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 چکیده: 

شوند و های آمیزه افیولیتی صحنه دیده میگوریت( در سرپانتینیتمورف سرپانتین )لیزاردیت، کریزوتیل و آنتیهر سه نوع پلی

سانی به های منطقه صحنه براساس درجه دگربندی پریدوتیتهایی با یکدیگر دارند. با تقسیماز نظر بافت و ترکیب شیمیایی، تفاوت

ها های مختلف رگههای موجود در نسلها و بافتاند. کانیشناسایی شده (5V-1V)ها ها پنج نسل از رگهعه دقیق آنسه گروه، و مطال

توسط  (1V) هاباشند. نسل اول رگهشدن میمنعکس کننده شرایط تشکیل و مکانیسم دگرسانی در طول فرآیندهای سرپانتینی

های ای از شکستگیها توسط مجموعهشدن هستند. این رگهاول سرپانتینیتیدهنده مراحل اند و نشانگوریت پر شدهآنتی

دنیل و باشند )خوردگی در طول دگرسانی الیوین و نسبت آب به سنگ پایین میشوند و حاصل ترکمیکروسکوپی شناسایی می

های کریزوتیل، ترمولیت، ه ترتیب رگهکه ب (5V-2V) های بعدیشدن و دگرسانی نسل(. با افزایش درجه سرپانتینیتی٥١۰٢همکاران، 

انی، های مورد مطالعه تابعی از دما و فشار دگرسشناسی رگهاند. توالی و ترکیب کانیباشند تشکیل شدههای کربناته میتالک و کانی

 باشد.پروتولیت سنگ، ترکیب و میزان سیاالت می

 گوریت، صحنهها: سرپانتین، رگه ، لیزاردیت، کریزوتیل، آنتیکلید واژه

 

 مقدمه:

ا هشده هستند، فرآیندها و ریز ساختارهای داخلی رگههای سرپانتینیتیهای مهم تاریخچه تغییرشکل پریدوتیتها از شاخصرگه

شدن یک فرآیند مهم موجود در مناطق فرورانش است )ایوانس و هاوکینس باشند. سرپانتینیتیمنعکس کننده شرایط تشکیل آن می

(. ١١١٩شود )اسکارتین و همکاران، ای میهای گوشتهکه باعث تغییر رئولوژی و چگالی سنگ (٢۰۰۳و و همکاران، ، رانر١١٩١

ذارد )رانرو و گای اثر میهای لرزهفیزیکی مانند قابلیت مغناطیسی و سرعتهمچنین سرپانتینیتی شدن روی دیگر خصوصیات پترو

-تینیتیافتد که سرپانشدن به دو صورت استاتیک و دینامیک اتفاق مییند سرپانتینیتی(. فرآ٢۰۰٦، باچ و همکاران  ٢۰۰۳همکاران، 

یری گصورت چند فازی است مربوط به جایشدن دینامیک که بهشدن استاتیک، مربوط به دگرگونی کف اقیانوس و سرپانتینیتی

، های گروه سرپانتین )لیزاردیتمورف کانیو یا هر سه پلیشدن یک، دو (. در فرآیند سرپانتینیتی١١١١ای، باشد )سبزهها میافیولیت

ناسی، ششود. در این تحقیق سعی شده است که با بررسی شواهد میکروسکوپی و کانیگوریت و کریزوتیل( در سنگ تشکیل میآنتی

 های منطقه صحنه شناسایی و تشریح گردد.ای در سرپانتینیتهای مختلف ساختارهای رگهنسل

 

 بحث:
گردد. این خورده زاگرس محسوب میهای افیولیتی موجود در زون جوشموعه افیولیتی صحنه به عنوان بخشی از توالیمج

ود. شغرب صحنه قرار دارد. در این مجموعه توالی کامل افیولیتی دیده نمیمجموعه افیولیتی به شکل کمانی با تحدب به سمت جنوب

های کوچکی از یه شامل هارزبورژیت، دونیت، گابروهای ایزوتروپ و میلونیتی و رخنمونهای موجود در ناحطور کلی لیتولوژیبه
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 هایسنگ است، های منطقه مورد مطالعه متفاوتپریدوتیت در شدنسرپانتینیتی شدت کهآنجایی باشد. ازپالژیوگرانیت می

؛ فرهنگیان، ١۳١۴اند )فرهنگیان و همکاران،شده بندیگروه تقسیم سه به شدن،سرپانتینیتی درجه براساس منطقه این پریدوتیتی

 :باشدمی زیر شرح به (، که١۳١٥

 بقایای و سالم هایها ارتوپیروکسنسنگ از دسته این در .است درصد ٥۰ حداکثر هاآن در شدنسرپانتینیتی که هاییپریدوتیت .2

 شود.می دیده سالم هایالیوین

 سرپانتینیتی کامالً  هاالیوین هاسنگ از این گروه در .است درصد ١۰تا  ٥۰ها بین آن در شدنسرپانتینیتی که هاییپریدوتیت .9

 هستند. سالم تقریباً  هاارتوپیروکسن اما اند،شده

ها های کاذب )پزودومورف( آناند و فقط شکلفرآیند سرپانتینیزاسیون گردیده درصد ١۰۰ تا ١۰که متحمل  هاییپریدوتیت .2

 باقی مانده است. 

رفته شدن نیز با تجزیه این دو کانی صورت گها هستند، سرپانتینیتیهای اصلی هر سه گروه از سنگالیوین و پیروکسن از کانی

های الیوین شروع شده و کانی لیزاردیت با رنگ سفید تا سبز و جالی چرب ها از اطراف دانهشدن در این سنگاست. سرپانتینیتی

قدر ادامه یافته که دیگر هیچ الیوینی در سنگ باقی نمانده و در عوض کانی لیزاردیت  این تجزیه آنشروع به تشکیل کرده و معموالً

 ای در سنگ توسعه یافته است.ای و ریزدانه خود و با ایجاد بافت شبکهبا ساختار ورقه

ها (. به عبارتی لیزاردیت٢۰۰۴یید، باشد )پاالدری و رترین نوع سرپانتین میمورف دما پایین سرپانتین و رایجلیزاردیت پلی

طور بارز در درجات دگرگونی باشند و بهپایدار می ۳۰۰تا  ٢۰۰˚cهای سرپانتینی دما پایینی هستند که در دماهای بین معرف کانی

های دما فموررونده  تا باالی رخساره شیست سبز به پلیشوند و در اثر دگرگونی پیشپایین در حد رخساره شیست سبز یافت می

 (:٢۰۰۳شود )مِوِل، شوند. الیوین طبق واکنش زیر به سرپانتین تبدیل میگوریت تبدیل میباالی سرپانتین از قبیل آنتی
3Mg2SiO4+SiO2+4H2O                2Mg3Sio2O5 (OH) 4 

 های الیوین خیلیاطراف دانه شوند، به همین خاطر درجه دگرسانی درشدن میها بعد از الیوین دچار سرپانتینیتیپیروکسن

ها شروع شده و به سمت مرکز دانه شدن از اطراف دانهها هم مانند الیوین، سرپانتینیتیتر از پیروکسن است. در پیروکسنبیش

و  تشود. فورسشدن استفاده میشدن، از واژه باستیتیجای سرپانتینیتیها به( اما در پیروکسن١١٩١کند )پریچارد، روی میپیش

 اند:( واکنش زیر را برای تبدیل کلینوپیروکسن به سرپانتین ارائه کرده٢۰۰٩براد )

3CaMgSi2O6 + 6H+(aq)                  Mg3Si2O5(OH)4 + 4SiO2(aq) + 3Ca+2(aq) + H2O 

یم کلسیم، منیزیوم، آهن و سیلیسها مانند های الیوین و پیروکسن، عناصر اضافی آزاد شده از واکنشبعد از اتمام دگرسانی کانی

های ر رگهتهای سرپانتینی، مگنتیتی، ترمولیتی، تالکی، کربناتی، مگنزیتی و کمبا سیاالت موجود واکنش داده و انواع مختلف رگه

 کند.های قبلی میها و کانیهای مذکور شروع به رشد بر روی بافتدهند. رگهکوارتزی را تشکیل می

ها شناسایی و گروه نسل از رگه ٥ها های منطقه براساس درجه دگرسانی به سه گروه و مطالعه دقیق آنیدوتیتبندی پربا تقسیم

با افزایش  تر بوده وها نسبت به دو گروه دیگر خیلی کمها و یا بازشدگیهای گروه اول گسترش رگهطور کلی در سنگاند. بهبندی شده

-قدیمی 1Vهای نسل طور چشمگیری افزایش یافته است. رگهها بهها و شکستگیها، رگهیشدن، گسترش بازشدگدرجه سرپانتینیتی

 است(: veinبه معنی  Vباشند )ها میجدیدترین نسل از رگه 5Vهای نسل ترین و رگه

ند. بیشتر انسل رگه دیگر قطع شده ۴ها هستند و توسط ترین نسل از رگهنماینده قدیمی 1V های نسلرگه :1Vهای نسل رگه

وریت پر شده گها توسط آنتیشده و در بین بلورهای الیوین با بافت مش قرار دارند. این نسل از رگههای کمتر سرپانتینیتیدر سنگ
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گیرد. این شکل می c˚۳٢۰مورف دما باالی سرپانتین است که در شرایط سیال غنی از آب، در دماهای باالتر از گوریت پلیاست، آنتی

ای تیره شفاف و تحت شرایط متقاطع قهوهنور پالریزه موازی، متر ضخامت دارند، در میلی ۴/۰تا  ١/۰متر طول و میلی ١۰تا  ١ها رگه

-شوند، که حاصل ترکهای میکروسکوپی تشخیص داده میای از شکستگیتوسط مجموعه 1Vهای نوع تا خاکستری هستند. رگه

از لحاظ بافت  1vهای نسل (. رگه١٥۰٢باشند )دنیل و همکاران، آب به سنگ پایین میخوردگی در طول دگرسانی الیوین و نسبت 

ای های تیغهگوریتآنتی b1Vای و نوع ای یا دانههای تودهگوریترا آنتی a1V شوند. نوعتقسیم می (a1V ،b1V)زیر گروه  ٢به 

سرپانتین از دیواره رگه به  هاینشان داده شده است. کانی (b1Vو  a1V) 1V های نوعگورتدو نسل از آنتی ١باشند. در شکل می

بر روی بافت مش  1Vهای نسل باشد. رگهمی a1Vتر از رگه جوان b1Vاند و این امر بیانگر آن است که رگه نوع سمت مرکز رشد کرده

 اند.)لیزاردیت( رشد کرده

 

 
 باشد.ای میگوریت تودهآنتی a1Vای و گوریت تیغهآنتی b1Vبر روی بافت مش،  1Vهای نوع رشد رگه :١شکل

 

قطع  (5V-3V) های بعدهای نسلاند و توسط رگههای نسل قبل رشد کردهبر روی رگه 2V های نسلرگه :2Vهای نسل رگه

تا  ۳/۰طور کلی  بین بهها متغیر بوده اما مورف سرپانتین نوع کریزوتیل پر شده است. اندازه این رگهها توسط پلیاین رگه اند.شده

نور پالریزه ای روشن هستند و در سفید، زرد و یا قهوه نور پالریزه متقاطع متر عرض دارند. درمیلی ١تا  ١/۰متر ضخامت و میلی ۰/٥

باشند ار میپاید C˚۴۰۰ها در دماهای باالتر از شوند. کریزوتیلرنگ دیده میرنگ و یا گاهی سبز و خاکستری کمشفاف و طالییموازی 

شود که دیگر هیچ الیوینی در سنگ باقی نمانده باشد، در این رشد کریزوتیل زمانی در سنگ شروع می (،٢۰١۳)ایوانس و همکاران، 

 2Vهای نوع (. بنابراین رگه١١٩١کند )پریچارد، ها شروع به رشد میهای بسیار نازکی در رگهصورت رشتهمرحله زمانی کریزوتیل به

به وضوح مشخص است که ابتدا  ٢وجود دارند. در شکل  ۳و  ٢های گروه های آمیزه رنگین صحنه بیشتر در سنگتیتدر پریدو

های نسل قبل رشد کرده است. در صورت عمود بر رگهتری بهاند، سپس رگه ضخیمبر روی بافت مش رشد کرده a1Vهای نسل رگه

که  (2V)اند، سپس رگه نازک کریزوتیلی از دیواره رگه شروع به رشد کرده( b1V)ای های تیغهگوریترگه با ضخامت بیشتر ابتدا آنتی

وریت گشود تشکیل شده، و نهایت مرکز رگه توسط نسل دیگری از آنتیخاکستری دیده می صورت یک نوار بسیار نازک و با رنگبه

 ای پر شده است.توده
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 اند.رشد کرده (a1V)های نسل قبل است که بر روی رگه 2Vو  b1Vهای رگه ضخیم ترکیبی از رگه :٢شکل 

 

ای هها توسط ترمولیت پر شده است، این کانی حالت سوزنی دارد و معموالً در بین شکستگیاین نسل از رگه :3Vهای نسل رگه

به  وازینور پالریزه مهای ترمولیتی در اند. رگهشده پیروکسن رشد کردههای باستیتیپیروکسن و یا به حالت شعاعی بر روی کانی

رشد ( 2V و 1V)های نسل قبل بر روی رگه 3Vهای نوع خاکستری هستند. رگه نور پالریزه متقاطع ای و درهای زرد و قهوهرنگ

 (.۳اند )شکل قطع شده (5V و 4V) های بعدهای نسلاند و توسط رگهکرده

 

 
 های کلینوپیروکسن که کامالً توسط تالک جایگزین شده است.در امتداد شکستگی (3V) های ترمولیتیرشد رگه :۳شکل 

 

 باشد، که دردار میهای تالک پر کرده است. تالک یک کانی سیلیکات منیزیم آبرا کانی 4Vرگه های نوع  :4Vهای نسل رگه

یبول در نند سرپانتین، الیوین، پیروکسن و آمفهایی ماشود. تالک از دگرگونی کانیکلینیک متبلور میسیستم منوکلینیک و تری

ود )پاولیک ش، مجموعه سرپانتین به تالک تبدیل میاکسید کربندیشود. به عبارتی در اثر اضافه شدن ساده حضور آب تشکیل می

-افزایش درجه سرپانتینیتی ها ضخامت کمتری دارند، اما باریز دانه بوده و رگه ٢و  ١های گروه ها در سنگ(. این رگه٢۰۰٦و همکاران، 

ها حالت ریز بلور و متر طول دارند. در بزرگنمایی باالتر این رگهمیلی ۳تا  ٥/۰طور میانگین یابد، بهها افزایش میشدن ضخامت رگه

ور نو در به رنگ سفید، زرد، سبز و با برجستگی متوسط هستند نور پالریزه موازی ای دارند و عمود بر طول رگه هستند، در ورقه

 (.۴شوند )شکل ای دیده میسفید تا زرد و قهوهپالریزه متقاطع 
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 های قبلهای نسلبر روی رگه 4Vهای نوع رشد رگه :۴شکل 

 

ها  اند. جنس آنهای نسل قبل را قطع کردهباشند و همه رگهها میترین نسل از رگهجوان 5Vهای رگه :5Vهای نسل رگه

متر طول یهای کربناته تا چند میلطور میانگین رگهشوند. بهشده مشاهده میهای کامالً سرپانتینیبیشتر در نمونهباشد و کربناته می

ای از رگه نمونه ٥باشند. در شکل های مگنتیت در یک یا هر دو طرف دیواره رگه میمتر عرض دارند و شامل دانهمیلی ۳تا  ٥/۰و 

وجود دارند که در این گروه با افزایش درجه  ۳های گروه های ضخیم کربناته بیشتر در سنگکربناته نشان داده شده است، رگه

ه بر روی زمینه های کربناتای تبدیل شده است و در مرحله بعد رگهگوریت شعلهشدن زمینه کامالً به سرپانتین نوع آنتیسرپانتینیتی

 دی سیاالت دگرسانی است.گر ترکیب اسیهای کربناته بیاناند. وجود رگهرشد کرده

 

 
 شده.بر روی زمینه سرپانتینیتی 5Vرشد رگه نوع  :٥شکل 

 

 گیرینتیجه
سه گروه  ها دربندی سنگباشند. با تقسیمتر لرزولیت میهای اولترامافیک منطقه صحنه از نوع هارزبورژیت، دونیت و کمسنگ

از نظر بافت و روابط سنی تعیین  (5V-1V) های مختلفنسل از رگه ٥ی، شدن و مطالعات دقیق میکروسکوپاز نظر درجه سرپانتینیتی

باشند. با توجه به روابط سنی و زمانی )قطع شدن توسط ها میترین نسل از رگهقدیمی 5Vهای ترین و رگهجوان 1Vهای اند. رگهشده

گوریتی های نازک آنتیکه رگه 1Vهای شد. ابتدا رگههای منطقه مورد مطالعه تعیین های بعد( تاریخچه تغییر شکل سنگهای نسلرگه

نسل بعد  هایاند، در مرحله بعد رگهشده( رشد کردههای باستیتیشده و پیروکینهای لیزاردیتیهستند بر روی زمینه سنگ )الیوین

(2V) 1های صورت عمود رگهاند و بههای کریزوتیلی هستند تشکیل شدهکه رگهV های نوع رگه اند،را قطع کرده(1V 2 وV)  در گروه

دن و بیشتر ششدن کمتر است وجود دارند. با افزایش درجه سرپانتینیتیهای با بافت مش که درجه سرپانتینیتیو در بین الیوین ١
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 (2V و 1V)های نسل قبل ها رشد کرده و رگههای پیروکسندر امتداد شکستگی (3V)های نازک ترمولیتی رگه ٢های گروه در سنگ

یابد، های کربناته پایان میها با تشکیل رگهاند. آخرین مرحله از رشد رگهرشد کرده (4V)های تالکی اند. در ادامه رگهرا قطع کرده

وجود  ۳های گروه اند و بیشتر در سنگهای قبل را قطع کردههای نسلباشند و تمام رگهها میترین نسل از رگههای کربناته جوانرگه

 رند.دا

های مزبور، احتماالً عواملی از قبیل شرایط دما و فشار دگرسانی، ترکیب سنگ میزبان، میزان سیال در ترتیب توالی و شیمی رگه

 و ترکیب آن دخالت داشته باشند.
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