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شناسی ايران، دانشگاه شیرازو کانی دومین همايش بلورشناسیبیست و

  در شرق باتولیت الوند سیلیکات -هورنفلس های کالککانی شناسی و روابط فازی  بررسی
Study of mineralogy and phase relations ofcalc-silicate hornfels in East Alvand batholiths 

 3؛ ساکی، عادل2موذن، محسن؛ 1قربانی، هاله
 دانشگاه شهید چمران3؛ دانشگاه تبریز2و1

 
 چکیده
و  نفوو  باتولیوت الونود .سیرجان واقع شده است -زون سنندج و هاله دگرگونی مجاورتی آن در شمال غرب ايران و در  الوند باتولیت

 انتشار سیاالت و گرمای ناشی از ماگما در سنگ میزبان رسی و آهکی باعث دگرگونی مجاورتی در يال شرقی توده الوند شوده اسوت 

های سویلیکاته ريوز آثار دگرگونی مجاورتی عالوه بر افزايش اندازه بلور کلسیت و در نتیجه کاهش تعداد بلورهای آن باعث ظهور کانی

های دگرگونی است  بر اساس مطالعات صورت گرفته مجموعه کانییت/ اکتینولیت، کلینوپیروکسن و گارنت شده اپیدوت، ترمولمانند 

تقسوی  شوده انود،  های گروه آمفیبول و کلینوپیروکسنبر مبنای وجود کانی ، اين سنگ هامنطقهسیلیکات  -کالکهای هورنفلسدر 

هوای دارای هورنبلنود، های دارای ترمولیوت، مجموعوه کوانیولیت، مجموعه کانیهای بدون ترممجموعه کانی اين گروه ها عبارتند از

با توجه به مجموعه کانی هوا موی تووان گفوت ايون سونگ هوا در روی دو مر لوه  بنابراينهای دارای کلینوپیروکسن  مجموعه کانی

 -گارنوت کالوکدگرگوونی شوامل انووا  متفواوتی از  سنگ های  اصول از ايون نوو  تشکیل شده اند  دگرگونی پیشرونده و پسرونده

سیسوت  انتاوابی بورای  موی باشود  سیلیکات -گارنت کالک -کلینوپیروکسن-سیلیکات، وزوويانیت -سیلیکات، کلینوپیروکسن کالک

دگرگوونی  و افوزايش درجوه در هاله دگرگونی الونود بوا پیشورفتبه رور کلی می توان گفت باشد  می ACMهای مورد مطالعه سنگ

  ظاهر می شوند کلینوپیروکسن، گارنت، وزوويانیتهای کانی

 کلید واژه

  سیلیکات -هورنفلس کالک ،دگرگونی پیشرونده و پسرونده باتولیت الوند، دگرگونی مجاورتی،

  قدمهم

سیرجان که در شمال شرق زاگرس  -سنندج دگرگونی ی مطالعه شده باشی از چهارگوش زمین شناسی همدان بوده و در نوارمنطقه

 متنو  آ رين هایسنگ روی بر همدان منطقه در هاپژوهش ترينعمدهگیريد  از شمال غرب تا جنوب شرق واقع شده است قرار می

 دگرگونی هاله در رسی مجاورتی دگرگونی هایسنگ و همدان هایشیست به موسوم ای نا یه دگرگونی هایسنگ يا و الوند باتولیت

به   (a  1اند )شکلنگرفته قرار توجه مورد الوند باتولیت دگرگونی هاله در موجود سیلیکات -کالک  هایهورنفلس اما ،بوده است الوند

ای در مطالعه تحوالت زمین ساختی برخوردار است  اين سیرجان از اهمیت ويژه -رور کلی در زمین شناسی ايران زون سنندج 

ها، ها و چین خوردگیسر گذاشتن فرايندهای متعدد و ماتلف تغییر شکل دهنده همچون پیدايش شکستگی باش به دلیل پشت

تکاپوی اين باش را های گوناگونی از گذشته پرای داشته که نشانههای آ رين درونی و بیرونی، جلوه ويژهها و فعالیتانوا  دگرگونی

 در هاسنگ اين رخنمون داشتن نظر در با و مه  اين به توجه با نمايد یز مطرح میهای فراوانی را نگذارد و پرسشبه نمايش می

 دگرگونی فرايند رول در شده تشکیل کانی های مجموعه از استفاده با که است شده سعی تحقیق اين در الوند، باتولیت ارراف

 گیرد  قرار مطالعه موردو روابط فازی  ، واکنش های دگرگونیبافتی شناسايی مجاورتی،

 زمین شناسی منطقه

سیرجان جای گرفته است  در  -ی زون سنندج در محدوده (Stocklin, 1968)نا یه همدان از ديدگاه زمین شناختی ساختاری 

ای در به صورت نوار رويل شده سیرجان -سنندج زونی جنوب باختری اين زون نا یه ساختاری ايران مرکزی جای دارد   اشیه

از کوهزاد زاگرس دانسته و آن را  سیرجان را جزيی –زون سنندج  Alavi (1994)امتداد و به موازات روراندگی زاگرس، گسترش دارد 

ها و وا دهای رسوبی منطقه در ری بسته شدن نئوتتیس و برخورد قاره اوراسیا و گندوانا زون زاگرس فلس مانند نامیده است  سنگ

اند  افزايش فشار و گرما در منطقه باعث رخداد يک دگرگونی شده های موجود در  اشیه قاره دچار دگرگونیتحت تاثیر فعالیت
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شناسی ايران، دانشگاه شیرازو کانی دومین همايش بلورشناسیبیست و
ای و تکامل فرايند ای را ايجاد کرده است  ادامه روند برخورد قارههای دگرگونی نا یهديناموترمال در منطقه شده است که سنگ

و هاله دگرگونی مجاورتی آن در شمال  الوند باتولیتجاد باتولیت الوند شده است  های پلوتونیس  و ايکوهزايی باعث شرو  فعالیت

انتشار سیاالت و گرمای  اصل از ماگما در و نفو  اين توده (  b  1سیرجان واقع شده است )شکل -غرب ايران و در زون سنندج 

   توده شده است در يال شرقیدگرگونی مجاورتی شکل گیری  ايجادسبب میزبان رسی و آهکی سنگ 

 

 

 

 

 

 

 -یت منطقه مورد مطالعه در زون سنندج موقع  b، ( Google Earth) آن ارراف های دگرگونی و الوند باتولیت از ای ماهواره تصوير  a  1شکل 

 ( Sepahi, 2008) همدان زمین شناسی ساده شده منطقهنقشه  سیرجان همراه با

 صحرایی مطالعات

-ها و هورنفلسها، آمفیبولیتسیلیکات در منطقه مطالعاتی به وسعتی در  دود چندين متر در مجاورت شیست -های کالک سنگ

های که موجب تبلور کانی باشندمیSi و  Alهای دارای ناخالصی  سیلیکات -سنگ های کالکنیمه رسی رخنمون دارند   -های رسی 

کلینوپیروکسن و      ( شده است  اندازه برخی بلورها مانند کلسیت، آمفیبول و زوئیزيت سیلیکات آلومینیوم )مانند گارنت، زوئیزيت و 

  باشدای است که با چش  قابل مشاهده میبه گونه

 مطالعات پتروگرافی

افتی و های بها، ويژگیمطالعات پتروگرافی يا سنگ شناسی توصیفی، ارالعات گسترده و جامعی در ارتباط با پراکندگی و تنو  کانی

های هدف اصلی در اين باش مطالعه و بررسی پتروگرافی سنگدهند  های دگرگونی منطقه به دست میسنگها روابط بافتی کانی

ی میکروسکوپی مقارع اين باش  اصل مطالعه ( 1)جدول باشدهای دگرگونی مجاورتی شرق باتولیت الوند میدگرگونی در هاله

-های واکنشی، بافت سیمپلکتیتی، بافتهای غیر تعادلی مانند هالهباشد  بافتمنطقه مورد مطالعه میهای نازک تهیه شده از نمونه

شوند  در اين باش منظور از ها محسوب نمیهای ديگر هستند جز پاراژنزهايی که به صورت ادخال در کانیهای جانشینی و کانی

های های  اصل از دگرگونی پیشرونده، کانیباشد که شامل کانیزک میها در يک مقطع ناتوصیف مجموعه کانی ،هامجموعه کانی

   باشندمی های  اصل از آلتراسیون يا دگرگونی پسروندهباقی مانده از سنگ اولیه يا پروتولیت و يا کانی

دگرگونی مجاورتی عالوه دهند  آثار های سیلیکات آلومینیوم بیشترين مدال سنگ را تشکیل میسیلیکات کانی -های کالک در سنگ

های سیلیکاته ريز مثل اپیدوت، ترمولیت/ بر افزايش اندازه بلور کلسیت و در نتیجه کاهش تعداد بلورهای آن، شامل ظهور کانی

در کانی کلسیت، در مرز اين بلورها  در نتیجه پديده درشت شدگی  (a, b, c, d  2)شکل اکتینولیت، کلینوپیروکسن و گارنت است

ها تمام بلورين، دانه درشت تا دانه ريز و بافت میکروسکوپی آنسیلیکات  -های کالکهورنفلسدرجه ايجاد شده است   121زاويه 

ن در بعضی و همچنی( b, c, d  2)شکل  کیلوبالستیک، پورفیروبالستیک، ايديوبالستیک و زينوبالستیک می باشد گرانوبالستیک، پوئی

ها باعث جهت گیری موازی کانی های آمفیبول در برخی از نمونه  خوردبه چش  می های مورد مطالعه بافت سیمپلتیکاز نمونه
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شناسی ايران، دانشگاه شیرازو کانی دومین همايش بلورشناسیبیست و
در تمامی مقارع گرافیت  ضور دارد که مقدار گرافیت در سیلیکات شده است   -های کالک بعضی از سنگ تشکیل فولیاسیون در

های های دگرگونی مانند شیستباشد  به رور کلی گرافیت يک کانی مشاص در سنگبعضی ديگر ک  میبعضی از نمونه زياد و در 

های دگرگونی به های آهکی دگرگون شده است و به عبارت ديگر رنگ خاکستری خیلی از سنگها و سنگدگرگونی، گنیس، اسلیت

های سنگی به صورت پراکنده هماتیت در تعدادی از نمونه (  مقادير اندکی کانی فرعی1532علت وجود همین کانی است )سرابی، 

  (1)جدول  سیلیکات در منطقه مورد مطالعه در زير آمده است -های کالک های دگرگونی در سنگمجموعه کانیشود  مشاهده می

 نظر گرفته شده است  ها  ضور دارد در عنوان فاز اضافی که در همه سنگکوارتز و کلسیت به 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 بافت تشکیل  XPL ، b  ینوپیروکسنکل یهاهمراه با ادخال ینهبلور گارنت در زم یلتشک  a  سیلیکات  -کالک  هایسنگ پتروگرافی  2 شکل

 کلسیت، بلورهای بین بافتی تعادل  XPL ، c  وزوويانیت و کلینوپیروکسن کلسیت، بلورهای از اجتماعی با همراه گارنت، در کیلوبالستیکپوئی

 درشت مجاورت در گارنت بلورهای  XPL  ،d  شودمی مشاهده نمونه در گرانوبالستیک بافت تجمع اين نتیجه در که کلینوپیروکسن و کوارتز

  XPL  کلسیت بلورهای

 

 (Whitney and Evans, 2010) ها ازسیلیکات در همدان  عالئ  اختصاری کانی  - های کالکهای دگرگونی در سنگ  مجموعه کانی1 جدول

 A= Alteration, O= Minor phase (<5%), X= Major phase(>5%) ت اس

توان کلینوپیروکسن میهای گروه آمفیبول و های منطقه مورد مطالعه را بر مبنای وجود کانیهای دگرگونی در سنگمجموعه کانی

  (:2تقسی  کرد )جدول

 های بدون ترمولیتمجموعه کانی
های  اصل از دگرگونی می باشند  بلورهای دهند  اپیدوت اولین کانیی دگرگونی را تشکیل میترين باش هالهها خارجیاين سنگ 

تشکیل  2COرور پراکنده و فراوان با در دسترس بودن  باشند  کلسیت بهرفرنژانس باال میشکل با بیای و بیاپیدوت به صورت دانه

 باشند  ها دارای گرافیت و همچنین هماتیت به مقدار جزيی میشده است  اين مجموعه

 های دارای ترمولیتمجموعه کانی

دگرگونی هورنبلند به های قبلی تشکیل شده و به تدريج با افزايش درجه ها از شکسته شدن کانیبا نزديک شدن به توده، ترمولیت

Sample No GR Cal/Dol Qz Ep Cpx Hbl Grt Zo Mo Ves Tr/Act Hem Texture Rocktype 

Che1A X X  AX  O X      
Poiikiloblastic-

porphiroblastic 
Grt Calc-silicate 

Che1D O X X AX X  X   O   
Poiikiloblastic-

porphiroblastic 
Cpx Calc-silicate 

Che1K X X X AX X  X X    O 
Poiikiloblastic- 

Granoblastic 

Cpx- Grt- Zo 

Calc- silicate 

Che1L O X X AX X  X     O 
Poiikiloblastic- 

Granoblastic 

Cpx- Grt Calc- 

silicate 

Che3 O X X AX  O  X O  X O 

Granoblastic-

sympletic- 

Nematoblastic 

Ep- Tr/Act- Zo 

Calc- silicate 

Che9 O X X X X  X X  X  O 
Poiikiloblastic-  

Granoblastic 

Ves- Cpx- Grt 

Calc- silicate 
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شناسی ايران، دانشگاه شیرازو کانی دومین همايش بلورشناسیبیست و
رفرنژانس متوسط تا ها به صورت کشیده و دارای برجستگی نسبتا زياد با بیصورت جزيی به جای آن ظاهر شده است  ترمولیت

 باشد  ها گرانوبالستیک و نماتوبالستیک میشوند  بافت عمده در اين نمونهرنگ ديده می نسبتا قوی که به رنگ سبز ک 
 ارای هورنبلندهای دمجموعه کانی

ای ها وجود دارد  هورنبلند در درجه دگرگونی متوسط دارای رنگ سبز تا سبز متمايل به قهوههورنبلند به صورت جزيی در اين سنگ

 باشد باشد  گرانوبالستیک و نماتوبالستیک میهای تیره میها در مجاورت کلسیت و کانیاست و در بعضی نمونه
 کلینوپیروکسنهای دارای مجموعه کانی

-يابد  اپیدوت در بعضی نمونهشود و با نزديک شدن به کنتاکت اندازه آن افزايش میکلینوپیروکسن در درجه دگرگونی باال ظاهر می

-ها گرانوبالستیک و پوئیشود  بافت عمده در اين نمونههای دارای درجه متوسط پايدار است و با افزايش درجه درگونی ناپايدار می

در  اشیه يا  گاهیباشند که با خاموشی مايل خود دارای اندازه ريز بلور تا متوسط بلور می هاباشد  کلینوپیروکسنستیک میکیلوبال

 اند در داخل بلورهای گارنت قرار گرفته
 

 .سیلیکات هاله دگرگونی الوند -های کالک های دگرگونی در سنگ  مجموعه کانی2جدول 
 های دگرگونیمجموعه دگرگونیپاراژنز  درجه دگرگونی

 پايین
Qz + Cal + Ep های بدون ترمولیتکانی مجموعه 

Qz + Cal + Ep + Tr/Act های دارای ترمولیتمجموعه کانی 

 های دارای هورنبلندمجموعه کانی Qz + Cal + Ep + Hbl متوسط

 کلینوپیروکسنهای دارای مجموعه کانی Qz + Cal ± Ep + Cpx ± Hbl+Grt باال

 سیلیکات  -های کالک معرفی سیستم مناسب برای مطالعه سنگ

باشد با می ACFMS-CHهای بازيک در سیست  های کربناتی مورد مطالعه مشابه سیست  مطالعاتی سنگسیست  انتاابی برای سنگ

 تواند  ضور داشته باشد  به صورت اضافی می 2COهای آهکی مقدار زيادی فاز سیال اين تفاوت که در سنگ

های آهکی ی سیست  دگرگونی سنگبرای مطالعه ACM (Ernest, 1976) يا ACMS-CHتوان از نمودارهای فازی ساده شده می

يک مثلث  ACM باشند  دياگرامها  ضور داشته و فازهای اضافی سیست  میدر تمامی مجموعه کانی 2COو  Qz، O2Hاستفاده کرد  

 سیلیکات عبارتند از: - های کالککسر مولی است و متغیرهای تشکیل دهنده در سیست  مطالعاتی سنگ
A: Al2O3          ,         C: CaO + Na2O        ,           M: MgO + FeO 

های کلسی  و منیزي  ايجاد کنند  در های دگرگونی در سیلیکاتتواند تغییری در واکنشمقادير جزيی و اندک ديگر فازها اساسا نمی

توان ارالعات مفیدی را در مورد شرايط دما و فشار و های مربوره، میها برروی نمودارها و ترسی  آننتیجه با مطالعه دقیق واکنش

 ها بدست آورد نو  سیال دخیل در واکنش

 هاسیلیکات -های دگرگونی در کالکواکنش  

 پردازي :های ظاهر می شوند که در زير به رور خالصه به شرح هر يک میبا پیشرفت دگرگونی کانیدر هاله دگرگونی الوند 

 ظهور اپیدوت و ترمولیت
-سیلیکات درجه پايین هستند  کلسیت و کوارتز به عنوان کانی  - های کالکهای دگرگونی معمول در سنگاپیدوت و ترمولیت کانی

تواند در اثر دگرگونی پیشرونده با مصرف کوارتز نیز شوند  ترمولیت میها مشاهده میدر نمونه های همراه با اپیدوت و ترمولیت که

 (: نشان داده شده است 5شکل  ACMتشکیل شود  واکنش ا تمالی تشکیل ترمولیت به شرح زير است )در دياگرام 

Qz + Dol + H2O = Cal + Tr + CO2                                                                                      (1)   
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شناسی ايران، دانشگاه شیرازو کانی دومین همايش بلورشناسیبیست و
 ظهور کلینوپیروکسن 

اند  در اين  الت فشار باالتر مصرف شده -های دما های با درجه دگرگونی کمتر به خرج کانیبا نزديک شدن به توده الوند، کانی

سیلیکات به  -های کالک کلینوپیروکسن در سنگهای ا تمالی ظهور شود  واکنشکلینوپیروکسن با مصرف ترمولیت ظاهر می

 نمايش داده شده است (: ACMها در سیست  توالی مجموعه کانی 5شود )در شکل صورت زير پیشنهاد می
 Cal + Tr  =  Di + Dol + CO2 + H2O                                                        (2) 

  

  
-نشان می 2O, CO2(Qz, H-ACM( سیلیکات را در سیست   -های کالک های دگرگونی در سنگو روابط فازی کانی ترکیب شیمیايی  5شکل 

 دهد 

 ظهور گارنت
توالی  5در شکل های پیشنهادی عبارت است از )شود  واکنشبا افزايش درجه دگرگونی کلینوپیروکسن ناپديد و گارنت ظاهر می

 (:نمايش داده شده است  ACMها در سیست  مجموعه کانی
  Ep + Cal + Di = Grt + Dol + CO2 + H2O                                                (3) 

 ظهور وزوویانیت

-ها، محتملشوند  با توجه به مجموعه کانیبا افزايش درجه دگرگونی با مصرف ديوپسید، گارنت بلورهای وزوويانیت تشکیل می 

نمايش داده شده  ACMها در سیست  توالی مجموعه کانی 5در شکل باشند )تشکیل گارنت به صورت زير می هایترين واکنش

 (:است 

 

Grt + Cal + Tr + H2O = Ves + Di + CO2                                                        (4) 

 نتیجه گیری

های رسی در شرق توده الوند ها و هورنفلسمتر در مجاورت شیستسیلیکات به وسعتی در  دود چندين  -سنگ های کالک

کانی سیلیکات در هاله دگرگونی الوند به منظور شناسايی  –های کالک هدف اصلی از اين مطالعه بررسی هورنفلسرخنمون دارند  

با توجه به کانی های موجود در سنگ در هاله دگرگونی الوند است  و روابط فازی  های دگرگونیواکنش، شناسی، شناسايی بافت ها

بررسی و مطالعات سیلیکات منطقه مورد مطالعه تعريف شده است   -برای هورنفلس های کالک ACMهای مورد مطالعه سیست  

 دهند که:نشان می

بل از دگرگونی های دگرگونی مورد مطالعه ق( باتولیت الوند عامل اصلی و منبع  رارتی، دگرگونی مجاورتی در هاله است  سنگ1

های در برگیرنده های آ رين مربوط به باتولیت الوند و سنگاند  مرز بین سنگای قرار گرفتهمجاورتی تحت تاثیر دگرگونی نا یه

 باشد مشاص می
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شناسی ايران، دانشگاه شیرازو کانی دومین همايش بلورشناسیبیست و
 سیلیکات به صورت متوالی رخ داده است  –های کالک های دگرگونی در سنگ( واکنش2

 های درجه باال شامل گارنت، وزوويانیت و     ظاهر می شوند با نزديک شدن به توده نفو ی کانی ( 5

 با توجه کانی شناسی موجود می توان گفت، دگرگونی مجاورتی در ری دو مر له پیشرونده و پسرونده رخ داده است  (4

 شده است ( پیشرفت و افزايش درجه دگرگونی به ترتیب باعث ظهور کانی های اپیدوت، ترمولیت، کلینوپیروکسن و     3

های کالک سیلیکات منطقه به دنبال اوج دگرگونی و در پس از سرد شدن توده و نفو  سیاالت رخ دگرگونی پسرونده در سنگ( 6

 داده است 

های اپیدوت و     عملکرد فرايند های فراوان و نسبتا درشت دانه از کانیتشکیل گارنت با بافت پويی کیلوبالستیک دارای نفو ی(7

 های دگرگون را نشان می دهد پسرونده به دلیل کاهش شرايط فشار بر سنگ دگرگونی
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