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  چکیده

راساس توده اسکارن مورد مطالعه در غرب و جنوب غربی شهرستان قروه در منطقه اي به نام سرانجیک در زون دگرگونی سنندج سیرجان رخنمون دارد. ب
اند. اي جانشینی متاسوماتیک شکل گرفتهکارن منطقه در ارتباط با توده هاي آذرین گرانیتی تا گرانودیوریتی در راستشواهد و مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی اس

رونده رونده و پسکانیهاي  اسکارن منطقه مانند ترمولیت، اپیدوت، کلریت، کلسیت، گراسوالر، دیوپسید، والستونیت و وزوویانیت طی دو مرحله دگرگونی پیش
 درجه سانتی گراد معرفی می نماید. 700تا  450اند. بررسی شرایط دمایی و فوکاسیته اکسیژن دماي تشکیل این کانیها را در حدود هتشکیل شد
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Abstract 

 
The study skarn is outcropped in the west and southwest of Ghorveh city, in an area called Seranjik, belongs 

to Sanandaj – Sirjan metamorphic zone. Based on geological and mineralogical studies the skarn is considered 
as the metasomatic result of granitic to granodioritic intrusions. Skarn minerals such as tremolite, epidote, 
chlorite, calcite, grossular, diopside, wollastonite, and vesuvianite were formed during two episodes of 
progressive and retrogressive metamorphism. Thermometry and oxygen fugacity studies indicate a range of 
temperatures from 450 to 700 oC for the formation of these minerals. 
  
 

  قدمهم
دگرسانی و زون بندي در مطالعه کانیهایی که به نام  کانی شناسی یک عامل مهم در شناخت خاستگاه اسکارن و دماي تشکیل آن است.

نطقه اسکارن در مناطق دگرگونی ایجاد می شوند یکی از ویژگی هاي بارز در مطالعه و شناسایی شرایط دگرگونی از نظر فیزیکوشیمیایی م
در بردارنده کانیهاي دیرگداز مثل گارنت و مگنتیت هستند ممکن است داراي بافتهایی باشند که  کانسارهاي اسکارن بویژه آنهایی که باشد.می

در اطالعات  مفیدي از فرایند هاي اولیه و ثانویه تشکیل اسکارن را به همراه رویدادهاي رخ داده در طول فرایند اسکارن زایی بدست دهند. 
این نوشتار سعی بر آن است با استفاده از مطالعه کانی زایی انجام شده در اسکارن هاي منطقه، شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل اسکارن هاي 

  مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

  یعموم ین شناسیزم
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رجان قرار گرفته یدر زون سنندج س یشهرستان قروه در استان کردستان قرار دارد و از نظر ساختمان یمنطقه مورد مطالعه در جنوب شرق

مه ین يها جنوب ورقه با شمال آن کامال متفاوت است. سنگ ين همه، چهره ظاهریباشد. با ا یاد شده میزون  يها یژگیو يکه به تبع آن دارا
و  ی، مجاورتيه ایناح ید حاکم و به صورت دگرگونین پدین و بارزتریبه عنوان مهمتر یباشند. دگرگون یم ی، عمدتا دگرگونیجنوب
-نیدر سرنوشت زم ییر بسزایز فعال و تاثیوابسته ن يهادهیزم و پدین ماگماتیافته است. عالوه بر ایک) ظهور یک (کاتاکالستینامید یدگرگون
رجان شده که ین قسمت از زون سنندج سیدر ا يادهیچیل پیمسا يریشکل گ اد شده باعثین منطقه داشته است. عملکرد عوامل یا یشناس

  باشد. یع مین وقایک از این قلمرو خاص هرییموجود در سنگها و تع يها یزم و دگرشکلی، ماگماتیق دگرگونیک دقیحل آنها مستلزم تفک

  زبانیسنگ م يتولوژیل
در  ییها قرار گرفته و به شکل رخنمون یکینپلوتو ير نفوذ واحدهایثاست که تحت تأ ياکربناته يواحدها یزائیزبان کانیسنگ م

و  ییاند. اثرات دمال شدهیبه مرمر تبد یدگرگون یکربنات ها هستند که ط نه عمدتاًیزم يتولوژی. لص استیقابل تشخ ییمشاهدات صحرا
کربناته سبب تبلور دوباره  ين سنگهایدر ا یاالت گرمابیو به دنبال آن ورود س یتیو گران یتیوریدگرانو يک حاصل از نفوذ توده هایمتاسومات
 خورد. یه چشم مت بیا کلریس یلیس ياه رگه هامنطقه به همر يعمده کربناتها. اسکارن شده است يهایل کانیتشک کربناتها و

  بحث
رات در یین تغیز اا يرخ داده که آثار ينفوذ يباشد. اندواسکاران داخل توده ها یاسکارن ها شامل دو زون اندواسکارن و اگزواسکارن م

 دوتیاپت و یبوده و کلر یاسکارن يها ین کانیاز مهم تر گارنتت و یزی، زوئتیخورد. ترمول یک منطقه به چشم نمیلکانساب و يهاتوده

، از نوع یتیکلس يها ) و سنگ آهک گروسولر -تیگارنت ( آندراد یفراوان پ اسکارن با توجه بهیز به مقدار کمتر و پراکنده وجود دارند. تین
دو مرحله  یمنطقه ط یاسکارن يهایل کانیدهد که تشک ینشان م یو پتروگراف ییمطالعات صحرا یطور کلهگردد. بیم یدار معرفمیکلس

زبان کربناته نفوذ کرده و به سمت جنوب یبه داخل سنگ م از شمال منطقه ينفوذ ي. توده هارونده رخ داده استرونده و پسشیپ یدگرگون
آن به صورت دست  نخورده  ير قسمت هایشود و سا یده مین آن دیدوت در بیس و اپیلی، ستیون از جمله کلریآلتراس يهایاز کان يتنها آثار

به  یمرحله پس رونده دگرگون یباشد که ط یم) روکسنیپکانه بدون آب (یسل يهایرونده مرتبط با کانشیپ ی. دگرگونمانده است یباق
زان آن افزوده یشود که به سمت جنوب بر م یده مین دیقسمتها بلور یل شده اند. گارنت به صورت پراکنده و در بعضیت تبدیت و کلریترمول
 یدگرگون ی. طت استیرتز و کلس، کواتیدوت، کلری، اپتیزی، زوئتیپس رونده شامل ترمول یدگرگون یل شده طیتشک يهایگردد. کان یم

ت + یهمات ینیگزیب احتمال جایبه ترت 10-25 ژن باالتر ازیته اکسیو فوگاس oC380 شتر از حدودیکمتر و ب يرونده در دماهاشیرونده و پپس
 oC430 تا  oC380  ییو محدوده دما 10- 25 زن کمتر ازیته اکسی). در فوگاس1-(نمودار و بالعکس وجود دارد گارنت يکوارتز به جا ت +یکلس

دارد و بالعکس وجود گارنتاز ت حاصل یکلس کوارتز+ +تیمگن ینیگزیاحتمال جا ییرنج دمان یش دما از ایب با کاهش و افزایه ترتب
  ) 1- نمودار(

 یمتفاوت يهات با نسبتیدوت و کلریوکالز، اپی، پالژت، گارنتیانی، وزووتیزی، زوئتیترمول يهاین بخش مجموعه کانیدر ا :اگزواسکارن
که اسکارن مزبور از نوع  ییشود. از آنجا یافت میم دار یکلس يجهان در اگزواسکارن ها یاسکارن ير اقتصادی. بخش عمده ذخاوجود دارد

است که  بار 1000ا ت 500 از ینیفشار تخم یباشد. رنج کل یم oC600 تا oC500 ن واکنشها ازیا يبرا یین دمایتخم .باشد یم اسکارن میکلس
  وجود دارد.  ین نامشخصیال در اسکارن تخمیهر س يبرا

ن واحد یت در ایو کلر دوتی، اپتیانی، وزووتیمرتبط با اسکارن از جمله ترمول يهایاز کان يامجموعه یکروسکوپیبا توجه به مطاالت م
تر و یمیلیم 2 یبیده به ابعاد تقریو کش يبریز به شکل فیر نسبتاًن قسمت با ذرات یت در ایبول از نوع ترمولیآمف یگردد. فراوان یمشاهده م

 ینیگزیتوانند از جایها متیباشد. ترمول یها مروکسنیه پیجه تجزیبولها در نتیآمف دهد. منشایل میدرصد کل را تشک 10- 15حدود 
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که در ابعاد  يباشد. به نحو ین مجموعه میدر ا گریفراوان د یدوت کانیاپ .شوند  یناشباال CO2 تهیط با فوگاسیروکسن ها تحت شراینوپیکل
در منطقه  ییقهقرا یدوت در زمان دگرگونیاپ يپوشاند. بلورها یبه طور پراکنده سطح مقطع را م یحجم درصد10متر و حدود یلیم 3-2

-لیرسد حاصل تبد یز به نظر مین یهده شده گایت ها دیبدون شکل به همراه ترمول باًیتقر يز بلورهایدوت به صورت ری. اپل شده اندیتشک
  CO2 – H2Oبیترکبا  ال عمدتاًیس ي، فازهااالت آبداریرونده و حضور سپس يواکنش ها یط آبدار باشد. طیگارنت تحت شرا یشدگ

 .دهد یرا نشان م يدارین پایشتریب  10- 25ش از یژن بیته اکسیو فوگاس oC380 ش ازیب ییط دمایت در شرایحضور دارند. گارنت نوع آندراد

ژن باال در یته اکسیط با فوگاسیشرا ین کانیدار است و وجود ایژن پایاکس يته باالیاست که در فوگاس ییها یدوت از جمله کانی) اپ1نمودار (
ن بخش از ی. استیدوت ها نیآن به اندازه اپ یوانفرا یخورد ولیز به چشم میت نیکلر يرگه ها نیهمچن کند. ید مییل آن را تأیهنگام تشک

  .افته استینگ مانند گسترش یبصورت ر ينفوذ ياز غرب به سمت جنوب غرب منطقه با فاصله از توده ها ياارن در محدودهاسک

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Einaudi،1982(  Fe-Ca-H-O-Si-Mgستمیس براي 5/0در فشار   T-XCO2اگرام ید )1-(نمودار 

  

  : يریجه گینت
 یستاله میکر يبه درون آهکها یتیوریو گرانود یتیک گرانیساب و لکان يمنطقه حاصل نفوذ توده هان یاسکارن  در ا يساز یکان -1
ز به سمت جنوب یشود و گسترش اگزواسکارن ن یده نمی) دناندو اسکار( ينفوذ  يرات داخل توده هاییاز تغ ين منطقه آثاریدر ا -2باشد. 

 - 4شود یدهمیت اسکارن در اگزواسکارن دیت اسکارن ،ترمولیزیدو بخش زوئ -3ابد. ی یش میمرتبط با اسکارن افزا يهایش کانیغرب با افزا

ل یبا تشک  oC700 حدود  يش رونده در دمایپ یدو مرحله دگرگون یل اسکارن طیدهد که تشک ینشان م یو پتروگراف ییمطالعات صحرا
 آبدار رخ داده است .  يهایکانل یبه همراه تشک oC450  حدود يآب و پس رونده  در دما –بدون  يهایکان
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