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 گروه زمين شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
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  چكيده

در ايـن  . منطقه مورد مطالعه در جنوب غربي شهرستان بندر انزلي واقع شده و بخشـي از زون سـاختاري البـرز محسـوب مـي شـود        

. بـااليي و بعـد از آن را تشـكيل مـي دهنـد     الئوزوئيك پمنطقه سنگ هاي دگرگوني برونزد دارند كه چينه هاي آن عموما رسوبات 

اين سنگ هـا  . ليت هاي حاصل از دگرگوني ناحيه اي مهمترين سنگ هاي دگرگوني منطقه را تشكيل مي دهندپمتابازيت ها و متا

ي نشانگر اين است كه به پمطالعات صحرايي و ميكروسكو. شيست آبي و اكلوژيت دگرگون شده اند ’در رخساره هاي شيست سبز

گلوكوفـان بـوده و در ضـمن احتمـال مـي رود كـه دو فـاز           -دگرگوني منطقه از نوع ابوكومـا و سـري ژادئيـت    پحتمال زياد تيا

  . دگرگوني بر سنگ هاي منطقه تاثير گذار بوده اند
Abstract: 

The studied area is located in the SW of Bandar-e-Anzali in Alborz zone. In this area, 

metamorphic rocks have outcrop whose stratums generally consist of upper Paleozoic 

sediments. Metabasites and metaplites derived from regional metamorphism constitute 

metamorphic rocks of this area. This rocks metamorphosed in greenschist, blueschist and 

eclogit facies. Field and petrographic investigations show that metamorphic type of this area 

is probably Ebukuma and jadeite-glukofan types. Two metamorphic phases have affected the 

rock of this area. 

 

  مقدمه

توسـط كـالرك و    1975اولين مطالعات مدون در اين منطقه در سال  شاندرمن در شمال ايران قرار دارد -مجموعه دگرگوني ماسال

و  1:250000نتيجـه ايـن مطالعـات بـه صـورت نقشـه       . همكاران از سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور انجام گرفته است

ارائه شده توسـط محققـين در   در اين بررسي ها طبق نقشه . گزارش بررسي مقدماتي شمال غربي ايران و بندرانزلي منتشر شده است

بررسي هاي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي سنگ هاي دگرگون شده بر اسـاس كـاني هـاي موجـود مجموعـه اي از شيسـت هـا و        

  .گنايس هاي سبز و خاكستري همراه با سنگ هاي الترابازيك تشخيص داده شد و سن اين دگرگوني ها را پركامبرين نسبت دادند

انجـام شـده اسـت برونزدهـاي     ) 1370(مقياس در ارتباط با كوهزايي منطقه توسط افتخـارنژاد و همكـاران   در بررسي هاي كوچك 

. افيوليتي واقع درارتفاعات جنوب غرب خزر را بقايايي از پالئوتتيس تصور نموده كه در اثر رخداد هاي هرسينين پديدار شده است

سـن يـابي   مورد توجه قرار گرفـت   Zanchi & ( Zanchetta 2009,.(اكلوژيت هاي شاندرمن نيز توسط  يك گروه ايتاليايي 

آرگون بر روي ميكاهاي سفيد پاراگونيتي توسط اين گروه انجام گرفت نشانگر مجموعه هـاي   هاي جديدي كه با استفاده از روش

  .فشار باال با سن كربونيفر پسين مي باشد

  زمين شناسي عمومي منطقه 

48كيلومتري جنوب غربي بندرانزلي و بين طـول هـاي جغرافيـايي     55شاندرمن در  -ه منطقه ماسالمنطقه مورد مطالعه معروف ب 
◦ 

49و  ´17
◦
 15

37و عرض هاي جغرافيايي  ´
◦
 17

37و  ´
◦
 27

اين منطقه از لحاظ زمين ساختي بخشي ).1شكل(قرار گرفته است  ´

گ هاي منطقه كه عمدتا دگرگون و دگرشكل شده اند شامل سن. بندرانزلي واقع مي گردد 1:100000از زون البرز است و در نقشه 

  .همراه با توده هاي نفوذي مي باشند) با منشا آذرين و رسوبي(مجموعه اي از سنگ هاي دگرگوني 
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سنگ هاي منطقه مورد مطالعه تحت تاثير دگرگوني ناحيه اي به مجموعه اي از شيست ها، سرپانتينت ها، متابازيت هـا و اكلوژيـت   

دسته اي از سنگ ها به علت تاثير فازهاي متعدد دگرگوني در حد رخسارهاي شيست سبز، شيست آبـي  . رمرها تبديل شده اندها، م

  .و اكلوژيت دگرگون شده اند

سنگ هاي اين ناحيه از كربونيفر زيرين تا كرتاسه بااليي را شامل مي شود، قديمي ترين برونزد در محـدوده مـورد مطالعـه سـازند      

ي باشد كه شامل شيل ها وآهك هايي است كه با همبري گسله بر روي سازندهاي جوانتر يا قديمي تر قرارگرفتـه اسـت،   مبارك م

با همبري ) سازند دورود، روته، نسن(رخنمون هايي از واحدهاي پرمين . اين سازند بيشترين گسترش را در جنوب غربي منطقه دارد

فته است، تفكيك كامل اين سازند ها به طـور كامـل امكـان پـذير نمـي باشـد، ايـن        گسله بر روي دگرگوني هاي شاندرمن قرارگر

رخنمون هايي از سازند شمشك نيز به طـور دگرشـيب    واحدها محدود به بخش جنوبي منطقه مي باشند و اندكي دگرگون شده اند

  .بر روي مجموعه دگرگوني شاندرمن جاي گفته است

در مجاورت آندالوزيت شيست هاي مجموعه سنگي رخنمون دارد اين واحـد از يكسـري   مهمترين برش هاي بخش پاييني كرتاسه 

دلتـايي كرتاسـه بـااليي شـامل      -رخساره ساحلي. سنگ آهك هاي سفيد رنگ تشكيل شده است كه تا حدودي دگرگون شده اند

وست پيازي نشان مي دهنـد  يكسري سنگ هاي آواري، توف و گدازه هاي آندريتي تا بازيك است كه در قسمت هايي فرسايش پ

  .اين واحدها محدود به بخش شمالي منطقه مي باشند

  

  
   

  
  .بندرانزلي  و موقعيت زمين شناسي منطقه مورد مطالعه با مربع نشان داده شده است 1:100000، نقشه زمين شناسي )1(شكل 

  بحث

شاندرمن مي    -معرفي بافت ها و رخساره هاي موجود در منطقه ماسال ،در اين قسمت به بررسي دگرگوني غالب در منطقه

هاي شدن پيچيدگي شاندرمن در تكوين زمين شناسي و روشن  -ماسالها در مجموعه دگرگوني اين سنگ مطالعه. ردازيمپ

  .تكتونيكي در شمال ايران ثمر بخش خواهد بود
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نمونه جهت مطالعات سنگ شناسي و اندازه گيري كمي عناصر اصلي و  80براي بررسي سنگ هاي دگرگوني منطقه در حدود 

ي به صورت خالصه در زير آمده پتوجه به اطالعات صحرايي و ميكروسكو فرعي برداشت شد كه نتايج تجزيه و تحليل داده ها با

  :است

متابازيك هاي . ليتي را به وجود آورده استپاي است كه سنگ هاي متابازيكي و متادگرگوني غالب در منطقه دگرگوني ناحيه 

ليت ها شامل گارنت شيست پمتاگابرو و اكلوژيت ها و متا ، انتينيتپسر، گارنت شيست -ترموليت، ترموليت شيست: موجود شامل

گارنت شيست ها  -كه از اين ميان ترموليت كالك شيست ها و مرمرهاست ،و اسليت ها آندالوزيت شيست ها، ميكاشيست ها ، ها

ليتي منطقه را تشكيل مي پانتينيت ها بخش اعظم سنگ هاي متابازيكي و آندالوزيت شيست ها بخش اعظم سنگ هاي متاپو سر

ر اين تنوع بافتي د. و گرانوبالستيك مي باشد يدوبالستيكپل ،بافت نماتوبالستيك: بافت موجود در اين سنگ ها شامل.  دهند

هرگاه سنگ مادر . ليتي به صورتي است كه به اختصاصات رسوبي سنگ مادر اوليه بر مي گرددپسنگ هاي متابازيك و متا

اري و رسي افزايش يافته و بافت گرانوبالستيك پاختصاصات رسوبي گرانوالر و اليه اي داشته باشد درصد كاني هاي كوارتز فلدس

يدوبالستيك خواهد پو ل) 5و2شكل(لي اگر سنگ مادر آذرين باشد بافت نماتوبالستيك و) 3شكل (يدوبالستيكي خواهد بود پو  ل

  .بود

فرايند دگرگوني ديناميكي به صورت محلي در منطقه تاثيرگذار بوده كه بيشترين تاثير آن را مي توان بر روي آندالوزيت شيست 

تاثير دگرگوني ديناميكي باعث . ا ميلونيت هاي سطحي استروتوميلونيت يپها و اسليت ها مشاهده كرد حاصل آن ميلونيت از نوع 

رخساره هاي .و بلورهاي ميكافيش در ميلونيت هاي منطقه شده است) 4شكل (وششي زيگموئيد پورفيروكالست هاي پايجاد 

نطقه از نوع دگرگوني م پتي. مي باشد) بر اساس مجموعه مينرالي(مشاهده شده در منطقه رخساره شيست سبز و رخساره اكلوژيت 

وجود دو محور فولياسيون در شيست هاي منطقه نشانگر تاثير دو فاز دگرگوني در منطقه . گلوكوفان است -ابوكوما و سري ژادئيت

  .مي باشد

ليتي تشكيل پليت ها را سنگ هاي پو سنگ مادر متا)الف-6شكل (گابرو نوريت و الترامافيك -سنگ مادر متابازيت ها، گابرو

شكل ) (ب-6شكل (رانشان مي دهند  Volcanic Arcها محيط ها، اين سنگتعيين محيط تكتونيكي اين سنگ در. داده است

  ).الف، ب-8شكل ) (الف، ب -7

  
  ).XPL) (N18در نور(بافت نماتوبالستيك در يك متاگابرو ) 2(شكل 

 ).XPL) (N17در نور(ميكاشيست اري و ميكايي در يك پتناوب اليه هاي كوارتزفلدس) 3(شكل 
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  ).XPL) (N36در نور(زيگموئيد هاي موجود در آندالوزيت شيست هاي ميلونيتي ) 4(شكل 

  ).XPL) (N47در نور (بافت نماتوبالستيك موجود در يك ترموليت شيست ) 5(شكل 

  نتيجه گيري

اكلوژيت  ودگرگوني غالب و گسترده در منطقه مورد مطالعه دگرگوني ناحيه اي است رخساره هاي مشاهده شده شيست سبز 

در ضمن با توجه به . دگرگوني ديناميكي نيز به صورت محلي در منطقه تاثير گذار بوده و ميلونيت ها را به وجود آورده است. است

گابرو نوريت و  -هاي منطقه سنگ مادر گابرور منطقه تاثير گذار بوده است، متابازيتمحورهاي فولياسيون دو فاز دگرگوني د

ها در نمودار تعيين محيط تكتونيكي بر اساس عناصر اين سنگ. الترامافيك و متاپليت هاي منطقه سنگ مادر پليتي را نشان مي دهند

              . را نشان مي دهند Volcanic arcكمياب محيط تكتونيكي 

  
  ).(De la Roche et al., 1980هاي مطالعه شده در نمودار موقعيت نمونه) الف-6(شكل 

  ).Pearce & Cann, 1973(موقعيت نمونه هاي مورد مطالعه در نمودار ) ب-6(شكل 

  
  ).Wood, 1980(هاي مورد مطالعه در نمودار موقعيت نمونه) الف-7(شكل 

  ).Cabanis Lecolle, 1989(هاي مورد مطالعه در نمودار موقعيت تكتونيكي نمونه) ب-7(شكل 

٥ ٤ 
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 Th –Sc-Zr/10، جايگاه تكتونيكي متاپليت هاي منطقه در مثلث )الف-8(شكل 

  ).Mukul et al., 1986( Th-Co-Zr/10، جايگاه تكتونيكي متاپليت هاي منطقه در مثلث )ب-8(شكل 
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