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در ن،بناتتر اینراسنیراان در شنلا -ترین بخش زون سننند توده نفوذی ترشن، در انتهائی
هنای ماتینک شناملسننگ. های رسوبی پالئوزوئیک زیرین انای گرتتنه اسن داتل سنگ

پالژینونالز، )تا میکروگابرو، متاگابرو و آنورتوزی  بنا مملوعنه نانینایی سنادهپگلاتی  گابرو
رلین ، هنای اولتراماتینک شنامل وسننگ. اسن ( الینوین±ارتوپیرونسن و ، نلینوپیرونسن

ماتینک خنش توسط ببخش اولتراماتیک . اس پیرونسنی  و  هورنبلندی هارزبورگی ، 

ادهای در نتیمه رتدها این سنگبا تواه به شواهد صحرایی و  پتروگراتی. احاطه شده اس 
نومنو  بات  ننر . در یک حوضه قاره تشکیل گردیده اندای، از یک منشاء گوشتهماگلایی

هنا گهای نفوذی اولتراماتیک  یه  یه اس  بخوبی در اینن سننهای مهم تودهنه از شاتصه
هنا اواتنر هنای مشنابه ممناور، احتلنا  سنن اینن سننگبا تواه به سن توده. شوددیده می

راسنیون دگرگونی در حد رتساره شیس  سنب،، دگرشنکلی دمنا بنا  و آلت. پالئوزوئیک اس 
.گسترده در توده دیده می شود

نیلومتر قطنر، بخشنی از مملوعنه 7و 3توده نفوذی ترشن یک توده بیضی شکل با ابعاد 
هنای سناتتاری اینران در محنل تالقنی دو زونآذرینی اس  نه بر اسا  تقسیم بندی زون

اینن .[1]سیراان و ایران مرن،ی واقع شنده اسن –ساتتاری مهم ایران یعنی زون سنند 
. نرده اسن های پالئوزوئیک زیرین نفوذاولتراماتیک، در داتل سنگ–توده با ترنیب ماتیک

نند تکنوین توانند روها میمطالعه این سنگ. بخش ماتیک ترنیبی از گابرو تا آنورتوزی  اس 
در اینن .بناتتر آن را بیشنتر مشنخن ننندسیراان، حداقل در بخش شنلا -زون سنند 

ن بنا ای هدتلند با اسنتفاده از مطالعناص صنحرایی، پتروگراتنی و تخلنین سنتحقیق مطالعه
.  های مماور انمام شده تا ماهی  این توده مشخن گردداستفاده از سن توده

مواد و روش کار

هن  شناسنی اسن ، اشناتتی و نانیاین پژوهش براسا  مطالعاص میدانی، مطالعاص سنگ
. های منطقه برداش  گردیندنلونه از انواع سنگ30شناتتی و میکروسکوپی های سنگبررسی

.نگاری بر روی آنها انمام شدشناسی و سنگبعد از تهیه مقاطع نازک مطالعاص نانی

بحث

نقشننه زون بننندی سنناتتلانی ایننران، ( النن : 1شننکل 
ه نقشه زمین شناسی ساده شد( وب[ 2]برگرتته از قاسلی

[  3]منطقه 

ب و ،نه درش نومو  در یک پگلاتی  گابروی آمفیبولیتی شده، بلورهای درش  و نشیده علود بر بخش گابروهای دابات  نر ( ال -2شکل 
یک نلونه هورنبلندی  دانه درش ( دار آمفیبو  در یک متن تلدسپاتی، پبلورهای درش  و شکل( ص

پلکس شناسنی، تنوده ترشنن ینک نلنبا تواه به شواهد صحرایی، باتتی و نانی
گابرو، اولیوین)های ماتیک ای اس  نه در آن انواع سنگاولتراماتیک  یه-ماتیک

زبورگین ، هار)و اولتراماتینک ( گابرو، لونوگابرو، هورنبلنندگابرو و پگلاتین  گنابرو
 و ننانیدر این تنوده باتن  نومنو . قرار دارند( ورلی ، پیرونسنی  و هورنبلندی 
وشنتهدهد نه تفریق و تبلور ماگلایی با منشاء گهای شاتن نومو یی نشان می

هنای مشنابه ممناور، با تواه به سن تنوده. ای در یک اتاق ماگلایی رخ داده اس 
ع بناز شود نه منطبنق بنا شنروسن توده ترشن، اواتر پالئوزوئیک تخلین زده می
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هرسنتان تاور در شنلا  ششلا -باتتراولتراماتیک ترشن با روند تقریبا انوب-توده ماتیک
دگرشنیب ها با رسوباص نواترنری به صنورصاین توده در بیشتر بخش. ارومیه قرار گرتته اس 

و ها نه با مرمر و اسکارن و بطور محندود بنا آمفیبولین در برتی قسل و احاطه شده اس ، 
بخش ماتیک قسنل  بیشنتر رتنلنون را تشنکیل (. 1شکل ) های سب، هلبری دارند شیس 

و  بصورص ها معلآنورتوزی .پگلاتیتی هستندتا متوسط ، بات  غالب گرانو ر درش . دهدمی
-تردهبخش گس. شوندهای نوچک و ب،رگ پراننده در نل توده دیده میدایک، رگه و یا بخش

هنای برشنیهای مماور، به تاطر قرار گرتتن در امتنداد زونها مثل انثر تودهای از این سنگ
میلونیتی متحلل دگرشکلی پالستیک و دما با  شده و با حفظ پاراژن، ماگلایی، تا حد زیادی

، ایبخنش ماتینک  ینه. انندوارگی و برگوارگی در امتداد زون برشنی پیندا ننردهشده و تط
امنظم در ننل های آنورتوزیتی و گابرویی به طور متناوب و یا با تبدیل شدگی نمتشکل از  یه
. شودتوده دیده می

درصد توده ترشن را در رتنلون هنای سنطحی بنه تنود 20-30بخش اولتراماتیک حدود 
اتتصاص داده و بخش علده آن در بخش تاوری توده ظاهر شده اس  نه انثرا توسط بخش

بلورهنای. ماتیک احاطه گردیده و دارای هلبری موازی، هم شیب و تی، با ماتیک ها هسنتند
سانتی متر بوده و بلورهای شکل داری را 10آمفیبو ، در برتی نلونه ها دارای اندازه بیش از 

بات  نر  نومو  نه از شاتصنه هنای مهنم تنوده هنای نفنوذی (. 2شکل )تشکیل داده اند 
هورنبلنندی  هنا، (. 2شنکل )اولتراماتیک  یه ای اس  در این بخش بخوبی دیده منی شنود 

اوی این سنگ ها حن. بخشی مهم ولی نوچکی از سنگ های اولتراماتیک را تشکیل می دهند
 Laser-Ablationسن سنمی بر پاینه  . رگچه و عدسی های لویکونراتی تلدسپاتی می باشند

نشان می دهد نه سنگ های ماتیک سنی [ 4,5]بر روی زیرنن های توده های ماتیک مماور 
. میلیون سا  دارند 300حدود 

ازنبلندهاهورغالبا.ستندهارتوپیرونسنونلینونوعازهاپیرونسنهاسنگایندر
صورصهبهورنبلندها،هورنبلندی در.اندنردهپیرونسناانشینیبهشروعحاشیه
وس اسنگاصلیوعلدهنانیودادهتشکیلرااصلیحمماولیه،ودرش بلورهای
.اس نردهرپراآنهایهاشکستگیبینتضای(نلینوزوئ،ی علدتا)اپیدوصهاینانی

ده با حاشیه بلور درش  اولیوین ایدنگ،یتی ش( ال : تصاویر میکروسکوپی از انواع سنگهای منطقه ترشن: 3شکل 
بلورهای درش  ( بلور درش  نلینوپیرونسن مانل دار، ص( شکل اولیوین،  پبلور درش  و بی( آمفیبولیتی شده، ب
.پالژیونالزها و پیرونسن دار در گابرو( بلورهای نلینوپیرونسن و ارتوپیرونسن،  )آمفیبو ،   پگلاتی وروهورنبلندگابلونوگابرو،گابرو،گابرو،اولیوینردی درتوانمیراماتیکهایسنگ

یکماتهایسنگ.اس منطقهدرغالببات درش تامتوسطگرانو ربات .دادقرارگابرو
Plg+Cpx±Opx±Olشاملآنهااولیههاینانیوداشتهایسادهنانیاییمملوعهعلوما

هایانیناسفن،اپیدوص،نلری ،زوئی،ی ،اپاک،آمفیبو ،بهتوانمیدیگرهاینانیاز.اس 
.نرداشارههانربناصوسولفیدی

،60تا40بینپالژیونالزهاسنگایندر.دارندبیشتریتراوانیمتوسطدانهگابروهای
تاآندزین)هاپالژیونالز.دارندتراوانیدرصد20تاصفربیناولیوینو45تا8پیرونسن
در.(3کلش)شودمیمشاهدهپریکلینیوآلبیتیمانلآندروبودهبندیزونتاقد( برادوری 

وشکلیبتادارشکلبلورهایصورصبهوبودهاوژی -دیوپسیدنوعازهاپیرونسنهاسنگاین
،هاپیرونسندرشایعدگرسانی.باشدمیمترسانتی2تامیلیلتر0./5ازمتفاوصهایاندازهدر

ازنشیوانحاشیهیکدارایمعلو ها،پیرونسنداتلاولیوینبلورهای.باشدمیشدناورالیتی
.اس متغیرمیلیلتر8تانیمازآنهااندازه.اس نلری وآمفیبو 

دیدهایوهقهرنگبهغالباوهستندعلدههاینانیپالژیونالزوهورنبلندها،گابروهورنبلنددر
.اس دهشتبدیلنلری وسرپانتینبهغالبانهشودمییات ندرصبهاولیوین.شوندمی

صورصبهوهاگابرهورنبلنددراسفن.اس نلینوپیرونسننوعازانثراواودصورصدرپیرونسن
.شوندمیدیدهبلورری،

ایناندازه.باشندمیپالژیونالزوآمفیبو پیرونسن،درش بلورهایدارایگابروهاپگلاتی 
بو آمفیبهانثراپیرونسنگابروهاایندر.رسدمینی،مترسانتی10ازبیشبهگاهیبلورها
.اندرتتهگقرارمتاسوماتیسمودگرسانیتاثیرتح شدصبهانثراپالژیونالز.اندشدهتبدیل

 اسابرهاسنگاین.شودمیدیدهپرانندهوروشنهایبخشبصورصمعلو هاآنورتوزی 
-بات اراید.گردندمیشاملراآنورتوزی تاآنورتوزیتیگابرویازترنیبیماتیک،نانیمی،ان

.دارندمکانیکیمانلاوقاصگاهیوبودهآلبی تکراریهای
ایناصلیت با.باشندمیهورنبلندی وپیرونسنی ورلی ،هارزبورگی ،شاملهااولتراماتیک

هانگساینازبرتیدرترعیبات باشد،مینومو یییاوبلوردرش گرانو رغالباهاسنگ
ماتیکیهاسنگمهمهایشاتصهازیکینهنومو نر بات واود.اس نلیتیکپوئیبات 

هایاولیوینهاسنگایندر.شودمیدیدههانلونهاینازبرتیدراس ای یهاولتراماتیکو
-شکلنیلهتادارشکلاولیویننوچکبلورهای.(3شکل)هستندغربالیبات باشکلبیدرش 

در.(3شکل)شودمیدیدهپیرونسندرش بلورهایدروندرنومو ییتازهایقالبدردار
.(3کا اش)هستندواننشیحاشیهیکدارایهااولیوینها،پیرونسنوپالژیونالزهابامماورص
.اندگردیدهایدنگ،یتییاوشدهتبدیلسرپانتینبهناملطوربههااولیوینبرتی


