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 چكيده 
  های این مجموعه دگرگوني از نوع شيست، گنيس و ميگماتيت مجموعه دگرگوني گشت در غرب رشت واقع است. متاپليت

فشارسنجي  -. نتایج دماکانيهای شاخص سيليمانيت، کيانيت، استاروليت و گارنت در این گنيسها وجود داردباشد.  مي

سانتي  درجه 522ميانگين وبارومترهای قراردادی بدست آمده شامل دمای افزار  ترموکالک و ترم ها که بوسيله نرم گنيس

درجه  32این چنين شرایط دما و فشار معادل گرادیان زمين گرمایي تقریباً  باشد. کيلوبار مي 7/6ميانگين و فشار  گراد

تواند حاکم باشد. احتماالً ای مي سانتي گراد بر کيلومتر است. این چنين گرادیان زمين گرمایي در جایگاه برخورد قاره

باشد که در نتيجه  های مياني جایگاه برخوردی منتج از فاز کوهزایي ائوکيمرین مي مجموعه دگرگوني گشت بيانگر بخش

  های البرز و حاشيه جنوبي اوراسيا حاصل شده است. برخورد بلوک

 

 فشار سنجي، مجموعه دگرگوني گشت.-دما گنيس،متاپليت،  کلیدی: گانواژ

 

Thermobayometry of gneisses fram Gasht metamorphic complex 
 

Abstract  
Gasht metamorphic complex is situated in the west Rasht. Schist, gneiss and migmatite 

are metapelites of this metamorphic complex. There are index minerals such as 
sillimanite, kyanite, staurolite and garnet in these gneisses. Thermobarometry resualts that 

obtained by thermocalc software and conventional thermobarometres contain average 

temperature of 700 ˚C and average pressure of 6.5 Kb. Such pressure and temperatuel 

conditions is equal of geothermol gradient almost 30 ˚C per Km. Such geothermal 

gradient can be dominant in the continental collision setting. Prabably Gasht metamorphic 
complex indicating of middle portions of collision setting produced during Eocimmerian 

orogeny that has been generated as a result of collision between Alborz and southern 

margin of Eurasia blocks.  
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 مقدمه  -1
های مجموعه دگرگوني گشت در غرب شهرستان رشت واقع است و متعلق به دامنه شمالي ارتفاعات البرز غربي از کوه

( این مجموعه دگرگوني را به دو 1957ميکروسکوپي، کالرک و همکاران )(. بر اساس شواهد صحرایي و 1باشد )شکلتالش مي

دار های دانه درشت بيوتيتای از ميکاشيست مختلف و گنيساند. بخش زیرین شامل مجموعهبخش زیرین و باالیي تقسيم کرده

 شود. بخش باالیيدیده ميهای شاخص گارنت، استاروليت، کيانيت و سيليمانيت های مذبور کانياست. در داخل ميکاشيست

ای متشکل های شيستي با دگرگوني درجه ضعيف است که نسبت به بخش زیرین دانه ریزتر بوده و شامل مجموعهشامل سنگ

باشد که در برخي نقاط قسمت زیرین این بخش با کوارتزیت همراه است و دار ميهای سریسيتي و کلریتاز فيليت و شيست

های مجموعه  های دگرگوني موجود در متاپليت زون (.1957رود )کالرک و همکاران، خش به شمار مياحتماالً مرز بين دو ب

-دگرگوني گشت، وجود استاروليت و کيانيت، نبود آندالوزیت و کردیریت، رابطه تبدیلي کيانيت به سيليمانيت و محاسبات دما

یا کوهزایي است )جوانمرد و همکاران،  P/Tدگرگوني  فشار سنجي بيانگر آن است که مجموعه دگرگوني گشت معرف گرادیان

های مجموعه دگرگوني گشت، جایگاه تکتونيکي این مجموعه  در این تحقيق ضمن ارزیابي شرایط دما و فشار گنيس (.1393

 تفسير شده است.

 

 
 (.1885کالرک و همکاران،  با تغییرات ازنقشه زمین شناسی مجموعه دگرگونی گشت )(: 1شکل )

 

 بحث -8
ها شامل شيست، گنيس و  های دگرگوني مجموعه دگرگوني گشت هستند. این سنگ ترین سنگ ها فراوان متاپليت

کيانيت گنيس، سيليمانيت گنيس، بيوتيت گنيس، مسکویت  شاملهای مجموعه دگرگوني گشت گنيس باشند. ميگماتيت مي

بعضي از برونزدهای بيوتيت گنيس است -گنيس و آندالوزیتاستاروليت -سيليمانيت گنيس، کيانيت سيليمانيت گنيس، گارنت

ساز گنيس شامل کوارتز، بيوتيت، فلدسپارآلکالن،  های سنگکاني (.0)شکل های گرانيتي قطع شده است  گنيس توسط رگه

و روتيل اشاره کرد  توان به تورمالين، کروندمهای فرعي ميپالژیوکالز، گارنت، سيليمانيت، استاروليت و کيانيت هستند. از کاني

 (.3)شکل 
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 (: برونزد گنیس که توسط رگه گرانیتی قطع شده است.8شکل )

 

 
 های شاخص گارنت، استارولیت، کیانیت و سیلیمانیت.   های گنیس مجموعه دگرگونی گشت با کانی (: مقاطع میکروسکوپی نمونه8شکل )

 

 ها شیمی کانی  -8-1
دار آناليز ریزپردازش  گارنت گنيسهای نمونه  ها و محاسبه دما و فشار دگرگوني از کاني کاني به منظور شناخت شيمي

فشارسنجي -در ادامه به تشریح نتایج آناليز و انجام دما .ای در مرکز فرآوری مواد معدني یک کرج به عمل آمده است نقطه

 .پردازیم مي

 فلدسپار
های آناليز شده متنوع بوده و در فلدسپارنمایش داده شده است. ترکيب  1این کاني در جدول  ای نتایج آناليز نقطه

 .(4)شکل دارند قرار اليگوز و آندزین  ، آلبيت،ی سانيدین محدوده

 

 
سانیدین، آلبیت،  یمحدودهی گنیس در (، ترکیب فلدسپارهای نمونه6991بندی فلدسپار )دیر و همکاران، مطابق نمودار مثلثی تقسیم :(4شکل )

 اند.الیگوز و آندزین قرار گرفته

  بیوتیت 
سياه )دیر و همکاران،   بندی ميکای ( ارائه شده است. مطابق نمودار دوتایي طبقه1ای بيوتيت در جدول ) نتایج آناليز نقطه

 .(7است )شکل  و برخي از نقاط نمونه گنيسي از نوع فلوگوپيت (، ترکيب ميکاهای مورد مطالعه عمدتاً از نوع بيوتيت1990
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ی بیوتیت قرار  های گنیس عمدتاً در محدوده (، ترکیب میکای سیاه نمونه1888بندی میکاها )دیر و همکاران،  (: با توجه به نمودار تقسیم5شکل )

 دارند.

تا  77ی اصلي، آلماندن ) (. متشکله1آمده است )جدول ای به عمل  آناليز ریز پردازش نقطه گنيسيهای  از گارنت نمونه

درصد( و پيروپ  35/01تا  5/0درصد(، اسپسارتين )  1/1تا  52/0توان به گروسوالر ) های دیگر مي درصد( است و از سازنده 51

 . (1( اشاره کرد )جدول 05/ 0تا 95/9)
 

 گنیس.های نمونه  ای کانی نتایج آنالیز ریز پردازش نقطه(: 1جدول )

 

 گنيس نمونه

 گارنت فلدسپار سيليمانيت بيوتيت کاني

 16# 7# 10# 3# 8# 5# 4# 6# شماره آناليز

SiO2 34.63 35.2 36.11 36.23 67.34 65 34.9 33.8 

TiO2 4.37 1.52 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 

Al2O3 18.76 19.12 63.25 62.81 19.71 19.59 22 22.6 

FeOt 18.37 20.17 0.62 0.71 0.06 0.03 35.7 34.7 

MnO 0.06 0.08 0.00 0.04 0 0.00 1.68 1.21 

MgO 9.64 10.93 0.00 0.00 0.11 0.03 6.37 5.54 

CaO 0.05 0.02 0.04 0.15 0.43 0.06 1.11 0.90 

Na2O 0.18 0.38 0.92 0.22 11.69 0.46 0.02 0.04 

K2O 8.7 7.9 0 0 0.13 15.36 0.01 0.01 

Totals 94.76 95.32 100.95 101.16 99.46 100.53 101.8 98.8 

Si 5.26 5.32 0.97 0.98 2.96 2.97 2.73 2.77 

Ti 0.48 0.16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

AlIV 2.72 2.66 
2.01 2.01 1.02 1.06 

0.27 0.23 

AlVI 0.62 0.74 1.77 1.90 

Fe2+ 2.32 2.54 0.01 0.02 0 0 1.78 1.94 

Fe3+ 0.00 0.00 0 0 0.002 0.001 0.50 0.34 

Mn 0.006 0.01 
  

0 0 0.11 0.08 

Mg 2.18 2.46 
  

0.01 0 0.74 0.66 

Ca 0.008 0.002 0 0 0.02 0 0.19 0.08 

Na 0.04 0.01 0.05 0.01 1 0.04 
  

K 1.64 1.52 0.00 0.00 0.01 0.9 
  

Sum 15.27 15.51 3.05 3.02 5.02 4.97 7.99 7.99 

XMg 48.4 49.2 
    

29.3 25.3 

% An 
    

1.98 0.31 
  

% Ab 
    

97.3 4.34 
  

%Or 
    

0.71 95.34 
  

Crs 
      

3.40 2.80 

Pyp 
      

27.2 23.8 

Alm 
      

65.1 70.2 

Sps 
      

4.1 3 

 اکسيژن محاسبه شده است. 10و 1، 7، 00 فرمول ساختاری کاني های بيوتيت، سيليمانيت، فلدسپار و گارنت به ترتيب بر اساس

 



 3131اردیبهشت  31-31،زمین شناسي دانشگاه پیام نور ملي همایش دهمین
The 10

th, National Geology Conference of Payame Noor University 

(3-4 May, 2017) 

 Tabriz -تبریز 

 

 

882 

 

 

 

 محاسبه دما و فشار دگرگونی:

 ترموبارومترهای قرار دادی

 بیوتیت -ترمومتری گارنت

همزیست گارنت و بيوتيت و با توجه به  هایبين کاني بيوتيت بر مبنای تبادل کاتيوني آهن و منيزیم -ترمومتری گارنت

 گيرد. واکنش زیر انجام مي
Mg3Al2Si3O12+KFe3AlSi3O10 (OH)2 =Fe3Al2Si3O12+KMg3KAlSi3O10(OH)2 

، های متفاوت محاسبه شده  که بر اساس کاليبراسيون های مورد مطالعهبيوتيت نمونه -نتایج محاسبات ترمومتری گارنت

 (.0دهند )جدول گراد را نشان ميی سانتيدرجه 512تا  472دمای 

 
 بیوتیت نمونه گنیس.-گارنت(: نتایج ترمومتری 8جدول )

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. 

 Grt-Bt ترموبارومتریژئو

 B92HW B92GS Dasg91 FS77 HS82 PL83 T76 HL77 نمونه

 گنيس

699 703 753 806 818 691 778 724 

709 713 748 829 841 707 794 737 

702 706 745 812 827 700 783 728 

 

 ترمومتری بیوتیت

(. در این گونه 0227)هنری و همکاران،  انجام داد راتوان، دماسنجي  س مقدار تيتانيم موجود در بيوتيت ميبر اسا

/ و مقدار عدد منيزیم 62/ تا 224اکسيژن، بين  00ها باید مقدار کاتيون تيتانيم محاسبه شده بر حسب  بيوتيت

(Mg/(Mg+Fe))،  4گراد و فشارهای  ی سانتي درجه 122تا  472ی دمایي  باشد. این روش برای محدوده 222/1/ تا 171بين 

 (.0227هنری و همکاران، ) کيلوباری، موثر است 6 تا

ی ( و دیگر6گراد، به دو روش امکان پذیر است. یکي به کمک نمودار شکل ) ی سانتي ی دما، بر حسب درجه محاسبه

 که در زیر ارائه شده است. ی تعيين 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 
 (.6-4گراد بدست آمده است )شکل  ی سانتي درجه 512تا  472، بين گنيسی  به کمک نمودار دمای نمونه
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تا  858گنیسی ی  های گنیسی. بر اساس نمودار دمای تشکیل نمونه ( بر اساس ترکیب بیوتیت نمونه8885نمودار تعیین دما )هنری و همکاران، (: 8شکل )

 گراد، بدست آمده است. ی سانتی درجه 828

 

 (GASP) فلدسپار -آلومینوسیلکات-بارومتری گارنت

 (.0221گيرد )هولداوی،  این روش بارومتری بر اساس واکنش انتقالي محض زیر صورت مي
3An= Grs+2Al2Si5+Qtz 

 .متغير استکيلوبار  3/1تا  0/7 بين این روش فشار فشار محاسبه شده توسط

 

 پالژیوکالز-بیونیت-بارومتری گارنت

 کيلوبار را نشان مي دهد. 6تا  0/7در این روش بارومتری مقادیر فشار محاسبه شده برای نمونه گنيس 

 

 ترموبارومتری به روش تعادل چند گانه )ترموکالک(
پارژنز پایدار در اوج دگرگوني دما و فشار های فلدسپار، بيوتيت، گارنت و سيليمانيت به عنوان  با در نظر گرفتن کاني

های  کيلوبار است. واکنش 1/6±5/1درجه سانتي گراد و فشار  922± 79شامل  محاسبه شده توسط نرم افزارترموکالک

 .(0221و هلند،  پاول) دگرگوني ممکن که به کمک آنها دما و فشار دگرگوني محاسبه شده به قرار زیر مي باشد
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 

 

 رییگنتیجه -3
های مختلف دما و  های مجموعه دگرگوني گشت که توسط روش ميانگين دما و فشار دگرگوني محاسبه شده برای گنيس

که معادل  باشد گراد مي درجه سانتي 522کيلوبار و حرارت ميانگين  7/6شامل فشار ميانگين فشار سنجي محاسبه شده 

ای قابل  گراد در کيلومتر است. این چنين گرادیان زمين گرمایي در جایگاه برخورد قاره درجه سانتي 32گرادیان زمين گرمایي 

باشد که در  ای منتج از فاز کوهزایي ائوکيمرین مي  مجموعه دگرگوني گشت معرف جایگاه برخورد قارهباشد. احتماالً انتظار مي

های مياني آن محتمل دگرگوني در شرایط رخساره آمفيبوليت شده  های البرز و حاشيه جنوبي اوراسيا بخش نتيجه تصادم بلوک

 است. 
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