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  چكیده

واق�ع در زون ای�ران مرك�زي  در شرق فریمان قرار دارد و از نظ�ر س�اختاري،  منطقھ مورد  مطالعھ
در ح�د رخس�اره آمفیبولی�ت ) مت�اپلیتي(دگرگوني ناحیھ اي در رسوبات رسي و نیمھ رس�ي  . شده است

ای�ن س�نگھا ح�اوي . اس�ت شیست ھاي  كوردیریت، گارنت و س�یلیمانیت دار را نم�ودهآندالوزیت تولید 
  گارن�ت، س�یلیمانیت كوارتز، میكا، فلدسپات و پورفیروبالست ھاي آندالوزیت، كوردیری�ت،  كاني ھاي
  . زون ھاي دگرگوني درجات متوسط تا باال بھ وجود آمده است ،در این منطقھ .مي باشند

  بقنداغرب كاني شناسي، متاپلیت، :  لفات كلیدي
  
  

Mineralogy of metapelite in the west and northwest of Ghandab  
 

 Abstract 
The study area is located at  the east of Fariman. Structurally, it is part of the 
central Iran zone. Cordierite-Garnet-sillimanite-bearing Andalusite shists, are 
formed due to regional metamorphism of clay stones, in the amphibolite 
facies. This rocks contain quartz, mica, feldspar and porphirpblasts of 
andalusite, cordierit, garnet and sillimanite. In this area, medium to high grade 
metamorphism zones are formed.  
Key word: Mineralogy, Metapelite, west of  Ghandab 
 
 
 

  مقدمھ
و در مح�دوده  ط�ول  كیلومتري جنوب شرقي مشھد ١٠٠سنگ ھاي دگرگوني منطقھ قنداب در حدود 

. واقع است ٣۵˚ ٣٠◌َ   تا ٣۵˚ ٢۶و عرض ھاي جغرافیایي َ ۶٠˚ ٠٢◌َ  تا ۶٠˚ ٠٠◌َ  ھاي جغرافیائي
زون و در  ١:١٠٠٠٠٠ای��ن منطق��ھ در گوش��ھ ش��مال غرب��ي ورق��ھ زم��ین شناس��ي ك��اریزنو ب��ا مقی��اس 

رسوبات پلیتي در منطقھ گسترش زیادي نشان مي دھند و در اث�ر . ساختاري ایران مركزي قرار دارد
شیس�ت ھ�اي گارن�ت، كوردیری�ت و س�یلیمانیت دار را ب�ھ آن�دالوزیت دگرگوني، مجموع�ھ ض�خیمي از 

ت�ا رسوبات موجود در ناحیھ ك�ھ تح�ت ت�اثیر دگرگ�وني ناحی�ھ اي ب�ا ح�رارت متوس�ط . وجود آورده اند
مطالع�ھ مق�اطع ن�ازك ای�ن . باال قرار گرفتھ اند، با فاز كوھزایي قبل از پركامبرین در ارتباط مي باشند

با توجھ بھ مطالعات میكروسكوپي و . سنگ ھا،  درجھ دگرگوني نسبتا باال را در متطقھ نشان مي دھد
ل، سیلتس��تون و مش�اھدات ص�حرایي ب�ھ نظ�ر م�ي رس�د ت��والي اولی�ھ س�نگ ھ�اي منطق�ھ، تن�اوبي از ش�ی

   .كربنات بوده كھ میان الیھ ھاي ماسھ سنگي در آن وجود داشتھ است
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  بحث

  ،  سنگ ھاي دگرگوني شامل شیست ھاي پلیتي ، شیس�ت ھ�اي پس�امیتي و آھكھ�اي مطالعاتي منطقھدر
  .دگرگون شده مي باشد 

یكروپروب و بررس��ي الكت��رون م��ا ي منطق��ھ ب��ھ روش پ��راش  اش��عھ ایك��س،ب��ر اس��اس آن��الیز نمون��ھ ھ��ا
ات، مق�اطع ن�ازك میكروس��كوپي، ع�الوه ب�ر آن��دالوزیت ك�اني ھ�اي ك��وارتز، بیوتی�ت، مس�كویت، فلدس��پ

گرافی��ت . در س��نگ ھ��اي منطق��ھ دی��ده م��ي ش��ود، مگنتی��ت و ایلمنی��ت پالژی��وكالز، تورم��الین، سرس��یت
نطق�ھ منج�ر ب�ھ تش�كیل باال بودن میزان تیتان در سنگ ھ�اي م. تقریبا در تمام مقاطع قابل مشاھده است

   .لپیدومالن شده استکانی 
بخش اعظم سنگ ھاي دگرگوني منطقھ را آندالوزیت شیست ھ�ا تش�كیل م�ي دھن�د ك�ھ در قس�مت ھ�اي 

ای�ن . مختلف منطقھ، ھمراه  با پورفیروبالس�ت ھ�اي كوردیری�ت، گارن�ت و س�یلیمانیت دی�ده م�ي ش�وند
ب�ھ ص�ورت برجس�تگي ھ�اي س�فید اي آندالوزیت سنگھا در نمونھ مزوسكوپي تیره رنگ بوده و بلورھ

  در آنھ�ا مش�اھده  س�انتي مت�ر نی�ز م�ي رس�د،  ۴، ك�ھ گ�اه ب�ھ ح�دود اد مختلفدر ابعتا صورتي رنگ و 
آندالوزیت شیست ھا از شمال با كنگلومراي پالئوسـن . م�ي ش�ود

 . و از جنوب با آھك ھاي كرتاسھ كنتاكت گسلھ دارند
  ارائ��ھ  ب��ھ ش��رح زی��رب��ا توج��ھ ب��ھ مطالع��ات میكروس��كوپي، ، منطق��ھ آن��دالوزیت شیس��تھاي پتروگراف��ي 

  :مي گردد
  
و اكث�را  ش�تھاین كاني در سنگ ھاي دگرگوني منطقھ مورد مطالعھ حضور گس�ترده اي دا: ندالوزیتآ

بلورھ�اي آن�دالوزیت ش�كل دار ت�ا نیم�ھ ش�كل دار ب�وده و . ھمراه كوردیریت و سیلیمانیت دیده مي شود
حضور انكلوزیونھاي كوارتز، بیوتی�ت، مس�كویت و ك�وارتز . گي ھاي زیاد مي باشندگاه داراي شكست

حض��ور ادخ��ال ھ��اي گرافی��ت ھم��راه ب��ا . در آن��دالوزیتھا، باف��ت پ��وئي كیلوبالس��تي را ایج��اد ك��رده اس��ت
باعث ایجاد نوع خاصي از آندالوزیت یعني كیاستولیت ش�ده  (sector zoning)قطعھ اي منطقھ بندي 

   .حجم سنگ را بھ خود اختصاص داده است% ۴٠ا در منطقھ خوك آب تاین كاني . )١شكل(. است
  

چرخش��ي در مق��اطع میكروس��كوپي، ای��ن ك��اني خاكس��تري ت��ا زرد رن��گ ب��وده و خاموش��ي : كوردیری��ت
مركز، توسط مجموعھ اي از بیوتیت، سمت در برخي موارد، از حاشیھ بھ كوردیریت . نشان مي دھد

ای�ن ج�ایگزیني گاھ�ا ب�ھ . )٢ش�كل( ولیت ھ�اي س�یلیمانیت ج�ایگزین ش�ده اس�تمسكویت، گارنت و فیبر
   .شده استبیوتیت و مسكویت جایگزین طور كامل توسط 

  
  این كاني در نمونھ ھاي مطالعھ شده ب�ھ دو ص�ورت فیبرولی�ت و منش�وري دی�ده م�ي ش�ود: سیلیمانیت

سیلیمانیت اكثرا درشت بلور دی�ده فیبرولیت ھا بھ صورت ریز بلور و منشورھاي . ) ۴و  ٣اشكال (  
در جن��وب ش��رقي منطق��ھ اكث��را س��یلیمانیت ھ��اي فیب��ري و در ش��مال غ��رب منطق��ھ اكث��را . م��ي ش��وند

در نق��اطي ك��ھ . س��یلیمانیت ھ��اي منش��وري تش��كیل ش��ده اس��ت ك��ھ نمای��انگر دگرگ��وني ش��دیدتر اس��ت
ر ب�وده و ب��ھ مس�كویت ی��ا س�یلیمانیت منش�وري فیبرولیت��ي تش�كیل ش��ده اس�ت، معم��وال آن�دالوزیت ناپای��دا

. در نق�اطي ك�ھ س�یلیمانیت فیبرولیت�ي تش�كیل ش�ده، آن�دالوزیت پای�دار اس�ت. سیلیمانیت تبدیل ش�ده اس�ت
  . بنابراین فیبرولیت ھا در محدوده پایداري آندالوزیت ظاھر شده است

  
پ�راش  این كاني بھ صورت ریز بل�ور ت�ا درش�ت بلورب�وده و ب�ر اس�اس آن�الیز م�ایكروپروب و :گارنت

نش�ان م�ي تركیب ھموژن گارنت، . )١و جدول ۶شكل( از نوع آلماندن مي باشد ھموژن و ایكس،پرتو
دھد كھ بلور در یك مرحلھ دگرگوني تشكیل شده و یا اینك�ھ درج�ھ ح�رارت و فش�ار در ح�دي ب�وده ك�ھ 

در بررس��ي میكروس��كوپي، گارنتھ��ا غالب��ا  .ھمگ�ن ش��دن بل��ور ب��ھ ص�ورت كام��ل ص��ورت گرفت��ھ اس�ت
 راي شكل ھندسي كامل مي باشند ولي گاھي بلورھاي شكل دار تا نیمھ ش�كل دار نی�ز دی�ده م�ي ش�وددا
بعضي از بلورھا، در زمینھ داراي اشكال غیر عادي ھستند كھ این موضوع مي تواند ناشي . )۵شكل(

 ازتحرك كم بعضي از یونھاي آلومنیوم و اختالف تركیب الیھ ھاي مختلف سنگ باش�د ك�ھ باع�ث ش�ده
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بلورھاي مذكور بھ جاي تشكیل یك شبكھ منظم و فشرده، بیشتر در مرز دان�ھ ھ�اي ك�وارتز و اورت�وز 
  ج���ود و). ١٩٩۶پاش���یرو و ت���رو، ( رش���د ك���رده و بلورھ���اي اس���كلتي و اس���فنجي را ایج���اد م���ي نمای���د

   .انكلوزیون ھایي از كوارتز و بیوتیت، بافت پوئي كیلوبالستي را بھ وجود آورده است
  

ب�ي ش�كل ب�وده و خاموش�ي مس�تقیم میلي مت�ر،  ١تا  ٠.٠٢متفاوت، از این كاني با اندازه ھاي  :كوارتز
ای�ن . وج�ود حواش�ي مض�رس و دندان�ھ دار ح�اكي از دگرگ�وني س�نگ اس�ت. تا موجي نش�ان م�ي دھن�د

  .كاني در تمام مجموعھ ھاي دگرگوني حضور دارد
  

ش�ود، مھمت�رین ك�اني تش�كیل  افتھ دی�ده م�ياین كاني كھ بھ صورت بلورھاي كشیده و جھت ی :بیوتیت
. دھنده شیستوزیتھ در سنگ ھاي منطقھ است كھ نسبت بھ سایر كاني ھا از ارجحیت برخ�وردار اس�ت

بیوتی�ت در برخ�ي نمون�ھ ھ�ا . این كاني بھ صورت درش�ت و عم�ود ب�ر شیس�توزیتھ نی�ز دی�ده م�ي ش�ود
یوتی��ت ھ��ا ح��اكي از ب��اال ب��ودن آن��الیز كم��ي ب. داخ��ل بلورھ��اي ك��وارتز و آن��دالوزیت ب��ھ دام افت��اده اس��ت

  .)٢و جدول ۶شكل(میزان تیتان در  این كاني ھا است
  

نس�ل اول ای�ن ك�اني ھم�راه ب�ا بیوتی�ت، س�ازنده . ای�ن ك�اني حاص�ل س�ھ نس�ل تبل�ور م�ي باش�د :مسكویت
 ،نسل دوم این كاني بھ صورت پورفیروبالست ھاي درشت. اصلي شیستوزیتھ سنگ ھاي منطقھ است

نس�ل . گ را قطع كرده است و بیانگر تبل�ور آن پ�س ل�ز تش�كیل كلس�یواژ اص�لي اس�تكلیواژ اصلي سن
  . سوم محصول دگرگوني پیشرونده سرسیت ھاي حاصل از دگرگوني پسرونده آنداوزیت ھاست

  
بلورھ��اي ارت��وز داراي باف��ت پرتیت��ي و میرمكیت��ي م��ي باش��ند و انكلوزی��ون ھ��ایي از  :آلك��الي فلدس��پار

  .فیت در آن بھ دام افتاده اندبیوتیت، كوارتز و گرا
  

بھ صورت یوھ�درال ت�ا س�اب ھ�درال دی�ده ش�ده و در برخ�ي از آنھ�ا ادخ�ال ھ�اي ف�راوان   :زپالژیوكال
  نت�ایج آن�الیز كم�ي پالژیوكالزھ�ا نش�ان . كوارتز، بیوتیت، مسكویت، تورم�الین و آپاتی�ت دی�ده م�ي ش�ود

و  ۶ش�كل( دیم در آنھ�ا بیش�تر از كلس�یم اس�تمي دھد كھ این كاني ھا فاق�د زونین�گ ھس�تند و می�زان س�
 .) ٣جدول
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  مجموعھ میكا، بلور كوردیریت كھ در حاشیھ آن: ٢شكل             .)XPLنور عبوري  (بلوركیاستولیت : ١شكل
  .)XPLنور عبوري  (و گارنت تشكیل شده استرتزواك                                                                             

  

  
  

  شكستگي ھايسیلیمانیت منشوري در محل رشد : ۴شكل               رشد سیلیمانیت فیبري در جھت شیستوزیتھ: ٣شكل
                                                                                       )XPLر عبورينو(آندالوزیت                                                         )XPLر عبورينو(                             

                        

  
      

  (BSE) تصویر میکروسکوپ الکترونی : ۶ شکل               PPL)نور عبوري(بلور شكل دار گارنت : ۵شكل
  لیزکمی در جھت فلش نشان داده شدهگارنت کھ آنا -١

  پالژیوکالز - ٣بیوتیت    -٢در شکل انجام شده است   
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Point MgO CaO MnO FeO Al2O3 Cr2O3 SiO2 TiO2 Total 

1 1.99 1.27 9.14 29.84 20.93 0.04 36.71 0.04 99.96 

2 1.96 1.35 9.21 29.86 20.77 0.00 36.70 0.01 99.86 

3 1.90 1.32 8.92 29.90 21.15 0.03 36.61 0.00 99.82 

4 1.90 1.07 9.25 30.13 20.78 0.00 36.67 0.01 99.80 

5 1.81 1.21 8.80 30.77 20.98 0.01 36.25 0.01 99.83 

6 1.77 1.23 8.72 31.04 20.91 0.00 36.22 0.01 99.91 
 

  )حسب درصد می باشندتمامی مقادیر بر(نتایج آنالیز کمی گارنت  بھ صورت اکسیدی : ١جدول    
   

Point F Na2O K2O HO MgO CaO MnO FeO Al2O3 SiO2 TiO2 Total 

1 0.08 0.16 9.69 4.15 7.01 0.00 0.25 21.93 18.72 33.41 3.12 98.53 

2 0.14 0.13 9.02 4.21 7.49 0.00 0.22 21.26 19.32 34.60 3.04 99.43 

3 0.12 0.15 9.72 4.20 7.05 0.03 0.21 20.72 19.57 34.10 3.39 99.26 

4 0.16 0.17 9.60 4.19 7.05 0.04 0.17 21.41 19.42 34.41 3.17 99.79 

5 0.33 0.22 9.80 4.16 7.25 0.02 0.17 20.95 20.21 34.92 3.06 101.09 
     

  ) تمامی مقادیر برحسب درصد می باشند(نتایج آنالیز کمی بھ صورت اکسیدی  : ٢جدول

 
Point Na2O K2O MgO CaO FeO Al2O3 SiO2 TiO2 Total 

1 8.47 0.23 0.01 6.57 0.00 25.13 59.79 0.00 100.20 

2 8.19 0.23 0.01 6.62 0.00 25.13 60.19 0.00 100.36 

3 8.15 0.23 0.01 6.73 0.00 25.11 60.03 0.01 100.27 

4 8.12 0.27 0.01 6.64 0.00 25.00 59.81 0.00 99.85 

5 8.35 0.18 0.00 6.52 0.00 25.00 60.21 0.00 100.26 
  

  ) تمامی مقادیر برحسب درصد می باشند(نتایج آنالیز کمی پالژیوکالز بھ صورت اکسیدی   :٣جدول
 

  :كاني ھا در سنگ ھاي شیستي منطقھ بھ صورت زیر است پاراژنز
  

Qtz+ Bt+ Mus+ And+ Grt 
Qtz+ Bt+ Mus+ And+ Grt 
Qtz+ Bt+ Mus+ And± Cord 
Qtz+ Bt+ Mus+ And+ Cord± Sill 
Qtz+ Bt+ Mus+ Cord+ Sill 

   
. بیوتیت در تمامي مجموعھ ھاي كاني شناسي حضور دارند وھمان طور كھ مشاھده مي گردد كوارتز

مطالع���ات . ای���ن مجموع���ھ ھ���اي ك���اني شناس���ي در انتھ���اي رخس���اره آمفیبولی���ت، دگرگ���ون ش���ده ان���د
و س�یلیمانیت را ب�راي  آن�دالوزیت ،كوردیری�ت ھايزون میكروسكوپي حاكي از آن است كھ مي توان 

  . سنگ ھاي دگرگوني منطقھ در نظر گرفت
مطالعھ شده و آنالیز كمي برخي كاني ھا، نشان مي دھد ك�ھ ای�ن ك�اني ھ�ا سرش�ار از كانیایي مجموعھ 

 در ای�ن س��نگ ھ�ا می��زان س�یلیس نس��بتا زی��اد. در آنھ��ا ك�م اس��ت CaOو  Na2Oآل�ومین ب��وده و می�زان 
  : برخي از واكنش ھاي دگرگوني را مي توان بھ صورت زیر توصیف نمود. است

   
Bt+ Mus+  Qtz                          Alm+ Or+ H2O 
Mus+ Grt                                 Bio+ Sill+ Qtz 
Mus+ Qtz                                Or+ Sill+ H2O 
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 نتیجھ گیري
ھاي دگرگوني در شیست ھاي ناحیھ مورد مطالعھ كھ شامل مسكویت، بیوتی�ت، آلمان�دین،  وجود كاني

ھ این شیست ھ�ا از دگرگ�وني كسیلیمانیت مي باشد، نشان مي دھد فلدسپات، آندالوزیت، كوردیریت و 
  ای��ن منطق��ھ از. آم��ده ان��درس��وبات رس��ي و نیم��ھ رس��ي ی��ا پلیت��ي در ح��د رخس��اره آمفیبولی��ت ب��ھ وج��ود 
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  تشكر و قدرداني
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  . محترم تشكر و قدرداني مي گردد
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