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 چکیده :

مجموعه  یندر ا یتدونسل گران وجود دارد. یزن یتیگران یهاها و رگهتوده ها،یتگشت همراه با متاپل یدر مجموعه دگرگون

. دهدیشدن را نشان م یلونیتیشواهد م ،یزردانه و روشن ینسل اول به رنگ خاکستر یت. گرانباشدیم ییقابل شناسا یدگرگون

 یقنسل اول تزر یتو گران یدگرگون یهابه داخل سنگ یابلور به صورت رگه نسل دوم به رنگ روشن و درشت یتگران

 یفرع هاییو از کان باشندیم یتساز هر دو نوع گرانسنگ هاییکان یوکالزو پالژ آلکالن کوارتز، فلدسپار شده است.

 یمنشا رسوب یدمو شناسییشواهد کان ینچن یناشاره کرد. ا ینگارنت و تورمال یلیمانیت،س یت،موسکو یوتیت،به ب توانیم

کل معرف نقش ذوب بخشی پروتولیت های ژئوشیمیایی سنگشاخص. باشدیگشت م یمجموعه دگرگون هاییتگران یبرا

از فاز  یناش یبرخورد یگاهجا یانیم یهااحتماالً در بخشباشد. میهای مجموعه دگرگونی گشت پلیتی در تشکیل گرانیت

 فراهم بوده است. یذوب بخش یندو انجام فرا یتموسکو یبجهت تخر یدگرگون یطشرا یشین،پ یمرینک ییکوهزا

 بخشی، جایگاه برخوردی، مجموعه دگرگونی گشتگرانیت، ذوب :كليد واژه ها
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Abstract: 
 

There are granitic bodies and veins along with metapelites in the Gasht metamorphic complex. Two generations 

of granite is recognizable in this metamorphic complex. The first generation of granite with light gray color and 

fine grained, displays mylonitization evidences. The second generation of granite as light color and coars grained 

has been injected into metamorphic rocks and first generation granites as vein. Quartz, Alkali feldspar and 

Plagioclas are rock forming minerals of both types of granite and Biotite, Muscovite, Sillimanite, Garnet and 

Tourmaline are accessory minerals. Such these mineralogical evidences confirm sedimentary origin of the granites 

from Gasht metamorphic complex. Geochemical signatures of whole rock indicating the role of politic protolith 

partial melting in the generation of granites from Gasht metamorphic complex. Probably metamorphic conditions 

in order to Muscovite breakdown and partial melting process has been provided in the middle parts of collisional 

setting result of Eocimmerian orogenic phase. 
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 مقدمه :
 

از رسوبات دگرگون  یدر داخل توال یشتراست و ب یبرخورد ییکوهزا یمعطوف به نوارها یشترب هایتلوکوگران یدایشپ

 یانیم یهابخش هاییتمتاپل یشترب هایت. سنگ منشا لوکوگرانآیندیشده بوجود م یمضخ یاپوسته قاره ییشده بخش باال

کاهش فشار،  یواکتیو،تجمع مواد راد یلاز قب ی(. عوامل1998بارتلت،  و؛ نابلک 1996)کراگستاد و والکر،  باشدیپوسته م

را فراهم  یابرخورد قاره یگاهدر جا یوب بخشالزم به منظور ذ یاز برش منبع حرارت یناش یگوشته و گرما یحرارت یانجر

وجود دارد.  یزن یتیگران هایرگهها و توده ها،یتگشت همراه با متاپل ی(. در مجموعه دگرگون1999 یو،)نابلک و ل آورندیم

با  یت،ندو نسل گرا یزضمن تما یمیاییو ژئوش یکروسکوپیم یی،است که با توجه به شواهد صحرا ینبر ا یمقاله سع یندر ا

 .یردقرار گ یها مورد بحث و بررسژنز آن یمالیاه هاییتمورد مطالعه با لوکوگران یهایتگران یسهمقا

 یعموم یشناس ینزم

که از گسترش نسبتاً  یسنئوتت یانوسیمرتبط با بسته شدن حوضه اق یولیتیاف هایو مجموعه یدگرگون یهابر خالف سنگ

و  یسپالئوتت یایزاگرس برخوردارند بقا خوردهینو کمربند چ یمرکز یراناطراف خرده قاره ا یولیتیدر مناطق اف یعیوس

و  یولیتیهستند که شامل مجموعه اف یراندر ا یمحدودتر ونزدبر یحاصل از بسته شدن آن دارا یدگرگون هایسنگ

و  هایولیت(، اف1997کاران، و هم ی؛ علو1991 ی،؛ علو1984اطراف مشهد )شنگور،  ییندرجه پا یدگرگون هایسنگ

 ی،؛ تراب2009و همکاران،  ی، زانچ2008 ی،و اشتامفل باقری) مرکزی ایران در انارک دگرگونی مجموعه آبی هایشیست

شاندرمن و اسالم ) زانچتا و همکاران،  یمجموعه دگرگون یآب هاییستاکلوژیت و ش یک،اولتراباز های( مجموعه2011

( 1975گشت )کالرک و همکاران،  ی( و مجموعه دگرگون1393؛ سعادت و همکاران، b2013و همکاران،  ی؛ عمران2009

 .باشندیم

تالش  هایاز کوه یارتفاعات البرز غرب یگشت در غرب شهرستان رشت واقع بوده و متعلق به دامنه شمال یمجموعه دگرگون

 یلیونم 375 - 382) یانیم یندون استرانسیم – یدیممجموعه گشت با استفاده از روش روب ی(. سن دگرگون1)شکل باشدیم

 هاییلیتف یرا برا یشسال پ یلیونم 315( سن 2009زانچتا و همکاران ) یکه( در حال1977شده )کرافورد،  یینسال قبل( تع

و  صحرایی شواهد اساس بر. نداکل بدست آوردهآرگن سنگ-گشت با استفاده از روش آرگن  یمجموعه دگرگون

. بخش اندکرده یمتقس ییو باال یرینرا به دو بخش ز یمجموعه دگرگون ین( ا1975کالرک و همکاران ) یکروسکوپی،م

( است. در داخل A2)شکل  یگماتیتیدانه درشت م هاییسمختلف و گن هاییکاشیستاز م ایشامل مجموعه یرینز

 .شودیم یدهد یلیمانیتو س یانیتک یت،شاخص گارنت، استارول هاییمذبور کان هاییکاشیستم



 

 
ها با عالمت ستاره (. محل نمونه برداري1975از كالرک و همکاران، ييراتگشت )با تغ یمجموعه دگرگون یشناس يننقشه زم: 1شکل

 نشان داده شده است.

 

دو نسل  ییبرخوردار است. با توجه به شواهد صحرا یعیاز گسترس وس یزن یتیگران یسمماگمات یمجموعه دگرگون یندر ا

و شواهد  باشدیروشن م یتا متوسط و به رنگ خاکستر یزدانه ر( G1) یتنسل گران ین. اولباشدیم ییقابل شناسا یتگران

 یهانسل اول و سنگ یتلوکوکرات و دانه درشت به داخل گران صورت( بG2نسل ) ین. دومدهدیشدن را نشان م یلونیتیم

 (.C2)شکل  باشندیم یدگرگون یهااز سنگ یقطعات یحاو هایتگران ین(. اB2شده است )شکل  یقتزر یدگرگون

 
( به داخل G2لوكوكرات نسل دوم ) يتق گرانیتزر - Bگشت.  یمجموعه دگرگون هاييسدر گن يگماتيتیساختار م - A: 2شکل 

 نسل دوم. يتمجموعه گشت توسط گران یدگرگون يهاسنگدر برگرفته شدن  - C(G1نسل اول ) يخاكستر يتگران

 

 یپتروگراف

شواهد  یتو موسکو یوتیتفلدسپار آلکالن، ب یوکالز،ساز کوارتز، پالژسنگ هایینسل اول با کان هاییتگران بیشتر

 هاییتحضور دارد. در گران یزن یلیمانیتها ساز نمونه ی. در بعضدهندیرا نشان م یلونیتیم یبه صورت ساختارها یدگرشکل



 

تر نسل دوم دانه درشت هاییتگران .(3A)شکل اندبه خود گرفته باندینگک یکفابر ،یتسکوواند، مشده یلونیتیکه م یمیقد

 ینو گارنت اشاره کرد. در ا یلیمانیت، س یتموسکو ین،به تورمال توانیم یفرع هایی. از کانباشندیم یوتیتاز ب یربوده و فق

 ییخود شکل و درشت که احتماالً منشاء ماگما ای،یغهبا حالت ت یتسکووم -1وجود دارد: یتسکوودو نوع م هایتگران

 -2(.  3Bاحاطه شده است)شکل  یواکنش یهحاش یکتوسط  ییماگما هاییتسکووها، منمونه ی. در برخ(Ms1) دارند

به وجود  یدگرسان یطو تحت شرا باشندیم یلفلدسپار در حال تشک یاهیها و شکستگکه در رگه( Ms2)یزر هاییتسکووم

ها را اثبات آن یمنشا رسوب یزنسل دوم ن هاییتدر گران ییماگما یتگارنت و موسکو یلیمانیت،(.حضور س3Cاند )شکلآمده

 . نمایدیم

 
 

 
 

 
 یواكنش يهحاش یکتوسط  (Ms1) ییماگما هايیتسکووم،  Bباند موسکویت در گرانيت نسل اول. ، فابریک كينگ A: 3شکل

 یطو تحت شرا باشندیم يلفلدسپار در حال تشک هايیها و شکستگ( كه در رگهMs2)یزر هايیتسکووم، C. احاطه شده است

 .اندبه وجود آمده یدگرسان

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :بحث

 



 

ها است. شناسایی منشاء آذرین یا رسوبی آنکل در های شیمیایی سنگها استفاده از شاخصاولین قدم در بررسی ژنز گرانیت

شناسی از قبیل حضور موسکویت ماگمایی، سیلیمانیت و گارنت، همانطور که در مبحث پتروگرافی اشاره شد، شواهد کانی

 باشد.های مجموعه دگرگونی گشت میمبین رسوبی بودن منشاء گرانیت

از عناصر اصلی، نمودارهایی را به منظور تمایز منشاء آذرین و رسوبی ( با استفاده 2001( و چپل و وایت )1983وایت و چپل )

 4 باشند )شکلمی دارای منشا رسوبیهای مجموعه دگرگونی گشت مطابق این نمودارها گرانیت اند.ها معرفی نمودهگرانیت

A) ،ت مرتبط با ذوب بخشی های گش(، ژنز گرانیت2001همچنین بر اساس مقادیر آهن کل در برابر کلسیم )چپل و وایت

باال هستند. با  Rb/Zrهای با منشا رسوبی دارای نسبت ( گرانیت1986یس ). به عقیده هر(B 4های پلیتی هستند )شکل سنگ

 (.5)شکل باشندهای مورد مطالعه دارای منشاء رسوبی میتوجه به این شاخص نیز گرانیت

با مطالعه نحوه  ینبرخوردارند. بنابرا یقو تفر یذوب بخش یندهایفرا یدر ط یمتفاوت یاز روندها یعناصر نادر و اصل یعتوز

 به عنوان مثال، نمود یزاند متمانقش داشته یکفلس یرا که در ژنز ماگماها یقو تفر یذوب بخش یندفرا توانیعناصر م یعتوز

استفاده نمود. در  ییماگما یقو تفر یذوب بخش یندهایفرا یزان به منظور تماتویم یمبه استرانس یدیمنسبت روب یراز مقاد

در ژنز ماگما دخالت  یقتفر یندچنانچه فرا کهیدر حال باشدیم 01/0تا  1/0 یننسبت ب ینا یحاصل از ذوب بخش یماگما

 01/0از  یشترمورد مطالعه که ب هایمونهدر ن یمبه استرانس یدیماست. با توجه به نسبت روب 01/0نسبت کمتر از  ینداشته باشد ا

 .   (6)شکل گرددیم ییدمنطقه تأ یدر ژنز ماگما یبخشذوب ینداست نقش فرا

 
هاي گرانيتی مجموعه دگرگونی گشت داراي منشاء رسوبی ( نمونه1983وایت و چپل ) K2Oبه  Na2O( مطابق نمودار A: 4شکل

هاي گشت مرتبط با ذوب بخشی (، ژنز گرانيت2001آهن كل در برابر كلسيم نيز )چپل و وایت، ر( بر اساس مقادیB هستند.

 هاي پليتی هستند.سنگ

 
 باشند.مجموعه گشت از نوع رسوبی می هاي(، گرانيت1986: مطابق نمودار هریس )5شکل 



 
 

 

 

 
 .باشدیم یذوب بخش یندمورد مطالعه مرتبط با فرآ يهاژنز  نمونه يمبه استرانس يدیمنسبت روب یر: مطابق مقاد6لشک

 

 

 

و  ی؛ل 1998، یداک و مک کارت ینو؛ پات1995داک و برد ،  ینو؛پات1996داک ، ینو)پاتیبه کمک انجام مطالعات تجرب

 ییدوتا یشده ممکن و نمودارها یکمذاب فلس یجادها منجر به اآن یکه ذوب بخش هایییتپروتول یز( تما2003همکاران  ، 

 یتاز موسکو یو غن یکیفلس یتپل یتپروتول یبخشنمودارها ذوب ینا قشده است. مطاب یمعرف یتپروتول ییبه منظور شناسا

(خاطر نشان کرده 1395رزاقی ) الف و ب(. 7شکل گشت نقش داشته است ) یمجموعه دگرگون یتیگران  یدر ژنز ماگما

های همجوار وجود دارد، ها و گرانیتشناسی و ژئوشیمیایی قابل توجهی بین لوکوسم میگماتیتاست که شباهت کانی

های ها لوکوسم تحرک یافته و جمع شده در یک مکان هستند. از طرفی شرایط دما و فشار میگماتیتبنابراین این گرانیت

(. لذا فرآیند ذوب بخشی با رویداد ذوب بخشی همراه بوده است. به عقیده 1395)رزاقی،آبدار است منطقه ورای سالیدوس 

های دگرگونی مجموعه دگرگونی گشت، معرف نقش سیاالت ها و سنگ(، فراوانی تورمالین در گرانیت1395محمدی )

یسکوزیته باعث ترک بیشتر مذاب باشد. این عنصر ضمن کاهش دمای سالیدوس با کاهش وبوردار در طی دگرگونی می

 (.1395های گرانیتی شده است )محمدی،لوکوسم و تشکیل توده

 
 



 

 
 

(، 1998ی،داک و مک كارت ينو؛ پات1995داک و برد،  ينو؛پات1996داک، ينو)پات يتپروتول یز( مطابق نمودار  تماA: 7شکل

و همکاران ،  ی( مطابق نمودار لBگشت نقش داشته است.  یمجموعه دگرگون يتیگران يدر ژنز ماگما يکیفلس يتپل يتپروتول

 گشت نقش داشته است. یمجموعه دگرگون يتیگران يدر ژنز ماگما ویتاز موسک یغن يتمتاپل يت، پروتول(2003)

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

و  هایتلوکوگران ینب یکنزد ی)رابطه مکان ییصحرا و (یلیمانیتگارنت و س ،اولیه یت)وجود موسکو یشناس یشواهد کان

های ژئوشیمیایی های مجموعه گشت است. از طرفی شاخصمبین منشاء رسوبی گرانیتمنطقه(  یگماتیتیم یهاسنگ

برخورد بلوک البرز با  باشد. احتماالً در طیها میرانیتکل نیز موید نقش ذوب بخشی و رسوبی بودن منشاء این گسنگ

های مجموعه توران از ذوب بخشی پروتولیت پلیتی غنی از موسکویت در اعماق متوسط نوار کوهزایی ائوکیمرین، گرانیت

های نسل اول و دوم نشان دهنده تاریخچه طوالنی تحوالت دگرگونی و اند. وجود گرانیتدگرگونی گشت به وجود آمده

 باشد.طوالنی رویداد کوهزایی ائوکیمرین میزایی در طی تاریخچه گرانیت

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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)در حال  ین)ره( قزوینیامام خم المللیینارشد دانشگاه ب ینامه کارشناس یانگشت. پا یدر مجموعه دگرگون ییزا یگماتیت. م1395ص.  رزاقی،

 نگارش(.

)در حال  ین)ره( قزوینیامام خم المللیینارشد دانشگاه ب ینامه کارشناس یانگشت. پا یدر مجموعه دگرگون ییزا یت. گران1395م.  فر،زندی

 نگارش(.

 .ین)ره( قزو ینقزو ینیامام خم یالملل ینارشد، دانشگاه ب یکارشناس نامهیان، پا"اسالم یمجموعه دگرگون یپترولوژ"( 1392م.، ) سعادت،



 
)در حال  ین)ره( قزوینیامام خم المللیینارشد دانشگاه ب ینامه کارشناس یانگشت. پا یدر مجموعه دگرگون ییزا ین. تورمال1395م.  ی،محمد

 نگارش(.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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