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با  های مجموعه دگرگونی گشت و مقایسه آنترکیب لوکوسوم میگماتیت

 های همجوارلوکوگرانیت
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 چکیده

های دگرگونی شاندرمن و اسالم در ارتفاعات تالش، مجموعه دگرگونی گشت نیز برونزد دارد. این در مجاورت مجموعه

های دگرگونی سنگ دهند.های دگرگونی است که از نظر پروتولیت و درجه دگرگونی تنوع زیادی نشان میمجموعه، شامل سنگ

های مجموعه دگرگونی گشت از کوارتز، فلدسپات، پالژیوکالز، باشند. نئوسوم میگماتیتمیگماتیت میشامل شیست، گنیس و 

آلومینوس ها پرتوان به تورمالین و گارنت اشاره کرد. لوکوسومهای فرعی میسیلیمانیت و مسکویت تشکیل شده است. از کانی

های درصد وزنی است. الگو ۴۰/۰کمتر از  2TiOشد. مقادیر بادرصد وزنی می ۰١تا  ۰٩آن دارای  2SiOهستند و مقادیر 

دهد. براساس مطالعات پتروگرافی را نشان می Euو  Pr ،Ybبطور کلی الگوی نسبتاً صاف و ناهنجاری  REEکندریت نرمال 

مطالعات  وجه بهها دارای ترکیب گرانیت است. همچنین با تانجام شده بررسی این مجموعه دگرگونی، قسمت لوکوسوم میگماتیت

لوکوسوم میگماتیت مجموعه دگرگونی گشت، از نوع گرانیت تیپ که های آنالیز شیمیایی مشخص گردید شناسی و دادهسنگ

S باشدهای لوکوگرانیتی همجوار میو مشابه توده 

 فومن مجموعه دگرگونی گشت، میگماتیت، لوکوسوم، لوکوگرانیت،: کلید واژه ها

 

 مقدمه
های آزمایشگاهی و توسعه علوم زمین یشرفت روشگیرند. در واقع پهای مختلف مورد مطالعه قرار میاز جنبهها میگماتیت

های مختلفی صورت بگیرد. برای مثال ها نیز از دیدگاههای اخیر مطالعه میگماتیتدر ابعاد مختلف باعث شده است که در سال

وایلی، نمایند )های گرانیتی در پوسته را توصیف گیری سنگچگونگی شکل هااند با مطالعه این گروه از سنگبرخی سعی کرده

ها (. در مواردی نیز مطالعه میگماتیت3889؛ نئوگی و همکاران، 3889؛ سایر، 3881؛ باربی و همکاران، 3881؛ فیتزیمونز، 3891

؛ هوبسون و 3881؛ نیمن و همکاران، 3881های منجر به ذوب را واضحتر ساخته است )یوهانس و همکاران، فرایند دگرگونی

ها در اغلب موارد در شرایطی ( و از آنجا که این سنگ3888و هاوکینز و باورینگ،  3888؛ چاونس و همکاران، 3889همکاران، 

آیند، مطالعه آنها به اطالعات موجود در مورد چگونگی تکوین پوسته های دگرگونی و آذرین به وجود میبینابین تشکیل سنگ

 (.  3191افزاید )مسعودی، زمین می

 و اسالم انواع پرکامبرین به نسبت مجموعه دارد. این قرار ماسوله شرق و فومن غربی جنوب در گشت دگرگونی یمجموعه

های های دگرگونی عمدتاً متاپلیتی و سنگاین مجموعه متشکل از سنگ .تر استشناسی متنوعسنگ نظر از و تروسیع شاندرمن

های پترولوژیکی مختلف مجموعه دگرگونی گشت از قبیل مکانیسم دگرگونی و جایگاه آن با جنبهباشد. گرانیتی میآذرین 

ها مورد بررسی قرار گرفته است )جوانمرد، ها و گرانیتفشارسنجی و شیمی سنگ کل متابازیت -استفاده از محاسبات دما 

های مجموعه دگرگونی گشت، شیمی ی و میکروسکوپی میگماتیت(. در این مقاله سعی شده است ضمن توصیف صحرای2229

 های همجوار صورت پذیرد. سنگ کل لوکوسوم و مقایسه آن با لوکوگرانیت
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 شناسی عمومی منطقهزمین

  بندر انزلی، واقع درجنوب غربی فومن وشرق ماسوله، بین طول های جغرافیایی20222222محدوده مورد مطالعه در ورقه 

4 7 22  و29 2222 های جغرافیایی و عرض24  2 27   و 29 7 27مربع قرار کیلومتر 222،  با وسعتی در حدود

 تالش هایآمده، در جنوب رشته کوه باال ایمنطقه یدر برگیرنده بررسی مورد منطقه شناسی،ریخت نظر از(. 2دارد )شکل 

 دگرگونی هایسنگ از منطقه متشکل پیوندد. ارتفاعاتمی خزر یافتاده فرو هایدشت به شمال و شرق سمت به که است

 به علت ساحلی، -آبرفتی-ایرودخانه هایرخساره های آتشفشانی است ومزوزوئیک و سنگ پالئوزوئیک باالیی، سازندهای

 کرد، تقسیم باالیی و زیرین بخش دو به مجموعه را این توانمی .است آنای جلگه ی بخشدهنده تشکیل بودن، پذیرفرسایش

 شامل زیرین بخش است. مانده مخفی هوازدگی از زراعتی ناشی هایخاک و گیاهی پوشش علت به بخش دو بین حد که

 مزبور آندالوزیت، هایمیکاشیست داخل است. در داربیوتیت درشت های دانهگنیس و مختلف هایمیکاشیست از ایمجموعه

 ترضعیف دگرگونی یدرجه با شیستی هایسنگ شامل باالیی بخش شود.می دیده تورمالین ریز و گارنت استارولیت، کیانیت،

 است که دارو کلریت سریسیتی هایشیست و فیلیت از ایمجموعه شامل و بوده ریزتر دانه زیرین بخش به که نسبت باشندمی

 از نقطه چند در رود.می شمار به بخش دو بین مرز احتماالً  و بوده همراه کوارتزیت با بخش این زیرین قسمت نقاط برخی در

بیانگر آن  گردد ومی شده مشاهده تحتانی کنده بخش از ظاهراً که کیانیت( )نظیر تخریبی دگرگونی هایکانی نیز بخش این

 .(2271مذکور وجود دارد )کالرک و همکاران،  بخش دو بین حد در فرسایشی دگرشیبی یک است که

است )کرافورد،  شدهتعیین  ،میلیون سال( 271 29میانی ) دونین استرانسیم، - روبیدیم روش با زیرین یمجموعه سن

 دارد قرار پرموکربونیفر دارمیکروفسیل هایآهک زیر در آنکه به توجه با را باالیی دگرگونی یمجموعه نسبی (. سن2277

 هرسینینپره یا کالدونین و اواخر کوهزایی فاز به را گشت دگرگونی یمجموعه مذکور تشکیل توضیحات کرد. با ارزیابی توانمی

 .(2271اند )کالرک و همکاران، نسبت داده

 هایسنگ مشابه مجموعه، این ساختاری خصوصیات همچنین گشت، یمجموعه دگرگونی و شناختیسنگ هایویژگی

 مجموعه به حتی شبیه البرز، رشته کوه سرتاسر در ایشده شناخته بخش هیچ حقیقت، در نیست. البرز فانروزوئیک سیستم

 بر حاضر، حال واضح و مشخص نیست. در هنوز مجموعه این تکتونیکی هایویژگی و منشاء است. بنابراین، نشده دیده گشت

 کندمی آشکار را دونین اثرات دگرگونی مجموعه این زیرین بخش که حقیقت این و شواهد صحرایی و ساختاری مشاهدات پایه

 صورت به را، دگرگونی یمجموعه است، این پالئوتتیس واقع برخوردی زون محل در مجموعه این اینکه به نظر همچنین و

ی صفحه هرسینین رسوبی یحوضه هایسنگ یبردارنده احتماالً در که پنداشته شده ایبیگانه و نابرجا ایورقه ساختارهای

علوی، )گرفته است  قرار خود فعلی موقعیت در کیمرین، برخوردهای طول در تراستی، هایگسل وسیله به که است توران

2224). 

 که دارد برونزد منطقه در متعددی نفوذی هایتوده دارند، وجود گشت دگرگونی یدر مجموعه کههایی میگماتیت بر عالوه

 درشرق و نشده مشخص نفوذی هایتوده این دقیق (. سن2272زاده، کنند )درویشمی یاد قدیمی هاینام گرانیت به آنها از

 ها راتوده این سن .است شده گزارش نیز کوچکتر هایتوده صورت به ماسوله حوالی در آن شوند. نظیررودخان دیده می گشت

 .(2271و همکاران،  آنل)کرده اند  ذکر ترقدیمی حتی یا میانی دونین

زایی در مجموعه دگرگونی گشت قابل شناسایی است. اولین میکروسکوپی حداقل دو فاز گرانیتبا توجه به شواهد صحرایی و 

هند. دریز است که از گسترش زیادی برخوردار بوده و شواهد میلونیتی شدن را نیز نشان میهای خاکستری دانهفاز شامل گرانیت

ای در داخل گرانیت میزبان قدیمی نفوذ نموده است صورت رگه درشت بوده و بهباشد که دانههایی میفاز دوم شامل لوکوگرانیت

   .ب(-9های دگرگونی میزبان را نیز در بر گرفته است )شکل ها قطعاتی از سنگالف(. این لوکوگرانیت-9)شکل 



 مجموعه مقاالت 

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران   

  ، دانشگاه تهران2221شهریورماه  28تا  24 

  

 

 

214 

 

 
 

 (.1119)زانچی، بندر انزلی  2222222/2شناسی نقشه زمینهای دسترسی با اعمال تغییرات از نقشه زمین شناسی مجموعه دگرگونی گشت و راه (1شکل 

 

  های دگرگونی توسط لوکوگرانیت.( در برگرفتن سنگتر. بالف( تزریق مذاب لوکوگرانیتی به گرانیت قدیمی (،7شکل 

 

 ها و موادروش
نمونه از لوکوسوم  3های میکروسکوپی تعداد آوری شده در مجموعه دگرگونی گشت، پس از بررسیهای جمعاز بین نمونه

به آزمایشگاه  ICPو  XRFدادند انتخاب و برای انجام آنالیزهای میگماتیت که شواهد دگرسانی با شدت کمتری نشان می

 Excalگردید. سپس به کمک نتایج حاصل و با استفاده از نرم افزار  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارسال

Igpet ،Paint  وCorel Draw.به رسم نمودارهای ژئوشیمیایی و تفسیر این نمودارها اقدام گردید ، 

 

 نتایج و بحث



 مجموعه مقاالت 

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران   

  ، دانشگاه تهران2221شهریورماه  28تا  24 

  

 

 

217 

 

 پتروگرافی

 میگماتیت-1
فلدسپار  پالژیوکالز، کوارتز، گارنت، فیبرولیت،بیوتیت،  هایاز کانی پالئوسوم ی دگرگونی گشت،مجموعه هایدر میگماتیت

 و سیلیمانیت )فیبرولیت(، گارنت بیوتیت، هایشامل کانی مالنوسوم است. بخش شده تشکیل تورمالین ریز بلورهای آلکالن و

ب( -2یا چین خورده )شکل  الف(-2باشد. ساختار لوکوسوم بصورت نوارهای موازی )شکل رنگ میسبز درشت هایتورمالین

الف(. سیلیمانیت نیز در بعضی از نمونه ها -2است ) شکل  فلدسپار و کوارتز از کلی متشکل طوربه مشاهده می شوند. لوکوسوم،

ی هادر بعضی از نمونه .است تری برخورداردرشت یاندازه از نمونه، هایبخش دیگر به نسبت ب( و-2موجود است )شکل 

-2لوکوسوم، گارنت موجود در لوکوسوم به طور عمده توسط کلریت جایگزین شده و سودومورف آن قابل مشاهده است )شکل 

  .متاپلیتی دارد ج(. وجود سیلیمانیت و گارنت در لوکوسوم داللت بر تشکیل آن از ذوب سنگ منشاء

 لوکوگرانیت-2

و موسکویت  (بیوتیت )کلریتی تا موسکویتی شده، از کوارتز، پالژیوکالز، ارتوز گرانیتی عمدتاًلوکو هاینگاری، تودهاز نظر سنگ

های سنگی از نظر بافتی و میکروسکوپی شبیه ساختار باشد. این نمونهمی فرعی تورمالین کانی. د(-2)شکل  اندتشکیل شده

 باشند.ها میلوکوسوم میگماتیت

 

 
 

 شود.مشاهده می. ب( ساختار لوکوسوم به صورت چین خورده میگماتیت الف( ساختار لوکوسوم بصورت نوارهای موازی، تصاویری از (3شکل 
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(، Kfsفلدسپات پتاسیم )(، Qtzکوارتز )( به همراه  Sil(. ب( سیلیمانیت )Kfsپتاسیم )فلدسپات( و Qtzهای موجود در لوکوسوم کوارتز )الف( کانی (،4شکل 

(. د( Kfsفلدسپات پتاسیم )(، Qtzکوارتز )(، Bt(، بیوتیت )Sil( به همراه سیلیمانیت )Grt(. ج( سودومورف گارنت )plg( و پالژیوکالز )Bt(، بیوتیت )Tur)تورمالین 
 (.Sil( و سیلیمانیت )plgپالژیوکالز ) (،Qtzکوارتز )(، Btبیوتیت ) های موجود در لوکوگرانیت،کانی

 

 

 های همجوارآن با لوکوگرانیت شیمی سنگ کل و مقایسه
باال و مقادیر پایین  O2Kدرصد وزنی، میزان  ٩١تا  ۰٩های گشت بین لوکوسوم میگماتیت 2SiOمیزان 

t2
3O2+MgO+Fe2TiO دهند. نشان می های گشت نیز همین محدوده راالف(. لوکوگرانیت -1)شکل  را دارند

باشد. در این می 2SiOدر برابر  A/CNK: این نمودار بر اساس نسبت مولی (2229)کالرک،  2SiOدر برابر  A/CNKنمودار

بودن مشخص  Sیا  Iهای متاآلومینوس و پرآلومینوس از یکدیگر، منشأ گرانیت نیز بر اساس نمودار عالوه بر تمایز محدوده

شاخص اشباع آلومینیوم در باشند. می S های لوکوسوم عمدتاً در محدوده پرآلومینوس نوعاساس این نمودار نمونه شود. برمی

های منطقه مورد مطالعه ب(. با توجه به شواهد ذکر شده سنگ-1در نوسان است )شکل  ۴.١تا  ١.١ها بین لوکوسوم میگماتیت

 مرانیدهند )عهای مجموعه دگرگونی گشت ویژگی پرآلومینوس را نشان میگرانیتگیرند. لوکوآلومینوس قرار میدر محدوده پر

دارند از نسبت  Iاز آنهایی که میل به گرانیت نوع  S( برای تشخیص گرانیت نوع 1191(. هریس و همکاران )2113و همکاران، 

 Sهای لوکوسوم در محدوده گرانیت نوع ج( و نمونه-1اند )شکل به عنوان یک ابزار موثر و قوی استفاده کرده Rb/Zrعناصر 

(، ١١١۴)پیرس و همکاران Nb+Y/Rbتکتونیکی لوکوسوم میگماتیت گشت در نمودار شود. با توجه به موقعیت مشاهده می

های های گشت در محدوده گرانیتد(، در حالی که لوکوگرانیت-1اند )شکل ها در موقعیت قوس آتشفشانی قرار گرفتهنمونه

با ناهنجاری  REEو الگوی تقریباً صاف  های گشت با غلظت پایین عناصر کمیاباند. لوکوگرانیتهمزمان با برخورد قرار گرفته

ها ر(. همه این-1)شکل  باشندهای میگماتیت نیز شبیه به لوکوگرانیت گشت میمشخص شده است. لوکوسوم Euکمی منفی 

 هستند. LREEسازی و نسبت غنی REEنشان دهنده غلظت پایین 
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 2SiOدر مقابل  O2Kهای غیر آلکالن با استفاده از نمودار بندی سنگگرانیت گشت: الف( تقسیمبندی و نمودار متمایز کننده برای لوکوسوم و طبقه (5شکل 

کالرک  از 2SiOدر مقابل  O)2O+K2/(CaO+Na3O2Alدهد. ب( نمودار متوسط تا باال را نشان می O2Kای از ها در محدوده( همه نمونه2274)پسریلو و تیلور، 
(، 2284)هریس و همکاران،  2SiOدر مقابل  Rb/Zrج( نمودار باشند. می Sو از نوع های لوکوسوم در محدوده پرآلومینوس قرار گرفته : مطابق این نمودار نمونه(1992)

 (VAG)های قوس آتشفشانی ها محدوده( همه نمونه2282)اقتباس از پیرس و همکاران،  (Y+Nd)در مقابل  Rbاند. د( نمودار رسم شده Sها در محدوده نوع همه نمونه

کندریت نرمالیز برای لوکوسوم  REEالگوهای  (، قرار دارند. ر(Syn-COLGهای همزمان با برخورد )های گرانیتهای گشت در محدودهدهد. ولی لوکوگرانیترا نشان می
 .و گرانیت گشت

 

 گیری نتیجه
های مجموعه دگرگونی گشت، ترکیب آنها از نوع های میگماتیتبا توجه به مطالعات پتروگرافی انجام شده بر روی لوکوسوم

و مقادیر متوسط  2SiOهای مورد مطالعه دارای مقادیر باالی های آنالیز شیمیایی نمونهگرانیت مشخص گردید و بر اساس داده

O2K  3و مقادیر پایینO2+MgO+Fe2TiO های پرآلومینوس را های منطقه مورد مطالعه ویژگیهای نمونههستند. لوکوسوم

باشند که در مجموعه دگرگونی گشت می Sهای نوع های میگماتیت همان لوکوگرانیتدهند و احتماالً این لوکوسومنشان می

 اند.بخش لوکوسوم میگماتیت نفوذ کرده
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