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  چکیده

ي دگرگونی توتک، بخشی از زون  مجموعه. ون داردکیلومتري شمال خاوري شیراز رخنم 230سفید توتک و دونو در مرکز تاقدیس کوه گرانیت بن

ي دگرگونی، پالئوزوئیک زیرین تا باالیی بوده و  هاي منشأ این مجموعه دهند که سن سنگ هاي صحرایی نشان می برّرسی. سیرجان است -دگرگونی سنندج

ي توتک مورد  یش از ژوراسیک باالیی رخ داده و سپس مجموعهاي، پ ي دگرگونی ناحیه حادثه. باشند شامل میکاشیست، آمفیبولیت، مرمر و شیست سبز می

هاي صحرایی و آزمایشگاهی حاکی  برّرسی. اند ي این توده تحت تأثیر دگرگونی همبري واقع شده هاي حاشیه ي گرانیتی قرار گرفته و سنگ یک توده  هجوم

بر . نت، تورمالین، آمفیبول، زیرکن، اسفن، روتیل، آالنیت و آپاتیت وجود دارندهاي فرعی متنوعی از قبیل گار کانی  کورذاز آنست که در توده گرانیتی م

ي گرانیتی  ي ایکس انجام شد و مشخص گردید که گارنت توده ي پراش اشعه روي سه کانی گارنت، تورمالین و آمفیبول که قابل جداسازي بودند، تجزیه

اکتینولیت و آمفیبول از نوع] Na(Fe, Mn)3Al6B3Si6O27(OH, F)4[ورل ، تورمالین از نوع ش]Mn3Al2Si3O12[از نوع اسپسارتین 

]Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2[  و ریشتریت]Na2Ca(Mg,Fe,Mn,Al)Si8O22(OH,F)4 [باشند می.
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    Abstract        
     Bon-do-no granite located at 230 km Eastern north of Shiraz in the Center of Kuh-Sefid, anticline. Tutak 
metamorphic complex, is a part of Sanandaj-Sirjan matamorphic zone. Field studies shows that: 1- This  metamorphic 
complex parent rock , have between lower to upper Paleozoic age and the metamorphism casualty accured before upper 
Jurassic and included by paragenesis of Micaschist, Amphibolite, Marble and Greenschist. 2-After this accurance Tutak 
complex intruded by granite intrusive and the contact metamorphic accured in a margin Rock of this intrusive mass.
Field studies and labratuary research shows that this granitic intrusive mass have a various accessory minerals like 
Garnet, Tourmaline, Amphibole, Sphen, Zircon, Rutile, Allanite and Apatite.
XRD Analysis test at a Garnet,Tourmaline and Amphibole , shows that type of Garnet is Spessartine (Mn3Al2Si3O12), 
Tourmaline is Schorl  [ Na(Fe,Mn)3Al6B3Si6O27(OH,F)4] and Amphibole is Actinolite [Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2]and 
Richterite [Na2Ca(Mg,Fe,Mn,Al)Si8O22(OH,F)4].
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