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 چكیده
های رخساره شیست آبی و درز پالئوتتیس است. در این مجموعه دگرگونی سنگاسالم بخشی از زمینمجموعه دگرگونی 

فشار  هایسنگتنوع پروتولیت و نبود های پلیتی، بازیک، حدواسط و الترابازیک وجود دارند. شیست سبز با پروتولیت

و در هستند  Bاسالم از نوع مجموعه دگرگونی های آبی دهنده آن است که شیستدار نشانای کوئزیتقارهبسیار باالی 

مورد  های آبیهای شیمی سنگ کل، پروتولیت شیستمطابق دادهاند. هم افزوده اقیانوسی بوجود آمدهمنشورهای به

های بررسی شده با مورب و ماگمای عنكبوتی نمونه. الگوی عناصر نادر خاکی و نمودار باشدمی مطالعه بازالت و آندزیت

پروتولیت های ژئوشیمیایی شاخصخوانی دارد. با توجه به نمودارهای متمایزکننده محیط تكتونیكی نیز، قوسی هم جزایر

-پروتولیت نمونه جایگاه تكتونیكی احتماالً باشد.های آبی مجموعه دگرگونی اسالم مشابه مورب و جزایر قوسی میشیست

 بوده است. های مورد مطالعه پشت قوس یا باالی زون فرورانش
 

 شیست آبی، پروتولیت، افیولیت، مجموعه دگرگونی اسالم، پالئوتتیسهای کلیدی: واژه

 

 
Gochemistry of blueschists protolith of Asalem metamorphic 

complex: remnants of Paleo-Tethys oceanic basin 
 

Abstract  
Asalem metamorphic complex is a part of Paleo-Tethys suture. There are blueschist and 

greenschist facieces metamorphic rocks that contain pelitic, basic, intermediate and ultrabasic 

protoliths. Protolith diversity and the lack of coesite-bearing ultra high pressure continental unites 

indicating that blueschists of Asalem metamorphic complex are B-type and have created in the 

oceanic accretionary prisms. According to the whole rock chemistry data, the protolith of studied 

blueschists are basalt and andesite. REE pattern and spider diagram of investigated samples are 

compatible to the MORB and island arc magma. According to the tectonic discrimination 

diagrams, gochemical characteristics of blueschists protolith of Asalem metamorphic complex are 

resemble to the MORB and island arcs, aswell. Probably the tectonic setting of  the studied 

samples protolith has been back arc or suprasubduction zone. 
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  همقدم
وسیعی در  یانوسی نئوتتیس که از گسترش نسبتاًفشار باالی مرتبط با فرورانش حوضه اق دگرگونی هایبر خالف سنگ

،  Baroze et al., 1983 , Fotoohi rad et al., 2005, Omrani et al., 2013)مناطق افیولیتی اطراف خرده قاره ایران مرکزی 

 ,.Sabzehi., 1974 , Agard et al., 2006 , Davoudian et al)خورده زاگرسو کمربند چین (1331مكاران، نصرآبادی و ه

های دگرگونی حاصل از بسته شدن آن دارای برونزد محدودتری در ایران هستند پالئوتتیس و سنگبرخوردارند بقایای ( 2008

های آبی ها و شیستافیولیت( Alavi, 1991های دگرگونی درجه پایین اطراف مشهد )که شامل مجموعه افیولیتی و سنگ

 , Bagheri & Stampfli., 2008 , Zanchi et al., 2009 , Zanchetta et al., 2009)مجموعه دگرگونی انارک در ایران مرکزی

Torabi., 2011) های مجموعه دگرگونی شاندرمن )های الترابازیک و اکلوژیتمجموعهZanchetta et al., 2009 , Omrani et 

al., 2013و سعادت  باشند.می( در البرز غربی 1332های رخساره شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم )سعادت، سنگ ( و

های رخساره شیست آبی با پروتولیت مافیک و پلیتی، شرایط دگرگونی آنها را بررسی ( ضمن گزارش سنگ1332همكاران )

در این تحقیق  اند.بدست آوردهگراد را درجه سانتی 034تا  044کیلوبار و دمای  11تا  8فشار  ،فشارسنجی-کرده و با انجام دما

های آبی مجموعه دگرگونی شیستپروتولیت به تعیین جایگاه پالئوتكتونیک  ،سنگ کل های ژئوشیمیاییبا استفاده از داده

 اسالم پرداخته شده است.

 

 ایشناسی ناحیهزمین
(. این Alavi., 1991 , Axen et al., 2001باشد )درز پالئوتتیس میمرز شمالی البرز منطبق بر زمین ،شناسیاز نظر زمین

مجموعه دگرگونی اسالم در شمال غرب . استای البرز و صفحه توران در تریاس باالیی قاره درز حاصل برخورد پوستهزمین

( و پلیتی )شكل a2های دگرگونی این مجموعه شامل شیست آبی با پروتولیت مافیک )شكل سنگ (.1)شكل  رشت واقع است

b2 (، شیست سبز )شكلc2 ( و سرپانتینیت )شكلd2بخشی از ارتفاعات تالش محسوب می باشد. منطقه مورد مطالعه( می-

. بخشی شوداثری از سنگ آهک تریاس دیده نمی سوبات دگرشكل شده فانروزوئیک است وشامل ر شود. این ارتفاعات بیشتر

های دگرگون شده فاز کوهزایی ائوکیمرین پالئوزوئیک و پلیت دار سیلورین و پرمین(های فسیل)آهکضخیم شامل سنگ آهک

دار شمشک ش میانی ارتفاعات تالش وجود دارند. تمامی این واحدهای سنگی مذکور توسط سازند دریایی زغالباالیی در بخ

باشد های دگرگونی اسالم و شاندرمن میسن ژوراسیک زیرین شامل قطعاتی از سنگ ای باپوشیده شده است. موالس قاعده

(Forsich,. 2004این امر بیانگر آن است که .) اند های دگرگونی قبل از کوهزایی ائوکیمرین در سطح حضور داشتهاین مجموعه

(Ghasemi-Nejad et al., 2004 , Seyed Emami et al., 2003 , Clark., 1975شناسایی .) های رخساره اکلوژیت و کشف سنگ

موعه دگرگونی اسالم در مج و شیست آبی (Zanchetta et al., 2009 , Omrani et al., 2013در مجموعه دگرگونی شاندرمن)

 درز پالئوتتیس دو چندان کرده است.اهمیت آنها را به عنوان بخشی از زون فرورانش زمین ،(1332، )سعادت

 

 بررسیروش 

های دقیق ها و بررسیهای آبی، تهیه مقاطع نازک از نمونهبرداری سیستماتیک از شیستروش بررسی شامل نمونه

های کلسیت بودند جهت آنالیز سنگ کل های آبی که عاری از شواهد دگرسانی و رگهشیستنگاری است. شش نمونه از سنگ

گیری تمرکز عناصر اصلی، فرعی، کمیاب و نادر خاکی به روش کشور کانادا ارسال شد. اندازه Activation labبه آزمایشگاه 

ICP-MS .صورت گرفته است 



 
 

3 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسی ساده از منطقه مورد زمین با نقشه هساختاری ایران و موقعیت زمین درزهای  پالئوتتیس و نئوتتیس همراای ساده از واحدهای : نقشه1شكل

 (.1333اسدیان و همكاران، رضوانشهر )-خلخال 1:144444مطالعه. با تغییرات از نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با پاراژنز  متاپلیت -bکوارتز. ±فنژیت مافیک با پاراژنز گلوکوفان+آلبیت+شیست آبی  -aدگرگونی اسالم. های مجموعه سكوپی سنگومقاطع میكر :2شكل

های سبز مورد شناسی شیستپاراژنز کانی -c. که در شرایط رخساره شیست آبی دگرگون شده است کلریت±فلدسپار+کلریت گارنت+فنژیت+کوارتز+

 سرپانتین شیست. -ترمولیتمقطع میكروسكوپی  d-باشد. مطالعه شامل آلبیت+اکتینولیت+اپیدوت می

 
 ژئوشیمی

با توجه به ماهیت  ارائه شده است. 1های آبی مجموعه دگرگونی اسالم در جدول از شیستنتایج آنالیز شیمیایی شش نمونه 

از نمودارهایی که بر مبنای  ،هاگذاری آنو نامهای آبی شیستهای مورد مطالعه، بمنظور شناخت پروتولیت دگرگونی نمونه

های مطابق این نمودارها، پروتولیت نمونه  .(3)شكل  اند، استفاده شده استطراحی شدهعناصر نامتحرک در طی دگرگونی 

های تقریباً مسطح و تفریق نیافته مشابه بازالت REEچهار نمونه بازیک دارای الگوی  .استمورد مطالعه، بازالت و آندزیت 

-نشان می را شدگی از عناصر نادر خاکی سبکتر کمی غنیباشد اما دو نمونه اسیدیاقیانوسی میهای میانپشتهموجود در 

شدگی از مشابه مورب است اما غنی HFS عناصر بیشتر ( الگوی Pearce, 1983دهند. در نمودار سنجیده شده نسبت به مورب )
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از  ،های آبی مورد مطالعهیی محیط تكتونیكی پروتولیت شیستبه منظور شناسا (.0باشد )شكل مشهود می LILعناصر 

. مطابق (Winter., 2010) ، استفاده شده استاندهای آتشفشانی دگرگون شده قدیمی توصیه شدهکه برای سنگی ینمودارها

  .(0)شكل  بوده است (IA( یا جزایر قوسی )MORپشته میان اقیانوسی )غالبًا  ،هااین نمودارها، جایگاه تكتونیكی این نمونه

 
 های آبی مورد مطالعهاز شیست ICP-MSنتایج آنالیز : 1جدول 

ICP-MS 

Element Samples MS 43 MS 44 MS 45 MS 47 MS 48 MS 51 

SiO₂ % 08.42 08.1 05.02 04.00 08.15 04.03 

Al₂O₃ % 13.35 13.04 10.22 18.23 18.33 10.40 

FeO* % 8.31 3.35 3.05 3.83 3.30 3.18 

MnO % 4.184 4.103 4.104 4.218 4.100 4.101 

MgO % 3.25 0.18 3.35 0.08 0.38 5.55 

CaO % 4.55 5.43 0.24 3.00 0.31 8.33 

Na₂O % 2.50 3.00 3.28 3.23 0.04 3.35 

K₂O % 1.00 1.38 1.00 1.40 1.00 4.42 

TiO₂ % 4.081 1.10 4.421 1.13 1.11 1.14 

P₂O₅ % 4.12 4.11 4.11 4.13 4.1 4.13 

L.O.I % 3.5 3.43 3.21 0.35 0.43 8.11 

Total % 33.82 33.00 33.05 144.0 38.88 141 

Sc ppm 22 38 20 30 34 30 

Be ppm 1 1 2 1 1 2 

V ppm 242 233 252 222 210 222 

Cr ppm 334 284 044 204 204 304 

Co ppm 24 33 33 02 04 30 

Ni ppm 154 144 244 104 114 104 

Cu ppm 44 04 34 84 44 04 

Zn ppm 44 34 34 34 114 84 

Ga ppm 15 24 14 15 14 10 

Ge ppm 3 3.2 2.8 2.8 2.3 1.2 

As ppm 0>  0>  0>  0>  0>  0>  

Rb ppm 33 00 04 35 33 10 

Sr ppm 284 240 230 130 123 31 

Y ppm 13.8 20.8 13.4 21.4 23.1 22.1 

Zr ppm 03 84 08 58 58 52 

Nb ppm 0.1 3.4 3.0 3.0 3.3 1.0 

Mo ppm 2>  2>  2>  2>  2>  2>  

Ag ppm 4.0>  4.0>  4.0>  4.0>  4.0>  4.0>  

In ppm 4.1>  4.1>  4.1>  4.1>  4.1>  4.1>  

Sn ppm 1>  1>  1>  1>  1>  1>  
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Sb ppm 4.2 4.0 4.2 4.0 4.0 4.3 

Cs ppm 1.5 2.5 1.8 2.4 2 4.8 

Ba ppm 120 133 114 115 144 04 

La ppm 10.5 3.0 11 5.8 8.15 0.03 

Ce ppm 32.3 13.5 20.4 14.8 15.3 12.0 

Pr ppm 3.42 2.81 2.80 2.00 2.45 1.84 

Nd ppm 10.0 13.1 12.0 11.1 12.4 8.80 

Sm ppm 3.48 3.50 3.45 3.00 3.00 2.40 

Eu ppm 4.322 1.33 4.35 1.13 1.15 1.43 

Gd ppm 3.2 0.13 3.13 3.44 0.40 3.01 

Tb ppm 4.00 4.54 4.05 4.40 4.52 4.41 

Dy ppm 3.03 0.80 3.02 3.38 0.33 3.50 

Ho ppm 4.53 4.33 4.52 4.83 4.85 4.55 

Er ppm 2.13 2.33 2.45 2.00 2.00 2.24 

Tm ppm 4.313 4.004 4.315 4.340 4.383 4.338 

Yb ppm 2.1 2.8 2.1 2.3 2.0 2.1 

Lu ppm 4.33 4.04 4.32 4.33 4.30 4.34 

Hf ppm 1.0 2.0 1.0 2.1 2.1 1.8 

Ta ppm 4.23 4.20 4.23 4.21 4.2 4.11 

W ppm 1.3 4.0>  2.5 1.2 4.0>  4.3 

Ti ppm 4.28 4.30 4.3 4.24 4.22 4.10 

Pb ppm 23 4 15 5 3 2 

Bi ppm 4.3 4.1>  4.2 4.1>  4.1>  4.1>  

Th ppm 3.40 1.20 1.82 1.40 1.13 4.33 

U ppm 4.40 4.23 4.00 4.03 4.24 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های آبی مجموعه دگرگونی اسالم (، پروتولیت شیستa: Floyd et al., 1977; b: Pearce, 1996های آذرین )گذاری سنگمطابق نمودارهای نام -3شكل

 بازالت و آندزیت بوده است. 
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. LREEشدگی از غنیبا  تردو نمونه اسیدی وهای میان اقیانوسی چهار نمونه بازیک تقریبا مسطح و مشابه بازالت پشته REEالگوی  a- :0شكل 

الگوی نمودار عنكبوتی  -b. (Lehnert et al., 1999) باشدهای میان اقیانوسی حال حاضر در مقیاس جهانی میمحدوده خاکستری معرف بازالت پشته

 دهند.الگویی مشابه مورب را نشان می HFSباشد. بیشتر عناصر مشخص می LILشدگی از عناصر ه مورب که با غنیسنجیده شده نسبت ب

 

 بحث
های فرورانش و برخورد های زونترین شاخصدمای کم شیست آبی و اکلوژیت اصلی -های دگرگونی فشار باالسنگ       

های محدود نابرجا در مالنژ و بصورت بلوک شیست آبی و اکلوژیت معموالًهای رخساره سنگ (..Ernest, 1971قدیمی هستند )

های (. تفاوت در پروتولیت، توالی سنگColeman and Lanphere, 1971باشند )كتونیكی وسیع مجزا موجود مییا واحدهای ت

-درصد شیست 84آنهاست. بیش از ها ناشی از تاثیر محیط تكتونیكی تشكیل همراه و تاریخچه و تحوالت ساختاری این سنگ

های پروتولیت این نوع شیست(. ماهیت Bگیرند )شیست آبی نوع های آبی در کمربندهای کوهزایی نوع اقیانوس آرام شكل می

در طی  کههای پالژیک اقیانوسی بوده ای، بازالت نوع مورب و آهکو شامل توالی از توربیدایت، چرت الیه اقیانوسی است ،آبی

های آبی محفوظ در نوارهای کوهزایی نوع شیستحالی که در شوندهای فشار متوسط تا باال تبدیل مینش به مجموعهفرورا

-های فشار باال تا خیلی باال را نشان میو مجموعه استای دارای پروتولیت پوسته قاره ،(Aهای آبی نوع ای )شیستبرخورد قاره

پوشش جنگلی انبوه، تمایز و شناسایی مرز واحدهای سنگی شیست آبی متابازیتی و بواسطه (. Maruyama et al., 1996دهند )

 Zanchetta et al (2009)پذیر نیست. های سبز دربرگیرنده در مجموعه دگرگونی اسالم امكانمتاپلیتی با سرپانتینیت و شیست

 های گارنت،وکوفان در مرکز پورفیروبالستبا توجه به حضور گلهای شاندرمن )کربونیفر زیرین(، ضمن تعیین سن اکلوژیت، 

شیست آبی عبور کرده است. با توجه به فاصله مكانی نزدیک و  اند که مسیر دگرگونی پیشرونده از رخسارهخاطرنشان کرده

احتماالً  ، ((Zanchi et al., 2009 ;Clark et al., 1975شاندرمنشناسی یكسان دو مجموعه دگرگونی اسالم و جایگاه زمین

های تر زون فرورانش، نسبت به اکلوژیتهای کم عمقآبی مجموعه دگرگونی اسالم، معادل سنگ های رخساره شیستسنگ

دگرگونی اسالم و شرایط فشار متوسط )شیست آبی  های مجموعهدگرگونی شاندرمن هستند. تنوع پروتولیت سنگ مجموعه

نی و عدم همراهی آنها با انواع واحدهای سنگی خیلی فشار باالی حاوی کوئزیت و )اکلوژیت شاندرمن( دگرگو االیاسالم( تا ب

و (  Bشیست آبی نوع)افزوده زون فرورانش منشورهای بهم کنندهتواند ارائهمیاسالم دگرگونی  الماس بیانگر آنست که مجموعه

جنوبی اوراسیا )فاز کوهزایی  پالئوتتیس به زیر حاشیهپوسته اقیانوسی فرورانده باشند که با شروع فرورانش لیتوسفر اقیانوسی 

های شاندرمن از ( شیمی سنگ کل اکلوژیت و آمفیبولیت1383و همكاران )عمرانی اند. مطابق تحقیقات هرسینین( بوجود آمده

 LILEدواسط و در دو نمونه ح LREEشدگی از غنی باشد.نوع اقیانوسی بوده و مشابه هر دو نوع مورب عادی و غنی شده می

زیرا این عناصر در طی دگرگونی زون فرورانش به صورت ش باشد تواند ناشی از دگرگونی زون فرورانمیها، در تمامی نمونه
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شده زون تواند مرتبط با مشارکت سنگ منشا غنیشدگی میچنین غنی(. از طرفی اینBebout, 2007نمایند )متحرک رفتار می

 .باشدهای آبی مورد مطالعه نی شده( یا پشت قوس در ژنز ماگمای تشكیل دهنده پروتولیت شیستای غفرورانش )گوه گوشته

که .  با توجه به ایناستدر دو نمونه حدواسط  LREEشدگی از غنیکننده توجیه بخشی کمتر سنگ منشا نیز،نرخ ذوب

های ( شاخصSuprasubduction zoneباالی زون فرورانش ) وهای تكتونیكی پشت قوس موجود در جایگاه هایافیولیت

 (Pearce, 1991; Shervise, 1990; Pearce et al., 1984) دهندجزایر قوسی را نشان می وژئوشیمیایی هر دو نوع مورب 

شدگی عناصر محلول بوده که با غنی چنین جایگاهیاین ،های آبی مورد مطالعهاحتماالً جایگاه پالئوتكتونیک پروتولیت شیست

 د.ونشمی یدر زون فرورانش همراهدر سیاالت آزاد شده از اسلب اقیانوسی فروررو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و یا های آبی اسالم غالباً پشته میان اقیانوسی کننده محیط تكتونیكی، جایگاه پالئوتكتونیک پروتولیت شیست: مطابق نمودارهای متمایز0شكل 

 :a: Pearce, 1975; b: Beccaluva et al., 1979; c: Shervais, 1982; d: Pearce and Norry, 1979; e: Pearce, 1982;  f بوده است.جزایر قوسی 

Pearce and cann, 1973; g, h: Vermeesch, 2005; i: Meschede, 1986; j: Mullen, 1983 
 

 گیرینتیجه
و عدم همراهی آنها با واحدهای بسیار  های دگرگونی مجموعه اسالمالترابازیک سنگتنوع پروتولیت پلیتی، آهكی، بازیک و 

های آبی این مجموعه دگرگونی در جایگاه منشورهای بهم افزوده دهنده تشكیل شیستنشان دار،ای کوئزیتفشار باالی قاره
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مشابه مورب و منطقه،  های آبیشیست پروتولیتهای ژئوشیمیایی سنگ کل (. شاخصBباشد )شیست آبی نوع اقیانوسی می

در تمامی شش نمونه مشاهده  LILE در دو نمونه و غنی شدگی از  REEهای جزایر قوسی است. الگوی تفریق یافتهایتتوله

معمول  یكی پشت قوس و باالی زون فرورانشهای ژئوشیمیایی در جایگاه تكتونچنین ویژگید. با توجه به این که ایننشومی

محیط پشت قوس یا باالی  مرتبط با ،منطقه مورد مطالعههای آبی مافیک و حدواسط شیستآذرین پروتولیت ژنز احتماالً  .است

 زون فرورانش بوده است.
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