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رخداد دگرگونی دما باال در شرق و شمال شرق مجموعه آذرین و
دگرگونی بروجرد
شهریار محمودی * ،1علی اکبر بهاری فر ،2نسترن پاپی

3

-1استادیار ،گروه ژئوشيمی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
-2استادیار ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه پيام نور
-3دانشجوي کارشناسیارشد ،گروه ژئوشيمی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
پذیرش مقاله1396/7/28 :
تأیيد نهایی مقاله1397/3/15 :
چكيده
مجموعه گرانيتوئيدي بروجرد به سن ژوراسيک ميانی ( )167  20 Maبخشی از زون دگرگونی سنندج-
سيرجان است .این مجموعه گرانيتوئيدي در شيستهاي دگرگون شده قدیمیتر نفوذ کرده و عامل ایجاد هاله
مجاورتی دگرگونی در حد رخساره هورنبلند-هورنفلس تا پيروکسن-هورنفلس در واحد ميزبان شيستی شده
است .در بخشهایی از هاله مجاورتی دما باال پدیده ميگماتيتی شدن مشاهده میشود که شاهدي بر افزایش
گرادیان زمين گرمائی در منطقه است که با ایجاد هاله دگرگونی مجاورتی در طی پلوتونيسم گرانيتوئيدي نفوذي
ایجاد شده است .کانیهاي اصلی در بخش لوکوسم ميگماتيتها ،شامل کوارتز و فلدسپار به همراه مقدار اندکی
ميکاي سفيد است .در بخشهایی از ميگماتيتها پاراژنز ارتوپيروکسن +سيليمانيت +گارنت +کردیریت +کروندم
مشاهده میگردد که بيانگر فشار و دماي باالتر از رخساره پيروکسن -هورنفلس و معادل با مرز پائينی رخساره
گرانوليت است .در طی مطالعات ترمومتري براساس تبادالت کاتيونی زوج کانی ،گارنت-بيوتيت ،دماي تشکيل
حدود  635-720درجه سانتیگراد به دست آمد .در بخشهاي دما فشار باالي هاله دگرگونی ،مطالعات دما-
فشارسنجی انجام شده براساس فشار دما سنج  GASPبيشترین تطابق را با فشار به دست آمده از منحنیهاي
تعادلی چندگانه محاسبه شده در این سنگها دارد بيش از  720درجه و حداکثر تا  4کيلوبار فشار تخمين زده
میشود .این دما و فشار باالتر از دگرگونیهاي مجاورتی معمولی است و به نظر میرسد باعث تبلور کانیهاي
دماي باال و شار متوسط نظير کرندوم شده است.
واژههای کليدی :هورنفلس ،دگرگونی مجاورتی ،دما-فشارسنجی ،ميگماتيت ،رخساره گرانوليت ،کرندوم.

* -نویسنده مسئول09126547336 :

Email: S.mahmoudi@khu.ac.i
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وجود پاراژنزهاي دما باال و ایجاد شرایط رخساره
گرانوليت و ميگماتيتزایی در اوج دگرگونی در
منطقه مورد مطالعه است.

مقدمه
زون سنندج– سيرجان داراي تنوع و تاریخچه
طوالنی بهویژه از دیدگاه فرآیندهاي دگرگونی است.
این فرآیندها عامل تشکيل پهنه ساختاري سنندج-
سيرجان است .بهطور کلی از دیدگاه ساختاري
سنندج-سيرجان یک زون ترافشاري راستگرد است
که از ژوراسيک تا اواخر ائوسن تحتتأثير فازهاي
دگرشکلی و دگرگونی قرار گرفته است (محجل و
همکاران .)2003 ،در دوران پالئوزوئيک رسوبات
تخریبی و سنگهاي آتشفشانی به صورت متناوب
در این زون انباشته شده که در مزوزوئيک تحت-
تأثير دگرگونی ناحيهاي و سپس تحتتأثير
دگرگونی مجاورتی ناشی از نفوذيهاي گرانيتوئيدي
قرار داشته است .چين خوردگی شدید همراه و
تغيير شکل همراه با دگرگونی در تریاس ميانی نيز
وجود دارد (بربریان و همکاران .)1981 ،وجود
دگرگونی و ماگماتيسم کالک آلکالن در طول زون
سنندج–سيرجان در دوران مزوزوئيک نشانگر
توسعه کمان ماگمایی در طی فرورانش از زمان
تریاس به شمار میآید .مطالعات اوليه براساس
تعادالت چند گانه (مسعودي ،)1997 ،اوج دماي
دگرگونی در هاله دگرگونی مجاورتی بروجرد را
 642درجه سانتیگراد برآورد کرده است .از دیدگاه
(احمدي خلجی )1378 ،در بخش شمالی توده
بروجرد در زون سيليمانيت ،ميگماتيت و
هورنفلسها و فلدسپار پتاسيم دیده میشود که با
توجه به پاراژنز کانیها میتوان طيف دمایی حدود
 600تا  650درجه سانتیگراد و فشار کمتر از 4
کيلوبار براي دگرگونی مجاورتی در این بخش توسط
محققين قبلی در نظر گرفته میشود .در این
پژوهش با توجه به معيارهاي پتروگرافی و شيمی
کانیها محاسبات ترموبارومتري حداکثر دما و فشار
باالتري در اوج دگرگونی محاسبه گردید است .این
محاسبات به همراه مشاهدات صحرایی جدید بيانگر

محدوده مورد مطالعه
زمين شناسی منطقه

منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافيایی در غرب ایران
در استان لرستان و در محدودهاي از شمال شرق تا
جنوب شرق بروجرد قرار دارد .این منطقه بين
΄ 33° 38تا  34°عرض شمالی و ΄ 49° 30تا
΄ 48° 45طول شرقی قرار دارد .از دیدگاه ساختاري
این محدوده بهعنوان بخشی از دگرگونیهاي
مزوزوئيک در زون ساختاري سنندج–سيرجان به-
شمار میرود (اشتوکلين( )1968 ،شکل .)1
جایگزینی توده گرانيتوئيدي بروجرد در ژوراسيک
ميانی ( )167  20 Maرخ داده است (احمدي
خلجی .)1385 ،مجموعه گرانيتوئيدي در داخل
سنگهاي دگرگونی ناحيهاي قدیمیتر منطقه نفوذ
کرده است ،باالترین بخش سنگهاي رخنمون یافته
در منطقه مورد مطالعه ،ردیف دگرگونه سنگهاي
سري پليتی موسوم به فيليتهاي همدان به سن
تریاس تشکيل میدهند .در بخش تحتانی که در
جنوب شرق بروجرد رخنمون دارد متاولکانيکهایی
با درون الیههاي مرمر نازک تا ضخيم الیه هستند
(بهاري فر .)1382 ،براساس مطالعات ژئوشيميایی،
توده گرانيتوئيدي بروجرد متعلق به سري کالک
آلکالن غنی از پتاسيم بوده و در گروه پرآلومين تا
متاآلومين قرار دارد (احمدي خلجی.)1385 ،
مطالعات انجام شده در این تحقيق نشان میدهد،
تغييرات عناصر نادر خاکی ،حاکی از نقش اساسی
پوسته ،در تغيير و تحوالت ماگماي سازنده سري
توده نفوذي منطقه است .تغييرات عناصر کمياب
نيز در محدوده محيطهاي فرورانش قرار دارد .به-
طور کلی توده گرانيتوئيدي بروجرد در منطقه قوس
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آتشفشانی حاشيه قارهاي تشکيل شده که متعلق به
سري گرانيتهاي تيپ  Iاست (خلجی و همکاران،
 .)2007دگرگونی مشاهده شده در منطقه شامل
فاز عمومی ناحيهاي درجه پایين و فازهاي دگرگونی
دیناموترمال و مجاورتی دماي باال با فشار متوسط
است که فازهاي قدمیتر را تحتتأثير قرار دادهاند.
سنگهاي حاصل از دگرگونی ناحيهاي شامل
اسليت و فيليت با تنوع بافتی و کانیشناسی ناچيز
است .دگرگونی مجاورتی با سري شيستهاي
لکهدار در زونهاي درجه پایين شروع شده و به
سريهاي دگرگونی هورنفلسها و ميگماتيتها
ختم میگردد .دگرگونی ناحيهاي با شرایط رخساره

83

شيست سبز دیده میشود که طی نفوذ توده
گرانيتوئيدي در امتداد سطح شيستوزیته آنها یک
مجموعه دگرگونی مجاورتی دماي باال-فشار
متوسط حاصل شده است .در بخش جنوبی توده،
دگرگونی مجاورتی کمتر مشاهده میشود .نوار
باریکی از شيستهاي کردیریتدار یا کردیریت
هورنفلس که به اسليت و فيليت ختم شده وجود
دارد ولی در بخشهاي شمالی توده بيشتر
ميگماتيتهاي تزریقی و هورنفلسها دیده میشود
(احمدي خلجی1385 ،؛ مسعودي و همکاران،
( )2002شکل .)1

شکل  :1نقشه زمينشناسی منطقه مورد مطالعه (سهيلی و همکاران 1371 ،با تغييرات).

مواد و روشها

نتایج

پس از انجام بررسی شواهد صحرایی ،از
رخنمونهاي مناسب نمونهبرداري شده تعدادي از
نمونهها جهت مطالعات دقيق سنگنگاري انتخاب
شد و پس با تهيه  30عدد مقاطع نازک در
آزمایشگاه دانشگاه خوارزمی مطالعه گردید .تعدادي
از نمونههاي تجزیه سنگ کل به روش  XRFانجام
شد .سپس به منظور انجام تجزیه شيميائی نقطهاي
 3عدد نمونه جهت بررسی ميکروسکوپ الکترونی و
تجزیه نقطهاي دقيق انتخاب شد.

جهت انجام مطالعات در این تحقيق تعداد  50عدد
نمونه سنگ برداشت شد که پس از تهيه مقاطع
ميکروسکوپی  10عدد از آنها جهت تجزیه شيميایی
و سه مقطع ميکروسکوپی جهت مطالعات EPMA
انتخاب گردید .که همگی آنها در مرکز تحقيقات
فرآوري مواد معدنی ایران مورد آزمایش قرار گرفته
است .نمونهها با دستگاه ميکروپروب ( )EPMAمدل
 SX100-Camecaساخت کشور فرانسه با ولتاژ
شتاب دهنده  15 kvو جریان ریزکاو  15 nAمورد
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بررسی قرار گرفت .از بين کانیهاي موجود در
سنگهاي منطقه مورد مطالعه ،بيوتيت ،مسکویت،
کردیریت ،گارنت ،فلدسپار پتاسيم و کروندم بر
حسب مطالعات ميکروسکوپی تجزیه شيميائی شده
است که نتایج آنها در جدولهاي  1تا  3ارائه شده
است .همچنين با استفاده از دستگاه ميکروسکوپ
الکترونی تصاویري از این کانیها تهيه گردید.

84

میشود ظهور پاراژنز ارتوپيروکسن+گارنت+
سيلمانيت بيانگر دما و فشار باالتر از مرز شرایط
دگرگونی مجاورتی است و میتوان گفت که پایداري
کوارتز تحت این شرایط ترمودیناميکی مبين شرایط
گذر از رخساره سانيدنيت در فشار پایين دماي باال
به رخساره گرانوليت در فشار متوسط و دماي باال
است (بوخرو گراپس( )2011 ،شکل .)D 2
فيبروليت-آندالوزیت هورنفلس :این سنگها در
قسمت شرقی منطقه مورد مطالعه به صورت
تودههاي کوچک و مجزا نسبت به یکدیگر در حوالی
روستاي آبخشان برونزد دارند .پاراژنز اصلی سنگ
شامل
آندالوزیت+فيبروليت+اسپينل+کوارتز+فلدسپار
پتاسيم به صورت (ميکروکلين ،پرتيت ،پالژیوکالز)
و کانیهاي فرعی ميکا (بيوتيت و مسکویت)،
کانیهاي اپک ،زیرکن است .پورفيروبالست
آندالوزیت در اندازه  20-2ميلیمتر دیده میشود.
این بلورها اغلب کياستوليتی بوده و از اطراف و
بخشهاي از درون بلور طی واکنش پلی مورفيک
درحال تبدیل به سيليمانيت هستند .بافت این
سنگها پورفيروبالستيک تا گرانوبالست است
(شکل .)E 2
سيليمانيت-آندالوزیت هورنفلس :این سنگها در
حاشيه شمالی در غرب روستاي قپانوردي برونزد
دارد و ارتفاعات این منطقه را تشکيل میدهد .در
این سنگ ،کانیهاي سيليمانيت ،بيوتيت ،کوارتز،
فلدسپار پتاسيم و کردیریت و آندالوزیت دیده
میشود .در مقاطع ميکروسکوپی ،پورفيروبالست
سيليمانيت در حالت نيکولهاي موازي برجستگی
باال داشته و در حالت نيکولهاي عمود ،بی
رفرنژانس زرد کم رنگ دارد .کوارتز به صورت
بلورهاي بی شکل که گاهی تبلور مجدد یافته دیده
میشود .فلدسپار پتاسيم به صورت درشت بلور نيمه
خودشکل مشاهده میشود .کردیریت در اطراف

پتروگرافی

کردیریت هورنفلس :رخنمونهاي سنگی کردیریت-
هورنفلس در شرق و شمال شرقی توده گسترش
دارند و بيشترین گسترش این رخنمونها در
نزدیکی روستاي آبخشان است .رنگ سنگ در
نمونههاي دستی و رخنمونهاي صحرائی به دليل
تجمع کانیهاي دیرگداز و همچنين ميکاي سياه
خاکستري رنگ تا سياه است .پاراژنز اصلی شامل
پورفيروبالستهاي کردیریت ،فيبروليت ،بيوتيت،
کوارتز ،فلدسپار و کانی فرعی تورمالين است .در
مقاطع ميکروسکوپی بلورهاي کردیریت فاقد
ماکلهاي ساعت شنی و پروانهاي هستند .بافت
اصلی سنگ ميکروکریستالوبالستيک تا پورفيرو
بالستيک است (شکل .)A 2
کردیریت ،فيبروليت-هورنفلس گارنتدار :این
سنگها در بخش شرقی منطقه مورد مطالعه و در
حاشيه فاز گرانودیوریتی توده بروجرد دیده میشود.
پاراژنز اصلی این سنگ شامل کردیریت ،فيبروليت،
گارنت ،بيوتيت ،مسکویت ،فلدسپار پتاسيم،
پالژیوکالز و کوارتز و ارتوپيروکسن است .کردیریت
به صورت بلورهاي درشت به صورت شکلدار تا نيمه
شکلدار وجود دارد .فيبروليت و بيوتيت به صورت
ادخال در درون کردیریت قرار گرفتهاند (شکل 2
 .)Bگارنت به صورت درشت بلور و نيمه شکلدار با
مجموعه کانیهایی شامل کردیریت ،فيبروليت،
کوارتز و فلدسپار و بيوتيت وجود دارد (شکل .)C 2
بافت پورفيروگرانوبالستيک در مقاطع مشاهده
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سيليمانيت به صورت ریز بلور وجود دارد (شکل 2
.)F
کرندوم :در حاشيه شمالی توده نفوذي و در همبري
بالفصل آن ،سنگهایی رخنمون دارند ،که مشابه
هورنفلسها بوده ولی در برخی پورفيروبالستها آثار
دگرگونی برگشتی به صورت رشد ميکاها و
سيرسيتی شدن ،مشاهده میشود .در این نمونهها
کانی کروندم به صورت بلورهاي کوچک ميلهاي و
کانی فرعی مشاهده میشود .منشورهاي کروندم به
صورت خرد شده و غالبا احاطه شده توسط
مسکویت طی دگرگونی برگشتی است .درون بلورها
ادخالهاي سوزنی و ریز و خود شکل روتيل و
اسفن -لوکوکسن وجود دارد که بيانگر ترکيب
شيميائی گارنت و بيوتيت اوليه است (شکل .)G 2
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ميگماتيتی از جمله چينهاي جریانی
(پتيگماتيکی) ،فابریک سورئيتيک ( )suercitiو
فابریک نبوليتی ( )Nebuliticرا گزارش کرده است.
در ساخت لکهاي تکههایی از مالنوسوم به ابعاد
حداکثر  10-5سانتیمتر در بين لوکوسوم پراکنده
است .در ساخت الیهاي یا استروماتيک ،لوکوسوم
متحرک شده و به شکل رگههائی موازي در سطح
شيستوزیته قرار گرفته است .چينهاي جریانی
(پتيگماتيکی) ،جهت یابی خاصی ندارند و حاصل
تنش نيستند بلکه حاکی از به حالت خميري در
آمدن این سنگها در اثر حرارت زیاد هستند و در
اثر وجود ذوب بخشی تشکيل شدهاند .در این
ساختها بخشهاي روشن به صورت رگههاي
نامنظم در حد چند سانتيمتر توسعه یافتهاند که در
واقع بخش لوکوسم این سنگها هستند و به وضوح
ترکيب گرانيتی داشته و از کوارتز (داراي سطوح
بلوري) ،پالژیوکالز (داراي ماکل تکراري) ،فلدسپار،
بيوتيت ،مسکویت و کانیهاي اپاک تشکيل شدهاند
و داراي بافتهاي گرانوالر ،گرافيک و ميرميکيتی
هستند .فابریک سورئيتيک ( )Sureiticبا توجه به
وجود الیهبندي ترکيبی در منطقه بروجرد و قرار
داشتن الیههاي سخت متاسنداستون در ميان
متاپليتها و بودین شدن این الیهها حاصل شده
است و بين بودینها را مزوسم پر کرده است.
فابریک نبوليتی ( )Nebuliticکه در آن مرز بين
مزوسم و نئوسم محو شده و به صورت مبهم قابل
تشخيص هستند.

انواع ميگماتيتها در منطقه بروجرد

بيشترین گسترش ميگماتيتها در منطقه مورد
مطالعه در حوالی روستاي قپانوردي مشاهده شد
به عبارت دیگر ،این سنگها در بخش شمالی توده
نفوذي و داخلیترین بخش هاله دگرگونی در مرز
بالفصل توده نفوذي بروجرد دیده میشود و در
کنتاکت پس از آن هورنفلسها درون واحد اسليت
و فيليتهاي همدان ظاهر میگردند .آثار ذوب
بخشی باعث پدیدار شدن ساختهاي ميگماتيتی
شامل ميگماتيتهاي لکهاي ()patchy structure
الیهاي یا استروماتيت ( )stromatite structureشده
است (شکل ( .)H 2غفاري )1389 ،نيز در منطقه
بروجرد عالوه بر ساختهاي یاد شده ،ساختهاي
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شکل  )A :2کردیریت هورنفلس ،مجموعه کانیهاي کوارتز ،بيوتيت ،فيبروليتهاي سيليمانيت )B .کردیریت ،فيبروليت
گارنت هورنفلسدار ،کردیریتهاي بیشکل همراه ادخالهاي فيبروليت و بيوتيت )C .گارنت به صورت درشت بلور و نيمه
شکلدار با مجموعه کانی هایی شامل کردیریت ،فيبروليت ،کوارتز و فلدسپار و بيوتيت )D .ظهور ارتوپيروکسن در
سنگهاي کوارتزدار )E .فيبروليت-آندالوزیت هورنفلس .بلور آندالوزیت با ادخالهاي کربن که اطراف و درون سيليمانيتی
شده و سيليمانيت از واکنش پلی مورفيک آندالوزیت ایجاد شده است )F .سيليمانيت-آندالوزیت هورنفلس ،پورفيروبالست
درشت سيليمانيت .کردیریت در اطراف سيليمانيت به صورت ریز بلور وجود دارد )G .در مرکز پورفيروبالستهاي دگرسان
شده (ناشی از دگرگونی برگشتی) آثاري از کانی کروندم مشاهده میشود .گاه این سنگها متحمل دگرسانی شدید شدهاند
و در مقياس ميکروسکوپی منشورهاي کروندم تکهتکهاي مشاهده میشوند )I( )H( .تصاویر صحرایی ميگماتيتها ،ساخت
لکهاي .عالپم اختصاري از (سيوال و اشميت.)2017 ،

و  ،3ارائه شده است .جهت محاسبه فرمول
ساختاري کانیها و ترسيم نمودارها از نرمافزارهاي
 Ax ،Minpetو  Excelاستفاده شد است .همچنين
تفکيک مقادیر آهن  3ظرفيتی و آهن  2ظرفيتی
در گارنتها با استفاده از روش (دراپ)1987 ،
محاسبه شده است .در کانی بيوتيت با توجه به
وجود گرافيت در اسليت و فيليتهاي اوليه و با در
نظر گرفتن این نکته که مقدار آهن سه ظرفيتی
متاثر از درجه دگرگونی و دیگر کانیهاي سيليکاته
نيست ،براي تمام نمونهها ،آهن سه ظرفيتی برابر

شيمی کانیها

به منظور تعيين ترکيب شيميایی کانیها ،و
مطالعات دما-فشار سنجی ،برخی از کانیهاي
موجود در هورنفلسها و ميگماتيتها توسط
دستگاه الکترون ميکروپروب ( )EPMAمورد تجزیه
شيميایی قرار گرفت است .محاسبات کاتيونی و
فرمولهاي ساختاري کانیهاي بيوتيت ،فلدسپار
آلکالن و گارنت ،به ترتيب براساس تعداد اکسيژن
 ،12 ،8 ،11براساس روشهاي معمول انجام گرفته
است .که بهطور خالصه در جدولهاي شماره 2 ،1
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 11/6درصد کل آهن فرض میشود (هولداوي،
 .)2000در فلدسپارها مقدار کلی آهن به صورت
سه ظرفيتی فرض میشود (هولند و پاول.)1992 ،
براساس (دیر و همکاران .)1966 ،همه ميکاهاي
تجزیه شده با توجه به داشتن مقادیر
 Fe*/Fe*+Mgباالتر از  0/33در رده بيوتيت (در
مقابل فلوگوپيت) قرار میگيرند (شکل  .)A 3با
توجه به تغييرات  Alدر مقابل  Fe*/Fe*+Mgاین
بيوتيتها تنوع ترکيبی نشان میدهند ،به طوري
که مقدار بيوتيت بين دو قطب آنيت و فلوگوپيت،
متمایل به قطب آنيت قرار دارد .براساس مقدار Al
کل و مقدار  Fe*/Fe*+Mgبيشتر بين دو قطب
سيدروفيلت و آنيت با روندي به سمت قطب
سيدروفيلت قرار گرفتهاند .براساس تجزیه شيميائی
نقطهاي ،گارنتهاي منطقه غنی از آلماندن هستند
مقدار متوسط آلماندن  72/41درصد است .ميانگين
پيروب  7/44درصد و متوسط مقدار گراسوالر 2/86
درصد است .مقدار اسپسارتين در  17/07درصد و
آندرادیت در حد صفر است (شکل  .)B 3براساس
(شکل  )C 3طبقهبندي شيميایی فلدسپارهاي
پتاسيم موجود در منطقه (بوخر و فري)2002 ،
اکثرا محلول جامدي از ارتوز-آلبيت با دامنه
گسترش محدود و برخی نمونهها آلبيت خالص
است.
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و بهطور کلی بر این فرض استوار است که مجموعه
کانیهاي هر سنگ ،در شرایط تعادلی تشکيل شده
است (هولند و پاول .)1992 ،به عقيده محققان این
وضعيت ممکن است براي سنگهایی که به سرعت
سرد شده و یا در دماهایی پایينتر که با سرعت
انتشار عناصر کندتر یونها ،تشکيل شدهاند ،در یک
حالت ایدال معتبر باشد (بوخر و فر .)2002 ،در این
مطالعه براساس روش دماسنجی گارنت  -بيوتيت
دما محاسبه شده و بارومتري از روش  GASPو به
طور همزمان با ترمومتر  GBدر نرمافزار GB-
 GASPمحاسبه شده است .همچنين واکنشهاي
احتمالی و محدوده دما -فشار براساس روش
تعادالت چندگانه در نرمافزار THERMOCALC
مورد تخمين و ارزیابی قرار گرفته است.
زمين دماسنج گارنت–بيوتيت :برخی از محققين از
توزیع  Feو  Mgبين گارنت و بيوتيت براي تعيين
کيفی درجات دگرگونی در سنگهاي دگرگونی
استفاده کردهاند (فراست .)1962 ،شرکت پذیري
Mgو  Feدر گارنت و بيوتيت همزیست به دماي
تعادل بستگی دارد .این روش بهعنوان یک روش
مرسوم در سنگهاي دگرگونی مطرح است .در این
مطالعه ،براي محاسبه دما با روش گارنت-بيوتيت از
کاليبراسيونهاي ارائه شده توسط (گنگولی و
ساکسنا1984 ،؛ ایندرس و مارتيگونل1985 ،؛
وليامز و گرامبلی1990 ،؛ هوگز و اسپير)1982 ،
استفاده شده که بهطور خالصه در (جدول  )4ارائه
شده است.

زمين دما-فشار سنجی

محاسبات دما فشار سنجی کانیها براساس تبادل
کاتيونی در ترکيب شيميایی آنها قرار گرفته است،

جدول  :1نتایج تجزیه نقطه اي کروندمهاي منطقه (کمتر از حد تشخيص >)BL
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جدول  :2خالصه نتایج تجزیه شيميایی به روش ماکروپروب ( )EPMAفنوکریستهاي بيوتيت ،مسکویت ،گارنت و
محاسبه فرمول ساختاري آنها براساس  11و  12اکسيژن ساختاري اکسيدها بر حسب درصد (کمتر از حد تشخيص
>)BL
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جدول  :3خالصه نتایج تجزیه شيميایی به روش ماکروپروب ( )EPMAفنوکریستهاي فلدسپار پتاسيم و کردیریت و
محاسبه فرمول ساختاري آنها براساس  8و  18اکسيژن ساختاري اکسيدها بر حسب درصد وزنی (کمتر از حد
تشخيص >.)BL

شيوه  GASPوجود دارد که حتماً بایستی مورد
توجه قرار گيرد که عبارتند از-1 :روش مناسب
اندازهگيري دما و برآورد خطاي آن-2 ،مدلهاي
اکتيویته براي هر کانی که به صورت فاز ناخالص
است که در این بارومتر منظور پالژیوکالز و گارنت

زمين فشار سنج  :GASPبارومتر  GASPبر پایه
واکنش پيشنهادي رابطه  1و براساس اعضاي
انتهائی گروسوالر و آنورتيت به ترتيب در گارنت و
پالژیوکالز و با اکتيویتههاي مختلف پيشنهاد شده
استوار است .سه مسئله مهم در سنجش فشار به
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است-3 .کاليبراسيون اعضاء انتهایی .جهت اندازه-
گيري دقيق فشار ،دماي اندازهگيري شده بایستی
تا حد امکان صحيح و بهطور مستقل و با روش
گارنت -بيوتيت اندازهگيري شود (هولداوي2001 ،
؛ هولداوي .)2004 ،بر مبناي این بررسیها ،فشار
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اوج دگرگونی سنگها بين  2تا  4کيلو بار محاسبه
شد (هولداوي.)2000 ،
رابطه )1
Ca3Al2Si3O12+2Al2Si3O5+
SiO2=3CaAl2Si2O8

شکل  )A :3طبقهبندي شيميایی ميکاهاي مورد مطالعه براساس (هولند و پاول )B ،)1992 ،نمودار تقسيمبندي
گارنت )C ،نمودار تقسيمبندي فلدسپارها در زونهاي دگرگونی درجه باالي هاله دگرگونی بروجرد (هولند و پاول،
 .)1992دایره قرمز مقطع شماره  115و مربع سبز مقطع .)109
جدول  :4خالصه نتایج دماسنجی منطقه مورد مطالعه براساس کاليبراسيونهاي مختلف.

برابر ) Fetotal/ (Mg + Fetotalفشار  1تا  3کيلوبار را
برآورد میکنند ،و با دماسنجی هورنبلند-پالژیوکالز
در این سنگها ،دماي  653تا  732درجه سانتی-
گراد بهدست آورده است .که احتمال به تعادل
رسيدن این دو کانی در این محدوده دماي توسط
خصوصيات پتروگرافی هورنفلسهاي ميزبان که

نتيجهگيری
براساس مطالعات طهماسبی و احمدي خلجی
( ،)1389در منطقه بروجرد با فشارسنجی براساس
مقدار  Alآمفيبول در کوارتزیتها فشار حين تبلور
کانی آمفيبول از  0/43تا ( 1/61عمق تقریبی  1تا
حدود  4/5کيلومتر) و براساس پارامتر  Altotalدر
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حاوي کردیریت-آندالوزیت و کردیریت-سيليمانيت
هستند تایيد میشود .این محققين براساس
دماسنج گارنت-بيوتيت دماي  472درجه سانتی-
گراد را براي زوج گارنت -بيوتيت در هورنفلسها
پيشنهاد میکنند .از طرفی (مسعودي)1997 ،
براساس تعادلهاي چندگانه ،اوج دماي دگرگونی
در هاله بروجرد را  642درجه تخمين زده است.
براساس بررسیهاي انجام شده در این مطالعه فشار
متوسط  4-2کيلوبار و دماي متوسط 635-720
درجه سانتیگراد بهدست آمده ،که دگرگونی فشار
پایين-حرارت باال براي منطقه مورد مطالعه پيش-
بينی میشود ،این نوع دگرگونی یکی از انواع مهم-
ترین روندهاي دگرگونیهاي مورد توجه زمين
شناسان در سرتاسر جهان است که در بخشهاي
شمال غربی زون سنندج-سيرجان نيز قابل مشاهده
است (بهاري فر .)1376 ،در این نوع دگرگونی،
شرایط دما در محدودههاي پایداري آندالوزیت و
سيليمانيت بوده و گاه تا  800درجه سانتيگراد نيز
بالغ شده است (وارنر و استوارت .)1988 ،فشار نيز
غالبا از فشار نقطه سه گانه پلی مورفهاي سيليکات
آلومين باالتر نمیرود .در این مطالعات مشخص
شده که هرچند در بعضی نواحی که دگرگونی فشار
پایين در حرارتهاي باال روي میدهد (در محدوده
سيليمانيت) ،فشار نيز میتواند در برخی رخنمونها
باالتر رفته و تا  6کيلوبار نيز تعيين گردد (یاردلی و
همکاران .)1987 ،فشار متعارف پيشنهاد شده براي
این نوع دگرگونی 5 ،کيلوبار و کمتر است .گرادیان
زمين گرمایی در این نوع دگرگونی بسيار متغير
بوده و تا  100درجه سانتیگراد بر کيلومتر نيز
میرسد .با توجه به اینکه به هر حال ،تحوالت در
این نوع دگرگونی در محدوده آندالوزیت است ،به
احتمال زیاد تحوالت آن در اعماق کمتر از 14
کيلومتر صورت گرفته و متوسط گرادیان زمين
گرمایی ،بيش از  35درجه سانتیگراد بر کيلومتر
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خواهد بود (مياشيرو .)1994 ،در این نوع دگرگونی،
منشا گرما بسيار متنوع است و میتواند تودههاي
نفوذي گرانيتوئيدي ،دایکهاي و نفوذي بازیک
اولترابازیک ،ولکانيسم ریوليتی ،نفوذ سياالت داغ،
انتقال گرما از طریق هدایت مستقيم ،ناهنجاري در
جریان گرمایی اوليه ،جریان غير عادي گرما در
نواحی ریفت ،دیاپيریسم گوشته و فروپاشی عناصر
رادیواکتيو باشد (بهاري فر .)1376 ،از طرفی از نظر
(وینکلر )1974 ،همزیستی کردیریت و گروناي غنی
از آلماندن یک پدیده مهم است ،به استثناي موارد
نادري که این کانیها در ردیفهاي باالتر دماي
متوسط روي میدهد ،همزیستی این دو کانی
مخصوص ميدان معينی از دما و فشار دگرگونی
درجه باال ،یعنی زون هيپرستن ناحيهاي (رخساره
گرانوليت) است .بنابراین براساس شواهد موجود در
ميگماتيتها و هاله دگرگونی هورنفلسی توده
گرانيتوئيدي بروجرد ،وجود شواهد کانیشناسی
مانند همزیستی گروناي غنی از آلماندن و کردیریت
(شکل  )D 2نشان دهنده ایجاد شرایط
ترمودیناميکی در محدوده رخساره گرانوليت در
هورنفلسهاي منطقه مورد مطالعه است .شرایط
رخساره گرانوليت در متاپليتهاي دگرگونی
مجاورتی زون سنندج–سيرجان ،قبال در منطقه
همدان نيز گزارش شده است .اگرچه این تئوري
نيازمند جمعآوري اطالعات دقيقتر ژئوشيميایی و
ژئوکرونولوژي است ولی با توجه به شواهد موجود از
جمله فراگير نبودن رخساره گرانوليت در تمام
بخشهاي هاله دگرگونی ،وجود تودهها و آنکالوهاي
مافيک و اولترامافيک در داخل توده بروجرد و
دگرگونی برگشتی در سایر بخشهاي هاله
دگرگونی بيانگر این موضوع است که احتماال در اثر
تزریق تودههاي اولترامافيک قدیمی ،شرایط
دگرگونی رخساره گرانوليت فراهم شده و با تزریق
تودههاي گرانيتوئيدي شواهد رخساره گرانوليت
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رخداد دگرگونی دما باال در شرق و شمال شرق مجموعه آذرین و دگرگونی بروجرد

 از بين،مربوط به فاز همزمان یا قدیميتر دگرگونی
.رفته باشد
منابع
 استفاده از.1389 ،. ا، و خلجی. ز،طهماسبیشيمی کانیها در تعيين شرایط تشکيل کمپلکس
 مجله،"گرانيتوئيدي بروجرد و هاله دگرگونی آن
.94-77  ص،2  شماره، سال اول،پترولوژي
،.ر. م، و عبدالهی.ب. م، جعفریان،. م،سهيلی مقياس، نقشه زمينشناسی ورقه اليگودرز.1371
 سازمان زمينشناسی و اکتشافات،1:100000
.معدنی کشور
 پترولوژي سنگهاي دگرگونی.1389 ،. م،غفاري.)اطراف توده گرانيتی بروجرد (باختر هندودر
 سازمان زمينشناسی و،پژوهشکده علوم زمين
.اکتشاف معدنی

 پترولوژي کمپلکس.1385 ،. ا،احمدي خلجی، پردیس علوم، رساله دکتري،گرانيتوئيدي بروجرد
.دانشگاه تهران
 بررسی پترولوژي و.1378 ،. ا،احمدي خلجیپتروفابریک تودههاي نفوذي و دگرگونی مجاورتی
، پایاننامهي کارشناسیارشد،منطقه بروجرد
. دانشگاه تهران،دانشکده علوم
- نگرشی نو بر پتروژنز سنگ.1376 ،. ع،بهاري فرهاي دگرگونی ناحيهاي همدان" پایاننامه
 دانشگاه تربيت معلم،کارشناسیارشد زمينشناسی
.تهران
 پترولوژي سنگهاي.1382 ،. ع،بهاري فر، دانشکده علوم، رساله دکتري،دگرگونی همدان
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