الگويی

(. Pearce et al., 1995جزايااار کماااانی اسااات ) 

شادگی   هاا  متفااوتی از لنای    هاا  ديگار درجاه    نمونه

دهنااد. اياان  از عناصاار خاااکی نااادر ساازک نشااان ماای 

هااا  متفاااوت فراينااد تزلااور يااا    پديااده پیامااد ناارخ 

ا  بااا  بخشاای، مشااارکت ساانگ خاسااتگاه گوشااته بوب

شادگی در پیاداي  ماگماا و     ا  متفااوت لنای  ها  درجه

بسااا فراينااد دگرگااونی کااس اقیااانو  يااا پ نااه  يااا چااه

 فروران  بر تمرکز اين عناصر است. 

 

 
کاه در برابار ترکیاز کنادريت      رشات(   بااختر  اساالم )شامال  هاا  مجموعاة دگرگاونی     ( الگاو  عناصار خااکی ناادر متابازيات     A -7 شکل

(Sun and McDonough, 1989 )شااده جااارب ن ( انااد. الگااو  عناصاار خاااکی نااادر مااورب نرمااالSun and McDonough, 1989 و بازالاات )

شااده در براباار ب نجار( در الگااو  نمااودار عنکزااوتی B ؛انااد ( نیااز باارا  مقايسااه نماااي  داده شاادهJakes and Gill, 1970جزاياار کمااانی )

هااا  منفاای دارنااد. باارا  مقايسااه، الگااو    لیم و تیتااانیم آنومااالی(، نیااوبیم، تانتاااSun and McDonough, 1989ترکیااز گوشااته اولیااه )

شااده در براباار ترکیااز مااورب ب نجار( الگااو  نمااودار عنکزااوتی C نیااز آورده شااده اساات؛ شااده یلناا، مااورب نرمااال و کمااان پشااتبازالاات 

در ايان نماودار    .زيارکنیم اسات   دارا  آنوماالی ملزات نیاوبیم و سارب و آنوماالی منفای تیتاانیم و        (Sun and McDonough, 1989نرماال ) 

آلکاالن و کاواترنر  جزايار کماانی      ايات کام پتاسایم، بازالات کالاک      ايات، تولاه   ها و ترکیاز تولاه   همانند ِ چشمگیر  میان الگو  اين نمونه

ان  نیاز  هاا  باا   پ ناه فارور     هاا  مجموعاة دگرگاونی اساالم باا الگاو  افیولیات        ( الگاو  نماودار عنکزاوتی متابازيات    D ؛شاود  ديده می

 همانند هستند.
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باارا  مقايسااه، الگااو  عناصاار خاااکی نااادر مااورب  

( بااااا Sun and McDonough, 1989نرمااااال )

 Jakesچااین قرمااز و بازالاات کمااان آتشفشااانی ) خااط

and Gill, 1970صااورت نااوار خاکسااتر  نماااي   ( بااه

انااد. برپايااه شاایز منفاای مااورب نرمااال در   داده شااده

هااا از  ن نمونااهبخاا  عناصاار خاااکی نااادر ساازک، اياا  

پوشااانی  شااوند. هاام ماای جاادا و شااناختهمااورب نرمااال 

هااا  مجموعااة   چشاامگیر  میااان الگااو  متابازياات  

هاااا  کماااان  دگرگاااونی اساااالم و ترکیاااز بازالااات 

شاادگی از عناصاار   امااا لناای  ؛آتشفشااانی وجااود دارد 

هاا بیشاتر    بیشاتر ايان متابازيات   در خاکی ناادر سازک   

نمااودار  هااا  کمااان آتشفشااانی اساات. در   از بازالاات

 Sunترکیااز گوشااته اولیااه ) در براباارعنکزااوتی کااه 

and McDonough, 1989 ) اياان  ،اساات شاادهب نجااار

ماننااد آنومااالی ملزاات عناصاار  هااايی هااا ويژگاای نمونااه

( و Rb, Pb, Cs, Ba, Kبااازرو ياااون لیتوفیااال )

 ,Nb, Taآنومالی منفی عناصار باا شادت میادان باا  )     

Zr, P, Ti) نشااان ماای ، ( 7شااکل دهنااد- B اياان .)

هااا   شاایمیايی از ويژگاای هااا  زمااین چنااین ويژگاای

يی در پ نااه فااروران  هسااتند  ماگمااا تیاافعالآشااکار 

(Wilson, 1989  در ايااان نماااودار الگاااو  ماااورب .)

باارا   کمااان پشااتشااده و بازالاات  نرمااال، مااورب لناای

، ترکیاز  ايان نماودار  برپاياه  مقايسه آورده شاده اسات.   

از مااورب هااا  مجموعااة دگرگااونی اسااالم    متابازياات

ا  هماننااد  شااده جاادا بااوده و تااا اناادازه نرمااال و لناای

 کمان است.   پشتها   بازالت

 در براباارده ب نجارشاادر الگااو  نمااودار عنکزااوتی  

شیمیايی پ ناه   ها  زمین ترکیز مورب نرمال نیز ويژگی

(. در ايان نماودار،   C -7شاکل  شوند ) فروران  ديده می

هاا  مجموعاة    میان الگو  نماودار عنکزاوتی متابازيات   

هاا  کماان آتشفشاانی     دگرگونی اسالم و ترکیز بازالت

پتاسایم،   ايات کام   (، تولهElliott et al., 1997کواترنر  )

 Pearce etآلکالن کمان ماگمايی ) ايت و بازالت کالک توله

al., 1995پوشانی چشمگیر  است.  ( هم 

هماننااد ِ لل اات عناصاار بااا شاادت پاياادار  بااا   

(Y ،Yb ،Lu ،Eu، Sm ،Ti ،Zr  وDy در ايااااااااااان )

(، C -7 شااااکلهااااا و مااااورب نرمااااال ) متابازياااات

دهنااده آن اساات کااه دگرگااونی کااس اقیااانو  و  نشااان

بسااا در تمرکااز اياان عنداارها     پ نااه فااروران  چااه  

 است.   ت ییر  نداده

الگااو  نمااودار عنکزااوتی باارا     ،D -7در شااکل 

هاا  ترينیتای )ناوار سااحلی کالیفرنیاا( کاه از        افیولیت

هااا  بااا   پ نااه فااروران  هسااتند     افیولیااتنااوع 

(Metcalf et al., 2000 )شااده اساات.   نماااي  داده

کاااه در ايااان شاااکل پیداسااات الگاااو   گوناااه هماااان

هااا  مجموعااة دگرگااونی اسااالم    عنکزااوتی متابازياات 

 ها  يادشده است. بسیار همانند افیولیت

 

 بحث  

دماااا  کااام -هاااا  دگرگاااونی فشاااار باااا  سااانگ

هااا   تاارين شاااخ  اصاالی آباای و اکلوژياات( )شیساات

. Ernest, 1973هااا  فااروران  ک اان هسااتند )  پ نااه

 گفتاه ا   شناسای ناحیاه   کاه در بخا  زماین    گونه همان

هااا  مجموعااه دگرگااونی شاااندرمن و   اکلوژياات ،شااد

هااا  مجموعااة دگرگااونی اسااالم   متابازياات و متاپلیاات

ساازز  آباای و شیساات  هااا  شیساات  کااه در رخساااره 

 درز نیزمااای از هااااي اناااد بازماناااده  دگرگاااون شاااده 

 ;Alavi, 1996روناااد ) شاامار مااای  پااالئوتتیس باااه 

Zanchi et al., 2009; Zanchetta et al., 2009; 

Saadat et al., 2014; Omrani et al., 2013 .) 

فاصااااله مکااااانی نزديااااک و جايگاااااه  برپايااااه 

شناساای يکسااانِ مجموعااة دگرگااونی اسااالم و    زمااین

 ,.Clark et al., 1975; Zanchi et alشاااندرمن )

2009; Zanchetta et al., 2009 ،)در براباااار 

 ،هاااا  مجموعاااه دگرگاااونی شااااندرمن    اکلوژيااات

آباای و ساازز مجموعااة   هااا  رخساااره شیساات  ساانگ

 تار  ژرفاا  کام هاا    ارز سانگ  بسا هام  دگرگونی اسالم، چه

و همکااااران  Zanchetta در پ ناااه فاااروران  باشاااند.
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هااا  مجموعااه   باار بررساای اکلوژياات  (، افاازون2663)

هااا  نفااوب  گااابرويی    ونی شاااندرمن و تااوده دگرگاا

هااا    تزريااق شااده در آن، دريافتنااد کااه اکلوژياات    

میلیااون  941شاااندرمن بااا ساان کربااونیفر بااا يی )   

ا  و  مااادر اقیانوساای تااا قاااره سااال پاای ( دارا  ساانگ

 ا  هستند.   ارز کمان آتشفشانی قاره هم

و همکاااااران  Omraniهااااا   برپايااااه بررساااای 

  شناسااااااايی جايگاااااااه (، در نمودارهااااااا2646)

 ،و نمودارهاااا  عنکزاااوتی  ماگماااا یسااااخت نیزمااا

هااا  شاااندرمن  شاایمیايی اکلوژياات هااا  زمااین ويژگاای

اقیانوساای )مااورب(   هماننااد ماگماهااا  پشااته میااان  

هااااا   امااااا برپايااااه داده  ؛(9هسااااتند )شااااکل  

ساااختی  شاایمیايی اياان پااژوه ، جايگاااه زمااین زمااین

عاة  هاا  آبای و سازز مجمو    مادر شیسات  ماگما  سنگ

ا  پشااته  دگرگااونی اسااالم، جزاياار کمااانی و تااا اناادازه 

  است.اقیانوسی  میان
 

 
. رشاات(  باااختر اسااالم )شاامال هااا  دگرگااونیساانگباارا   ترکیااز کناادريت در براباارب نجارشااده عناصاار خاااکی نااادر الگااو   -9شااکل 

عناصاار خاااکی شاادگی از  ورب نرمااال بیشااتر ت اای( هماننااد مااZanchetta et al., 2008; Omrani et al., 2010هااا  شاااندرمن ) اکلوژياات

در  عناصاار خاااکی نااادر ساازک شاادگی کمااابی  بااا  از  همااوار يااا لنااینااادر  عناصاار خاااکیالگااو  ؛ امااا دهنااد نشااان ماای نااادر ساازک

 يی آندزيتی و بازالتی کمان آتشفشانی است.ماگما تیفعالها  اسالم همانند  متابازيت

 

همااراه و  هااا  مااادر، تااوالی ساانگ تفاااوت در ساانگ

هااا  آباای و  تاريخچااه و فرايناادها  ساااختار  شیساات

آن اا   ساختی ماگما  پديدآورناده  اکلوژيت به پ نه زمین

هااا  آباای  درصااد شیساات 96باای  از  بسااتگی دارد.

( در کمربناادها  کااوهزايی نااوع Bآباای نااوع  )شیساات

(. Maruyama et al., 1996آيناد )  اقیانو  آرام پديد می

هاا  آبای اقیانوسای     شیسات  اين نوعمادر  سرشت سنگ

ا ، بازالات   و شامل توالی از توربیدايت، چرت  ياه  است

هاا  پالژياک اقیانوسای باوده و در      نوع ماورب و آهاک  

هاا  فشاار متوساط تاا باا        فروران  به مجموعه هنگام

ها  آبای محفاو     شیست که یدرحال شوند. دگرگون می

هاا    ا  )شیسات  در نوارها  کوهزايیِ نوع برخورد قااره 

ا ،  مااادر قاااره ساانگباار دارابااودن  (، افاازونAآباای نااوع 

دهناد   ها  فشار با  تا بسیار باا  را نشاان مای    مجموعه

(Maruyama et al., 1996 .) 

هاااا  مجموعاااة  ماااادر سااانگ گونااااگونیِ سااانگ

( و شاارايط فشااار  Saadat, 2013دگرگااونی اسااالم ) 

(، Saadat et al., 2014متوسااط تااا بااا   آن ااا )   

هاا    شارايط دگرگاونی فشاار باا   اکلوژيات      همراه با

 Zanchetta et al., 2009 Omrani etشاااندرمن )

al., 2013;هااا ساانگنزااودن آن ااا بااا    ( و همااراه  

ا  بساایار فشااار بااا   دارا  کوئزياات و  گوناااگون قاااره

هاا    گوياا  آنسات کاه ايان مجموعاه     ، همگای  الما 

افازوده   هام  منشاورها  باه  هاا    رساوب دگرگونی شامل 
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و پوسااته  (  Bآباای نااوع  شیساات) نااه فااروران   پ

اقیانوساای فاارورو هسااتند کااه پاای  از برخااورد بلااوک 

الزارز باا اوراسایا )فااز کاوهزايی سایمرين پیشاین(، در        

پی فاروران  پ ناه اقیانوسای پاالئوتتیس باه زيار لزاه        

جنااوبی اوراساایا )فاااز کااوهزايی هرسااینین( پديااد      

 (. Saadat et al., 2014اند ) آمده

ساختی و شیمیايی در  هد فرايندها  زمینبرخی شوا

هاا  آبای و    تاوان در شیسات   ها  فروران  را مای  پ نه

سااختی ماگماا     اکلوژيت ردياابی کارد. جايگااه زماین    

ها  بازياک در پ ناه اقیانوسای نقا  م مای در       سنگ

بار   فروران  دارد. افزون سازوکار دگرگونی آن ا در هنگام

شایمیايی   ا  زماین ها  ساز  آزمايشگاهی، با بررسای  الگو

تاوان   ها  فاروران  مای   شد  پ نه ها  دگرگون افیولیت

 ها  گوناگون در تاوالی افیاولیتی در هنگاام    رفتار بخ 

 فروران  به درون گوشته را ارزيابی کرد.  

عااد ِ پ ناه   )ژئودينامیاک(  پوياا    در شرايط زماین 

کاره اقیانوسای هماوار، ک ان و      فروران ، معمو ً سانگ 

د تا ژرفا  پ نه فاروران  دفان شاده و در    توان ، میستزر

ها  اقیانوسای،   اما فالت ؛شود  رخساره اکلوژيت دگرگون

ها  زيردريايی، جزايار اقیانوسای و کماانی و خارده      کوه

رو،  ها در هنگام فروران  مانند سد  باوده و از ايان   قاره

کره اقیانوسی فرورو تراشیده شاده   معمو ً از سط  سنگ

  تدفین و با آمادگی آن اا، در ژرفاا     و شرايط  زم برا

 Hall, 1996; Mueller andکانال فروران  کمتر است )

Phillips, 1991کمان نازک، داغ  (. پوسته اقیانوسی پشت

و جوان )افیولیت باا   پ ناه فاروران ( نیاز از نیارو       

کره برخوردارناد و در برابار    سست در برابرشناور  منفی 

دهنااد. در اياان    نشااان ماایفااروران  و تاادفین پاياادار

يابد و فرايند ساخت فشارشی ادامه  شرايط، چنانچه زمین

آياد  مای پ ناه فاروران  ناوينی پدياد     ، تدفین بازايستد

(Mueller and Phillips, 1991پس شیست .)   ها  سازز

دهناده   بساا نشاان   و آبی در مجموعة دگرگونی اسالم چه

نه فاروران   کره اقیانوسیِ با   پ  جزاير کمانی يا سنگ

کاره اقیانوسای هماوار، سارد و      هستند. فروران  سانگ 

هاا    ستزر، هنگاام تادفین تاا ژرفاا  بسایار، اکلوژيات      

اماا   ؛(Omrani et al., 2013شااندرمن را پدياد آورده )  

کماان باا    پشات جزاير کمانی و پوسته اقیانوسی جايگااه  

تاار منشااورها   هااا  سااطحی شاادن در بخاا  انزاشااته

ل فاروران ، دچاار شارايط دگرگاونی     افازوده کاناا   هم به

هاا    آبای و سازز شاده و متابازيات     ها  شیست رخساره

 اند.  مجموعة دگرگونی اسالم پديد آمده

در )ژئودينامیاک(  پوياا    با توجه باه شارايط زماین   

جايگاااه منشااورها   ساااختیِ  آمیاازه )مالنااژ( زمااین  

هااا  آبرياان،   افاازوده، پاسااخ متفاااوت ساانگ   هاام بااه

در هااا  دربرگیرنااده آن ااا   نیتهااا و ساارپانتی  رسااوب

هااا  ساانگی از ن اار  دگرريختاای، ناااهمگنی تااوده براباار

هااا   شاادت دگرريختاای را در پاای دارد. فراينااد جريااان

شااد  پوسااته اقیانوساای  هااا  گساایخته برگشااتیِ بلااوک

و جزاياار اقیانوساای در ژرفااا  متفاااوت منشااورها      

در  هااا ساانگافاازوده، با آماادگی و جااايگزينی   هاام بااه

 Davis etدارد ) بااه دنزااالتاار را  طحیهااا  ساا بخاا 

al., 1983 هاا  باا    زيساتی سانگ   (. در اين شرايط، هام

مااادر )پلیاات، بازيااک و الترامافیااک(، درجااه      ساانگ

آباای( و شاادت   ساازز و شیساات  دگرگااونی )شیساات 

سااازز برگاااواره و   دگرريختااای متفااااوت )شیسااات  

افاازوده مجموعااة  هاام ساازز( در منشااورها  بااه  ساانگ

 شود.   دگرگونی اسالم ديده می
 

 گیري نتیجه

برپاياااه نمودارهاااا  گونااااگون بااارا  شناساااايی  

ساااختی ماگمااا و الگااو  نمودارهااا     جايگاااه زمااین 

هاااا  آبااای و سااازز مجموعاااة   عنکزاااوتی، شیسااات

 -بیشااتر بااازالتی  مااادرِ دگرگااونی اسااالم دارا  ساانگ 

 ،ايتاای آلکااالن تااا تولااه هااا  کالااک بااا ويژگاای ،آناادزيتی

پوياا  جزايار    ماین در جايگااه ز هاا  ايان سانگ   .هستند

فاروران  پ ناه    هنگاام رو،  اناد. ازايان   کمانی پديد آماده 
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در ژرفاااا  پ ناااه بساااا  اقیانوسااای پاااالئوتتیس، چاااه

 و سااردِ سااتزرهمااوار،  کااره اقیانوساایِ ساانگ ،فااروران 

فرورو اکلاوژيتی )مجموعاه دگرگاونی شااندرمن( شاده      

اماااا جزايااار کماااانی و پوساااته اقیانوسااای     ؛باشاااد

در جايگاااه بااا     ،و جااواننااازک، داغ  کمااانِ پشاات

هااا   از بخاا  ،در هنگااام تاادفین  کانااال فااروران  و 

و ياا در برابار   باشاند  کاره تراشایده شاده     سطحی سنگ

نیاارو  شااناور  منفاای، در براباار تاادفین در کانااال     

شادن   . پاس باا انزاشاته   دهناد فروران ، پايدار  نشاان  

تاااار(، منشااااورها   سااااطحیدر ژرفااااا  کمتاااار )

وران  دچااار دگرگااونی تااا  کانااال فاار افاازود   هاام بااه

آباااای و ساااازز شااااده و  هااااا  شیساااات رخساااااره

هااا  مجموعااة دگرگااونی اسااالم را پديااد     متابازياات

 اند.  آورده
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