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 )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمی، 

 ۱۳۸۷ پاييز ۶۹ شماره ۱۸جلد 

 

 
 

 توده های  در امتزاج ماگما  ميکروسکوپیـانواع انکالوها و شواهد صحرايی 

 گرانيتوئيدی نفوذی جنوب قروه
 

 

 

 مرتضی غفاری فاخر ،*سيدجمال شيخ ذکريائی

 گروه زمين شناسی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران

 

 

 

 چکيده

اين مجموعه بخشی از .  های آذرين نفوذی رخنمون دارنددر جنوب شهر قروه مجموعه ای از سنگ

اين سنگ ها از انواع . سيرجان شمالی محسوب می شود- ترشيری پهنه سنندج–کمربند آذرين درونی مزوزوئيک 

در چهار بخش شانوره، کنگره، خرس سره و قالی الن محدوده مورد . گابرو، ديوريت، گرانيت و سينيت هستند

از شواهد امتزاجی در اين چهار . فوذی فلسيک و بازيک شواهدی از امتزاج را نشان می دهندمطالعه سنگ های ن

 گرد، ديسک گون، کشيده، عدسی گون و لوح گون شکل هایبخش می توان به انکالوهای ميکروگرانوالر مافيک با 

کالو های ميکرو گراونوالر بعضی از ان. سنگ های نفوذی يا دايک های ترکيبی اشاره نمود زمان با و دايک های هم

اين ريخت شناسی از ويژگی های نفوذ ماگمای . مافيک با ساختار بالشی دارای حاشيه های دندانه گون هستند

از ديگر انکالو هايی که در توده . مافيک به صورت گويچه های کوچک تا بزرگ به درون ماگمای فلسيک است

ميکاسه، زينوليت ها، انکالو های کوموليتی و انکالوهای مزدوج يا گرانيتی ديده می شود عبارتند از انکالو سور

شکل نا همگن امتزاجی مانند انکالوهای ميکروگرانوالر مافيک با  ويژگی های ريخت شناسی ساخت های. دوبل

که  و اندازه های متفاوت در درون توده های نفوذی با ترکيب گرانيتی حاصل فرآيند های امتزاج ماگما هستند، های

 . می توانند به توزيع ناهمگن انکالو ها در زون های تداخلی با تحرک پائين بين دو عضو نهائی اشاره داشته باشند

 

 امتزاج ماگما، قروه انکالو، انکالو ميکروگرانوالر، :واژه های کليدی

 

 دار مكاتبات عهده*
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 مقدمه

وذی و آتشفشانی به پديده امتزاج و آميزش ماگمای سنگ های آذرين فلسيک و بازيک در محيط های نف

گرانيت ها انواع گوناگونی از . طور وسيعی گزارش شده استه اختالط اشاره دارد، که در مقاالت زمين شناسی ب

 .را در بر می گيرند انکالو ها

 )۱-۶( :انکالو ها انواع مختلف دارند، که عبارتند از

در برگيرنده توده نفوذی بوده، که به توسط ماگما در ) وارهسنگ های دي(قطعاتی از سنگ ميزبان:  زنوليت ها-۱

 . بر گرفته شده اند

بخش باقيمانده فرآيند زايش ماگما در پوسته درونی بوده، که توسط ماگمای باال رونده حمل :  سورميکاسه ها-۲

 .اين انکالوها سنگ های دگرگونی غنی از ميکا هستند. شده است

که به طور بخشی و يا به طور کامل متبلور بوده، که ) توده نفوذی(ز ماگمای ميزبان بخش هايی ا:  اوتوليت ها-۳

به اين انکالوها، انکالو های . از حاشيه های توده نفوذی جدا شده و به همرا ماگما به سوی باال حرکت می کنند

 .ميکروگرانوالر فلسيک يا هم منشاء نيز گفته می شود

ماگمای بازيک مشتق (انکالو حاصل امتزاج گويچه های ماگمايی با ترکيب مافيکاين نوع :  ميکروگرانوالرها-۴

انکالوهای ميکروگرانوالر به صورت ريزبلور با رنگ تيره . با ماگمای ميزبان با ترکيب فلسيک است) شده از گوشته

 موعه های آناتکتيک وو يا روشن اغلب در گرانوديوريت، مونزوگرانيت و آلکالی گرانيت ها به ميزان زياد و در مج

. منشاء انکالوها توسط محققين مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. لوکوگرانيت ها به ميزان کم يافت می شوند

محتمل ترين منشاء انکالوهای ميکروگرانوالر را به اختالط دو ماگما با ترکيب متفاوت نسبت داده اند، که می تواند 

به اين نوع انکالوها، )۸-۷( .اين انکالوها عضو مافيک را نمايش می دهند.توليد نمايدگرانيتوئيدهای کالکوآلکالن را 

 . انکالو ميکروگرانيتوئيد، انکالو ميکروگرانوالر مافيک، انکالو ماگمايی و يا ماگمايی مافيک نيز گفته می شود

اين نوع انکالوها در . ی باشدم اين انکالوها حاصل تجمع يافتگی کومولوفيريک کانی های تيره:  کوموليتی ها-۵

 .ماگمای مافيک تشکيل شده اند

نوليت هايی هستند، که توسط انکالوهای ياين نوع از انکالوها، ز): چند منشاء( انکالوهای مزدوج يا دوبل-۶

 .مافيک يا فلسيک در بر گرفته شده اند

 برخی از آن ها شواهد امتزاج در توده های آذرين نفوذی جنوب قروه انکالوهای متعددی ديده می شود، که

اين انکالوها در اين تحقيق مورد بررسی دقيق صحرايی و . ماگماهای بازيک و اسيديک را تداعی می کنند

 .ميکروسکوپی قرار گرفته و نتايج آن به صورت مقاله ارائه می گردد

 زمين شناسی منطقه قروه

هاي آذرين دروني  ی و رسوبی هستد که سنگسنگ های تشکيل دهنده منطقه قروه از نوع آذرين، دگرگون

به طور كلي از ديدگاه . اند هاي سنگي منطقه را به خود اختصاص داده و دگرگوني مساحت اصلي رخنمون

هاي نيمة  سنگ. شناسي شمال و جنوب قروه تفاوت هاي بسيار زيادي با هم دارند شناسي و همچنين زمين ريخت

ترين و  دگرگوني به عنوان مهم. باشند هاي آذرين و دگرگوني مي تًا از سنگعمد) بخش های مورد مطالعه(جنوبي 
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51 ۱۳۸۷، پاييز ۶۹شماره ، ۱۸جلد ، )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمی، 
عالوه بر . ظهور يافته است) حركتي يا كاتاكالستيك(اي، مجاورتي و ديناميكی  بارزترين پديده حاكم و از نوع ناحيه

شناسي اين منطقه  ت زمينسزايي در سرنوشه هاي وابسته نيز فعال و كارساز بوده، وتأثير ب اين ماگماتيسم و پديده

هاي نئوژن و كواترنر و نيز فعاليت آتشفشاني  نيمه شمالي منطقه مورد مطالعه تحت تأثير نهشته ).۱نگاره(اند داشته

هاي  هاي قديمي مربوط به شمال تمامًا در زير انباشت به بيان ديگر سنگ. گسترده چهره ديگري پيدا كرده است

هاي قبل از ترشيري در  اي از دگرگونه اند، آثار محدود و پراكنده  مدفون شدهمختلف رسوبي، آذرآوري و گدازه

در اين تحقيق سنگ های چهار بخش منطقه جنوبی قروه بنام . خورد نواحي مجاور منطقه مورد مطالعه به چشم مي

قرار خواهند را تداعی می کنند، مورد بحث )امتزاجی(شانوره، کنگره، خرس سره و قالی الن که در زون تداخلی

 .گرفت

  ديوريت و گرانيت در بخش های مورد مطالعه- گابروديوريت-زمين شناسی توده های گابرو

 ديوريت و گرانيت از سازنده های اصلی سنگ های آذرين به -در منطقه مورد مطالعه توده های نفوذی گابرو

ها و همچنين بر روی آن ها  راه گرانيتدر همه جا به هم"ادر بخش شانوره سنگ های مافيک تقريب. شمار می آيند

صعود سريع ماگمای گابرويي، به دليل گرانروی كمتر، موجب قرار گرفتن آن در روی ماگماي . مشاهده می شوند

هاي گابروـ  در قسمت شمال، جنوب و جنوب غربي توده شانوره سنگ)۹(.گرانيت، با گرانروی بيشتر شده است

مرز بين اين توده های بازيک و اسيدی آثار آميزش و اختالط ماگمايي .  مرز هستندهاي گرانيتي هم ديوريتي با سنگ

 . قابل رؤيت است
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 ديوريتی بخش کنگره درجنوب غربـی شـهر قـروه و غـرب شـانوره در کنـار تـوده گرانيتـی                       -توده گابرو   

ـ    . رخنمون دارد در نمونـه دسـتي،   . ي اسـت اين توده به شكل يك بيضي نامنظم با امتداد شمال شـرقي ـ جنـوب غرب

ويژگـي  . تر و بافت تمام بلورين دارنـد  هاي اين توده رنگ خاكستري روشن تا تيره و در بعضي مناطق سبز تيره    سنگ

بـه ويـژه در     (كه در برخي نقـاط        بافت درشت دانه تا خيلي درشت دانه بلور آن ها است، به طوري              اصلي اين سنگ  

ها بافت تمام بلورين      درحاشيه توده سنگ  . رسد  متر هم مي     سانتي ۵ به بيش از     اندازه بلورها ) محل معدن متروك سنگ   

مـرز  . شـود   در سنگ ديـده مـي     ) الميناسيون ماگمايي (ريز بلور دارند و در برخـي نقاط آثار جهت يافتگـي كاني هـا             

 ديوريـت   -ابروتوده گ . هاي ديوريتي و گرانيتي واضح و مشخص نيست بلكه به گونه يك منطقه تداخلي است                سنگ

اين توده به شكل بيـضي نـامنظم بـا امتـداد            . بخش خرس سره در جنوب و جنوب غربي توده شانوره رخنمون دارد           

در نمونه دستي اين توده داراي رنگ خاكستري تيره تا سياه و بعـضًا سـبز   . تقريبی شمال غرب ـ جنوب شرقي است 

هاي اين توده بافت دانه درشت بلورهای آن ها           گي اصلي سنگ  است و بافت تمام بلورين دارد از ويژ       ) پركالغي(تيره  

 شـود   ها ديده مي    ها بافت ريز بلوردارند و در برخي نقاط جهت يافتگي كاني ها درآن                در حاشيه توده سنگ   . می باشد 

 ديوريت توده خـرس  -هاي گابرو  هايی از نوع گرانيتي سنگ توده). به خصوص درقسمت هاي شرقي وجنوبي توده   (

هاي گرانيتي و گابرويي به گونه يك منطقه تداخلي است كه درهمـه جـاي تـوده     همبري سنگ . اند  ه را قطع نموده   سر

 . باشد قابل رؤيت مي

هاي تـوده     بيشتر سنگ . توده قالي الن در جنوب توده شانوره و شمال غربي توده خرس سره رخنمون دارد              

در مـتن  . شـود  ار جهت يـافتگي كـاني هـا در سـنگ ديـده مـي        قالي الن از نوع پورفيري هستند و در برخي نقاط آث          

، ميكروگرانـوالر مافيـك و      )بـه طـور عمـده     (هاي توده قالي الن انكالوهايی از نـوع ميكروگرانـوالر فلـسيك               سنگ

 .هاي رسوبي دگرگون شده وجود دارد هايي از سنگ زينوليت

هـاي مرمـر بـه رنـگ          ده در بـين سـنگ     اين تو . بخش گرانيتي توده شانوره در غرب شهر قروه نمايان است         

در نمونـه دسـتي     . اي جايگزين شده است     صورت ضخيم اليه تا توده    ه  خاكستري مايل به سياه و مرمر سفيد تا كرم ب         

هـاي بخـش گرانيتـي        در متن سنگ  . هاي اين توده بافت تمام بلورين و رنگ صورتي و خاكستري روشن دارند              سنگ

، )چنـد منـشايي   (ميكروگرانوالر فلسيك، كوموليتي، انكالوهاي مـزدوج يـا دوبـل           انكالوهاي ميكروگرانوالر مافيك،    

هـاي ميكروگرانيتـي تـا دلريتـي و           دايـك .  مختلـف وجـود دارد     شکل هـای  انكالوهاي سورميكاسه و زينوليت ها با       

 ديـوريتي   -ابروبه طور كلي توده شانوره داراي دو خانواده عمـده گرانيتـي و گـ              . اند  پگماتيتي اين توده را قطع نموده     

 .باشد است كه حجم خانواده گرانيتي بيشتر مي

ايـن تـوده بـه شـكل نعـل اسـب بـوده و               . بخش گرانيتي توده خرس سره در شرق توده قالي الن رخنمون دارد           

دار   هـاي گرهـك     ، شيـست  )دار  آنـدالوزيت (دار    هاي لكـه    هاي درونگير آن در شرق و شمال شرق شامل شيست           سنگ

  دار و در جنوب از نوع سينيتي و در غـرب و شـمال غربـي شـامل گابروــ              هاي كرديريت   هورنفلسو  ) دار  كرديريت(

در حاشـيه   . هاي اين توده داراي رنگ صورتي تا خاكستري روشن و بافت تمام بلورين هستند               سنگ. ديوريتي هستند 

همبـري  . شـود   گ ديـده مـي    ها بافت ريز بلور هستند و در برخي نقاط آثار جهت يافتگي كاني هـا درسـن                  توده سنگ 

. هاي شمال، غرب و جنوب با بخش گابروـ ديوريت به گونه يك منطقه تداخلی اسـت                 هاي گرانيتي در قسمت     سنگ
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ـ (در اين تـوده انكالوهـاي سورميكاسـه          ، انكالوهـاي ميكروگرانـوالر     )آبـاد   خـصوص در اطـراف روسـتاي ولـي        ه  ب

، انکالوهای مـزدوج    )خصوص در منطقه تداخلي   ه  ب( مافيك   ، انكالوهاي ميكروگرانوالر  )اطراف پايگاه قدس  (فلسيك

هـاي گرانيتـي تـوده كنگـره بـه دو       بخـش . وجود دارد) در حوالي روستاي ميهم  (و زينوليت   ) چند منشاء ای  (يا دوبل 

 به  -۲هاي مجزا كه در اطراف روستاي درمقان و سرينجانه رخنمون دارد و             صورت توده ه   ب -۱:شوند  صورت ديده مي  

بافـت  . رخنمون دارنـد ) محل معدن سنگ(ك و آپوفيزهاي فراوان و پراكنده كه درقسمت شمال و مركزي   صورت داي 

كنـد    شناسي آن ها آلكالي فلدسپات گرانيت تا گرانو ديوريت تغيير مي            ها تمام بلورين است و تركيب سنگ        اين سنگ 

م عظيم تركيب سنگي تـوده كنگـره،        شايان ذكراست حج  . در اين بخش انكالوهاي ميكروگرانوالر مافيك وجود دارد       

 . ديوريتي است-گابرو

 خصوصيات صحرايی، ريخت شناسی و کانی شناسی انواع انکالوها در بخش های مورد مطالعه

انکالوهای موجود در توده های گرانيتوئيدی بخش های مورد مطالعه را می توان بر اساس وضعيت پيدايش 

 انکالوهای -۲انکالوهای ميکروگرانوالر مافيک، -۱:دو ساخت آن ها به شش تيپ طبقه بندی نمو

 انکالوهای مزدوج يا -۶ انکالو کوموليتی و -۵انکالو سورميکاسه،  -۴ زينوليت ها، -۳ميکروگرانيتوئيدی، 

 ).  چند منشاء(دوبل

 انکالوهای ميکروگرانوالر مافيک

به . گيرند متر تا چندين متر را دربر مي اين انکالو ها اندازه های بسيار متغيرداشته و طيفي بين چند ميلي

شوند و همچنين   ديوريتي ديده مي-هاي گابرو طور كلي انكالوهاي ميكروگرانوالر مافيك بزرگ تر در نزديكي توده

 فراواني 

سطوح تماس . يابد هاي گرانيتوئيدي كاهش مي هاي مافيك و سنگ آن ها با دور شدن از محل تماس سنگ

نوالر مافيك موجود در گرانيتوئيدها در بخش های مورد مطالعه  به صورت دندانه گون، نامنظم انكالوهاي ميكروگرا

هاي ريزدانه معموًال به عنوان  حاشيه). ۲،۳،۴،۵نگاره های(سرد شده به طور كامل نمايان است  با حاشيه سريعا

 مافيك داغ در مقابل ماگماي فلسيك اند و از سرد شدن سريع ماگماي هاي سريعًا سرد شده درنظر گرفته شده حاشيه

باشند، معموًال  دار مي انكالوهايی که  كه داراي شكل نامنظم و سطوح تماس دندانه. سردتر حاصل گرديده است

، )قسمت جنوبي توده()۱۱،۱۰(شوند كه در آنجا فرآيند اختالط ماگمايي فعال بوده است نزديك به محلي تشكيل مي

باشند  وگرانوالر مافيك كه شكل گرد شده دارند و حاوی سطوح تماس مشخص ميدرحالي كه انكالوهاي ميكر

به طور نمونه قسمت مركزي  ()۹(.اند انكالوهاي هستند كه در طي جايگزيني ماگماي گرانيتي توسط آن حمل شده

 به منطقه انجام  و سطوح تماس بين انكالوها و ميزبانشان نشان دهنده ميزان نزديكيشکل هایبنابراين ) توده شانوره

) جا گرانيت در اين(مرز های دندانه گون بين انکالوها و سنگ های ميزبان آن ها . باشند ي واكنشي مييفرآيندها

بنابراين می توان انکالو های گرانوالر مافيک را به صورت قطره )۷،۱۲( . سيال آن ها می باشد-نشان دهنده رابطه سيال

وجود درشت بلورهاي فلدسپات آلكالن ). ۷و۶نگاره های () ۱۳(تزاج تفسير نمودهای ماگمای مافيک هم زمان با ام

متعلق به ماگمای فلسيک در انكالوهاي ميكروگرانوالر مافيك می تواند نشانی از سيال بودن دو ماگما در بخش های 

 ر برگرفته شده اند،در حاشيه فنوکريست های آلکالی فلدسپات که در طی نفوذ ماگمای مافيک د. مورد مطالعه باشد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فاخر غفاريشيخ ذکريايی و                            ...انواع انکالوها و شواهد صحرايی

  

54

. می توان زون های انحاللی را که در پاسخ به ترکيب و دمای مذاب در برگيرنده حاصل شده است مشاهده نمود

چنين فنوکريست هايی به علت عدم تعادل حراراتی و شيميايی با خميره نيمه جامد انکالو ميكروگرانوالر مافيك 

 پيشتر ذکر شد، اين گروه از انكالوها در بخش گرانيتي و زون اختالطي که همچنان) ۸نگاره() ۳،۹،۱۳(.ايجادمی گردد

اين انكالوها اغلب مرزهاي . ها با توده مافيك بيشتر است شوند، كه تعداد آن ها به ويژه در مرز گرانيت يافت مي

يك با زمينه سرد شده دارند بافت آن ها از نوع ميكروگرانوالر، پورفيريت دندان گون همراه با حاشيه سريعا

پالژيوكالز، بيوتيت، آمفيبول، پيروكسن و در برخي موارد فلدسپات و كوارتز از . ميكروگرانوالر و پوئی کليتيک است

بلورهاي پالژيوكالز هم به صورت فنوكريست و هم به صورت ). ۹نگاره (آيند كاني هاي اصلي آن ها به شمار مي

دار، با  دار و همچنين نيمه شكل هاي پالژيوكالز اغلب شكل يستفنوكر. ميکروکريست در انكالوها حضور دارند

آلبيت، آلبيت ـ (دار بوده  اغلب ماكل. اي و تركيب آندزين تا البرادوريت در متن سنگ حضور دارند ساخت منطقه

 درصد متغير ۵۵تا۳۵مقدار اين كاني از .  هستند هاي پيچيده ها داراي ماكل و برخي از آن) كارلسباد، آلبيت ـ پريكلين

شود و اغلب به صورت  اي ظاهر مي كوارتز در صورت وجود به صورت فنوكريست، بلورهاي ريز و گاهي لكه. است

درصورتي كه فلدسپات الكالن حضور داشته باشد از نوع . پركننده فضاي خالی بين كاني هاي ديگر موجود است

برخي از بلورهاي . شود ي در ميان كاني هاي ديگر ديده ميارتوزپرتيتي و ميكروكلين بوده و به عنوان كاني بينابين

ها اغلب از  پيروكسن. اند هاي آمفيبول، آپاتيت بيوتيت را به صورت پوئي كيليتيك در بر گرفته فلدسپات الكالن كاني

نبلند سبز و بلورهاي آمفيبول با تركيب هور. باشند دار مي نوع اوژيت و دياالژ و در برخي مقاطع از نوع اوژيت تيتان

 ۱۵تا۱۰هاي از پيروكسن و همچنين به صورت مستقل و بدون ادخال با درصد حجمي حدود  اي حاوي هسته قهوه

درصد همراه ۱۰تا۲بلورهاي بيوتيت به صورت اوليه و ثانويه با فراواني حدود. درصد در متن انكالوها وجود دارند

دار است كه انواع  دار تا نيمه شكل ن كاني به صورت شكلاي. ديگر كاني هاي مافيك در انکالوها ديده می شوند

هاي فرعي تشكيل دهنده انكالوها شامل  ترين كاني مهم. وجود آمده انده ثانويه آن از تبديل در شرايط ماگمايي ب

خودشكل به صورت مستقل و همچنين به (، زيركن )سوزني شكل(، آپاتيت )دار به صورت مستقل و شكل(تيتانيت 

تركيب سنگ شناسی انكالوهاي ميكروگرانوالر . باشند و کانی های اوپاک مي) دخال در آمفيبول و بيوتيتصورت ا

 .است) ديوريت(تا كوارتز ديوريت ) مونزوگابرو(در محدوده كوارتز مونزوگابرو 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

سرد شده بين انكالو ميكروگرانوالر  حاشيه سريعا:2نگاره 
 .مافيك و توده گرانيتي

 ميكروگرانوالر مافيكحاشيه نامنظم در انكالو: 3گاره ن
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اين انكالو در نتيجه صعود.مگاانكالو ميكروگرانوالر مافيك: 5نگاره
 .ماگماي فلسيك به صورت كشيده و عدسي گون در آمده است

انكالو واقع در سمت چپ نگاره ساخت توپ گون متصل به هم : 4نگاره
طره اشك ديده در وسط تصوير دياپير فلسيك به شكل ق. را نشان مي دهد

در مزر اين انكالو مافيك با گرانيت ميزبان مي توان حاشيه هاي . مي شود
 .دندانه گون را مشاهده نمود

 .انكالوهاي ميكروگرانوالر مافيك با ساخت بالش گون: 7نگاره

ريز ) ستسمت را(محل تماس ماگماي مافيك:9نگاره
درشت بلور و تشكيل حاشيه ) سمت چپ(بلور و اسيدي
  .XPLدر وضعيت نوري. سرد شده سريعا

حضور فنوكريست آلكالي فلدسپات كه از ماگماي ميزبان:8نگاره
به حاشيه هاي اين . وارد انكالو ميكروگرانوالر مافيك شده است

 .فنوكريست كه در نتيجه عدم تعادل دچار انحالل گشته توجه شود

انكالوهاي ميكروگرانوالر مافيك گرد شده با حاشيه اي دندانه :6نگاره
 بيوتيت گرانيت دربخش جنوبي توده –بول گون درسنگ هاي آمفي

  .خارسره
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 )يكميكروگرانوالر فلس(انكالوهاي اوتوليت 

هاي سريعًا سرد شده اوليه  اين گروه از انكالوها معرف قطعاتی با منشا ماگمايی هستند که از حاشيه

 آن ها با گرانيتوئيدهاي ميزبانشان غالبًا پيشرونده و مرز. گسيخته شده و در ماگماي گرانيتي جايگزين شده اند

اين نوع انکالوها ). اما دانه ريزتراند( می باشد شناسي آن ها مشابه سنگ درون گيرشان تدريجي است و تركيب كاني

در سنگ های )۹(. درحاشيه های تودة نفوذي، دارای بافت پورفيريک تا ميکروگرانوالر هستند، تمركز دارند عموما

د مطالعه، اين نوع انکالوها نسبت به انکالوهای ميکروگرانوالر مافيک کمياب تراند و دارای ترکيب کانی شناسی مور

 يک نمونه از انکالو ميکروگرانوالر فلسيک در ۱۰در نگاره. می باشد) گرانيتوئيدها(مشابه با سنگ های ميزبان خود 

 .سنگ ميزبان گرانيتوئيد آورده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انکالوهای سورميکاسه

در مشاهدات صحرايی ). ۱۱نگاره(باشند  اين انكالوها به صورت ديسک گون كم و بيش طويل شده مي

باشد، اما در مقاطع ميكروسكپي انكالوهاي بسيار كوچك متشكل از چند بلور  متر مي  سانتي۹ تا ۱قطر اين انكالوها

راحتي از گرانيتوئيدهاي ميزبان جدا كرد، ه توان ب كاسه را ميدر روي زمين انكالوهاي سورمي. فت شده استيانيز 

اين انكالوها داراي بافت دگرگون بارز، متورق و گاهي نيز چين خورده . باشند چون آن ها واجد پوسته بيوتيتي مي

 تر بوده وكوموليتي هاي دگرگوني قديمي اين خصوصيات نشان دهنده آن است كه آن ها قطعاتي از سنگ. هستند

هاي احتمالي كه در  اين انكالوها داراي توزيع نسبتًا همگني هستند، بنابراين جزء زينوليت. نيستند) مواد انباشتي (

اين گروه . شوند طي جايگزيني ماگمای گرانيتی در نزديك سطح ماگما، به درون آن راه يافته باشند، محسوب نمي

كوارتز، . باشند نوبالستيك، نماتوبالستيك و پورفيربالستيك ميهاي ليپيدوبالستيك، ليپدوگرا انكالوها داراي بافت

، سريسيت، كلريت و در برخي موارد )از نوع آلماندن(يت، بيوتيت، استروئيد، گارنت وپالژيوكالز، آمفيبول، مسكو

ت و تيتانيت هاي فرعي مهم شامل آپاتيت، ايلمني كاني. اند ها را پديد آورده هاي اصلي اين سنگ فلدسپات آلكالن كاني

 ).۱۲نگاره (ها قرار دارد  شناسي در رديف شيست می توان از نظر سنگ اين انکالوها را. باشند مي

  .XPLدر وضعيت نوري . نمونه اي از انكالو ميكروگرانوالر فلسيك در سنگ ميزبان گرانيتوئيدي: 10نگاره
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 زينوليت ها 

شناسي دگرگوني مجاورتي هستند  ها در بخش های مورد مطالعه، قطعات بيگانه با بافت و تركيب كاني زينوليت

هاي  شوند و از قطعات خرد شده سنگ مشخص در بخش گرانيتي يافت ميدار و مرزهاي  كه با شكل هاي زاويه

به طور نمونه جنوب (در غرب بخش گرانيتي توده خرس سره ) ۱۳نگاره  ()۹(.آيند گير توده به شمار مي درون

قطعاتی از نوع دگرگوني وجود دارد كه شباهت زيادي به لحاظ بافت ) روستاي آصف آباد و شرق روستاي مين آباد

اين . ها قرار داد توان آن را در رديف زينوليت  حاشيه توده دارند و مي هاي هورنفلس  تركيب كاني شناسي با سنگو

در . دارندستيك هاي گرانوبالستيك، پورفيروبالستيك، پورفيروگرانوبالستيك و نماتوگرانوپال قطعات بيگانه بافت

شود و زمينه سنگ از  ت درشت بلور در آن ها  يافت ميانواع پورفيروبالستيك، آندالوزيت و سيليمانيت به صور

اين سنگ ها . ، آندالوزيت، سيليمانيت و گارنت تشکيل شده است)يتومسكو(كوارتز، بيوتيت، سريسيت 

هاي  علت وجود بافت شيستوز و وجود كاني. و سيليمانيت هورنفلس است) دار  لكه شيست(دار  هاي آندالويت شيست

در مجاورت توده نيز شيل هاي دگرگون شده . ها، منشاء شيلي آن ها است يت در اين سنگآندالوزيت، سيليمان

 .هاي ياد شده دارند  شناسي كامًال مشابه با نمونه شناسي، بافتي و سنگ تركيب كاني

 

 

 

 

 

 

 

 ،يوپسيدزنوليت از نوع سنگ کربناتی دگرگون شده حاوی کانی های د: ۱۳نگاره

 .XPLدر وضعيت نوری.  تبلور مجدد يافتهکلسيتهورنبلند، گارنت و 

  انكالوهاي سورميكاسه درسنگ هاي گرانيتي پايگاه قدس:11نگاره
 

با شيست  بيوتيت -نوع آمفيبول  سه ازميكاانكالوهاي سور: 12نگاره
داخل سنگ  الو دركه به صورت انكستيك وبالليپدبافت نماتو

  .XPLدر وضعيت نوري . قرار دارندنيت مونزوگرا
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 بلورهاي درشت هورنبلند دركنار بلورهاي كوچك هورنبلند:16نگاره

 انکالوهای کوموليتی

تا مدور ) شش گوش( منظم شکل هایآن ها . اين انكالوها از نوع ديوريت تا گابروهای دانه درشت هستند

اندازه اين انکالوها ). ۱۴و۱۵نگاره های(دهند  هاي آذرين را نشان مي شكل دارند و ويژگي هاي بافتي كوموليت و بي

در فاصله بين . هستند)  سانتی متر طول۱۶تا ( سانتی متر می رسد و حاوی بلورهای درشت هورنبلند۵۰به تا 

گاهی مقدار جزئی بيوتيت نيز در اين انکالوها . هورنبلندها به مقدار قابل توجه ای پالژيوکالز جايگزين شده اند

هاي  ان مشخص است ولي آ ن ها توسط حاشيهسطوح تماس بين انكالوها و گرانيتوئيدهاي ميزبانش. ديده می شود

يا انكالوهاي بازيک  شناخته می شوند يي  اند اين انكالوها نيز به عنوان اجتماعات گابرو دانه ريز، احاطه شده

اين انكالوها به دليل اين كه تمامًا تبلور يافته و يا واجد بلورهايي هستند كه در داخل گرانيتوئيد ميزبان ). ۱۶نگاره(

 . باشند ها متفاوت مي اند، از زينوليت لور شدهمتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انكالوهاي كوموليتي از نوع ديوريت در سنگ هاي گرانيتوئيدي:14و15نگاره
 

15 14 
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 )چند منشائی(انكالوهاي مزدوج يا دوبل

) چند منشائی( از ديگر انکالوهای موجود در بخش های مورد مطالعه می توان به انکالو مزدوج يا دوبل

) ۹،۱۳(.الوهای ميکروگرانيتوئيد در بر گرفته شده انداين انکالوها زنوليت هايی هستند که توسط انک. اشاره نمود

 ) ۱۷نگاره(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دايک های همزمان با نفوذ يا دايک های ترکيبی در بخش های مورد مطالعه

اين . ها ديده می شوند در بخش های مورد مطالعه دايک هايی با ترکيبات گرانيتوئيدی، ديوريتي و پگماتيت

 های هم زمان با نفوذ يا دايک های ترکيبی که از نظر شواهد امتزاج دو ماگما دارای اهميت مقاله بيشتر بر روی دايک

. هاي مافيكــي وجود دارند كـه به صورت قطعه قطعه هستند درمنطقه تداخلي دايك. زيادی است، متمرکز می باشد

 ).۱۸نگاره(اند  ها در امتداد طول خود جابه جا شده برخي از اين دايك

و همچنين محل گرانيت جمال به ) روستاي شانوره(ها به ويژه در جنوب غربي توده شانوره  كاين داي

زماني كه ماگماي مافيك به داخل ). ۱۹نگاره(هاي گرانيتي ديده می شوند  شكل جالب توجهی در داخل سنگ

در اين زمان به . دهد شود به سرعت سرد شده، و رفتار جسم جامد را از خود نشان مي ماگماي فلسيك تزريق مي

وسيله ماگماي فلسيك كه در اثر حرارت ه شود و ب دليل تحرك ماگماي فلسيك، دايك مافيك سخت شده خرد مي

 هاي هم هاي قطعه قطعه شده كه به دايك دايك. شود تر شده است، دربرگرفته مي اضافي ماگماي مافيك پرتحرك

زمان ماگماهاي مافيك و  هاي شايع جايگيري هم از نشانه)۱۳( ،زمان با پلوتونيسم يا دايک های ترکيبی معروف هستند

در اين حالت دايک های مافيک که به طور بخشی هيبريدی شده اند، به صورت ساخت . آيند فلسيك به شمار مي

اين دايک ها از نظر ترکيب مشابه سنگ های مافيک در زون تداخلی . می شوند های بالش گون و يا لوح گون ديده

اين دايک های مافيک بالش گون يا لوح گون به توسط شبکه های رگه های فلسيک از يکديگر جدا می . هستند

ساخت توپی )۱۳( .مرز بين دايک های هم زمان با نفوذ يا دايک های ترکيبی به صورت واضح و مستقيم است. شوند

ساخت های )۶( .رش يافته استقطره های مافيک با تحدب به سمت پائين است، که به درون توده گرانيتی گست

انکالوهای بالش . مافيک گلوبولی بالش گون در اندازه های متفاوت به طور تصادفی در توده گرانيتی پراکنده است

 گون که به صورت منفصل از يکديگر و يا به صورت قطره های متصل به هم تشکيل صفحات مافيک را

همراهي)چند منشايي(انكالوهاي مزدوج يا دوبل: 17نگاره
نكالوميكروگرانوالرمافيك با انكالو سورميكاسه قابل مشاهده ا

 ).نوك مداد محل آن را نشان مي دهد(است 
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توسط جدا شدن ماده مافيک نيمه جامد و عدم پايداری دانسيته در اين ماکروساخت ها به . می دهند، ديده می شوند

ديوريت می توان -در زون های هم زمان با امتزاج توده گرانيتی و گابرو. خميره بلورين سيليسی شکل گرفته اند

 ها به براساس شکل و اندازه انکالو های مافيک در اين زون. حجم زيادی از انکالو های زاويه دار را مشاهده نمود

 )۷( .نظر می رسد که اين انکالو ها در خميره سيليسی شناور هستند

 

در توده های آذرين نفوذی جنوب قروه انکالوهای متعددی با انواع مختلف موجود است، که برخی از آن ها شواهد : ۱جدول
 آن ها به طور خالصه به قرار حاصل بررسی صحرايی و ميکروسکوپی. امتزاج دو ماگمای بازيک و اسيديک را تداعی می کنند

 :زير می باشد

 رخنمون                            خاستگاه احتمالی/نوع انکالو                             خصوصيات ميکروسکوپی

 امتزاج ماگما       ميکروگرانوالر مافيک                                                                                     -۱
شوند، كه تعداد آن ها به ويژه در مرز  اين گروه از انكالوها در بخش گرانيتي و زون های اختالطي يافت مي

. سرد شده دارند اين انكالوها اغلب مرزهاي دندان گون همراه با حاشيه سريعا. ها با توده مافيك بيشتر است گرانيت
 اغلب از . ، پورفيريتيك با زمينه ميكروگرانوالر، افيتيك و پوئی کليتيک استبافت آن ها از نوع ميكروگرانوالر

 .کانی های پالژيوكالز، بيوتيت، آمفيبول، پيروكسن و در برخي موارد فلدسپات آلکالن و كوارتز تشکيل شده اند
 
                                 ماگمای ميزبان)                                                             هم منشاء( اوتوليت -۲

هاي سريعًا سرد شده اوليه گسيخته شده در طي جايگزيني ماگماي  اين گروه از انكالوها معرف قطعاتي از حاشيه
شناسي  مرز آن ها با گرانيتوئيدهاي ميزبانشان غالبًا پيشرونده و تدريجي است و تركيب سنگي و كاني. گرانيتي است

 . و اغلب در حاشيه های تودة نفوذي تمركز دارند) اما دانه ريزتراند( سنگ درون گيرشان دارند مشابه
 
  زينوليت                                                                                           قطعاتی از سنگ های ديواره-۳

هاي گرانوبالستيك،  بافت. انه از سنگ های در برگيرنده هستنداين گروه از انکالو ها در گرانيت قطعات بيگ
هاي آهكي يا دولوميتي دگرگون شده و پليتي ديده  پورفيربالستيك، موزائيكي يا شيستوز دارند و به صورت زينوليت

 .می شوند
 
                                   رستيتسورميکاسه                                                                           -۴

 انكالوهاي سور ميكاسه  كلية. خورده هستند باشند و گاهي اوقات نيز چين اين انكالوها در گرانيت داراي تورق مي
باشند كه مهم ترين بافت آن ها از نوع گرانوبالستيك، ليپدوبالستيك،  موجود در منطقه داراي بافت دگرگوني مي

كوارتز، پالژيوكالز، آمفيبول، بيوتيت، مسكوويت، استروتيد در برخي . باشد الستيك و نماتوبالستيك ميليپدوگرانوب
ها  از نظر پتروفابريک در رديف شيست. هاي اين نوع انکالو را تشکيل می دهد موارد فلدسپات آلكالن و گارنت كاني

 .قرار دارند) ميكاشيست، آمفيبول شيست و گارنت شيست(
 
 ليتی                                                                                          هم منشاء با ماگمای مافيک کومو-۵

. سانتی متر در ديوريت يا گابروي دانه ديده می شوند۱/۰ تا۱۶اين انكالوها از بلورهای هورنبلد با اندازه هايی از 
هاي دانه ريز،  رانيتوئيدهاي ميزبانشان مشخص است ولي آن ها توسط حاشيهسطوح تماس بين اين انكالوها و گ

 در نظر گرفته می شونديي هاي گابرو اند اين انكالوها نيز به عنوان ادخال احاطه شده
     امتزاج ماگما)                                                                                   چند منشاء( مزدوج يا دوبل-۶

 .اين انكالوها به صورت اجتماعاتي از انكالوهاي ميكروگرانوالر و انكالوهای سور ميكاسه ديده می شوند
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 نتيجه گيری 

 - در چهار بخش شانوره، کنگره، خرس سره و قالی الن در منطقه قروه توده های گرانيتی و گابرو

در بخش های مورد مطالعه می توان زون های تداخلی بين ماگمای فلسيک . ارندديوريت رخنمون د - گابرديوريت

در اين زون های تداخلی شش تيپ انکالو و دايک های همزمان با نفوذ قابل تشخيص . و مافيک را مشاهده نمود

وليت ها، می توان به انکالوهای ميکروگرانوالر مافيک، ميکروگرانوالر فلسيک، زن انکالوها را). ۱جدول( است

انکالوهای ميکروگرانوالر مافيکرا . طبقه بندی نمود) چند منشائی(انکالوهای کوموليتی و انکالوهای مزدوج يا دوبل

 گوناگون از قبيل گرد شده، عدسی گون، ديسک  هایديوريت و با شکل-گابروديوريت-می توان با ترکيب گابرو

ای اين انکالو ها می توان ساخت های دندانه گون را که در حاشيه ه. گون، کشيده و لوح گون را مشاهده نمود

از ماکروساخت هايی که در زون های . حاکی از سيال بودن دو ماگما با دو ترکيب متفاوت است را مشاهده می گردد

اين ساخت ها حاصل نفوذ ماگمای . تداخلی قابل مشاهده است می توان به ساخت توپی و بالش گون اشاره نمود

وجود دايک های هم زمان با نفوذ نيز از ديگر شواهد صحرايی . د مافيک به خميره بلورين سيليسی استنيمه جام

از ديگر انکالوهای مشاهده شده در منطقه می توان به  انکالوهای ميکروگرانوالر فلسيک، . امتزاج ماگما می باشد

با توجه به ماکروساخت های خاص . ره نموداشا) چند منشائی(زنوليت ها، سورميکاسه و انکالوهای مزدوج يا دوبل

و توده های ) حاشيه های دندانه گون، انکالوهای کشيده، عدسی گون، لوح گون، ديسک گون و گرد(انکالوها

و وجود فنوکريست های آلکالی فلدسپات در ) ساخت های بالش گون و توپ گون(تداخلی فلسيک و مافيک 

ين دايک های هم زمان با نفوذ می توان امتزاج دو ماگما با ترکيب فلسيک و انکالوهای ميکروگرنوالر مافيک و همچن

 .مافيک را در اين چهار بخش از منطقه قروه محتمل دانست

ــاره ــاي     :18نگ ــه ه ــبكه رگ ــورت ش ــه ص ــان ب ــاي ميزب ــابي ماگم راهي
 .فلــسيك بــه درون دايــك مافيــك و ايجــاد دايــك تركيبــي ســاده       

ــم  ــه هـ ــدن دايـــك نتيجـ ــه شـ ــه قطعـ ــسم  قطعـ ــا پلوتونيـ ــاني بـ زمـ
 )13(.است

مجموعه اي از ساخت هاي بالش گون در نتيجه نفوذ ماگماي:19گارهن
 .فلسيك به ماگماي مافيك
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