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 چكيده 

سيرجان است. -زد دارد و متعلق به پهنه ساختاری سنندجدژ برونشرق شاهينمجموعه دگرگوني محمودآباد، در جنوب
سيليکاته نيز در این مجموعه زدهایي از آمفيبوليت و آمفيبوليت کالکشناسي اصلي هستند و برونها، واحد سنگمتاپليت

سيليکاته آمفيبول، پالژیوکالز، اپيدوت، کلينوپيروکسن و های کالکساز آمفيبوليتهای سنگدگرگوني وجود دارند. کاني

 :شامل محاسبه شدهباشند. ميانگين دما و فشار که توسط ترموبارومترهای قراردادی و شيمي کاني آمفيبول کلسيت مي

گراد در کيلومتر است. این درجه سانتي 00که معادل گرادیان  باشدکيلوبار مي 1در فشار  گراددرجه سانتي 607دمای 

ها و باشد. شواهد شيمي سنگ کل متاپليتمي بينيپيشای قابل گرمایي در حاشيه فعال قارهچنين گرادیان زمين

االً مجموعه دگرگوني محمودآباد معرف ای همخواني دارد. احتمهای همجوار نيز با جایگاه حاشيه فعال قارهآمفيبوليت

باشد که متحمل دگرگوني حاشيه فعال سيرجان مي-ای باالی زون فرورانش نئوتتيس به زیر پهنه سنندججایگاه قاره

 ای شده است.قاره

 

 دژفشارسنجي، مجموعه دگرگوني محمودآباد، شاهين-سيليکاته، دماآمفيبوليت کالکواژگان کلیدی: 
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Mineral chemistry and thermobarometery of Calc-silicate 

Amphibolites from Mahmoudabad metamorphic complex (SE 

Shahin Dezh) 
 

 

Abstract  
Mahmoudabad, metamorphic complex cropped out in the eastern south Shahin Dezh and 

belongs to the tectonic zone of Sanandaj-Sirjan. Metapelites, are the main lithological unit 
and there are out crops of amphibolite and calc silicate amphibolite in this metamorphic 

complex as well. Amphibole, plagioclase, epidot, clinopyroxene, and calcite are the rock 

forming minerals of calc-silicate amphibolites. The average pressure and temperature that 
calculated by conventional thermobarometers and amphibole chemistry contain, 

temperature of 625 °c in the pressure of 8 kb. That is equivalent geothermal gradient of 22 

°c per km. Such geothermal gradient is predictable in the active continental margin. 

Whole rock chemistry evidences of adjacent metapelites and amphibolites are compatible 
with the continental active margine setting. Probably Mahmoudabad metamorphic 

complex indicating continental setting abow subduction zone of neotethyse beneath 

Sanandaj-Sirjan zone that has been experienced metamorphism of continental active 
margine. 

 

Keywords: Calc-silicate Amphibolite, Thermobarometry, Mahmoudabad 

metamorphic complex, Shahin Dezh 
 

 

 مقدمه  -1
یافت  سيليکاتهکالکهای های متفاوت از نظر پروتوليت همانند متابازیت، متاپليت و آمفيبوليتنوارهای کوهزایي سنگدر 

های ساختاری سنجي و برداشتها از جمله تحوالت دگرگوني، شيمي سنگ کل، سنهای مختلف این گونه سنگجنبهشوند. مي

-ها و متعاقب آن دماست. فهم تحوالت دگرگوني مستلزم شناخت شيمي کانيها را به خود معطوف داشته اتوجه پترولوژیست

ی زمين گرمایي قدیمي و فشارسنجي منجر به شناخت درجه-فشارسنجي مراحل مختلف دگرگوني است. عالوه بر این انجام دما

تعيين دما و فشار دگرگوني های دگرگوني خواهد شد. در این تحقيق سعي بر این است که با فهم جایگاه پالئوتکتونيک سنگ

مجموعه دگرگوني محمودآباد، ضمن تخمين گرادیان زمين گرمایي، جایگاه پالئوتکتونيک آنها  سيليکاتههای کالکآمفيبوليت

 مورد ارزیابي قرار گيرد.

 

 روش تحقیق و بحث  -8
دما و فشار دگرگوني، یک نمونه منظور تعيين آوری شده از مجموعه دگرگوني محمودآباد، به های جمعدر بين نمونه

 ای به کمک دستگاه مایکروپروب مدلسيليکاته نيز در مرکز فرآوری موادمعدني ایران، آناليز ربزپردازش نقطهآمفيبوليت کالک

Cameca SX100  ،15به عمل آمده است. در طول انجام آناليز ولتاژKV  15شدت جریان تابيده شدهnA  و قطر پرتو مورد

ها و دما و فشار دگرگوني محاسبه شده ميکرون بوده است. به کمک نتایج حاصل از آناليز، فرمول ساختاری کاني 7تا  1استفاده 

 است. 
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 زمین شناسی عمومی -8-1
-سيرجان محسوب مي-دگرگوني سنندج-دژ( بخشي از پهنه ماگمایيشرق شاهينمجموعه دگرگوني محمودآباد )جنوب

های دگرگوني و ماگمایي که عمدتاً متشکل از متاپليت، گنيس و مرمر، گرانيت و ندرتاً متابازیت و شود.در این مجموعه سنگ

های ها عمدتاً متشکل از شيل و گریوک است. شاخص(. پروتوليت متاپليت1زد دارد )شکل است برون سيليکاتکالک

ها (. متاپليت1319ای همخواني دارد )مجرد و همکاران، حاشيه فعال قاره ها با جایگاهژئوشيميایي سنگ کل این متاپليت

ها، ها شامل انواع بيوتيت شيستای منطقه محمودآباد هستند. این سنگهای دگرگوني ناحيهترین سنگترین و مهمفراوان

های مذبور در داخل ميکاشيست (.1397 قرباني،باشند )حاجيها ميفيليت ها، کردیریتها، ميکاشيستسيليمانيت شيست

های مذکور، شود. عالوه بر متاپليتساز بيوتيت، موسکویت، کوارتز، فلدسپار آلکالن و سيليمانيت دیده ميهای سنگکاني

 الف(.-0د )شکل نشوزد محدود در این مجموعه دگرگوني یافت ميسيليکاته با برونهای کالکآمفيبوليت

 

 
دژ خلقی شاهین 1:188888نقشه شناسی ساده از مجموعه دگرگونی محمودآباد )با تغییرات از ساختی و نقشه زمینجایگاه زمین(: 1شکل )

 (.1888خسرقی و همکاران، 
 

 بحث -8

 پتروگرافی -8-1
سيليکاته مجموعه دگرگوني محمودآباد شامل آمفيبول، کلسيت، پالژیوکالز، اپيدوت ساز آمفيبوليت کالکهای سنگکاني

ها وجود دارد. با توجه به فراواني ای در این سنگب(. پيروکسن، اپيدوت و کلسيت بصورت رگه-0پيروکسن است )شکل و 

تر است. ها مناسبسيليکاته برای این سنگآمفيبول و پالژیوکالز و مقادیر کم کلسيت، اطالق اصطالح آمفيبوليت کالک

که باندهای غني از آمفيبول از باندهای غني از اپيدوت و پيروکسن متمایز  طوریها وجود دارد، بهناهمگني ترکيبي در نمونه

 باشند.مي
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-سیلیکاته در مجموعه دگرگونی محمودآباد. ب( تصویر میکروسکوپی آمفیبولیت کالکزد آمفیبولیت کالک(: الف( برون8شکل )

 فلدسپار و کلسیت است.ساز آن آمفیبول، پیروکسن، اپیدوت، های اصلی سنگسیلیکاته. کانی

 

 هاشیمی کانی -8-8

 آمفیبول -8-8-1

Bآید. با توجه به پارامتر حساب ميهای دگرگوني مافيک، آمفيبول کاني اصلي بهدر سنگ
(Ca+Na)، ها توان آمفيبولمي

 (.0210داد )هاوسورن و همکاران،  را در سه گروه جای

B                                                                                          آمفيبول کلسيک: (1)
Ca/

B
(Ca+Na) ≥0.75                                 

<0.75                                                                          کلسيم:-آمفيبول سدیم (2)
 B

Ca/
B
(Ca+Na) >0.25 

≤0.25                                                                                            آمفيبول سدیک: (3)
 B

Ca/
B
(Ca+Na) 

گذاری های کلسيک، بوده و با توجه به نمودار نام های مورد مطالعه از نوع آمفيبولبر همين اساس،آمفيبول نمونه

ها از نوع ی ترموليت قرارگرفته، سایر آمفيبولغير از سه نقطه که در محدوده، به (الف-3شکل ) های کلسيکآمفيبول

 .منيزیوهورنبلند هستند

 

 
ها از نوع غیر از سه مورد، آمفیبول(، به8818های کلسیک )هاوسورن و همکاران، بندی آمفیبولمطابق نمودار تقسیم(: الف( 8شکل )

(، فلدسپارهای مورد مطالعه از نوع 1888بندی فلدسپار )دیر و همکاران، تایی تقسیممطابق نمودار سهمنیزیوهورنبلند هستند. ب( 

های مورد مطالعه از نوع (، پیروکسن1822بندی پیروکسن )موریموتو، تایی تقسیمآندزین و البرادوریت است. ج( مطابق نمودار سه

 .دیوپسید است

 

 سیلیکاته.های آمفیبولیت کالکای کانی(: نتایج آنالیز ریزپردازش نقطه1جدول )
 اپیدوت پالژیوکالز پیروکسن آمفیبول کانی

 03# 00# 19# 16# 33# 27# 11# 1# 0# شماره آناليز

SiO2 49.31 48.42 49.98 52.41 54.10 55.27 58.70 39.70 38.94 

TiO2 0.20 0.24 0.39 0.04 0.01 0.00 0.02 0.21 0.12 

Al2O3 6.79 7.19 5.51 1.29 0.49 28.44 26.30 22.14 22.23 

FeO
t
 10.18 9.99 10.10 5.65 4.08 0.00 0.18 12.46 13.13 

MnO 0.16 0.23 0.18 0.39 0.33 0.00 0.00 0.13 0.12 

MgO 16.80 17.31 17.60 16.32 16.21 0.00 0.05 0.15 0.01 

CaO 12.80 12.92 11.82 24.30 25.21 12.28 8.60 23.22 23.54 

Na2O 0.88 0.91 0.52 0.47 0.29 4.86 5.91 0.12 0.08 
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K2O 0.64 0.59 1.60 0.00 0.00 0.08 0.88 0.09 0.02 

Totals 97.76 97.80 97.70 100.87 100.72 100.93 100.64 98.31 98.19 

Si 7.03 6.89 7.09 1.90 1.97 2.47 2.61 3.12 3.06 

Ti 0.02 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

Al
IV

 0.97 1.12 0.91 
0.06 0.02 1.50 1.38 2.06 2.06 

Al
VI

 0.17 0.09 0.02 

Fe
2+

 0.73 0.51 0.42 0.00 0.06 0.00 0.01 0.17 0.10 

Fe
3+

 0.48 0.68 0.78 0.17 0.07 0.00 0.00 0.65 0.76 

Mn 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mg 3.57 3.67 3.72 0.88 0.88 0.00 0.00 0.01 0.00 

Ca 1.96 1.97 1.80 0.94 0.98 0.59 0.41 1.95 1.98 

Na 0.24 0.25 0.14 0.03 0.02 0.42 0.51 0.01 0.01 

K 0.12 0.11 0.29 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 

Sum 15.31 15.33 15.23 4.00 4.00 4.99 4.97 7.98 7.97 

XMg 0.83 0.88 0.90 1.00 0.94 
    

%An 
     

58.00 42.00 
  

%Ab 
     

41.54 53.00 
  

%Or 
     

0.45 5.00 
  

Wo    51.69 51.25     

En    48.31 45.85     

Fs    0.00 2.90     
B
Ca/

B
(Ca+Na) 1 2.99 2.96       

 اکسیژن محاسبه شده است. 5/18و 2، 8، 88آمفیبول، پیروکسن، فلدسپار و اپیدوت به ترتیب بر اساس فرمول شیمیایی 
 

 پالژیوکالز -8-8-8
ها ب(. درصد و نوع متشکله-3ای بيانگر ترکيب آندزین و البرادوریت پالژیوکالز است )شکل نتایج آناليز ریزپردازش نقطه

 درصد. 7تا  47/2درصد و ارتوز  73تا  74/41درصد، آلبيت از  71تا  40باشند: آنورتيت از به قرار زیر مي

 

 پیروکسن -8-8-8

های ج(. درصد و نوع متشکله-3ای پيروکسن بيانگر ترکيب دیوپسيدی است )شکل نتایج آناليز ریزپردازش نقطه

تا  2درصد و فروسيليت  31/41تا  17/47درصد، انستاتيت از  69/71تا  07/71باشند: والستونيت از پيروکسن به قرار زیر مي

 (، از نوع دیوپسيد هستند.1911بندی پيروکسن )موریموتو، درصد. مطابق نمودار تقسيم 92/0
 

 فشارسنجی-دما -8-8

 فشارسنجی با استفاده از شیمی آمفیبول-دما -8-8-1

Al و تغییرات مقدار   #Mgدر برابر Si ترمومتری بر اساس تغییرات -8-8-1-1
lV در برابرTi آمفیبول 

 972تا   672ی دمایي  های مختلف در دامنه( با انجام مطالعات آزمایشگاهي موفق به سنتز آمفيبول1991ارنست و ليو )

Alاند. با توجه به نمودار دوتایي تغييرات گراد شدهسانتي درجه
lV  در برابرTiسيليکاته های آمفيبوليت کالک، آمفيبول نمونه
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الف(. بر اساس  -4اند )شکل گراد متبلور شدهسانتي درجه 672و کمتر از  672دمایي دگرگوني محمودآباد در محدوده  مجموعه

اند )شکل گراد تشکيل شدهسانتي درجه 522ی دمایي کمتر از های مورد مطالعه، در محدودهنيز، آمفيبول #Mgو  Siمقادیر 

 ب(.-4
 

 

 

 

 
 858محدوده دمایی های مورد مطالعه در . مطابق این نمودار، آمفیبول(1882)ارنست و لیو، #Mg در برابر  Siنمودار (: الف( 8شکل )

. بر (1882)ارنست و لیو، های کلسیک آمفیبول Tiدر برابر  AlIVاند. ب(، نمودار تغییرات گراد متبلور شدهسانتی درجه 858و کمتر از 

های ایزوپلت اند. ج(گراد تشکیل شدهسانتی درجه 888دمایی کمتر از محمودآباد در محدوده هایاساس این نمودار، آمفیبول نمونه

. مطابق این نمودار، شرایط دگرگونی حرارت-(. در نمودار فشار1882)ارنست و لیو، های کلسیک آمفیبول Al2O3و  TiO2اکسیدهای اصلی 

 باشد.کیلوبار می 11تا  8گراد و فشار درجه سانتی 588تا  888ی دمایی محدودهدر  مجموعه محمودآبادسیلیکاته های کالکآمفیبولیت

 

 Al2O3و TiO2های ترموبارومتری آمفیبول با استفاده از ایزوپلت -8-8-1-8

رود یابد، مقدار تيتانيم نيز با افزایش دما، باال ميافزایش مي Al2O3های کلسيک، با افزایش دما و فشار، مقدار در آمفيبول

(. با توجه به این روابط ارنست و ليو 1913گيرد )موودی و همکاران، اما در مقایسه با آلومينيم، کمتر تحت تأثير فشار قرار مي

اند که تحت شرایط آزمایشگاهي تأثير دما و فشار را بر روی ترکيب آمفيبول سنگهای دگرگوني بازیک (، موفق شده1991)

-نمونه آمفيبول ،ج(. با توجه به این نمودار-4آلومينيم در نمودار دما و فشار نمایش دهند )شکل  های تيتانيم وبصورت ایزوپلت

 گراد تشکيل شده است.سانتي درجه 732تا   432کيلوبار و دمای  11تا    6های مورد مطالعه، در فشار بين 

 

 پالژیوکالز -ترمومتری با استفاده از زوج کانی هورنبلند -8-8-8
پالژیوکالز است که نخستين بار توسط بلندی و هلند -های ترمومتری، ترمومتر هورنبلندترین روشمتداول یکي از

( با توجه به حضور یا عدم 1994چرماکيتي معرفي شده است. سپس هلند و بالندی )-(، براساس جانشيني ادنيتي1992)

اند. از دار و بدون کوارتز، به منظور دماسنجي ارائه کردههای کوارتزحضور کوارتز در سنگ، دو واکنش جداگانه را برای سنگ

شود از معادله الف، در محاسبات استفاده کوارتز دیده مي سيليکاته مجموعه محمودآباد،های آمفيبوليت کالکنمونهآنجا که در 

 شده است.

 ترموليت = کوارتز+ ادنيت )الفآنورتيت + ریشتریت = آلبيت + ادنيت )ب                               آلبيت + 

گراد محاسبه شده است. بر همين اساس و با درجه سانتي 539تا  632کيلوبار، دمای  1با توجه به واکنش اول، در فشار 

 گراد، بدست آمده است.درجه سانتي 517تا   632کيلوبار، دمای 1(، در فشار 1992توجه به روش بالندی و هلند )
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 گیرینتیجه -4
درجه  607سيليکاته مجموعه دگرگوني محمودآباد معرف ميانگين دمای های کالکفشارسنجي آمفيبوليت-نتایج دما

گراد در درجه سانتي 00گرمایي باشد. این چنين شرایط دما و فشار معادل گرادیان زمينکيلوبار مي 1گراد در فشار سانتي

های ای قابل انتظار است. شيمي سنگ کل متاپليتجایگاه حاشيه فعال قاره در مذکورباشد. گرادیان زمين گرمایي کيلومتر مي

ای همخواني دارد. احتماالً های همجوار نيز با جایگاه حاشيه فعال قارهو آمفيبوليت (1319)مجرد و همکاران،  ميزبان

باالی زون فرورانش هستند، که در طي  ایهای مجموعه دگرگوني محمودآباد بيانگر جایگاه حاشيه قارهها و متاپليتآمفيبوليت

 اند.ای شدهسيرجان متحمل دگرگوني حاشيه فعال قاره-فرورانش نئوتتيس به زیر پهنه سنندج

 

 منابع و مراجع -5
، سازمان زمين شناسي و اکتشاافات معادني   "دژ شاهين 1:122222نقشه زمين شناسي"(. 1353خلقي خسرقي، م.ح.، علوی نائيني، م. ، )

 .کشور

، زادگاه رسوبي و پاراژنزهای کانيایي، مجلاه پترولاوژی،   "دژهای شاهينکل متاپليت شيمي سنگ"(، 1319مجرد، م.، موذن، م.، موید، م.، )

14( ،11- 53.) 

ناماه  پایاان   ،" دژ(شارق شااهين  سنگ دگرگوني ایران در مجموعه دگرگوني محمودآباد )جنوبپترولوژی پي"(،1397حاجي قرباني، ش.، )

 کارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني )ره( ، قزوین.
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