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: چكیده  

-سیرجان محسوب می-دگرگونی سنندج-دژ( بخشی از پهنه ماگماییشرق شاهینمجموعه دگرگونی محمودآباد )جنوب

فیلیت، شیست و گنیس واحدهای سنگ شناسی اصلی این مجموعه هستند. عالوه بر این، برونزدهایی از آمفیبولیت نیز  شود.

ساز اصلی آمفیبول های سنگباشند. کانیدار میای و فولیاسیونها از نوع تودهدر این مجموعه وجود دارد. آمفیبولیت

های فرعی هستند. )عمدتاً منیزیوهورنبلند( و پالژیوکالز )آندزین( هستند. ایلمنیت، اسفن، کوارتز، اپیدوت و بیوتیت کانی

 055تا  055دمای های قراردادی محاسبه شده شامل فشارسنج-های پتروژنتیک و دماشرایط دگرگونی که توسط شبکه

تواند در جایگاه گرمایی معادل این چنین شرایط دگرگونی میکیلوبار است. گرادیان زمین 31تا  8گراد و فشار درجه سانتی

طوری که ای است بهآباد معرف حاشیه فعال قارهموعه دگرگونی محمودمج احتماالًای حاکم باشد. قاره حاشیه فعال

 شده است. در شرایط رخساره آمفیبولیت ای جایگاه متحمل دگرگونی قوس قارهبازیک این ماگماتیسم 

 
 .فشارسنجی -مجموعه دگرگونی محمود آباد، آمفیبولیت، دما :کلید واژه ها

Mineral chemistry and thermobarometery of amphibolites from Mahmoud Abad metamorphic 
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International university, z.davoodi@sci.ikiu.ac.ir., Kazem Gholizadeh, PhD student of Economic geology, Shahid 

Beheshti university, araz79kh@gmail.com.  
Abstract:  
 

Mahmoud Abad metamorphic complex (SE Shahindej) is regarded as a part of Sanndaj-Sirjan magmatic-

metamorphic zone. Phyllite, schist and gneiss are major lithological unites of this complex. Furthermore there 

are out crops of amphibolite in this complex. Amphibolites are massive and foliated types. Amphibole (mostly 

magnesiohornblende) and plagioclase (andesine) are the main rock forming minerals. Ilmenite, sphene, quartz, 

biotite and epidote are accessory minerals. Metamorphic conditions that obtained by petrogenetic grids and 

conventional thermobarometers, contain temperature between 500 until 700 °C and pressure between 8 until 13 

Kb. The geothermal gradient equivalent to such metamorphic conditions is dominant in the active continental 

margin setting. Probably, Mahmoud Abad complex representing continental active margin, as basic magmatism 

of this setting has been experienced continental arc metamorphism under amphibolite faciese conditions.   
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 مقدمه :
 

های مختلف  این گونه شوند. جنبهاز واحدهای سنگی کلیدی و مهم نوارهای کوهزایی قدیمی محسوب می هامتابازیت

ها را به خود های ساختاری توجه پترولوژیستسنجی و برداشتکل، سنها از جمله تحوالت دگرگونی، شیمی سنگسنگ

فشارسنجی مراحل مختلف -ها و متعاقب آن دمافهم تحوالت دگرگونی مستلزم شناخت شیمی کانیمعطوف داشته است. 

گرمایی قدیمی و فهم جایگاه ی زمینفشارسنجی منجر به شناخت درجه-دگرگونی است. عالوه بر این انجام دما

ن دما و فشار دگرگونی این است که با تعییی خواهد شد. در این تحقیق سعی بر های دگرگونپالئوتکتونیک سنگ

 .مورد ارزیابی قرار گیردجایگاه پالئوتکتونیک آنها های مجموعه محمودآباد، یتآمفیبول

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیق وبحث

 دو، از دگرگرونیمحمودآباد، به منظور تعیین شررایط دمرا و فشرار  از مجموعه دگرگونیآوری شده های جمعدر بین نمونه

 SX100، مردل EPMAای به کمرک دسرتگاه مرکز فرآوری مواد معدنی ایران، آنالیز ریزپردازش نقطهدر آمفیبولیت،  نمونه

 شردت جریران تابیرده شرده 15KVبه عمل آمده است. در طرول انجرام آنرالیز ولتراژ،  کشور فرانسه Camecaساخت شرکت 

20nA  فرمرول  هرای آمفیبرولیتی،به کمک نتایج حاصرل از آنرالیز نمونره میکرون بوده است. 0تا  3و قطر پرتو مورد استفاده

 ساختاری، اکتیویته اعضای نهایی کانی و محاسبه دما و فشار دگرگونی انجام شد.

 شناسی عمومیزمین

-سیرجان محسوب می-دگرگونی سنندج-دژ( بخشی از پهنه ماگماییشرق شاهین)جنوبمجموعه دگرگونی محمودآباد 

که عمدتاً متشکل از متاپلیت، گنیس و مرمر،گرانیت و ندرتًا  ماگماییهای دگرگونی و سنگ جموعهمشود. در این 

های ژئوشیمیایی سنگ ها عمدتاً متشکل از شیل و گریوک است. شاخصپروتولیت متاپلیت .زد داردمتابازیت است برون

-ترین و مهمها فراوانمتاپلیت(. 3181ای همخوانی دارد )مجرد و همکاران، ها با جایگاه حاشیه فعال قارهکل این متاپلیت

-ها، سیلیمانیت شیستها شامل انواع بیوتیت شیست. این سنگهستندمحمودآباد منطقه ای های دگرگونی ناحیهترین سنگ

های های مذبور کانیمیکاشیستدر داخل  .(3110)حاجی قربانی،  باشندمیدار های کوردیریت، فیلیتهاها، میکاشیست

 ،های مذکورمتاپلیتعالوه بر  شود.کوارتز، فلدسپار آلکالن و سیلیمانیت دیده می بیوتیت، موسکویت، سازسنگ

-یافت میدر این مجموعه دگرگونی ( 2)شکل  های محدودبا برونزد ای نیزتوده دار وشامل انواع فولیاسیون هاآمفیبولیت

 شود.  



 

 
خلقی خسرقی و همکاران، ) دژشاهین 3:355555نقشه شناسی ساده از مجموعه دگرگونی محمودآباد با تغییرات جایگاه ساختاری و نقشه زمین( 3شکل 

3101.) 

 پتروگرافی

و الف(  1)شکل  باشندمیپالژیوکالز  و آمفیبولهای مجموعه دگرگونی محمودآباد آمفیبولیتاصلی ساز های سنگکانی

این هایی متشکل از اپیدوت نیز در . رگهاشاره کرد کوارتز، اپیدوت، بیوتیت، ایلمنیت و اسفن توان بهفرعی می هایاز کانی

زایی پالژیوکالز، کلریتسریسیت و سوسوریترابطه واکنشی تبدیل ایلمنیت به اسفن، ب(.  1ها وجود دارد )شکلسنگ

 باشند.نده میای از شواهد دگرگونی پسروزایی آمفیبول و اپیدوت رگه

 

 
 های مجموعه دگرگونی محمودآباد.در متاپلیت آمفیبولت زد( برون2شکل 



 

 
گزینی توسط یکانی فرعی ایلمنیت در حال جاباشند. ساز اصلی پالژیوکالز و آمفیبول میهای سنگکانی. الف( تصاویر میکروسکوپی آمفیبولیت( 1شکل 

 .آمفیبولیتدر ای . ب( اپیدوت رگهاسفن است

 هاشیمی کانی

 آمفیبول

، B(Ca + Na)آید. با توجه به پارامتر حساب میهای دگرگونی مافیک، آمفیبول یک کانی شاخص بهدر پترولوژی سنگ

 (.2532ن و همکاران، سورداد )هاو ها را در سه گروه جایتوان آمفیبولمی

 BCa/B(Ca + Na) 0.75 ≤                                                                             :آمفیبول کلسیک -3

 < 0.25                                                         BCa/B0.75 < (Ca + Na):کلسیم -آمفیبول سدیم -2

  ≤ BCa/B0.25(Ca + Na)                                                                                آمفیبول سدیک: -1

-آمفیبول گذاری نام نمودار به توجه با و بوده کلسیک، هایآمفیبول نوع از مطالعه مورد هاینمونه اساس،آمفیبول همین بر

 منیزیوهورنبلند نوع از هاآمفیبول سایر قرارگرفته، ترمولیت یمحدوده در که نقطه یک از غیر به ،(4 شکل) کلسیک های

 .هستند

 
 ها از نوع منیزیوهورنبلند هستند. آمفیبول مورد،غیر از یک (، به2532ن و همکاران، روسهای کلسیک )هاوبندی آمفیبولنمودار تقسیممطابق  (4شکل 

 



 
 .های نمونه آمفیبولیتکانیای ( نتایج آنالیز ریزپردازش نقطه3جدول 

 آمفیبولیت نمونه

 پالژیوکالز آمفیبول کانی

شماره 

 آنالیز
#38 #40 #42 #43 #46 #4 #9 #12 

SiO2 48.29 47.60 46.26 46.09 46.75 57.99 57.74 51.64 

TiO2 0.64 1.50 0.52 0.59 0.64 0.00 0.02 0.00 

Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

Al2O3 9.25 8.23 10.62 10.11 11.96 24.59 25.34 28.32 

FeOt 13.61 13.55 14.65 15.21 15.02 0.09 0.12 0.56 

MnO 0.26 0.28 0.27 0.30 0.23 0.04 0.00 0.01 

MgO 12.72 12.56 11.60 12.39 10.78 0.02 0.00 0.06 

CaO 12.25 13.06 12.32 12.20 11.29 8.71 9.84 12.80 

Na2O 1.00 1.08 1.14 1.22 1.52 7.63 5.53 4.56 

K2O 0.57 0.55 0.64 0.76 0.80 0.11 0.11 0.06 

Totals 98.59 98.41 98.02 98.87 98.99 99.19 98.71 98.02 

Si 6.97 6.94 6.82 6.67 6.74 2.63 2.62 2.40 

Ti 0.15 0.17 0.13 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 

AlIV 1.03 1.06 1.17 1.34 1.26 
1.31 1.35 1.55 

AlVI 0.74 0.36 0.67 0.39 0.77 

Fe2+ 1.42 1.65 1.64 1.29 1.53 0.00 0.00 0.02 

Fe3+ 0.11 0.00 0.04 0.56 0.29 0.00 0.00 0.00 

Mn 0.01 0.04 0.01 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 

Mg 2.57 2.73 2.55 2.67 2.32 0.00 0.00 0.00 

Ca 1.46 2.04 1.94 1.89 1.74 0.42 0.48 0.64 

Na 0.81 0.31 0.33 0.34 0.43 0.67 0.49 0.41 

K 0.16 0.10 0.12 0.14 0.15 0.00 0.00 0.00 

Sum 15.43 15.39 15.42 15.37 15.32 5.04 4.94 5.03 

XMg 0.64 0.62 0.61 0.68 0.60       

%An           0.61 0.49 0.61 

%Ab           0.38 0.50 0.39 

%Or           0.00 0.00 0.00 

 اکسیژن محاسبه شده است. 8و  22، 21رمول شیمیایی آمفیبول، بیوتیت و فلدسپار به ترتیب براساس ف

 پالژیوکالز

های فلدسپار به قرار زیر آن است. درصد و نوع متشکله پالژیوکالز بیانگر ترکیب آندزینی اینتایج آنالیز ریزپردازش نقطه

 درصد. 0تا  5 ارتوز درصد و 01تا  0/43درصد، آلبیت از  08تا  42از باشند: آنورتیت می

 فشارسنجی-دما

 های پتروژنتیکالف( دما و فشارسنجی با استفاده از شبكه



 

 ترموبارومتری با استفاده از شبكه پتروژنتیک تبدیل آمفیبولیت به اکلوژیت در سیستم مورب اشباع از آب -1

 (الف-0)(، در شکل 3111)لیو و همکاران،  یت به اکلوژیت در سیستم مورب اشباع از آبشبکه پتروژنتیک تبدیل آمفیبول

تا  055های مجموعه دگرگونی محمود آباد، در دامنه حرارتی نشان داده شده است. با توجه به نبود گارنت در آمفیبولیت

نبود شواهد ذوب بخشی مبین آن است که کیلوبار بوده است. از طرفی  8گراد فشار دگرگونی کمتر از درجه سانتی 055

 باشد. گراد کمتر میدرجه سانتی 005بیشینه دمای دگرگونی از 

 دارپتروژنتیک فازهای تیتانیم ترموبارومتری با استفاده از شبكه-2
ی ها(. در نمونه3111باشد )لیو و همکاران، نمودار پایداری فازهای تیتانیم دار در سیستم مورب می (ب-0شکل )

هستیم و روتیل  سی دگرگونی محمودآباد، شاهد روابط تبدیلی اسفن )تیتانیت( به ایلمنیت و برعکآمفیبولیتی مجموعه

کیلوبار بوده است. از طرفی با توجه به روابط  31کمتر از دگرگونی باشد. لذا با توجه به این نمودار، فشار موجود نمی

 باشد.گراد متغیر میسانتی درجه 055تا  105کیلوبار دمای دگرگونی بین  8تا  4تبدیلی مذکور، در فشار 

 
(. با توجه به نبود 3111فشار و شبکه پتروژنتیک تبدیل آمفیبولیت به اکلوژیت در سیستم مورب اشباع از آب )لیو و همکاران،  -نمودار دما ( الف(0شکل 

 8گراد و فشار دگرگونی کمتر از سانتی درجه 005 کمتر ازی دما دگرگونی محمودآباد، بیشینه یت مجموعههای آمفیبولگارنت و نبود فاز مذاب در نمونه

(.  نظر به حضور 3111)لیو و همکاران،  دار در سیستم مورب اشباع از آبهای پایداری فازهای تیتانیمفشار و محدوده -است. ب( نمودار دما کیلوبار بوده

 درجه 055تا  105ی دمایی بین کیلوبار و محدوده 31های محمودآباد، شامل فشار کمتر از نبود روتیل، شرایط دگرگونی آمفیبولیت تیتانیت و ایلمنیت و

 باشد.کیلوبار( می 8تا  4گراد )در فشار تینسا

 ب( دما و فشارسنج های قراردادی

 فشارسنجی با استفاده از شیمی آمفیبول -دما-1

 آمفیبول Tiدر برابر  lVAlو تغییرات مقدار   #Mgدر برابر  iSس تغییرات ترمومتری بر اسا-1-1

 105تا   105ی دمایی  های مختلف در دامنه( با انجام مطالعات آزمایشگاهی موفق به سنتز آمفیبول3118ارنست و لیو )

 های آمفیبولیتی مجموعهآمفیبول نمونه، Tiدر برابر  lVAlبا توجه به نمودار دوتایی تغییرات  اند.گراد شدهسانتی درجه

 Siمقادیر  بر اساس  الف(.-1اند )شکل گراد متبلور شدهسانتی درجه 055تا  105دمایی دگرگونی محمودآباد در محدوده 

  .(ب-1)شکل  اندمتبلور شدهگراد سانتی درجه 055کمتر از ی دمایی های مورد مطالعه، در محدوده، آمفیبولنیز #Mgو 



 

 
ی محمودآباد، در محدوده دمایی مجموعههای آمفیبولیت نمونه. مطابق این نمودار، آمفیبول (3118)ارنست و لیو، #Mg در برابر  Si( الف( نمودار1شکل 

 بر اساس این نمودار، .(3118)ارنست و لیو، های کلسیک آمفیبول Ti در برابر IVAlب(، نمودار تغییرات  اند.گراد متبلور شدهسانتی درجه 055تا  105

 .اندتشکیل شدهگراد سانتی درجه 055کمتر ازدمایی  های محمودآباد در محدودهآمفیبول نمونه

 3O2Alو 2TiOهای ترموبارومتری آمفیبول با استفاده از ایزوپلت -1-2

رود اما تیتانیم نیز با افزایش دما، باال مییابد، مقدار افزایش می 3O2Alهای کلسیک، با افزایش دما و فشار، مقدار در آمفیبول

(. با توجه به این روابط ارنست و لیو 3181گیرد )موودی و همکاران، ثیر فشار قرار میأم، کمتر تحت تآلومینیدر مقایسه با 

دگرگونی اند که تحت شرایط آزمایشگاهی تاثیر دما و فشار را بر روی ترکیب آمفیبول سنگهای (، موفق شده3118)

 ،(. با توجه به این نمودار0های تیتانیم و آلومینیم در نمودار دما و فشار نمایش دهند )شکلبازیک بصورت ایزوپلت

 تشکیل گرادسانتی درجه 115تا   055کیلوبار و دمای  31تا    8 بین در فشار محمودآباد، های مجموعه دگرگونیآمفیبولیت

 ده است.ش

 
مطابق این نمودار، شرایط  .حرارت-در نمودار فشار .(3118)ارنست و لیو، های کلسیک آمفیبول 3O2Alو  2TiOهای اکسیدهای اصلی ( ایزوپلت0شکل 

 .باشدمیکیلوبار  31تا  8گراد و فشار درجه سانتی 115تا  055ی دمایی محدودهدر محمودآباد مجموعه  هایدگرگونی آمفیبولیت

 پالژیوکالز -هورنبلند زوج کانیترمومتری با استفاده از -2

بلندی و هلند توسط است که نخستین بار  پالژیوکالز -ای ترمومتری، ترمومتر هورنبلندهروش ترینمتداولیکی از 

عدم ( با توجه به حضور یا 3114) ندیسپس هلند و بال معرفی شده است.چرماکیتی  -(، براساس جانشینی ادنیتی3115)

ارائه به منظور دماسنجی دار و بدون کوارتز، های کوارتزحضور کوارتز در سنگ، دو واکنش جداگانه را برای سنگ

الف، در محاسبات  شود از معادلهمحمودآباد، کوارتز دیده می مجموعه آمفیبولیتهای ند. از آنجا که در نمونهاهکرد

 استفاده شده است.



 

 آلبیت + ادنیت )ب                               آلبیت + ترمولیت = کوارتز+ ادنیت )الفآنورتیت + ریشتریت = 

 184 کیلوبار، دمای 8گراد و در فشار  درجه سانتی 012تا  188دمای کیلوبار،  2قراردادی با توجه به واکنش اول، در فشار 

 042تا  180(، دمای 3115ندی و هلند )وجه به روش بال. بر همین اساس و با تمحاسبه شده استگراد سانتی درجه 024تا 

 .ه استکیلوبار، بدست آمد  8گراد، در فشار سانتی درجه  015تا  181 و دمایکیلوبار  2گراد، در فشار کیلوبار سانتی درجه
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

در شرایط دمایی   ،کیلوبار 31تا  8باد معرف دامنه فشاری آهای مجموعه دگرگونی محمودفشارسنجی آمفیبولیت-نتایج دما

 ایقوس قارهدر جایگاه تکتونیکی  ،مذکور . گرادیان زمین گرمایی شرایط دگرگونیاستگراد درجه سانتی 055تا  055

تج از جایگاه تکتونیکی منفشارسنجی حاصل شده با -ارزیابی این چنین جایگاهی که توسط محاسبات دما .باشدحاکم می

احتماالً مجموعه  خوانی دارد.نیز هم که توسط دیگر محققین خاطرنشان شده هاهای شیمیایی سنگ کل متاپلیتشاخص

و ماگماتیسم بازیک  سنگ دگرگونی، رسوباتکه پیطوری هباشد بای میدگرگونی محمودآباد، بیانگر حاشیه فعال قاره

 شده است. نئوتتیسدر طی اضمحالل و بسته شدن حوضه اقیانوسی  ایهقوس قارموجود در این جایگاه، متحمل دگرگونی 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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