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 چكيده 

-های موجود در متاپليتزد دارد. کانيدژ برونشرق شاهينمجموعه دگرگوني محمودآباد در شمال غرب ایران، در جنوب

هایي از کاني بيوتيت، اپک و زیرکن، در مجاورت مجموعه شامل کاني کردیریت با فابریک پورفيروبالست با ادخال های این

شود. حضور کردیریت و سيليمانيت ها نيز مشاهده ميهای سيليمانيت بر روی بيوتيتها رشد فيبروليتکردیریت فيليت

ها به حالت فيبروليت بر ای و رشد سيليمانيتها با فابریک لکهتباشد. کردیریدليلي بر افزایش دما در این مجموعه مي
دهند، هایي که در حالت شيستوزیته واضح دگرگوني دیناموترمال را نشان ميروی کاني بيوتيت در بيوتيت شيست

=تيتانيم( نسبت 17/2-34/2)ها شود. ميزان تيتانيم در هر واحد فرمولي کاني موسکویت در کردیریت فيليتمشاهده مي

-در-=تيتانيم( بيشتر است. حرارت دگرگوني مجاورتي با استفاده از ترمومتر تيتانيم21/2-23/2ها )به سایر متاپليت

گراد تعيين شده است. شواهد فابریکي و ترمومتری بيوتيت و موسکویت در درجه سانتي 722موسکویت در حدود 

ای تحت تأثير دگرگوني مجاورتي قرار ن است که این مجموعه بعد از دگرگوني ناحيهمجموعه محمودآباد نشان دهنده ای

  گرفته است.

 

 مجموعه دگرگوني محمودآباد، دگرگوني مجاورتي، ترمومتریواژگان کلیدی: 

 

 

Study of mineral chemistry and thermometry of Metapelites rocks 

from Mahmoudabad metamorphic complex 
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Abstract  
Mahmoudabad, metamorphic complex is in the North West of Iran, in southeast Shahin 

Dezh. This complex includes the porphyroblast of cordierite minerals with inclusions of 

biotite, opaque and zircon minerals, sillimanite with fibrolite form growth on biotite in 
biotite schists near to cordierite phyllite. The presence of cordierite and sillimanite can be 

show high temperature in this complex. Cordierite with nodular fabric and sillimanite 

with fibrolite fabric overgrowth on biotite in biotite schists with regional schistosity can 
be seen. The titanium per formula unit in the muscovite mineral in cordierite phyllite 

(Ti=0.15-0.34) is more than other metapelites (Ti=0.01-0.03). Contact metamorphic 

temperature by using Ti-in-Muscovite thermometers is at about 500 ° C. Base on fabric 

and thermometry of muscovite and biotite in Mahmoudabad complex indicates that the 
contact metamorphism overprinted on regional metamorphic. 

 

Keywords: Mahmoudabad metamorphic complex, Contact metamorphism, 

Thermometry  

 

 

 مقدمه  -1
-غرب کشور و در محدوده استان آذربایجان غربي، مابين شهرهای تکاب و شاهينمجموعه دگرگوني محمودآباد در شمال 

 36° 7/35 الي  َ 36° 31 های جغرافيایي َشرقي و عرض 46° 7/40الي َ  46° 42َ های جغرافيایيدژ و در حدفاصل طول

دژ معرفي شده است )خلقي  شاهين 122222/1شمالي، در شمال روستای محمودآباد قرار دارد و در نقشه زمين شناسي 

های متفاوت از نظر پروتوليت سنگ متشکل از متاپليت، آمفيبوليت، (. مجموعه محمودآباد 1353خسرقي و علوی نائيني، 

ها از جمله تحوالت های مختلف این گونه سنگجنبهشوند. یافت مي سيليکاتهکالکهای همانند متابازیت، متاپليت و آمفيبوليت

ها را به خود معطوف داشته است. فهم های ساختاری توجه پترولوژیستسنجي و برداشتشيمي سنگ کل، سندگرگوني، 

فشارسنجي مراحل مختلف دگرگوني است. عالوه بر این -ها و متعاقب آن دماتحوالت دگرگوني مستلزم شناخت شيمي کاني

های دگرگوني خواهد فهم جایگاه پالئوتکتونيک سنگ ی زمين گرمایي قدیمي وفشارسنجي منجر به شناخت درجه-انجام دما

مجموعه دگرگوني  سيليکاتههای کالکآمفيبوليتشد. در این تحقيق سعي بر این است که با تعيين دما و فشار دگرگوني 

 محمودآباد، ضمن تخمين گرادیان زمين گرمایي، جایگاه پالئوتکتونيک آنها مورد ارزیابي قرار گيرد.

 
 ق و بحث روش تحقی -8

-ها در آزمایشگاه کانيهای بيوتيت، موسکویت و پالژیوکالز متاپليتای از کانينقطه تجزیه نقطه 42در این پژوهش 

 Camecaساخت شرکت  SX100، مدل EPMAشناسي مرکز تحقيقات فرآوری مواد معدني ایران، با استفاده از دستگاه 

 انجام شده است 20nAو شدت جریان  15KVبا ولتاژ شتاب دهنده  کشور فرانسه Camecaساخت شرکت  کشور فرانسه

 )بدليل محدودیت تعداد صفحات نتایج آناليزهای انجام شده در نمودارها  نشان داده شده است(.

 

 پتروگرافی -8-1
ها  در طي این پيمایش ها در مجموعه دگرگوني محمودآباد انجام گرفته است متاپليت های مختلف پيمایش در بخش

 ها مشاهده  شده است: ها و سيليمانيت شيست ميکا شيستها،  ها ، بيوتيت شيست کردیریت فيليت زدبرون
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 هاکردیریت فیلیت -8-1-1
های مشخص، های کردیریت به باندشوند. تمرکز لکهدار مشاهده ميها به صورت فيليت لکهدستي این سنگ در نمونه

ها بافت نودولي، نشان  های کردیریت در فيليت(. پورفيروبالست1تبلور این کاني است )شکل در  بيانگر تأثير شيمي سنگ کل

موسکویت های نسل دوم که نسبت به  ها متقاطع است،الف(. شيستوزیته زمينه نسبت به پورفيروبالست-0دهند )شکل مي

 ب(.-0باشند)شکل  مي که پست تکتونيک شوداند دیده ميفولياسيون متقاطع

باشند. بافت آن کردیریت، کوارتز، بيوتيت، فلدسپار و موسکویت ميها:  کردیریت فيليتساز اصلي های سنگکاني 

ها در طي فرآیند شود. کردیریتها تورمالين به صورت کاني فرعي دیده ميلپيدوپورفيروبالستيک است. در بعضي از نمونه

 کاني ثانوی کلریت و سریسيت هستند. ند.ازایي به موسکویت و بيوتيت تجزیه شده پينيت
 

 
 شناسی است.های کردیریت در باندهای معین نشانگر تأثیر شیمی سنگ کل در پاراژنز کانیتمرکز پورفیروبالست(: 1شکل )

 

 
ب(  (.PPLنورشود ) مشاهده می  ها  (: الف( تصویر میکروسکوپی از کانی کردیریت که به حالت نودولی شکل در کردیریت فیلیت8شکل )

های  ها و کانی ساز اصلی بیوتیت شیستهای سنگج( کانی (.PPLنورها ) موسکویت در کردیریت فیلیت های پست تکتونیک رشد کانی

 (.PPL, XPLها نشان داده شده است )نور  فرعی آن
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 هابیوتیت شیست -8-1-8
ها ج(. بافت اصلي این سنگ-0کوارتز است )شکل ها: بيوتيت، فلدسپار و ساز اصلي بيوتيت شيستهای سنگکاني

های زیرکن موجود در ها است. در اطراف ادخالیافتگي ترجيحي بيوتيتلپيدوگرانوبالستيک است. فولياسيون، حاصل جهت

 ج(.-0شود )شکل های تيره ناشي از واپاشي دیده مي، هالهبيوتيت

 

 هامیکا شیست -8-1-8
دهند. تورمالين از کاني فرعي ها را  بيوتيت، موسکویت، کوارتز و فلدسپار تشکيل ميسنگ های اصلي این گروه ازکاني

( MS2( و دومين نسل )MS1شود. دو نسل مسکویت دارد. اولين نسل موسکویت سازنده فولياسيون هستند )محسوب مي

ها لپيدوبالستيک تا اند. بافت نمونهالف(. پالژیوکالزها سریسيتي شده-4باشند )شکل نسبت به فولياسيون متقاطع مي

 گرانولپيدوبالستيک در تغيير است.

 

 

 
ساز کوارتز، بیوتیت، فلدسپارآلکالن و موسکویت. های سنگ(: الف( تصاویر میکروسکوپی نمونه میکاشیست. میکاشیست با کانی8شکل )

(. ب( PPL, XPL)نور  در شکل نشان داده شده استای های پست تکتونیک متقاطع نسبت به شیستوزیته دگرگونی ناحیه موسکویت

 (.PPL, XPLاند )نور بندی کردهها هستهسیلیمانیت به صورت فیبرولیت برروی بیوتیت

 

 هاسیلیمانیت شیست -8-1-8
ها شامل بيوتيت، کوارتز، فلدسپار، سيليمانيت و موسکویت است. بافت اصلي آن های اصلي سيليمانيت شيستکاني

ها به حالت فيبروليت بر روی باشند. سيليمانيتهای فرعي ميباشد. آپاتيت، تورمالين و زیرکن از کانيلپيدوبالستيک مي

 ب(.-4بيوتيت رشد نموده است )شکل 
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 هاشیمی کانی -8-8

 شیمی کانی بیوتیت  -8-8-1
های کردیریت فيليت، از بيوتيت حضور داردهای مجموعه دگرگوني محمودآباد، کاني بيوتيت  های مختلف متاپليت درگروه

 ها کاني بيوتيت آناليز شده است. ها و بيوتيت شيستسيليمانيت شيست

ها بيشتر است.  ها و سيليمانيت شيست ها نسبت به بيوتيت شيست فيليت  فراواني آهن نسبت به منيزیم در کردیریت

باشد. مقدار تيتانيم در  فيليت کمتر مي  به کردیریت ها نسبت ها و سيليمانيت شيست مقدار آلومينيوم در بيوتيت شيست

تغييرات کسر  الف(. -6( بيشتر است )شکل Ti=14/2-00/2ها ) ( نسبت به  سایر متاپليتTi=01/2-32/2ها ) فيليت  کردیریت

 است.  XMg = 76/2-62/2 های آناليز شده برابر است با مولي منيزیم در بيوتيت

 

 شیمی کانی موسکویت  -8-8-8

هایي که در  هایي که از لحاظ فابریک پست تکتونيک بودند انتخاب شدند و همچنين از موسکویت کاني موسکویت از نمونه

است. در کاني موسکویت مقادیر باالی  =20/6Si-76/6که تغييرات  حضور دارند، نيز آناليز انجام شده است ها  کردیریت فيليت

Na/(Na+K+Ca)  باشد مربوط به دگرگوني درجه باالتر مي (Wei et al., 2007 در ترمومتری مجموعه دگرگوني محمودآباد )

بندی ميکای  بر اساس نمودار تقسيمداشته باشند.  Na/(Na+K+Ca)هایي استفاده شده است که نسبت باالیي  از موسکویت

 انتهایي عضو از های مجموعه دگرگوني محمودآباد شده در متاپليتآناليز  سفيدهای  ميکای( Lambert, 1959سفيد )

 (.ب -6 تر مي باشد )شکل سکویت  غنيوم

 شیمی کانی فلدسپار  -8-8-8
و کسر مولي آلبيت   29/2-11/2با کسر مولي آنورتيت  هستندبيشتر آلبيتي ها  متاپليتفلدسپارها کاني ترکيب شيميایي 

. با افزایش درجه های حاصل از دگرگوني دیناموترمال است بيوتيت شيستبيشترین مقدار آلبيت مربوط به  19/2-15/2

 .(Miyashiro, 1973یابد ) دگرگوني مقدار آنورتيت افزایش مي
 

 

 محمودآبادهای مجموعه دگرگونی  (: تقسیم بندی ترکیب شیمیایی کانی ها.  الف( ترکیب شیمی کانی بیوتیت در متاپلیت8شکل )

(Speer, 1984; Deer, 1986ترکیب شیمی )محمودآباد دگرگونی های مجموعه سکویت در در متاپلیتوم کانی (،  ب (Lambert, 1959). 

 ها(. ها ، عالئم مربع قرمز: میکا شیست فیلیت  ها، عالئم دایره آبی: کردیریت های سیلیمانیت شیست )عالئم مربع قرمز: کانی
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 ترمومتری  -8-8
با توجه به مطالعات فابریکي جهت تعيين حرارت دگرگوني دیناميکي مجموعه محمودآباد از نتایج حاصل از ترمومتری 

های  از کاليبراسيون Ti-in-Muscovite (Wu & Chen., 2015) در ترمومتر ها استفاده شده است. موسکویت متاپليت کاني

 ,Pattison & Vogl, 2005; Zhang  et al., 2004; Tracy, 1978; Spear, 1995; Fosterمختلف محققيني همانند )

2002; Ghent, 1975; Wu & Chen., 2015 و همچنين در فشارهای متفاوت نتایج مورد بررسي قرار گرفته است. بدليل )

تا  446ی  محمودآباد در محدوده های مجموعه محمودآباد حرارت دگرگوني مجاورتي مجموعه حضور سيليمانيت در متاپليت

  آورده شده است. 1ها جهت مقایسه در جدول  درجه سانتي گراد تعيين شده است و بقيه کاليبراسيون 712

 بحث  -8
دژ مشابه مجموعه دگرگوني سورسات معرفي شده است.  شناسي شاهينمجموعه دگرگوني محمودآباد، در نقشه زمين

های آذرین معرفي شده و به آخرین فاز دگرگوني در منطقه سورسات نسبت  ارتباط با نفوذ تودهتشکيل کاني کردیریت را در 

های  در این تحقيق جهت بررسي و مطالعه شرایط دگرگوني مجموعه محمودآباد واحد متاپليتي در جهت داده شده است.

 4های کمپلکس محمودآباد  سي واحد متاپليتدار انجام شده است و بررمختلف پيمایش انجام گرفته و نمونه برداری غيرجهت

شود. شواهد  ها مشاهده مي ها و کردیریت فيليت ها، سيليمانيت شيست ها، ميکاشيست گروه سنگي که شامل بيوتيت شيست

 در شرایط دگرگوني مجاورتي در اثر ای های کردیریت به حالت لکه پتروگرافي و پتروفابریکي نشان دهنده تشکيل پورفيروبالست

هایي که شيستوزیته دگرگوني  باشد. همچنين تشکيل سيليمانيت بر روی بيوتيت های آذرین در این مجموعه مي نفوذ توده

 دهند نيز تایيدی بر افزایش دما در این مجموعه است. دیناموترمال را نشان مي

ای در مناطقي از این منطقه  باشد که به حالت پنجره مجموعه دگرگوني محمودآباد نيز بخشي از کمپلکس سورسات مي

این کمپلکس مشاهده  های گسلي در سطح زمين برونزد پيدا کرده است و در این بخش فقط دگرگوني مجاورتي در اثر فعاليت

 (.Jamshidi Badr et al., 2013باشد ) های مرکز کمپلکس سورسات مي شود که دقيقاً مشابه دگرگوني مي
 

 
 های مجموعه دگرگونی محمودآباد. در متاپلیت Ti-in-Muscovite (Wu & Chen., 2015) نتایج ترمومتری(: 1جدول )

Reference Al2SiO5 T(Ti-Ms)(°C) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO(tot) MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 Sum 

Pattison & 
Vogl, 2005 

And 724 65.46 33.2 43.32 15.0 23.2 60.0 26.2 01.2 70.10 21.2 10.97 

Zhang  et al., 
2004  

And 722 65.46 33.2 43.32 15.0 23.2 60.0 26.2 01.2 70.10 21.2 10.97 

Tracy, 1978  Sill 729 65.46 33.2 43.32 15.0 23.2 60.0 26.2 01.2 70.10 21.2 10.97 

Spear, 1995  Sill 712 65.46 33.2 43.32 15.0 23.2 60.0 26.2 01.2 70.10 21.2 10.97 

Foster, 2002  Ky 704 65.46 33.2 43.32 15.0 23.2 60.0 26.2 01.2 70.10 21.2 10.97 

Ghent, 1975  Ky 715 65.46 33.2 43.32 15.0 23.2 60.0 26.2 01.2 70.10 21.2 10.97 

Pattison & 

Vogl, 2005  
And 477 01.44 06.2 39.31 26.7 2 37.0 27.2 47.2 31.10 21.2 16.96 

Zhang  et al., 
2004  

And 471 01.44 06.2 39.31 26.7 2 37.0 27.2 47.2 31.10 21.2 16.96 

Tracy, 1978  Sill 479 01.44 06.2 39.31 26.7 2 37.0 27.2 47.2 31.10 21.2 16.96 

Spear, 1995  Sill 462 01.44 06.2 39.31 26.7 2 37.0 27.2 47.2 31.10 21.2 16.96 

Foster, 2002  Ky 453 01.44 06.2 39.31 26.7 2 37.0 27.2 47.2 31.10 21.2 16.96 
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Ghent, 1975  Ky 465 01.44 06.2 39.31 26.7 2 37.0 27.2 47.2 31.10 21.2 16.96 

Pattison & 
Vogl, 2005  

And 450 49.46 05.2 36.30 25.0 23.2 31.0 24.2 37.2 11.10 20.2 10.96 

Zhang  et al., 
2004  

And 469 49.46 05.2 36.30 25.0 23.2 31.0 24.2 37.2 11.10 20.2 10.96 

Tracy, 1978  Sill 455 49.46 05.2 36.30 25.0 23.2 31.0 24.2 37.2 11.10 20.2 10.96 

Spear, 1995  Sill 451 49.46 05.2 36.30 25.0 23.2 31.0 24.2 37.2 11.10 20.2 10.96 

Foster, 2002  Ky 490 49.46 05.2 36.30 25.0 23.2 31.0 24.2 37.2 11.10 20.2 10.96 

Ghent, 1975  Ky 417 49.46 05.2 36.30 25.0 23.2 31.0 24.2 37.2 11.10 20.2 10.96 

Pattison & 

Vogl, 2005  
And 441 71.44 01.2 51.30 10.0 21.2 01.0 21.2 30.2 6.10 24.2 11.94 

Zhang  et al., 
2004  

And 431 71.44 01.2 51.30 10.0 21.2 01.0 21.2 30.2 6.10 24.2 11.94 

Tracy, 1978  Sill 446 71.44 01.2 51.30 10.0 21.2 01.0 21.2 30.2 6.10 24.2 11.94 

Spear, 1995  Sill 446 44171 01.2 51.30 10.0 21.2 01.0 21.2 30.2 6.10 24.2 11.94 

Foster, 2002  Ky 479 71.44 01.2 51.30 10.0 21.2 01.0 21.2 30.2 6.10 24.2 11.94 

Ghent, 1975  Ky 473 71.44 01.2 51.30 10.0 21.2 01.0 21.2 30.2 6.10 24.2 11.94 

 

 گیرینتیجه -4 
و  ای )دیناموترمال( مجموعه دگرگوني محمودآباد بخشي از کمپلکس دگرگوني سورسات است که دو نوع دگرگوني ناحيه

های مجاورتي با تشکيل  های این مجموعه بيشتر برونزد دگرگوني مجاورتي در این مجموعه قابل تشخيص است. در متاپليت

 722شود. بر اساس نتایج ترمومتری کاني موسکویت حرارت  های سيليمانيت دیده مي کردیریت و فيبروليتهای  پورفيروبالست

 درجه سانتي گراد  برای دگرگوني مجاورتي در این کمپلکس تعيين شده است.

 

 منابع و مراجع -5

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