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استشدهواقعسلیمانتخت–تکاب100000/1زمینشناسيورقهدرمطالعهموردمنطقه
جزء[3و2](1991)اساسبرایرانساختاریزونهایتقسیمبندیدرمنطقهاین.[1]

زمینشناسيمطالعاتاز.باشدميسیرجان–سنندجزونجزء[4]اساسبرومركزیایران
وپترولوژیمطالعاتبهميتواناستگرفتهصورتقراولخانهمنطقهدركهدیگری

گوگلارثتصویر.[6و5]نموداشارهمنطقهدرموجودبازیکنفوذیتودهسنگشناسي
.استشدهدادهنمایش1شکلدرمطالعهموردمنطقه

2 km

تصویرگوگلارثازمنطقهمووردمطالعوهكوهموقعیوتاسوکارنهایدارای-1شکل
.گارنتسبزباچهارگوشسفیدبررویآنمشخصشدهاست

درنازکمقاطعنمونههاازنمونهبرداری،وصحرایيمطالعاتانجامازپسپژوهشایندر

بررسيسپس.شدندتهیهزنجاندانشگاهدرنازکمقاطعتهیهوسنگبریكارگاه

استفادهبازنجاندانشگاهزمینشناسيگروهكانيشناسيآزمایشگاهدرمقاطعمیکروسکوپي

.پذیرفتانجامPriorپالریزانمیکروسکوپاز

هزمین شناسی منطق

وتارانجانگشدهمرمریآهکهایوناحیهایدگرگونيسنگهایدر(؟)ژوراسیکگرانیتيتودهنفوذگردیداشارهكههمانطور

همراهفلدسپارآلکاليوپالژیوكالزكوارتز،كانيهایازعمدتاًوبودهدانهریزنسبتاًگرانیتيتوده.استشدهاسکارنزایيموجب

كانيهایوانعنبهنیززیركنواسفن،(پیریت)اپاکكانيهایاینبرعالوه.استشدهتشکیلمافیکكانيهایمقادیریبا

وافتهیتمركزباقیماندهمایعفازدر(آببخارویژهبه)فرارموادنفوذی،تودهاینتبلوروشدنسردبا.دارندوجودفرعي

ومودهننفوذتودهكنندهاحاطهناحیهایدگرگونيمجموعهداخلحاصلهگرمابيسیاالت.نمودهاندایجادراگرمابيسیاالت

ابلقمقداربهوشیستهاداخلاندواسکارنصورتبهجزیيمقداربهاسکارنزایي.استكردهفراهمرااسکارنزایيموجبات

اگزواسکارنكانيشناسيمجموعه.استشدهحادثجانگوتارانشدهمرمریآهکهایداخلاگزواسکارنصورتبهتوجه

درموجودكانينترینفراواگارنت.ميباشدپیریتوكوارتزكلسیت،،(پیستاسیت)اپیدوتوالستونیت،پیروكسن،گارنت،شامل

ناخودشکلرتصوبهندرتاًوخودشکلصورتبهوليبودهنیمهخودشکلصورتبهغالباًگارنتبلورهای.استاگزواسکارنپهنه

رنگهایدارایگارنتبلورهای.ميباشدمتغیرcm5حدودتاmm1ازكمترازگارنتبلورهایاندازه.ميشوندمشاهدهنیز

همبارنگسیاهورنگسبزگارنتهایاوقاتگاهي.(2و1شکلهای)ميباشندسیاهوقهوهایتیره،سبزروشن،سبزمتنوع

باگارنتمییکروسکوپيمقاطعدر.(ب2شکل)استمشادهقابلدستينمونههایدرحتيهمرشدیاین.دارندهمرشدی

موردگارنتهای.(6و4،5شکلهای)استمشخصفراواننسبتاًشکستگيهایوزردبهمایلسبزرنگقوی،برجستگي

مجموعه.نددارانیزوتروپيندرتبهمطالعهموردگارنتهای.نميدهندنشانزونیگمیکرسکوپزیردروبودهایزوتروپمطالعه

،(پیستاسیت)اپیدوتكلینوپیروكسن،،(بوالف4شکل)والستونیتگارنت،شاملقراولخانهاسکارنهایدرموجودكانيهای

بافتونمودهاحاطهراپیروكسنازكوچکتریبلورهایكلسیتوگارنتدرشتبلورهای.استكوارتزوكلسیت

بلورهای.(د4شکل)دارندنواریماكلوضوحبهكلسیتدرشتبلورهای.(4،5شکلهای)نمودهاندایجادپوئيكیلوبالستیک

ماكلدارایپیروكسنبلورهایبرخي.(4،5شکلهای)دارندقراركلسیتوگارنتداخلمحصورصورتبهغالباًپیروكسن

اپیدوتبلورهای.(دوج5شکلهای)دارندمنطقهبندیوضوحبهوهستندنیمهخودشکلتاخودشکلصورتبهوساده

هستنداپکوخودشکلصورتبهپیریتبلورهای.(بوالف5شکلهای)ميباشندنیمهشعاعيوكشیدهصورتبهمعموالً

.استشدهتبدیلگوتیتبهحاشیهازپیریتمواردیدر(6شکل)

زسبوقهوهایسیاه،رنگهایبهگارنتبلورهای-الف:مطالعهموردگارنتهایازدستینمونهتصاویر-2شکل

.تیرهسبزرنگبهگارنتنیمهخودشکل(cm5حدود)درشتبلور-ب.رنگ

نگرسبزورنگسیاهرنگهایبهگارنتبلورهای-الف:مطالعهموردگارنتهایازدستینمونهتصاویر-3شکل

.رنگسیاهگارنتورنگسبزگارنتهمرشدی-ب..پیریتباهمراه

:همطالعمورداسکارنهایازمیکروسکوپیتصاویر-5شکل

درشتبلورداخلپیروکسنخودشکلنیمهبلورهای-بوالف

لورهایببلورهای-دوج.(پوییکیلوبالستیکبافت)گارنت

ورندرجوالفتصاویر.(پیستاسیت)اپیدوتنیمهشعاعی

PPLنوردردوبتصاویروXPLعالیم.شدهاندتهیه

Whitney(2010)ازکانیهااختصاری and Evans

Cpxگارنت،Grt:ازعبارتندوگردیدهاقتباس

.کوارتزQzو(پیستاسیت)اپیدوتEpکلینوپیروکسن،

،(Cpx)کلینوپیروکسن،(Grt)گارنتکانیهایهمراهی.مطالعهمورداسکارنهایازمیکروسکوپیتصاویر-6شکل

کانیهااختصاریعالیم.شدهاندتهیهXPLنوردربتصویروPPLنوردرالفتصویر.(Py)پیریتو(Ep)اپیدوت

Whitney(2010)از and Evansگردیدهانداقتباس.

شمالكیلومتری40حدودفاصلهدروقراولخانهروستایغربشمالدرمطالعهموردمنطقه
شاملناحیهایدگرگونيهایسنگازمجموعهایمنطقهایندر.استشدهواقعدندیغرب

بناتهكرسنگهایوشرقجنوب–غربشمالروندباآمفیبولیتوگنایس،سبزشیست
دهتویکمجموعهایندر.دارندرخنمون(جانگوتارانشدهمرمریآهک)یافتهتبلورتجدید
كهنمودهوذنفژوراسیکسنبهاحتماالً(آپلیتباهمراهدانهریزگرانیت)گرانیتوییدینفوذی
كانيهایمقادیریباهمراهفلدسپارآلکاليوپالژیوكالزكوارتز،كانيشناسيتركیبدارای
دهتوایننفوذ.ميباشدفرعيكانيعنوانبهاسفنوزیركناپاک،كانيهایومافیک

اخلدبهآنتبلورازحاصلگرمابيمحلولهایتراوشودگرگونيمجموعهدرگرانیتوییدی
صورتبهعمدتاًحاصلهاسکارنهای.استشدهاسکارنزایيموجبكربناته،سنگهای

درارناندواسکجزیيمقادیرحالاینبا.شدهاندایجادكربناتهبخشهایداخلدراگزواسکارن
،گارنتشاملاگزواسکارنپهنهدرموجودكانههای.شدهاندتشکیلنیزشیستهاداخل

بلورهایبرخي.دهستنپیریتوكوارتزوالستونیت،،(پیستاسیت)اپیدوتپیروكسن،كلسیت،
صورتبهغالباًگارنتبلورهای.شدهاندتبدیلگوتیتبهحاشیهازویژهبهپیریت

.يشوندممشاهدهنیزناخودشکلصورتبهندرتاًوخودشکلصورتبهوليبودهنیمهخودشکل
دارایگارنتبلورهای.ميباشدمتغیرcm5حدودتاmm1ازكمترازگارنتبلورهایاندازه

بهارنتگرنگسبزبلورهای.ميباشندسیاهوقهوهایتیره،سبزروشن،سبزمتنوعرنگهای
تبلوردرشانواعوكلکسیونيآزمایشگاهي،نمونههایبرایوبودهجذابروشنسبزانواعویژه
.هستندگوهریارزشدارایروشنسبز

درپهنوه[4]همانطوركهاشارهگردیدمنطقهموردمطالعهبراسواسپهنهبنودیسواختاری

تسبزسیرجانواقعاست،برهمیناساسسنگهایدگرگونيناحیهایشاملشیس-سنندج

تبلوورجنوبشرقوسنگهایكربناتوهتجدیود–،گنایسوآمفیبولیتباروندشمالغرب

درایونمجموعوه.درمنطقهرخنمونگستردهایدارند(آهکمرمریشدهجانگوتاران)یافته

دهكوهیکتودهنفوذیگرانیتدانهریزهمراهباآپلیتاحتماالًبوهسونژوراسویکنفووذنموو

وهبراینعال.درمنطقهشدهاست(دمانتویید)موجباسکارنزایيوتشکیلگارنتسبزرنگ

هموراهبوامجموعوهدگرگووني(متاگوابرویي)درمنطقهقراولخانهیکتوودهنفووذیبازیوک

لاینتودهنفوذیبازیکهمراهباسنگهایدربرگیرندهخودمتحمو[.5]ناحیهایوجوددارد

یستوزیتهیوادراینتودهبازیکبرگوارگيبهموازاتش.دگرگونيودگرشکليقرارگرفتهاست

.نایسیسیتهسنگهایدگرگونيناحیهایدربرگیرنده،توسعهیافتهاست

فال:مطالعهمورداسکارنهایازمیکروسکوپیتصاویر-4شکل

بلورهای-دوج.کلسیتووالستونیتگارنت،همراهی-بو

والفصاویرت.پوییکیلوبالستیکبافتباکلسیتوگارنتدرشت

.شدهاندتهیهXPLنوردردوبتصاویروPPLنوردرج

Whitney(2010)ازکانیهااختصاریعالیم and Evans

Calوالستونیت،Woگارنت،Grt:ازعبارتندوشدهگرفته

.کلینوپیروکسنCpxوکلسیت

:میگردندنتیجهگیریزیرمواردشدهانجاممطالعهاساسبر

.استشدهواقعسیرجان-سنندجرسوبی-ساختاریزمینشناسیپهنهدرمطالعهموردمنطقه-

وآمفیبولیتوگنایسسبز،شیستهایشاملشاملناحیهایدگرگونیسنگهایقراولخانهمنطقهدر-

تصاصاخخودبهراوسیعیبرونزدهای(جانگوتارانشدهمرمریآهک)یافتهتبلورتجدیدکربناتهسنگهای

.دادهاند

وکلدگرشحدودیتابازیکتودهاین.داردوجودگابروییتودهیکناحیهایدگرگونیمجموعهاینباهمراه-

.میباشدمجاورناحیهایدگرگونیهایسنگنایسیسیتهوشیستوزیتهباموازیبرگواریدارایشدهدگرگون

تودهاین.استنمودهنفوذگرانیتیترکیببانفوذیتودهیکقراولخانهمنطقهناحیهایدگرگونیمجموعهدر-

شدهتشکیلمافیککانیهایمقادیریباهمراهفلدسپارآلکالیوپالژیوکالزکوارتز،کانیهایازعمدتا نفوذی

.دارندوجودفرعیکانیعنوانبهنیززیرکنواسفن،(پیریت)اپاککانیهایاینبرعالوه.است

مریمرآهکهایوشیستهادرگرانیتینفوذیتودهتبلوروشدنسردازحاصلگرمابیسیاالتتراوش-

جزییمقادیراسکارنزاییفراینداثردر.استنمودهمهیارااسکارنزاییموجباتجانگوتارانشده

دبوجوجانگوتارنکربناتهواحدهایداخلاگزواسکارنتوجهیقابلمقادیروشیستهاداخلاندواسکارن

.آمدهاند

کوارتزلسیت،ک،(پیستاسیت)اپیدوتوالستونیت،پیروکسن،گارنت،شاملاگزواسکارنکانیشناسیمجموعه-

صورتبها غالبگارنتبلورهای.استاگزواسکارنپهنهدرموجودکانیفراوانترینگارنت.میباشدپیریتو

ورهایبلاندازه.میشونددیدهنیزناخودشکلصورتبهندرتا وخودشکلصورتبهولینیمهخودشکلند،

.استcm5حدودحداکثرگارنت

رنگزسببلورهای.میباشندسیاهوقهوهایتیره،سبزروشن،سبزمتنوعرنگهایدارایگارنتبلورهای-

بلوردرشتانواعوکلکسیونیآزمایشگاهی،نمونههایبرایوبودهجذابروشنسبزانواعویژهبهگارنت

.هستندگوهریارزشدارایآنروشنسبز

ارزشخودشکلدرشتبلورهایبویژهروشنسبزگارنتبلورهایرویبربهسازیمطالعاتانجامبا-

.مییابدافزایشمطالعهموردگارنتهایگوهری

وتختسلیمانسازمانزمینشناسي100000/1نقشهزمینشناسيورقه(1371.)ج.قلمقاش.ر.باباخاني،ع
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