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  چکیده
جزو العه طهاي مورد مسنگ. واقع استي مرکز یرانا ساختاري زنجان در شمال غرب زون ـ تکابمورد مطالعه منطقه 

به همراه  ها وسرپانتینیتو   هاپریدوتیتاز  ياپراکنده رخنمونداراي که د نباش ایران می قدیمی دگرگونی هاي مجموعه
 گرانیت -و گرانودیوریت  دیوریت -  گابروبا  معادل ترکیبی داراي باشد که می فلسیک دگرگونی ـ هاي مافیک سنگ

 با توجه به ویژگی هاي ژئوشیمیایی. اندتشکیل شده آمفیبول وکوارتز  ،آلکالی فلدسپار ،پالژیوکالز هايو از کانی هستند
بخش کالکوآلکالن  - تولئیتی سرشت و  LREE  ،LILEو غنی شدگی  TNT  ،HREE عناصر شدگی تهیاز جمله 

کننده  براساس نمودارهاي تمایز. باشندهاي ماگمایی میوابسته به کمانهاي مورد مطالعه، مافیک و فلسیک سنگ
شدگی  غنی .گیرند قرار می هاي آتشفشانی مرتبط با فرورانشدر محدوده کمان مطالعه مورد هايجایگاه تکتونیکی نمونه

هاي مورد مطالعه در الگوي عناصر نادر خاکی نورمالیز شده نسبت به کندریت و عناصر کمیاب نورمالیز شده  سنگ
 متوسطرجه ذوب بخشی د باشده و  یک گوشته غنی زها ا گرفتن مذاب مادر آن أدهنده منش نسبت به گوشته، نشان

  .باشد می أمنشسنگ 

  

  ایران زنجان، تکاب، کادومین، گابرو، گرانیت، ژئوشیمی، :کلیدواژه
  
  

Geochemistry of Cadomian ophiolites from Zanjan-Takab region  
Roya, vahabpour; hadi, shafaii; Ghasem, ghorbani 

   
  

  
Abstract 
The study area of Takab- Zanjan is located in the North West of central Iran structural zone. The 
study rocks is one of the oldest collections transformation in iran, which has the scattered 
exposure which Composition of the gabbro - diorite and granodiorite - granite are and have been 
formed of alkali feldspar, quartz, plagioclase and amphibole minerals. Based on the 
geochemical characteristics such as depletion of TNT, HREE and enriched LREE, LILE and 
tholeiitic - calcalkaline nature of mafic and felsic rocks of the study are related to magmatic arc. 
Based on the charts separator, the tectonic setting of study samples are in the range of 
subduction-related volcanic arc. study Rocks enriched in REE pattern normalized to chondrite 
and rare earth elements normalized to the mantle, showing the origin of the their mother liquid 
of a enriched mantle with average melting grade of source rock is. 
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  مقدمه
از لحـاظ . داردایـران مرکـزي اختصـاص  زونمنطقه مورد مطالعـه در جنـوب غـرب اسـتان زنجـان واقـع شـده و بـه 

ــان در  ــتان زنج ــین اس ــه ب ــن منطق ــوري ای ــیمات کش ــمال تقس ــمال و ش ــی در ش ــان غرب ــتان آذربایج ــرق، اس ش
ورد مطالعــه در منطقــه مــ .)1شــکل ( غــرب واقــع شــده اســت غــرب و اســتان کردســتان در جنــوب و جنــوب شــمال
شـرقی  47° 45΄تـا  47° 07΄شـرق تکـاب قـرار داشـته و بـه طـول جغرافیـایی  غرب اسـتان زنجـان و شـمال جنوب

بــرداري از واحــدهاي ســنگی  نمونــهپــس از  .شــمالی محــدود شــده اســت 37° 00΄تــا  36° 30΄و عــرض جغرافیــایی
ــازك  ي تهیــهو  منطقــه مــورد مطالعــه هــاي  ت تشــخیص و تفکیــک ســنگمطالعــات پتروگرافــی جهــ بــهمقــاطع ن

ــه  ــهمنطق ــورد مطالع ــپس  م ــه و س ــهپرداخت ــا  نمون ــته ــه روش  جه ــات ژئوشــیمیایی ب ــرا  ICP-AESمطالع  يب
 هـاي مجموعـه کلـی طـور بـه .نـداهسـازي شـد آماده عناصـر نـادر خـاکی وکمیـاببـراي  ICP-MS و  عناصر اصلی

ــدیمی دگرگــونی ــران در ق ــاي  زون در ای ــد ه ــران مرکــزي ســیرجان وـ  ســنندجمانن ــی، ( اند شــده گــزارش ای روزت
بـا . غـرب زون ایـران مرکـزي قـرار دارد زنجـان نیـز در شـمال -تکـاب مـورد مطالعـه منطقـه .)2014؛ بالغی، 2015

هـاي  هـا بـه همـراه سـنگ پریـدوتیت هـا و از سـرپانتینیت يا ایـران قطعـات پراکنـده ازمنطقـه  ایندر  توجه به اینکه
رخنمـون قابـل ي نظـر گرفتـه شـوند، دارا در کمـان کـادومینبقایـایی از تواننـد  مـیفلسیک دگرگـونی کـه  -مافیک

شناســی،  رسـد کــه تعیــین و تفکیـک ایــن واحـدهاي افیــولیتی از لحـاظ ســنگ باشـد، بــه نظـر مــی مــی يا مالحظـه
توانـد کمـک شـایانی بـه فهـم پراکنـدگی و تکامـل خـط درز  هـا مـی همه مهمتر تعیین سن دقیـق آن ژئوشیمی و از

ــران نمایــدکــ ــن. ادومین ای ــولیتی و ارتبــاط آن يواحــدها تشــخیص ای ــا پــی افی ــا ب ــران از طــرف دیگــر  ه ســنگ ای
  .کامبرین نماید -اواخر نئوپروتروزوئیک شرق گندوانا در زمان ژئودینامیکی حاشیه شمال يگشا تواند راه می
  

 
  عهمنطقه مورد مطالمحدوده  ـ1شکل 
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  بحث
ــ ــه م ــامل منطق ــه ش ــهورد مطالع ــنگاي امجموع ــوب هاي ز س ــه منس ــامبرین ب ــاالیی پرک ــک ( ب ـ نئوپروتروزوئی

 ــ شناسـی چهـار گـوش تکـاب نقـل از گـزارش زمـین[ باشـد زنجـان میـ  تکـاب کمـپلکس  مجموعـه در )کـامبرین
هــاي مافیــک ـ فلســیک ســنگکــه مشــتمل بــر  ]1394بخشــی زاد، ، )1361 ـ 50گــزارش شــماره (صــائین قلعــه 

 هـا و متادیوریت هـا دیوریت فلیـزرهـاي سـنگی  و بـه گروه انـدهـاي بعـدي قـرار گرفتـه باشند که تحـت دگرگـونی می
  .گردد رده بندي می گنیس گرانیتیهاي با ترکیب  ها و دایک ، کوارتزدیوریت)هاي فراوان شامل آمفیبول(

  
  پتروگرافی

 پالژیوکالز و آمفیبول هاي کانی به مقدار زیادي از ها نگس این دهند می نشان منطقه هاي سنگ در پتروگرافی مطالعات
  .)2شکل( اند شده تشکیل

  

  
  .هاي منطقه که حاوي آمفیبول و پالژیوکالز فراوانند مقاطع سنگ ـ2شکل   

 ب الف

 ت پ

 ج ث

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۴

هــاي فرعـی اســفن،  لکــالی فلدسـپار، موسـکوویت، و کانیتـوان بــه کـوارتز، آ ها می هـاي متشـکله ایــن سـنگ از کانی
 رخسـاره حـد در دگرگـونی متحمّـل ها سـنگ ایـنشناسـی،  بـا توجـه بـه بافـت و کانی ،زیرکن و گارنت اشـاره کـرد

ــا مــرتبط بــارووین هــاي دگرگونی گرادیــان بــر منطبــق کیانیــت پایــداري میــدان در آمفیبولیــت تــا ســبز شیســت   ب
  .اند شده کوهزایی

شـــامل ( هـــا و متادیوریت هـــا دیوریت فلیـــزرشـــامل هـــاي ســـنگی مـــورد مطالعـــه  حـــاظ پتروگرافـــی گروهاز ل 
ــا ترکیــب  هــا و دایک ، کوارتزدیوریت)هــاي فــراوان آمفیبول هــا شــامل  دیوریت فلیزر .هســتند گنــیس گرانیتــیهــاي ب

ـــت، کـــوارتز و پالژیوکالز ریـــت شـــامل دیو متا. هـــاي کمـــی سوســـوریتی شـــده هســـتند آمفیبـــول زیـــاد، کلری
ــورفیري، آمفیبول آمفیبول ــوکالز، آمفیبول هــاي درشــت پ ــون کــوارتز و پالژی ــاي داراي انکلوزی ــز ناشــی از  ه ــاي ری ه

یـوکالز، زیـرکن و کـوارتز ژهـا حـاوي آمفیبـول، پال دیوریت کوارتز. باشـد ، پالژیـوکالز و کلریـت مینکریستالیزه شـد
هــاي داراي خاموشــی مــوجی  ل پالژیــوکالز زیــاد، کوارتزهــاي گرانیتــی شــام گنیس. باشــد دانــه شــکري فــراوان می

  .باشند فلدسپار، گارنت و موسکوویت کمتر می شدید فراوان، آلکالی
ــنگ ــن س ــوده و رخ ها آمفیبول در ای ــیده ب ــت و کش ــه درش ــا دان ــولی را ه ــاي آمفیب ــان  به ه ــخص نش ــورت مش ص

بــوده و گاهــاً ماکــل ) میلیمتــر 2ر متوســط طو بــه(ها دانــه درشــت  آلکــالی فلدســپار. )، الــف و ب2شــکل ( دهنــد می
تبلـور حاصـل ریـز در کنـار هـم حضـور دارنـد کـه  درشـت و دانـه هـاي دانـه کوارتز. بافـت پرتیتـی دارنـد کارلسباد و
ــدد می ــ مج ــت  پالژیوکالز. دباش ــه درش ــز دان ــا نی ــر 2(ه ــیون ) میلیمت ــکلی  و ماکلو داراي زوناس ــر ش ــاي تغیی ه

، 2شــکلی ( شـود مقــاطع دیـده میبعضـی دار گاهـاً در  صـورت دانـه ریــز و شـکل کـانی فرعــی زیـرکن به. باشـند یمـ
  .)، ج2شکل ( ها قرار گرفته است دار در فضاي خالی بین کانی ریز و شکل صورت  دانه کانی اسفن نیز به .)ث

ــت ــب باف ــن در غال ــنگ ای ــوالر  ها س ــدیومورف گران ــت هیپی ــتو  )Granitic Texture(باف ــتیک پوئی باف  کیلوبالس
ــه باشــد می ــانی ک ــول ک ــت پوئی آمفیب ــوده کیلوبالس ــوکالز هــاي کانی و ب ــفن را در پالژی ــر  و اس ــرد می ب ــود  .گی وج

ــنگ جهــت ــن س ــابی در ای ــود  ها ی ــین وج ــاد ماکلو همچن ــکلی زی ــده و تغییرش ــاي خمی ــوکالز  کانیدر  ه ــاي پالژی ه
  .)، پ و ت2شکل ( اند قرار گرفتههاي بعدي  دگرشکلی ها و حاکی از آن است که تحت اثر دگرگونی

   
  سنگکل ژئوشیمی 

بر اساس مطالعات صحرایی ه مورد مطالع منطقههاي سنگی  طور کلی واحد بههمانطور که در بخش پتروگرافی بیان شد، 
هاي با ترکیب  و دایک  ، کوارتزدیوریت)هاي فراوان شامل آمفیبول(  و متادیوریت  دیوریت فلیزرهاي و پتروگرافی از سنگ

هاي  براي واحد تکاب ـ زنجان منطقه دگرگونی واحدهاي کل سنگ ژئوشیمی آنالیز. اند تشکیل شدهگرانیتی  گنیس
هاي  نمونه از واحد 12تعداد براي تعیین ژئوشیمی منطقه که  استرت گرفته وداش ص کند و قره هاي آق سنگی روستا

 عناصر براي  ICP-MS و اصلی عناصر براي ICP-AES هاي روش به و  جهت آنالیز انتخاب شده سنگی این منطقه
  .است شده انجام کانادا ACME آزمایشگاه خاکی در نادر و کمیاب
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  TAS ((Cox et al. 1979)(ـ دیاگرام مجموع آلکالی در مقابل سیلیس3شکل 

  
هاي  از لحاظ شیمیایی گروه ،)4شکل TAS ((Cox et al. 1979) )(در دیاگرام مجموع آلکالی در مقابل سیلیس

شان  که چندان از رده بندي پتروگرافی هستند و گرانودیوریت ـ گرانیت دیوریتـ  با گابرو معادل ترکیبیشامل سنگی 
هاي  دایکو  گابرودیوریت در محدوده  ها و متا دیوریت ها، کوارتز یتدیور فلیزر .باشند متفاوت و دور نبوده و مشابه هم می

که روندي از تفریق را نیز به نمایش  شوند پالت می در محدوه گرانیت و گرانودیوریت گرانیتی  نیسگبا ترکیب 
همچنین این . نمونه به دلیل داشتن آلکالی و سیلیس کمتر در محدوده گابرو پالت شده است 1گذارند، البته  می

  .باشند هاي سنگی دگرگون شده می گروه
  

 
 AFM (Irvine and Baragar 1971)نمودار  ـ4شکل 

  
هاي گرانیتی  ها و گنیس ها و کوارتزدیوریت دیوریت فلیزر، )3شکل (AFM (Irvine and Baragar 1971) نمودار در 

نمونه متادیوریت در باالي خط تفریق قرار گرفته و به سري تولئیتی تعلق  1اند و  آلکالن قرار گرفته در سري کالک
  .هاي گرانیتی نیز مشخص شده است وند تفریق در گنیسر .گیرد می
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  )A/NK )Shand 1943مقابل در A/CNKدیاگرام ـ  5شکل 

 
 مورد هاي نمونه ،)5شکل ( )A/NK  [Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)] )Shand 1943مقابل در A/CNKدیاگرام  در

و  A/CNK<1مین ها متاآلو یتدیور لیزرفمتادیوریت و کوارتزدیوریت و . شوند بندي می به دو گروه تقسیم مطالعه
  .باشند می A/CNK>1هاي گرانیتی پرآلومین  گنیسها با ترکیب  دایک

  
  

 
  Y+Nb (Pearce et al., 1984)در مقابل  Rb دیاگرامـ  6شکل 

  
مطالعه در محدوده  منطقه مورد هاي نمونه )6شکل ( Y+Nb (Pearce et al., 1984)در مقابل  Rb دیاگرام در

  .اند شده واقع  (VAG) آتشفشانی هاي قوسهاي  یتگران
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  ).Sun et al 1980( ها کندریت به نسبت شده نورمالیز کمیاب عناصر و خاکی نادر عناصر دیاگرامـ 7شکل 

  
 عناصر ،)7شکل ( ).Sun et al 1980( ها کندریت به نسبت شده نورمالیز کمیاب عناصر و خاکی نادر عناصر دیاگرامدر 
 شدگی تهی النتال نیوبیوم، دردهد، همچنین  شدگی نشان می غنی سنگین خاکی نادر عناصر نسبت به سبک یخاک نادر

 این .اي دارد شدگی در استرانسیوم نیز داللت بر آالیش پوسته غنی. وجود دارد شدگی غنی ناسازگار عناصر اکثر در و
  .دارد فرورانش با مرتبط محیط یک از اه گسن این پروتولیت گرفتن أمنش نشانگر خصوصیات

  
  

 
  )Nakamura 1974( ها کندریت REE به نسبت شده نورمالیز خاکی نادر عناصر دیاگرامـ 8شکل 

 
 شدگی غنی ،)8شکل ( ) Nakamura 1974( ها کندریت REE به نسبت شده نورمالیز خاکی نادر عناصر در دیاگرام

شود و همچنین روند  مشاهده می )سنگین خاکی نادر رعناص( HREEs به نسبت) سبک خاکی نادر عناصر(LREE در 
 این مادر سنگ گرفتن باشد که این خصوصیات نشانگر منشأ آلکالن می ها بیانگر محیطی با ویژگی کالک این منحنی

  .باشد می اي هقار فعال حاشیه فرورانش با مرتبط محیط یک از ها سنگ
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  )N-MORB )Sun & McDonough 1989به نسبت شده نورمالیز ابکمی عناصر و خاکی نادر عناصر دیاگرامـ  9شکل 

  
) N-MORB  )Sun & McDonough 1989به نسبت شده نورمالیز کمیاب عناصر و خاکی نادر عناصر دیاگرام

 نیوبیوم بوده، در سنگین خاکی نادر عناصر نسبت به سبک خاکی نادر عناصر در شدگی غنی داراي نیز ،)٩شکل (
باشد که  آلکالن محیط می ها بیانگر ویژگی کالک و روند این منحنیوجود داشته  شدگی غنی سترانسیومو در ا شدگی تهی

  .باشد فرورانش میها بیانگر محیط  م این ویژگیاتم
  

  نتیجه گیري
 مینمتاآلو وه تعلق داشت آلکالن کالک ـتولئیتی سري منطقه مورد مطالعه مربوط به فلسیک  ـمافیک هاي  سنگ
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و  Ba, Rb, Cs, kناسازگار  عناصر شدگی در غنی ،Nb-Ta در شدگی ، تهیسنگین خاکی نادر عناصر نسبت به سبک
  .دارد فرورانش با مرتبط  محیط یک شدگی در استرانسیوم داللت بر غنی
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