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پترولوژی و ژئوشیمی تودههای سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات
اسفوردی (شمالخاور بافق)
2

میر علی اصغر مختاری  ،*1محمد ابراهیمی ،1بیتا جاوید فخر ،1سیده طاهره نبوی شقاقی
-9استادیار گروه زمينشناسی ،دانشگاه زنجان
-2دانشجوي کارشناسی گروه زمينشناسی ،دانشگاه زنجان

پذیرش مقاله9314/99/96 :
تأیيد نهایی مقاله9315/6/20 :
چكیده
منطقه مورد مطالعه در فاصله  30کيلومتري شمال خاور بافق و در مجاورت معدن فسفات اسفوردي واقع شده
است .این منطقه دربرگيرنده واحدهاي سنگی سري ریزو به سن پرکامبرین باالیی -کامبرین بوده که تودههاي
نفوذي متعددي با ترکيب سينيتی و گابرویی به داخل آن نفوذ کردهاند .مطالعات ميکروسکوپی نشان میدهد
که سينيتها حاوي بافت هاي هتروگرانوالر ،پرتيتی و صفحه شطرنجی بوده و متشکل از آلکالی فلدسپار (ارتوز)،
پالژیوکالز ،آمفيبول و پيروکسن و بيوتيت میباشند .توده گابرویی داراي بافتهاي هتروگرانوالر و اینترگرانوالر
به همراه کانیهاي پالژیوکالز ،کلينوپيروکسن ،آمفيبول و بيوتيت است .مطالعات ژئوشيميایی حاکی از ماهيت
آلکالن و محتواي پتاسيم باال تا شوشونيتی این تودههاي نفوذي است .در نمودارهاي چند عنصري بهنجار شده،
تودههاي مزبور از الگوي مشابهی برخوردار هستند که میتواند نشانگر ارتباط ژنتيکی آنها باشد .این نمودارها
یک الگوي غنی از  LILEهمراه با آنومالی منفی عناصر  HFSEرا نشان میدهند .الگوي عناصر کمياب خاکی
بهنجار شده به کندریت نشانگر یک الگوي پرشيب غنی از عناصر  LREEبا نسبت باالي  LREE/HREEمی-
باشد .الگوهاي یادشده همراه با آنومالی مثبت و منفی عناصر مزبور ،احتماالً مرتبط با درجات پایين ذوب بخشی
گوشته متاسوماتيسمشده همراه با آالیش ماگماي گوشتهاي با مواد پوستهاي میباشد .با توجه به نتایج مطالعات
ژئوشيمی و نمودارهاي تمایز محيطهاي تکتونيکی ،میتوان گفت که تودههاي نفوذي مورد مطالعه در ارتباط با
حوضه کششی و ریفتی تشکيل شده است.
واژگان كلیدی :اسفوردي ،بافق ،پترولوژي ،سينيت ،گابرو.

* -نویسنده مسئول01922504595 :

Email:amokhtari@znu.ac.ir
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مقدمه
منطقه بافق -ساغند (بلوک پشت بادام) یک زون متالوژنيکی مهم میباشد که کانیسازيهاي ارزشمندي از
عناصر مختلف نظير آهن (چغارت ،چادرملو ،سهچاهون ،لکهسياه ،ميشدوان ،چاه گز و  ،)...فسفات (اسفوردي،
زریگان و گزستان) ،سرب و روي (کوشک و گزستان) ،اورانيم (ساغند) و عناصر کمياب خاکی (کانسارهاي
فسفات و آهن -فسفات) در آن تشکيل شده و امروزه به عنوان یکی از شاخصترین مناطق معدنی ایران شناخته
میشود .مطالعات متعددي در رابطه با کانسارهاي مزبور توسط محققان مختلف (حقیپور9194 ،؛ درویشزاده،
9362؛ عابدیان9362 ،؛ دليران9110 ،؛ سهيلی و مهدوي9390 ،؛ درویشزاده و آلطه9395 ،؛ فورستر و
جعفرزاده9114 ،؛ موسوي ماکوئی9399 ،؛ سامانی 9399 ،9399 ،9364 ،و 9398؛ رحمانی و مختاري9389 ،؛
مختاري و همکاران9382 ،؛ بنيادي9389 ،؛ گلکرم و همکاران9381 ،؛ بالغی و همکاران9381 ،؛ جمی2005 ،؛
تراب و لمن2009 ،؛ مختاري و امامی2008 ،؛ تراب2090 ،؛ بنيادي و همکاران2099 ،؛ بومري9319 ،؛ مختاري
و همکاران2093 ،؛ بيات9313 ،؛ محمدي9313 ،؛ محمدي و همکاران )9314 ،انجام شده است .ليکن مطالعات
دقيق بر روي تودههاي نفوذي این منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .تودههاي سينيتی و گابرویی مورد
مطالعه ،از تودههاي نفوذي کوچک موجود در بلوک پشت بادام میباشند که در شمال و مجاورت معدن فسفات
اسفوردي رخنمون یافتهاند (شکل  .)9عليرغم نزدیکی این تودهها به کانیسازيهاي فسفات و آهن -فسفات
منطقه ،تاکنون مطالعه علمی دقيقی در مورد پترولوژي و ژئوشيمی آنها انجام نشده است .در این نوشتار سعی
بر این است که ویژگیهاي سنگشناختی ،ژئوشيميایی و محيط تکتونوماگمایی این تودهها ارائه شود.

شکل  :9موقعيت تودههاي سينيتی ( )Syو گابرویی ( )gbو معدن فسفات اسفوردي بر روي تصویر گوگل ارث.

مواد و روشها
این پژوهش شامل دو بخش مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی میباشد .مطالعات صحرایی شامل شناسایی
بخشهاي مختلف تودههاي نفوذي و شناسایی ارتباط آنها با سنگهاي ميزبان و نمونهگيري از آنها براي مطالعات
آزمایشگاهی بوده است .در این راستا بيش از  25نمونه برداشت گردید که تعداد  20مقطع نازک براي مطالعات
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سنگشناختی تهيه گردید .پس از مطالعات ميکروسکوپی ،تعداد  9نمونه از سالمترین نمونههاي مربوط به
توده هاي سينيتی و گابرویی انتخاب و جهت تعيين مقادیر عناصر اصلی ،کمياب و کمياب خاکی به روشهاي
 XRFو  ICP-MSتوسط شرکت کيميا پژوه البرز آناليز گردیدند (جدول  .)9قبل از استفاده از دادههاي حاصل
از تجزیههاي شيميایی و پردازش آنها ،تغييرات و تصحيحات مربوط به حذف مواد فرّار ( )L.O.Iو آهن کل بر
روي آنها صورت گرفت .مقادیر  Fe2O3و  FeOنمونههاي مورد مطالعه با استفاده از روش ایروین و باراگار
( )9199از روي  Fe2O3tحاصل از نتایج آناليز نمونهها ،محاسبه گردید.
جدول  :9نتایج تجزیه شيميایی اکسيدهاي عناصر اصلی ،کمياب و کمياب خاکی نمونههاي مورد مطالعه (عناصر اصلی
به درصد و عناصر کمياب به  ppmمیباشد).
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بحث و نتایج
زمینشناسی

منطقه مورد مطالعه در  30کيلومتري شمالخاور بافق ( 920کيلومتري خاور یزد) واقع شده است .در
تقسيمبندي پهنههاي ساختاري -رسوبی ایران (آقانباتی ،)9383 ،منطقه مورد مطالعه بخشی از بلوک پشت
بادام را در پهنه ایران مرکزي تشکيل میدهد .بلوک پشت بادام در بين گسلهاي بزرگ کوهبنان در خاور و
گسل پشت بادام در باختر محدود میباشد .تنوع ليتولوژي و فازهاي ماگمایی که در ایران مرکزي دیده میشود،
در این ناحيه نيز به خوبی آشکار است .عمدهترین مجموعه سنگهاي آذرین و دگرگونه در بلوک پشت بادام ،به
سيستمهاي پرکامبرین و کامبرین آغازي مربوط میشود .در مقياس کوچکتر ،منطقه مورد مطالعه بخشی از
ورقه  9:900000زمينشناسی اسفوردي (سهيلی و مهدوي )9390 ،را در بخشهاي باختري آن و در شمال
معدن فسفات اسفوردي به خود اختصاص داده است .بر اساس نقشه اسفوردي (سهيلی و مهدوي،)9390 ،
واحدهاي سنگی موجود در منطقه مورد مطالعه متشکل از گدازههاي اسيدي ،توفهاي اسيدي ،گدازههاي
حدواسط تا بازیک ،دولوميت چرتدار ،دولوميت آهکی و آهک ضخيمالیه و در نهایت گدازههاي آندزیتی متعلق
به پرکامبرین باالیی -کامبرین زیرین میباشند که در مجموع تحت عنوان سري ریزو در نظر گرفته شدهاند .این
مجموعه توسط توده هاي نفوذي کوچک متعددي قطع شده است که در منطقه مورد مطالعه (معدن اسفوردي
و شمال آن) ،دو توده با ترکيب سينيتی و گابرویی قابل مشاهده هستند .توده سينيتی یادشده با ابعاد نسبتاً
کوچک در بخش شمالی معدن اسفوردي (فاصله حدود یک کيلومتر از محل معدن) در دو سمت جاده بافق-
معدن سهچاهون ،در بين واحدهاي سري ریزو قابل مشاهده است (شکل  .)2این توده در نقشه 9:900000
اسفوردي (سهيلی و مهدوي )9390 ،به عنوان یک توده نفوذي با ترکيب گابرویی معرفی شده است .این توده
به داخل واحدهاي سري ریزو نفوذ کرده است ،ليکن هاله دگرگونی و دگرسانی شاخصی در محل کنتاکت آنها
مشاهده نمیشود .بهدليل عملکرد متاسوماتيسم بر روي توده سينيتی ،تغيير رنگ نسبتاً مشخصی در بخشهاي
مختلف توده دیده می شود .تغييرات بافتی مشخصی در توده سينيتی قابل مشاهده است بهطوریکه بخشهاي
داخلیتر توده ،داراي بافت گرانوالر دانهدرشت بوده ،در حاليکه به سمت حاشيه توده ،بافت سنگها دانه ریزتر
میشود .مطالعات صحرایی و بررسی تصاویر ماهوارهاي حاکی از وجود یک ساختار حلقوي در این منطقه میباشد
به گونهاي که سينيت ها در مرکز و با ارتفاع کمتر قرار رخنمون داشته ،در حاليکه واحدهاي سنگی سري ریزو
به صورت ارتفاعات نسبتاً بلندي آن را احاطه کردهاند (شکل  .)2الزم به توضيح است که بالغی و همکاران
( )9381در مطالعات خود بر روي سنگهاي آذرین بهاباد ،تودههاي نفوذي (گابرو ،دیوریت ،سينيت و گرانيت)
این منطقه را به اردوویسين -سيلورین منتسب کردهاند .عالوه بر توده سينيتی یادشده ،در مجاورت بالفصل
حاشيه خاوري معدن فسفات اسفوردي ،توده نفوذي تيرهرنگی با ارتفاع نسبتاً کم خودنمایی میکند (شکل .)3
این توده داراي بافت گرانوالر دانهریز بوده و ترکيب گابرویی دارد .این توده در مطالعات جمی ( )2005به عنوان

4

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  ،9315صفحات 5 ................................................ 20 -9

یک توده دیابازي معرفی شده است .در بررسیهاي صحرایی ،توده گابرویی مزبور کمترین دگرسانی را نشان
میدهد که در مجاورت مستقيم کانیسازي فسفات اسفوردي و دگرسانیهاي شدید آن رخنمون یافته است.

شکل  :2دو نماي مختلف از توده سينيتی بصورت تپههاي کمارتفاع و جایگيري آن در داخل بلنديهاي اطراف متشکل
از واحدهاي سري ریزو )A .دید به خاور )B ،دید به شمال باختر :Sy( .سينيت :Rz ،سري ریزو).

شکل  :3دو نماي مختلف از توده گابرویی بهصورت گنبدي کوچک در حاشيه باختري معدن فسفات اسفوردي )A .در
حاشيه چپ تصویر ،ریوليت و دولوميتهاي مربوط به سري ریزو با مورفولوژي خشن مشخص هستند (دید به خاور).
 )Bدید به جنوب خاور.
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سنگشناسی

سینیت :توده سينيتی شمال معدن اسفوردي در مقياس ماکروسکوپی بهرنگ صورتی روشن تا صورتی تيره و
قرمز گوشتی میباشد .بافت غالب این سنگها از نوع هتروگرانوالر بوده ولی بافتهاي دیگري مانند پوئی-
کيليتيک ،پرتيتی و بافت صفحه شطرنجی نيز دیده میشوند .کانیهاي اصلی تشکيلدهنده این سنگها عبارت
از آلکالی فلدسپار (ارتوز) ( 45-55درصد) ،پالژیوکالز ( 95-25درصد) ،آمفيبول ( 90-95درصد) و پيروکسن
( 5 -90درصد) بوده و کوارتز (تا  3درصد) ،بيوتيت (تا  2درصد) ،آپاتيت ،زیرکن و کانیهاي کدر بهعنوان
کانیهاي فرعی حضور دارند .کلسيت ،سریسيت ،کانیهاي رسی ،کلریت ،بيوتيت ،اپيدوت ،اکتينوليت و
اکسيدهاي آهن در اثر دگرسانی در این سنگها تشکيل شدهاند .ترکيب کلی این توده ،سينيتی بوده و در
مواردي به سمت کوارتزسينيت ميل میکند .آلکالیفلدسپارها به درجات نسبتاً شدیدي متحمل دگرسانی به
کانیهاي رسی شده و ظاهري کدر و غبارآلود نشان میدهند .بافت پرتيتی در برخی بلورهاي آلکالی فلدسپار
قابل مشاهده است .بلورهاي پالژیوکالز مربوط به دو نسل متفاوت میباشند :انواع شکلدار درشت و انواع تيغهاي
کوچک (شکل  .)A 4انواع شکلدار که اوليه بوده و مشابه با آلکالی فلدسپارها ،متحمل دگرسانی نسبتاً گسترده
به کانیهاي رسی ،سریسيت ،کلریت ،اپيدوت و کلسيت شدهاند (شکل  .)C 4گروه دوم ،بلورهاي تيغهاي کوچک
هستند که کامالً سالم بوده و بصورت مجموعههایی در همراهی با کوارتز و گاه کلسيت مشاهده میشوند .این
گروه از پالژیوکالزها ،داراي ترکيب سدیکتر میباشند .شریفی ( ،)9396تشکيل این پالژیوکالزها را به دگرسانی
سدیک نسبت داده است .به این مفهوم که در نتيجه عملکرد سياالت غنی از  ،Na+این عنصر جانشين  Ca2+در
شبکه پالژیوکالز کلسيک شده و پالژیوکالز سدیک توليد میکند .یونهاي  Ca2+و  Al3+آزادشده نيز در تشکيل
کانیهاي کلسيت و موسکویت شرکت میکند .مطالعات بافتی حاکی از همراهی پالژیوکالز سدیک با کلسيت و
گاه موسکویت (سریسيت) در نمونههاي مورد مطالعه است .برخی بلورهاي پالژیوکالز ،بافت صفحه شطرنجی
نشان میدهند (شکل  .)B 4در این پالژیوکالزها ،تيغههاي آلبيتی کوچک طوري قرار میگيرند که بافتی شبيه
صفحه شطرنج را به وجود میآورند با این تفاوت که هر یک از واحدها به صورت مربع نبوده و حالتی نامنظم
دارند .به اعتقاد اسميت ( ،)9194تنش و فشارهاي تکتونيکی در تشکيل پالژیوکالز صفحه شطرنجی نقش
مؤثري دارد .این بافت توسط اسميت ( )9194به متاسوماتيسم سدیک فلدسپات پتاسيمدار اوليه نسبت داده
شده است .پيروکسنها اکثراً ترکيب سدیک داشته اما پيروکسنهاي غير سدیک (کلينوپيروکسن) نيز
حضوردارند (شکل  .)D 4دگرسانی پيروکسنهاي سدیک و کلينوپيروکسنها به آمفيبولهاي ثانویه (اکتينوليت)
در برخی نقاط قابل مشاهده است .در نتيجه دگرسانی کلينوپيروکسنها ،کلسيت نيز تشکيل شده است.
آمفيبولهاي اوليه موجود در این سنگها از نوع قهوهاي و سدیک هستند (شکل  .)E 4آمفيبولهاي سدیک با
چندرنگی آبی تا سبز متمایل به آبی مشخص میشوند .فراوانی آمفيبولها بيشتر از پيروکسنها است ،ليکن
آمفيبولها عمدتاً ثانویه میباشند .بيوتيت هم به صورت اوليه و هم به صورت ثانویه در این سنگها وجود دارد
(شکل  .)F 4بلورهاي بيوتيت اوليه موجود در سنگ ،تحتتأثير محلولهاي گرمابی ،به درجات شدیدي به کلریت
تجزیه شده اند .کوارتز هم به صورت اوليه در فضاي بين بلورها و هم به صورت ثانویه به همراه آلبيت در اثر
دگرسانی و متاسوماتيسم سدیک و سيليسی در نمونهها مشاهده میشود .فراوانی کوارتزهاي اوليه و ثانویه در
مجموع کمتر از  3درصد میباشد.
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شکل  )A :4بلورهاي پالژیوکالز ثانویه سالم و دگرساننشده در همراهی با پالژیوکالزهاي آوليه دگرسانشده (نور .)XPL
 )Bبلورهاي پالژیوکالز اوليه با بافت شطرنجی و دگرسانشده (نور  )C .)XPLبلورهاي پالژیوکالز دگرسانشده به کانی-
هاي رسی (نور  )D .)PPLبلورهاي پيروکسن سدیک به رنگ سبز در فضاي بين پالژیوکالزهاي دگرسانشده (نور .)PPL
 )Eآمفيبولهاي سدیک با رنگ سبز تيره تا قهوهاي در بين پالژیوکالزهاي دگرسانشده (نور  )F .)PPLورقههاي کوچک
بيوتيت کلریتیشده (نور .)XPL

گابرو :این توده در فاصله حدود یک کيلومتري جنوب سينيتها ،با ابعاد تقریبی  950 × 200متر در مجاورت
بالفصل حاشيه خاوري معدن فسفات اسفوردي واقع شده و با رنگ تيره خود در داخل دولوميتها و ریوليتها
مشاهده میگردد .این سنگها در مقياس ماکروسکوپی ،مالنوکرات و دانه متوسط و به رنگ سبز مایل به سياه
بوده و بافت گرانوالر دارند .در مقياس ميکروسکوپی ،بافتهاي غالب در این سنگها هتروگرانوالر ،اینترگرانوالر
و پوئیکيليتيک میباشند .کانیهاي پالژیوکالز ( 40-45درصد) ،کلينوپيروکسن ( 95 -20درصد) ،آمفيبول
( 90-95درصد) و بيوتيت ( 95-20درصد) به عنوان کانیهاي اصلی و آپاتيت ،روتيل ،اسفن و کانیهاي کدر
بهعنوان کانیهاي فرعی در این سنگها حضور دارند .کانیهایی مانند اپيدوت ،کلسيت ،کلریت ،سریسيت،
اکتينوليت ،کانیهاي رسی و کانیهاي کدر در اثر دگرسانی کانیهاي اوليه تشکيل شدهاند .پالژیوکالزها به
درجات متغيري متحمل دگرسانی سوسوریتی شدهاند (شکل  .)A 5منطقهبندي در برخی بلورها دیده میشود
(شکل  .)B 5به عقيده شلی ( ،)9113بلورهاي منطقهاي نشانگر آهسته بودن سرعت ایجاد تعادل نسبت به
سرعت تبلور است .همچنين ،منطقهبندي میتواند نشاندهنده منشأ هتروژنی ماگما ،آلودگی توسط سنگهاي
ميزبان و نيز کمعمق بودن جایگاه تبلور باشد (نگودي و همکاران .)2003 ،بلورهاي ورقهاي بيوتيت یکی از
کانیهاي غالب این سنگها است (شکل  A 5تا  .)Fدر بعضی نقاط ،ادخالهایی سوزنی شکل از کانی روتيل در
داخل بيوتيتها ،دیده میشود که هم به صورت مثلثیشکل و هم به صورت ستارهاي (بافت ساژنيتی) قابل
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مشاهده هستند .حضور کانی بيوتيت در سنگ هاي گابرویی ،نشانگر آلکالن و آبدار بودن ماگماي گابرویی می-
باشد .پيروکسنهاي موجود در این سنگها از نوع کلينوپيروکسن است (شکل  D 5و  .)Eدر برخی نمونهها،
پيروکسنها متحمل دگرسانی شده و توسط کلریت و اکتينوليت جایگزین شدهاند که گاه با تشکيل اسفنهاي
ثانویه نيز همراه هستند .به دليل تشکيل اسفنهاي ثانویه از این پيروکسنها ،ترکيب احتمالی آنها از نوع اوژیت
و تيتان -اوژیت میباشد .آمفيبول دیگر کانی غالب این سنگها است (شکل  .)F 5با توجه به خصوصيات نوري
(بيرفرنژانس قهوهاي) ،میتوان گفت که ترکيب آمفيبولها از نوع هورنبلند قهوهاي میباشد.

شکل  )A :5بلورهاي پالژیوکالز سریسيتیشده به همراه بيوتيت (نور  )B .)XPLبلور پالژیوکالز حاوي منطقهبندي با
دگرسانی سریسيتی در همراهی با بيوتيت ،آمفيبول و پيروکسن (نور  )C .)XPLتجمع بلورهاي بيوتيت (نور )D .)PPL
بلورهاي کلينوپيروکسن در همراهی با پالژیوکالزهاي سریسيتی و بيوتيت (نور )E .)XPLتصویر  Dدر نور )F .PPL
تجمع بلورهاي آمفيبول و بيوتيت در کنار هم (نور .)PPL
ژئوشیمی

همچنانکه پيشتر گفته شد ،در راستاي پژوهش حاضر ،تعداد  9نمونه از تودههاي سينيتی و گابرویی به روشهاي
 XRFو  ICP-MSدر آزمایشگاههاي کيمياپژوه البرز مورد آناليز قرار گرفتهاند (جدول  .)9همچنانکه در جدول
 9مشخص است ،نمونه شماره  N3داراي عيار  K2Oنسبتاً پایينتري در مقایسه با دیگر نمونههاي سينيتی است.
با توجه به مطالعات سنگشناسی ،به نظر میرسد که عيار پایينتر اکسيد مزبور در این نمونه در ارتباط با
محتواي پایينتر بيوتيت و آلکالی فلدسپار در این نمونه میباشد .بر اساس نمودار مجموع آلکالن در مقابل
سيليس (ایروین و باراگار ،)9199 ،نمونههاي مورد مطالعه در محدوده آلکالن قرار میگيرند (شکل  .)A 6در
نمودار  K2Oدر مقابل ( SiO2ریکوود ،)9181 ،تمام نمونههاي سينيتی و گابرویی در قلمرو شوشونيتی و
اولتراپتاسيک قرار میگيرند (شکل  .)B 6بر اساس نمودار  Coدر مقابل ( Thهاستی و همکاران )2009 ،نيز،
همه نمونه هاي سنگی مورد مطالعه در قلمرو پتاسيم باال تا شوشونيتی واقع میشوند (شکل  .)C 6باال بودن
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عناصر آلکالن در این نمونهها ناشی از متاسوماتيسم و افزایش عناصر آلکالن در این سنگها است .از شواهد
افزایش  K2Oدر این سنگها ،تشکيل بيوتيتها متاسوماتيک نوظهور میباشد .همچنين ،افزایش  K2Oو Na2O
در طی متاسوماتيسم به این سنگها ،منجر به تشکيل نفلين نورماتيو و ارتوکالز نورماتيو در این سنگها میشود.

شکل  :6موقعيت نمونههاي مورد مطالعه بر روي نمودارهاي تعيين سري ماگمایی )A :نمودار  Na2O+K2Oدر مقابل
( SiO2ایروین و باراگار )B ،)9199 ،نمودار  K2Oدر مقابل ( SiO2ریکوود )C ،)9181 ،نمودار  Coدر مقابل Th
(هاستی و همکاران.)2009 ،

براساس نمودار ( FeO/)FeO+MgOدر مقابل ( SiO2فراست و همکاران ،)2009 ،همه نمونههاي سينيتی مورد
مطالعه در قلمرو منيزیمدار قرار میگيرند (شکل  .)A 9براساس ضریب اشباع آلومين ( ،)ASIبخش عمده
نمونههاي سينيتی مورد مطالعه در نمودار  A/CNKدر مقابل ( A/NKمانيار و پيکولی ،)9181 ،در محدوده
پرآلکالن واقع شده و یک نمونه در محدوده متاآلومين قرار میگيرد (شکل  .)B 9بر اساس نمودار مثلثی Al2O3-
( Na2O-K2Oمولر و گروز )9119 ،نيز بخش عمده نمونهها در محدوده پرآلکالن و یک نمونه در محدوده
متاآلومين قرار میگيرند (شکل  .)C 9بر روي نمودارهاي تفکيک انواع گرانيتوئيد (والن و همکاران،)9189 ،
نمونههاي سينيتی مورد مطالعه در قلمرو گرانيتوئيدهاي نوع  Aواقع میشوند (شکل  A 8و  .)Bبا استفاده از
نمودار ( Nb-Y-Ceابی ،)9112 ،گرانيتها نوع  Aبه دو گروه با منشأ پوستهاي و گوشتهاي تقسيم میشوند .بر
اساس این نمودار ،نمونههاي سينيتی از نوع گرانيتهاي نوع  Aبا منشأ پوستهاي هستند (شکل .)C 8

شکل  :9موقعيت نمونههاي مربوط به توده سينيتی مورد مطالعه بر روي )A :نمودار  SiO2در مقابل )FeO/(FeO+MgO
(فراست و همکاران )B .)2009 ،نمودار  A/CNKدر مقابل ( A/NKمانيار و پيکولی )C .)9181 ،نمودار مثلثی Al2O3-

( Na2O-K2Oمولر و گروز.)9119 ،
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شکل  A :8و  :Bنمودارهاي تفکيک انواع گرانيتوئيد (والن و همکاران )9189 ،که نمونههاي سينيتی بر روي آنها پالت
شدهاند :C .نمودار مثلثی ( Nb-Y-Ceابی )9112 ،براي تفکيک گرانيتوئيدهاي نوع  Aکه نمونههاي سينيتی بر روي آن
پالت شدهاند.

در نمودار چند عنصري بهنجارشده عناصر کمياب نسبت به کندریت (مکدوناف و سان ،)9115 ،هر دو توده
سينيتی و گابرویی از الگوي مشابهی برخوردار هستند (شکل  .)A 1این الگوهاي مشابه میتواند بيانگر ارتباط
ژنتيکی گروههاي سنگی مورد مطالعه باشد .در این نمودار ،غنیشدگی از عناصر  LILبه همراه آنومالی منفی
عناصر  HFSنشان میدهند که از خصوصيات عمده ماگماهاي وابسته به فرورانش است (سگدي و همکاران،
2009؛ ماچادو و همکاران2005 ،؛ کوشجو و جنلی .)2090 ،غنیشدگی از  LILEمیتواند در نتيجه ورود این
عناصر از پوسته فرورونده به گوشته باالي آن و وقوع فرآیند متاسوماتيسم به وجود آید (محمد و همکاران،
2000؛ سگدي و همکاران .)2009 ،همچنين این عناصر میتواند در نتيجه آلودگی پوستهاي و یا دخالت پوسته
در ماگماي مادر سنگهاي مورد مطالعه باشد (ویلسون9181 ،؛ رولينسون .)9113 ،وجود آنومالی مثبت در
عناصري چون  Kو  ،Thانعکاسی از نقش پوسته قارهاي در تحوالت ماگماي مولد تودههاي نفوذي مورد مطالعه
بوده و از آن به عنوان تسلط پوستهاي یاد شده است (هاریس و همکاران .)9186 ،غنیشدگی  Thاحتماالً به
آلودگی پوستهاي یا خصوصيات منشأ وابسته است (کوشجو و جنلی .)2090 ،معموالً  Thبه دنبال فرآیند
متاسوماتيسم ،در مناطق فرورانشی به خاستگاه گوشتهاي اضافه میشود (ماچادو و همکاران .)2005 ،در مقابل،
عناصر با پتانسيل یونی باال و غير متحرک نظير  Ti ،Nbو به درجات کمتري  ،Taآنومالی منفی نشان میدهند.
آنومالی منفی  Nbشاخص سنگهاي قارهاي است و ممکن است نشاندهنده شرکت پوسته در فرآیندهاي
ماگمایی باشد (رولينسون .)9113 ،به عقيده شانگ و همکاران ( ،)2004فقط  2درصد آلودگی گوشته اوليه با
پوسته قارهاي باالیی میتواند آنومالیهاي شدید منفی براي  Tiو  Nbایجاد کند ،بدون اینکه در ترکيب عناصر
اصلی تغييرات چندانی رخ دهد .آنومالی منفی عناصر با ميدان پایداري باال نظير  Nbو  Tiمیتواند در ارتباط
با ماگماتيسم مرتبط با فرآیند فرورانش (ویلسون9181 ،؛ کاستر و هارمز9188 ،؛ وترین و رودینوف2008 ،؛
هونگ یان و همکاران2001 ،؛ کاالپاتی و همکاران ،)2090 ،شرکت پوسته در فرآیندهاي ماگمایی (رولينسون،
9113؛ لمن و سيسون9116 ،؛ دوستال و همکاران2009 ،؛ شانگ و همکاران )2004 ،و نشانه فقر این عناصر
در منشأ و همچنين پایداري فازهاي حاوي این عناصر در طی ذوب بخشی و یا جدایش آنها در طی فرآیند
تفریق (وو و همکاران )2003 ،باشد .آنومالی منفی  Srمیتواند مرتبط با شيمی ناحيه منشأ (تهیشدگی از ،)Sr
تبلور تفریقی کانیهاي حاوي این عنصر نظير پالژیوکالز و شرایط  Pو  Tناحيه ذوب باشد (بلوندي و گرین،
 .) 2000ذوب در فشار باالتر و دماي کمتر ،آنومالی منفی این عنصر را بوجود خواهد آورد (بلوندي و گرین،
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 .)2000بر این اساس ،با توجه به عدم وجود شواهد تفریقی براي پالژیوکالز در سنگهاي مورد مطالعه ،میتوان
گفت که آنومالی منفی  Srدر ارتباط با فقير بودن این عنصر در ناحيه منشأ و یا ذوب در فشار باال و دماي کمتر
(پایداري کانیهاي حاوي این عنصر در ناحيه منشأ) بوده است .به اعتقاد کارمالکار و سارما ( ،)2003وجود
آنومالی منفی در سنگها نشانگر عدم حضور آمفيبول در ناحيه سنگ منشأ میباشد.

شکل  :A :1الگوي عناصر کمياب براي نمونههاي مورد مطالعه که نسبت به کندریت بهنجار شدهاند .مقادیر بهنجارسازي
از مکدوناف و سان ( :B .)9115الگوي عناصر کمياب براي نمونههاي مورد مطالعه که نسبت به گوشته اوليه بهنجار
شدهاند .مقادیر بهنجارسازي از مکدوناف و سان (.)9115

تفاوت عمده سنگهاي سينيتی و گابرویی در روند و فراوانی دو عنصر  Pو  Tiمیباشد ،بهطوريکه سنگهاي
سينيتی حاوي آنومالی منفی مشخص در  Tiو آنومالی مثبت ضعيف در  Pبوده و سنگهاي گابرویی حاوي
آنومالی مثبت شاخص در  Pو آنومالی منفی ضعيف در  Tiمیباشند (شکل  .)A 1آنومالی مثبت  Pمیتواند در
ارتباط با تمرکز بلورهاي آپاتيت در این سنگها باشد .در سنگهاي گابرویی ،بلورهاي آپاتيت با فراوانی قابل
توجه حضور دارند که میتواند آنومالی مثبت شاخصتر  Pرا توجيه نماید .آنومالیهاي منفی و مثبت  Tiتوسط
کانیهاي تيتانيمدار مانند اسفن و کانیهاي دیگر نظير آمفيبولها ،ایلمنيت و تيتانومگنتيت کنترل میشود
(گلن .)2004 ،آنومالی منفی مشخص  Tiدر نمونههاي سينيتی میتواند با تفریق کانیهاي تيتانيومدار مرتبط
باشد در حاليکه آنومالی منفی ضعيفتر  Tiدر نمونههاي گابرویی را میتوان مرتبط با تمرکز باالي بيوتيت حاوي
رشتههاي روتيل در این سنگها در نظر گرفت .آنومالی مثبت عناصر  Laو  Ceدر نمونههاي سينيتی و گابرویی
را نيز میتوان در ارتباط با تمرکز باالي آپاتيت و آنومالی مثبت  Pدر این سنگها تفسير کرد .در نمودار بهنجار
شده نسبت به گوشته اوليه (مکدوناف و سان )9115 ،براي سنگهاي مورد مطالعه ،همانند کندریتها حاوي
غنیشدگی عناصر  LILEو تهیشدگی عناصر  HFSEبوده ،تفاوت بارز این دو نمودار ،آنومالی منفی  Pدر
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نمونههاي سينيتی و آنومالی مثبت  Pدر نمونههاي گابرویی است (شکل  .)B 1این آنومالی با تمرکز بيشتر
بلورهاي آپاتيت در نمونههاي گابرویی سازگاري دارد .در نمودار بهنجار شده به گوشته اوليه ،آنومالی مثبت
ضعيف  Pbدر نمونههاي مربوط به تودههاي گابرویی و سينيتی مشاهده میشود .آنومالی مثبت  Pbمیتواند به
متاسوماتيسم گوه گوشته اي توسط سياالت ناشی از پوسته اقيانوسی فرورونده و یا آالیش ماگما با سنگهاي
پوسته قارهاي ارتباط داشته باشد (کامبر و همکاران .)2002 ،همچنانکه پيشتر گفته شد ،غنیشدگی از LILE
و همچنين  Pbدر سنگهاي منطقه مورد مطالعه میتواند در نتيجه ورود این عناصر از پوسته فرورونده به
گوشته باالي آن و وقوع فرآیند متاسوماتيسم به وجود آید .با در نظر گرفتن آنومالی مثبت  Pbدر نمونههاي
مورد مطالعه در همراهی با آنومالی مثبت عناصر  LILEو آنومالی منفی عناصر  ،HFSEتشکيل سنگهاي مورد
مطالعه را میتوان در ارتباط با ذوب گوشته متاسوماتيسمشده همراه با آالیش پوستهاي ماگماي گوشتهاي در
ترازهاي باالتر در نظر گرفت .الگوي عناصر کمياب خاکی در نمونههاي مورد مطالعه ،شيب منفی داشته و در
آن LREEها نسبت به HREEها غنیشدگی مشخصی نشان میدهند (شکل  .)90نسبت باالي LREE/HREE
میتواند ناشی از درجه پایين ذوب بخشی و باال بودن مقادیر  LREEنسبت به  HREEدر سنگ منشأ (ویلسون،
9181؛ رایت و مککوري ،)9119 ،وجود گارنت باقیمانده در سنگ منشأ (ژائو و همکاران )2009 ،و آلودگی
ماگما بوسيله مواد پوستهاي (سریواستاوا و سيگ )2004 ،باشد .در مجموع میتوان گفت که غنیشدگی از
 LREEنسبت به  HREEبا نسبت باالي  LREE/HREEدر سنگهاي مورد مطالعه در ارتباط با درجات پایين
ذوب بخشی گوشته متاسوماتيسمشده همراه با آالیش پوستهاي باشد .در نمودار بهنجار شده به کندریت ،گابروها
فاقد آنومالی منفی  Euبوده اما سينيتها آنومالی منفی ضعيف  Euنشان میدهند .آنومالی  Euاغلب بهوسيله
فلدسپارها (بهویژه در ماگماهاي فلسيک) کنترل میشوند زیرا  Euدر حالت دو ظرفيتی در پالژیوکالز و فلدسپار
پتاسيم سازگار است در حاليکه سایر عناصر کمياب خاکی سه ظرفيتی ،ناسازگار هستند .بنابراین جدا شدن
فلدسپارها چه بهوسيله تفریق بلوري و چه بهعلت ذوب بخشی که در آن فلدسپات در تفاله باقی میماند ،باعث
پيدایش آنومالی منفی  Euدر مذاب میشود .برعکس نقش فلدسپارها ،در مقياس کوچکتر کانیهاي هورنبلند،
اسفن ،کلينوپيروکسن ،ارتوپيروکسن و گارنت ممکن است باعث پيدایش آنومالی مثبت  Euدر مذاب شوند
(وانگ و همکاران .)2006 ،آنومالی مثبت  Euمی تواند نتيجه انباشت پالژیوکالز در نمونه مورد نظر باشد .نبود
آنومالیهاي مثبت و منفی هم نشان دهنده این است که تبلور پالژیوکالز نقش مهمی در تحول ماگما ندارد و
ممکن است فقط متحمل تبلور فشار باال قبل از جایگيري در سطوح باالتر شده باشد (یينگ و همکاران.)2009 ،
به اعتقاد ویلسون ( ،)2009اگر آنومالی منفی  Euهمراه با آنومالی منفی  Srباشد ،تفریق پالژیوکالز عامل بوجود
آمدن آنومالی منفی  Euمیباشد .با توجه بهوجود آنومالی منفی شاخص  Srدر نمودارهاي عنکبوتی و فقدان
آنومالی منفی مشخص  Euدر گابروها ،میتوان نتيجه گرفت که تفریق پالژیوکالز در این سنگها فرایند کنترل
کننده آنومالیهاي مزبور نبوده است .ليکن آنومالی منفی  Euدر سينيتها میتواند در ارتباط با تفریق پالژیوکالز
ماگماي مادر باشد.
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شکل  :90الگوي عناصر کمياب خاکی براي نمونههاي مورد مطالعه که نسبت به کندریت بهنجار شدهاند .مقادیر
بهنجارسازي از مکدوناف و سان (.)9115
جایگاه تكتونوماگمایی

به منظور مشخص نمودن محيط تکتونيکی توده سينيتی مورد مطالعه ،از نمودارهاي متمایزکننده محيط
تکتونيکی پيرس و همکاران ( )9184و پيرس ( )9116استفاده شده است .براساس نمودار  Nbدر مقابل  ،Yهمه
نمونه هاي سينيتی در قلمرو مشترک کمان ماگمایی و محيط همزمان با برخورد قرار میگيرند (شکل .)A 99
از نمودار  Rbدر مقابل  Y+Nbبراي تفکيک قلمروهاي کمان ماگمایی و محيط برخوردي استفاده گردید که بر
اساس این نمودار ،همه نمونههاي سينيتی در قلمرو کمان ماگمایی قرار میگيرند (شکل  .)B 99براساس نمودار
پيرس ( ،)9116تمامی نمونههاي مورد مطالعه در قلمرو مشترک بين گرانيتهاي کمان آتشفشانی و بعد از
برخورد واقع میشوند (شکل  .)C 99طبق نمودار  Yدر مقابل ( Zrمولر و گروز ،)9119 ،نمونههاي سينيتی در
قلمرو گرانيتوئيدهاي مرتبط با کمان واقع میشوند (شکل  .)A 92براي شناسایی نوع محيط تکتونوماگمایی
مرتبط با کمان ،با استفاده از نمودار  Zr/Al2O3در مقابل ( TiO2/Al2O3مولر و گروز ،)9119 ،تمامی نمونهها در
قلمرو کمانهاي قارهاي قرار میگيرند (شکل  .)B 92براي تمایز کمانهاي ماگمایی حاشيه فعال قارهاي و
کمانهاي ماگمایی بعد از برخورد ،نمودار  Zr/TiO2در مقابل ( Ce/P2O5مولر و گروز )9119 ،استفاده گردید
که براساس این نمودار ،نمونههاي سينيتی در قلمرو کمانهاي حاشيه فعال قارهاي قرار میگيرند (شکل 92
 .)Cدر نمودار  Th/Ybدر مقابل ( Ta/Ybشندل و گورتن ،)2002 ،نمونههاي سينيتی مورد مطالعه در قلمرو
کمان حاشيه فعال قارهاي با گرایش به مناطق آتشفشانی داخل صفحهاي واقع میشوند (شکل .)D 92
براي تعيين جایگاه تکتونيکی نمونههاي گابروئی از دیاگرام مثلثی عناصر ( Th-Hf/3-Nb/16وود )9180 ،و
نمودار  Th/Ybدر مقابل ( Ta/Ybشندل و گورتن )2002 ،استفاده گردید .بر اساس نمودارهاي یادشده ،نمونه-
هاي گابرویی در قلمرو بازالتهاي حواشی فعال قارهاي واقع میشوند (شکل .)93
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شکل  :99نمودارهاي تمایز محيط تکتونيکی و موقعيت نمونههاي سينيتی بر روي آنها )A :نمودار  Yدر مقابل Nb

(پيرس و همکاران )B .)9184 ،نمودار  Rbدر مقابل ( Y+Nbپيرس و همکاران )C ،)9184 ،نمودار  Rbدر مقابل
( Y+Nbپيرس.)9116 ،

شکل  :92موقعيت نمونههاي مورد مطالعه بر روي نمودارهاي مولر و گروز ( )A .)9119نمودار  Zrدر مقابل  Yجهت
تفکيک محيط داخل صفحهاي از محيط کمان )B ،نمودار  Zr/Al2O3در مقابل  TiO2/Al2O3جهت تفکيک محيط
داخل صفحهاي از انواع محيطهاي کمانی )C ،نمودار  Zr/TiO2در مقابل  Ce/P2O5جهت تفکيک کمان حاشيه فعال
قارهاي از کمان بعد از برخورد )D .نمودار  Th/Taدر مقابل ( Ybشندل و گورتن.)2002 ،

شکل  :93موقعيت نمونههاي گابرویی مورد مطالعه بر روي )A :نمودار مثلثی عناصر ( Th-Hf/3-Nb/16وود،)9180 ،
 )Bنمودار  Th/Taدر مقابل ( Ybشندل و گورتن.)2002 ،
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نتیجهگیری
با توجه به مطالعات صحرایی و ميکروسکوپی ،تودههاي نفوذي مورد مطالعه شامل دو گروه سنگی سينيتی و
گابرویی میباشند .با استناد به ویژگیهاي صحرایی ،پتروگرافی و ژئوشميایی ،تودههاي نفوذي مورد مطالعه
داراي ماهيت آلکالن با پتاسيم باال تا شوشونيتی بوده و سينيتها در زمره گرانيتوئيدهاي نوع  Aبا منشأ پوستهاي
قرار می گيرند .با توجه به نمودارهاي عنکبوتی و الگوي عناصر کمياب خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت و
گوشته اوليه ،الگوي مشابهی در این دو گروه سنگی وجود دارد .تشابه الگوي تغييرات عناصر کمياب و کمياب
خاکی در این گروههاي سنگی بيانگر ارتباط ژنتيکی و احتماالً منشأ ماگمایی یکسان براي آنها میباشد .در این
نمودارها ،عناصر  LILEو  LREEنسبت به عناصر  HFSEغنیشدگی نشان میدهند .در این نمودارها ،تمامی
نمونهها یک الگوي غنی از  LREEرا با نسبت باالي  LREE/HREEنشان میدهند .بر طبق این نمودارها ،در
هر دو گروه سنگی ،عناصر ليتوفيل درشتیون نظير  Pb ،K ،Ba ،Rbو  Thغنیشدگی و آنومالی مثبت نشان
میدهند .در مقابل ،عناصر با پتانسيل یونی باال و غيرمتحرک نظير  Nbو  ،Tiتهیشدگی و آنومالی منفی
مشخصی را نشان میدهند .ویژگیهاي ژئوشيميایی یادشده میتواند در ارتباط با ذوب گوشته متاسوماتيسمشده
همراه با آالیش پوستهاي ماگماي گوشتهاي در ترازهاي باالتر باشد .بالغی و همکاران ( )9381بر این باورند که
نسبت باالي  LREE/HREEدر سنگهاي بازیک (گابرویی) منطقه بهاباد ،بيانگر تشکيل آنها از یک منبع
گوشتهاي با درجات ذوب بخشی پایين تا متوسط میباشد .به اعتقاد بالغی و همکاران ( ،)9381تهیشدگی
سنگها از  ، HREEبيانگر حضور گارنت در ناحيه منشأ بوده و ماگماي مادر سنگهاي بازیک از ذوب بخشی
درجات پایين منبع گارنت پریدوتيتی در اعماق بين  80-900کيلومتري از گوشته ليتوسفري زیر قارهاي منشأ
گرفته است .آنومالی منفی  Srدر نمودارهاي عنکبوتی ،بيانگر عدم حضور آمفيبول در ناحيه منشأ میباشد
(کارمالکار و سارما ،)2003 ،از طرف دیگر ،غنیشدگی سنگهاي مورد مطالعه از  Rbو  Kمیتواند تأیيدي بر
حضور فلوگوپيت در ناحيه منشأ باشد .بالغی و همکاران ( )9381براي سنگهاي گابرویی و سينيتی جنوب
بهاباد ،یک منشأ حاوي فلوگوپيت را معرفی کردهاند .محيط تکتونوماگمایی عمومی ارائه شده براي ماگماتيسم
اینفراکامبرین ایران مرکزي عبارت از محيط کششی و ریفت قارهاي میباشد (بربریان و کينگ9189 ،؛ سامانی،
 .) 9399این مدل بر این پایه استوار است که مراحل پایانی کوهزایی پانآفریکن در سپر عربی با جایگيري
گرانيتهاي آلکالن نوع  Aو سنگهاي آتشفشانی آلکالن بعد از کوهزایی همراه بوده است (جکسون و همکاران،
 . )9184مدل تکتونوماگمایی دیگري تحت عنوان ریفت نارس توسط تالبوت و علوي ( )9116مطرح شده است
که بر اساس آن ،پوسته قاره اي اینفراکامبرین متحمل کشش شده ،اما گسترش آن ناقص مانده است .محققين
یادشده ،ماگماتيسم کامبرین آغازي را به ریفت قارهاي و باالآمدگی گوشته استنوسفري نسبت دادهاند .از طرف
دیگر ،رمضانی و تاکر ( )2003اعتقاد دارند که تشکيل سنگهاي آذرین و دگرگونی موجود در منطقه ساغند
(ایران مرکزي) به سن اینفراکامبرین را نمیتوان در قالب مدل ریفت قارهاي توضيح داد .به اعتقاد آنها ،سنگهاي
رسوبی و گرانيتی کمپلکس بنهشورو که محصول دگرگونی و دگرشکلی ناحيهاي هستند ،نشانگر وجود محيط
فشارشی در پرکامبرین پایانی -کامبرین آغازي و دگرگونی در رخساره آمفيبوليت تحتانی در یک محيط کوهزایی
میباشند .تودههاي نفوذي و سنگهاي آتشفشانی ریوليتی -داسيتی مربوط به کامبرین آغازي با ماهيت کالک-
آلکالن در یک محيط حاشيه فعال قاره اي تشکيل شده و فاقد ماهيت آلکالن قابل انتساب به ماگماتيسم داخل
قارهاي هستند (رمضانی و تاکر.)2003 ،
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با در نظر گرفتن نتایج مطالعات صحرایی ،پتروگرافی و ژئوشيمی و با توجه به مطالعات انجام شده قبلی در
منطقه ایران مرکزي و بلوک پشت بادام ،میتوان مدل تکتونوماگمایی زیر را براي تودههاي نفوذي مورد مطالعه
ارائه نمود :در پرکامبرین پایانی آغازي خردهقارههایی (مانند خردهقاره چاپدونی ،خردهقاره بنهشورو و خردهقاره
ناتک) در حاشيه گندوانا وجود داشتهاند .فرورانش حوضههاي اقيانوسی بين آنها منجر به تشکيل کمانهاي
ماگمایی و دگرگونیهاي ناحيهاي در این خردهقارهها شده است (رمضانی و تاکر .)2003 ،نهایتاً با بسته شدن
حوضههاي یادشده ،قطعات قارهاي به صورت یکپارچه درآمده و خردهقاره ایران مرکزي را تشکيل دادهاند .در
ادامه ،حوضه کششی و ریفتی بعد از برخورد در بخشهایی از خرده قاره ایران مرکزي (بلوک پشت بادام) تشکيل
شده است (رمضانی و تاکر .)2003 ،نتيجه این فرآیند ،باال آمدن گوشته استنوسفري و ذوب بخشی گوشته
باالیی متاسوماتيسمشده و تشکيل ماگماي بازیک با ماهيت آلکالن بوده است (بالغی و همکاران .)9381 ،ماگماي
بازیک اوليه به سمت باال صعود کرده و در مخزن ماگمایی داخل پوسته جایگزین میشود .در این مخزن ماگمایی،
ماگماي اوليه متحمل تفریق و آالیش پوستهاي شده و ترمهاي مختلف سنگی تشکيل میشوند .به این مفهوم
که سنگهاي سينيتی از تفریق ماگماي آلکالن بازیک (گابروها) تشکيل شده است .این فرایند در سنگهاي
گابرویی و سينيتی جنوب بهاباد توسط بالغی و همکاران ( )9384نيز گزارش شده است .آثار مربوط به
متاسوماتيسم مرتبط با فرورانش ناحيه منشأ را میتوان در آنومالیهاي عنصري نمودارهاي عنکبوتی و همچنين،
موقعيت توده هاي مورد مطالعه در نمودارهاي تمایز محيط تکتونيکی مشاهده نمود .الزم به توضيح است که با
جایگيري ماگماي بازیک در پوسته و ذوب بخشی آن ،مواد فلسيک پوستهاي نيز در تشکيل سنگهاي گرانيتی
کالکآلکالن هيبریدي نظير گرانيت هميجان (بالغی و همکاران9381 ،؛ محمدي9313 ،؛ محمدي و همکاران،
 )9314شرکت مینمایند.
سپاسگذاری

نویسندگان از حمایتهاي مالی دانشگاه زنجان براي انجام این پژوهش تشکر مینمایند .همچنين ،نویسندگان
بر خود واجب میدانند از دبير محترم مجله و داوران محترم که با ارائه نظرات ارزنده علمی خود موجب غناي
بيشتر نوشتار شدهاند ،کمال تشکر را دارند.
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