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 چكیده :

های این مجموعه دگرگونی از نوع شیست، گنیس و گرگونی گشت در غرب رشت واقع است. متاپلیتدمجموعه 

ها دهند. مالنوسوم اغلب میگماتیتای نشان میای و شبکهخورده، الیهای، چینها ساختار لکهباشد. میگماتیتمی میگماتیت

ساز های سنگشود. کانیها گارنت نیز یافت میهای مافیک، بیوتیت و فیبرولیت است اما در بعضی از نمونهشامل کانی

افزار  ها که بوسیله نرمفشارسنجی مالنوسوم میگماتیت -باشند. نتایج دماژیوکالز میلوکوسوم کوارتز، فلدسپارآلکالن و پال

باشد. تحت کیلوبار می 5/7تا  4درجه و فشار  610تا  076ترموکالک و ترموبارومترهای قراردادی بدست آمده شامل دمای 

های مجموعه دگرگونی گشت میگماتیتاین شرایط با واکنش آبزدایی مسکویت منجر به رویداد ذوب بخشی شده است. 

های میانی تا زیرین جایگاه برخورد ناشی از بلوک البرز و صفحه توران در طی فاز کوهزایی احتماالً ارائه کننده بخش

   ائوکیمرین هستند. 
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Abstract: 
 

Gasht metamorphic complex is situated in the West Rasht. Metapelites of this metamorphic complex are schist, 

gneiss and migmatite. Migmatites show patch, folded, stromatic and net structures. Melanosome of most 
migmatites contain mafic minerales of botite and fibrolite but garnet is found in the some samples. Rock 

forming minerals of leucosome consiste of quartz, alkali feldspar and plagioclase. The thermobarometric results 

of migmatites melanosome that obtained by thermocalc software and conventional thermobarometers contain 

temperature between 670 until 816 ˚C and pressure between 4 to 7/5 Kb under these conditions, muscovite 
dehydration reaction giving rise to partial melting event. Migmatites of Gasht metamorphic complex 

representing lower to middle parts of collision setting resulted of Alborz block and Turan plate during 

Eocimmerian orogeny.  
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 مقدمه :

های و متعلق به دامنه شمالی ارتفاعات البرز غربی از کوه شهرستان رشت واقع استمجموعه دگرگونی گشت در غرب 

( این مجموعه دگرگونی 1775(. بر اساس شواهد صحرایی و میکروسکوپی، کالرک و همکاران )1باشد )شکلتالش می

های دانه ای از میکاشیست مختلف و گنیساند. بخش زیرین شامل مجموعهزیرین و باالیی تقسیم کردهرا به دو بخش 

های شاخص گارنت، استارولیت، کیانیت و سیلیمانیت دیده های مذبور کانیدار است. در داخل میکاشیستدرشت بیوتیت

که نسبت به بخش زیرین دانه ریزتر بوده و  های شیستی با دگرگونی درجه ضعیف استشامل سنگ شود. بخش باالییمی

باشد که در برخی نقاط قسمت زیرین این بخش دار میهای سریسیتی و کلریتای متشکل از فیلیت و شیستشامل مجموعه

های دگرگونی زون (.1775رود )کالرک و همکاران، با کوارتزیت همراه است و احتماالً مرز بین دو بخش به شمار می

های مجموعه دگرگونی گشت، وجود استارولیت و کیانیت، نبود آندالوزیت و کردیریت، رابطه تبدیلی متاپلیت موجود در

فشار سنجی بیانگر آن است که مجموعه دگرگونی گشت معرف گرادیان دگرگونی -کیانیت به سیلیمانیت و محاسبات دما

P/T  ،(.1۳7۳یا کوهزایی است )جوانمرد و همکاران 

 
 (.1791كالرک و همکاران، )بندر انزلی  1111111/1شناسی نقشه زميناز ( نقشه زمين شناسی مجموعه دگرگونی گشت 1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

  :روش تحقیق

های جمع آوری شدده در مجموعده دگرگدونی منطقده گشدت، بده منیدور تعیدین شدرایط دمدا و فشدار حداکم بدر در بین نمونه

های مجموعه دگرگونی گشت، از دو نمونه میگماتیت در مرکز فرآوری مواد معددنی ایدران، آندالیز ریدز پدرداز  میگماتیت

بده عمدل آمدده اسدت. بده کمدک نتدایج حاصدل از آندالیز  Cameca SX 100ای به کمدک دسدتگاه مدایکروپرود مدد  نقطه

 های میگماتیت، فرمو  ساختاری اعضای نهایی کانی و محاسبه دما و فشار دگرگونی انجام شد.نمونه

 :بحث

ها شددامل شیسددت، گنددیس و ایددن سدنگ .های دگرگدونی مجموعدده دگرگددونی گشدت هسددتندتددرین سددنگهدا فراوانمتاپلیت

ای، ای، الیدههای مجموعه دگرگونی گشت بیشتر از نوع متاتکسدیت بدوده و سداختارهای لکدهباشند.میگماتیتمیگماتیت می

 .(٢دهند )شکل ای نشان میخورده و شبکهچین



 

 
 ای.خورده. د( شبکهای. ج( چينای. ب( الیهالف( لکه مجموعه دگرگونی گشت.های های مختلف ميگماتيتفابریک( 2شکل 

 

متشددکل از  لوکوسددوم بخددشها و گنددیس، نبددود مسددکویت در آنهاسددت. هددا بددا شیسددتشناسددی بددارز میگماتیتتفدداوت کانی

(. ترکیب شیمیایی سنگ کدل لوکوسدوم ۳ تورمالین است )شکل±گارنت±سیلیمانیت±یوکالز+فلدسپارآلکالنژوارتز+پالک

وع سدیلیمانیت و بیوتیدت ها از ندها در اکثر نموندهمالنوسوم میگماتیت (.1۳75جوار است )رزاقی، های هملوکوگرانیتمشابه 

 ها گارنت نیز حضور دارد. ( اما ندرتاً در بعضی از نمونه4 است )شکل

 
، پالژیوكالز و سيليمانيت. ب(هم آلکالنشناسی كوارتز، فلدسپار(، الف( تصاویر ميکروسکوپی لوكوسوم با كانی3شکل 

 رشدی فلدسپار و كوارتز به صورت بافت ميرمکيتی. 

 

 
( ج .، سيليمانيت، بيوتيت و گارنتمافيکی هاوم با كانیمالنوس( تصویر الف( مالنوسوم متشکل از بيوتيت و سيليمانيت. ب (، 4شکل 

 بلور گارنت با بافت پوئی كيليتيک. 

 

  



 

 هاشیمی کانی

دار آنالیز ریزپرداز  های نمونه مالنوسوم گارنتها و محاسبه دما و فشار دگرگونی از کانیکانیشناخت شیمیبه منیور 

-ای در مرکز فرآوری مواد معدنی یک کرج به عمل آمده است که در ادامه به تشریح نتایج آنالیز و انجام دمانقطه

 پردازیمفشارسنجی می

 فلدسپار
در  پالژیوکالزهدای آندالیز شدده متندوع بدوده ونمدایش داده شدده اسدت. ترکیدب  1کانی در جددو   ای ایننتایج آنالیز نقطه

 (.5)شکل باشد فلدسپارآلکالن تجزیه شده نیز از نوع سانیدین میو البرادوریت قرار دارند  سانیدینی محدوده

 
ی ميگماتيتی در نمونهمالنوسوم های پالژیوكالز(، تركيب 1771بندی فلدسپار )دیر و همکاران، (، مطابق نمودار مثلثی تقسيم1شکل 

 اند.قرار گرفته سانيدینو  البرادوریتی محدوده

 بیوتیت
)دیدر و همکداران،  سدیاهمیکایبنددی ( ارائه شده است. مطدابق نمدودار دوتدایی طبقه1ای بیوتیت در جدو  )نتایج آنالیز نقطه

 (. 0(، ترکیب میکاهای مورد مطالعه عمدتاً از نوع بیوتیت است )شکل 177٢

 
ی های ميگماتيتی در محدودهتركيب ميکای سياه نمونه ،(1772بندی ميکاها )دیر و همکاران، نمودار تقسيم با توجه به(1شکل 

 بيوتيت قرار دارند.

 



 

 55ی اصدلی، آلمانددن )(. متشکله۳-4ای به عمل آمده است )جدو  های میگماتیتی آنالیز ریز پرداز  نقطهاز گارنت نمونه

درصدد( و  ۳7/٢1تدا  7/٢سپسارتین )ادرصد(،   1/6تا  76/٢توان به گروسوالر )های دیگر میدرصد( است و از سازنده 71تا 

 (.1 ( اشاره کرد )جدو ٢7/ ٢تا 77/7پیرود )
 .، در مالنوسوم نمونه ميگماتيتیهاای كانی(، نتایج آناليز ریز پردازش نقطه1جدول )

 میگماتیت نمونه

 گارنت فلدسپار سیلیمانیت بیوتیت کانی

 15# 14# 10# 9# 13# 12# 17# 6# شماره آنالیز

SiO2 35.16 35.36 37.20 37.53 57.17 65.22 36.38 36.42 

TiO2 3.79 3.11 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.03 

Al2O3 20.30 19.23 62.61 62.39 28.91 19.42 21.6 21.78 

FeOt 19.06 19.47 0.17 0.15 0.03 0.04 27.72 26.53 

MnO 0.43 0.54 0.00 0.01 0.01 0.00 9.03 8.73 

MgO 8.72 8.58 0.00 0.00 0.02 0.03 3.53 3.45 

CaO 0.02 0.04 0.02 0.04 9.31 0.09 2.26 2.64 

Na2O 0.04 0.26 0.41 0.20 4.90 0.02 0.26 0.96 

K2O 9.06 9.68 0 0 0.30 16.00 0 0 

Totals 96.58 96.27 100.41 100.13 100.65 100.82 100.81 100.54 

Si 2.61 2.65 1.00 1.01 2.53 2.97 2.91 2.93 

Ti 0.42 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.001 

AlIV 2.77 2.69 
1.98 1.97 1.51 1.05 

0.08 0.06 

AlVI 0.77 0.70 1.95 2 

Fe2+ 2.36 2.44 0.004 0.003 0.001 0.001 1.8 1.79 

Fe3+ 0.00 0.00 0 0 0 0 0.03 0 

Mn 0.05 0.06 
  

0 0 0.61 0.59 

Mg 1.93 1.91 
    

0.42 0.41 

Ca 0.00 0.01 0.001 0.001 0.44 0.00 0.19 0.22 

Na 0.01 0.07 0.02 0.01 0.42 0.00 
  

K 1.71 1.85 0.00 0.00 0.02 0.93 
  

Sum 12.63 12.73 3.00 2.99 4.91 4.95 7.99 8.00 

XMg 44.9 43.9 
    

18.9 46.3 

% An 
    

50.23 0.46 
  

% Ab 
    

47.84 0.18 
  

%Or 
    

1.92 99.34 
  

Crs 
      

4.86 7.76 

Pyp 
      

14.46 14.12 

Alm 
      

57.85 57.8 

Sps 
      

21.02 20.3 

 

 ژئوترموبارومتری

 (:ترموکالکنرم افزار ترموبارومتری با استفاده از روش تعادل چندگانه )
کانیشواهد میکروسکوپی نشانگر آن است کده کدانی  ،مطالعهمطالعه  موردموردمیگماتیتی های های در نمونهدر نمونه که  سیلیمانیت و هدای گارندت، بیوتیدت، سدیلیمانیت و شواهد میکروسکوپی نشانگر آن است  یت،  نت، بیوت های گار

بودهی اوج دگرگونی بدودهپایدار در مرحلهپایدار در مرحلهفلدسپار به عنوان پاراژنز فلدسپار به عنوان پاراژنز  ما )اندد. دمدا )ی اوج دگرگونی  ند. د شار )( و فشدار )Tا برای دگرگدونی بده دسدت آمدده بدرای  ((P( و ف مده  ست آ به د گونی  دگر

 باشد:زیر می به قرار، ، ((٢665هلند و پاو ،  ؛؛۳۳//٢0٢0افزار ترموکالک )نسخه افزار ترموکالک )نسخه با استفاده از نرمبا استفاده از نرم  میگماتیتنمونه نمونه مالنوسوم مالنوسوم 
T=719 ± 47, P=7.5 ± 1.2 

 میانگین دما و فشار دگرگونی تعیین شده عبارتند از:های دگرگونی که به کمک آنها واکنش
1)  gr + q + 2sill = 3an 

2)  py + 2gr + 3east + 6q = 3phl + 6an 



 
3)  7phl + 12an = 5py + 4gr + 3east + 4H2O + 4san 
4)  2ann + 3an + 3q = gr + 2alm + 2H2O + 2san 

 ترموبارومترهای قرار دادی

 بیوتیت-ترمومتری گارنت
همزیسدت گارندت و بیوتیدت و بدا توجده بده  هدایبین کدانی بیوتیت بر مبنای تباد  کاتیونی آهن و منیزیم -ترمومتری گارنت

 .گیردواکنش زیر انجام می
Mg3Al2Si3O12+KFe3AlSi3O10 (OH)2 =Fe3Al2Si3O12+KMg3KAlSi3O10(OH)2 

 دهنددگراد را نشدان مدیی سانتیدرجه 67۳تا  066دمای  های مورد مطالعه،بیوتیت نمونه -نتایج محاسبات ترمومتری گارنت

 .(٢)جدو  

 
 بيوتيت مالنوسوم نمونه ميگماتيتی-: نتایج ترمومتری گارنت2جدول 

 Grt-Bt ترموبارومتریژئو

 B92HW B92GS Dasg91 FS77 HS82 PL83 T76 HL77 نمونه

 میگماتیت
665 646 727 781 816 686 761 710 

631 600 695 744 770 669 734 688 

665 648 702 781 811 686 760 710 
B92: Bhattacharya et al., 1992; Dasg91: Dasgupta et al., 1991; FS87: Ferry and Spear, 1978; PL: Perchuk and 

Lavrent’eva, 1983; HS82: Hodges and Spear, 1982; HL77: Holdaway and Lee, 1977; T76: Thampson, 1976.H91: 

Hoisch, 1991. 

 ترمومتری بیوتیت
در ایدن هدا را انجدام داد. ، دمدا سدنجی میگماتیتتوانمی (٢665)هنری و همکاران، بر اساس مقدار تیتانیم موجود در بیوتیت 

/ و مقددار عددد منیددزیم 06/ تدا 664اکسدینن، بدین  ٢٢مقددار کداتیون تیتدانیم محاسدبه شددده بدر حسدب هدا بایدد گونده بیوتیت

(Mg/(Mg+Fe)) 4گراد و فشدارهای ی سدانتیدرجده 666تا  456ی دمایی باشد. این رو  برای محدوده 666/1/ تا 156، بین 

 (.٢665هنری و همکاران، ) کیلوباری، موثر است 0تا 

و دیگدری ( 7شدکل )نمدودار گراد، به دو رو  امکان پدذیر اسدت. یکدی بده کمدک ی سانتیی دما، بر حسب درجهمحاسبه

 .( که در زیر ارائه شده است0-4ی تعیین دما )استفاده از معادله
T= {[ln (Ti) – a – c (X Mg)

3]/b}0.333 
a= - 2.3594           b= 4.6482e-9           c= - 1.7283 

 (.0-4گراد بدست آمده است )شکل ی سانتیدرجه 766تا  076 نیبی میگماتیت، نمونهبه کمک نمودار دمای 



 

 
نمودار  بر اساسهای ميگماتيتی. نمونهمالنوسوم ( بر اساس تركيب بيوتيت 2111(، نمودار تعيين دما )هنری و همکاران، 9شکل )

 گراد، بدست آمده است.ی سانتیدرجه 911تا  191ی ميگماتيتی نمونه دمای تشکيل مالنوسوم

 (GASP) فلدسپار -بیوتیت-بارومتری گارنت
 (.٢661گیرد )هولداوی، این رو  بارومتری بر اساس واکنش انتقالی محض زیر صورت می

3An= Grs+2Al2Si5+Qtz 

 دهد.دار را نشان میمالنوسوم گارنتکیلوبار برای  5/7تا  1/4این رو  فشار نتایج 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

های مجموعه دگرگونی گشت مبین انجام فرآیند دگرگونی در ورای سالیدوس گرانیت فشارسنجی میگماتیت-نتایج دما

است. نبود مسکویت در آبدار است. تحت این شرایط با وجود سیا  آبدار، انجام ذوب بخشی و تشکیل میگماتیت میسر 

ها بیانگر آن است که تشکیل سیا  و فرآیند ذوب بخشی ناشی از واکنش تجزیه مسکویت بوده است. مالنوسوم میگماتیت

های مجموعه گشت احتماالً معرف اعماق میانی تا زیرین جایگاه برخوردی حاصل از تصادم بلوک البرز با توران میگماتیت

  باشد.رین میکوهزایی ائوکیم در طی فاز
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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نشگاه بدین الملدل امدام خمیندی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دا"،زایی در مجموعه دگرگونی گشتمیگماتیت" ،(1۳75رزاقی، ص.، ) .٢

   )ره( قزوین.
◊◊◊◊◊◊◊ 
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