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ويژگي ژئوشيميايي سنگهاي آمفيبوليتي پير عباد ،شمالشرق ازنا،
پهنه سنندج-سيرجان
سحر کوليوند ،1ناهيد شبانيان* ،2عليرضا داوديان

3

-1کارشناس ارشد پترولوژي ،دانشکده منابع طبيعی و علوم زمين ،دانشگاه شهرکرد
-2استادیار ،دانشکده منابع طبيعی و علوم زمين ،دانشگاه شهرکرد
-3استاد ،دانشکده منابع طبيعی و علوم زمين ،دانشگاه شهرکرد
پذیرش مقاله1395/6/11 :
تأیيد نهایی مقاله1396/2/24 :
چكيده
آمفيبوليتهاي پيرعباد در شمالشرق شهر ازنا در استان لرستان در پهنه سنندج-سيرجان قرار دارند .این
آمفيبوليتها به صورت تودههاي لنزي شکل در منطقه پراکندگی دارند و کم و بيش متحمل دگرشکلی شکلپذیر
شده اند و بنابراین گاهی شواهد بارزي از این نوع دگرشکلی نظير خطواره ،برگواره و ماهی کانيایی را به نمایش
میگذارند .آمفيبول و پالژیوکالز دو کانی اصلی تشکيلدهنده این سنگها میباشند .شواهد ژئوشيميایی نشان
میدهد که این آمفيبوليتها داراي منشاء آذرین هستند .سنگ مادر این آمفيبوليتها بازالت با ماهيت ساب-
آلکالن و تولئيتی میباشد .در نمودار به هنجار شده به کندریت غنیشدگی از  LREEها نسبت به  HREEها
مشاهده میشود .همچنين در نمودار به هنجار شده به گوشته اوليه  HFSEها و  HREEها تهیشدگی نشان
دادهاند .نمودارهاي تفکيك محيط تکتونيکی ،آنومالی منفی  Nbو  Tiبه همراه مقادیر باالي  Thو Ba/Yb
نشاندهنده موقعيت حوضه پشت کمان آغازین براي تشکيل ماگماي سازنده پروتوليت این سنگها میباشد.
واژههاي کليدي :آمفيبوليت ،پهنه سنندج-سيرجان ،پيرعباد ،ژئوشيمی ،حوضه پشت کمان.

* -نویسنده مسئول09133180242 :

Email: Nahid.shabanian@gmail.com
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از سنگهاي دگرگونی بهصورت مخلوطی از منشا
قارهاي (ارتوگنایس) و اقيانوسی (تنوعی از
آمفيبوليتها) برونزد دارند که در شرایط رخساره
آمفيبوليت دگرگون شدهاند و این سنگهاي
دگرگونی مورد نفوذ تودههاي گابرویی دره ژان واقع
گردیدهاند (شاکراردکانی و همکاران.)2015 ،
سنهاي  U-Pbکانی زیرکن براي دو نمونه از
ارتوگنایسها سنهاي  608تا  588ميليون سال
قبل را نشان میدهد که بيانگر این مطلب است که
این ناحيه بخشی از پیسنگ پانآفریکن ایران
میباشد (شاکراردکانی و همکاران.)2015 ،
کمپلکس دگرگونی ژان با سن انتهاي
نئوپروتروزوئيك ،در آن سنگهایی همچون انواع
آمفيبوليت و متامافيك به همراه گنایسهاي
گرانيتی ،شيستها ،مرمر و کوارتزیت رخنمون
دارند .گنایسهاي گرانيتی قلعه دژ که در 9
کيلومتري شمالغرب شهر ازنا در بخش مرکزي این
کمپلکس واقع شده است ،بهشدت ميلونيتی بوده و
از نظر ژئوشيميایی پروتوليت آنها گرانيتهاي A-
 typeفرض شده که در یك موقعيت بعد از کوهزایی
جایگزین گردیده است (شبانيان و همکاران،
 .)2009در مطالعه شاکراردکانی و همکاران
( )2015بر روي سنگهاي بخش شمالغربی
کمپلکس دگرگونی و آذرین ژان (در شمال شرقی
روستاي ژان ،شمال درود) ژئوشيمی تنوعی از
سنگهاي منطقه شامل ارتوگنایس (گرانيتی و
ترونجميتی) ،گابرو و سنگهاي متامافيك شامل
متاگابرو ،آمفيبوليت و شيست سبز مورد بررسی
قرار گرفته است .در مطالعه صورت گرفته منشا و
پروتوليت متامافيكهاي ناحيه ،بازالتهاي MORB
) (E-typeفرض شدهاند که در زونهاي فرورانش
تشکيل شدهاند .این نکته مهم است که
متامافيكهاي کمپلکس ژان یکنواخت نبوده و
داراي تنوع گستردهاي از ترکيبهاي سنگشناسی

مقدمه
از نظر جغرافيایی منطقه مورد مطالعه در نزدیکی
شهر ازنا در استان لرستان واقع شده است .از نظر
زمينشناسی این منطقه بخشی از پهنه
زمينساختی سنندج سيرجان در نظر گرفته
میشود .پهنه سنندج-سيرجان ( )SSZیك حاشيه
فعال با راستاي شمال غربی-جنوب شرقی در طی
همگرایی بين صفحات عربی و ایران است (عزیزي
و جهانگيري .)2008 ،این پهنه بخشی از کوهزایی
زاگرس بوده که خود در امتداد کمربند کوهزایی
آلپ–هيماليا قرار دارد (بربریان و کينگ1981 ،؛
ریکو .)1976 ،سنگهاي دگرگونی ناحيهاي به-
صورت کمپلکسهاي دگرگونی (معموالً همراه با
سنگهاي گرانيتوئيدي) در این پهنه فراوان
میباشند .مجموعه سنگهاي دگرگونی عمدتاً
شامل ارتوگنایس (گنایسهاي گرانيتی) ،شيست،
فيليت ،مرمر ،آمفيبوليت ،پارگنایس ،کوارتزیت و
بهندرت اکلوژیت میباشد (جمشيدي بدر و
همکاران2013 ،؛ داودیان و همکاران .)2016 ،در
این بين ،سنگهاي آمفيبوليت ( ±شيست سبز و
گارنت آمفيبوليت) بخش مهمی از این
کمپلکسهاي دگرگونی را تشکيل میدهند که
معموالً با گنایس همراهی میگردند .یکی از
کمپلکسهاي مهم دگرگونی و آذرین پهنه سنندج-
سيرجان ،کمپلکس ژان در ناحيه ازنا ،درود و
بروجرد در شمالغرب کشور میباشد که داراي
گسترش نسبتاً زیادي بوده و ناحيه مورد مطالعه
بخشی از آن میباشد .در کمپلکس ژان با وسعتی
حدود  350کيلومتر مربع عالوه بر گسلهاي
تراستی ،ساختارهاي دگرشکلی داکتيل (شکلپذیر)
شامل چينهاي فشرده-هم شيب به همراه
برگوارگی و خطوارگی در توالیهاي دگرگونی و هم-
چنين سنگهاي پلوتونيك توسعه یافتهاند (محجل
و فرگوسن .)2000 ،در ناحيه ازنا-درود یك توالی
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آنها را متعلق به پرکامبرین میدانند (تيله1966 ،؛
برتيه و همکاران .)1974 ،دو حادثه اصلی
دگرشکلی در این کمپلکس دگرگونه قابل تشخيص
بوده بهطوريکه حادثه اول سبب ایجاد شيستوزیته،
چينخوردگی و ایجاد دگرگونی در حد رخساره
دگرگونی گرینشيست تا آمفيبوليت گردیده است
و حادثه دوم سبب ایجاد دگرگونی در حد رخساره
گرینشيست و ایجاد فولياسيون ميلونيتی و هم-
چنين نفوذ تودههاي گرانيتی همزمان با دگرشکلی
شده است (محجل و فرگوسن .)2000 ،همچنين
شاکري ( )1386معتقد است که منطقه ازنا تحت-
تاثير سه مرحله دگرشکلی قرار گرفته است و یك
مدل تکتونيکی همگراي راستبر را براي نفوذ توده
گرانيت ازنا و ميلونيتی شدن همزمان آن ارائه
میدهد .آمفيبوليتهاي پيرعباد داراي
رخنمونهاي کوچك هستند و در کنار آنها
رخنمونهایی از متاگرانيت ميلونيتی و شيستها
دیده میشود .این متاگرانيت ميلونيتی در ناحيه ازنا
از تيپ  A2میباشد که محيط پس از کوهزایی را
نشان میدهد (شبانيان و همکاران.)2009 ،

با ماهيت پتروژنزي مختلف هستند و در تنها مطالعه
صورت گرفته بر روي سنگهاي متابازیت و
آمفيبوليت کمپلکس بزرگ دگرگونی ژان بخش
محدود و تعداد کمی از این سنگها مورد بررسی
واقع شده است.
یکی از مناطق مناسب که در آن تعداد قابل توجهی
تودههاي آمفيبوليتی کمپلکس ژان برونزد دارند
مربوط به اطراف امامزاده پيرعباد در نزدیکی شهر
ازنا (در بخش جنوبشرقی کمپلکس) میباشد .از
آنجایی که بر روي آمفيبوليتهاي پيرعباد (بهعنوان
بخشی از کمپلکس ژان) هيچگونه مطالعه
پترولوژیکی صورت نپذیرفته ،در این مقاله تالش
خواهد شد تا با استفاده از مطالعات پتروگرافی و
دادههاي ژئوشيميایی منشا سنگ مادر (پروتوليت
رسوبی یا پارا-آمفيبوليت و پروتوليت آذرین یا ارتو-
آمفيبوليت) و محيط تکتونيکی تشکيل این سنگها
را تعيين نمایيم.
محدوده مورد مطالعه

سنگهاي آمفيبوليتی پيرعباد در عرضهاي
جغرافيایی " 33°27'56.8تا" 33°29'39.6شمالی و
طولهاي جغرافيایی " 49°26' 26.9تا
" 49°28'40.8شرقی (شکل  ،)1درشمال شرقی
شهرستان ازنا و در بخش مرکزي پهنه ساختاري
سنندج-سيرجان قرار دارد .منطقه مورد مطالعه
بخشی از نقشه چهارگوش خرمآباد با مقياس
 1:250000است (سهندي و همکاران .)2006 ،این
بخش از پهنه سنندج-سيرجان نيز مانند سایر
بخشهاي این پهنه تحتتأثير فازهاي دگرگونی
متعددي قرار گرفته است .منطقه مورد مطالعه به-
عنوان بخشی از کمپلکس دگرگونه ژان (ازنا-درود)
است که عمدتاً متشکل از شيستها-ميکاشيستها،
آمفيبوليتها ،مرمرها به همراه گسترش کمتري از
متادولوميتها و کوارتزیتها است که از لحاظ زمانی

مواد و روشها
پس از نمونهبرداري با ثبت مختصات جغرافيایی
توسط دستگاه ( GPSشکل  1ب) از بين نمونههاي
سالم تعداد  30مقطع نازک تهيه شد ،سپس بررسی
دقيق کانیشناسی-پترولوژیکی و ریزساختاري
نمونهها با استفاده از ميکروسکوپ پالریزان
المپيوس صورت گرفت .همچنين بهمنظور بررسی
و مطالعه رفتار ژئوشيميایی عناصر اصلی ،کمياب و
نادر خاکی  6نمونه بوسيله روش ICP-MSو ICP-
 ESدر آزمایشگاه  ACMEدر کشورکانادا مورد
آناليز واقع شد .با استفاده از نرمافزارهاي ،Excel
 GCDKITو  COREL 8Xنمودارهاي
تشخيصی(تفکيکی) مربوط به آنها ترسيم گردید،
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که در ادامه به بررسی و تفسير آنها پرداخته می-
شود.

میدهند (کوليوند و همکاران ،1392 ،شکل .)H 2
کانیشناسی آمفيبوليتهاي تودهاي ،فولياسيوندار
و تحول یافته ساده میباشد بهطوريکه بخش اعظم
این سنگها از درشت بلورهاي آمفيبول ،کوارتز و
پالژیوکالز تشکيل شده است ،هرچند که زوئيزیت،
روتيل ،تيتانيت و کانیهاي اپاک نيز کم و بيش در
این سنگها حضور دارند .در آمفيبوليتهایی که در
اثر سير قهقرایی و تاثير دگرشکلی دچار تحول
گردیدهاند و تا حدودي به شيست سبز تبدیل
شدهاند ،کانیهایی نظير اپيدوت ،اکتينوت،
کلينوزوئيزیت ،تيتانيت ،بيوتيت ،کلریت ،هماتيت و
آلبيت حضور گستردهتر و قابل توجهتري دارند .در
مراحل پيشرفتهتر قهقرایی ،آمفيبول عالوه بر
اکتينوت به کلریت نيز تبدیل شده است.
آمفيبول :آمفيبولها با پلئوکروئيسم سبز روشن تا
سبز تيره از نظر اندازه درشتدانه تا ریزدانه بوده و
از لحاظ فرم بیشکل تا شکلدار میباشند.
آمفيبولها در مقاطع عرضی داراي دو دسته رخ
متقاطع واضح و در مقاطع طولی یك دسته رخ
دارند و گاهی منطقهبندي نشان میدهند (شکل 2
 Eو  .)Fدر اثر تجزیه به کلریت ،بيوتيت ،اپيدوت و
کانیهاي کدر تبدیل شدهاند.

نتايج
سنگشناختي آمفيبوليت پيرعباد

رخنمون سنگهاي پيرعباد بهصورت آمفيبوليت
تودهاي ،آمفيبوليت فولياسيون دار و آمفيبوليت
تحول یافته به شيست سبز میباشند که توسط
متاگرانيت گنایسها و شيستها همراهی میگردند.
آمفيبوليتهاي پيرعباد داراي رخنمونهاي کوچك
و پراکنده هستند (شکل  )A 2و به رنگهاي سبز
تيره تا متمایل به سياه دیده میشوند و در ظاهر
بهصورت ميلونيتی و پوست پلنگی هستند (شکل 2
 .)Bآمفيبوليتهاي پيرعباد معموالً داراي خطواره و
برگواره هستند (شکل  C 2و  )Dکه بيانگر عملکرد
یك فاز دگرشکلی شدید بر منطقه میباشد.
بافت عمده آمفيبوليتها گرانوالر و ناهم بعد دانه
است .در اثر کشيدگی کانیها در آن نوعی
جهتیافتگی ترجيحی بهوجود آمده است.
ریزساختارهاي ميلونيتی (ماهی آمفيبول ،خميدگی
بلور آمفيبول ،ماکل دگرشکلی پالژیوکالز و
خاموشی موجی کوارتز) به وفور در این سنگها
مشاهده میگردد که سوي برش راستبر را نشان
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شکل  )A :1موقعيت منطقه مورد مطالعه روي نقشه ایران )B ،نقشه زمينشناسی ساده شده از منطقه ازنا با تغييرات از
محجل (.)2003
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 SiO2پایين (Al2O3 ،)46/50-50/45 Wt%

تجزیه به کلریت در ابتدا بيشتر در امتداد
کليواژهاي آمفيبول صورت گرفته و سپس به تدریج
کامالً جایگزین آمفيبول میگردد ،این جایگزینی
همراه با آزاد شدن ميزان قابل توجهی از تيتان و
تشکيل تيتانيت نمایان میگردد (شکل .)G 2
پالژیوکالز :پالژیوکالز فراوانترین کانی روشن
آمفيبوليتهاست که با ماکلهاي پلیسنتتيك قابل
تشخيصاند .برخی از بلورهاي پالژیوکالز ماکلهاي
دگرشکلی نشان میدهند .پالژیوکالز آلبيت نيز در
یك حالت نئوفرم یا نوظهور در این سنگها حضور
یافته است.
روتيل :روتيل نيز در این سنگها بهصورت بلورهاي
ریز قابل تشخيص است که معموالً توسط تيتانيت
احاطه شده است (شکل .)I 2
کوارتز :این کانی اغلب به صورت ریزبلور ،بیشکل،
داراي خاموشی موجی و گاهی بهصورت عدسی در
فضاي بين سایر بلورها قرار میگيرد.
بيوتيت :بيوتيتها با پلئوکروئيسم سبز قهوهاي-
قهوهاي روشن و بیشکل تا نيمهشکلدار هستند.
بيوتيت نيز بر روي آمفيبول نقش بسته است و
کشيدگی آنها در جهت کشيدگی آمفيبولها است.
ظاهراً ميزان دگرشکلی سنگ هر قدر شدیدتر باشد،
حضور بيوتيت فراوانتر است .به نظر میرسد
بيوتيتها حاصل دگرسانی آمفيبولها میباشند که
درواقع نشاندهنده نوعی رشد ميرمکيت است.
بلورهاي فلدسپات پتاسيك در برخی از
آمفيبوليتهاي مورد مطالعه به ميزان جزئی حضور
دارد .آپاتيت به ميزان کمی بهصورت دانههاي مدور
و معموالً کشيده دیده میشود.
ژئوشيمي :نتایج آناليز شيميایی سنگ کل (عناصر
اصلی ،کمياب و نادر خاکی) شش نمونه آمفيبوليت
با حداقل آلتراسيون در جدول  1ارائه شده است.
براساس جدول  1این آمفيبوليتها داراي
ویژگیهاي زیر هستند:

متوسط ( CaO ،)13/88-15/44 Wt%باال (Wt%

 MgO ،)8/12-12/47متوسط (56-/36 Wt%
 TiO2 ،)10/23-13/31 Wt%( Fe2O3tot ،)6/8باال
( ،)1/06- 1/93 Wt%عدد منيزیمی (-43/19
ppm( Sr ،)368-236 ppm(V ،)Mg# =56/07

 )212-154و  .)26/5 -49/9 ppm( Pbميزان
باالي  )2/0- 1/0Wt%( LOIرا میتوان به حضور
کانیهاي آبدار نظير آمفيبول ،اپيدوت و کلریت
مربوط دانست که طی فرآیندهاي دگرگونی
ناحيهاي در این سنگها تشکيل شدهاند.
آمفيبوليتها میتوانند حاصل دگرگونی یك منشا
سنگهاي آذرین و یا یك منشا سنگهاي رسوبی
نظير شيلهاي آهکی یا دولوميتی ایجاد شده باشند
(ليك .)1964 ،معيارهاي ژئوشيميایی همگی
نشاندهنده یك منشاء آذرین براي این
آمفيبوليتها (ارتو آمفيبوليتها) است ،بهطوري که:
پارامترهاي نيگلی ( )al-alkدر برابر ( cشکل ،)A 3
مقادیر باالي  ، )<100( Cr/Thمقادیر پایين
( ،Th/La )≥0/15مقادیر  Zr/Tiو  Niپایين ،باال
بودن ميزان کروم و کبالت همگی نشاندهنده منشأ
آذرین بهعنوان پروتوليت این سنگها است (جدول
( .)1کوکاک1993 ،؛ کوکاک2002 ،؛ ليك1964 ،؛
رولينسون1966 ،؛ تایلور و مكلنان1985 ،؛ کنراد
و ایلوت( )1985 ،شکلهاي  B 3و  .)Cبا توجه به
مقدار سيليس ،سنگهاي منطقه پيرعباد در
محدوده آذرین بازیك قرار میگيرند .بهطوري که
در نمودار ( TASلمایتر )1989 ،و براساس طبقه-
بندي شيميایی سنگهاي آذرین (دوالروش و
همکاران )1980 ،ارائه شده است ،نمونههاي
آمفيبوليت پيرعباد در محدوده بازالت سابآلکالن
قرار میگيرند (شکل  D 3و  .)Eبا توجه به نمودار
 Al2O3برحسب ( TiO2پيرس1982 ،؛ ژوليان و
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مكریت )1993 ،ترکيبات آمفيبوليتها سازگار با
مایعات بازالتی است (شکل .)F 3

شکل  )A :2تصویري از رخنمون سنگهاي منطقه پيرعباد ،در جلوي تصویر خرده واریزهها و رخنمونهاي کوچك
آمفيبوليت دیده میشود و در زمينه عکس رشته کوههاي اشترانکوه که پوشيده از برف است مشاهده میشود (دید
عکس به سمت جنوب غرب) )B .تصویري از آمفيبوليتهاي پيرعباد با بافت پوست پلنگی و نسبتاً درشت بلور .تصویري
از رخنمون آمفيبوليتهاي پيرعباد که داراي فولياسيون و ليناسيون واضح میباشد بهویژه خطواره کششی  Cباد)D .
تصویري از خطواره کششی در آمفيبوليتهاي پيرعباد )E .تصویر ميکروسکوپی از بلورهاي آمفيبول در متنی از کوارتز،
 ،XPLپهناي ميدان دید  )F .1.8mmتصویر ميکروسکوپی بلورهاي آمفيبول در مقطع عرضی با رخ هاي متقاطع،PPL ،
پهناي ميدان دید  )G .1.8mmتشکيل تيتانيت اطراف بلورهاي آمفيبول ،XPL ،پهناي ميدان دید  )H .1.8mmنمایش
بلور آمفيبول به صورت ماهی آمفيبول  ،XPLپهناي ميدان دید  )I .1.8mmتصویر بلورهاي احاطه شده روتيل توسط
تيتانيت ،XPL ،پهناي ميدان دید .0.45mm

آمفيبوليتهاي پيرعباد در محدوده بازالت واقع
شدهاند (شکل  .)A 4براساس نمودار آلکالی-
سيليس (ایروین و باراگار )1971 ،و نمودار AFM
(ایروین و باراگار )1971 ،آمفيبوليت پيرعباد

در نمودار ( Nb/Y-Zr/Tiپيرس ،)1996 ،مقادیر
( Zr/Tiکه بهعنوان یك ضریب یا اندیس تفریق به
کار میرود) در مقابل مقادیر ( Nb/Yکه معرف و
متمایز کننده آلکالينيته یا قليائيت است)،
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مادر این آمفيبوليتها از نوع ماگماهاي سري
تولئيتی و  MORBمیباشد (هاپسون و همکاران،
.)2008

ماهيت سابآلکالن از نوع توليئتی دارند (شکلهاي
 B 4و  Cو  .)Dهمچنين باال بودن نسبت ()4/86
 Y/Nbمؤید سابآلکالن بودن نمونههاست .درصد
نسبتا باالي  TiO2نشاندهنده این است که سنگ

جدول  :1جدول دادههاي آناليز  ICP-MSو  ICP-OESعناصر اصلی برحسب درصد وزنی ،عناصر فرعی ،عناصر کمياب
و  REEها برحسب  ppmدر آمفيبوليتهاي پيرعباد.
KL2-14

KL2-11

N8-3

KL2-18

KL2-8

KL2-6

46.60

50.45

48.65

48.77

49.38

48.81

15.44

14.31

14.19

Element
)SiO2(wt%

.00.14

13.88

14.22

Al2O3

10.23

13.27

13.35

13.01

13.31

12.36

*Fe2O3

8.36

6.70

6.69

6.82

7.04

6.56

MgO

8.12

10.04

10.06

10.08

9.99

12.47

CaO

3.32

3.05

2.99

2.92

2.40

2.58

Na2O

0.73

0.40

0.37

0.31

0.61

0.46

K2O

1.06

1.90

1.90

1.83

1.79

1.93

TiO2

0.14

0.2

0.23

0.17

0.20

0.20

P2O5

0.16

0.19

0.18

0.2

0.19

0.33

MnO

1.8

1.0

1.0

1.0

1.5

2.0

LOI

99.81

99.71

99.73

99.72

99.72

99.71

Total

47.1

47.1

15.9

29.6

25.0

17.2

)Ni (ppm

153

153

101

80

84

107

Zn

273.7

260.0

266.8

232.6

280.5

239.5

Cr

0.7

0.7

0.4

0.7

0.6

0.3

Mo

31.4

31.4

33.7

70.9

67.4

17.2

Cu

26.5

26.5

49.9

30.8

37.8

37.4

Pb

3.0

3.0

2.1

1.5

4.1

3.8

As

65

135.6

65

44

85

60

Ba

44

34

45

45

45

45

Sc

40.2

35

38.8

44.5

42.4

36.5

Co

40.2

0.6

0.4

0.1

0.2

<0.1

Cs

17.9

15.7

16.7

19.0

17.8

18.5

Ga

17.9

2.3

3.7

3.8

3.9

3.7

Hf

7.6

4.2

7.7

7.7

7.0

7.7

Nb

12.9

27.1

12.2

6.4

25.2

26.0

Rb

166.0

167.8

154.0

172.2

167.4

212.0

Sr

0.6

0.6

0.5

0.2

0.4

0.4

Ta

1.4

1.2

1.1

1.4

1.2

1.1

Th

0.5

0.6

0.4

0.8

0.5

0.8

U

341

236

346

350

360

368

V
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0.8

2.2

0.7

<0.5

0.6

0.6

W

136.5

64.6

138.5

149.8

124.5

135.8

Zr

36.5

20.1

35.6

33.7

31.6

37.4

Y

13.8

8.1

12.3

12.8

10.6

13.3

La

28.8

18.6

28.0

26.9

25.7

27.8

Ce

4.00

2.54

3.86

3.60

3.48

4.03

Pr

18.8

11.8

15.5

16.6

15.0

19.0

Nd

4.99

2.90

4.42

4.77

4.46

4.75

Sm

1.72

1.13

1.71

1.47

1.53

1.59

Eu

6.07

3.55

6.12

5.60

5.58

6.37

Gd

1.07

0.64

1.04

1.05

0.99

1.11

Tb

6.28

3.80

6.72

6.83

6.19

6.44

Dy

1.45

0.79

1.39

1.34

1.25

1.48

Ho

4.01

2.18

3.76

3.92

3.68

3.99

Er

0.55

0.32

0.55

0.51

0.52

0.57

Tm

3.64

2.10

3.64

3.57

3.26

3.08

Yb

0.57
195.5

0.35
216.7

0.54
242.6

0.54
166.2

0.48
233.8

0.54
217.7

Lu
Cr/Th

0.10

0.15

0.09

0.11

0.11

0.08

Th/La

0.019

0.005

0.011

0.012

0.010

0.011

Zr/Ti

Fe2O3* = Fe2O3total is given as Fe2O3
LOI = lost on ignition

همکاران 1994؛ تامپسون .)1984 ،نمودار عناصر
کمياب به هنجارشده به مانتوي اوليه (سان و مك
دوناف )1989 ،و مورب (پيرس )1983 ،تقریبا
یکنواخت میباشد .عناصر ليتوفيل بزرگ یون
نسبت به REEها و  HFSEغنیشدگی نشان می-
دهند (اشکال  B 5و  .)Cغنیشدگی از LILEها،
آنومالی منفی  Nbو  Tiو عناصر  HFSEمشابه با
خصوصيات ژئوشيميایی سنگهاي تشکيل شده در
حاشيه صفحات همگرا (پيرس1982 ،؛ هاکسورت و
همکاران1993 ،؛ ساندرس و همکاران )1991 ،براي
آمفيبوليتهاي مورد مطالعه میباشند .تغييرات
بسيار زیاد باریم و استرانسيم نسبت به سایر
LILEها میتواند به واسطه تحرک باالي این عناصر
طی دگرگونی باشد .از طرف دیگر  Zrو Yو Yb
نسبت به سایر  HREEو  HFSEآنومالی منفی

الگوي  REEنرمال شده به کندریت غنیشدگی
اندک  LREEرا نسبت به ( HREEميزان
 LaN/YbNاز  2/19تا  2/91و ميزان CeN/YbN
از  1/95تا  )2/33نشان میدهد (شکل  )A 5که
بيانگر ماگماي نوع  E-MORBو بيانگر ذوب بخشی
پایين و یا حضور احتمالی گارنت در منشأ میباشد
(ویلسون1980 ،؛ چو و همکاران .)2007 ،همچنين
آنومالی نامشخصی (آنومالی ضعيف مثبت و منفی)
از  Eu/Eu*( Euاز  0/88تا  )1/08نيز مشاهده
میگردد .الگوي  HREEها مسطح و صاف است
( GdN/LuNاز  1/26تا ( )1/47شکل  .)A 5الگوي
فرورفته  REEنرمال شده به کندریت نشاندهنده
نقش مشخص تفریق آمفيبول و پيروکسن در ایجاد
این آمفيبوليتها میباشد (تميزل و ارسالن،
 ،)2009زیرا هورنبلند توسط غنیشدگی REEها و
باألخص  MREEمشخص میشود (تيرلوال و
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نشان میدهند که نشانه ابقاء این عناصر در زیرکن،
روتيل ،آپاتيت و تيتانيت است.

شکل  )A :3تصویر مقادیر نيگلی  al-alkدر برابر ( cليکه )1964 ،براي آمفيبوليتهاي پيرعباد که تمامی نمونهها در
محدوده آذرین قرار میگيرند )B .موقعيت نمونهها در نمودارهاي  Niدر مقابل  Zr/Ti .C TiO2در مقابل  Niکه همگی
در محدوده آذرین قرار میگيرند (کوکاک و همکاران )D .)2007 ،موقعيت آمفيبوليتهاي پيرعباد بر روي نمودار مجموع
آلکالی در برابر سيليس (لمایتر ،)1989 ،تمام نمونهها در قلمرو بازالت قرار میگيرند )E .نمودار  Al2O3برحسب TiO2
که ترکيبات آمفيبوليتها سازگار با مایعات بازالتی است.
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شکل  )A :4نمودار تقسيمبندي آمفيبوليتهاي پيرعباد براساس  Zr/Tiدر مقابل ( Nb/Yپيرس )B .)1996 ،نمودار
آلکالی در مقابل  SiO2براي آمفيبوليتهاي پيرعباد ،همه نمونهها ماهيت ساب آلکالن دارند (ایروین و بارگار)C .)1971 ،
نمودار  FeO*/MgOدر برابر ( SiO2مياشيرو )1975 ،براي آمفيبوليتهاي پيرعباد  )Dموقعيت آمفيبوليتهاي پيرعباد
بر روي نمودار .AFM

بحث
فرورانش) در برابر ( Nb/Ybمعرف باروري گوشته)
نمونهها موقعيت  BABBرا نشان میدهند (شکل
 .)A 6در نمودار  La/Nbدر برابر ( Th/Nbتامسون
و همکاران ،)1984 ،نمونههاي آمفيبوليت پيرعباد
ویژگی محيط تکتونيکی کمان را نشان میدهند
(شکل  .)B 6ميزان پایين  Taنسبت به  ،Thهمراه
با آنومالی منفی  Nbبيانگر اختالط بين منشاهاي
 IATو  MORBهمانند بازالتهاي حوضه پشت
کمان ( )BABBمیباشد که توسط نمودار  Yدر
برابر  La/Nbتأیيد میشود (شکل  .)C 6نسبت

براساس دادههاي ژئوشيميایی،آمفيبوليت پيرعباد
داراي سنگ مادر آذرین از نوع بازالت تولئيتی
میباشد .با توجه به این که عناصر ،Zr ،Th ،Y ،Sc
 Ta ،Nb ،Ti ،Hfو  Pطی دگرسانی و دگرگونی غير
متحرک هستند لذا با بهرهگيري از آنها میتوان
منشاء ماگما و محيط تکتونيکی آمفيبوليتهاي
پيرعباد را توسط ميزان باالي وروديهاي فرورانش
مثل  Th ،Baو  Srمشخص نمود (سينتون و فریر،
1987؛ سينتون و همکاران2003 ،؛ پيرس و
استرن .)2006 ،در نمودار ( Ba/Ybمعرف ورودي
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میکنند .توریم از رسوبات اسلب حاصل میگردد و
ميزان آن با افزایش ذوبشدگی اسلب و
دهيدراسيون در زون فرورانش زیاد میشود (پيرس،
2008؛ عزیزي و همکاران ،)2011 ،بنابراین نسبت
 Nb/Thبه اثر متشکله فرورانش اشاره دارد (هادي
و همکارن .)2013 ،در مقایسه با الگوي بازالت
جزایر قوسی ،سنگهاي مورد مطالعه غنیشدگی
بيشتر از عناصر ناسازگار و آنومالی ضعيفتري از
Nbو  Tiنشان میدهند که میتواند دال بر وجود
یك کمان نابالغ باشد (فرهات و همکاران)2004 ،
و اینکه حوضه پشت کمان به قدر کافی باز نشده تا
تشکيل پوسته اقيانوسی را بدهد .الگوهاي REE
موقعيت حدواسط بين تولئيت جزایر قوسی و
بازالتهاي درون صفحهایی نشان میدهند ،بنابراین
ماگما میتواند از اختالط بين متشکله گوشتهایی
تهی شده و یك متشکله پوستهایی حاصل شده
باشد .همچنين وجود آنومالی منفی  ،Nbميزان
باالي  Th/Laو غنیشدگی از  LREEدر نمودارهاي
به هنجارشده به مانتوي اوليه و مورب (اشکال A 5
و  .)Cمنشأ مانتوي اوليه یا آستنوسفریك به همراه
آلودگی پوستهاي را براي آمفيبوليتهاي پيرعباد
پيشنهاد میکند .براي تعيين ترکيب مانتوي منشأ
و درجه ذوب بخشی ،از نمودار  TiO2/Ybدر مقابل
( Nb/Ybشکل  )A 7استفاده میشود .این
آمفيبوليتها داراي ميزان  TiO2/Ybو Nb/Yb
متوسط هستند که شاخص  BABBاست بهطوري
که اکثر نمونهها در محدوده  E-MORBقرار
میگيرند .این محدوده حالت تدریجی از  MORBو
 IATاست (ساندرس و همکاران .)1991 ،منشأ
آستنوسفریك ماگماي پروتوليت آمفيبوليت
پيرعباد از حدود تقریباً  20درصد ذوب بخشی
اسپينل لرزوليت گوشته حاصل شده است (شکل 7
 .)Bمتشکله پوستهاي ناشی از غنیشدگی طی

 La/Nbکمتر از  5از ویژگیهاي  BABBمیباشد
(فلوید و همکاران .)1991 ،همچنين در نمودار
 Th/Ybدر برابر ( Nb/Ybپيرس و پيت،)1995 ،
تمامی نمونهها در ناحيه همپوشانی بين بازالتهاي
کمان قاره و اقيانوس قرار میگيرند که مشابه
بازالتهاي پشت کمان قارهاي میباشند (شينجو و
همکاران .)1990 ،بازالتهاي تشکيل شده در
محيطهاي تکتونيکی مرتبط با فرورانش (مثل
حواشی قارهها ،جزایر قوسی و حوضههاي پشت
کمان آغازین یا حوضههاي درون کمان )intra-arc
توسط غنیشدگیهاي متفاوت در Sr, K, ( LILE
 )Rb, Ba, Thو یا  LREEو تهیشدگی در HFSE
( )Zr, Hf, Ti , Nbمشخص میشوند (فرهات و
همکاران .)2004 ،در حالی که بازالتهاي درون
صفحهاي به جزء عناصر سازگار با گارنت (مثل Yb,
 )Yداراي الگوهاي خميده و غنی شده نسبت به
 NMORBهستند (پيرس1982 ،؛ فرهات و
همکاران .)2004 ،سنگهاي مورد بررسی غنی-
شدگی از  LILEو آنومالی  Nbنشان میدهند که از
مشخصه تولئيتهاي جزایر قوسی است .همچنين
غنیشدگی عناصر از  Srتا  Tiاز مشخصههاي
تولئيت درون صفحهایی است .هر دو مشخصه با
ویژگی بازالتهاي تحولی در مجاورت نواحی قارهاي
طی مراحل اوليه گسترش پشت کمان و یا ریفتينگ
پشت کمان مطابقت دارد (فرهات و همکاران،
 .)2004غلظت عناصر باریم ،استرانسيم و توریم
(ورودي فرورانش) در موقعيت تکتونيکی MORB
پایين است (فرهات و همکاران .)2004 ،آنومالی
منفی  Nbو آنومالی مثبت  Thدر نمودار به هنجار
شده به  NMORBاز ویژگیهاي معمول سنگهایی
است که گوه مانتویی در باالي زون فرورانش است
(ساندرس و همکاران .)1980 ،توریم و نيوبيوم
عناصر ناسازگاري هستند که با کسر مایع سنگهاي
به طور بخشی در حال ذوب شدن پيوند برقرار
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نابالغ دارد و غنی شدگی از عناصر کمياب سبك
نظير  Ba ،Thو  Rbبازتابی از تأثير سياالت ناشی
از صفحه فرورونده است .با توجه به ویژگیهاي
ژئوشيميایی از جمله روند تولئيتی ،شکلگيري
آمفيبوليتهاي پيرعباد را میتوان به بازشدگی
پشت کمان ( )BABBنسبت داد .منشأ
آستنوسفریك ماگماي پروتوليت آمفيبوليت
پيرعباد از حدود تقریباً  20درصد ذوب بخشی
اسپينل لرزوليت گوشته حاصل شده است.

فرورانش و یا ناشی از آلودگی پوستهاي طی هضم
و تفریق بلورین در حين باال آمدن ماگما است.
نتيجهگيري
شواهد گوناگون صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی
نشان میدهد که منطقه پيرعباد یك زون برشی
شکلپذیر بوده که حوادث گوناگون ماگمایی،
دگرگونی ،تکتونيك و دگرشکلی را پشت سر
گذاشته و در خود ثبت نموده است .بررسی شيمی
سنگ کل ،یك ترکيب بازالتی تا آندزیت بازالتی را
براي این متابازیتها نشان میدهد .بر مبناي داده-
هاي ژئوشيميایی عناصر اصلی ،کمياب و نادر
خاکی ،ماهيت و سرشت سنگهاي متابازیت
پيرعباد ،مورب غنیشده میباشد .بررسی تجزیه-
هاي شيميایی داللت بر منطقه پشت کمان قارهاي

سپاسگزاري

از دانشکده منابع طبيعی و علوم زمين دانشگاه
شهرکرد به خاطر حمایت مالی از پایاننامه
کارشناسیارشد سپاسگزاري میگردد.

شکل  )A :5الگوي  REEنرماليز شده نسبت به کندریت براي آمفيبوليتهاي پيرعباد (ناکامورا )B ،)1974 ،مقادیر نرماليز
شده عناصر کمياب و  REEآمفيبوليتهاي پيرعباد نسبت به گوشته اوليه (سان و مكدوناف )C ،)1989 ،مقادیر نرماليز
شده عناصر کمياب و  REEآمفيبوليتهاي پيرعباد نسبت به ( MORBپيرس.)1983 ،
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شکل  )A :6موقعيت آمفيبوليتهاي پيرعباد روي نمودار  Nb/Ybدر برابر  Ba/Ybکه ماهيت بازالتهاي حوضه پشت
کمان ( )BABBرا نشان میدهند )B ،موقعيت آمفيبوليتهاي پيرعباد در نمودار  La/Nbدر برابر  Th/Nbمطابق با محيط
تکتونيکی کمان (تامپسون و همکاران )C ،)1984 ،موقعيت نمونههاي آمفيبوليت پيرعباد در نمودار  La/Nbدر برابر Y
(کوکاک و همکاران.)2007 ،

شکل  )A :7نمایش نمونههاي آمفيبوليت پيرعباد بر روي نمودار  TiO2/Ybدر مقابل  Nb/Ybدر محدوده )B ،E MORB
نمودار  Dy/Ybنسبت به  La/Ybبراي نمونههاي آمفيبوليت پيرعباد .منشأ آستنوسفریك ماگماي پروتوليت آمفيبوليت
پيرعباد از حدود تقریباً  20درصد ذوب بخشی اسپينل لرزوليت گوشته حاصل شده است.
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