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 شرق تکاب ، محمود آباد یتوده نفوذ یمیو ژئو ش یپتروگراف

 

 

 چکیده :

می باشد و در جنوب شرق دندي )شرق تکاب( قرار دارد. توده  سيرجان -سنندج ساختاري زون بخشی از مطالعه مورد منطقه

دهد، کانی هاي اصلی آن  گرانيتوئيدي محمودآباد ترکيب مونزوگرانيت تا گرانودیوریت و بافت اصلی گرانوالر را نشان می

. سنگ هاي گرانيتوئيدي مورد مطالعه با توجه به نمودارهاي تمایز بيوتيت می باشد وفلدسپات آلکالن، پالژیوکالز،موسکویت 

محيط تکتونيکی در محدوده قوس آتشفشانی و بعضا محيط درون صفحه اي قرار می گيرند که داراي ماهيت کالک آلکالن بوده و 

 این توده متحمل دگرگونی دیناميکی شده و به یک گرانيت کاتاکالستيک تبدیل شده است.  ومين می باشند.از نوع پرآل

 .پرآلومينگرانيتوئيد، محمود آباد ، پگماتيت، :کليد واژه ها
Petrographic and Geochemistry of intrusive rocks from Mahmoud Abad , East Takab 

  

Abstract: 
Intrusive rocks from Mahmoud Abad , located at the south of East Dandi (East Takab), part of Sanandaj-Sirjan 

structural zone. These rocks have monzogranite to granodiorite composition and coarse-grained (granular) 

texture . mainly composed of alkali feldspar, plagioclase, muscovite and biotite. Plutonic rocks studied based on 
tectonic setting discrimination diagrams related to the volcanic arc and within plate zone, and all samples show 

a calc-alkaline Peraluminous affinity. The mass undergone dynamic transformation and has become a cataclastic 

granite. 
Keywords: Peraluminous, Granitoid, Mahmoud Abad, Pegmatite. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 و نائينی علوي) تکاب 0:001111 شناسی زمين نقشه شرقی جنوب در( تکاب شرق) دندي شرق جنوب در مطالعه مورد منطقه

 ترین قدیمی است. شده واقع( 0631 همکاران، و فنودي) قجور 0:011111 شناسی زمين نقشه شمالی قسمت در و( 0630 همکاران،

است .  یافته برونزد آنها ميان آباد از محمود گرانيتوئيدي توده می دهندکه تشکيل  شده دگرگون هاي سنگ را منطقه هاي سنگ

 در منطقه شمال در گرانيتی آپليتی می باشد، واحدتوده گرانيتوئيدي یاد شده شامل سه واحد گرانيتی تا گرانودیوریتی، پگماتيتی و 

   اسليتی -فيليتی واحدهاي ميان در که است آباد محمود و گل و بزمک،گاف اوچطاش، چهارطاق روستاهاي بين اي محدوده

k 
msh  هاي شيست اکتينوليت و K 

ash رامونپي هاي سنگ در شدگی خرد کمی بجز مجاورتی دگرگونی اثر و هيچگونه کرده نفوذ 

 یک در آپليتی واحد. شود می دید آباد محمود روستاي پيرامون نقطه یک در تنها گرانيت پگماتيت واحد . است نشده دیده آنها

K ) کرتاسه دگرگونه هاي سنگ ميان در وچوخبالغ نشين شاه روستاهاي ميان حدفاصل در نقطه
msh  )است و همچنين  کرده نفوذ

قدیمی ترین ترین سنگ هاي منطقه را سنگ  ر منطقه اي موسوم به خرابه محمود آباد برونزد دارد.تراکمی از دایک هاي آپليتی د

سنگ هاي ميزبان توده در   برونزد یافته است. هااز ميان آن که توده گرانيتوئيدي محمود آباد دهند هاي دگرگون شده  تشکيل می
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که یک  ( شامل آمفيبوليت با ميان الیه هایی از مرمر می باشد0630 تکاب )علوي نائينی و همکاران، 0:001111نقشه زمين شناسی 

افق مرمري آن را پوشانده و بر روي این افق، ميکاشيست قرار گرفته است. در زیر این آمفيبوليت ها یک واحد گنيس وجود دارد. 

قجور  0011111ر  نقشه زمين شناسی این واحدها منسوب به پرکامبرین  و بخشی متعلق به کرتاسه می باشند. از سوي دیگر،  د

آمفيبوليتی یاد شده با عنوان متا آندزیت نام برده شده که دربرگيرنده یک سري  ( از ليتولوژي واحد0631)فنودي و همکاران، 

هاي سنگ هاي ولکانيکی دگرگون شده است. این واحد متاآندزیتی غالبا بر روي  واحد فيليت و اسليت قرار گرفته است. این واحد

 دگرگونه به کرتاسه نسبت داده شده اند.

نفوذي مورد بحث به  دليل بریدن سنگ هاي ( توده هاي 0630)علوي نائينی وهمکارانتکاب 0:001111در نقشه زمين شناسی  

 کرتاسه ، به پس از کرتاسه)و پيش از اليگوسن( نسبت داده می شود

 

 
 (0631و همکاران،  ي)فنود اسوکندی 0:011111: محدوده مورد مطالعه در ورقه 0شکل
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 :روش تحقیقبحث و 

 مواد وروش ها

مقطع نازک ازنمونه ها تهيه شد و پس از انجام مطالعات ميکروسکوپی و  01پس از انجام مطلعات صحرایی و نمونه برداري از منطقه 

ز آنها در شرکت کانساران بينالود انجام انتخاب  و آنالي  ICP-MSو  XRFنمونه براي انجام آناليز  00بررسی ها ي پتروگرافی 

 گرفت.

 نتایج وبحث

 پتروگرافی توده نفودي منطقه

 واحدگرانيتی

 آلکالی احتماال است زیاد آلکالن بسيار فلدسپات مقدار که هایی تا گرانودیوریت، درقسمت مونزوگرانيت باترکيب توده یک

پالژیوکالژ،  آلکالن، فلدسپات گرانيت،کوارتز، دراین صلیا گرانوالراست.کانی هاي هيپدیومورف غالب و بافت گرانيت

و  است بسيارکم مافيک هاي کانی.باشد می اپک هاي وکانی اپيدوت آپاتيت، گارنت، فرعی هاي وکانی بيوتيت ، مسکویت

از منطقه توده  است که در قسمت هایی هاي گرانيت موجود در نمونه مافيک تنها کانی بيوتيت  شود. نمی هورنبلند درآنها یافت

پالژیوکالز .(c-0باشد)شکل می گلومرو ، رشدي هم کليتيک، پوئی آن فرعی هاي بافت .از نوع گرانيت دوميکا دار است

( و بيوتيت به کلریت تبدیل شده است. پالژیوکالز داراي ماکل هاي b-0وآلکالی فلدسپار سيریتی شدن را نشان می دهند)شکل

.کواتزها و آلکالی فلدسپار به (Shelly,1993)رعملکرد تنش در حين تبلور می باشد( می باشند( ) بيانگa-0خميده وناقص)شکل

 صورت بی شکل و با مرزهاي دندانه دار دیده می شوند.

 واحد پگماتيت 

 آلکالی اصلی شامل هاي ازکانی است. ميکروسکوپ زیر در و دستی نمونه در درشت بسيار بلورهاي داراي واحد این

 دگرسانی حاصل  کلریت و آپاتيت اپيدوت، ، ،گارنت فرعی هاي کانی بيوتيت و و موسکویت پالژیوکالز، کوارتز، فلدسپار،

 سانتی0 از بيش به گاهی دستی درنمونه بلورها اندازه .دارهستند شکل نيمه تا شکل بی بلورها اکثر .است شده تشکيل بيوتيت

گرانوفير تا  و کليتيک پوئی پرتيت، فرعی هاي بافت شامل و است )يپگماتوئيد(گرانوالر سنگ اصلی بافت  .رسد می متر

 هاي ادخال با کليتيک پوئی بافت داراي که بلوراست درشت بسيار ها سنگ دراین باشد. فلدسپار می گرافيک

 هاي بافت .دارد وجود نمونه دراین وفور به که است بيوتيت و موسکویت ، گارنت خودشکل هاي (،کانیf-0ازکوارتز)شکل

 آلکالی رشدي هم واحد این هاي ازنمونه درتعدادي (. e-0شود)شکل می مشاهده درآن وضوح به اي رگه و اي پرتيت لکه

 آميبی مرزهاي با شکل بی و درشت کوارتز،  ( . بلورهايd-0دارد)شکل وجود گرافيکی بافت صورت به کوارتز فلدسپات با

 .می شوند مشاهده ها نيز دانه درمرزبين شده وگرد ریز صورت به کوارتز،  بلورهاي دارند،  خاموشی موجی که هستند
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( بافت e(بافت پوئی کيليتيک ) (dبافت گرافيکی ) (cپالژیوکالز سریسيتی شده  b) (ماکل با انتهاي سرنيزه اي ) a (:)0شکل

 ی کليتيک در فلدسپات آلگالن(نطفه هاي کوارتز و بافت پوئ f پرتيت)

 واحدآپليت 

شده  یاد واحد سنگ هاي عمومی رنگ .اند کرده نفوذ اصلی توده حواشی ودرون در آپليتی هاي رگه صورت به واحد این

 آپليت دانه هستند در ریز ميکروگرانوالر بافت داراي و ریز دانه و بلورین تمام و بوده روشن صورتی تا سفيد دستی نمونه در

 پتاسيم، شامل فلدسپات آن اصلی هاي کانی.(bو a -6است )شکل فراوان بسيار دار شکل گارنت بلورهاي منطقه ايه
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 پرتيت، هاي بافت اپک است. هاي کانی و اپيدوت گارنت، مسکویت، بيوتيت، فرعی هاي کانی کوارتز، پالژیوکالز،

 اکثر  .(d-6می شود )شکل دیده ها سنگ دراین راوانیف به که است فرعی هاي بافت انواع از کيليتيک پوئی و گرافيکی

.کوارتز ها در این سنگ ها . باشند می مرزهاي مضرسی داراي و هستند دار شکل نيمه تا شکل بی ها سنگ این هاي کانی

 (.c -6روبان هاي چندبلوري کوارتز به همراه عدسی هایی از کوارتز و فلدسپات را تشکيل می دهند )شکل 

 

    

            

           
 (نوارهاي کوارتز به همراه عدسی هاي کوارتز و فلدسپات آلکالن c( بلورهاي گارنت در نور عادي وپالریزه) bو  a: )6شکل

 (dبافت گرافيک تا گرانوفير ) 
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 ژئوشيمی واحدهاي منطقه

 رده بندي سنگ هاي منطقه

  Cox et a.,1979رده بندي-

استوار است. در این رده بندي با توجه  K2Oو  Na2Oدرمقابل مجموع درصدهاي وزنی  SiO2ساس درصد وزنی این رده بندي ، برا

( واحد هاي نفودي منطقه شامل گرانيت و گرانودیوریت می باشد.دراین نمودار توده نفوذي ماهيت ساب آلکالن  a -6به شکل )

 دارد.

 (A Streckeisen,1976رده بندي بر اساس مودال کانی ها)  -

( مشاهده می شود نمونه ها ترکيب را نشان می b-6در این رده بندي که بر اساس مودال کانی ها استوار است همانطور که در شکل)

 دهند.

 
 Aموقعيت نمونه هاي منطقه در نمودار )Cox et at.,1979 (b )))( موقعيت نمونه هاي منطقه در نمودار رده بندي  (a:6شکل

Streckeisen,1976)  
 تعيين سري ماگمایی

. (Irvan & Baragar , 1971)یکی از متداول ترین نمودارهاي مثلثی بررسی تغييرات و تعيين سري ماگماي استAFMنمودار 

معموال براي تشخيص روندهاي توله ایتی و کالک آلکالن در سري ماگمایی  (MgOو FeO+Fe2O3 و Na2O+K2O ) AFMنمودار 

، در AFM( مالحظه می شود، نمونه هاي مورد مطالعه در نمودار 0می رود. همانگونه که در نمودار شکل)ساب آلکالن به کار 

 محدوده کالک آلکالن قرار می گيرد.

a 
b 
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 6عالئم مشابه شکل .(Irvan & Baragar , 1971) جهت تفکيک سري هاي تولئيتی و کالک آلکالن AFM:نمودار مثلثی 0شکل 

 است.

 ينشاخص اشباع از آلوم

Maniar & Piccoli (1989)  با ارائه نمودار تغييرات نسبت مولکولی(A/NK) Al2O3/Na2O+K2   در برابر(A/CNK) 

Al2O3/CaO+Na2O+K2O نمونه هاي منطقه در  0قلمروهاي اصلی پرآلومين را از متاآلومين تفکيک نموده اند، که با توجه به شکل

 از آپليت ها در محدوده متا آلومين قرارگرفته است.محدوده پرآلومين واقع شده اند و یک نمونه 

 
 است 6، عالئم مشابه شکل  A/NK Maniar & Piccoli (1989)درمقابل  A/CNK:نمودار تغييرات نسبت 0شکل 
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 جایگاه تکتونيکی

 گروه  (محيط گرانيتوئيدها را به چهار3)شکل  Y+Nb (Pearce et al.,1984)در برابر Rbو  Yدر برابر Nbنمودارهاي 

VAG ،)گرانيتوئيدهاي قوس آتشفشانی( Syn-COLG ،)گرانيتوتيدهاي همزمان با برخورد(WPG  ) گرانيتوئيدهاي درون ورقه اي(

)گرانيتوئيدهاي پشته ميان اقيانوسی تقسيم نموده اند. در این نمودارها مالحظه می شود که نمونه هاي گرانيتوئيدي در  ORGو 

 تعدادي ازنمونه ها محيط درون صفحه اي را نشان می دهند. قرار می گيرند و VAGقلمرو

 
 است 6عالئم مشابه شکل  Y+Nb (Pearce et al., 1984)در برابر  Rbو  YدربرابرNb: نمودارهاي 3شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

 ياست که با واحدها یوریتنودتا گرا يتمونزوگران يبیترک يفط يدارا ي،محمود آباد، واقع در جنوب شرق دند يتوئيديتوده گران

دیناميکی شده و به یک گرانيت کاتاکالستيک  یشود توده گرانيتوئيدي یاد شده متحمل دگرگون یم یهمراه يتیو آپل يتیپگمات

مورد مطالعه با توجه به  يتوئيديگران ياست. سنگ ها ينکالک آلکالن و از نوع پرآلوم اهيتم يتوده دارا ینتبدیل شده است. ا

 .يرندگ یقرار م يدرون صفحه ا يطو بعضا مح یدر محدوده قوس آتشفشان يکیتکتون يطمح یزتما يارهانمود

◊◊◊◊◊◊◊ 
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